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Nr. 10

Kriminalpolitiet på brandsteder
Efter den fortrinlige instruktion, som de
fynske stationsledere fik af kriminaloverbetjent Troelsen fra Rigspolitiets tekniske afde
ling i Odense under stationsledermødet i
Odense, afholdtes en lille festlig sammen
komst, hvorunder kriminaloverbetj enten frem
satte en udtalelse, som vi finder, at hele per
sonalet bør gøres bekendt med.
Der havde været talt om politiets tilste
deværelse på brandsteder, idet man slog fast,
at politimesteren eller dennes stedfortræder er
den øverstkommanderende på et brandsted.
Men det er jo ikke altid, at politimesteren el
ler politifuldmægtigen er tilstede, og det er
ikke alle kommuner, der har en brandinspek
tør. Det er derfor ofte i praxis således, at
korpsets stationsleder er den virkelige øverst
kommanderende, idet en brandfoged som re
gel vil lytte efter den mere erfarne og pro
fessionelle brandmands råd. Og det var net
op med henblik på denne situation, at kriminaloverbetjent Troelsen fremsatte sine be
tragtninger.
Han var klar over, at vi måtte gribe sluk
ningsarbejdet an på den måde, at udsigten
til at redde så meget som muligt blev størst.
Det kunne så ske, at et medlem af krimi
nalpolitiet kom tilstede og måske henstillede
til os at sætte ind med slukningsarbejdet et
bestemt sted, som muligt ikke var identisk
med det sted, som vi anså for mest hensigts
mæssigt.
Når en sådan situation indtræffer, udtalte
kriminaloverbetjenten, må Falcks folk ikke
opfatte kriminalpolitiets henstilling som et
udslag af bedreviden med hensyn til selve

slukningsarbejdet. Men vær sikker på, at der
er en ganske bestemt mening med henstillin
gen. Det kan tænkes, at der er formodning
om, at branden er påsat, og i så fald er det
meget vigtigt for politiet at få mulighed for
at foretage de fornødne undersøgelser. Hvis
så det sted på ejendommen, som kriminalpo
litiet mener kan indeholde spor, der kan føre
til en opklaring af brandens opståen, er ud
sat for ødelæggelse, fordi det måske i sluk
ningsmæssig henseende er mindre vigtigt end
andre steder på ejendommen, kan kriminalpo
litiet finde på at henstille til den komman
derende på brandstedet, at et af strålerørene
rettes mod det pågældende sted for at redde
spor.
Det siger sig selv, at kriminalpolitiets be
stræbelser for at opklare en brands opståen
må støttes på enhver mulig måde. Der behø
ver selvfølgelig ikke altid at være tale om
formodet påsættelse. Der kan være tale om
andre brandårsager som f.ex. forsømte elek
triske ledninger eller ulovlige installationer.
Kriminalpolitiets undersøgelser har så også
stor betydning for erstatningsspørgsmålet, d.
v.s. forsikringsselskaberne.
Når vi derfor siger, at slukningsarbejdet
i de tilfælde, hvor korpsets personel leder
arbejdet, bør tilrettelægges således, at der i
videst mulige omfang tages hensyn til krimi
nalpolitiets ønsker, må det forstås sådan, at
det slukningsarbejde, der tager sigte på at
redde mennesker, dyr og store værdier, al
tid må gå forud for enhver anden interesse.
Men når det bortset herfra overhovedet jer
muligt at koncentrere sig om værdimæssigt

130

MEDDELELSER

mindre betydende ting, hvis redning kan få
betydning for brandens opklaring, og når der
rettes henstilling fra tilstedeværende krimi
nalpoliti om at sætte slukningsarbejdet ind

på sådanne steder, bør det ske i det omfang,
det er forsvarligt at formindske antallet af
strålerør mod andre dele af den brændende
ejendom.

Fra kontorerne
Ledige stationslederstillinger
Stillingerne som stationsledere i Fredericia
og Kolding bliver ledige pr. 1. august d.å.
Ansøgninger indeholdende oplysning om
uddannelse og tjeneste i korpset skal være
direktionen for Falcks Redningskorps Køben
havn A/S i hænde senest den 15. juli.
BOGHOLDERIET på hovedkontoret i
København
beder os gøre stationerne opmærksom på, at
regnskaberne også i ferietiden skal være ho
vedkontoret i hænde senest den 13. og 28. i
måneden.

Telefonændringer
Brandvagten i Nr. Bork har skiftet num
mer fra nr. 60 til nr. 56. Telefonnummeret Tryggelev 109 udgår af telefonlisten, idet brand
vagten i Magleby Langeland er nedlagt.
Landsoverenskomsten
Under 23. juni d. å. er i tilslutning til for
handlingerne om landsoverenskomsten truffet
aftale mellem Dansk Arbejdsmands Forbund
og korpset om, at satsen kr. 2.25 i § 3 for
højes med 9 øre til kr. 2.34. Derimod forbli
ver §ens anden sats på kr. 1.75 uændret.
Om den i »Meddelelsens maj-nummer be
budede ændring af landsoverenskomstens § 7
er ikke ført nærmere forhandling endnu, og
overenskomsten, der nu optrykkes med de
vedtagne ændringer, vil derfor stadig inde
holde § 7 i den gamle formulering. Så snart
der opnås enighed om en ny og mere hen
sigtsmæssig formulering, vil dette ske i form
af et tillæg til overenskomsten, og meddelelse
om ændringen vil da fremkomme i det først
kommende nummer af »Meddelelser«.

Skadeanmeldelser
Foranlediget af en ændring af skadean
meldelsernes expedition på hovedkontoret i
København indskærpes det de under Københavnselskabet hørende stationer, at enhver
skade skal anmeldes til hovedkontoret på
de dertil indrettede interne anmeldelser af
den, der har ført vognen. Anmeldelsesblan
ketten skal udfyldes straks efter hjemkom
sten. Når samtlige blankettens rubrikker er
udfyldt omhyggeligt, forelægges anmeldelsen
for stationens leder eller hans stedfortræder
og senest dagen efter uheldet indsendes den
til hovedkontoret, som sørger for anmeldelse
til forsikringsselskabet og for al korrespon
dance om skaden.
Bliver der undtagelsesvis tale om at rette
telefonisk henvendelse til hovedkontoret om
en skade, bør dette ske til kontorassistent
Børge Gullach, C. 1808 lokal 5.
Når faktura på reparation af en skade er
modtaget af stationen, må stationens leder
eller han stedfortræder attestere fakturaen
og tydeligt anføre på den, at det drejer sig
om en skade.

S-L-supplemen t :
Berthelsen, Rich., automobilforhandler, Kpt.
Andersensgade 1, Horsens.
Christensen, Chr., Nørrebrogade 2—4, Hor
sens.
Christensen, Chr., vognmand, Falsled pr.
Stensgård. 0.5420.
Christensen, Eigil Overgaard, Grumstrup, Hovedgaard.
Christensen, Henry, vognmand, Skårup, O.
7268.
Dalum konfektionsfabrik v. Poul Hansen,
Dalumvej 69, Fruens Bøge.
Dejen, Magnus, Ølsted pr. Løsning.
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Fugl, inspektør, Lundager pr. Assens, M.
17752 og M. 6311.
Hansen, Peder, vognmand, Glambjerg. M.1400
og M.1407.
Hansen, Poul, repræsentant, Tingskrivervej
22, København NV., K. 17099.
Jacobsen, vognmand, Kattrup pr. Horsens.
Jensen, Hans, vognmand, Christiansmindevej,
Svendborg. 0.857.
Larsen, G., slagtermester, Bellinge, M. 21075.
Laursen, Svend, vognmand, Østergade 48,
Horsens.
Lund, IL P., vognmand, Pjentedamsgade 10,
Odense
Madsen, Frede, fragtmand, Ryttergade 2,
Odense, M. 2787.
Madsen, H P., frøavlskonsulent, Rugaardsvej
155, Odense, M. 2116.
Madsen, Laur., dræningsmester, Tved Skov
gård, Tved. 0.970.
Mortensen, Erik, vognmand, Kullerup pr.
Lamdrup. 0.8220.
Mogensen, Knud, vognmand, Strøby, H. 7390.
Møller, S., ølhandler, Kongegade 2, Nyborg,
0.2758.
Møller, Søren, vognmand, Østergade 48, Hor
sens.
Pedersen, Peder, vognmand, Langegade 91,
Kerteminde. M.23.543.

Petersen, Aksel, møller, Fangel mølle, Fangel,
M. 21005.
Petterson, Helmer V., handelsmand, Vøjstrup
pr. Nr. Broby. M.2504
Poulsen, Erik O, vognmand, Humlevænget
7, Fredericia.
Poulsen, Holger, vognmand, Nørrebrogade,
Horsens.
Rasmussen, Kaj, vognmand, Orte pr. Bred,
M. 15333.
Rørvang, brødrene, mekanikere, Vestergade 1,
Horsens.
Skytte, Svend, fhv. fabrikant, Fabrikvej 65,
Horsens.

Med dette supplement er der efterhånden
kommet så mange navne, at det kan være
vanskeligt for stationerne, hvis de ikke selv
har lavet en liste og ført den a jour hver
gang, at have et klart overblik over hele
»samlingen«.
Vi agter derfor i løbet af en måneds tid at
udarbejde en samlet fortegnelse, men beder
forinden stationerne og selskaberne om at
meddele os dels om listen skal yderligere
suppleres, dels om nogle af de i tidens løb
opførte navne skal udgå.

En der klarede frisag
Da de fynske stationsledere fik forevist
Rigspolitiets tekniske afdeling i Odense den
26. maj, fandt politiet, at et par af stations
lederne så lidt mistænkelige ud, og for en
ordens skyld sikrede man sig deres fin
geraftryk og fik taget billeder af dem til et
bestemt album, der opbevares hos politiet.
Odense politi har imidlertid venligst til
sendt os billedet af stationsleder Andersen,
Ringe, idet man oplyser, at man alligevel
»ikke havde noget på ham«. Og da stations
leder Andersen således klarede frisag, kan
han næppe have noget imod, at vi viser læ
serne, hvor pæne billeder, politiet kan tage.
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Rapportudskrivningen
I disse dage er til stationerne udsendt et
det forbistret svært for os at finde frem
exemplar af instruksen af december 1948 om
til de rapporter fra andre stationer, der
rapportudskrivning og vi vil på * given
har relation til en langtransport-rapport.
foranledning indtrængende henstille til sta
Husk endelig at udfylde begge rubrik
ker og skriv i beretningen, hvor trans
tionernes personale at gennemlæse denne in
struks og sætte sig ind i de regler, der er
porten er videregivet eller overtaget. An
givet om rapportudskrivningen. Det er altså
giv også, hvilken station der har påbe
ikke nok, at stationslederen gør sig bekendt
gyndt transporten og om muligt denne
med instruksen. Han skulle jo i forvejen
stations rapportnummer. Har transporten
kende den. Instruksen må også gennemlæses
varet meget længe, skal rapporten inde
af det personale på stationen, der udfylder
holde en kort beretning om årsagen.
rapporterne, hvis stationslederen ikke selv gør
I denne forbindelse erindrer vi om, at
det.
stationerne altid bør aftale et bestemt
Hvis vi her i bladet kort skal rekapitulere
mødested, hvor den ene kranvogn kan
instruksen, må det blive i følgende punkter:
afløse den anden. Skulle den ene vogn
ikke være kommet til stedet, bør vog
1. Skriv rapporterne tydeligt og let læse
nen fortsætte kørslen, indtil den møder
ligt. Husk, at det ikke er tilstrækkeligt,
den anden stations vogn. Under ingen
at De selv kan læse, hvad De har skre
omstændigheder må en havareret vogn
vet.
aflæsses og henstilles på landevejen. En
2. Dato og klokkeslet skal være tydeligt
sådan handling kan få alvorlige konse
angivet med kontrolurets stempel eller
kvenser.
med blækstift, eventuelt begge dele.
3. Kundens navn og adresse er nødvendige 8. Ved enhver presenningudlejning eller ud
lejning af andet materiel udskrives en
bestanddele af en udfyldt rapport, men
ordrebekræftelse til kunden. Det kan ik
selv så elementære ting glemmes under
ke være vanskeligt at huske. Derimod
tiden.
kniber det med at huske, at der skal
4. Manglende oplysning om rekvirenten er
fremsendes opgørelse til kunden hver 14.
en ikke sjælden forsyndelse. Oplysningen
dag, indtil lejemålet er ophørt. Husk og
er særlig vigtig, når det drejer sig om
så, at der skal stilles depositum af leje
større virksomheder, offentlige institu
re, der er stationen ubekendte. Har leje
tioner, kommuner, hospitaler og vognmålet ikke været af længere varighed
mænd.
end 24 timer, og er alt materiel kommet
5. Det er kun det rigtige politinummer på
retur inden denne tid, noteres det på ud
en bugseret vogn, der har vor interesse.
lejningsrapporten med angivelse af tids
Sørg derfor altid for, at det på rappor
punkterne for udlejning og hjemkomst. Se
ten anførte nummer kontrolleres, når
iøvrigt cirkulære nr. A5-48 af 3/6 1948.
kranvognen kommer hjem efter bugse9. Husk at anføre ventetid ved kørsel med
ringen.
»lille vogn«. Der beregnes jo 2 kr. pr.
6. Efterhånden burde det være gået op for
kvarter. Se cirkulære nr. 32/48 af 30/9
de fleste, hvor vigtigt det er for os at
få oplysning om sygekasseforhold for
1948.
personer, der transporteres til sygehus. 10. Det er ikke på alle stationer, man har
7. Langtransporter er et kapitel for sig, og
fundet ud af, at vore pumpepriser bereg
rapporterne herom volder os tit hoved
nes efter den anvendte motorpumpes yde
brud. Hvis rubrikkerne »overtaget fra«
evne. En lynhurtig repetition af tariffen
og »overgivet til« ikke er udfyldt, er
vil formentlig hjælpe med til, at vi for
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fremtiden altid får opgivet pumpens yde
evne.
11. Man kan sige noget lignende om elek
triske anlæg. Men i stedet for minutliter
skal vi selvfølgelig have kilowatt-timer
opgivet. Det skrives nemt og bekvemt
som »kw«.
12. Tariffens priser er som bekendt til for
at blive overholdt, og selv om visse sta
tionsledere synes at ville hjælpe hoved
kontoret med prisberegningen, foretræk
ker vi alligevel, at de holder sig til de
priser, vi allerede har fastsat i tariffen.
Anvend så hellere opmærksomheden på,
at der i videst mulige omfang opkræves
kontant betaling efter tariffen. Det gæl
der navnlig vognmænd, handelsrejsende,
motorcyklister, brændselshandlere og fø
rere af udlejningsvogne.
13. Når rapporten overhovedet er inddelt,
som den er, er det selvfølgelig med den
lumske bagtanke, at rubrikkerne skal
udfyldes. Hvis man ude omkring gør det,
overflødiggøres ganske vist et hav af
stempler, som nogle stationer har an
skaffet sig. Men det gør ikke noget, for
det er langt lettere for os, hvis rubrik
kerne er udfyldt, som de skal udfyldes.
I provinsen kniber det især med at hu
ske at angive datoen for regningens ud
skrivning. Det sker selv på stationer, der
har flottet sig med datostempel 1 Derimod
vil vi være meget glade, hvis De altid
vil undlade at udfylde den rubrik på rap
porten, som er forbeholdt hovedkonto
ret, nemlig den skraverede rubrik i ne
derste højre hjørne. Undertiden fristes
vi til at tro, at det er drilagtighed, når
stationer netop udfylder denne rubrik
og lader de øvrige stå åbne.
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14. Rapporter på assistance til en nytegnet
abonnent, for hvilken stationen endnu
ikke har modtaget kontrakt eller skade
kort, skal forblive på stationen, idet num
meret noteres op på listen over rappor
ter, der er sendt til undersøgelse på an
dre stationer. Den fiffige rapportudfylder
vil hurtigt finde ud af, at stationens eget
navn skal angives og ikke en anden sta
tions. Når kontrakt eller skadekort kom
mer, og det gør de jo, noteres abonne
mentsnummeret på rapporten og assistan
cen på skadekortet, og så — man gætter
det — sendes rapporten til hovedkontoret
førstkommende onsdag.

15. Det sker — det være indrømmet — at en
station ikke er i stand til at rykke ud,
men må videregive meldingen til naboen.
Lad så være med selv at slå rapport, men
overlad det til naboen, der udfører assi
stancen. Han skal jo også have nogle
rapporter.
16. I bestræbelserne for at gøre arbejdet på
stationerne lettere har vi indført den re
gel, at det ikke længere er nødvendigt at
føre portoudgifter op på de sedler, der
vedrører rapporter, som er sendt til un
dersøgelse hos andre stationer.

17. Vi vil så slutte denne korte gennemgang
af instruksen om rapportudskrivning med
at henstille til stationerne at indsende
rapporterne rettidigt. Og det letter os
enormt, hvis man på stationerne gør sig
den ulejlighed at lægge rapporterne i
nummerorden, og som de mærkelige men
nesker, kontorfolk kan være, forstår vi
ved nummerorden, at det laveste nummer
ligger øverst.

Assistancen til udenlandske bilister
Vi cif nu midt i turistsæsonen, og der kan
være grund til at erindre om de gældende
ordninger om hjælp til udenlandske bilister.
Der er først den mellem Forenede Danske
Motorejere og korpset bestående aftale om,

at hjælp ved kørselsuheld skal ydes til medlemmer af følgende af FDM’s søsterorgani
sationer:
The Automobile Association, London (Eng
land).
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Royal Scotch Automobile Chib (Skotland);,/ I den af FDM. udgivne brochure er de
The Automobile Association (Sydafrika) ’ udenlandske bilister instrueret om, hvorledes
American Automobile Association og dens til de tilkalder os, og stationerne anmodes om
sluttede klubber (U.S.A.).
ved opkald at gøre alt for, at udlændingene
Touring Club Suisse, Geneve (Svejts).
hjælpes bedst muligt. Det kan ske, at en sta
Touring Club de Belgique, Bruxelles (Bel tion anmodes om hjælp, der intet har med
gien).
kørselshjælp at gøre. Indenfor rimelighedens
Koninklijke Neederlandsche Toerisfenbond grænser skal sådan bistand ydes de udenland
ANWB, Haag (Holland).
ske bilister. Husk på, at man i et fremmed
land kan komme i mange vanskeligheder,
Hjælpen ydes efter sammenstød, væltning, som uden større ulejlighed kan afhjælpes af
påkørsel, ved brud på axler, differential, hjul,
landets egne beboere; vær derfor med til i
motorskade, lysvanskeligheder og øvrige ska
givet fald at give gæsterne fra udlandet ind
der, der forhindrer fortsat kørsel ved køre trykket af, at de er velkomne her i landet,
tøjets egen hjælp. Assistance ydes endvidere
og at de kan regne med støtte hos os, hvor i
ved fastsidden i blød jord o.L, ved nedstyrt
landet de end opholder sig.
... ...... .
ning i udgravning, havn o.L samt efter om
De to andre ordninger er fornylig omtalt
stændighederne også ved punktering og ben
udførligt L »Meddelelser«. Det drejer sig om
zinmangel.
abonnenter hos »Falcks Räddningskår A.B.«
Assistancen omfatter bjergning og bugsei Sverige og »Falck Norsk Redningskorps « i
ring af motorkøretøjet til nærmeste større re
Norge. Begge disse selskabers abonnenter har
parationsværksted, og der ydes ambulancekør
krav på gratis assistance ved kørselsuheld,
sel til nærmeste normale indlæggelsessted.
idet stationerne blot skal afkræve dem en
Stationerne skal ikke afkræve de uden
blanket, der skal være udfyldt med navn,
landske automobilister betaling for ydet as
adresse, indregistreringsnummer og angivel
sistance. Derimod skal stationerne kræve sig
se af, hvorfra og hvortil vognen bugseres.
forevist dokumentation for medlemsskab at
løvrigt henvises til den udførlige omtale af
en af de nævnte motororganisationer. Denne
de to ordninger i »Meddelelser«’s majnummer
dokumentation kan være en brochure. der er
side 107.
udgivet af FDM og trykt på engelsk, fransk
eller tysk, og hvori den pågældende organi
Om tilbageholdelse
sation har sat sit stempel. Det kan også være
et medlemskort eller vognens carnet, idet
På stationsledermødet i Vejle blev det
carnet’et jo vil være udstedt af organisatio spørgsmål rejst, om vi var berettigede til at
nen.
skaffe os sikkerhed for betaling af vort til
Når der ydes hjælp til disse udenlandske godehavende ved f. ex. at tilbageholde en vogn
vogne, må stationerne huske, at der foruden vi har bugseret eller måske blot et af vog
den ordinære rapport skal udfyldes en sær nens reservehjul.
lig rapport, hvoraf hver station sidste år mod
Hertil må vi først sige, at vi jo normalt
tog et antal. På disse særlige rapporter står ikke er så strenge overfor vore kunder, men
det meste af teksten trykt. Kun mangler an at vi på den anden side kan komme ud for
givelse af Royal Scotch Automobile Club, folk, der behandler os mindre pænt, således
der kom til lidt senere end de andre organi at vi tvinges til at gøre brug af de lovlige
sationer. Denne særlige rapport skal udfyldes midler, der nu engang findes, for at få beta
med. km, tidspunkterne for ud- og hjemkør ling for det arbejde, vi udfører.
sel, stationens navn og rapport-nr., navn og
Lad os tænke os, at vi har bugseret en
adresse på bilisten. Hans medlemsnummer vogn, der tilhørere en kunde, som vi har haft
anføres ud for den organisation, han er med vanskeligheder med at få betaling af. Forin
lem af.
den vi påbegynder bugseringen, gør vi ud-
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trykkelig kunden opmærksom på, at bugseringen må betales kontant, og det siger kun
den ja til. Efter endt bugsering afkræves kun
den betaling, men han kan (eller vil) alligevel
ikke af med pengene. I så fald er vi beret
tigede til at nægte at udlevere ham vognen,
og vi må også være berettigede til, hvis det
er os mere bekvemt, at nøjes med at tilbage
holde et reservehjul eller en anden mindre
ting. Kunden skal naturligvis have besked
om, at vogn eller reservehjul udleveres ham,
lige så snart han betaler os for det udførte
arbejde, og for en ordens skyld bør han og
så gøres opmærksom på, at der, hvis vi til
bageholdervognen, kan blive tale om garageleje.
Er det en abonnent, vi udfører et bugseringsarbejde for, er forholdet et andet. Vi har
da en aftale med abonnenten, efter hvilken
han skal betale os et bestemt beløb, medens
vi skal udføre en nærmere aftalt ydelse i
form af bugsering. Betaler han ikke sit abon
nement, har vi et almindeligt pengekrav på
ham i kraft af den oprettede aftale, og vi har
ingen ret til på egen hånd at gøre os betalt
ved at tilbageholde ting, der tilhører ham.
Hvis en abonnent rekvirere os til bugsering
af en vogn, og hvis vi ikke udtrykkeligt gør
ham opmærksom på, at det ikke kan lade
sig gøre, fordi aftalen er ophørt på grund af
hans misligholdelse, således at han, hvis han
ønsker vognen bugseret, må betale kontant
for det, må abonnenten i god tro gå ud fra,
at vi vil bugsere vognen i henhold til den
bestände abonnementsaftale.
Hovedreglen er altså den, at vi kun kan
gøre brug af tilbageholdelsesretten, hvis vi
udtrykkeligt forinden arbejdet påbegyndes
gør rekvirenten bekendt med, at arbejdet
skal betales kontant. En sådan besked bør
altid gives folk, om hvilke vi i forvejen ved,
at de er dårlige betalere og måske endda skyl
der os penge for tidligere udført arbejde, el
ler rekvirenter, som er os helt ukendte.
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herunder, at stationerne altid burde søge at
opretholde god kontakt med bladene i den
forstand, at disse omgående underrettes, hvis
vi kaldes ud til begivenheder, som vi må for
mode har pressens interesse. Kun på den må
de kan vi opretholde vort gode forhold til
pressen og ikke som enkelte funktionærer i
korpset tror ved hjælp af frokoster
Denne udtalelse^ af direktør Kastberg fal
der ganske sammen med en række tilken
degivelser fra pressens egne folk, heraf en
særdeles autoritativ tilkendegivelse, men for
inden vi prøver på at uddybe problemet for
vort vedkommende lidt, kan det være rime
ligt ganske kort at resumére vort forhold til
pressen.
Lige fra korpsets start i 1906 har der be
stået det bedste forhold mellem pressen og
os. Pressen støttede os i de første vanske
lige år, da de fleste mennesker fandt det for
godt at le ad os. Pressens mænd var blandt
de første, der indså betimeligheden af, at
man her i landet fik et redningskorps, og
man kan vel uden at være ubeskeden nok
sige, at pressen skønnede ret. Selv bladenes
vittigheder, de morsomme tegninger og småberetninger iblandet en vis satire var med til
at skabe en good-will for os, som vi den
gang havde hårdt brug for. Vi vil altid væ
re pressen taknemmelig for denne støtte, og vi
ønsker, at alle vore stationer viser pressen
denne taknemmelighed. Det gør vi bedst ved
altid hurtigst muligt at underrette den om
sådanne ting, som pressen må skønnes at
være interesseret i at blive gjort bekendt med.
Det skal ikke skjules, at vi med visse,
men ret store mellemrum har indbudt jour
nalister til beskedne sammenkomster, når vi
har åbnet en ny station, anskaffet nyt ma
teriel, der var lidt ud over det almindelige,
eller hvis vi iøvrigt har haft noget på hjær
tet, som efter vort skøn var af interesse for
andre end os selv. Men sådanne sammen
komster har ikke været arrangeret specielt
Om pressen
for pressen; i reglen har der været tale om
Under de nylig afholdte stationsledermø forevisning for myndigheder o l.
Disse forholdsvis sjældne sammenkomster
der kom direktør Kastberg bl.a. ind på en
omtale af vort forhold til pressen og udtalte er imidlertid af nogle stationsledere blevet op-
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fattet sådan, at de var nødvendige for at op
retholde kontakt med pressen, og de har
haft vanskeligt ved at forstå os, når vi har
afvist anmodninger om afholdelse af lokale
sammenkomster for pressen. Nu skal det
straks siges, at der aldrig fra korpsets side
har ligget uhæderlige motiver bag indbydel
ser til pressen, og her i landet er det i det
hele taget slet ikke så usædvanligt, at men
nesker, der i deres erhverv har noget at gø
re med hinanden, træffer sammen og spiser
et stykke mad. Men som med så meget an
det skal man også på dette område passe på
ikke at overdrive.
Både for at retlede de ledere i korpset,
der har ment kun at kunne omgås pressen ved
hjælp af frokoster, og også for at uddybe
direktør Kastbergs udtalelser på stationsledetmøderne skal vi referere nogle bemærknin
ger, som blev fremsat af redaktør Henry
Helissen på Århus universitet i september
måned sidste år i anledning af det dér af
holdte kursus for unge journalister. Redaktør
Hellssen advarede journalisterne mod smålurvethed. I hans ungdom var det således,
at ingen københavnsk restaurant kunne an
skaffe sig et nyt orkester uden samtidig at
invitere pressen til det store usandsynlige,
kolde bord. Redaktøren fandt denne praxis
forkastelig. Den var nu ikke mere så frem
herskende, selv om der stadig truede farer
i den forstand, at store virksomheder bød
journalister på fordele med den skjulte hen
sigt at opnå fordelagtig omtale. Sig nej tak,
udtalte redaktøren, selv om det kan være
bittert.
Hvor er det velgørende at høre en mand
sige sin ærlige mening. Det er rart at vide,
hvad man selv har haft en vis mistanke om,
nemlig at pressens folk aldeles ikke føler sig
beærede, fordi en virksomhed eller en for
ening finder det for godt at invitere på frokost.
Med det omtalte foredrag af redaktør
Helisen og med en række indlæg i »Jour
nalistbladet« har pressen ikke blot villet
sige sine egne folk, at det organiserede spiseri er nedværdigende. Man har sikkert og
så villet fortælle de virksomheder, forenin
ger m.fl., som har eller kan få forbindelse

med pressen, at pressen ikke er til fals for
en frokost. Og ikke nok med'det. Journali
ster ønsker heller ikke en anden og bedre
behandling end andre mennesker. Som en
Århus-journalist skrev i »Journalistbladet«
for oktober 1949 ønsker journalisterne ikke
at blive betragtet som dovne parasitter af 1.
kl. A. De er glade for at komme med, hvis
et arrangement interesserer pressen, så de
kan følge med i, hvad der foregår, og de vil
gerne have lejlighed til at kunne indhente
de oplysninger, de kan have interesse af.
Og har man arrangeret noget for myndig
heder, kan journalisterne heller ikke have
noget imod at deltage i den sammenkomst,
der følger. For det kan jo godt være, som
det er sket hos os, at en eller anden myn
dighedsperson under en sådan sammenkomst
fremsætter udtalelser, som pressen kan være
interesseret i at referere.
Som det allerede er sagt, er vi pressen tak
skyldig for den støtte, vi så ofte har fået i
vort arbejde, og vi skal vise vor taknemme
lighed på den måde, at vi omgående under
retter pressen om de ting, der kan interesse
re den. Men enhver form for bespisning, der
blot kan minde om bestikkelse for at opnå
en god presseomtale, ville være nedværdigen
de både for pressen og os, og den må ikke
finde sted.

Køge og Store-Heddinge får tak
I sidste måned opstod der i .Himlingeoje
på Sjælland en farlig brand, hvis farlighed
ikke formindskedes af en stærk storm. Både
Køge- og Store-Hedinge-stationen rykkede
hurtigt ud, og slukningsarbe|jde|ts hurtige
iværksættelse formindskede brandskaden væ
sentligt.
Efter branden modtog direktør W. Falck
følgende skrivelse fra politim. Vagn Bro, Køge :
»Jeg føler trang til overfor direktøren at
udtale min anerkendelse af det overmåde hur
tige fremmøde i Himlingeøje ved den sidste
faretruende brand under stormen, såvel fra
Deres station i Køge som i Store-Hedinge.
Jeg nærer ikke tvivl om, at dette hurtige
fremmøde reddede meget«.

MEDDELELSER

137

Presenningkontrol
Ved De, hvad hver af stationens presen delsen, når fremmede kom herop, kunne vi
ninger har indtjent i tidens løb? Kan De på nok mærke, at man fandt det lidt vel om
stående fod gøre rede for, hvor stationens stændeligt, men folk er blevet klogere, når
presenninger befinder sig, og kan De, uden de bagefter har tænkt sig om. Nu er vi end
at foretage Dem nævneværdigt klarlægge, da gået et skridt videre, idet vi nemlig også
til hvad og hvor en presenning har været har overblik over, hvor på stationen presen
brugt siden anskaffelsen og til den dag, da ningerne befinder sig, d.v.s. hvilke presen
ninger der ligger i hver af sprøjterne, hvil
den er ubrugelig?
Når vi skal være helt ærlige, er der næppe ke der hænger i slangetårnet eller er til re
ret mange stationer, hvis stationsledere eller paration. Men lad os lade det indenfor sta
øvrige personale kan besvare disse spørgs tionens eget område være ude af betragtning.
mål. Det er muligt, at man på hver eneste
Vi har en tavle på 62X30 cm. Den har
station overlader det til een bestemt mand plads til 16 presenningkort, som hænger på
at holde orden på presenningerne, men er små kroge. Krogene er anbragt sådan, at når
det system godt, og kan det ikke forbedres? presenningkortene er ophængt, er der 1 cm
Vi har undersøgt spørgsmålet og fundet mellem hvert kort. For hver presenning ud
frem til, at der vist nok kun er een — siger fyldes et kort med presenningens nummer,
og skriver een — station, der fører en fuld angivelse af leverandørens navn og anskaf
kommen effektiv kontrol med sin presen felsesprisen. Det sidste lader sig ikke altid
ningbeholdning, og da stationens personale gøre for gamle presenninger, men det gør
er tilfreds med det system, der er indført, ikke så meget, bare man får begyndt og
idet det også gør arbejdet på stationen let kommer à jour, efterhånden som beholdnin
tere, har vi bedt systemets opfinder, stations gen udskiftes.
leder Hersdorf, Helsingør, om i »Meddelel
Vi tænker os nu, at alle stationens pre
ser» at redegøre for det:
senninger er hjemme, og at der hænger et
»Før jeg kommer ind på det presenning udfyldt kort på hver af tavlens kroge. Vi
kontrolsystem, som vi med fordel har ind udlejer så 5 presenninger til en tagdækning.
ført her på stationen, vil jeg gerne bemærke, Det sker i systemet på den måde, at vi ud
at der jo ved udlejning af presenninger skal fylder et nyt kort for hver af de 5 presen
udfyldes en udlejningsseddel, og at denne ninger.. Det udfyldes med presenningnummer,
selvfølgelig giver en vis kontrol. Noget an dato for udlejningen og ordrenummer. End
det er imidlertid, om man selv finder denne videre anføres kundens navn. De små
kontrol tilstrækkelig, og om man ikke til kort, der udfyldes, ligner de kendte gule ma
gavn for alle parter kan finde et system, der nilamærker og er af størrelsen 6X12 cm.
er bedre. Hver eneste af os her i Helsingør Disse 5 kort hænges så på de respektive
er i stand til på stående fod at besvare de kroge, og for at gøre det helt tydeligt, for
ovenfor stillede spørgsmål. Der er ikke som syner vi krogene med et lille rundt rødt pap
på andre stationer tale om, at vi hver gang, mærke, der dækker manilamærkets øverste
vi skal udleje presenninger, først skal ud og ord »Disponibel«. Enhver kan så på lang
vælte presenningerne rundt for at finde ud afstand orientere sig om, hvor mange af sta
af, hvad vi har hjemme og hvad der allere tionens presenninger og hvilke af dem, der
de er udlejet. Man kan iøvrigt heller ikke af er ude. I parantes bemærkes, at vi bruger
de almindelige udlejningssedler se, når en en anden farve for de små runde papmær
presenning er udlånt til en nabostation.
ker, hvis en presenning er udlånt til en na
Her har vi anvendt det nye system i over 2 bostation, men det er jo småting, man selv
år og er som sagt glade for det. I begyn kan lave, som man synes bedst.
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Men nu kommer den store fordel ved sy
stemet. Når presenningerne kommer hjem
igen, kan enhver på stationen uden videre
aflæse udgangsrapportens nummer og føre det
på hjemkomstrapporten, og nummeret på
hjemkomstrapporten føres samtidig på de re
spektive kort på tavlen. Men kortene påføres
desuden oplysning om det antal dage, pre
senningerne har været ude og det beløb hver
enkelt presenning har indbragt ved udlej
ningen. Næste udlejning sker på samme må
de, og for hver gang en presenning har væ
ret udlejet, forsynes den respektive krog med
et udfyldt presenningkort Hvis f. ex. en pre
senning første gang har været udlejet i 2
dage og indbragt 5 kr., og den næste gang
udlejes i 4 dage og indbringer 10 kr., føres
beløbet 15 kr. ind på en lille rubrik på kor
tet, der hedder »total lejesum«. Vi er så i
stand til at se, hvorledes beløbet vokser fra
udlejning til udlejning. Og tager man alle
krogens presenningkort, kan man også se,
hvor længe den pågældende presenning ialt
har været udlejet og hvad den har været
brugt til.
Det er min absolutte opfattelse, at man
gør sin station en dårlig tjeneste ved at lade
stationens presenninger forfalde. Er en pre
senning opslidt, bør man rekvirere en ny, og
hvis man så vedlægger en kort redegørelse,
der er baseret på de oplysninger, man har
fra sine presenningkort, vil jeg tro, at man
omgående modtager en ny til erstatning. Jeg
har i så henseende hidtil haft de bedste er
faringer. Hvilket hovedkontor ville kunne
afslå et andragende om en ny presenning,
hvis man ved rekvireringen fortæller, hvor
længe den gamle presenning ialt har været
udlejet, hvad den har været brugt til og hvor
stort et lejebeløb, den ialt har indbragt.
Man kan efter min mening påvise to me
get væsentlige fordele ved det her på statio
nen anvendte system. Man har selv et for
trinligt overblik over situationen, og man er
i stand til med vægt at kunne kræve gamle
presenninger udskiftet. Men der er også se
kundære fordele ved systemet. Man kan, når
der rekvireres presenninger, simpelthen op
give, hvilke presenninger, der skal sendes

ud, så man altid udsender sådanne presen
ninger, der er egnede til formålet. Hvis f.ex.
en presenning skal bruges til noget mindre
renligt, kan man efter systemet let udvælge
mindre pæne presenninger og lade dem hol
de for. Og man kommer jo hyppigt ud for,
at der til et bestemt formål skal bruges en
presenning så ny som mulig. Også den slags
presenninger finder man hurtigt numrene på.
Hvis man ikke har et system noget i ret
ning af vort, tror jeg, at man ofte vil være
tilbøjelig til at bruge de pæneste presennin
ger først, og så varer det jo ikke længe, før
de ligner hinanden allesammen.
De røde mærker siger straks hver eneste
på stationen, hvad der er ude, og man er
altid i stand til at svare omgående på en te
lefonisk opringning. Dette med at man først
skal have undersøgt sagen er efter min me
ning for langsommeligt, og det irriterer al
tid folk, hvis de skal vente forlænge i telefonen.
Man kan selvfølgelig sige om systemet
hvad man vil, og vi er navnlig forberedt på,
at mange vil finde, at det er forbundet med
en vis ulejlighed at etablere det. Men er det
først gjort, og har man vænnet sig til at ar
bejde efter det, vil man også blive glad for
det.«

En fhv. DKW-vogn
Normalt kan vi selvfølgelig ikke give os
af med at referere rapporter om udrykninger,
for så ville vi kunne fylde bladet mange gan
ge. Men vi har ment i dette nummer at bur
de vise læserne et billede af en vogn, der
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Forholdet mellem direktør Ahrentz og per
blev påkørt af toget mellem Odense og Få
borg. Som det vil ses, frembyder billedet et sonalet er det bedst tænkelige, og det gæl
ganske godt exempel på, hvordan en vogn der både Vejle-selskabets eget personale og
personalet på de øvrige sydjyske stationer,
ikke bør se ud.
som han fører tilsyn med. »Vi kan jo alle
have nogle skæve dage«, udtalte en mand på
Direktør Ahrentz 60 år
Vejle-stationen fornylig under en samtale om
direktørens forestående 60-årsdag, »der er
bare den forskel på direktøren og os, at når
vi har dem, behøver han ikke at få det at
vide, men når han har en dårlig dag, kan det
ikke, undgås, at vi allesammen bemærker det.
Vi har kun grund til at være glade for direk
tør Ahrentz, og vi vil nødigt bytte«. Det var
en udtalelse, der egentlig ikke var beregnet
til offentliggørelse, men vi finder, at den gan
ske godt karakteriserer det gode forhold, der
består mellem direktør og personale.
Til de lykønskninger, som den ungdomme
lige 60-årige vil modtage den 16. juli, vil
»Meddelelser« med disse linier føje sin hil
sen med et hjærteligt »til lykke«.

Ny direktør i Ålborg

Hvor utroligt det end kan forekomme de
fleste, er det alligevel rigtigt, at direktøren
for Falcks Redningskorps Vejle A/S og til
synsførende med København-selskabets sydjydske stationer fylder 60 den 16. juli.
Ungdommelig vitalitet, trang til at virke og
prøve nyt er karakteristika for fødselaren. Man
mærker det hurtigt, når man taler med ham,
og taler man længe nok, kommer man auto
matisk ind på det arbejdsområde, der tydelig
nok er hans kælebarn, nemlig entreprenøraf
delingen. Det er ikke uden berettiget stolthed,
han foreviser Vejle-stationens entreprenøraf
deling. End ikke hovedstationen i København
kan konkurrere.
I 22 år har direktør Ahrentz været leder
af Vejle-selskabet, og han har været det bå
de af navn og af gavn. Han følger arbejdet
selv i detailler, sætter sig ind i tingene og
siger sin mening, selv om den går på tværs
af den på bjerget gældende.

Direktør
Jørgen Falck'

Efter direktør Fruensgaards død har besty
relsen för Falcks Redningskorps Ålborg A/S
udnævnt stationsleder Jørgen Falck, Frede
ricia, til direktør for selskabet.
Tiltrædelsen skal finde sted pr. 1. august
d. å.
Den nye direktør er 28 år gammel. Som
20-årig kom han ind i korpset og virkede i
begyndelsen på kontoret, herunder et år i re-
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visionsafdelingen. Derefter ansattes han som sagde han beskedent, at han jo aldrig selv
vagtmester på hovedstationen, indtil han kon havde faret afsted med vognene, men kun
stitueredes som stationsleder i Skjern. I slut havde været den kontorius, der til enhver tid
ningen af 1947 forflyttedes han til Frede
ricia, idet han udnævntes til stationsleder, og
da stationsleder Foged, Kolding, trak sig til
bage fra tjenesten, overtog Jørgen Falck også
tilsynet med denne station.

Frederiksværk
Korpset er ved at etablere en station i Fre
deriksværk, idet vi bliver lejere hos vogn
mand Chr. Nielsen, torvet, Frederiksværk.
Men der er næppe så forfærdelig mange, der
ved, at vi faktisk har drevet virksomhed i
Frederiksværk i 19 år. Det er sket i al stil
færdighed, og netop derfor kan der være
grund til nu, da den hidtil bestående ordning
afløses af en anden, at fortælle lidt om den
nu ophævede ordning og navnlig den mand,
der har været korpsets repræsentant i byen.
Indtil 1931 havde Frederiksværk sygehus
selv en sygevogn, men denne blev den 1.
marts 1931 udskiftet med en vogn fra korp
set. Denne ene vogn suppleredes senere med
endnu en vogn. Vi havde ingen station i
Frederiksværk, men skulle jo have en til at
føre kontrol med den kørsel, der blev udført
med vore vogne. Vi fik så truffet aftale med
sygehusinspektøren, revisor A. Tvermose, der
i de forløbne år har ydet korpset en værdi
fuld bistand.
Hr. Tvermose er nu en ældre herre. Han
daterer sig selv helt tilbage fra 1878. Da vi
spurgte hr. Tvermose, om han ikke kunne
berette om en eller anden pudsighed under
sin virksomhed for os gennem de mange år,
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skulle være med til at tømme folks penge
pung. De kontraverser, han i årenes løb har
haft med folk, som var vanskelige at få til
at betale, eller som med djævlens vold ^og
magt har villet have vognene uSskiftet med
meîe moderne vogne, vil hr. Tvermose helst
forbigå i tavshed.
For den stilfærdige, men derfor ikke mindre
værdifulde bistand, revisor Tvermose har ydet
korpset gennem årene, har direktør W. Falck
på Fællesforbundets vegne udtalt sin bedste
tak og overrakt hr. Tvermose Fællesforbund
dets hæderstegn i guld.

Ny HD’er
På den jydske handelshøjskole i Århus har
fuldmægtig Skjoldborg, Handelsafdelingen,
Århus, fornylig været oppe til den afslutten
de examen i udenrigshandel og erhvervet sig
titlen »H. D.«. »Meddelelser« ønsker den
nye civiløkonom tillykke.
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En løsning af vandforsyningsproblemet?
Den uheldige situation, der opstår, når
et ellers veludrustet brandvæsen ikke på
eller i nærheden af brandstedet har ad
gang til det til brandens slukning nød
vendige vand, har foranlediget plantør
S. E. Nielsen, Østbjerggaard pr. Vodskov,
til at ventilere den tanke, at man i så
danne tilfælde bryder et stykke af taget
ned, så der skabes et tomrum så bredt, at
skumsprøjten alene er i stand til at hindre
ilden i at springe over. Plantøren mener, ;
at denne nedbrydning af en del af taget
kan ske ved hjælp af traktorer, der fin
des i nærheden af brandstedet.
Plantør Nielsens skrivelse, der er ind- i
sendt til det af Den almindelige Brand
forsikring for Landbygninger udgivne blad,
Brandforsikringsbladet, lyder således:
»Ved større gårdbrande på landet står
vi ofte i den situation, at brandvæsenet
intet kan stille op, fordi der ikke er til
strækkeligt vand til motorsprøjterne, og
efter at jeg forleden overværede en så
dan brand, har jeg — under indtrykket
af den hjælpeløse situation — tumlet
med tanken om, hvad der kunne gøres,
og jeg mener nu at være kommet til et
resultat, som her gerne overlades til
sagkyndiges vurdering og afprøvning.
Tankerne samlede sig om, at man
kunne bryde et stykke af taget ned, så
der blev et tomrum så bredt, at skum
sprøjten alene var i stand til at hindre '
ilden i at springe over. (Hvor et så- |
dant tomrum skal brydes og hvor i
bredt dette skal være, vil i hvert enkelt |

tilfælde afhænge af de stedlige for
hold.)
I overvejelserne over, hvorledes man
hurtigst kunne bryde et stykke tag ned,
faldt min tanke på traktoren, der nu
findes på de fleste store gårde, og da
jeg har set, hvor hurtigt en traktor ryk
ker træer op, når to mand skiftes til at
lægge wirerne (kæderne) om, er jeg
ikke i tvivl om, at den også effektivt
vil kunne benyttes til at rive taget af
en bygning. På ældre bygninger vil en
almindelig traktor antagelig uden videre
kunne rykke tagkonstruktionen i styk
ker, og på bygninger, hvor tagkonstruk
tionen er for stærk, vil lidt hjælp af en
økse, stålstang eller sav hurtigt gøre sin
virkning, så man får hul.
Forst må man hugge hul i taget på
begge sider af et spær og lægge wiren
(kæden) om nederste ende af dette og
lade traktoren trække til, og så snart
traktoren er fri af bygningerne med sit
»bytte«, går en mand i gang med at
lægge wire på det næste spær eller
rem, således at traktoren — straks den
kommer tilbage — kan kobles på igen,
og den kan da foretage mange træk pr.
minut. Har man først hul, vil man på
denne måde ret hurtigt kunne rive et
stykke tagflade ned.
Vairerne må ikke være for korte, da
trækket i så fald — navnlig ved høje
mure — vil løfte for meget i traktoren
og svække dens kraft. Et langt træk for
mindsker også faren ved nedstyrtende
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træ eller murværk. Men man må ikke
komme wiren for nær i trækøjeblikket
for det tilfælde, at den skulle briste el
er glide af. Det er muligt, at trækket
helst skal føres på skrå langs huset, så
man halvt »ruller« taget op, hvorved
man lettere knækker fladerne fra, lige
som murværket da bedre kan stå for
trykket.
Er loftet fyldt med halm, kan trakto
ren, efter at taget er fjernet, også be
nyttes til at slæbe halmen ned og væk
fra bygningerne. Hertil burde måske
konstrueres en »slæbegreb« — noget
lignende en slæbeskovl eller en mindre
udgave af de i marken anvendte hø
slæbere, men en stærk gødningslæsse
greb vil sikkert kunne bruges, når den
lægges godt tilbage, og wiren lægges
om helt ned mod halmen. Ved dette
arbejde må man dog være opmærksom
på, at traktoren ikke antænder halmen.
løvrigt vil traktoren sikkert også med
fordel kunne anvendes, selv om vand
forsyningen er i orden, idet ilden ofte
trænger frem under dække af taget, hvor
den er vanskelig at bekæmpe. Kan man
dæmpe ilden så meget, at man kan kom
me til at lægge wirerne på, vil man an
tagelig på denne måde kunne slæbe de
brændende tagflader bort fra bygnin
gerne.
Dette, at traktoren er på gården, be
tyder også, at den kan sættes ind straks
og gøre en værdifuld indsats i de kost
bare minutter, der går inden brand
mandskab og materiel kommer tilstede
og slanger bliver lagt ud.«
Brandslukningsproblemet er jo af så af
gørende betyning for såvel samfundet,
brandforsikringsselskaberne og de enkel
te borgere, det i givet fald går ud over,
og problemet er navnlig stort i de dele af
landet, hvor det står mindre godt til med
vandforsyningen. Derfor må ethvert for
slag, der tilsigter gennemførelsen af en
forbedring af slukningsteknikken, hilses
med glæde og underkastes en nøje prø
velse. Det gælder også den af plantør

Nielsen her udkastede idé.
Det må straks siges, at den foreslåede
metode set fra et brandforsikringssyns
punkt anses for temmelig farlig. Den vil,
hvis den praktiseres af ukyndige, let kun
ne medføre store ødelæggelser. Skal der
laves tomrum, bør det utvivlsomt ske ved
savning, da det ikke er til at overse, hvad
der rives ned ved traktorbrydning, ikke
mindst når det drejer sig om stråtag.
Hensynet til eventuelle hvælvinger bør
også tages i betragtning.
Spørgsmålet er imidlertid af så stor al
men interesse, at man — også fra brand
forsikringsside — finder det af betydning,
om korpsets funktionærer med erfaring i
brandslukningsarbejde ville tage del i dis
kussionen. Vi har derfor foreløbig ind
hentet fem udtalelser fra funktionærer i
korpset, om hvilke vi vidste, at de sad
inde med mange års praktisk erfaring i
brandslukningsarbejde.
Stationsleder 1. Haagen, Hillerød, var
den første, som fik plantør Nielsens idé
forelagt, og han udtalte:
Jeg går ud fra, at der er regnet med
tomme lofter. Det vil efter min mening
være uden praktisk betydning, om man
brød taget ned, hvis loftet var helt eller
delvis fyldt med hø eller halm. Jeg
tror også, at det er uden praktisk vær
di, hvis taget er stråtækt. Der ville da
opstå et frygteligt rod af knækkede
spær, lægtere, tækketråd og tækkehalm
på loftet og derfra til det sted, hvor
man slipper de nedbrudte tagdele.
Derimod kan det have god virkning
at nedbryde fast tag, men her skal der
heller ikke meget vand eller kemisk
vædske til at standse ilden, men begge
dele i forening vil sikkert være meget
virkningsfuldt.
En fagmand (tømrermester), som jeg
har spurgt om tagkonstruktioners styr
ke, har udtalt, at han ikke tror, at en
almindelig traktor kan trække en no
genlunde god tagkonstruktion ned, og
jeg mener selv, at arbejde på taget med
brækstænger eller økser — samtidig
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med at der trækkes med traktor — vil
være meget farligt.
Direktør K. Ahrentz har om forslaget
udtalt:
At benytte en traktor under ildebrand
til at rydde halm, hø eller brændende
tagflader til side, eller til flytning af
maskiner, er en fremgangsmåde, vi har
anvendt i flere tilfælde. Men vi har al
drig været ude for, at det kunne lade
sig gøre at benytte traktoren til at bryde
større huller i taget samt flytte halm eller
hø for på den måde at standse ilden.
Vi har i mange tilfælde skåret ilden over
ved at bryde et tag bort, men altid kun
med håndkraft ved hjælp af økser og
koben, og derefter standset ilden med
vand fra tanken.
Den skitserede fremgangsmåde med at
benytte traktoren til at bryde hul i tag
og derefter flytte halm eller hø, forinden
ilden når til det sted, vil jeg ikke mene lade
sig gøre i praksis, og at traktoren vil
blive benyttet til det formål, forinden
brandvæsenet er ankommet, er lidet
sandsynligt, idet det første, der vil ske,
er, at man søger at redde dyrene, der
efter maskiner og indbo, ,og først der
efter vil man tænke på bygningerne.
Og i den tid har ilden bredt sig, så der
ikke er stor mulighed for at begrænse
ilden på den angivne måde.
Man kan imidlertid ikke fragå, at der
i ganske enkelte tilfælde kan være en
mulighed for at benytte traktoren til
at begrænse ilden, f.eks. hvor der er en
portåbning. Her kan traktoren benyttes
til at nedbryde tag og loft over porten.
Jeg vil derfor foreslå, at »Meddelelser«
bringer en artikel om benyttelse af trak
tor i sådanne tilfælde.
Stationsleder ]. Nielsen, Hjørring:
Tanken er ikke ny, idet jeg flere gan
ge har anvendt traktor til nedrivning
af hø og korn fra loft og til fjernelse
af spær, plader m.v. Derimod har jeg
aldrig anvendt traktoren som foreslået,
idet vi som regel har god adgang til
rigelig vandforsyning. Ideen forekom
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mer mig imidlertid at være udmærket,
når det kniber med vandtilførsel, og ved
først givne lejlighed skal jeg prøve den.
Det er selvfølgelig vanskeligt at ud
tale sig om metoden. Mange forhold
må overvejes. Hvor skal man f.eks. lave
»tomrummet«. Det kan på grund af
varme og røg være vanskeligt at orien
tere sig, og er huset tomt og blæser det
kraftigt, er det efter min mening umu
ligt at anvende metoden, da man éom
regel ikke kan følge ilden.
Noget andet er, om man overhove
det bør anvende metoden på bygninger
med brandsikre hvælvninger. Ved bran
de i sådanne bygninger er det jo net
op en vigtig opgave at bevare de brand
sikre hvælvinger, så dyrene efter bran
den kan komme ind igen. Det er ikke
mindst vigtigt om vinteren. Men lad os
sætte, at det brænder over hvælvinger
ne. Spærerne brænder igennem og fal
der ned på hvælvingerne uden at an
rette skade. Havde vi anvendt metoden
med tomrummet og sat ind over hvæl
vingerne, forinden træet var brændt og
endnu havde sin fulde vægt, ville det
kunne falde ned på hvælvingerne og
beskadige disse. Det vil også under bort
rydningen af et spær kunne ske, at
spæret sætter sig fast mellem mur og
hvælving. Så ophæves spændingen mel
lem mur og hvælving, og hvælvingen
risikerer at falde sammen.
Ja, det var forskellige ulemper, der
efter min mening kan opstå ved anven
delsen af metoden med traktor. Men
alligevel mener jeg, at man, når forhol
dene taler for det, kan bruge metoden,
og jeg skal som sagt forsøge ved først
givne lejlighed.
Stationsleder E. Havemose, Esbjerg:
Den skitserede fremgangsmåde er ikke
ny. Jeg vil mene, at mange af vore sta
tioner har benyttet den, dog måske
ikke ved hjælp af traktorer. At det er
effektivt at afskære ildens videre fremtrængen på denne måde er indlysende.
Men af de mange brande, jeg har væ-
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ret med til at bekæmpe, har fremgangs
eller wirerne for ikke at tale om »slæ
måden kun kunnet benyttes for de fær
begreben« er materiel, som ved de fle
reste. En stråtækt gård er omspændt af
ste ildebrande ikke vil være ved hån
flammer på mindre end 10 minutter.
den.
For tilskueren kan det se ud, som om
Nej, kunne forsikringsselskaberne be
det var muligt at afskære ilden ved at
væge lovgivningsmagten til at lovfæste
skære taget over. Men begyndte man
tilstedeværelsen af håndsprøjter eller
at bryde taget ned, ville man opleve,
håndkraftsprøjter på alle ejendomme,
at spindelvæv og den tørre indvendige
ville ca. 20 pct. af brandene blive af
tækketråd var et brølende ildhav.
værget i tide. Den aktive brandmand
Er en del af ejendommen, f.eks. stue
kender udtrykket: »Havde vi haft en
huset ikke antændt, men truet af en
håndsprøjte, kunne vi have slukket il
gnistregn, kan man ikke gardere sig
den ved dens opståen«.
ved nedbrydning af tagdele. Det ville
Endelig har stationsleder E. Nielson,
blot forøge faren for antændelse, idet Svendborg, udtalt:
man blotter det tørre underlag.
Opstår ild i en sammenbygget 4-lænHvor man efter min mening har en
get gård, og er vindretningen ugunstig,
chance for at redde noget ved nedbryd
vil situationen være den, at den udvik
ning af dele af taget, er på ejendom
lede brandgas vil trænge ind i de øv
rige bygninger. Man bør derfor straks
me med hårdttækte tage. Erfaringsmæs
sigt brænder tætpakket halm ikke hur
lukke alle åbenstående døre, porte, vin
tigt under et sådant tag. Vi har med
duer og eventuelle andre åbninger for
held fjernet halmen fra sådanne lofter,
på den måde at hindre gennemtræk.
og der er næppe tvivl om, at traktoren
Denne foranstaltning vil virke med til,
ville være en god hjælp. Den ville kun
at ilden ikke får iltfornyelse og dermed
ne tage det hårde nap, og det ville gå
mulighed for at gribe mere om sig. Ar
hurtigere. Men til gengæld vil den må
bejdet med redning af dyr og værdier
ske tage mere med end nødvendigt er.
bør udføres i læsiden.
Metoden forekommer i visse tilfælde
Har branden bredt sig, så ilden er
besnærende, men teori er eet og prak
brudt gennem tag eller vægge, så ilden
dermed får rigelig iltnæring, må situa
sis noget andet. Jeg tvivler således på,
at der kan foretages flere træk pr. mi
tionen bedømmes ud fra tre kriterier:
nut. Men vi prøver, hvis lejlighed by
1) Flammernes fortæring af det antænd
te materiale, 2) Den udviklede stråle
der sig.
Metoden til fjernelse af halmen tror
varme og 3) Den udviklede brandgas.
Forslaget om nedbrydning af ikke an
jeg ikke på. Der skal meget kraftige
tændte bygningsdele ved hjælp af trak
grejer til, fordi trækket vil blive meget
nedadgående, og halm som bekendt er
tor tror jeg kan gennemføres i givne
vanskeligt at trække fra hinanden. Man
situationer, når forholdene taler der
må heller ikke overse, at når »slæbe
for. Metodens gennemførelse må af
hænge bl.a. af bygningernes konstruk
greben« kommer udover murkanten, vil
halmen falde af og lægge sig i en dyn
tion og de ting, der opbevares det sted,
man vil bryde taget ned over. I givne
ge op ad muren, og her vil den være
til gene for brandmandskabet under ar
situationer kan metoden sikkert som en
bejdet med at redde dyr og effekter.
defensiv foranstaltning bidrage udmær
Det er altid forfriskende at høre nye
ket til ildens bekæmpelse. Jeg vil dog
forslag. Noget er der altid, der kan
mene, at indgrebet ikke bør ske, før
bruges. Men der er mange ting, der må
slukningstogets leder giver anvisning.
Skaber man det omtalte tomrum, vil
tages i betragtning. Traktoren, kæderne
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såvel brandgassen som strålevarmen I
kunne bortelimineres. Men samtidig vil
ilden blusse kraftigt op i det allerede
antændte. Derfor må slukningstoget
straks kunne sætte ind med beholdnin
gen i vandtanken for at beskytte tom
rummets ikke antændte bygningsdele.
Metoden med tagnedbrydning mener
jeg som sagt er anvendelig i givne til
fælde, selv om der kan opstå visse van
skeligheder med hensyn til frigørelsen
af dele fra tagkonstruktionen. Men må
ske kan man som en hjælp ved rydnin
gen af spær, remme og andet træværk
benytte en let håndterlig elektrisk ryd
ningssav. Brugen af en sådan sav vil
gøre det muligt at nedbryde vinkelret
på bygningen. Andre nedbrydnings
vinkler kan volde vanskelighed, idet
spærets sammenføjning med remmen
kræver et meget kraftigt træk. Teknisk
set vil det være lettest, når denne hin
dring er fjernet, idet spærenes konstruk
tion for den øvrige del i så fald vil bli
ve trukket ud af sine sammenføjninger.
Ved sideværts træk skal afstivningen
fra lægterne overvindes, idet disse en
ten skal hugges eller trækkes i styk
ker, lige som spærene sikkert vanskeligt
vil frigøre sig fra remmen. Ved den
nævnte fremgangsmåde mener jeg, læg
terne vil kunne trækkes over, når vi
trækker spæret ud af tagkonstruktio
nen.
Vandforsyningsforholdene er virkelig
mange steder på landet forringet væ
sentligt. Dels er vandspejlet sunket i
moser og søer på grund af agerjordens
dræning, og dels er mange vandhuller
blevet udfyldt. Det var ønskeligt, om
man fra forsikringsside tog dette problev op og gjorde myndighederne op
mærksom på denne skadelige udvik
ling. Jeg mener, at sådanne små vand
forsyningssteder, som ligger i distrik
ter, i hvilke man har vanskeligt ved at
skaffe vand til slukning af brande, bur
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de plejes og udpeges som offentlige
vandforsyningssteder, således at der
blev pålagt lokale myndigheder visse
vedligeholdelsespligter.
Lad os resumere: Plantør Nielsen har
fremsat et forslag, der går ud på at bry
de tagdele ned for at hindre opstået brand
i at forplante sig til hele ejendommen.
Brandforsikringsselskaberne vil formentlig
anse metoden for farlig, men på den an
den side er brandslukningsproblemet i di
strikter med dårlig vandforsyning såstort,
at man ikke mener, man uden videre kan
forkaste idéen. Dernæst har fem af korp
sets funktionærer med praktisk erfaring i
slukningsarbejde på landet givet udtryk
for deres mening, der vel kan sammen
fattes sådan, at metoden under visse om
stændigheder er anvendelig og i andre til
fælde vil være behæftet med en del ulem
per.
Vi ser gerne, at andre af korpsets med
arbejdere, der måtte kunne bidrage til
diskussionen, delagtiggjorde os i deres op
fattelse og eventuelt gjorde rede for de
erfaringer, de har høstet under det prak
tiske arbejde i sådanne distrikter. Sta
tionslederne Havemose og Nielson kom
mer ind på betydningen af tilstedeværel
sen af hånd- og håndkraftsprøjter samt
bevarelse og formentlig oprettelse af vand
forsyningssteder. Vi vil tro, at disse ting,
som ville kunne løse problemet omkring
brandslukningen i tørre distrikter, i for
vejen har brandforsikringsselskabernes op
mærksomhed, og vi kender alle den store
indsats, der allerede er gjort af selskaber
ne for at få oprettet og udbygget brand
damme.
Men om selve det fremsatte forslag ville
vi gerne høre nogle flere aktive brandbekæmperes mening. Måske sidder der et
eller andet sted i landet en mand med
idéen, der ville kunne forbedre plantorens
forslag, så dets praktiske betydning blev
større end den, de foreløbige udtalelser
synes at tillægge det.
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Brandvæsenernes slukningspligt
I et par numre af „ Brandfare og Brand
værn“ har sekretær i justitsministeriets
Brandudvalg, hr. cand. jur. Erik Bjerregaard gennemgået nogle sager angående
brandvæsenernes slukningspligt, og af disse
sager er der navnlig et par af de i bladets
november-nummer omtalte, vi har lyst til
at opholde os lidt ved.
Først omtales en sag om en landmand,
der ved at afbrænde et moseareal uagtsomt
havde antændt en nabogrunds areal. Det
tilkaldte entreprisebrandvæsen krævede
landmanden dømt til at betale omkost
ningerne ved slukningen, idet brandvæsenet
gjorde gældende, at kommunens afgift kun
var beregnet til at skulle dække kommu
nens andel i brandvæsenets generalomkost
ninger, og da det omhandlede areal ikke
var brandforsikret, kunne man ikke få be
løbet — kr. 454.50 — dækket af et forsik
ringsselskab.
Underretsdommen gav brandvæsenet
medhold, og landmanden måtte betale
brandvæsenets omkostninger.
I sin omtale af sagen siger sekretær Bjerregaard, at brandudvalget finder dommen for
kert, og at selv den omstændighed, at land
manden havde måttet betale 20 kr. i bøde
for overtrædelse af brandpolitiloven, ikke
kunne begrunde nogen pligt for ham til
at betale brandvæsenets omkostninger.
Vi finder det interessant, at såvel brand
udvalget som ministeriet selv finder denne
dom forkert, og det glæder os at kunne
konstatere, at Falcks Redningskorps er kom
met til det samme resultat næsten l1/2 år
tidligere. Vi omtalte nemlig sagen i »Med
delelsens juli-nummer 1949 under over
skriften „Et entreprisebrandvæsens sluk
ningspligt“ og skrev bl. a.r „Som entreprise
brandvæsen kan Falck Redningskorps imid
lertid ikke være ganske enig i dommens
præmisser. Vi anser det ikke for klart, at
et entreprisebrandvæsen ikke har påtaget
sig pligt til at møde efter enhver tilkal
delse. ... Slukningsoverenskomsten må prin

cipielt forstås sådan, at entreprisebrand
væsenets slukningspligt er ubetinget.“
Derefter omtales en sag om en brand i
nogle korn dynger, hvorunder indehaveren
af kornet anmodede brandvæsenet om ikke
at sprøjte mere vand på kornet end højst
nødvendigt for at holde ilden nede, idet
man så kunne redde en del af kornet. Det
aftaltes så mellem kornets ejer og brand
væsenet, at ejeren snarest skulle gå i gang
med at rydde op i dyngerne. Det varede
nogle dage, før oprydningsarbejdet be
gyndte, og først en måned efter brandens
opståen var arbejdet med oprydningen endt.
I den tid havde brandvæsenet måttet holde
mandskab og materiel på stedet, og om
kostningerne herved blev opgjort til ca.
7000 kr. Brandforsikringen vilde ikke be
tale beløbet, idet der henvistes til, at kom
munen iflg. købstadbrandlovens § 4 skal
afholde udgifterne ved brandvæsenet.
Justitsministeriets brandudvalg blev
spurgt i sagen og udtalte, at oprydnings
arbejdet måtte antages at have kunnet til
endebringes langt hurtigere, og at brand
væsenets omkostninger af den grund var
blevet urimeligt store, således at det måtte
falde udenfor kommunens pligt at afholde
hele omkostningen. Udvalget mente, at for
sikringsselskabet burde godtgøre brandvæ
senet en passende del af omkostningerne,
i hvert fald for mandskabstimerne og an
befalede, at sagen afgjordes ved domsto
lene. Sagen endte imidlertid med et forlig,
hvorefter forsikringsselskabet godtgjorde
brandvæsenet 2.500 kr. Nogen principiel
afgørelse fik man altså ikke på den slags
tilfælde.
Denne sag har foranlediget sekretær
Bjerregaard til nogle principielle bemærk
ninger om brande i kul- og kokslagre, som
ofte volder brandvæsener besvær, fordi de
som regel kun kan slukkes totalt ved at
lempe kul- eller koksbunkerne igennem og
sprøjte vand på dem. En sådan lempning
kræver stort mandskab og forvolder store
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omkostninger. Ofte har lagrenes ejere selv
skylden, idet brandens opståen kan skyl
des forkert stablingsmåde, og derfor er det
rimeligt, at de pågældende selv bærer en
del af udgifterne.
Københavns brandvæsen har undertiden,
hvis ejeren har været uvillig til at lade
foretage lempning, ved hjælp af kraner på
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kulpladserne dyppet kullene i havnen og
derved slukket branden. Denne fremgangs
måde er ikke yndet af ejerne, da kullene
så får et hvidt overtræk, der forringer de
res handelsværdi. Men ejerne bliver som
regel mere villige til at lade lempningen
foretage.

Landsoverenskomstens 6 3
Denne § med overskriften »Forskyd
ning af middagspausen« lyder i al sin en
kelthed sådan:
Når redningskorpset disponerer over
mandskabets middagspause med mere
end 2 timers forskydning, ydes der
herfor et vederlag af kr. 1,75. Såfremt
middagspausen på grund af sådan for
skydning ikke kan afsluttes indenfor
arbejdstiden, betales der et tillæg af kr.
2,34 pr. time for den tid, der medgår
herudover.
Når korpset disponerer over mand
skabets frokostpause, tillægges denne
middagspausen; i modsat fald ydes
overarbejdsbetaling for en halv time.
Til trods for denne enkle form har be
stemmelserne givet anledning til misfor
ståelser, og vi finder det på sin plads
nærmere at redegøre for den rette forstå
else af § 3.
Paragrafen har relation til langture og
fortsat kørsel indenfor et begrænset om
råde. Lad os tage langturene først, da det
er disse, der har givet anledning til mis
forståelserne.
Man kan tænke sig forskellige mulig
heder med hensyn til middagen. 1) Først
den mulighed, at en langtur tilrettelægges
sådan, at mandskabet kan holde middagen
på et tidspunkt under turen, der falder
indenfor den stipulerede tid. 2) Dernæst
det tilfælde, at forholdene gør det umu
ligt for mandskabet at holde middag, så
ledes at den først kan holdes, når mand
skabet kommer tilbage til stationen, og

endelig 3) den mulighed, at turen er af
så lang varighed og må udføres sådan, at
der ikke kan holdes middag indenfor den
stipulerede tid, men at middagen deri
mod må holdes ude med en forskydning
på 2 timer eller derover.
I det første tilfælde kan mandskabet
regne med, at korpset godtgør direkte ud
gifter, som mandskabet har haft ved at
holde middag ude. I det andet tilfælde
holdes middagen ikke, og derfor får
mandskabet kun krav på en godtgørelse
af kr. 1,75. Når mandskabet kommer hjem
på stationen, skal middagen holdes, men
hvis middagen så strækker sig udover
normal arbejdstids ophør, får mandskabet
yderligere krav på betaling af kr. 2,34 pr.
time + dyrtidstillæg. Da middagen er på
IV2 time, kan der altså højst blive tale
om betaling for 1% time, nemlig i det
tilfælde at mandskabet kommer hjem ved
normal arbejdstids ophør. I det tredie
tilfælde får mandskabet først krav på kr.
1,75, fordi middagen ikke kan holdes in
denfor den i § 1 stipulerede tid. Men da
middagen derefter holdes ude, kan mand
skabet regne med godtgørelse af direkte
rimelige fortæringsudgifter. Der bliver ik
ke tale om forskydningspenge på kr. 2,34
pr. time + dyrtidstillæg, idet middagen jo
holdes i arbejdstiden. Men medfører mid
dagen, at mandskabet først kommer hjem
efter normal arbejdstids ophør, skal der
afregnes med kørepenge efter § 5 eller
overtidsbetaling efter § 6.
Ved fortsat kørsel indenfor et begræn-
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set område skal mandskabet i videst mu
lige udstrækning kaldes tilbage til statio
nen til middag. Kan det rent praktisk ik
ke lade sig gøre, kan chaufføren holde
sin middag ude og regne med godtgørelse
af udgifter ved fortæring. Men han får
intet krav på godtgørelsen på kr. 1,75 el
ler forskydningspengene kr. 2,34 pr. time
+ dyrtidstillæg, med mindre forholdene
nødvendiggør, at manden fortsætter ar
bejdet uden middag. I så fald får han,
hvis forskydningen bliver på 2 timer og
derover, krav på godtgørelsen kr. 1,75.
Kommer han så hjem og holder sin mid
dag, kan der blive tale om forskydnings
penge på kr. 2,34 + dyrtidstillæg, så
fremt middagen strækker sig udover nor
mal arbejdstid.
Stationernes ledere må i videst mulige
omfang tilrettelægge kørslerne sådan, at
middagen kan holdes som anført i § 1.
Kan dette ikke lade sig gøre, skal mand
skabet have lejlighed til at holde middag
hjemme på stationen umiddelbart efter
hjemkomsten, og hvis middagens PÄ ti
me så strækker sig udover normal ar
bejdstid, skal tiden udover arbejdstiden
afregnes med kr. 2,34 pr. time + dyrtids
tillæg. Det tilfælde, at middagen ikke kan
holdes som anført i § 1, men holdes ude
og umiddelbart efter 2 timers forskyd
ning, kan kun forekomme rent undtagel
sesvis, og medfører altså, at der skal af
regnes godtgørelsen på kr. 1,75 + for
tæringsudgifter. Derimod bliver der så
ikke tale om afregning med kr. 2,34 pr.
time + dyrtidstillæg, idet tiden efter nor
mal arbejdstid så skal afregnes efter § 5
eller § 6.
Opmærksomheden henledes på, at godt
gørelsen på kr. 1,75 ikke er nogen time
betaling og altså ikke skal tillægges dyr
tidstillæg.
Om middagsforskydningen på de 2 ti
mer vil vi sige, at hvis middag f.ex. nor
malt holdes mellem kl. 11,30 og 13,30 så
ledes at der spises 1% time indenfor det

te tidsrum, indtræder de 2 timers forskyd
ning, såfremt middagen pa PÄ time ikke
er tilendebragt kl. 15,30, d.v.s. at midda
gen er begyndt efter kl. 14.
I § 3 stk. 2 omtales frokostpausen. Hvis
frokostpausen ikke holdes, tillægges den
middagspausen, der så ialt bliver på 2
timer. Der forholdes så ganske som for
an anført om middagspausen, og hvis
man tænkte sig, at en mand hverken
holdt frokost eller middag og kom hjem
på stationen ved normal arbejdstids op
hør, ville der foruden godtgørelsen på
kr. 1,75 tilkomme ham en betaling af kr.
2,34 + dyrtidstillæg for hver af de 2 ti
mer, som korpset har disponeret over.
Tænkte man sig, at den samme mand
først kom hjem 1 time efter normal ar
bejdstids ophør, ville der — stadig for
udsat at han hverken havde holdt frokost
eller middag — udover kr. 1,75 tilkom
me ham 2 X kr. 2,34 + dyrtidstillæg
samt betaling for 1 time efter § 5 eller
§ 6 alt efter som han havde vagttjeneste
eller fri ved den normale arbejdstids op
hør.
Hvis derimod frokosten ikke har kun
net afholdes, medens den normale P.4
times middag har kunnet holdes, bliver
frokosttiden pa Vi time at betragte som
overarbejde, og der skal — uanset om
manden har vagttjeneste fra normal ar
bejdstids ophor eller har fri — afregnes
med Vs time à kr. 2,21 + dyrtidstillæg.
Det skal indrømmes, at stk. 2 i § 3
har en mærkelig formulering. Sætningen:
»Når korpset disponerer over mandska
bets frokostpause, tillægges denne mid
dagspausen« refererer sig til det tilfælde,
at middagspausen heller ikke holdes. Men
holdes middagspausen, får den halve ti
mes frokostpause, som korpset dispone
rer over, karakter af overarbejde. Nogle
stationer har i sådanne tilfælde afregnet
frokostpausen med kr. 2,34 pr. time +
dyrtidstillæg. Det skal altså være kr. 2,21
+ dyrtidstilæg.
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Ny omkostningsanalyse
Meningen med denne artikel er overfor ! stationer og stationerne under provinssel
alle korpsets medarbejdere, men i særde skaberne. Vi kan imidlertid ikke lade os
leshed overfor stationernes ledere og an nøje med, at man på disse stationer ikke
dre, der har med rapporternes udskrivning mener at kunne eller at have tid til det
og dermed beslægtet arbejde at gøre, nøje arbejde, der vil blive krævet. Arbejdet er
at redegøre for en vedtaget omlægning af nemlig overkommeligt, og der vil blive
de funktioner, der går ud på at tilveje givet ganske nøje og udførlige retnings
bringe det grundlag, hvorpå korpset i linier, så ingen kan være i tvivl.
årene fremover skal træffe sine beslutnin
Det er os meget magtpåliggende at gøre
ger af anlægs-, drifts- og prispolitisk art. stationernes personale bekendt med det
Gennem 16 år har korpsets prispolitik forestående arbejde. Ikke blot fordi det
været baseret på en udgiftsanalyse, der bliver af uhyre vigtighed, at arbejdet med
dog nærmest har haft karakter af en ta materialets indsamling på stationerne ud
rifkontrol. Udgiftsanalysen er hvert år føres med største nøjagtighed og omhu,
blevet udarbejdet af en af fællesforbun men også i høj grad for at bibringe en
det engageret aktuar, og materialet, der hver den fulde forståelse af det, der skal
har ligget til grund for arbejdet, er blevet ske. Vi er nemlig tilbøjelige til at tro, at
indsamlet på København-selskabets statio man på nogle stationer til en vis grad
ner, hvis ledere og leder-stedfortrædere opfatter alt skriftligt arbejde, selv om det
har udført et ofte påskønnelsesværdigt ar mest praktisk henlægges til stationerne,
bejde hermed. Det er imidlertid ikke alle som et middel fra kontorernes side til at
København-selskabets stationer der har chikanere stationernes ledere. Og ingen
været inddraget i undersøgelsen, idet man misforståelse kan være større.
ikke hidtil har ment at kunne stille krav
Der var engang en stationsleder, der —
om materialeindsamling overfor flere af iøvrigt ikke uden lune — gav udtryk for
de storkøbenhavnske ledere, der med hen den opfattelse, at han snart lige så godt
syn til sådant arbejde er ganske uerfarne kunne være kontorbestyrer i en sygekas
i forhold til deres provinskolleger.
se. I den grad følte han, at det skriftlige
Efterhånden som vor virksomhed er arbejde på stationen havde taget over
vokset, organisationen blevet mere kom hånd. Vi har været i besiddelse af til
pliceret og de økonomiske vilkår stram strækkelig humor til at kunne smile i an
mere, er man nået til den erkendelse, at ledning af vitsen, men vi kan ikke stræk
dispositioner af økonomisk art nødven ke os længere end til at indrømme, at der
digvis må baseres på nogle mere eksakte er et gran af sandhed i den, og vi håber
oplysninger end dem, man hidtil har haft ikke, at der bag vitsen ligger en virkelig
i udgiftsanalysen, og man har besluttet opfattelse af, at det skriftlige arbejdes
fra 1. januar 1951 at udvide analysearbej omfang er urimeligt. Hvis det nemlig er
det meget betydeligt. Endvidere har man tilfældet, skorter det i meget høj grad på
besluttet at lade dette arbejde udføre af forståelse af de problemer, der må knytte
egne funktionærer.
sig til driften af en virksomhed som korp
Medens det udvidede analysearbejde sets. Vi kender godt nok indstillingen hos
ikke for København-selskabets provinssta ledere, der er så gamle i tjenesten, at de
tioner vil betyde nogen forøgelse af det har vanskelighed ved at affinde sig med,
kontormæssige arbejde, der hidtil har væ at der er andet end lige netop det prak
ret udført ude på stationerne, kan det tiske sluknings- og redningsarbejde, der
samme ikke siges til de storkøbenhavnske har nogen som helst betydning. De tror,
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at dette praktiske arbejde er det eneste,
korpsets ve og vel beror på. En sådan
indstilling var forståelig i gamle dage, da
man uden videre kunne overskue virk
somheden, og da erhvervslivets funktio
ner og vilkår var helt andre. I dag er
det ulige vanskeligere at drive en virk
somhed rentabelt end for 40 år siden.
Vi forlanger ikke, at ledere, der er gam
le i tjenesten, og hvis arbejde består i
praktisk sluknings- og redningsarbejde,
skal sætte sig ind i de indviklede proble
mer af drifts- eller prispolitisk art, der
trænger sig på i vor virksomhed. Men vi
kan forlange, at de tror på os, når vi si
ger, at vort arbejde med at tilvejebringe
det grundlag, som skal give os mulighed
for helt nøjagtigt at kunne overse og vur
dere virksomheden og derpå træffe de
nødvendige beslutninger, er præcis lige
så vigtigt som selve det praktiske arbej
de i marken, ja, man kan sige, at det
faktisk er forudsætningen for, at det prak
tiske arbejde overhovedet kan udføres. Vi
kan ikke indkøbe materiel eller lønne per
sonale, hvis vi ikke kan bestemme den be
taling, vi skal have for vore ydelser. Det
lyder måske simpelt det med at bestem
me betalingen, men i virkeligheden er det
særdeles vanskeligt, og det vil ikke, selv
om vi brugte flere numre af »Meddelel
ser« til det, være muligt at beskrive alle
de problemer, der skal løses for at finde
frem til den tarif, der bør være gældende.
Vi må derfor nøjes med at rette en
indtrængende opfordring til hver eneste
stations personale om at være korpset be
hjælpelig med indsamlingen af det mate
riale, vi skal bruge til vort analysearbej
de fra 1. januar 1951. Bortset fra København-selskabets stationer, hvis arbejde som
sagt ikke vil blive forøget, men nærmere
formindsket, må vi forberede stationerne
på, at det skriftlige arbejde vil komme
til at omfatte lidt mere end rapportud
skrivningen og hvad der ellers kan være
af småting. Til gengæld kan vi love, at
arbejdet med materialet, såfremt statio
nerne vil vise omhu ved indsamlingen,

vil blive til gavn for korpset som helhed,
hvert enkelt selskab og hver eneste sta
tion. Når bearbejdelsen af materialet til
endebringes i begyndelsen af 1952, vil vi
være i stand til at sige betydeligt mere
om hver eneste station, end vi kan nu,
og vi vil virkelig kunne vejlede stationer
nes ledere på områder, hvor vi i dag må
nøjes med at vejlede ud fra det, som vor
sunde fornuft fortæller os. Men i en stor
virksomhed kan det på talrige punkter
være farligt alene at forlade sig på det,
man kalder den sunde fornuft. Den sun
de fornuft skal nemlig have en ret stor
fejlmargin, og en sådan margin er det
ikke længere forsvarligt at give sig selv
eller andre.
Af det, der allerede er sagt, kan nogen
måske få den tro, at vi nu har til hen
sigt at vende op og ned på alt og alle.
Det er imidlertid slet ikke tilfældet, og vi
er overbeviste om, at når der er gået en
måned af det nye år, vil så at sige en
hver opfatte det, som skal ske, som en
ganske naturlig ting, der ikke volder spor
hovedbrud. Vi har nogle gange talt om
»materiale« og »materialeindsamling«.
Med materiale menes kun oplysninger og
tørre tal, som alle findes på stationerne,
men som skal samles og bearbejdes dels
ud fra et helhedssynspunkt og dels for
hvert selskab og hver station, således at
vi får et pålideligt sammenligningsgrundlag.
Når man tænker på, at korpset på et år
præsterer 350.000 tjenesteydelser, og at
disse ydelsers data nedskrives på rappor
ter, således at der for hver rapport er cn
halv snes oplysninger, vi skal bruge, så
får vi allerede ca. 3V‘2 million detailoplys
ninger, som skal fordeles efter en række
vidt forskellige kriterier. Når man endvi
dere betænker, at der desuden skal bruges
oplysninger om hvert køretøjs forbrug af
benzin, olie o.s.v., vil man forstå, at det
ville være uhyre vanskeligt om ikke umu
ligt for et par mand på hovedkontoret i
København at få skilt disse oplysninger
og samlet dem igen, så de fortæller os
noget.
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Derfor må materialeindsamlingen alle
rede begynde på hver eneste station, og
indsamlingen skal baseres på rapporter
ne. Den nye rapport, der skal bruges i
1951, bliver så simpel som overhovedet
muligt. Det vil ikke medføre nogen van
skelighed for stationerne at udfylde den
rigtigt i hvert eneste tilfælde. Vi har gjort
den så simpel, fordi den første forudsæt
ning for vort arbejdes heldige udfald, er
at alle rapporter udfyldes pinligt nøjag
tigt og i nøje overensstemmelse med den
instruks, der vil blive udsendt umiddel
bart før nytår.
På grundlag af rapporterne skal hver
station udfylde et skema. Dette skema er
ikke større end »Meddelelser«’s format,
når bladet er bredt ud, altså af størrelse
som et kvart brevark. Det indeholder 20
linier, og da hver rapport skal fylde en
linie, bliver der til 20 rapporter på et
skema.
Rent umiddelbart kan skemaet se ind
viklet ud, men i et land, hvor enhver er
i stand til at udfylde et folketællingsske
ma og en selvangivelse, vil skemaet ikke
kunne give hovedpine. Fra hver rapport
skal der på en linie i et skema for den
pågældende ydelsesart angives rapportens
nummer, antallet af kørte km og pumpetid.
Km : antal skal anføres i en rubrik for den kø
retøjstype, der er anvendt. Endvidere skal
opføres den bemanding, der har været an
vendt under kørslen, selve den tid, kørs
len har taget ialt og den totale arbejds
tid, d.v.s. bemandingen gange tiden. En
delig skal opføres alle ekstraordinære om
kostninger, der direkte har været forbun
det med kørslen, d.v.s. kørepenge, over
tidsbetaling, eventuelt tilkaldelsesgebyr og
eventuelle udgifter til forskudt middag,
fortæring o.l. Disse udgifter skal sammen
tælles i skemaets sidste rubrik.
Det lyder af så meget, men er i virke
ligheden slet ikke så slemt. Mange ru
brikker skal som oftest slet ikke udfyl
des. En normal kørsel om dagen med
mandskab, der har normal vagt, kræver
kun, at der på skemaet opføres rapport-
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nr. kørte km, bemanding, medgået tid og
totaltid. Der bliver jo ikke tale om hverken
kørepenge, overtidsbetaling, tilkaldelses
gebyr eller andre omkostninger.
Skemaet skal føres dagligt bl.a. af den
grund, at rapporternes oplysninger så er
»friske«. Når et skema er udfyldt med
oplysninger fra 20 rapporter, skal det sam
mentælles.
Provinsselskabernes stationer skal ind
sende skemaerne til deres hovedkontor,
medens København-selskabets stationer
skal indsende skemaerne til hovedkonto
ret i København. Skemaerne må ikke sen
des for sig selv, men skal altid sendes
sammen med anden post, der alligevel
skulle afsendes. Om indsendelsesfristen
vil nærmere underretning blive givet i
»Meddelelser«s januar-nummer.
Rapporternes og det nævnte skemas om
hyggelige udfyldning er stort set alt, hvad
der forlanges af stationerne, for at korp
set kan gennemføre en pålidelig omkost
ningsanalyse. Selvfølgelig skal vi også
bruge oplysninger om forbrugt benzin,
olie m.v., men arbejdet hermed er jo ikke
stort for den enkelte station, og i hvert
fald er København-selskabets stationer ik
ke overbebyrdede af den grund. Men selv
om vi synes, at arbejdet ikke er over
vældende, ønsker vi selvfølgelig ikke, at
stationerne tager sig det så let, at det går
ud over nøjagtigheden. I virkeligheden vil
dårligt udfylde rapporter og dermed unøj
agtige oplysninger på skemaet kunne med
føre ubehageligheder for den pågældende
stationsleder, hvis fejlene ikke opdages
ved revisionen af oplysningerne, idet den
pågældende station kan komme til at fi
gurere med højere enhedsomkostninger
end andre stationer, selv om de særlige
forhold, der kan spille ind for hver en
kelt stations særlige arbejdsforhold, tages
i betragtning.
Og med denne introduktion vil vi bede
stationerne sætte alt ind på fra 1. januar
at udfylde rapporter og de krævede ske
maer så omhyggeligt, som overhovedet
muligt.
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Fra arbejdsmarken
I sidste nummer refererede vi efter
Fyns Socialdemokrat en af brandøvelserne
omkring Bogense. Vi kunne i dette nummber på samme måde skildre en stor
landøvelse i Vollerslev-Gørslev, der ud
førligt er omtalt i Ringsted Avis for 10.
oktober d. å. Vi har grund til at være
pressen taknemmelig for den populære
måde, disse øvelser beskrives. Den frygt,
man tidligere har næret for, at udtagne
hjælpebrandmænd skulle opfatte hvervet
som en kedelig pligt, synes at være ube
grundet eller i hvert fald overdrevet.
Ganske som under den i sidste num
mer refererede fynske øvelse var i Vol
lerslev-Gørslev politimyndigheden repræ
senteret, og efter øvelsen samledes alle
deltagerne til en kritik og almindelig me
ningsudveksling. At disse sammenkomster
også på andre områder end de rent sluk
ningstekniske har deres betydning frem
går af referatet fra Vollerslev-Gørslev,
idet en af hjælpebrandmændcne spurgte
politiassistenten, om man måtte brænde
halm af på sin mark. Han var nemlig
flere gange, når han havde set sådanne
brande, faret op for at begive sig til
brandstedet. Politiassistenten måtte hen
vise til brandpolitiloven, der kræver, at
den slags »brande« skal anmeldes til
brandfogeden i hvert enkelt tilfælde. Det
er en pligt, landmændene har set lidt
stort på, men ikke mindst af hensyn til
hjælpebrandmandskabet bør anmeldelse
altid ske.
Det vil føre for vidt at referere alle de
mange øvelser, der har fundet sted her i
efteråret, men der er dog lige grund til
at nævne de øvelser, Ruds-Vedby statio
nen har gennemført i Merløsc-Tuse her
reder. Disse øvelser gav nemlig politime
steren i Holbæk anledning til at sende
stationen følgende skrivelse:
Efter at brandøvelser er foretaget i
samtlige landkommuner i Merløse-Tuse
herreder, skal man udtale sin påskøn

nelse af den måde, hvorpå disse gen
nemføres af lederne af de store sluk
ningskorps.
Man har, således som det fremgår af
afskrifter sendt til korpset, efter hver
øvelse skrevet til kommunerne om de
mangler, der er blevet konstateret, med
pålæg om at afhjælpe disse, idet man
går ud fra, at korpset er kommunerne
behjælpelige med råd og dåd.
Det vil formentlig være praktisk, at
øvelserne til næste år lægges i andre
kredse, således som foreskrevet i brand
politiloven, og at man fortrinsvis væl
ger kredse, hvor vandforsyningsmulig 
hederne skønnes dårligst.
Således bør man også lade indkalde
kredsens lokale mandskab foruden hjæl
pemandskabet til den store sprøjte.
Det af politimesteren anførte med hen
syn til stationernes råd og vejledning over
for kommuner, som har fået besked om
ting, der skal ændres med henblik på op
nåelse af størst mulig slukningseffekt, og
øvelsernes afholdelse i forskellige brand
kredse er ikke noget specielt for RudsVedby-stationen. Korpset er selvfølgelig
interesseret i, at kommunerne får al den
støtte, der fra stationernes side kan ydes,
når slukningsproblemer skal løses, og vi
er lige så interesserede i, at øvelsesstcderne veksles, så også og navnlig de i vand
forsyningsmæssig henseende dårligst stil
lede brandkredse bliver sat på prøve.

★
Civilingeniør S. T. Westenholz, Næs
tved, er glad for stationerne i Ringsted og
Næstved. I et brev af 3. november har
han skrevet til os:
Mandag den 23/10 brød min vogn
sammen ved Ringsted, og jeg blev af
Falcks stationer i henholdsvis Ringsted
og Næstved transporteret til Næstved
med en upåklagelig præcision og hur
tighed. Jeg glemte imidlertid en doku-
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mentmappe ved en benzintank i Ring
sted, men takket være de to nævnte
Falckstationers forbilledlige tjenstvillig
hed var denne dokumentmappe mig i
hænde i Næstved to dage efter, at jeg
havde opdaget dens bortkomst.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed
til at udtrykke min påskønnelse og be
undring overfor de to nævnte statio
ners arbejde.
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kunne virke efter hensigten måtte have
adgang til ordentlige vandforsyningsste
der, og det var kommunernes opgave at
sørge for, at den side af sagen blev i orden.
På korpsets vegne takkede stationsleder
J. Nielsen, Hjørring, for de anerkendende
udtalelser. Den lokale leder af Sindalstationen er Chr. A. Jensen, der afløser den
tidligere mangeårige leder, mekaniker
Hans Nielsen, overfor hvem stationslede
ren såvel som sognerådsformand Oluf Pe
★
dersen udtalte en varm tak for det ydede
I overværelse af politimester Kann og arbejde.
en række sognerådsformænd, sogneråds
★
medlemmer og lokale brandfogeder åbne
Stationen i Odense har selv samlet en
des den 6. november en ny station i Sin
ny påhængskulsyresnesprøjte, som vi her
dal. Samtidig indsattes en ny automobil
bringer billeder af. Sprøjten er bygget på
sprøjte.
I den nye stationsbygning markeredes
overflytningen fra den gamle station ved
en kort tale af sognerådsformand Oluf
Pedersen, der på kommunens vegne ud
talte de bedste ønsker for den nye sta
tion. Vi kan her i Sindal være glade for,
at vi har et fuldt moderne brandvæsen
lige ved døren, sluttede sognerådforman
den sin tale.
Umiddelbart efter indvielsen holdtes i
byen en demonstration med deltagelse af
den nye sprøjte.
Efter demonstrationen var korpset vært
ved en kop kaffe på hotel Sindal. Her en undervogn, som er påmonteret et extra
under udtalte politimesteren sin anerken støttehjul bagtil. Det tekniske udstyr be
delse af de forbedringer, der var sket med står af: 2 stk. 25 kg. og 2 stk. 30 kg.
Sindal brandvæsen, der nu har fået fast kulsyresneflasker med 4 stk. 3/4” gumm. à
mandskab. Han udtalte håbet om, at den 7J/2 m slange og 2 stk. gyderør.
nye station måtte virke til gavn for di
striktet.
Medlem af justitsministeriets brandud
valg og formand for Hjørring Amts sog
nerådsforening, sognerådsformand Johs.
Hansen, Tårs, kom i en tale ind på det
arbejde, der var udført af brandudvalget
med henblik på en centralisation af brand
væsenet. Den nye station i Sindal med
det nye materiel betød et meget stort
fremskridt for distriktet, men han minde
de de tilstedeværende sognerådsmedlem
mer om, at stationen og materiellet for at
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Fra kontorerne
Den i »Meddelelser«’s oktober-nummer
anførte fortegnelse er suppleret med føl
gende optagelser:
1.3 Branden på »Kronprins Olav«.
III2 Flytning af sommerhus.
VII2 Bellahøjudstillingen 1950.
Eftersøgningen af Henning i Giud
sted plantage.

★
Odense-stationen har et nyt, lukket fø
rerhus af en årgang 1950 til salg. Hen
vendelse rettes til kontoret i Odense.

★
Stationen i Haderslev vil omkring 1. de
cember få ændret telefonnummeret til
Haderslev 23100.

ir
Stationerne har formentlig nu modtaget
nye FDM-rapporter. De er blevet noget
større end tidligere, fordi ordningen er
udvidet til at omfatte medlemmer af føl
gende FDM’s udenlandske søsterorgani
sationer:
American Automobile Association og dens
tilsluttede klubber.
American Automobile Touring Alliance
og dens tilsluttede klubber.
Australian Automobile Association.
The Automobile Association (Storbritanien).
The Automobile Association (New Zea
land).
The Automobile Association (South
Africa).
Automobile Association of Bengal.
The Automobile Association of Malaja.
The Automobile Association of West
Pakistan.
Canadian Automobile Association.
Kon. Nederlandsche Toeristenbond,
ANWB, (Holland).
Royal Scottish Automobile Club, (Skot
land).
Touring Club de Belgique (Belgien).
Touring Club Suisse (3vejt5%
Jr

F orsikringsaktieselskab et Nye Danske
har i en skrivelse af 7. november d. å.
meddelt, at man under brande på land
ejendomme har bemærket, at der synes
at være tilbøjelighed til at lade sæddyn
ger brænde, når de ligger sådan, at de
ikke danner fare for videre udbredelse.
På den måde får brandforsikringsselskabeme altid totalskader på sædbeholdningen.
Da forholdet nu er sådan, at der intet
er til hinder for en tærskning af vådt
korn, anmoder Nye Danske os om at
henlede stationernes opmærksomhed på,
at der bør sættes al mulig kraft ind på
at slukke ilden i sådanne beholdninger.
Forsikringsselskabet er klar over, at sluk
ning af sæddynger kan være forbundet
med vanskeligheder, og at der kan være
vigtigere brandobjekter at bekæmpe. Men
i det omfang, der kan afses materiel og
mandskab, bør ild i sæddynger altså sluk
kes. I langt de fleste tilfælde vil man kun
ne opnå gunstigt resultat ved anvendelse
af vådt vand.

På Sophus Falcks fødselsdag den 15. no
vember d. å. tildeltes der vagtmester Ru=>
dolf Schmidt, stationen i Odense, en por
tion af mindelegatet i anledning af hans
resolutte optræden den 22. juli, da han fra
en motorbåd fuldt påklædt sprang i van
det og trods endnu rekonvalescent efter en
operation svømmede ca. 20 m og reddede
en 7 års pige, der var faldet i vandet og
var ved at gå ned tredie gang.

★
SL-supplement

Sjælland:
Boisen, L. Chr., grosserer, Forchham
mersvej 23, Kbhvn. V.
Dufour, V., malermester, Åboulevard 18,
Kbhvn. V. K. 8577 m.fl.
Fyn:
> Christensen, H. Møller, vognmand, Allé
gade 36, Odense, M. 3061.
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Inde i vognen var der en forbindings
kasse. Men patienten var dødssyg, og Mo
gensen syntes derfor ikke, at han ville for
styrre patienten for sådan en smule og
nøjedés derfor med at surre sit lommetørs
klæde omkring den afkortede finger. Han
fortsatte turen til Ålborg og afleverede
patienten. Først da det var gjort, bad han
en læge om at kigge på fingeren.
Mogensen har ikke blot vist, at jyden
er sejg. Han har også vist, at pligten for
ham gik forud for hans eget velbefindende.
For vel er det ubehageligt at køre en halv
snes kilometer efter at have måttet efter
lade en del af sin pegefinger på landevejen,
men den ubehagelighed fandt Mogensen
måtte underordne sig løsningen af den op
★
gave, han havde fået med at transportere
Opmærksomheden henledes på, at for den dødssyge patient til Ålborg.
sendelser med supplerende indhold til ud
stationerede kasser skal sendes som brev
pakker, for hvilke såvel lokal- som lands
Persson
portoen er 40 øre for indtil 1 k. Med
pakkerne, der almindeligvis sendes i prø
Persson fylder 60 den 18. ds.
veposer, må sendes et rekvisitionskort,
Persson behøver næppe nærmere præ
hvorpå kun må være skrevet abonne sentation. Skønt han endnu føler sig som
mentsnummeret. Skal man undtagelsesvis jyde, har han i alle de 34 år, han har
sende et enkelt bind eller et par plastre, været beskæftiget i korpset, været knyt
kan det selvfølgeligt ske i almindeligt brev. tet til de københavnske stationer og navn
lig til hovedstationen.
Hvad er det, der gør, at vi finder
Patienten gik forud
anledning
til specielt at gøre Perssons 60
Det er ikke mundsvejr, når man om Jy
derne siger, at de er stærke og sejge. Det årsdag til genstand for omtale. 60 årsdage
viste den 58-årige chauffør Søren Mogensen er jo dog noget, der forekommer også for
fra stationen i Terndrup, da han i midten andre. Først og fremmest den omstændig
af november måned var på en sygetur fra hed, at Persson efter vor opfattelse har
Terndrup til Ålborg med en meget syg pa personificeret idealet af en redningsmand.
tient. Da han befandt sig en halv snes Til trods for, at han i de 34 år har del
kilometer fra Ålborg, så han på instru- taget i et utal af redningsaktioner, har
mentbrædtet, at det kntb med smøring og korpset ikke modtaget nogen saglig be
afkøling Han stoppede straks op og åbnede grundet kritik af Perssons arbejde, hvor
motorhjelmen for at finde fejlen. Det viste komplicerede opgaverne end har været.
sig, at ventilatorremmen havde sat sig fast. Det er os tværtimod bekendt, at han ved
Mogensen prøvede at få den løs, men idet adskillige lejligheder under meget alvorlige
han rørte ved den, kom den fri, og ven ulykker har udvist en omtanke og en snar
tilatoren begyndte at snurre. Mogensen fik rådighed, der i høj grad har aftvunget re
ikke fingrene væk hurtigt nok, og et af spekt for korpsets arbejde.
Mange af os kender beretninger om
ventilatorbladene klippede det yderste led
Persons
deltagelse i Vigerslevulykken og
af hans venstre hånds pegefinger af.

Jylland:
Christiansen, A. O., autoudlejning, Skraagade, Nørresundby.
Jensen, Magnus, vognmand, Sdr. Kon
gerslev, U. 3706.
Pedersen, Egon, køreskole og udlejning,
Schleppegrellsgade 67, Aalborg.
Sandfeldt-Pedersen, vognm., Højmark pr.
Lem, kræver ass. under firmanavn: Bdr.
Pedersen, Lem.
0 2900 og 0 9821 med anhængere.
Slettes :
Bjerregaard, Tage, vognmand, Haverslev,
pr. Arden.
Poulsen, Ivar, vognmand, Stadionvej 74,
Odense.
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ved talrige andre alvorlige begivenheder,
og vi kender på den anden side mange
morsomme tildragelser, hvori han i tidens
løb har spillet hovedrollen. Vi føler trang

til i en sådan situation. Således som det
her er beskrevet, kunne situationen må
ske forekomme mindre alvorlig. Men i
virkeligheden var den yderst farlig. Man
den i kalken var frygteligt forbrændt, og
for Persson var arbejdet heller ikke ufar
ligt. Alligevel kom Persson hele tiden un
der sit gravearbejde med opmuntrende
tilråb til manden, og da den forlangte øl
blev hejst ned, fyldte Persson halvdelen
i munden på manden og tog så selv en
slurk. Derpå fortsatte han gravearbejdet,
og endelig lykkedes det for vore folk
oppefra at få hejst manden op. I for
brændt tilstand blev han kørt til Rudolph
Berghs Hospital, hvorfra han efter nogen
tids forløb kunne udskrives som rask.
Ingen af de tilstedeværende var i tvivl
om, at Persson var den, der havde reddet
mandens liv. Ikke blot hans hurtige gra
til ved denne lejlighed at referere en be vearbejde, men også hans stadige opmun
givenhed, der var meget alvorlig, men tring til den indeklemte mand bidrog til
hvor Perssons koldblodighed og humor at opretholde håbet om redning.
bidrog væsentligt til at få situationen til
Denne begivenhed er een af de mange,
at se lysere ud og til at få fjernet den der viser, hvorledes Persson under sit ar
almindelige nervøsitet, der hersker om bejde ikke blot har det primære i red
kring et ulykkessted.
ningsaktionen for øje. Han har også tid
For omkring et årstid siden skete der til og sans for detailler. Det gjaldt for
en ulykke på mørtelværkerne. En mand Persson ikke bare om at få manden fri
var styrtet ned i en beholder læsket kalk * og hejst op, men også om at bevare man
og syntes at ville synke langsomt til I dens og tilskuernes tro på, at han ville
bunds. Hovedstationen kom tilstede med j blive frigjort.
4 mand, deriblandt Persson. Inspektør ; Når vi derfor den 18. ds. gratulerer
Ingeman-Petersen var udrykningens leder, Persson i anledning af 60 årsdagen er
og han disponerede klogt ved netop at det med en varm tak for den indsats, han
lade Persson hejse ned for at befri man har ydet i den forløbne tid og med for
den. Persson gravede i over en time om sikringen om, at korpset har været og
kring manden, der var ved fuld bevidst fortsat vil være glad for at kunne tælle
hed. Oppe på beholderens kant stod en ham blandt sine medarbejdere.
del mennesker fra fabrikken og vore eg
ne folk, der holdt linen med Persson i.
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Om at forstå en situation
Fornylig befandt en af vore reddere
sig i. en kranvogn på vej hjem fra et ar
bejde et godt stykke udenfor den by,
hvori hans station er beliggende. Han
kørte ad hovedlandevejen, og han havde
travlt,' for det var netop så uheldigt, at
stationens anden kranvogn var på værk
sted, således at der lå en tur og ventede
på ham. Medens han kørte mod byen, så
han forude en privatvogn, der varjåpjdt
injd^til^siden, og da han kom nærmere,
så han, at der måtte være et eller andet
i vejen* for føreren stod udenfor tilsyne
ladende i færd med at skifte hjul. Vores
chauffør kørte lidt forbi den holdende
vogn, men holdt så ind til højre og stand
sede. Privatvognens fører gav ikke tegn
til ham. Derfor steg han ikke ud, men
nøjedes med at kigge bagud gennem ru
den. Han havde som sagt travlt, og da
der ikke syntes at være brug for hans as
sistance, startede han vognen igen og
kørte videre.
Sådan berettede chaufføren. Men lad os
nu også høre, hvad motorføreren, der
holdt med privatvognen, har at sige. Han
er en mand på over de 60, og undervejs
til et vigtigt møde var han punkteret. Han
er en praktisk mand, der trods sin alder
udmærket kan skifte et hjul. Men det
ærgrede ham alligevel,** for når man skal
mødes med andre mennesker omkring et
forhandlingsbord, er det altid kedeligt at
blive snavset og komme i sidste øjeblik.
Han var optaget af at skifte hjul, så han

først opdagede vor kranvogn, da den kom
forbi ham. Men da kranvognen holdt ind
til højre, nærede han ikke tvivl om, at
chaufføren ville komme hen til ham og
gj^e ham. et n,ap. Når man ikke ligefrem
erklæcft på til at skulle ind under en
vogn for at få anbragt donkraften, er
man jo altid glad for at få hjælp af en,
der er mere indstillet på den slags.
Stor var imidlertid forbavselsen hos privatvognenifører, da han så, at kranvog
nen strax efter kørte videre. Det havde
jo været så let for kranvognen at bakke
hen og løfte privatvognen i kranen. Det
havde kun taget et par minutter.
Vi har en gang tidligere her i bladet
gjort opmærksom på, at kunden er konge
for os. Og da vi ikke kan se på folk,
hvem der er kunde^og hvem der ikke er
det, må vi principielt betragte alle menne
sker som konger for os. Hvis den pågæl
dende motorfører havde været abonnent,
måtte han med føje have følt sig brøst
holden over, at vor chauffør ikke kom
hen til ham og spurgte, om der var no
get, han kunne være behjælpelig med.
Han kunne jo have holdt kranvognen an
lige ved siden af og stukket hovedet ud
for at spørge. Og hvis privatvognens fø
rer ikke var abonnent, ville han forment
lig have været let at tegne, såfremt han
havde ^o^levet et exempel på vor service.
Nu måtte han i stedet for få det indjçyk,
at Falck var temmelig ligeglad med det
indtryk, der bibragtes folk, som har uheld.

74

MEDDELELSER

I motorførerens situation var der efter al han sandsynligvis været glad for hjælpen,
sandsynlighed mulighed for, at han ville og hvis han ikke havde været abonnent,
tage imod hjælp, og hvis han ikke var ville hjælpen have været et godt incita
abonnent, ville han sikkert have været ment.
Det er så uhyre vigtigt, at enhver af
glad for hjælpen, selv om han skulle be
korpsets medarbejdere forstår til bunds,
tale for den.
Imidlertid
denne motorfører et af de at det er kunder, vi lever af. Hvis folk
få mennesker?*som hverken er abonnent ikke synes om os, vil de ikke bruge os,
eller potentiel kunde. Det var en af korp og så udebliver indtægten, som vi bl. a.
sets direktører, der var på vej til en for skal bruge til at lønne personalet med.
handling. Da han kom hjem, udbad han Det er ingen undskyldning, at den slags
sig en forklaring fra stationslederen på tilfælde er sjældne, og at der jo kun var
den station, hvor kranvognen hørte hjem tale om een enkelt, der eventuelt var ble
me. Forklaringen var i det store og hele vet utilfreds. Man må erindre, at en en
identisk med de bemærkninger, der er kelts utUfredshed spredes lettere end en
gjort indledningsvis i denne redegørelse, andens tilfredshed. Havde motorføreren
nemlig at chaufføren havde haft travlt og været abonnent, ville vi måske have været
fået det indtryk, at der ikke var brug for en abonnent fattigere i dag, og utilfreds
hans hjælp.
heden hos denne motorfører kunne have
Som svar på stationslederens rapport bredt sig til hans venner, bekendte, for
bad direktøren stationslederen instruere retningsforbindelser o.s.v. Selv om de må
sit mandskab om, at en sådapjpungel. på ske ikke alle ville reagere på samme må
forståelse af en situation ikke oftere ruåtte de g g
sige--abonnementet op, ville
findg^sted. Det var sådan set et held, at I der alligevel sidde tilbage hos dem et lille
det var en af korpsets egne ledere, der ! indtryk af, at Falck slet ikke yder den
var ude for redderens malkonduite. En i store service, som man i almindelighed
abonnent eller en anden kunde havde jo tror. Og hvis vi så en dag skulle være
ikke kunnet forstå chaufførens hurtige uheldig under et arbejde for en af denne
forsvinden, og han havde næppe gjort sig mands venner eller bekendte, ville de på
den ulejlighed at undersøge, hvad grun gældende huske på‘det, som de havde fået
den havde været. Og man kunne endda fortalt, og de vil ikke tro, at uheldet er
spørge, om grunden i det hele taget var tilfældigt eller hændeligt. De vil med defy
plausibel. Det er rigtigt, man kan have de har hørt in mente^ få et endnu stær- /
travlt på en station, og hvis man så kun kere indtryk af, at vi behandler vore kun
råder over een kranvogn, men har behov der dårligt.
for to, gælder det selvfølgelig om at få
Vi har med regelmæssige mellemrum
afviklet det arbejde, den ene kranvogn gengivet en række udtalelser fra kunder,
kan klare, så hurtigt som muligt. Men der er tilfredse med os. Så meget jtørre
var der gået mange minutter med at hjæl grund er der også til at gøre opmærksom
pe i det foreliggende tilfælde? Bestemt på situationer, hvort»de* vi har optrådt
ikke, og den klage, vi i givet fald ville mindre heldigt. Ikke for at hænge nogen
have modtaget fra en abonnent, ville have ud, men for at erindre mandskabet rundt
været vanskelig at undskylde. Vore chauf om i landet om, at der for os som for
fører må lære at vejejEgrholdene. Det er alle øvrige erhvervsvirksomheder gælder
da så let at vurdere en sådan situation. eet eneste hensyn, som går forud for alle
Få minutters ophold havde sikret os, at andre, nemlig hensynet til kunderne. Det
personvognens fører ikke havde kunnet er dem, vi lever af. Vor evne og vilje
udsætte noget på os. Tværtimod havde til at assistere med mandskab og materiel
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er vor eneste existensberettigelse, og vil i forstå og vurdere situationen under de
vi ikke indstille os på at tilfredsstille folks givne forhold. Vi synes, det var så nemt
behov for assistance i de givne situatio i i det refererede tilfælde. Og tager vi det
ner, er der sådan set ingen grund for os ! andet^>extreme forhold med perioden med
til at spekulere nærmere over fremtiden. voldsomt snefald o. ly synes vi også, at
Så vil vi forsvinde samme vej som alle problemet er nemt. For selvfølgelig skal
de andre virksomheder, der glemte, hvem folk have hjælp i den rækkefølge, de be1 gærer den. Det vil sige, at chaufføren under
de var ___
til for.
Nu vil vi erkende, at problemstillingen et pludselig meget stærkt behov for hjælp
slet ikke er så enkel endda, som den af 1 må henvise andre end den, der først har
det foregående kunne synes at være. For rekvireret hans assistance, til at ringe til
vel er det rigtigt, at det eneste hensyn, der stationen, medmindre han på stedet kan
/ gælder for os^er hensynet til kunderne. afhjælpe behovet på et øjeblik.
Men det er også kunder, der i givet fald
Vanskeligt er det i mellemtilfældene. Her
må vente, fordi en vogn undervejs hjem kan der simpelthen ikke gives faste regler.
fra en tur pludselig optages af at give en På hver station må man indenfor de ram
en anden automobilist et nap. Og pro mer, hvorunder man normalt instruerer
blemet bliver endnu vanskeligere, når man mandskabet, tale ud om tingene og ordne
ved, at der på store stationer simpelthen sig, som det må forekomme mest praktisk
gælder den regel, at den tur, vognen er og med kundernes betjening som disku»—
sendt ud på, skal udføres, hvorpå statio fronens endelige mål. Ingen af korpsets
nens vagtmester skal ringes op, så chauf medarbejdere er maskiner. Det største kray/
føren kan få besked om næste tur. På en der stilles til vore folk, er kravet om sund
/ sådan station vil man kunne sigeUa, men fornuft og vurderingsevne. Det er evner,
z det, der nu står i »Meddelelser«zgør det jo korpset i høj grad må gøre brug af i si
umuligt for os at opretholde nogenj^oir^ ,tuationer som de omhandlede, og det er
\Jaelst kontrol med chaufførernes gøren og stationsledernes opgave at være vejledere
laden. Under en periode med meget glatte med hensyn til det principielle. Under
x«, veje eller under en snevejrperiode kan en denne diskussion må selvfølgeligt meget
chauffør jo meget vel komme ud for mas kraftigt indskærpes chaufførernes absolutte
ser af anmodninger om assistance.
pligt til at give oplysning om hjælp, der
Stationsledere, der kommer med denne er ydet også til andre end den, der op
indvending, har selvfølgelig ret i, at situa rindelig rekvirerede. Det skulle være unød
tionen under sådanne forhold er en anden. vendigt her at omtale konsekvenserne af
Men deraf følger også, at man må vurdere en undladelse heraf; men vi finder det ri
den anderledes. Man må, og det gælder meligt, at stationslederne lader problemet
både stationsledere og chauffører, lære at indgå i den regelmæssige instruktion.

Kviefangeren Max
Max er en hund på 41/2 år. En dejlig
schäferhund af den slags, man vender sig
om for at beundre, når man går forbi
den. Men han har ikke primadonnanyk
ker af den grund. Han kan bare lide at

være til, og han er glad for sin herre og
mester, redder £. Høyer i HillerøcLog for
stationens leder og øvrige mandskab. Og
Max kan lide arbejdet i Falcks Rednings
korps. Han er ikke gladere, end når sta-
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tionen bliver anmodet om at fange vilde
kvier* for så må både stationsleder og
mandskab erkende, at Max er deres bed
ste værk|øjL
Max er nemlig kviefanger i den store
stil. Men Max er også en god hund. Han
ved, at han ikke må gøre kvierne noggt
qndt, og han har gentagne gange demon
streret sin gode vilje ved at redde kvier,
der var ved at drukne.
Utallige er de beretninger, der allerede
foreligger om Max^(indsats. Vi kan ikke
her gengive dem alle, men må nøjes med
et par stykker. Lad os først tage beret
ningen om indfangningen af en sagfligJ
vild_ kvie på Lindholmgård i Nordsjæl-1
land. Gårdens ejer, direktør Hilmann,
havde 11 kvier gående løse på sin mark,4,
men en dag blev kvierne vilde og for-1
svandt rundt omkring i omegnen, hvor,
de frembød en alvorlig fare for befolk
ningen. De fleste kvier fik man dog hur
tigt bugt med,* men en af kvierne ville |
ikke give sig. Den var så vild, at gårdens '
folk ikke turde komme den nær, og nor-1
malt er der jo i et sådant tilfælde ingen
pinden udvej end at skyde dyret. Men
^man kavde så ofte hørt om Max fra Falck
i Hillerød, og man syntes derfor, at man
skulle prøve dette sidste jniddel^
!
Max ankom til gården sammen med I
redder Høyer og en kollega. Kvien gik |
dengang og græssede blandt noget Jersey
kvæg. Høyer holdt Max an, indtil. Jersey
kvæget var spredt. Så stak kvien også af,
og Max fik lov at løbe. I drønende fart
gik det mod en lille sø i en fordybning
af den store mark. Her drejede kvien af
for at komme uden om vandet, og i det
samme snappede Max kvien i dens hale- ;
spids. Kvien galopperede, hoppede og |
sparkede* men Max holdt fast. Standse
kvien ved at trække den i halen kunne
Max selvfølgelig ikke? men til gengæld
skulle den vel kunne holde ud lige så
længe som kvien. Kvien mærkede nok, at
den ikke kunne frigøre sig for Max, og
den #Jagde derfor en ny taktik. Den var |

nået over på den anden bred af søen, og
pludselig drejede den om og sprang i
vandet. Men Max fulgte med. Han havde
stadig fat i kviens hale.
Max havde været i vandet før, og han
vidste, at når man var i vandet, drejede
det sig om at redde nogen op. Han gav
slip i halen og kravlede op på kviens
ryg for at vurdere situationen. Kvien
sank selvfølgelig lidt under vægten af
Max, og et øjeblik så det nærmest ud,
som om Max bevidst ville have kvien til
at bruge sine kræfter. Men da Max havde
overset situationen, sprang han igen i
vandet, og med hjørnetænderne tog han
forsigtigt fat i kviens mule og svømmede
halvt sidqjæns ind til bredden. Lige så
snart kvien kunne bunde, slap Max sit
tag i mulen og var klar til at
i kviens

hale_igen. Men nu havde redder Høyer
fået fat i kvien, og dermed var Max^Trbejde forbi. Ved ^hjælp af gårdens folk
fik man lagt reK om kviens horn. Den
fik også grime på, og det lille optog
kunne begive sig hjem til stalden.
Den 5. december f.å. var Max også ude
for et usædvanligt job. En kvie, der skulle
slagtes, blev vild, og der skulle gå 3 ti
mer, før man ved hjælp af Max fik den
bragt til ro. To drenge på henholdsvis 11
og 15 år var på vej til slagteriet i Hille
rød med kvien, da denne blev bange for
et tog og løb hornene ind i den ældste af
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havde søgt tilflugt. Det lykkedes ikke
kvien at komme op på vognen, og såvel
Max som redder Høyer og slagteren gjor
de nu alt for at få den væk fra vognen.
Det lykkedes også, og så kunne Høyer
komme op i Jeep*en. Derpå begyndte en
spændende kamp mellem på den ene side
Jeep’en og Max og på den anden side
den gale kvie. Kampen blev lang,* men
den endte dog med, at Høyer med Jeep^
en fik væltet kvien, og 1 iggjy^d^ jied.
kunne Max holde den i skak, indtil
Høyer kunne få anbragt næsering og
snøret kviens ben sammen.
Tre timer var der gået, siden kvien be
gyndte at skabe sig, og alligevel var kvien
ikke udmattet. På en lastbil transportere
des den tilbage til gården, hvor man for
sigtigt løste rebene og fik den anbragt i
: stalden. Vi behøver formentlig ikke at
I fortælle dette blads læsere, at kvien ikke
j kunne bringes til slagtehuset i den op: hidsede tilstand, fordi kviens kød så intet
ville være værd som salgsvare.
I Se dette var blot et par småberetningcr
i om det arbejde, Max udfører for stationen
1 i Hillerød. Vi ved ikke, hvordan det ligI ger med hensyn til tildelingen af legati portioner af Sophus Falcks mindelegat til
kviefangerc af Max^kaliber. Men når
man har gennemset de talrige rapporter
om Ma^ indsats, kan man ikke^ undertryLke^det håb, at man ved næste uddeI ling må være opmærksom på Max. Et par
I extra gode kødben og et stykke prima
Da redder Høyer ankom med stationens leverpostej skulle der vel nok kunne blive
Jeep og Max siddende på motorhjælmen, råd til.
sprang Max straks af vognen og^gik^på
kvien, idet den benyttede sit sædvanlige
trick med at bide kvien i halen og holde
fast. Men det tog kvien sig ikke nær. Den Sort-listen
gik til angreb mod redder Høyer, som
Det går fremad med udsendelsen af
dog nåede at komme til side i sidste øje kartotekerne. De, der allerede har modta
blik. Derpå rett^den angrebet mod slag get et kartotek, bedes fjerne kortet for vogn
teren, som til alt held snublede, hvorved mand M. Persson, Vestervej 3, Sorø. De,
han undgik at blive spiddet på kviens der ikke har modtaget kartoteket, bedes
spidse horn, og endelig forsøgte kvien at slette vognmanden i de på stationerne be
kravle op på Jeep’en, hvor en tredie mand roende lister.
drengene, som dog slap med nogle svære
knubs og iturevet tøj. Idet han faldt, greb
han om kviens horn, hvorved den faldt.
På den måde fik drengen tid til at redde
sig op i et træ, medens kvien nåede at
flænse den mindste drengstøj totalt, inden
også han nåede hen i et træ.
En landmand, som pløjede et stykke
væk, kom nu til undsætning. Han havde
sin hund med. Men hunden var ikke op
drættet til kvie jagt. Kvien stangede land
manden over det ene ben, hvorpå han
tog flugtem^Hunden sparkede den væk,
da den prøvede at bide kvien i det ene
ben. Landmanden nåede hen
sin trak
tor, og i den kørte han til nærmeste tele
fon og alarmerede Falck og Max. For en
sikkerheds skyld ringede han også efter
en slagter.
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Ambulanceflyvningen
Korpsets flyvemaskinpark er nu ved at
være klar, så den kan indgå som et na
turligt led i den række af hjælpemidler,
vi råder over til løsning af de opgaver,
^honaeijternestiller. Men det er selvføl
gelig ikke nok, at maskinerne er der. Folk
skal også have det at vide, og de skal
endvidere have at vide, på hvilke vilkår
assistancen med maskinerne kan opnås.
Vi har i den anledning bedt direktør
Kastberg orientere stationerne lidt, idet vi
først har spurgt, hvilken akkvisitionsmæs
sig indsats, der er planlagi^jT^.
— Ja, vi har jo haft tid nok til det
forberedende arbejde, så man kan med
rette forvente, at den kampagne, der nu

— Jeg vil dertil først sige, at man jo
har hørt den påstand, at landet var for
lille til, at der kunne opstå noget større
behov for ambulanceflyvning. Men den
påstand forekommer mig at være det rene
vrøvl. Man kunne med ligç^§tpr_ret i au
tomobilets barndom tale om, at der ikke
var behov for sygeautomobiler, fordi man
jo den gang godt kunne klare sig med de
hestetrukne sygevogne. Behovet for am
bulanceflyvning er ganske givet til stede?
men det er blot overvejende af latent ka
rakter. Jeg ville egentlig gerne benytte
lejligheden til en bemærkning om termi
nologien. Ambulanceflyvning er et dår
ligt ord. Man får let det indtryk, at der
kun er tale om befordring af tilskade
komne ad luftvejen til det nærmeste ope
rationsbord. Sygetransport er for så vidt
et bedre udtryk, men det siger bare ikke
noget om befordringsmidlets art.
— Det var behovet, vi kom fra —
— Ja, behovet består som sagt, blot er
det latent. Det vil sige, at der skal en
vækkelse til, og den skal vor kampagne,
vore stationer og vore repræsentanter sør
ge for. Udgangspunktet for vor fastlæg
gelse af behovet har selvsagt kostet ind
gående overvejelse? men vi har dog haft
gode kilder. Jeg tænker her på vort om
Direktør
i fangsrige rapport-materiale. Jeg skal her
j. P. Kastberg I
i slet ikke komme ind på tal?men blot an
ligger klar, er velovervejet i alle enkelt-1 tyde, at den kvantitative analyse, udval
heder. Vi har i det snævre udvalg, som i get har foretaget, i alt væsentligt har ba
jeg har været formand for, arbejdet in-1 seret sig på totalbehovet for befordring
tenst med hele problemet. Vi har under af patienter over længere afstande, og i
søgt forholdene til bunds, og både statio så henseende kender vi jo nogenlunde
ner og repræsentanter kan regne med, at fra vort eget materiale den andel, vi med
den støtte, der vil blive ydet dem under rimelighed kan regne med.
— Er det så Deres opfattelse, at det la
det personlige akkvisitionsarbejde, bliver
den bedst tænkelige.
' tente behov, De taler om, virkelig kan
— Kan De indledningsvis udtale Dem ! vækkes, således at de 4 maskiner kan ud
lidt om behovet for ambulanceflyvning nyttes?
her i landet?
— Selvfølgelig mener jeg det. Jeg ved
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godt, at der er forhold, som vi ikke i den en gennemgang af hele den bestående
kvantitative undersøgelse har kunnet kQrt- portefeuille, således at der rettes en per
lægge. Jeg tænker bl. a. på de føleiser, sonlig opfordring til enhver abonnent om
folk“undertiden nærer overfor luftfartøjer. at tegne tillæg for flyvning. Det vil alle
Men for det første mener jeg, at den aver rede sige, at vi har et par hundrede tu
sion, som findes mod flyvning, er ved at sinde emner, man i første omgang kan
fortage sig. Det viser jo den civile luft rette fremstødet mod, og da tillæget som
farts udvikling. Og dernæst må man huske sagt bliver meget ringe, skulle alene denne
på, at kravet om maskinparkens størrelse indsats kunne bære godt frugt. Men man
er en ting, som vi ingen indflydelse har må heller ikke glemme, at denne gennem
på. Anskaffelsen af disse maskiner har jo gang af portefeuillen indebærer en anden
kostet en masse penge/men jeg er over fordel. Man opnår nemlig at kunne fore
bevist om, at der er et behov for dem, tage en å^jpur-føring af alle de abonne
og at man rundt om på vore stationer vil menter, som en3nu ikke er blevet régulébestræbe sig for at få vækket behovet, ret i overensstemmelse med den risiko,
så abonnementstegningen kan bringe pen der oprindelig er aftalt, og der sker sta
gene hjem igen.
digvæk hos vore abonnenter ændringer i
— Hvornår mener De, at godkendelsen risikoen, således at en kontrol er rimelig.
af maskinerne er i orden, så koncessionen I Hidtil har vi ikke kunnet gennemføre en
bliver effektiv?
1 sådan systematisk kontrol, fordi spildbe— Jeg venter, at det sker omkring 1. ! søgene simpelthen ville blive for mange.
april. Maskinerne er der jo. Den tyrkiske Man har koncentreret sig om de å jourskal blot have monteret to kraftigere mo Jøringer, man i forvejen havde formod
torer, så dens performance bliver endnu ning om burde ske.
bedre.
— Hvori består så det exstraordinære
— Og så kampagnen?
i akkvisitionsindsatsen?
— Ja, først vil jeg sige, at vi i forbin— Den består i den reklame, vi agter
delse med vort analysearbejde og ud fra at iværksætte. Lad mig først nævne, at re
vort kendskab til de sandsynlige driftsud præsentanterne vil modtage et antal visit
gifter ved flyvningen ved forskellig ud kort hver. Det drejer sig om nogle sær
nyttelse har fastsat en abonnementsafgift, deles fixe visitkort, der er udstandsede
der må siges at ligge på et så lavt niveau, som en flyvemaskine. Desuden har vi til
at akkvisitionen allerede på det punkt får brug for såvel repræsentanterne som di
en enorm støtte. Hertil kommer den good rekte henvendelser fra kontorerne lavet
will, vi i vor øvrige virksomhed har er udkast til en smuk føkjeij der fortæller
hvervet gennem årene. Den vil også hjæl ikke blot om flyvningen, men også om
pe os kolosalt. Vi kommer jo, som vi al korpsets øvrige virksomhed. Efter min me
tid har gjort det, med ærlige oplysninger, ning er denne folder ualmindelig smuk,
og folk ved, at de hos os ikke løber ri og jeg ær overbevist om, at den vil tiltale
siko for at blive ført bag lyset. Og at modtagerne. Men ét er naturligvis, at bro
hele vort personale i akkvisitionen vil gø churen er smuk og tiltalende. Den skal
re deres bedste under det personlige ak- også fortælle noget. Og det gør den. I et
y/ kvisitionsarbejde^er jeg sikker på.
nøgternt og overbevisende sprog lægger
— Hvorledes agter De at lade det den vore kort på bordet. Intet af det bro
personlige
akkvisitionsarbejde
foregå churen fortæller, er fortegnet. Det er helt
netop med hensyn til ambulanceflyv igennem en ærlig reklame, og på bag
ningen ?
grund af den hidtidige udvikling på am
— Det er min hensigt at lade foretage bulanceflyvningens område tror jeg at tur-
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de sige, at en sådan ærlig reklame
gennemføres generelt, og som man derfor
virke overbevisende på folk.
bør tale sammen om lokalt. Det forslag,
— Har De flere reklamestrenge på in- som er godt i Nordjylland, behøver jo
strumentet?
ikke at være det helt store nede på Lol
— De øvrige reklamestrenge, som De land. Og selv om jeg sagde noget om
siger, er med i planen,* men de kommer hemmeligheder, så er der vel nok lidt af
i anden omgang. Jeg kan antyde, at vi det i mig, at jeg nødigt spiller alle trum
har til hensigt at reklamere med lysbil fer ud, før slaget skal stå.
leder i biograferne, og jeg nærer ikke I — Er der noget om, at akkvisitionen
tvivl om, at de faste rammer, som ambu fortrinsvis skal sættes ind i Jylland?
lanceflyvningen nu kommer ind i og med ! — Nej, det er en misforståelse. Jeg ved
korpset som garant for dens fornuftige | godt, at der hersker den tro, at folk, som
drift, nok vil give nogen presseomtale.
| jo meget ofte skal transporteres til Kø
- Hvornår kan stationer og repræscn- | benhavn til behandling og bagefter hjem,
tanter vente at blive informeret?
har størst behov for flyvningen, når de
— Det var godt, De kom ind på det* bor så langt væk fra hovedstaden som
for jeg vil gerne sige, at det, jeg her har muligt. Selv om jeg er Jyde, er jeg ikke
talt om, først sættes i gang, når jeg har Københavnerædcr, og jeg anerkender Kø
været landet rundt og samlet repræsen benhavns betydning som behandlingssted.
tanterne og stationslederne til nogle in Men i min egen hjemby, Århus, er der
struktionsmøder. Under disse møder, dog også behandlingssteder af speciel art,
hvoraf jeg har tænkt at holde eet i Nord og jo mindre pladser maskinerne kan gå
jylland, eet i Midtjylland, eet i SydjylL ned på, jo større bliver selvfølgelig det
land, eet på Fyn og et eller to på Sjæt* område, der kan bearbejdes. Københav
land/Lolland-Falster, vil jeg gå hele sagen nere kommer forøvrigt også til Jylland
grundigt igennem med alle medarbejder og Fyn nu og da, og medens de hidtil i
ne. Vi vil give os god tid til det og drøf tilfælde af tilskadekomst eller sygdom har
te tingene på en sådan måde, at ingen haft krav på gratis hjemtransport med
kan være i tvivl om noget spørgsmål. sygevogn, får de ved tillæget krav på
Enhver, der besøges, skal kunne bejgære transporten ad luftvejen.
— Er der mere, De kunne tænke Dem
udførlige oplysninger af vor mand, og det
kræver en ordentlig instruktion forinden. at fortælle stationer og repræsentanter om
Også selve taktikken under akkvisitions ambulanceflyvningen ?
— Ja, der var meget endnu. Men
arbejdet vil blive gennemgået, og jeg har
en del forslag i den retning, som jeg vil jeg vil som sagt gerne gemme nogle ting
stille både stationsledere og repræsentan til mine møder rundt om i landet. Men
ter.
måske kunne det være gavnligt endnu en
gang at understrege, at ordet ambulance
— Kan vi bringe et par stykker?
— Helst ikke. Det er ikke^ fordid det er flyvning ikke må give nogen en falsk fo
hemmeligheder, jeg går méc(, eller fordi restilling. Der er ikke bare tale om befor
jeg synes, at jeg skal kunne komme med dring under forhold, som dem, vi kender,
noget, der ikke står i brochurerne, når når vi med vore vogne kører ambulance
jeg kommer ud til stationslederne og re kørsel. Der er tale om befordring af pa
præsentanterne. Men det er^ fordi jeg sy tienter i videre forstand.
nes, at der er en del ting, som ikke kan
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Assistancen til udenlandske automobilister
Om en måneds tid kan man igen så I
småt begynde at indstille sig på en stig I
ning af det antal udenlandske automo
bilister, der kommer til Danmark for at op
holde sig her eller blot for gennemrejse.
Vær så opmærksom på de regler, der gæl
der om sådan hjælp.
Forenede Danske Motorejere har netop
udsendt et nyt oplag brochurer til sine
søsterorganisationer i udlandet. Disse or
ganisationer er nævnt i »Meddelelser«s
december-nummer 1950 side 38, og der er
til brug for assistancen udsendt specielle
FDM-rapporter. Hjælpen skal til medlem
merne af disse organisationer ydes efter
sammenstød, væltning, påkørsel, ved brud
på axler, differential, hjul, motorskade,
lysvanskeligheder og øvrige skader, der
forhindrer fortsat kørsel ved
egen hjælp. Assistance skal endvidere
ydes ved fastsidden i blød jord o. L, ved
nedstyrtning i udgravning, havn o. 1., og
efter omstændighederne skal der også as
sisteres ved punktering og benzinmangel.
Assistancen omfatter bjergning og trans
port til nærmeste, større reparationsværk
sted, og eventuel ambulancekørsel skal
ske til nærmeste normale indlæggelsessted.
Der skal ikke afkræves de udenlandske
automobilister, der er medlemmer af orga
nisationerne, betaling for assistancen, hvis
de pågældende kan dokumentere med
lemsskab af en af organisationerne. Do
kumentationen består i en brochure, ud
givet af FDM på engelsk, fransk eller
tysk. I brochuren skal være stemplet den
pågældende organisations stempel. Even
tuelt kan medlemsskabet dokumenteres ved
vognens carnet, der jo er udstedt af orga
nisationen.
Læg nøje mærke til organisationernes i
navne. Det er kun medlemmer af de op

givne organisationer, der skal have gratis hjælp. Der findes andre organisatio
ner, hvis navne godt kan ligne navnene
på de organisationer, hvis medlemmer skal
have hjælpen.
Stationslederen på hver eneste station
anmodes indtrængende om nøje at sætte
sig ind i de gældende regler, herunder om
rapporternes udfærdigelse, og han må in
formere stationens øvrige personale om
ordningen.
Vi benytter lejligheden til også at min
de om assistancen til abonnenter hos
Falcks Räddningskår A.B. i Sverige og
abonnenter hos A/S Falck Norsk Red
ningskorps i Oslo. Beklageligvis har vi
netop fra Oslo modtaget meddelelse om,
at et par abonnenter ved opkrævningen
af årsafgiften har gjort opmærksom på,
at en nordjydsk station havde nægtet at
yde dem hjælp, da de var i Danmark.
Den slags meddelelser er meget kedelige,
og vi indskærper derfor påny, at abonnen
ter hos de to selskaber har krav på gra
tis assistance ved kørselsuheld, når de op
holder sig her i landet. Der skal blot af
kræves dem en blanket, der skal udfyldes
med navn, adresse, indregistreringsnum
mer og angivelse af, hvorfra og hvortil
vognen eller motorcyklen bugseres.
Vi henviser iovrigt til »Meddelelser«s
omtale af disse forhold i maj-nummeret
1950, side 107, juli-nummeret. 1950, side
Î33 og december-nummeret 1950, side 38.
Og dermed går vi ud fra, at ordningerne
om assistance til udenlandske automobi
lister kommer til at fungere fuldtud til
fredsstillende for udlændingene i den sæ
son, der nu forestår. Det drejer sig her
ikke blot om vort eget renommé, men om
udlændingenes indtryk af landet som hel
hed.
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Fra arbejdsmarken
Anerkendelse for redning af 7 kvier fiskekrogen over, sådan at de 2 stykker
Den 8. marts f. å. var Ålborg-stationen
kaldt ud til en gårdbrand, hvorunder bl.
a. 7 kvier syntes at skulle lide båldøden 4
Ved en særlig indsats fra udrykningslede
rens side lykkedes det at redde de 7 kvier.
Der var virkelig tale om en personlig ind
sats og ikke bare om en ordre til andre,
og vi fandt den gang anledning til at om
tale begivenheden. Men den pågældende
leder, redningsinspektør K. Rasmussen, som
vi bad om en nærmere redegørelse, syntes
ikke, at det var noget at skrive om, idet
han mente, at han ikke havde gjort andet,
end enhver anden ville have gjort i hans
sted. Selv om vi ikke var enig£med ham,
respekterede vi hans ønske om ikke at
skrive om branden.
Men nu har Rasmussen fået tildelt For
eningen til Dyrenes Beskyttelse*^ sølvmedaille for sin indsats ved den pågældende
lejlighed. Denne anerkendelse kan han for
mentlig ikke have noget imodzat vi gra
tulerer ham med, idet vi samtidig udtryk
ker vor glæde over, at andre end vi var
opmærksom på den risiko, han løb for at
bringe de 7 dyr i sikkerhed.

Lemvig-stationen redder kat
Ifølge Ringkøbing Amts Avis for 15.
februar d. å. var korpsets kranvogn fra
Lemvig den 13. s. m. i Harboøre for at
dække et tag med presenninger. Under
arbejdet hermed hørte en af redderne fra*
fra et udhus en kat klage sig ynkeligt, og
da han undersøgte sagen nærmere, opda
gede han, at katten havde fået en fiskekrog
gennem tungen. Den slags kan jo ske på
steder, hvis katte har let adgang til fiske
spise. Kattens ejer så ingen anden udvej
end at slå katten ihjel,s men vore folk så
slet ikke så cjysjert på tilfældet. Efter at
have dækket taget færdigt, tog de fat på
^lis. Ved hjælp af en tang fik de klippet

kunne fjernes fra kattens tunge, uden at
fiskekrogens modhage skulle gennem tungen.
Såret penslede de med jod, hvilket Mis
absolut ikke kunne li’. Den fik så en lille
snaps ovenpå til at tage smagen og iøvrigt
til at kvikke sig op på efter operationen.
Og nu befinder Harboøre-missen sig i
bedste velgående.

Fra en personalechefs arbejdsmark
Det er undersiden hele rebusser, en
personalechef stilles overfor i form af an
søgninger. Vi har fået overladt et par
eksempler, som ingenlunde hører til de
værste. Når vi ikke bringer exempler på
de helt tåbelige, skyldes det kun, at man
faktisk ikke fatter et ord af det, der står
i dem.
Den ene lyder:
Mit navn er Kaj Nielsen som For tiden
Arbejder paa landet og har gjordt det de
sidste 5 Aar men er Født i Byen og Øn=
sker gerne at komme derin og faa Fast
stilling for Livet jeg er forbredt paa Skole*
tid og saadan noet, saa hvis jeg kunne
komme derin vilde jeg være meget glad
derfor. Hvis de ønsker det kunde jeg sende
dem nogle Anbefalinger jeg er 175 cm høj
og vejer 78 kg og er kraftig byget hvis
de vil være venlig at sige til.
Og den anden:
Jeg til lader mig her ved at søge ind hos
jer ved en af dæres stasjoner da jeg meget
gerne vilde der ind hos jer da jeg har af*
tjent min Værnepligt ved Artileriet og er
Hjemsend med di fineste soldatter papir 1 a
og er en fin Forholdsattest. Er ellers for
Tiden Savsære men vil heller ind til jer som
en Fast stilling. Ønsker saa at Rednings
inspektøren ud fylde mit Ønske, saa naar
der bilver en Plads ledig saa faar jeg besked
om og komme, de gir mig vel svar på mit
brev.
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Odense-kranvognen.
Vi har før omtalt Odenses store, nye
kranvogn. Stationen har allerede haft me
gen glæde af den, og den specielle Bil
stein-kran med 5 tons løfteevne og 5 m løf
tehøjde har forlængst stået sin prøve. Bil
ledet ovenfor siger i så henseende mere
end mange ord.
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lands hovedstad, tog han Rasmussen med.
I 1943, da Århus-selskabet tog sin nye
bygning i brug, udnævntes Rasmussen til
kontorchef.
Udnævnelser.
Lidt forsinket meddeler vi, at redder
Erik Duusgaard, Århus-stationen pr. 1. ja
nuar d. å. blev udnævnt til redningsfører.

Jubilæum.
Den 1. marts er det 25 år siden, at
korpset påtog sig slukningsforpligtelsen i
Køge købstad. Det er idag morsomt at se,
hvilke kray^ der dengang stilledes til ma
teriellet. De forekommer i dag ikke over
vældende/ men på den anden side kunne
byens betaling på 1000 kr. om året heller
ikke siges at være fyrstelig.
Dødsfald.
Kun 46 år gammel afgik kontorchef H.
Rasmussen, Århus, ved døden på Århus
kommunehospital den 30. januar efter
kort tids sygdom.
Kontorchef Rasmussen hørte trods sine
kun 46 år til korpsets gamle garde. Han
blev ansat i 1924 på stationen i Svend
borg, hvor direktør H. Falck dengang
var stationsleder? men da H. Falck rejste
til Århus for at oprette en station i Jyl

Fra 1. marts d. å. er assistent Nis Jen
sen fra stationen i Kolding udnævnt til
stationsleder i Fredericia. Den nye sta
tionsleder er gammel i korpsets tjeneste.
Han kom til Kolding i 1930 og har gjort
tjeneste på denne station i samtlige 22 år.
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Dyrtidstillæget
Med virkning fra 1. februar d. å. reguleredes
grupperne således:

dyrtidstillæget

for

funktionær

1) Kontorpersonale, vagtmestre og telefonpassere under H. K.

Mandlige medhjælpere med indtil 3 års
anciennitet ..............................................
Mandlige medhjælpere flg. år ...........
Kvinder, de 3 første år ......................
»
flg. år .....................................
Elever ............................................................

+
+
+
+
+

kr. 10.— fra 285.» 10.— » 300.» 7.— » 198.—
»
7.— » 209.—
» 4.— » 113.-

til kr. 295.
» » 310.
» » 205.
» » 216.
» » 117.

2) Overordnet kontorpersonale, statiohsledere under arbejdslederforeningen (eller
berettiget til medlemsskab af foreningen), overassistenter, redningsinspektører
og assistenter udenfor overenskomstområdet + kr. 10.— fra 300.— til kr. 310.—

Med virkning fra 1. marts d. å. forhøjes~dyrtidstiHæget for chauffører og redf
dere i h. til overenskomsterne med Dansk
Arbejdsmands Forbund (for provinsen)
og chaufførernes fagforening (for Stor
københavn) med 5 øre til 1 kr. 42 øre pr.
time. Til de gældende ugelønninger læg
ges herefter et dyrtidstillæg, der i provin
sen andrager kr. 63.90 og i Storkøben
time ....... ....... kr. 0.71
» 1.42
VS
» 2.13
1¥>.
1/
» 2.84
i*
014
3.55
T
vs
4.26
j
Ti/. » ..............
4 97
J72
4Tc
vs
» 5.68
4IÅ
6.39
Tc 72
» 7.10
»
.............. .......
5
¥2

å

havn kr. 68.16. Det nye dyrtidstillæg på
kr. 1.42 lægges også til overenskomster
nes satser for overarbejde og køretid.
Opmærksomheden henledes på, at for
højelsen for funktionæsgruppernes ved
kommende skal ske fra 1. februar, d.v.s.
med efterbetaling for 1 måned, medens
forhøjelsen for reddere og chauffører
først gælder fra og med 1 marts d. å.

Tabel over tillægsbetalingen:
5¥j time ..... ...... kr. 7.81
» ..... ...... » 8.52
6
6¥j » ..... ...... » 9.23
» ..... ....... » 9.94
7
..... . ..... » 10.65
7 ¥2 »
»
..... ..... » 11.36
8
12.07
8%
» ..... ...... » 12.78
9
9¥> » ..... ...... » 13.49
10 » ..... ...... » 14.20

Benzinkvitteringer.
På given foranledning oplyses, at ben
zinkvitteringerne skal indsendes til konto
rerne sammen med benzin skema et.
Der skal også udfærdiges benzinkvitte
ring for udleveret benzin til akkvisitører,

20 timer ....... .......
» ....... .......
30
» ....... .......
40
» ..... .........
50
» ...... .......
60
» ....... .......
70

45
48

» ....... .......
» .......

kr.
»
»
»
»
»

28.40
42.60
56.80
71.00
85.20
99.40

» 63.90

med hvilke der findes aftale om benzin
udlevering.
Husk endvidere, at samtlige benzinkvit
teringer skal være behørigt attesterede og
kvitterede.
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Næstved fejrer både stationen og dens tillidsmand,
redder Harry Isholt, 25 års jubilæum den 1. juli
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Den 1. juli for 25 år siden åbnede korp
set sin station i Næstved. Stationen blev
nr. 8 i rækken af stationer, der var blevet
oprettet af korpset siden starten i 1906.
Foruden Københavner-stationen, der jo
dengang allerede havde 14 år på bagen,
var der i den mellemliggende tid etable
ret stationer i Odense, Aalborg, Aarhus,
Vejle, Gentofte og Kolding.

Næstved
ningen ret problematisk, idet det jo tog
nogen tid at komme tilstede, når man
først skulle tilbagelægge op mod 100 km.
Det andet forhold var det, at man i Næs
tved havde en mulighed for at overtage
sygekørslen til Amtssygehuset. Kørslen
udførtes dengang af en vognmand ved
navn Dines Poulsen på Røde Kors dameafdelings vegne.

Næstved-statlonen og dens materiel ved åbningen i 1930

At man i 1930 havde udset sig Næstved
som hjemsted for en ny station skyldtes
to forhold. For det første havde stationen
i København gennem lang tid måttet ho
norere en hel del krav om assistance rundt
omkring på Sjælland, og selv om denne
assistance naturligvis var bedre end slet
ingen, så gjorde køreafstanden ofte virk-

Fra begyndelsen af 1930 fandt der en
del forhandlinger sted om denne sygekørsel. Korpset var jo stærkt interesseret i
at skaffe sig det økonomiske grundlag,
som sygekørslen kunne give, og i så hen
seende var der først og fremmest et år
ligt tilskud på 1500 kr. fra amtet, der vin
kede.
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Den nye Næstved-station betød en udvidelse af det daværende Zone-brandvæsen

Den 13. juni fik man fra Præstø amts
råd meddelelse om, at amtsrådet var villig
til at overføre tilskudet til Falck samt til
fortsat at lade sygehuset sørge for vask
og desinfektion. Betingelserne var bare,
at korpset ikke måtte beregne sig mere
end 3% kr. for en sygetur i Næstved, 4
kr. for en tur i omegnen og for andre
ture højst 10 øre pr. km mere end al
mindelig vognmandsbetaling for person
befordring.
Det var daværende direktør Rud. Falck,
der var drivkraften under de forhandlin
ger, der gik forud for stationens oprettel
se. Men en betydelig støtte havde han i
en kendt og agtet Næstved-borger, køb
mand C. Severinsen, der interesserede sig
stærkt for redningskorpset.
Da tilsagnet om sygekørselstilskudet fo
relå, kom der for alvor gang i arbejdet.
Med hensyn til stationslokaler forholdt
det sig så heldigt, at der i Ramsherredgade netop var opført en ejendom af Te
lefonselskabet, som selskabet dog endnu

ikke havde brug for. Der kom et lejemål
i stand, for ejendommen egnede sig for
trinligt til korpsets formål. Dette lejemål
kom til at vare så længe, at det blev
korpset selv, der på grund af udvidelses
behov måtte bygge ny station. Det var i
1951.
Til stationens leder havde Rud. Falck
udset overassistent C. Christiansen, Kø
benhavn. Christiansen havde over 15 års
erfaring i korpsets arbejde og var dertil
en yderst selvstændig mand. At han des
uden var fortrolig med brandvæsen, idet
han på hovedstationen havde ledet Zone
brandvæsenets arbejde gennem nogle år,
gjorde ham naturligvis ikke mindre kva
lificeret, da man netop også var interes
seret i at aflaste det københavnske Zone
brandvæsen. Mandskabet måtte derimod
hentes udefra og oplæres af Christiansen.
En enkelt af de antagne havde dog stor
erfaring i ambulance- og sygekørsel. Det
var nemlig den mand, som hidtil havde
kørt med den lokale sygevogn, stationens
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nuværende tillidsmand Harry Isholt, der
altså kan fejre 25 års jubilæum sammen
med stationen.
Stationen fungerede nu, og for København-stationen betød det, at den del af
Sjælland, der lå fjernest, nu bedre kunne
dækkcs.
FALCKS REDNINGSKORPS
ABONNEMENTS-BEGÆRING
paa folgende

I Redning og Reakyttelae I lldebrand.illfælde.
2. AMiatance ved Vandskader og Oversvømmelse

•

J
>
• Kørselsuheld
4. Ambulancekørsel.

•

5 Levering og Vedligeholdelse af en af Arbejds- og Fabriknilsynei godkendt Forbindingskasse

•

6. Levering og Vedligeholdelse af en Nod-Forbindingskassc
(Det Ikke mtkede ownt,es„l

Satrllge Bestemmelser;

et selvstændigt selskab inden for Falckkoncernen. Hertil er imidlertid kun at si
ge, at det er uhyre let at være bagklog,
og at det endnu for 25 år siden ikke var
så ligetil at etablere en brand- og red
ningsstation som en filial af et køben
havnsk selskab. I 1930 havde man større
tillid til det, som kendte, lokale folk sag
de god for og deltog i end til det, der
kom fra København, og i Næstved var
det ikke uden betydning, at en mandsom
købmand Severinsen og lidt senere hof
jægermester Collet og læge Damgaard
Rasmussen tog del i arbejdet. Vi havde
ganske vist kunnet oprette en station i
Kolding som filial, men man havde allige
vel et selskab i Vejle, i hvis ledelse der
sad lokale personligheder, som publikum
og myndigheder havde tillid til. At Næs
tved var det sidste sted, hvor korpset eta
blerede et datterselskab, betyder kun, at
tiden omkring 1930 blev betragtet som et
vendepunkt i den forstand, at korpsets
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Stationens første abonnement blev tegnet af
boghandler Børner, og det gælder stadig

Stationen var formelt en filial af sel
skabet i København, men ret længe varede
det ikke, før der blev etableret et selv
stændigt aktieselskab på linie med de sel
skaber, der var oprettet i årene forud i
Odense, Aalborg, Aarhus og Vejle.
Hvorfor, er vi tit blevet spurgt, er der
oprettet disse forskellige aktieselskaber,
når det dog alligevel er sådan, at hvert
selskab tiltræder en deklaration, der for
pligter dem til at virke efter fælles ret
ningslinier. Og navnlig har man undret
sig over, at Næstved-stationen er blevet
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Formalia skulle være i orden, og det nye selskab
måtte erhverve borgerskab som mekaniker!

virksomhed bl. a. ved hjælp af de etable
rede datterselskaber havde kunnet oprette
en række nye stationer som egentlige fili
alstationer til de bestående selskaber.
Kun 4 måneder virkede Næstved-statio-
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Stationens kranvogne i den forløbne periode illustrerer
på udmærket måde den tekniske udvikling. Nederst på
siden ses den senest anskaffede kranvogn under op
tagning af en bil fra havnen

nen som filial-station af København. Den
31. oktober 1930 afholdtes et møde med
deltagelse af overretssagfører Falbe-Hansen, grosserer Kai Lippmann og direktø
rerne Rud. og W. Falck, og under dette
møde vedtog man stiftelsen af Falcks Red
ningskorps Næstved A/S.

Umiddelbart efter mødet afholdtes den
stiftende generalforsamling, der valgte de
deltagende fire herrer samt købmand Severinsen til bestyrelsen. Det bestemtes
dog, at bestyrelsen skulle kunne udvides
med indtil 5 medlemmer, og med hjemmel
i denne bestemmelse indvalgtes ugen efter
— den 7. november — cand. polit H. Col
let, og læge Axel Damgaard Rasmussen
i bestyrelsen.
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Stationens leder
gennem næsten
20 år, driftsleder
C. Christiansen,
der i 1949 trak sig
tilbage på grund
af alder

Det blev til en række trange år for det
nye selskab. At selve etableringsåret ville
blive hårdt, havde man forudset, men og
så det følgende år — 1931 — blev et sløjt
år. Man måtte notere et underskud på
24.000 kr., hvilket dengang var mange
penge, og de følgende 4 år gav ikke 1931

meget efter. Først i 1936 begyndte det at
se lidt lysere ud, men der var meget at
arbejde af, og man skal helt op til 1945,
før man var blevet underskudet kvit. I
dette — befrielsens — år kunne man no
tere et nettooverskud for de næsten 15
års arbejde på 173 kr.!

I 1951 fuldførtes
den nye stations
bygning ved havnen
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Men selskabet i Næstved har ikke be
klaget sig. Man havde jo ingen anden
økonomisk målsætning end den at fåvirksomheden til at løbe rundt og få den kon
solideret, så den blev i stand til at yde
det, der var det primære formål: at yde
assistance. Men for at kunne honorere
de voksende krav om assistance, måtte
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man også stile efter at opnå bedre vilkår
at arbejde under, og navnlig kneb det ef
terhånden med plads både til personalet
og materiellet. Først i 1951 tillod økono
mien at bygge den station, der skulle give
de bedre arbejdsvilkår.
Det er ikke nødvendigt her at skrive
historie over den assistance, der i løbet
af de 25 år har været ydet fra stationen
i Næstved. Udviklingen der har nogen
lunde fulgt den linie, der gælder for hele
korpset, og som regelmæssigt er omtalt
både i årsberetningerne og »Meddelelser«.
Det er fristende nok at trække en del
redningsaktioner frem for at vise, hvad

I begyndelsen af 1955 tog
stationen sit radiotelefonanlæg
i brug. Man kan nu fra stationen
stå i konstant forbindelse med
vognene indenfor en radius
af 50 km
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stationen og dens personale har kunnet
præstere. Men det ville være uretfærdigt,
fordi det største læs i Næstved som ved
korpsets øvrige stationer, trækkes i det
dagligdags. Det er behandlingen af de tu
sinder af patienter, der årligt befordres,

I de forløbne år er der på stationen og
i selskabet sket personændringer. De to
mænd, som påtog sig arbejdet i starten,
lever ikke mere. Direktør Rud. Falck døde
i 1933, og købmand Severinsen i 1944. Et
tredie bestyrelsesmedlem, der havde været
med i bestyrelsen fra 7. november 1930,
læge Damgaard Rasmussen, døde i 1954.
I 1946 indtrådte direktør H, Falck i sel
skabets bestyrelse, og i 1947 kom også
overlæge Arnold Jørgensen til.
Stationens daglige leder fra starten,
driftsleder Christiansen, trådte på grund
af alder tilbage i 1949 og fulgtes af direk
tør Mogens Falck, der i en årrække havde
fungeret som stationsleder i Præstø og så
ledes ikke var ukendt med sydsjælland
ske forhold.

Faldt i Havnen - vilde
kun reddes af Falck
;

Bestyrelsesformanden i Falcks Redningskorps,
Næstved A/S, Hofjægermester, cand. polit. H. Collet

det er de daglige assistancer til havare
rede vogne og det er den måde, hvorpå
landmændenes dyr hjælpes ud af vanskelig
heder, der er afgørende for stationens
existens.

I 1947
suppleredes
bestyrelsen
med overlæge
Arnold
Jørgensen

Højst ejendommelig Episode i Vejle Havn

Ja, denne overskrift stod at læse den
9. april i Vejle Amts Folkeblad, og den
følgende artikel hed det:
I går ved 14-tiden udspilledes på Vejle
havn en højst ejendommelig episode med
en mand, der faldt i vandet — men som
ikke ønskede at blive reddet af andre end
Falcks Redningskorps.
Den pågældende, Anton Richard Jep
sen, der er uden fast bopæl, var i tilsyne
ladende noget bedugget tilstand gået i
gang med at holde »foredrag« for nogle
kammerater lige ved bolværket. Han stod
med ryggen til havnebassinet og trådte
pludselig et skridt tilbage, hvorefter han
lå i vandet.
Kammeraterne søgte straks at hjælpe
Anton Richard Jepsen ved at kaste en
redningskrans ud til ham, men han afslog
at benytte den.
— Lad mig bare ligge, råbte han, mens
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han på fuld kraft trådte vande. Jeg vil
kun reddes af Falck 11
Gentagne gange søgte dog kammerater
ne at komme manden til undsætning, men
det nyttede intet. Han ville ikke bjerges
af andre end Falcks Redningskorps, og
indtil det kom, ville han døje kulden i
det alt andet en lune havnebassin.
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Der var intet andet at gøre end at til
kalde Falck, og så snart Falck viste sig
»i farvandet«, var Anton Richard Jepsen
tilfreds. Han lod sig »frivilligt« bjerge, og
i en ambulance førtes han til Vejle Amts
og Bys sygehus, hvor han hurtigt kom
til hægterne.

★

der aar rednia^Mncead tilFhv. driftsleder C« Christiansen, Næstved«
fortæller om gamle dage
Næstved-stationens tidligere driftsleder
nyder nu sit otium i Stenbæksholm ved
Næstved. På sin hyggelige, lille ejendom
beskæftiger han sig nu med helt andre
ting end dem, der i mere end en menne
skealder var hans liv. Både haven og hus
dyrene skal passes, og huset bærer både
ud- og indvendig præg af at være omhyg-

tionens start, men også og navnlig fordi
han er den eneste nulevende, der virkelig
kan fortælle om den tid i korpset, vi el
lers kun kan læse om.
Og Christiansen har ikke det fjerneste
imod at fortælle. Vi kunne for den sags
skyld fylde adskillige numre af »Medde
lelser« med beretninger fra Christiansens
liv i korpset.

Det tyrkiske knob
Ja, begynder Christiansen, det var i be
gyndelsen af 12 jeg kom til korpset. Jeg
sejlede dengang og var netop kommet til
bage fra en tur på Grønland. Jeg havde
hørt en del om dette underlige foreta
gende, der var startet af en mand, der hed
Falck, og jeg syntes nok, det var noget
pudsigt noget. Jeg var vel nok lidt nys
gerrig, og enden blev så, at jeg tog en
tur om ad Ny Kongensgade for at kigge
på tingene. Da jeg kom ind gennem por
ten og stod i gården, kom der en mand
med uniformskasket på hovedet, og jeg
forstod på ham, at det var manden.
— Hvad vil De, brummede han.
— Jeg ville høre, om jeg kunne få ar
geligt plejet af sin ejer. Når vi har besøgt bejde her.
Christiansen for at få ham til at fortælle
— Hvad er De?
lidt om gamle dage, er det ikke blot fordi
— Sømand.
han har været med i Næstved fra sta
— Kan De lave et tyrkisk knob?
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- Ja.
— Så kan De begynde i morgen.
Og dermed var sagen afgjort. Der skul
le ikke flere formaliteter til dengang. Jeg
var ansat i korpset, og jeg begyndte da
gen efter min samtale med Falck, det var
den 19. marts 1912.

I Hareskoven på fridagene
Jeg havde jo sejlet og været vant til
at bestille noget, og det kom mig til gode.
Sophus Falck kunne i det hele taget kun
med folk, som havde fået hænderne sat
rigtigt på skafterne. Jeg slog tyrkiske
knob, syede presenninger og lavede me
get andet forefaldende arbejde — og det
var ikke så lidt der faldt ind under den
gruppe — og så skulle jeg selvfølgelig med
ud, når der skete noget.
Endnu erindrer jeg ganske tydeligt vo
res luxus-sygevogn. Det var en Berlietvogn, meget fin og med facetslebne vin
duesruder. Der var bare det kedelige ved
det, at de ruder gjorde patienterne helt
søsyge. Men fint var det.
Det lå noget anderledes med vagterne
dengang end nu. Det forekom, at vi havde
fridage, men når vi så havde gået en
3—4 døgn og glædet os til en fridag, så
kunne det ske, at Sophus Falck kunne
komme og sige: »Nå, så du har fridag i
morgen, så må du hellere ta med mig i
Hareskoven«. Nu må man ikke tro, at der
var tale om en invitation til en hyggelig
skovtur. Næ, direktøren havde en have
ude ved Hareskoven, og den skulle gra
ves, temmelig tit syntes vi jo. Og græs
plænen skulle slås. Det var frivagternes
opgave.

Øvelser
i Sophus Falcks lejlighed
Jo, det var noget helt andet at være
redningsmand dengang end nu. Der var
ingen, der forbarmede sig over os, når vi
havde været på hårdt arbejde døgn i træk.

Tværtimod. Det kunne ske, at Sophus
Falck, når vi kom hjem til stationen godt
trætte, arrangerede øvelser for os. Han
kunne godt finde på, at vi skulle øve os
i redningsarbejde ved vandskade i hans
egen lejlighed. Så beordrede han os pre
senninger på nakken og op i lejligheden,
så han rigtigt kunne se, hvordan vi ville
bære os ad, hvis vi virkelig kom ud for
vandskader. Han var bestemt ikke bange
for at gøre øvelserne realistiske, og det
hændte, at vi også måtte flytte møblerne
ud og bagefter ind igen. Hvis vi i for
vejen var godt trætte, så var disse øvelser
jo nok noget, der kunne gøre os godt
sure. Men vi blev ved, fordi vi vidste, at
det ikke var Sophus Falcks tanke at ge
nere os. Han ville bare være helt sikker
på, at vi kunne vores kram, når vi kom
ud til noget virkeligt. Man må huske på.
at vi jo skulle gøre erfaringer og lære af
dem.

Da en bilejer
var noget exklusivt
Dengang jeg kom til korpset, var det
ikke hver dag man så en bil på gaderne.
Den, der kunne præsentere sig som »bil
ejer« blev vist nok mødt med en vis ær
bødighed. Nogle biler var der selvfølge
lig, men de var i hvert fald så få, at det
var meget få assistancer, vi dengang yde
de. Folk turde jo heller ikke køre så langt
med vognene. Assistancen til køretøjer
ville dog tage til, og det var Sophus
Falck klar over. Derfor fik vi i 1913
»Mads«. Det var en stor lastvogn med
massive gummiringe, og den skulle kunne
transportere en hvilken som helst anden
bil — oppe på ladet. »Mads« blev rigtigt
døbt, og det var vel også nok et køre
tøj, der vakte opsigt. Jeg var med til de
monstration med den på Rådhuspladsen.
Vi skulle vise folk, at vi kunne transpor
tere havarerede biler. Det skete på den
måde, at vi med et lille håndspil slæbte
en af vores sygevogne op ad en slidsk
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Der findes kun få billeder af »Mads< og når den blev fotograferet, kom den som oftest
til at fungere som baggrund for persongrupper

til Madses lad. Det var et arbejde, der tog
på kræfterne, og de unge mennesker, som
i dag har motorspil og meget andet mo
derne grej til rådighed, ville nok ha be
takket sig dengang. Den smule værktøj vi
havde dengang, var ganske primitivt. Det
var næsten kun klodser.
Det var forresten omkring den tid vi
havde en sort kat i stationens ejendom.
Og mærkværdigt nok passede det, at hver
gang dette monstrum af en kat spanku
lerede over gården, så kom der uvæger
ligt et trist stykke arbejde om natten. No
get af det tristeste var, når en af »nat
vognene« havde uheld. Sådan en vogn
lugtede fælt, og sommetider var det jo
også sket, at vognen var væltet. Men det
er jo også en ting, man næsten ikke ken
der til mere.

Hesten i Gaméls kaffebutik
og andre dyr
Fra mine første år i korpset husker jeg
især tre udrykninger, hvorunder der op
trådte dyr. I 1915 brændte Roskilde Mølle,
der lå ved Roskildevej omtrent ved Zoo
logisk have. En stor tyr var ved at inde
brænde og jeg skulle sørge for, at den
kom ud. Ud kom den også, men det var
ikke mig der trak den, men omvendt. Og

så var der studen i Havnegade. Der var
kommet nogle stude med Sverigesbåden.
De skulle ned til slagterhalleme, men en
af studene ville ikke med de andre og
kom på en eller anden måde ind i en
toldbygning og op ad en trappe til et
loft på 1ste sal. Der blev ringet til os og
jeg fik jobbet sammen med assistent Jen
sen, der senere blev direktør for entre
prenørerne, og en tredie mand. Vi ople
vede en vild jagt på loftet. Jensen var ikke
spor bange for studen, og da han i et be
lejligt øjeblik gik på den, trådte den bag
læns med det resultat, at den røg ned ad
samme trappe, som den var kommet op
ad, og sa sad den på halen nede ved
trappens fod fuldkommen benovet. Det var
derefter en let sag for os at få studen
hen til sine kolleger.

Hesten i Gaméls kaffeforretning på
Strøget blev jo dagens samtaleemne. Den
ne berømte hest var ganske simpelt gået
igennem forretningens lyskasse og vin
duesrude, og den var havnet i kælderen.
Sophus Falck var med dernede, og vi
var ikke helt klare over, hvordan vi skulle
få dyret op igen. Så kom der en dyrlæge,
som Sophus Falck kendte godt. Han men
te ikke, vi kunne få dyret op ved egen
hjælp. »Den får du aldrig op«, sagde han
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til Sophus Falck, »men gå op i min vogn
og ta den sele, der ligger bagi, så kan du
måske ta den op samme vej, som den er
gået ned« Det gjorde vi, og det gik fint.
Og samtidig anskaffede korpset sig sin
første hestesele.
Dengang var vi også tit i Zoologisk
have for at hjælpe dem derude. Jeg hu
sker, vi engang skulle rejse en elefant,
der hed Julius. Men dens kammerat, der
hed Jumbo og gik ved siden af os, ku
ikke li, at vi begyndte at bakse med Ju
lius, så den tog fast i redningsfører Mad
sen med snablen, men Madsen klarede
alligevel frisag. Elefanter er i grunden fre
delige. Jeg var også derude til en leo
pard, der var brudt ud. Den løb oven på
burene, da vi kom, og inde fra et af bu
rene fik jeg fat i halen. Den hvæsede og
sled, og så smuttede den fra mig og
sprang afsted — lige ned i en lyskasse,
hvor vi fik lukket for den, og så fik den
en gang kloroform, så den døsede hen. Vi
var bange for, at vi havde givet den for
meget, så vi måtte give den kunstigt ånde

dræt — men kun lige så meget, at den
begyndte at røre på sig.

Over Tietgensgade
til Næstved
I 16 holdt vi flyttedag. Vi fik den dej
lige, store garagehal, som endnu ligger i
Tietgensgade. Der fik vi anderledes plads.
Fra tiden derefter mindes jeg store og
triste ulykker. Jeg var med ved Drags
holm slots brand i 1918. Samme år, kun
8 dage efter brændte Basnæs, og i 1919
kom Vigerslev-ulykken. Jeg oplevede
mange brande på Sjælland, for jeg var
blevet leder af vores Zone-brandvæsen.
Vi havde ingen egentlige aftaler med
kommunerne, men de ringede, hvis der
opstod brand, og så tog vi afsted fra Kø
benhavn. Ofte tog Sophus Falck selv med.
Når vi så havde været ude på et hårdt
job sammen med ham, var han vældig
flink. Selv om han jo ikke ruttede med
penge, så hændte det, at vi efter en brand
skulle ind og have noget at styrke os på.

Da korpset i 1923 oprettede brand, og redningsskolen på Amager, deltog Christiansen i uddannelsen
af brandfogeder. Han ses her yderst til venstre ved siden af Sophus Falck
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Han holdt meget af rullepølse på fedtemad, og til mig sagde han: De skal ha
noget varmt! Vil De ha en kop kaffe?«
Jeg havde så småt slået mig til ro i
København, men skæbnen ville det an
derledes. Jeg havde haft lidt vrøvl med
nyrerne, og det blev helt slemt i 28, så jeg
måtte tage orlov. Jeg flyttede til Karlebo
og passede et lille sted deroppe. Det
hjalp mig, og under en brandøvelse i Hil
lerød i 29 løb jeg på direktør Rud. Falck.
Det bestemtes, at jeg skulle begynde igen,
og det gjorde jeg. Men det blev kun for
en kort tid i København. Rudolf Falck
havde drøftet oprettelsen af en station i
Næstved med købmand Severinsen, der
var en velanskrevet mand i byen, og jeg
var udset til at lede den ny station i de
første måneder. Men det blev alligevel til
omkring en snes år.
Jeg fik hurtigt solgt mit sted i Karlebo
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og flyttede til Næstved. Her gik de og
murede på den stationsbygning, vi skulle
rykke ind i. Jeg blev dus med Næstved
med det samme. Det er forøvrigt noget,
jeg altid har kunnet glæde mig over. Jeg
føler mig altid hjemme hvor jeg er.

Ja, så er der så mange andre, der ken
der den videre udvikling. Jeg har vel op
levet det jeg skulle i korpset, både i Kø
benhavn og her i Næstved. Hernede har
jeg haft både hyggelige og kedelige ople
velser. Til den sidste gruppe hører et par
måneders hospitalsophold på grund af
røgforgiftning. Det var i 36.

Nu er jeg jo kommet lidt op i årene,
og der måtte selvfølgelig friske kræfter
til. Jeg må nøjes med minderne fra tiden
i korpset. Men så er det selvfølgelig godt,
at jeg har stedet her, haven, huset, dyrene
og hvad man ellers finder ud af.

Den nye generation lader høre fra sig
Direktor Mogens Falck, Næstved,
taler frit fra leveren om det at
være di rektorsen, om stations
lederkoner, jagt, fugle- og
li undeopdræt
og om Cviildberg-planen
Det er en helt igennem behagelig at
mosfære, man fornemmer, når man besø
ger Næstved-stationen — denne station,
der udmærker sig ved at være et forholds
vis selvstændigt aktieselskab inden for
Falck-koncernen. Her regerer et af Falckfamiliens egne medlemmer — skønt for
resten, regere er slet ikke det rigtige ord.
Forholdene på stationen er sådan, at det
ingenlunde er nødvendigt i det daglige at
understrege forskelligheder. Mogens Falck
er boss på stationen, og det ligger bare i
luften. Man mærker hos ham respekten
for erkendelsen af, at det ikke drejer sig
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om, hvad man synes at være, men om
hvad man er. Han synes ikke at behøve
direktør-titlen, og man hører den fornuf
tigvis heller ikke anvendt på stationen.
Da det er første gang, at vi her i »Med
delelser« hører fra tredie generation, lig
ger det nær at indlede samtalen med Mo
gens Falck med at spørge ham, hvordan
det er at være direktørsøn.
— Ikke nær så behageligt, som de fle
ste sikkert tror. Jeg vil selvfølgelig ikke
fornægte noget, heller ikke at jeg i mangt
og meget står i gæld til min familie. Men
samtidig må jeg osse ha lov at sige, at
det ofte har irriteret mig, når jeg ensidigt
er blevet opfattet som »direktørens søn«.
Jeg kan ikke nægte, at sådan forholder
det sig, men jeg har ikke spor imod at
blive betragtet som et selvstændigt men
neske med ret til at danne mig de me
ninger, som en snes års erfaring i korpset
efterhånden har givet grobund for. Det
er klart, at min situation har givet mig
fordele, men ulemperne er man så til
bøjelig til at overse. Hvor tit har det ikke
irriteret mig, når jeg har mærket, at
foranstaltninger, som jeg selv har fore
slået og fået gennemført, alligevel er ble
vet opfattet som ting, jeg bare havde fået
ordre til at formidle — altså at jeg bare
sku optræde i rollen som ekko ...
— Hjalp forflyttelsen til Næstved ikke?
— Jo, ganske afgjort. Her fik jeg fri
ere hænder og kunne disponere efter hvad
jeg selv fandt rigtigst, når jeg blot holdt
mig inden for de hovedlinier, der var afsat
af selvskabernes ledelse.
— Og tilknytningen til moderselskabets
stationer i Sydsjælland?
— Den har jeg været glad for. Selv om
jeg er kommet rundt på stationerne som
repræsentant for ledelsen, så er jeg ikke
bange for at indrømme, at jeg har fået
mindst lige så meget ud af mine samtaler
på stationerne som de stationsledere og
reddere, jeg har talt med. Det ku vel
dårligt være anderledes, for hos mange af

korpsets folk er det jo virkelig den store
erfaring, man biir præsenteret for.
— Hvordan er det så foreløbig gået i
Næstved?
— Pænt, synes jeg. Her er jo lige så
lidt som inden for de andre selskaber
tale om nogen stor økonomisk gevinst.
Det render pænt rundt, og det sku det
jo osse gerne. I den retning er jeg ganske
enig med min far, når han fornylig sae,
at det ikke er meningen, vi ska samle til
bunke. Men jeg synes, at vi her i Næst
ved har fået konsolideret vort lille selskab
på en fornuftig måde, og jeg mener at
vide, at vort forhold til både myndighe
der og publikum er helt godt. Selv har
jeg været glad for den tid, der foreløbig
er gået hernede. Jeg synes, at jeg har lært
meget — både med at klare sig i en snæ
ver vending uden det store mandskab og
materiel, som findes på de store statio
ner i hovedstaden, og med hensyn til af
hængigheden.
— Mon ikke mange stationsledere ville
være glade for at få uddybet det om af
hængigheden lidt mere?
— Afhængigheden er der. Det kommer
vi ikke udenom. Men den er selvfølgelig
i høj grad afhængig af den enkelte sta
tions størrelse og omfanget af de ind
gåede forpligtelser. På den anden side må
man osse tænke på, hvor ofte mon andre
folk i byerne landet over rejser væk. Man
flyver og farer nu engang ikke så meget
i provinsen som i København. Og det er
da ikke hver aften, at en stationsleder må
nægte sig en biograftur.
— En stationsleder kan jo ha andre
interesser end biografture . ..
— Det er vel min jagt og hundene og
fuglene, der ska frem i rampelyset. Men
de ting vil jeg nu forsvare så kraftigt
jeg kan.
— Lader en fritidsinteresse som jagt sig
forene med afhængigheden af korpset?
— Nu er det vel nok sjældent, at de in
teresser, der dukker op hos et menneske,
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tager synderligt hensyn. Men jeg er altså
af den mening, at man må ha en ting el
ler to at beskæftige sig med ved siden af
sit arbejde. Og nu synes jeg bedre om
jagt, hunde og fugle end om havearbejde
eller frimærker.
— Da vi nu talte om afhængigheden,
så ka det vel gi anledning til et par be
mærkninger om funktionærernes koner.
Det er jo ingen hemmelighed, at de ofte
yder en beundringsværdig indsats sådan
i al stilfærdighed.
— Det er en ting, jeg cr fuldkommen
klar over — eller måske sku jeg sige, at
min kone har høstet en del erfaring i den
retning. Både hun og alle de stations
lederkoner, som nu og da må gi et nap
med ved telefonen, ska bestemt ha den
anerkendelse, de har krav på. Forøvrigt
vil jeg for mit eget vedkommende sige, at
min kone ikke bare er mig en hjælp på
stationen. Det er osse velgørende at ku
drøfte problemerne sammen i stedet for
at gå og tumle med dem selv.
— Guldberg-planen . ..?
— Ja, lad mig endelig benytte lejlighe
den til at sige lidt om den. Først vil jeg
rette den misforståelse, at Guldberg-plan
er et Næstved-fænomen. Guldberg boede
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jo hernede, og efter ulykken startede han
arbejdet med de invaliderede børn her.
Men arbejdet var og er stadig internatio
nalt, og iøvrigt er Guldberg nu flyttet til
Nysted, hvor vi har fået indrettet en
virkelig fin lejr.
- Vi ...?
— Nå, ja, jeg kom til at sige vi, fordi
vi jo gir Guldberg et nap nu og da. Jeg
er medlem af Guldbergs arbejdsudvalg,
og det har været noget af en oplevelse at
være Guldbergs og hans hjælperes ener
giske og uselviske arbejde på nært hold.
Men det, jeg ville sige var, at vi jo ef
terhånden er mange i korpset, som har haft
med Guldbergs børn at gøre og under
holdt os med dem, og selv om jeg nok
ved, at man taler bedst om det, man er
nærmest, så synes vi, at enhver må ind
rømme, at de principper, som Guldbergplan har anlagt om arbejdet med de så
hårdt ramte og ganske uskyldige børn,
er helt enestående og må vinde sympati i
alle kredse.
— Vi må lige slutte med noget lokalt.
— Nå, ja, så skriv, at jeg endnu har
et par fine pointerhvalpe til salg — fine
ste afstamning. Kan vejre fasaner på 2 km
afstand.

Et experiment
i færdselspropagandaens tjeneste
De fleste har læst om det experiment,
som rådet for større færdselssikkerhed for
nylig gennemførte ved at lade en bil fal
de ned fra en kran. Men ikke mange ved,
at man længe forinden var i gang med
forberedelserne til et experiment, hvor
under man ville lade en vogn køre mod
et vejtræ med 80 km fart.
Sjælen i dette arbejde var stationsleder

E. Assent orp, Roskilde, energisk bistået
af redder Aage Schelde Hansen, der af
profession er mekaniker.
Den 23. maj fandt demonstrationen sted
på et afspærret stykke af GI. Køgevej
ved Taastrup. Den vogn, der skulle bru
ges, var en gammel Buick-ambulance, som
under forberedelserne havde været oppe
på en fart af over 100 km uden fører.
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Fabrikant Willy Jensen fra firmaet Dyna
mofor og Assentorp havde sammen med
den motorsagkyndige fundet frem til et
system, hvorefter man kunne få vognen
til at køre uden fører, således at man
dirigerede den ved hjælp af kabler fra en
foran kørende vogn.
Forinden man skulle køre vognen mod
det udpegede vejtræ, ønskede alle presse
fotograferne at få lavet nogle prøveture,
så man kunne få optaget de fornødne bil
leder af kørslen uden fører, og da det var
sket, var man klar til selve forsøget. As
sentorp kørte vognen, hvorfra den fører
løse vogn blev dirigeret. Da man var
kommet op på ca. 50 km fart, fik den
dødsdømte vogn imidlertid højre for- og
baghjul ud i rabatten, og da prøvekørs
lerne til ære for pressefotograferne havde
slugt mere strøm, end man havde regnet
med, var det ikke muligt at få den fører
løse vogn op på chaussebrolægningen
igen. Assentorp besluttede derfor at lade
sammenstødet ske med et vejtræ 20 meter
før det udpegede træ, således at sammen
stødet kun skete med ca. 60 km fart i
stedet for de 80, man havde regnet med
at komme op på 20 m længere fremme.
Men demonstrationen var ikke uden
værdi af den grund. Selv med de ca. 60
km fart fik man et ganske godt indtryk
af, hvor farligt det er at støde mod vej
træer. Der er næppe tvivl om, at hvis der
havde været en chauffør ved rattet, ville
han være blevet dræbt på stedet, og det
er højst tvivlsomt, om en passager ved si
den af havde overlevet sammenstødet. En
ting, som vakte megen opmærksomhed,
var cn ølflaske, som havde ligget bag i
vognen. Ved sammenstødet med træet focr
denne flaske som ct projektil gennem
vognen, gik ud gennem vognens forrude
og slængtes en halv snes meter ud i grøf
ten. Det viste, at man aldrig bør have tun
ge genstande liggende bag i vognen. Tænk
bare, hvad man i privatvogne kan finde
på pladsen mellem bagsæderne og bagru

den: Fotografiapparater, kikkerter, lomme
lygter o.s.v. Den slags er livsfarlige ved
sammenstød. Havde ølflasken i dette til
fælde ramt et menneske i nakken — det
være sig chaufføren eller passageren ved
siden af, ville hovedet være knust.

Resultatet !

Demonstrationen, der fandt sted i sam
arbejde med billedbladet Se og hør, overværedes af en række sagkyndige, politi
folk og pressefolk, og ved en lille sam
menkomst bagefter, hvorunder Se og
hørs redaktører overbragte stationslcder
Assentorp og korpset en hjertelig tak for
den interesse, hvormed man havde delta
get i forsøget, talte direktor Ulrik Duurloo
om de bestræbelser, der måtte udfoldes
for at gøre trafikanterne begribeligt, at
man skal bevæge sig med omtanke i tra
fiken og udtrvktc på rådets vegne sin
glæde over, at det var muligt at samle så
mange interesserede om dette arbejde. Den
omstændighed, at man i dag havde på
kørt et andet vejtræ end det, man havde
regnet med, viste forøvrigt, at ethvert
landevejstræ repræsenterer cn fare for bi
listen.
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Fra arbejdsmarken
Odense-stationen melder også om en
sygetransport fra Frankrig — lidt uden
for Strassbourg — til Odense. En kvin
delig patient, der stammede fra Odense
og nu var gift med en amerikaner, lå på
et lille fransk sygehus, hvor hun havde
gennemgået en række operationer, som
næsten helt havde ruineret familien. På
sygehuset ville man nu ikke foretaget sig
mere, før man fik yderligere betaling, og
den tidligere odenseanerinde var således
i en yderst vanskelig situation. Odensestationen var blevet gjort opmærksom på
Fra entreprenørfronten bringer vi denne situationen og tog initiativet til en for
gang et billede fra Odense, hvor statio handling med kommunen, hvis sociale ud
nen fornylig transporterede og opsatte en valg besluttede at bekoste hendes hjem
20 tons kedel for dampvaskeriet »Idun«. transport til Danmark, så hun kunne kom
me under den fornødne behandling og
★

Jubilæumsstationen i Næstved transporterede i~sidste måned dette bjælkehus til København
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pleje på Odense amts og bys sygehus.
Transporten gik fint, og familien var fuld
af lovord over den måde, hvorpå inspek
tør M. Jensen og redder Svend Hansen
havde sørget for patienten undervejs.

★
Stationen i Hornsyld har ydet en ind
sats, som fik en ualmindelig fin omtale
i pressen. Det var ved en brand den 4.
april i Nr. Aldum. Branden var opstået i
dyrlæge Vald. Andersens gård, og 45 he
ste og kreaturer var i overhængende fare
for at brænde inde. Om denne præstation
skrev Vejle Amts Folkeblad bl. a.:
»Takket være en usædvanlig modig
og resolut indsats fra Falck-folkenes
side, lykkedes det at redde besætningen.
Ikke så snart var Falck kommet, før de
fik at vide, at 45 dyr stod inde i den
brændende stald, og skønt taget var
skredet og ilden havde ædt sig gennem
loftet og brændemærket mange af koer
ne, gik de to Falck-folk i gang med at
bjærge dem ud. Redder Ole Therkelsen
klarede den bedrift at løse hele besæt
ningen, medens stationsleder Arne Mik
kelsen sørgede for at få dyrene dre
vet ud.
Horsens Folkeblad roste også de to
Falck-folk i høje toner, og selv i Køben
havner-bladene fik Hornsyld-folkene den
anerkendelse, de havde fortjent. I SocialDemokratens omtale hed det bl. a.:
De mange tilskuere havde stået mag
tesløse og hørt dyrenes brølen, men
pludselig viste to Falck-folk sig med
røgmasker, og til trods for, at stalden
var fyldt med røg og flammer, så man
ikke kunne se en hånd for sig, trængte
de ind i staldbygningen og fik samtlige
dyr ud, medens brændende bjælker
styrtede ned omkring dem. Tre af dy
rene var dog så medtagede, at de måtte
skydes ned.
I et interview i B. T. den 5. april udta
ler redder Therkelsen selv:
Stationslederen og jeg tog imidlertid

vore røgmasker på, og så begyndte vi
at slå kreaturerne løse og genne dem
ud af flammerne. Det var et ret besvær
ligt arbejde, fordi mange af dyrene var
medtaget af røgen, men vi fik dem da
ud allesammen på nær et par stykker.
Det lykkedes os også at redde to heste,
og det var sådan set forbavsende nok,
for af og til kunne vi på grund af rø
gen ikke se en hånd for os. Men red
ningsaktionen var efter min mening ik
ke værre end hvad andre af mine kam
merater rundt om i korpset har været
ude for. Man er jo indstillet på at hjæl
pe, og så går det ganske automatisk.

★
Resultatet af et snævert samarbejde mel
lem fabrikant Falck-Schmidt og driftsleder
Wm. Falck, Odense, præsenteredes i slut
ningen af marts måned for Odense-pressen. Det var den nye kæmpekranvogn,
der var bestemt til stationen i Frederiks
havn, og som forlængst er indgået i drif
ten deroppe nordpå.
Udover at vise med et par billeder, hvor
let og elegant det store køretøj behand
ler et andet køretøj, hvis rolle på billedet
spilles af en gammel og forlængst udtjent
kranvogn i Frederikshavn, vil vi vente
med en nærmere omtale af vidunderet, til
der er gjort nogle erfaringer med den un
der det daglige arbejdet. Driftsleder W.
Falck har til den tid lovet os en nærmere
redegørelse.

★
Grenå er som bekendt den købstad, vi
sidst har oprettet station i, og derovre har
man hidtil ikke været vant til, at der op
trådte et redningskorps, når det brændte.
Men det gør der altså nu. Under en brand
den 16. februar i Lillegade i Grenå ud
førte korpset et redningsarbejde, som for
sikringsselskaberne Danske Phønix og
Normannia var særdeles tilfredse med.
Medens Grenå kommunale brandvæsen
var fuldt optaget af slukningsarbejdet, tog
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korpset sig af bjergningen af inventar.
Bl. a. dækkedes der så effektivt, at der
bogstavelig talt ingen vandskade opstod.
På de to forsikringsselskabers vegne
gav Danske Phønix i et brev af 12. maj
overfor stationsleder E. Henriksen ud
tryk for deres anerkendelse af det udfør
te redningsarbejde, og med brevet fulgte
en dejlig Ronson Ligther.

★
En indsats af særlig karat ydedes den
30. april af redder Gunnar Petersen, Vor
dingborg. Indsatsen er ganske vist ikke
omtalt nærmere end i de lokale blade,
men som det fremgår af følgende beret
ning, gør det den ikke mindre anerken
delsesværdig.
På Masnedøværket var en arbejder krav
let ned i en 20 m kulsmuld-silo med en
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skovl for at få smuldet til at skride ned
mod fyret. Han var forsynet med en rem
om livet, hvori var fastgjort et reb, idet
man ville forhindre, at han styrtede ned.
Uheldigvis havde man fastgjort rebet,
så det var alt for langt, og da manden
mistede balancen, faldt han ned i bunden,
hvor smuldet skred sammen over ham.
Vordingborg-stationen blev tilkaldt, og
redder Gunnar Petersen gik i gang med
redningsarbejdet, der var meget vanske
ligt, fordi manden sad i et lille hul, og der
var smuld 10 m op ad alle sider omkring
ham, og dette smuld truede med at styrte
ned ved blot den mindste berøring. Det
var ikke muligt at trække manden op
ved hjælp af rebet, for dels var det for
tyndt og dels sad sikkerhedsbæltet om
maven, så det tog vejret fra ham, når
man trak i rebet. Der blev derfor firet en

no
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bådsmandsstol ned i siloen, og siddende
i den med hovedet nedad arbejdede red
der Gunnar Petersen forsigtigt med en
lille skovl. Mandens hoved og bryst blev
gravet fri, men det gik langsomt, for hver
gang, Gunnar Petersen fik gravet en
spandfuld smuld, faldt næsten lige så me
get ned igen fra siloens sider. Det tog
over IV2 time at få gravet manden så me
get fri, at man kunne få et reb ind under
hans arme og få halet ham op.

Tilvenstre på billedet står Gunnar Petersen.
Manden med kasketten er den reddede

Gunnar Petersen og cn af værkets egne
folk, som havde deltaget i arbejdet og bl.
a. afløst Gunnar Petersen under det træt
tende gravearbejde i siloen, fik nogle da
ge senere af Masnedøværkets ledelse over
rakt en dusør for den ydede indsats.

★
Ingen i korpset har været i tvivl om, at
forhøjelsen af benzinprisen er en alvorlig
historie for korpset. Med et uforandret
benzinforbrug må vi med de 15 øres
stigning pr. liter se cn omkostningsfor
øgelse på ca. 380.000 kr. imøde. Denne
omstændighed er grunden til den aktion,

der er sat i værk for at få benzinforbru
get bragt ned. Virkningerne af et sådant
nedsat benzinforbrug er fortalt i en rede
gørelse, der er udsendt til alle stationer
ne, og vi har allerede nu erfaret, at man
på en række stationer har prøvet forkla
ringerne og derefter sat ind på at opnå
en besparelse i forbruget, der i hvert fald
i nogen grad kan kompensere udgiftsstig
ningen.
Berlingske Aftenavis har således i en
artikel af 19. marts refereret nogle for
søg, der er gjort af stationen i Skælskør,
og hvorunder det viste sig, at benzinfor
bruget ved forskellig kørsel kunne påvir
kes op til 50 %.
For at sikre nøjagtigheden ved prøver
ne, blev disse arrangeret således, at den
pågældende vogn, en »Ford Main Line«
af nyeste model, kun fik en liter benzin
til rådighed, idet den normale forbindelse
til tanken blev afbrudt og vognens ben
zinpumpe ved en plasticslange koblet til
en fyldt liter-dunk. Derefter blev vognen,
hvis motor i forvejen var kørt varm, kørt
i hasarderet fart med hurtig opkøring og
fuld fart mod et sving med påfølgende
opbremsning og nedgearing og derefter
igen fuld fart, og efter 4,6 kilometers kør
sel var det slut. Med samme vogn kørtes
straks efter i 70—80 kilometers fart ud
ad samme vej under iagttagelse af alle de
regler, cn fornuftig kører lægger vægt på.
Og lønnen herfor udeblev ikke: Resulta
tet var nøjagtigt 8 kilometer. Til disse i
sig selv meget talende resultater bør i øv
rigt føjes cn bemærkning om, at forbru
get af olie samt slitage på gummi, motor
og vogn i det hele taget altid står i for
hold til forskellen i benzinforbrug.
*

Den 20. marts skete der cn voldsom
explosion i cn stor avne- og affaldssilo
på andelsselskabet Kolding Hørfabrik.
Murværket blev knust, og en blæser-cyclons overbygning, der vejede 30 tons,
truede med at styrte sammen. At det ikke
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skete, skyldes ifølge Kolding Folkeblad
Mens de firbenede havde klaret den
udelukkende det fremragende afstivnings tætte røg overraskende godt, så det min
arbejde, som stationsleder Karsberg-Pe- dre vel ud hos fuglene. De sad eller lå
dersen, Kolding-stationcns folk og 3 tøm- alle ti i bunden af buret og var meget
medtagne af kulilten. Brandvæsenet hav
de hugget hul i ruden udefra, og heldig
vis var buret bygget med trådvæv hele
vejen rundt, så fuglene ikke kunne und
vige gennem hullet, hvis de kom sig.
Indehaversken gik og græd over sine
dyr, og udrykningens leder kom da til at
tænke på, at vi engang havde genoplivet
en boxer med carbogen i dyreambulancen. Han gav ordre til at hente brandred
ningsvognens apparat, tog mundstykket af
slangen, stak den ned i burets bund og
En del af den omfattende afstivning
blæste 150 1 carbogén ind på 3 minutter.
Allerede efter 2 minutters behandling let
reruddannede brandmænd fra Kolding tede de første fugle, og da flasken var
brandvæsen udførte umiddelbart efter ex tom, var buret røgfrit, og 8 af de 10 for
plosionen.
giftede dyr fløj fornøjede rundt1. Kun to
Arbejdet fandt sted om aftenen, og da var døde.
sagkyndige næste morgen tog explosionsstedet i øjesyn, fattede de simpelthen ik
ke, at korpset havde haft held til at af Fra kontorerne
Redder E. Christensen, Aalborg, er fra
stive cyclon-overdækningen.
Den 24. marts modtog Karsberg-Peder- 1. maj udnævnt til vagtmester på statio
sen en skrivelse fra formanden for an nen, idet vagtmester H. P. Lind som tid
delsselskabets bestyrelse, forpagter A. P. ligere meldelt er udnævnt til stationsle
Lunden, hvori forpagteren udtaler selska der i Hobro og skal tiltræde denne stil
bets tak overfor korpset og dets folk for ling den 1. juli.
det dristige og særdeles fine og gode af
Kontorassistent Liang Wong, akkvisi
stivningsarbejde.
tionsafdelingen, København, er udnævnt

★

Lørdag den 26. februar havde hoved
stationen i København en lidt usædvan
lig udrykning. Man blev af Frederiksberg
Brandvæsen kaldt som redningskorps til
bybrand på Sdr. Fasanvej, hvor det brænd
te i baglokalet til en blomsterforretning
i stuen.
Det var nu en forretning lidt ud over
det almindelige. Til kundernes underhold
ning havde man i to af de store butiks
vinduer indrettet dyrebure, eet med mar
svin og eet med ti kanariefugle og undu
later.

til overassistent fra 1. april.
Redder Poul Göransson, Odense, er fra
15. april udnævnt til vagtmester på Oden
se-stationen.

Redder Chr. Konradsen, Herning, er
udnævnt til assistent fra 1. juli 1955.
Årsberetningen for 1954 er udsendt til
kommunalbestyrelser, sygehuse, politime
stre, folketingsmedlemmer, amtsrådsmed
lemmer og en række offentlige og private
institutioner. Det oplag, der er sendt til
hver enkelt station, er tænkt anvendt til
større kunder og andre, som må formo-
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des at være interesserede. Så længe op Motorens øverste del.
lag haves kan flere beretninger rekvire
Skru den røde skrue helt af og lad en
res.
snes dråber vaselineolie falde ned i hul
let. Denne olie falder på filt, der smører
★
pumpens blade.
Vi henviser til cirkulæret om assistance
Skru denne skrue godt på igen. Den
til udenlandske automobilister og gengiver har forbindelse med klokken, hvor der er
her rekvisitionskuponerne fra henholdsvis komprimeret luft.
Falcks Räddningskår, Sverige og Falken Motorens højre leje.
Side-smøreren er en lille rød skrue.
Nogle dråber vaselineolie.
De to ovennævnte smøringer kan være
med meget lange mellemrum, for eksem
pel hver 3.—4. måned.
Det indre leje er et kugleleje, der ikke
behøver smøring.
Finindstillingen er i en vandtæt æske,
som ved monteringen er fyldt med konsi
Redningskorps, Norge. Udover disse sel stensfedt. Her er der heller ingen smø
skabers abonnenter må hjælp uden kon ring at iagttage.
Efter meget lang tids brug efterses komtant betaling ydes til automobilister under
mutatoren. Den renses eventuelt, og kul
FDM-ordningen.
lene udskiftes, hvis det er nødvendigt.
Adgang til kommutatoren fås ved fjer
nelse af det indre leje, (to forsænkede
skruer).

Næsten 6 millioner
udrykninger på 30 år
Årsberetningen for 1954 indeholder bl.
a. en grafisk fremstilling, der viser korp
sets aktivitet i perioden 1935—1954. Vi
gengiver denne fremstilling her i bladet,
fordi den på en let overskuelig måde for
tæller os om udviklingen gennem de sid
ste 20 år.
Det ses, at vores største forøgelse af
aktiviteten skete i 1944. Den havde en
Vedligeholdelse
ganske særlig årsag. Generatorvognene
var taget stærkt til i antal, og kravet om
al BOF-P2 horn
assistancer til motorkøretøjerne steg fan
tastisk. Alene i forhold til 1943 steg an
Som De har kunnet konstatere, be tallet af assistancer til motorkøretøjer med
grænser vedligeholdelsen af disse horn mere end 50 %. Samtidig var antallet af
sig til nogle få ting. De to smørehuller sygetransporter steget kraftigt, fordi en
række transporter, som folk under norer mærket med rød maling.

19JS

1936

1 937

1938

1939

1940

1941

1942

1 943

1944

1945

1 946

1947

1 948

1949

1950

1 951

1951

1953

1954
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male forhold ordnede selv ved hjælp af
privatvogne, blev overladt os, da privat
vognene for størstedelen stod opklodsede.
Først med 1954 har vi oplevet en stig
ning i udrykningernes antal, der kommer
op i nærheden af den ganske extraordinære fra 1944.
Ialt har vi i den her betragtede periode
udført 5.735.151 udrykninger, og de har
fordelt sig således på distrikterne:
Storkøbenhavn .............. 1.325.012 (23 %)
Sjælland, Møn, LollandFalster og Bornholm
793.086 (14 %)
Fyn og Langeland ...... 863.077 (15 %)
Jylland ........................... 2.753.976 (48 %)
I samme periode har den med vognene
tilbagelagte strækning andraget knap 120
millioner km.

lige ulykke på hovedvej 1, bisattes den 13.
april fra Set. Bendts kirke i Ringsted. Det
blev den største begravelseshøjtidelighed,
Ringsted har oplevet i det sidste kvarte
århundrede. Tusinder af mennesker tog
del i den dels i Set. Bendts store kirke
rum og dels undervejs fra kirken til kir
kegården. Et væld af kranse og blomster
smykkede de to kister og kirkerummet.
Efter pastor Odgaards tale trådte di
rektør Mogens Falck frem ved kisterne
og udtalte: »Det virker stærkt, når dø
den høster blandt vore egne, og vor dy
beste medfølelse samler sig om dem, der
nu har mistet deres kære og sidder til
bage med sorgen og minderne. De to
mænd mistede livet i den gerning, de hav
de viet deres liv, og vi i korpset takker
dem for deres indsats.« Sluttelig talte sta
tionsleder Arboe-Rasmussen, idet han hen
vendte sig direkte til de to omkomne og
Bisættelsen i Ringsted
på sine egne og deres kammeraters veg
Redder Henning Pedersen og medhjæl ne takkede dem for det, de havde været
per Mogens Jensen, Ringsted, der natten for arbejdet og sammenholdet på statio
til langfredag blev dræbt ved den frygte nen.

Falcks bloddonorkorps i Odense
ET EKSEMPEL TIL EFTERFØLGELSE
Det følgende indlæg er sendt os af
overlæge ved Odense amts og bys syge
hus, dr. med. Poul Kühnel. Til oriente
ring for den yngre del af korpsets perso
nale skal vi oplyse, at dr. Kühnel i sidste
halvdel af trediverne var ambulancelæge
ved hovedstationen i København og der
til særdeles aktiv i instruktionsarbejdet
for det københavnske personale. Endnu
er der adskillige af korpsets københavn
ske medarbejdere, der med glæde mindes
dr. Kühnels instruktion i første hjælp,
brugen af maskinelle genoplivningsappa
rater og manuelle metoder. Allerede den
gang spekulerede dr. Kühnel på at starte
et donorkorps blandt korpsets personale.

Men så kom udnævnelsen til overlæge i
Odense, og det blev i Odense, Falcks
bloddonorkorps oprettedes.

Dr. Kühnel skriver:
I Redningskorpsets meddelelse for marts
måned 1955 findes en udmærket, populær
oversigt over nogle spørgsmål vedrøren
de blod og blodtransfusion, skrevet af
overlæge Ruben.
Det har i denne forbindelse formentlig
interesse for bladets læsere at vide, at
der siden 1941 har existeret et »Falcks
bloddonorkorps« i Odense — et korps,
der igennem tiden har stået sin prøve,
ikke alene efter opgaven, idet der af de
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Dr. Kühnel under en af sine
instruktioner på hovedstati 
onen i København i slutningen
af trediverne
Dr. Kühnel viser, hvorledes
man ved hjælp af et knotryk
mod låret på dettes inderside
få centimeter nedenfor lyske
bøjningen standser en puls
åreblødning

ca. 30 donorer, korpset gennemgående har
bestået af, i den forløbne tid er givet ialt
532 transfusioner svarende til 266 liter
blod, men også derved, at korpsets selv
stændige existens, som truedes med op
løsning, da man for et par år siden måt
te besteme sig for en definitiv sammen
slutning med »Spejdernes og Væbnernes
Bloddonorkorps« i Odense, på den smuk
keste vis bestod sammenholdets prøvelse.
Den lille Falck-fraktion indenfor det store
korps har også siden da formået at hæv
de sit Falck-præg, idet den kammerat
skabsånd, der stadig har besjælet denne
sammenslutning, er videreført, bl. a. gi
vende sig udtryk i 1 à 2 hyggelige og
festlige, saglige og fornøjelige sammen
komster årlig. Jeg har tidligere — for
nogle år siden — her i »Meddelelser« —
omtalt Odense-donorkorpset, og jeg slog
dengang til lyd for, at tanken, der jo helt
er i afdøde direktør Sophus Falcks ånd,
måtte finde frem til andre af de større
(og evtl. også mindre) Falckstationer, i
le forskellige landsdele.
Selvom sagens specielle karakter taler
imod »reklame«, (et synspunkt, der des
værre ikke synes fuldt respekteret alle
steder), kunne jeg derfor ikke, nu da lej

lighed gaves, lade være med endnu en
gang at anbefale ideens videreførelse, idet
tanken om at slutte op om en sådan
menneskekærlig, kollektiv handling for
uden, som nævnt, at være i korpsets ånd,
også appellerer på en værdig måde til
sammenholds- og kammeratskabsfølelsen,
en vigtig faktor for en stor institutions
sunde trivsel.
Hensigten med disse ord er derfor, som
et »apropos« til min kollegas meddelelse,
at gøre de yngre medlemmer af Falcks
redningskorps, som måske ikke aner den
ne særlige Odense-fraktions existens, op
mærksom på, at der indenfor den store
personalestab, som Falck’s Redningskorps
gennem tiderne er voxet til, også findes
en lille skare af brave mænd, som (jvnf.
Overlæge Rubens bemærkning) ikke al
ene »har måttet bringe en donor under
udrykning til en hospitals-operations
gang«, men også i kraft af den forudgå
ende undersøgelse af ham, som blodgiver
har kunnet stille sit blod til øjeblikke
lig rådighed for et helbreds- eller måske
livstruet medmenneske og derfor i ordets
dybeste mening efterlever den afdøde stif
ters motto for sit korps: »Hurtig hjælp
er dobbelt hjælp 1«
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Bedømmelse af mennesker
Vi har alle brug for at kunne bedømme andre
mennesker, men kan vi bedømme Dem?
Heroin handler denne artikel, der samtidig er en
varm anbefaling af en fornylig udkommet
bog om emnet
Under ovenstående titel har forstanderen
for De forenede Vagtselskabers vægterskole,
forfatteren Knud Bruun-Rasmussen skre
vet en bog, om hvilken vi kunne ønske,
at den blev læst af mange i korpset. Det
gælder sikkert i udstrakt grad for en stor
del af vore ledere, at de nærer en næsten
grænseløs tillid til deres egen evne til at
bedømme mennesker — det være sig kol
leger, underordnede, kunder eller andre,
som korpset kommer i forbindelse med.
En sådan tillid vil utvivlsomt blive alvor
ligt rystet, hvis man grundigt går BruunRasmussens bog igennem og i sidste ka
pitel vil forsøge at imødegå forfatterens
konkluderede påstand: Intet menneske
kan alene dømme retfærdigt om nogen
anden.

Det første indtryk
Allerede i bogens første kapitel gør
forfatteren os klart, hvor stor betydning
bedømmelsen af mennesker har i det dag
lige liv. Alle mennesker bedømmer hin
anden. Dagen igennem, så længe vi lever,
fælder vi domme over andre. Vi er ude
af stand til at iagttage mennesker uden
at dømme dem. Vi danner os mere eller
mindre bevidst en mening om enhver,
der står over for os. Men hvordan døm
mer vi? Det ser ud til, fortsætter BruunRasmussen, at det første indtryk har en
mere afgørende betydning for os, end
man tidligere troede. Et flertal af os føl
ger uden videre dette indtryk, indtil vi
gennem nye oplevelser bliver overbevist
om, at vi må rette på det. Vi er utilbøje
lige til at foretage den slags revisioner,

fordi de ligesom indeholder en kritik af
os selv.
Og hvorfor dømmer vi? For at vi kan
klare os mellem andre mennesker, må vi
vide, hvordan de er — og det er derfor
nødvendigt, at vi overfor alle fremmede
danner os et hastigt skøn: Kan de gavne
os? Er der grund til at frygte dem? Vi er
osse nysgerrige og vil gerne finde ud af
mennesker, alene fordi det morer os. Op
dager vi noget om nogen, kan vi fryde
os over vor viden og måske lade den gå
videre til andre. De af læserne, der øn
sker at få et dybere indtryk af, hvordan
denne fryd kan udarte, anbefaler vi at
læse Harald Herdals: Man skal jo leve,
hvori en af hovedpersonerne — en fru
Andersen — hele sit liv igennem og bog
stavelig talt døgnet rundt kun interesse
rer sig for at opdage noget om andre og
formidle sin viden — en virksomhed, der
udøves under navnet sladder. Herom si
ger Bruun-Rasmussen, at nysgerrighed gør
nogle af os til videnskabsmænd og jour
nalister og andre til snakkehoveder og
sladretasker. Historier om andre er sød
musik for de fleste og godt stof i alver
dens aviser.

Alle mener
at kunne dømme alle
Om styrken af vor tillid til vor evne til
at bedømme mennesker skriver forfatte
ren, at det hænder, mennesker ganske
åbent erkender, at de ikke forstår sig på
kunst, madlavning, teknik eller landbrug,
men at det er usædvanligt at træffe no-
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gen, der siger, at de ikke forstår sig på
mennesker. Det er vi gerne sikre på, at
vi gør. Hvis nogen vil bede Petersen ud
tale sig om en bogholderimaskine, han
ikke har noget videre kendskab til, vil
han beskedent trække sig tilbage. Men
spørg ham fortroligt, hvad han mener om
folk indenfor firmaet, hvor han er ansat,
og hans svar vil være frejdige og klare.
Lidt ved han om nogle, meget om mange
og alt om adskillige — synes han — og
vi tror ham gerne.

Påklædningens betydning
Hvad er det nu vi ser, når vi vil danne
os et indtryk af et menneske?
Visse vagtsomme hunde har en over
ordentlig sans for tøj. Den lasede person
eller bare den fattigt klædte får ikke lov
til at komme ind på enemærkerne, hvor
ædelt hans hjerte end er bag pjalterne.
Men den velklædte, som selvsikkert nær
mer sig døren, springer hunden logrende
imøde eller viser ham dog ærbødighed.
Vi har alle lidt af hunden i os. Vi mener
nok, at vi først får fat på ansigtsudtryk
ket eller hæfter os ved hænderne, hold
ningen og gangen. Alt dette ser vi efter
og ved, at det siger os noget om menne
sket, som det er. Men allerede før disse
iagttagelser har tøjet haft betydning for
vort indtryk.
Omgivelserne påvirker os næsten lige
så hurtigt som tøjet. Vi lægger i høj grad
mærke til den fornemme bil, som den
pæne mand stiger ud af, og vi ser strax
de blege børn, som den fattige kone har
ved hånden. Den rige godsejer kan stå
i døren til sin hovedbygning i en blå
overall, og omgivelserne vil være en an
skuelsesundervisning i, hvor velstående
han er: Altså gør han trods tøjet et rigt
indtryk. Men ser vi det samme menneske
uden at få at vide, hvem han er, fortæller
omgivelserne os, at han er fodermester.
Af andre væsentlige ting, der er med
til at skabe vor dom om et andet menne
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ske, nævner forfatteren stemmen, måden
at tale på og det der siges. Sympati, anti
pati og typeoplevelser spiller også en stor
rolle ved førsteindtryk, og helhedsindtryk
ket er mere afgørende end enkelttræk,
hvis disse da ikke er helt usædvanlige.

De urimelige fordomme
Vi har fordomme i vor bedømmelse af
mennesker. Vi er ofte på forhånd indstil
let mod folk i bestemte stillinger. Der er
nogle, som ikke kan fordrage præster, po
litikere og arbejdere — og her kunne
man udmærket jævnføre titelpåvirkningen:
Der er folk, som er ved at falde på ma
ven af bar benovelse eller ærbødighed,
hvis de præsenteres for en, der »navn
giver sig som direktør, borgmester, gene
ral el. lign., selv om den pågældende må
ske er en stor slyngel. Det er igen spørgs
målene: Kan det gavne os? Er der grund
til at frygte ham?
Vort første indtryk af et andet menne
ske påvirkes stærkt, hvis vi smigres eller
modsiges af den anden. Også holdningen
eller anden adfærd uden ord kan vise
den pågældendes indstilling eller i hvert
fald den indstilling, vi tror den anden har,
og derved farve og måske afgøre vort
indtryk. Vi synes uden videre om den,
der får os til at føle os veltilpas. Det er
denne »venlighed«, der er et så vigtigt
led i mange sælgeres teknik. Et menne
ske, der fremkalder et sådant indtryk hos
andre, står for dem som gæv, munter, lige
til, jovial, rask, kvik, smart, hyggelig eller
venlig. Alle ordene siger, at iagttageren
får, hvad han kan li’.

Bevægelser kan fortælle
Om de indtryk af et andet menneske,
som man kan få gennem andres vidnes
byrd og genem samtaler med de pågæl
dende, har forfatteren redegjort i et par
kapitler, hvoraf en brudstykkevis gengi
velse ikke er særlig egnet. Men i kapit
let om menneskets personlige mønster
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kommer han igen, men mere uddybende
ind på de tidligere omtalte iagttagelser.
Det hedder bl. a.: Man taler om af bruge
albuerne, og det er ikke en beskrivelse
a£ nogen sympatisk virksomhed. Og om
at have spidse albuer og om at albue sig
frem. Der findes virkelig en række håndog armbevægelser, som er så almenmen
neskelige, at de er umiddelbart forståe
lige — også af små børn — altså be
stemte udtryksrørelser, der er så entydige
som smil og gråd. Arme og hænder er
meget afslørende, fordi de er mindre be
vidst dirigerede end ord og minespil. Vi
kan lettere belægge vore ord og ordne
vort ansigt i passende folder end lave om
på vore bevægelser. Det er ikke for ingen
ting, at den urolige sjæl ikke ved, hvor
han skal gøre af sine hænder.

grænse for, hvad øjnene kan fortælle an
dre om det, der bevæger et menneske.

Et menneskes tale afslører

Udfra sine erfaringer som lærer på
Statens politiskole har forfatteren ned
fældet en del uhyre interessante iagtta
gelser med hensyn til talen og de indtryk,
denne kan give bedømmeren. Et menne
skes tale afslører, om hans sprog er fat
tigt eller rigt, om det er spinkelt eller fro
digt, om det, der bliver sagt, siges an^
bragt smukt i den indbyrdes samtale, el
ler det gør samme indtryk som en skrift
lig meddelelse, der er dårligt placeret på
papiret o.s.v. Iagttagelsesmulighederne på
dette felt er også mangfoldige, og forfat
teren gør sig til talsmand for, at man i
langt højere grad end hidtil burde lade
oplæsningsprøver indgå som naturligt led
Ben og øjne
ved antagelsen af nyt personale, f. ex. som
Også benene fortæller om personlighe supplement til den levnedsbeskrivelse, man
den og dens liv. Man får det gale ben ud ofte beder aspiranterne udforme ved så
af sengen eller falder over sine egne ben. danne lejligheder.
Man sætter det længste ben foran og ta
ger benene på nakken, eller man kan være
★
en selvsikker person, der står med begge
benene på jorden. Alle disse sproglige ud
tryk afmaler situationer, hvor mennesket
især røber sig gennem benene og deres
Dette er kun spredte træk fra Bruunbevægelser. Men mest veltalende er be Rasmussens bog, der bygger på psykolo
nene dog, når man går på dem. Vi giver giske undersøgelser og forfatterens egen
alle en selvkarakteristik gennem gangen. rige erfaring i erhvervslivet og på de sko
Folk har øje for alle legemsdele, men ler, han er tilknyttet. Bogen fortæller ikke
noget af det mest sigende er øjnene. Klo blot om vore første indtryk af andre
ge mænd og koner betragter patienternes mennesker, om menneskets personlige
øjne og stiller diagnosen, og vi andre, al mønster og den værdi, man kan tillægge
mindeligt dødelige kan også få en del ud andres vidnesbyrd, men også om nytten
af at se hinanden dybt i øjnene. Man har af samtaler, om selvvurdering og om den
altid ment, at øjnene var sjælens spejl, og rækkevidde, vi tør tillægge vor bedøm
en rigdom af almindelige vendinger viser, melse, om fejltagelser, forglemmelser og
hvor livligt vi bedømmer hinanden efter fejlhandlinger, som vil få mange til at
øjnene. Vi taler om nedslagne, søvnige, tænke over små hverdagsbegivenheder med
giftige, kælne, arrige, milde, spejdende, store perspektiver. Det er en bog, der
grimme, vågne, frække, skulende, stjålne bestemt ville være værdifuld for adskil
og mange andre blikke. Der er ingen lige i korpset.

129

ME DDELELSER

Goethe har engang talt om »to sjæle
i menneskets bryst«. Jeg vil i det følgende
snakke lidt om to sjæle i automobilistens
bryst.
Hos mange mennesker forsvinder en
hver hemning, når de sætter sig bag rat
tet på en vogn eller en motorcykle. Egen
skaber, som man normalt formår at skju
le, bryder pludseligt ud i al deres vælde.
Folk med en smule selvkritik, kan under
kørslen finde mange fejl hos sig selv. Lad
os bare tænke på den kendte situation,
at en mand kører afsted med normal ha
stighed. Så ser han i spejlet, at en anden
vogn nærmer sig. En lille djævel begyn
der at ride ham. Han træder speederen
ned. Sportsånden er vågnet hos ham.
Prøver man på at analysere denne re
aktion, kan man finde frem til forskellige
årsager. Det kan være, at vores ven kører
i en lille vogn og nu vil vise, at den kø
rer lige så godt som den større vogn, der
kommer nærmere. Eller det kan være så
dan, at han kører i en stor, kraftig vogn
og er af den opfattelse, at en lille vogn
ikke kan tillade sig at overhale ham. Det

vil altså sige, at koretojets art, størrelse
og beskaffenhed bestemmer førerens
handlinger.

Er De en god chauffør?
Hvis De vil vide, om De er en god el
ler en letsindig chauffør, kan De let få
det at vide ved at besvare følgende
spørgsmål:
1) Hvis De vil overhale en anden vogn,
opfatter De så overhalingen som en
sportslig udfordring fra Deres side?
2) Virker et »hul« i vognrækken foran
Dem på den måde, at De absolut skal
overhale for at komme ind i »hullet«?
3) Overhaler De, selvom hastigheden un
ier overhalingen betyder en forøget
risiko for Dem?
4) Insisterer De på Deres ret i en kritisk
situation?

★

Jeg havde engang lejlighed til i Dan
mark at se, hvordan væddeløbskørsel på
landeveje kan udarte. En svensk vogn
overhalede en østrigsk. Østrigeren opfat-
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tede overhalingen som en udfordring og
overhalede svenskeren. Sådan skiftedes de
til at overhale flere gange, men til sidst
standsede de begge og begyndte at slås.
Der var nogle trafikanter, der også stop
pede op og blandede sig i slagsmålet, og
det lykkedes at få skilt de to bilister.
Østrigeren stak omgående af i sin vogn.
Men svenskeren fik fat i en motorcykle
og satte efter ham.
Man ser altså, at et menneskes person
lighed blotlægges ved automobilkørsel.
Automobilkørsel stiller selvfølgelig visse
almindelige fysiske krav. Men man skal
være varsom med at overvurdere de fy
siske egenskabers betydning. Ved et stort
antal trafikulykker viser det sig nemlig,
at det ikke er de fysiske, men de psyki
ske egenskaber, der svigter og ved deres
svigten forårsager ulykkerne. De væsent
ligste forudsætninger for fremme af sik
kerheden i trafiken er efter min opfat
telse hensyntagen og menneskelighed. En
automobilist, der evner at vise hensyn og
menneskelighed under sin kørsel, har de
bedste muligheder for at udvikle sin per
sonlighed og opdrage sig selv gennem
selverkendelse.
Ærgerrigheden hos automobilister kom
mer vel nok kraftigst til udtryk i forhol
det mellem mand og kvinde. Kvinder har
virkelig visse forudsætninger for at være
gode chauffører. De er af naturen forsig
tige og mindre hensynsløse end mænd.
Men det vil mændene ikke så gerne ind
rømme. De foretrækker at betragte kvin
den bag rattet som et nervøst og uprak
tisk individ. Dette syn på kvinders evner
til at køre bil har sin rod i mandens
selvopholdelsesdrift. Mænd betragter au
tomobilkørsel som noget typisk masku
lint, og de ser ikke gerne, at kvinder
trænger sig ind på dette område. En
psykoanalytiker vil formentlig se sådan
på forholdet: Automobilkørsel er et sym
bol på maskulin kraft. Hvis kvinden
trænger sig ind bag rattet, reagerer man

den instinktivt, som om hans mandighed
blev draget i tvivl.

Automobilkørsel kan udvikle
et menneskes personlighed
Automobilkørslen styrker et menneskes
selvbevidsthed. Den, der har svært ved at
tilpasse sig under givne forhold, føler sig
bestandig truet og lever i stadig frygt for
sine omgivelser. Følgelig bliver han ag
gressiv og kommer til at lide af mindre
værdskomplekser. Men man ville alene
kunne styrke et sådant menneskes selv
bevidsthed ved hjælp af bilen. Alene det
at eje eller råde over en bil giver sik
kerhed, overlegenhed og selvtillid. Man
kunne passende begynde i køreskolerne
med at søge udnyttet de store mulighe
der, automobilkørslen rummer med hen
syn til personlighedsudvikling. Eleven
skulle begynde med at køre lange stræk
ninger på landevej. Han skulle forøge
hastigheden og lære at bruge bremsen
ordentligt, herunder også at bremse ved
forskellige hastigheder. Læreren burde
give eleven rigelig tid til at lære at beher
ske vognen og forklare ham, hvor umå
delig stor betydning denne indleven og
tilpasning har for den hensigtsmæssige og
harmoniske trafik. Det skulle også un
derstreges, hvor stor risikoen egentlig er
ved at køre væddeløbskørsel i den al
mindelige trafik, og at man absolut ikke
behøver at føle mindreværdskomplekser,
når man sidder bag rattet på en vogn
med så og så mange hestekræfter til dis
position. Endelig kunne kørelæreren fo
relægge sin elev de forannævnte fire
spørgsmål og opdrage ham til at kende
sig selv under kørslen og træne sin per
sonlighed.
*

De største farer skal søges i den sam
mentrængte, negative energi i et menne
ske. Det daglige samliv med andre tvin
ger de fleste til i stor udstrækning at
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beherske sig. Adskillige indestængte fø
lelser som f. ex. vrede, fortvivlelse og enthusiasme får man til daglig slet ikke luft
for. Kravet til det enkelte menneske
om at beherske sig kan i slet ikke ringe
grad være årsagen til fysiske sygdomme
og til skadelige affekthandlinger. Man
har brug for en hurtig mobilisering af
sin energi enten for at forsvare sig eller
for at bringe sig i sikkerhed. Disse fø
lelsesreaktioner forårsager ændringer i det
indre af legemet. Den, der bliver vred
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eller frygtsom får samtidig et tilskud af
energi, og de nævnte legemlige ændrin
ger udgør det psykologiske grundlag for
kraftforøgelsen. En særlig alvorlig fare
under automobilkørsel er frygten, som
på naturlig måde kan afreageres bag rat
tet. Netop her er det vigtigt — også for
sin egen sikkerheds skyld — at man slet
ikke lader det komme så vidt, og en
frygtfølelse vil overhovedet ikke opstå,
hvis man kører sikkert.

OM I IIH U lli m i.LWIlAIII I!
Selv om flertallet af korpsets ledere
gennem deltagelse i TWI-kursus skulle
have erhvervet en vis viden om egenska
ber, der er hensigtsmæssige for arbejds
ledere, og selv om vi antager, at denne
viden sidder fast endnu og udnyttes un
der det daglige arbejde, kan vi alligevel
ikke lade være med at komme ind på
nogle betragtninger, som fornylig er gjort
i tidsskriftet »Erhvervsliv« i en artikel,
der hedder »Kig lederne efter i søm
mene«.
I denne artikel omtales fire egenskaber,
som bør være fremtrædende hos enhver
leder.
Den første egenskab er selvstændighed,
der i artiklen defineres som mod til at
handle og træffe beslutninger på egen
hånd, således at lederen er klar til at tage
et ansvar på sig og fuldt og helt stå inde
for sine handlinger og dispositioner uden
at nære overdreven ængstelse for i ny og
næ at komme til at træde ved siden af.
At begå fejl ind imellem er simpelthen
en uundgåelig, menneskelig svaghed, som
enhver ligger under for. Ikke desto min
dre er der adskillige ledere blandt funk
tionærerne, der af lutter angst for at
dumme sig eller gøre noget overilet eller
forkert sikrer sig mod alle eventualiteter

ved først at spørge i øst og vest i stedet
for at vise sig sin plads voxen ved selv
at træffe beslutningerne. Kan og tør man
ikke det, er man en ukvalificeret leder,
slet og ret, og man gør klogest i at søge
sig en mere beskeden plads i samfundet,
en sikker og lun krog, hvor man kan
være ganske tryg i bevidstheden om ikke
at ha det ringeste at sku ha sagt, men
blot har at effektuere andres ordrer. Og
der er jo mange mennesker, der befinder
sig bedst ved det I
Den næste egenskab, der behandles, er
pålideligheden. Der er hermed hentydet
til, at man må kunne stole på en leder,
på hans ord og handlinger og trygt kunne
gå ud fra, at har man overladt ham et
nærmere begrænset arbejdsområde med
derunder hørende opgaver, så ved man
med sikkerhed, at arbejdet bliver udført
og passet som forudsat, og at yderligere
kontrolforanstaltninger kan betragtes som
overflødige.
Tredie egenskab er menneskelighed.
Herom er skrevet og sagt så meget, at
man nøjes med nogle få karaktertræk.
Almindelig og naturlig venlighed bør un
der alle omstændigheder være en selv
følge. Man må kunne tiltale og behandle
sine medarbejdere netop som det de er
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— medarbejdere — og ikke som nogle
fremdeles gør, som undersåtter. At man
hist og her i korpset med fordel kunne
skrive sig disse ord bag øret, behøver vi
næppe at dokumentere. En og anden vil
nok og med rette føle sig truffet, og det
er også meningen. Den leder, som »ikke
kan få sine folk med«, vil sikkert med
udbytte kunne gribe sig selv i barmen
eller granske sin sjæl. Her vil ofte være
noget at luge udi
Ro og selvbeherskelse er skam egen
skaber, der heller ikke er til at kimse af.
Hvis De kender nogen, der mangler dem,
kan De sikkert også erindre adskillige
vanskeligheder hidrørende fra denne om
stændighed. Ledere, der skælder ud eller
har svært ved at beherske deres sind eller
temperament — forresten en anden men
neskelig skavank — har det sjældent godt
med deres omgivelser og for så vidt heller
ikke med sig selv. Sådan noget som hu
mor er jo egentlig en herlig og befriende
egenskab. Den, der evner at ta den i an
vendelse, har altid lettere ved at komme
overens med sine medmennesker, og han
vil ofte egne sig til en leders besværlige
job. Sidder De selv på en sådan post, så
tag under alvorlig overvejelse at anvende
humoren i Deres tjeneste, om det da el
lers falder Dem naturligt.
Endelig omtales retfærdigheden. Herom
hedder det: Det kan måske lyde en smule
højtideligt at nævne denne kvalifikation,
som gjaldt det om at sætte sig til doms
over sine medarbejderes liv og moral.
Men naturligvis er det ikke meningen, at
man skal betragte sig som dydens vogter
midt i hverdagsarbejdet. Det, det drejer
sig om, må være at få sit personale til at
befinde sig godt og føle sig hjemme i
virksomheden, føle sig trygge og vide
sig sikker på en reel og retfærdig be
handling fra den overordnedes og fra
topledelsens side.
Den, der på en eller anden måde føler

sig uretfærdigt behandlet, kan aldrig blive
en stabil og tilfreds medarbejder, og han
vil hurtigt miste tilliden til virksomheden
og respekten for sine overordnede. Re
sultatet bliver enten en sur og tvær med
arbejder, vrangvillig og kværulantisk, må
ske også obsternasig og stridbar, eller,
hvad værre er, en skjult fjendtlig magt,
der på alle måder søger at modarbejde
firmaet eller miskreditere det ude om
kring hos forretningsforbindelserne eller
hos venner og bekendte. Et undergrav
ningsarbejde, der absolut ikke bør under
vurderes. Vi erindrer i denne forbindelse
om, hvad Johannes Smith engang har
sagt: Det har aldrig været og vil aldrig
blive ligegyldigt, hvordan man omtales.
Husk også, at enhver utilfreds medarbej
der, der forlader firmaet, måske fordi han
føler sig uretfærdigt behandlet eller mis
forstået, udgør en sådan fare endog i for
stærket grad, fordi han nu, hvor han fø
ler sig fritaget for ethvert hensyn til sin
personlige sikkerhed eller sine personlige
interesser, uhæmmet kan lade sin skuf
felse og harme få frit løb.
En klog leder passer derfor på ikke at
begå uretfærdigheder. Han irettesætter el
ler kritiserer aldrig en medarbejder i an
dres påhør. Han passer især på ikke at
gå i rette med nogen, før han er hundredogti procent sikker i sin sag, og han er
lige så lidt bange for at rose, når det er
på sin plads, som at lytte til berettiget
kritik fra sine egne folk.
En mand, der har udført et godt stykke
arbejde eller løst en vanskelig opgave på
en god og tilfredsstillende måde, har et
berettiget krav på, at man påskønner det,
og den selvsamme person sætter pris på at
få luft for sine problemer, når der er no
get, der trykker ham. Det er en vigtig del
af en leders arbejde, at han forstår det
retfærdige og rimelige i ønsker af denne
karakter, og at han indstiller sig på at
honorere dem efter fortjeneste.
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Betalingen for brandslukning
på landet
Som et led i bestræbelserne for at holde
personalet rundt omkring på stationerne
orienterede om de skrevne og uskrevne
regler, der danner rammen om vort ar
bejde, udsendte vi for nogen tid siden et
særtryk af det foredrag om brandvæse
nernes slukningspligt, som blev holdt på
brandinspektørforeningens
årsmøde i
Kolding den 1. september 1950 af sekre
tær i justitsministeriet, cand. jur. Erik
Bjerregaard. Foredraget havde ganske vist
været gengivet i Brandfare og Brand
værns oktober og november nummer i
1950, men da der stadig fremkom fore
spørgsler i forbindelse med slukningsar
bejdet, som simpelthen lod sig besvare
med henvisning til nævnte foredrag, fandt
vi det praktisk at udgive foredraget i det
te særtryk.
I foredraget gennemgås de regler og
den praxis, som kan udledes af lovene og
af de ministerielle bekendtgørelser og af
gørelser med hensyn til slukningspligten,
og det ville være ønskeligt, om man med
visse mellemrum på stationerne friskede
disse regler op.
Et andet område inden for sluknings
virksomheden, som vi er blevet anmodet
om at orientere stationerne lidt om. er de
regler, hvorefter vi får slukningsarbejdet
honoreret. Visse betalingsspørgsmål er
allerede berørt i sekretær Bjerregaards
foredrag, men det drejer sig især om bebetalingen i specielle tilfælde, medens vi
er blevet bedt om en almindelig orien
tering om det økonomiske forhold.
Grundlaget for vort slukningsarbejde
er som bekendt vore overenskomster med
kommunerne. Disse overenskomster skal
være godkendt af justitsministeriet, og den
del af overenskomsterne, der omhandler
den økonomiske side af sagen, skal være
i overensstemmelse med de aftaler, der

er indgået mellem ministeriet, sogneråds
foreningerne og os. Fra gammel tid har
man anset den betaling, en landkommune
skal yde os, for at dække selve beredska
bet og en trediedel af de direkte udgif
ter, som opstår for os under selve bran
dene. De to andre trediedele af de direk
te slukningsudgifter bliver i almindelig
hed godtgjort os af brandforsikringssel
skaberne efter nogle regler, som vi her
skal komme nærmere ind på.
Hvordan man i sin tid har fundet frem
til, at landkommunernes betaling kun
skulle dække den ene trediedel af de di
rekte slukningsudgifter, er i dag vanske
ligt at sige noget bestemt om. Det var i
tyverne svært at få landkommunerne til
at interessere sig overvældende meget for
brandslukningen, og netop uviljen mod at
ofre for meget på brandvæsenets alter er
vel den væsentligste årsag til, at brand
forsikringsselskaberne trådte til. Og af
denne situation er opstået kutymen med
fordelingen % og %.
Efter hver brand udfærdiges en rap
port, og der opgøres, hvad der er med
gået af arbejdstid, udlagt af slanger, for
brugt af slukningsmidler o. s. v. De taxter,
der benyttes ved udregningen af de di
rekte udgifter, synes oprindel'g at være
skønnede taxter, men de bibeholdtes som
grundtaxter, da priserne i 1939 begyndte
at stige som følge af verdenskrigen.
I 1940 nedsatte Bygningsbrandforsik
ringsforeningen, Dansk Tarifforening og
Foreningen af gensidige, danske brand
forsikringsselskaber et udvalg, Udvalget
til anerkendelse af slukningshjælp i land
kommuner, hvis forretningsførelse blev
overdraget til Dansk Brandværnskomité.
Udvalgets opgave var at få tilvejebragt
noget fastere rammer om den refusions
ordning, som brandforsikringsselskabcrne
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hold som tilskud til slukningsmateriel og
forbedring af vandforsyningsforholdene.
I 1950-overenskomsten går den gamle
honorarskalas taxter igen, men de tillæg
ges nu 112% pct.
Alle spørgsmål, der angår denne over
enskomst og dermed også spørgsmål om
den betaling, der af forsikringsselskaber
ne ydes os for brandslukning, behandles
af brandudvalget af 1950, der omfatter 9
medlemmer repræsenterende amtsrådsfor
eningen, købstadsforeningen, sogneråds
foreningerne, de bymæssige bebyggelser,
brandværnskomitéen, bygningsbrandfor
sikringsforeningen, tarifforeningen og de
gensidige brandforsikringsselskaber.
Selv om der gennem de mange år og
i de nævnte overenskomster er blevet
skabt ret faste rammer for den betaling,
der kan påregnes ydet af brandforsik
ringsselskaberne, så betyder det selvføl
gelig ikke, at betalingsordningen er uden
problemer. Nogle af disse problemer er
i november-nummeret af Brandfare og
brandværn behandlet af brandsluknings
udvalgets næstformand, direktør Svend
Brannov, hvis redegørelse vi her tilla
der os at gengive:

Under hele udviklingen bibeholdtes det
økonomiske princip om en betaling pr.
indbygger fra kommunen, og således, at
man foruden beredskabet stadig kun an
så én trediedel af de direkte sluknings
udgifter for at være dækket af denne be
taling, medens brandforsikringsselskaber
ne dækkede de to trediedele. Og prin
cippet blev fastholdt i den nye overens
komst, som de tre brandforsikringsorga
nisationer i 1950 indgik med kommuner
nes organisationer: Købstadsforeningen,
de samvirkende sognerådsforeninger .og
landkommunerne med bymæssig bebyg
gelse. Denne nye overenskomst går langt
videre end brandforsikringsselskabernes
egen overenskomst af 1940, idet den for
uden spørgsmålet om refusion af sluk
ningsudgifter også regulerer sådanne for

Efter den aftale, som i 1950 blev ind
gået med landkommunernes organisatio
ner, yder brandforsikringsselskaberne,
som det vil være bekendt, normalt brand
væsenerne en vis refusion af udgifterne
til de enkelte udrykninger i landkommu
nerne.
Denne refusion andrager et ret betrag
teligt beløb af størrelsesordenen ca.
600.000 kr. om året.
På grundlag af antallet af brandskader
på bygninger kan de refusionsberettigede
brandudrykninger vel skønsmæssigt an
slås til ca. 3.500 årlig, og det er uund
gåeligt, at der mellem et så stort antal
sager af og til må forekomme tilfælde,
hvor der opstår tvivl om, hvilket brand
forsikringsselskab, der skal yde refusio
nen, eller hvor stor denne skal være,

i praxis havde indført. Det blev således
krævet, at et brandvæsen først skulle
anerkendes af udvalget, før det kunne
regne med refusion af de % af sluknings
udgifterne.
De oprindeligt skønnede enhedstaxter
blev indsat i den aftale, som de tre brand
forsikringsorganisationer indgik den 21.
november 1940, og der forudsattes en vis
regulering i takt med den prisstigning,
der allerede var indtruffet, og som i ti
den derefter skulle gøre sig stadig stær
kere gældende.
I 10 år blev der fra brandforsikrings
selskaberne ydet betaling i overensstem
melse med overenskomsten af 1940, idet
man med visse mellemrum gik ind på en
forhøjelse af det reguleringstillæg, som
honorarskalaens grundtaxter forudsatte.
Men i mellemtiden var justitsministeriet
og dets brandudvalg begyndt at interesse
re sig stærkt for brandvæsenet på landet.
Normalkontrakten var blevet indført, og
det blev justitsministeriet, der skulle god
kende kontrakterne og dermed give den
anerkendelse, som brandforsikringssel
skaberne var begyndt på.
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ydes nogen refusion.
Brandslukningsudvalget, i hvilket de
landkommunale organisationer er repræ
senteret på lige fod med brandforsik
ringsselskaberne, får da også af og til
forelagt sådanne tvivlstilfælde, enten af
vedkommende brandvæsen eller af et for
sikringsselskab, men antallet er egentlig
forbavsende lille, og det kan vist i det
hele siges, at refusionsordningen virker
gnidningsfrit.
I de fleste af de forelagte sager lykkes
det at komme til en tilfredsstillende løs
ning, men brandslukningsudvalget har
ment at burde gøre brandvæsenerne op
mærksom på, at det ikke kan undgås, at
der forekommer tilfælde, hvor et som re
fusionsberettiget anerkendt brandvæsen
ikke har nogen mulighed for at få fuld re
fusion for en udrykning.
Efter aftalen af 1950 andrager refusio
nen normalt % af brandvæsenets udgifter,
beregnet på grundlag af en særlig hono
rarskala, og af refusionen udreder det i
udrykningen interesserede bygningsbrand
forsikringsselskab den ene halvdel, me
dens den anden halvdel udredes af det
interesserede
løsørebrandforsikringssel
skab. Formentlig har man i sin tid regnet
med, at den sidste tredjedel af udgifterne
skulle æqvivalere med den faste årlige
betaling, som kontraktbrandvæsenerne
får af kommunerne.
Forudsætningen for at der kan opnås
fuld refusion for en udrykning er altså,
at der kan findes frem til i hvert fald eet
bygningsbrandforsikringsselskab og eet
løsøreselskab, der har interesse i udryk
ningen, og det vil jo normalt også næsten
altid være tilfældet, når der er tale om
brand i en ejendom. Det kan imidlertid
forekomme, at eksempelvis indboet i et
sommerhus ikke er brandforsikret, og i
så tilfælde vil brandvæsenet altså kun
kunne få refusion hos bygningsbrandfor
sikringsselskabet, d. v. s. kun halv refu
sion, og såfremt heller ikke bygningen er

forsikret, vil der overhovedet ikke være
nogen mulighed for at få betaling.
Som et andet eksempel kan nævnes de
tilfælde, hvor et brandvæsen tilkaldes til
en automobilbrand, opstået under kørsel.
Normalt vil der ved en sådan brand
ikke være noget bygningsbrandforsik
ringsselskab at henholde sig til, således
at brandvæsenet i hvert fald kun vil kun
ne få halv refusion, nemlig hos løsøre
brandforsikringsselskabet, og hvis auto
mobilet ikke er brandforsikret i et så
dant selskab, men kun er dækket af en
motorkøretøjsforsikring i et automobilfor
sikringsselskab, må det påregnes, at der
overhovedet ikke kan opnås nogen refu
sion.
De nævnte tilfælde spiller dog næppe
nogen større økonomisk rolle.
Anderledes stiller det sig derimod ved
udrykninger til brande i heder, moser,
plantager, på vejskråninger og lignende
i almindelighed uforsikrede objekter, hvor
der i mange tilfælde heller ikke vil være
noget bygningsbrandforsikringsselskab el
ler noget løsøreselskab at henvende sig
til, men hvor slukningsarbejdet, navnlig
ved mosebrande, kan vare i dage- eller
ugevis, og brandvæsenets udgifter løbe op
til forholdsvis store summer.
Ved brande af denne art kan der dog
være tale om, at een eller flere ejendom
me har været truet af branden, og i så
fald vil der være mulighed for at få i
hvert fald nogen refusion hos de interes
serede brandforsikringsselskaber, afhæn
gig af forholdene i det enkelte tilfælde.
Særlig i egne, hvor terrænforholdene er
sådan, at det erfaringsmæssigt må på
regnes, at brande af denne art jævnlig
vil forekomme, kan et kontraktbrandvæ
sen komme ud for forholdsvis store ud
gifter, som ikke kan fås refunderet hos
noget brandforsikringsselskab, og det må
forekomme rimeligt, at der ved fastsæt
telsen af kontraktbetalingen fra vedkom
mende kommune tages hensyn hertil, så
ledes at betalingen fastsættes noget høje-
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ning til sådanne brande henvises iøvrigt
til sekretær Erik Bjerregaards foredrag
på Brandinspektørforeningens årsmøde
1950, gengivet i årgang 1950, nr. 10 og
11).
Blandt de sager om refusionsordningens
praktisering, der har været forelagt brand
slukningsudvalget, og som har mere al
mindelig interesse, kan nævnes, at en
brandinspektør har forespurgt, om brand
væsenerne ved udfærdigelse af refusions
begæringer i timetallet kan medregne den
tid, som efter slukningstogets hjemkomst
til stationen medgår til tørring af slanger,
rengøring og pakning af køretøjer o. lign.
Udvalgets svar gik ud på, at kun de til
selve udrykningen anvendte timer må
medregnes.
Med hensyn til refusionsbegæringerne
vil udvalget fremhæve nødvendigheden af.
at slukningsregningerne indsendes til dc
pågældende
brandforsikringsselskaber
snarest muligt efter branden.
I mange tilfælde, og særlig hvor det
drejer sig om større forsikringsobjekter,
forholder det sig sådan, at det forsikrings
selskab, der har tegnet forsikringen og får
slukningsregningen tilsendt, ikke selv skal
udrede hele beløbet, men får dette delvis
godtgjort af andre, evt. udenlandske for
sikringsselskaber, som har overtaget en
del af forsikringen, og som skal bære en
forholdsmæssig andel af såvel brandska
den som slukningsregningen.
Afregningen med sådanne andre for
sikringsselskaber foregår ret omgående ef
ter branden, og såfremt slukningsregnin
gen ikke er modtaget forinden, vil hoved
assurandøren måske være afskåret fra at
få de øvrige selskaber til at betale deres
andel.
Et brandvæsen, som indsender en sluk
ningsregning for sent, må derfor regne
med den mulighed, at forsikringsselskabet
kun vil honorere den med et reduceret
beløb.

Også hvor der af en eller anden grund
kan være tvivl om en slukningsregning,
er det naturligvis ønskeligt, at sagen bli
ver taget op til undersøgelse snarest efter
branden, og det vil i det hele taget lette
eskpeditionen af slukningsregningerne, at
de indsendes så hurtigt som muligt.
Brandslukningsudvalget vil iøvrigt ger
ne benytte den givne lejlighed til at hen
lede brandvæsenernes og landkommuner
nes opmærksomhed på, at udvalgets prak
sis med hensyn til bevilling af økonomisk
støtte til forbedring af brandvæsenernes
vandforsyningsmuligheder, navnlig op
rensning af ældre eller anlæg af nye
branddamme, i den seneste tid er blevet
ændret noget.
I henhold til § 2 i aftalen af 1950 kan
der af de gensidige bygningsbrandfor
sikringsselskaber ydes landkommunerne
en økonomisk hjælp til anlæg af denne
art enten i form af et rentefrit lån, der
skal afdrages over 10 år, eller som et
passende kontant tilskud svarende til ren
tebesparelsen ved et sådant lån, idet kom
munen selv kan vælge mellem disse to
ordninger.
Normalt vil der kunne lånes et beløb
svarende til den fulde anlægsudgift med
fradrag af, hvad der modtages i tilskud
fra anden side, navnlig fra det offentlige,
og de kontante tilskud er hidtil blevet
fastsat til ca. en femtedel af lånebeløbet.
Under hensyn til det forholdsvis høje
renteniveau for tiden er det imidlertid
blevet vedtaget indtil videre at forhøje de
kontante tilskud noget, således at der
herefter kan ydes et tilskud på ca.
af
anlægsudgifterne med fradrag af, hvad
der opnås i tilskud andetsteds fra.
Formentlig vil de allerfleste kommu
ner herefter se deres fordel ved at vælge
et kontant tilskud fremfor et rentefrit
lån, og nyordningen kunne måske ani
mere brandvæsenerne og landkommuner
ne til at tage spørgsmålet om en for
bedring af vandforsyningsforholdene op
til fornyet overvejelse.

r

Sygekørsel til specialbehandlingssteder

l__________

Denne ordning om fribefordring har
hidtil ikke været anset gældende ved
overførsel til statslige sygehuse eller til
statens neurologiske og neurokirurgiske
afdelinger på Arhus kommunehospital,
Odense amts og bys sygehus og Bispe
bjerg hospital i København. Ved overfør
sel til disse behandlingssteder er der kun
ydet fribefordring i den udstrækning, der
var hjemmel til i folkeforsikringsloven og
forsorgsloven. Men efter at spørgsmålet
har været drøftet mellem indenrigsmini
steriet og sygehusrådet, henstiller mini
steriet nu i sit cirkulære, at sygehusene
ved overførsel af patienter for specialbe
handling også på statens hospitaler og de
nævnte statsdrevne hospitalsafdelinger af
Denne praxis har rejst spørgsmålet om holder befordringsudgifterne.
udgiften ved befordring af patienter fra
★
hjemstedssygehuset til det »fremmede« sy
De normale indlæggelsessteder er jo
gehus, hvor specialbehandlingen skal ydes. kommunale eller amtskommunale syge
For det turde jo være enhver hos os be huse, og når det i cirkulæret siges, at et
kendt, at fribefordring efter folkeforsik- sygehus ved overførsel af en patient til et
ringslovcn kun gælder til nærmeste syge andet sygehus skal afholde både det an
hus eller eventuelt til centralsygehuset og det sygehus’ omkostninger ved behand
kun for medlemmer af statsanerkendte ling og ophold og befordringsudgiften,
sygekasser.
betyder det, at sygehusene får en forøget
Siden 1950 har der mellem landets syge
huse været praktiseret den ordning, at et
sygehus, der lader en patient overføre til
et andet sygehus, fordi det ikke selv er
i stand til at yde den specialbehandling,
der er nødvendig, fuldt ud refunderer
det fremmede sygehus de med behandlin
gen forbundne udgifter og kun afkræver
patienten eller hans sygekasse betaling
efter dets egne taxter. Med andre ord:
Selv om en patient skal have en special
behandling, som hans normale sygehus
eller centralsygehuset ikke kan yde, vil
patienten (eller hans sygekasse) i øko
nomisk henseende blive stillet ganske som
om behandlingen havde fundet sted på
hjemstedssygehuset.

I et cirkulære herom, som indenrigsmi
nisteriet udsendte den 5. juli f.å., siges
det imidlertid, at den i 1950 indførte ord
ning om betalingen for patienter, der
overføres fra hjemstedssygehus til special
behandling på et »fremmed« hospital, for
udsætter, at patienten i økonomisk hen
seende skal stilles ganske som om indlæg
gelse og behandling var foregået alene
på hjemstedssygehuset, og dermed også
forudsætter, at der ved sådanne overførs
ler heller ikke afkræves patienten eller
sygekassen anden betaling for befordring
end den, der er sædvanlig ved indlæggel
se på hjemstedssygehuset.

udgift, som kommunerne ikke har pligt til
at udlægge endsige afholde. For så vidt
angår frikørslen, skulle kommunerne hid
til kun betale for transport til nærmeste
sygehus (evt. til centralsygehuset) og ef
ter forudgående godkendelse hos det so
ciale råd tillige for kørsel til længere
borte liggende sygehuse. Men generelt
gjaldt, at kørslen til nærmeste hospital
(evt. centralsygehus) kun kunne ydes til
nydende medlemmer af statsanerkendte
sygekasser, og for kørsel til længere borte
liggende sygehuse skulle socialkontoret
afgøre, og kørslen kunne ydes for det
offentliges regning.
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For så vidt angår kørslen til nærmeste
sygehus (evt. centralsygehus) sker der
ingen ændring efter indenrigsministeriets
cirkulære. Det vil stadigvæk kun være
nydende sygekassemedlemmer, der har
krav på denne frikørsel, og betalingen
skal afholdes af vedkommende kommune
(eller sygehuset, hvis dette administrerer
forholdet for de omliggende kommuner).
Men for kørsel af patienter, der skal
overføres for specialbehandling på en
anden kommunes sygehus, et statshospital
eller en statsdrevet afdeling på et andet
hospital, bliver der tale om en væsentlig
ændring. Det siges i ministeriets cirku
lære, at kørselsudgiften skal afholdes af
det sygehus, der overfører en patient,
men at udgiften kan medtages på kom
munernes opgørelser over de tilskuds
berettigede sygehusudgifter i henhold til
sygehusloven. Kommunerne får efter
denne lov i forvejen tilskud af staten til
dækning af visse omkostninger, og disse
tilskud kan nu også omfatte de be
fordringsudgifter, som nyordningen med
fører. Nyordningen medfører, at de so
ciale råds virksomhed på dette område
begrænses, og at sygehusene for en stor
del overtager beføjelsen til at ordinere
kørsel til »fremmede« hospitaler. Men det
betyder jo ikke, at et socialt råd, et so
cialkontor eller et forsorgskontor ikke
fortsat ønsker at have kontrol med den
kørsel, der bliver tale om, selv om en
vis del af kørslen ikke mere skal bevilges
som hidtil. Særlig bemærkelsesværdigt
er det imidlertid, at denne nye frikørsel
gælder alle patienter, der skal overføres
til et »fremmed« hospital for særbehand
ling. Den gælder ikke blot patienter, der
er økonomisk trængende i forsorgslovens
forstand og ikke blot nydende sygekas
semedlemmer, men også de såkaldte be
midlede.
Det er i ministeriets cirkulære forud
set, at der kan forekomme tilfælde af
specialbehandling på et fremmed syge
hus, uden at patienten forinden har væ

ret indlagt på sit hjemstedssygehus og
derfra er overført til specialbehandlings
stedet. Man henstiller, at hjemstedssyge
husene i den slags tilfælde betaler am
bulancetransporten, og hvis en patient
efter en særbehandling skal flyttes til sit
hjemstedssygehus for efterbehandling,
henstilles det også, at hjemstedssygehuset
afholder befordringsudgiften.

★
Nyordningen har allerede medført man
ge forespørgsler. Nogle stationer har
spurgt os om detailspørgsmål, og kom
muner har rettet spørgsmål til Sogneråds
tidende. Vi er således blevet spurgt, om
de sociale råd herefter ikke får noget at
gøre med bevilling af sygetransporten
over længere afstande. Hertil kan vi
svare med at henvise til, hvad vi allerede
foran har sagt om den delvise overgang
til sygehusene af beføjelsen til at ordinere
langture. Vi vil i den forbindelse gerne
understrege, at nyordningen jo ikke om
fatter al den sygetransport til længere
borte liggende sygehuse, der kan fore
komme. Dette er udtrykkeligt fremhævet
i ministeriets cirkulære, der siger, at ny
ordningen kun gælder sådanne be
fordringsudgifter, som ikke kan afholdes
i henhold til folkef orsikringsi oven og for
sorgsloven. Man vil jo fortsat også kom
me ud for sygetransporter til specialbe
handlingssteder, uden at der har fundet
en forudgående indlæggelse sted på det
normale indlæggelsessted. I alle den slags
tilfælde må kørslen bevilges af det sociale
råd, hvis kommunen skal være betalingspligtig.
*
Da det i ministeriets cirkulære er an
ført, at nyordningen gælder overførsel til
kommunale og statslige hospitaler samt
til de statsdrevne specialafdelinger, er
Sognerådstidende blevet spurgt af et so
cialt råd, om man under disse »fremme
de« hospitaler også forstår ortopædisk
hospital i København, som jo er et pri-

-32vathospital. Spørgsmålet er besvaret be
kræftende. Af denne forespørgsel kan
man se, at problemet om betalingen ikke
er så ligetil for os, for vi kan jo ikke
uden videre afgøre, om f. eks. transport
fra et amtskommunalt eller et kommunalt
sygehus til ortopæisk hospital i Køben
havn eller Aarhus skal betales af syge
huset i medfør af nyordningen eller ud
lægges af vedkommende kommune i hen
hold til forsorgslovens § 256. Så vidt vi
kan se, vil det blive sygehusets sag at
afholde udgiften i henhold til nyordnin
gen, hvis patienten ikke kan blive erklæ
ret for økonomisk trængende i forsorgs
lovens forstand. Det vil altså ses, at sta
tionerne fortsat bør opretholde kontak
ten med de sociale råd, når der er tale
om langtransporter, for hvilke spørgs
målet om betalingspligten ikke er hævet
over enhver tvivl.

En station har endelig henledt vor op
mærksomhed pa, at det sociale råd i ved
kommende by har fundet sagerne om den
seneste tids langtransporter frem og har
tilbagebetalt de beløb, der er opkrævet,
men som sygehusene nu kan få refunde
ret af indenrigsministeriet i henhold til
den nyindførte ordning. Stationen havde
selv tre ubetalte regninger liggende. Det
var regninger, som patienterne var ble
vet henvist til selv at betale, fordi de
ikke kunne blive erklæret for økonomisk
trængende, og som patienterne nu betalte
af på til os. Disse tre regninger blev nu
betalt fuldt ud af sygehuset. Skulle an
dre stationer have udført transporter i
indeværende regnskabsår, d. v. s. siden
1/4 1956, som det efter nyordningen på
hviler sygehusene at betale, bør hen
vendelse herom rettes til vedkommende
sygehus.

Kombineret sprøjte og redningskøretøj
på Fyn
På stationen i Odense har man taget et mobilsprøjte og redningsvogn. Køretøjet
nyt køretøj i brug, en kombineret auto er leveret af Haarby karosserifabrik og
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dets karosseri er bygget på et 4 tons Fordchassis. Frontpumpen er fra Meisner-Jen
sen og yder 1200 1/m.
Køretøjet er forsynet med en højtryks
pumpe af fabrikat Myer. Den fødes fra
en indbygget 800 liter vandtank og har en
ydeevne af 150 1/m ved 56 atm. Den kan
tåle selv kraftige påvirkninger og arbejde
under meget ugunstige forhold. Det er for
øvrigt den første højtrykspumpe ved
brandvæsenet på Fyn.
Af vognens øvrige udstyr skal nævnes

tilblanderagregatet til 2500 1/m, alle sæd
vanlige redskaber, nøgler, strålerør o. s. v.,
500 m slange og presenninger til dækning
af et areal på 250 m2.
Det turde være overflødigt at bemær
ke, at vognen er forsynet med radioanlæg,
så den kan være i stadig forbindelse med
stationen. Nyt er derimod den medfølgen
de Walkie-Talkie, der sætter lederen på
brand- eller ulykkesstedet i stand til at
holde sig i kontakt med mandskabet.
WFjr.

Benzinforbrug, køreteknik og vognenes stand
Det er sket før, at vi har ladet høre
fra os om disse emner. Forhåbentlig vil
de fleste erindre, at vognafdelingen i
marts måned 1956 udsendte en redegørel
se i opslagsform — ialt 6 spalter — som
indeholdt anvisning på en række foran
staltninger, der med det mål at få redu
cerer benzinforbruget, relativt let ville la
de sig gennemføre overalt på stationerne.
Det var store tal, der var tale om —
millionbeløb — og der næredes en ud
præget tillid til, at de henstillinger, som
redegørelsen indeholdt vil blive fulgt.

Konklusionen var den simple, at prisfor
højelsen på de 15 øre, svarende til ca. 20
pct., skulle søges kompenseret ved hjælp
af en reduktion af forbruget.
Der var — sådan syntes vi i hvert fald
— tale om en meget venlig omend yderst
alvorlig henstilling til stationsledere og
det kørende personale indbefattet alle
brugere af korpsets personvogne, men
beklageligvis fik henstillingen ikke den
tilsigtede virkning. I forhold til 1954 steg
vor benzinomkostning i 1955 med 12,7
pct., og da kørselsmængden kun steg 0,6

- 34 pct., vil det sige, at prisforhøjelsen stort
set fik den ubehagelige virkning, vi havde
frygtet, og som vi med redegørelsen net
op søgte det kørende personales hjælp
til at imødegå. Det må nemlig erindres,
at prisforhøjelsen kun virkede 9% måned
af 1955, d.v. s. at den for 1955 kun ville
slå igennem i form af en 15 pct.s stigning
af benzinomkostningen, og at fornyelsen
af materiellet givetvis må have medført
en vis benzinbesparelse. Hvis redegørel
sen derfor havde nogen virkning, har den
under alle omstændigheder været så rin
ge, at den ikke er værd at tale om.
*

Nu har vi fået benzinrationering, og
prisen pr. liter benzin steg den 11. de
cember til 98 øre for normalbenzin og til
103 øre for super-benzin. At disse to ting
får os til at bringe benzinforbruget på
bane igen, må ikke undre nogen. Spørgs
målet for os har bare været, hvordan vi
kunne gøre det med den virkning, der er
fornøden.
Studerer man vognafdelingens bemeldte
redegørelse nærmere, kan man ikke lade
være med at tænke på Martin A. Han
sens karakteristik af ordene som prosti
tuerende. Han udtrykte sig endda noget
grovere. Der slides utilbørligt på ordene,
og når man så en skønne dag virkelig
skal bruge dem — og det er i virkelig
heden tilfældet nu — så har de ikke
nogen vægt. Hvem husker ikke æventyret
om hyrdedrengen, som i morskab tilkald
te hjælp et par gange, men hvis råb ingen
ænsede tredie gang, da ulven virkelig
kom? Sådan er situationen også for os
i dag. Det er umuligt at graduere videre,
når de allerede benyttede ord har nået
toppen af alvor. Vi har vel ingen anden
udvej end springet tilbage og forsøge på
så lidenskabsløst som det er os muligt at
gøre det klart for enhver, at vor benzin
omkostning ved uændret forbrug i 1957
vil overstige 2.250.000 kr., hvilket bekla

geligt nok er en del mere, end vi har råd
til og har regnet med.
Med december-prisforhøjelsen fulgte en
rationering, inden for hvis rammer det er
blevet os pålagt at begrænse vort for
brug. Men det er nok tvivlsomt, om den
ne tvungne forbrugsbegrænsning vil få
synderlig virkning for så vidt angår den
nødvendige kørsel, der omfattes af års
beretningernes statistik. Begrebet nødven
dig kørsel er imidlertid ikke særlig kon
cist, og hos os forekommer også kørsel,
som ikke er mere nødvendig end andre
erhvervs kørsel. Denne lidt mindre nød
vendige kørsel begrænses, men i den ud
strækning der er tale om egentlig er
hvervskørsel, modsvares begrænsningen
jo af en reduceret indtægt, medens der
iøvrigt er tale om kørsel, som uden at
være direkte indtægtsskabende erstatter
anden og måske dyrere befordring. At
der for sådan kørsels vedkommende også
ligger et spørgsmål om hensigtsmæssig
hed, nævnes kun for en ordens skyld.

★
Hvis det var så simpelt, at en ratio
nering uden indtægtsreduktion og uden
andre økonomiske og praktiske gener for
driften, kunne opveje den meromkost
ning, som benzinprisens stigning i de
seneste år har påført os, ville vi selvføl
gelig forlængst have fundet på en privat
rationeringsordning. Men så simpelt er
det ikke. Antallet og omfanget af vore
hjælpeydelser tenderer ikke i nedadgåen
de retning, og i forhold til den kørsel,
disse hjælpeydelser medfører, er den øv
rige kørsel mildest talt uvæsentlig, og
dens ophør helt eller delvis medfører an
dre befordringsudgifter, tidsspild og an
dre gener. Vi må se den kendsgerning i
øjnene, at det er i den store kørsel — den
halve million assistancer pr. år — mulig
hederne ligger.
Selv uden benzinrationering ville ben
zinprisen i dag være et ypperligt incita
ment for den almindelige bruger af ben-
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sende, at jo mere man skal betale for en
vare, desto mere omhyggelig er man med
den. Man sløser ikke med en kostbar
ting, og benzin er efterhånden blevet så
kostbar, at der for os er akkurat den
samme grund til at økonomisere med den,
som for andre forbrugere.
Vort kørende personale, som ikke selv
skal betale den benzin, der fyldes på
korpsets vogne — i hvert fald ikke di
rekte — kan måske ikke helt fornemme
den samme nødvendighed af at økonomi
sere som f. ex. vores bogholder, der dag
for dag kan følge tallene på benzinsel
skabernes regninger. Hvem vil bestride,
at hvis hver mand hos os havde sin egen
vogn, ville han med betydelig større op
mærksomhed gøre sig bekendt med og
følge de retningslinier, der gives af de
sagkyndige, end tilfældet er for så vidt
angår kørslen med korpsets vogne. Kunne
han privat ved hjælp af blot en lille for
bedring af sin køreteknik komme til at
køre bare % km mere på literen, ville han
gøre det. Det ville jo være dumt andet.
Men skulle der være en rimelig årsag til
at handle mindre klogt, når man er i tje
nesten, så være den hermed efterlyst.
Det er noget af den samme opmærk
somhed vi beder om for kørslen med
korpsets vogne. Hvis man skal lade sin
egen tegnebog holde for, hver gang der
skal tankes går der nemmere sport i at
få vognen til at køre mest muligt pr. li
ter. At incitamentet ikke alene er en sta
dig forbedring af førerens kørefærdighed,
men også har et økonomisk islæt, skulle
dog ikke gøre noget. Altså trods alt et
incitament for hver mand og for hver
station.
★

Redegørelsen af marts 1955 findes end
nu i et begrænset oplag, og skulle den
på en station være bortkommet, kan en
ny rekvireres. Det vil være klogt at kigge
dens anvisninger igennem. De er værd at

følge, og selv om de stillede mål var for
virkelighedsfjerne, så ændrer det ikke
anvisningernes hensigtsmæssighed. Ved at
følge dem, kan enhver bidrage til en ben
zinøkonomi, som i højeste grad er påkræ
vet. Det vaT virkelig for dårligt, at virk
ningen af en så alvorlig henstilling prak
tisk taget udeblev.
Tro endelig ikke, at vi er ene om at
sætte ind for at få benzinøkonomien for
bedret. General Motors har fornylig til
alle sine værksteder udsendt følgende
anvisning med det formål at få mest mu
ligt ud af den dyre og for tiden også
sparsomme benzin:
De to vigtigste faktorer i spørgsmålet
om at nå frem til den bedst mulige ben
zinøkonomi, er førerens køreteknik og
vognens mekaniske stand.

1. Førerens køreteknik.
a. Der bør grundigt instrueres om den
korrekte fremgangsmåde for hurtig
start af motoren. Så længe moto
ren roterer uden at tænde, forbru
ges der benzin uden nyttevirkning.
For vogne med automatisk choker,
må de i instruktionen givne regler
nøje følges, d. v. s. at chokeren skal
udløses før starten ved at træde
på speederen.

b. Det må påses, at batteriet er fuldt
opladet. Et svagt batteri har ikke
kraft nok til at starte motoren hur
tigt.
c. Sørg for, at motoren så hurtigt som
muligt kommer op på korrekt arbejdstemperatur. »Race« aldrig mo
toren og skyd startluftspjældet
gradvist ind, men dog så hurtigt
som muligt. Vær sikker på, at hånd
bremsen er helt slækket.
d. Fodspeederen skal benyttes kor
rekt, og man skal give gas roligt og
behersket. Lad være med at »pum
pe« fodspeederen ved start eller
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ved acceleration, da dette betyder
spild af benzin.
e. Kør ikke med pludselig varierende
fart og undgå kørsel med høj ha
stighed. Vognen går mest økono
misk ved en jævn hastighed, der
for de fleste personvognes vedkomde ligger på 50—70 km/t og for
lastvogne noget lavere.

f. Undgå unødvendig bremsning og
lad så vidt muligt vognen løbe ved
sin egen fremdrift til enhver stands
ning.
g. Vognen bør ikke overlæsses, og
man bør køre mindst muligt og
langsomt i de lave gear. Undgå så
vidt muligt kraftig acceleration.

h. Sørg for, at bremserne er korrekt
indstillede, således at de ikke slæ
ber. Koblingspedalen må ligeledes
være korrekt indstillet.
i. Stands motoren, når vognen holder
stille, da motoren også bruger ben
zin, når den arbejder på tomgang.

2. Vognens mekaniske stand.
a. Kompression
Korrekt kompression er en af be
tingelserne for god benzinøkonomi.
Stempelringe og ventiler må være
tætte, idet selv de mindste krafttab
for hvert stempelslag hurtigt sum
meres op til anselige tal, efterhån
den som kilometerne tilbagelægges.
En kompressionsprøve vil straks vi
se, om motoren har den korrekte
kompression. Det er vigtigt, at kom
pressionsprøven altid foretages med
batteri og startkredsløb i god stand,
motoren gennemvarm, ventilerne
korrekt indstillet, gas- og startluftspjæld fuldstændig åbne, tændingen
afbrudt og alle tændrør fjernet.
b. Tænding
Korrekt tænding og tændingsindstil
ling bidrager i høj grad til økono

misk kørsel. Strømfordelerens kon
taktpunkter åbner og lukker flere
millioner gange for hver 1000 km
kørsel. Selv den mindste fejl i tæn
dingssystemet har derfor afgørende
indflydelse på benzinøkonomien.
Da tændrørene allerede er fjernet
ved selve kompressionsprøven, er
det ved indstillingsarbejdet mest
hensigtsmæssigt først at undersøge
henholdsvis hele det primære og se
kundære kredsløb, og dernæst så
vel den mekaniske som den vacuumregulerede tændingskontrol, for
til sidst at slutte med indstilling af
tændingen.

c. Kølesystem
Det er af væsentlig betydning for
benzinøkonomien, at motoren hur
tigt kommer op på korrekt arbejdstemperatur. Kølesystemet skal hol
des rent, og man skal sørge for, at
køleren altid er fyldt med kølervædske. Endvidere må det påses, at
vandpumpen er i orden, samt at
den rigtige kølevandstermostat er
monteret, og at den fungerer kor
rekt. Det må også'undersøges, om
det vil være formålstjenligt at mon
tere et kølerjalousi.
d. Karburering
Når karburatoren er korrekt juste
ret, blandes benzin og luft automa
tisk i det rette forhold ved alle ha
stigheder, medens mangelfuld juste
ring af kaburatoren uvægerligt med
fører et merforbrug af benzin.
Før selve karburatoren renses og
indstilles, må man være sikker på,
at forvarmerspjældet arbejder frit,
og at dets termostatfjeder har den
rigtige spænding. Udstødningsro
rets og lydpottens tilstand kontrol
leres, og hele benzinsystemet fra
tanken op til karburatoren efterses.
Alle forbindelser efterspændes, ben
zinpumpens filter og evt. slamsam-
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res. Karburatoren og luftfiltret ren
ses grundigt og kontrolleres i hen
hold til specifikationerne. Ved sam
lingen og monteringen kontrolleres,
at alle ledforbindelser arbejder frit.
Karburatoren indstilles til den kor
rekte tomgangsblanding og hastig
hed.

Ny station i Give
Den 27. november kunne korpset offi
cielt indvie den nye stationsbygning i
Give. Det skete ved en lille højtidelighed,
hvortil en række repræsentanter for myn
digheder, brandvæsen og sygehuse var in
viteret. Bestyrelsens formand, overrets
sagfører Falbe-Hansen bød gæsterne vel
kommen, og amtmand A. M. Wamberg,
Vejle, holdt indvielsestalen. Der blev der
udover talt af amtrådsmedlem Lind Thom

sen, sognerådsformand Nielsen, overlæge
Andersen m. fl.
Den nye station er selvfølgelig indret
tet praktisk i enhver henseende, således
som de efterhånden mange erfaringer fra
andre stationsbygninger giver os mulighed
for. Der er 6 udrykningsporte. Garagehal
len er 11 X 21% m, så man vil forstå, at
der er plads nok. Slangetårnet er 16 m.
Vagtlokalerne, der omfatter særligt sove
rum og kontor til stationslederen, thekøkken, bad og toilet, er hensigtsmæssige. På
1. sal er indrettet en god lejlighed til sta
tionslederen. Stationens værksted er an
bragt i kælderetagen.
Kælderetagen strækker sig under hele
bygningen, og den del, der ligger under
garagehallen, har porte ud til vaskeplad
sen bagved stationen. Men da man de
første år ikke vil få anvendelse for disse
lokaler under garagehallen, er de lejet ud
til Jydsk Telefon-Selskab.
K.A.
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Om ansvar og ansvarsfordeling
I »Meddelelser«’s august-nummer 1950
bragte vi en artikel af byretsdommer A.
T. Bertelsen, hvori der udførligt blev gjort
rede for den praxis, der følges af dom
stolene med hensyn til brøkfordelingen
af skylden ved sammenstød. Fornylig har
Assurance-Compagniet Baltica’s persona
leblad, Bindeleddet, i sin serie om færd
selsuheld bragt en omtale af den gruppe
kørselsuheld, der i retssalene går under
navnet »venstresvings-ulykker«. Da den
ne omtale på en så udmærket måde sup
plerer den tidligere her i bladet bragte
artikel, gengiver vi den med »Baltica«’s
tilladelse :

En stor del af de færdselsuheld, som
kommer til afgørelse ved domstolene, er
såkaldte venstresvings-ulykker.
A kommer kørende ad en vejstræk
ning i samme retning som B, der ligger
et stykke bagefter A.
Ved en sidevej, en privat indkørsel el
ler måske en parkeringsplads, skal A dreje
til venstre bort fra vejen, og i god tid
viser han tegn til færdselsændring ved
venstre blinklys eller retningsviser.
Som det så tit hedder i politirapporten:
»Jeg havde i god tid vist af og set mig
tilbage, og ligesom jeg begyndte at svin
ge, hørte jeg et brag og mærkede et stød
i vognen. Da jeg standsede og steg ud af
vognen, så jeg en motorcykel ligge væl
tet, og motorcyklisten lå bevidstløs.«
B’s forklaring er som regel den, at han
nogen tid havde ligget bag A, og da denne
sagtnede farten, tog B det som en opfor
dring til at overhale. Imidlertid begyndte
vognen pludselig at dreje til venstre, og B
var ude af stand til at undgå sammen
stødet, selvom han forsøgte at bremse
og samtidig følge med i svinget.
Spørger man B, om A havde vist tegn
til venstresving, siger B som regel, at han
først så retningsviseren (blinklyset), da
han var på siden af A, eller han påstår,
at der ikke var givet noget tegn.
I færdselsloven findes et helt sæt af
regler, som bestemmer, hvorledes der skal
forholdes i A’s og B’s tilfælde.
Først den efterhånden gammelkendte §
24, stk. 1, om pligt til at udvise hensyns
fuldhed og agtpågivenhed. Denne bestem
melse gælder både for A og B.
For A, der skal svinge til venstre, fin
der man desuden forskrifter i § 34.
I stk. 1 hedder det således, at »... før
forberedelsen og udførelsen af en sving
ning skal føreren påse, at manøvren kan

- 39 foretages uden fare for bagfra kommen
de,« og stk. 2 siger, at »... køretøjer, som
skal svinge til venstre, skal, når forhol
dene tillader det, føres ind mod vejens
midtlinie ...«
I § 39, stk. 3, udtales at »... tegn for
ændring eller angivelse af færdselsret
ning skal gives når som helst, det er på
krævet som vejledning for den øvrige
færdsel. Tegn skal således navnlig gives
ved svingning ind i en anden kørebane,
vending ... tegngivning skal vedvare, ind
til ændring af færdselsretningen er påbe
gyndt ...«
B omfattes af § 36, stk. 2, der bl. a.
siger, at »... overhaling skal ske til ven
stre ... overhaling må kun foretages, når
det kan ske uden ulempe for såvel forfra
som bagfra kommende færdsel, og når
der er fri oversigt over kørebanen ... over
haling foran vejkryds må kun ske, når
omstændighederne tillader det og under
iagttagelse af særlig forsigtighed ...«
Endvidere siger § 36, stk. 3, at »... kø
rende, der vil overhale en forankørende
skal, hvis dette efter forholdene er nød
vendigt, ved lyd- eller lyssignal sikre sig,
at denne er opmærksom på, at han vil
overhale ...«
I § 36, stk. 4, hedder det, at »... over
haling af et køretøj, der er i færd med
at svinge til venstre, må kun ske til
højre ...«
Endelig vil § 39, stk. 1, efter omstæn
dighederne kunne få betydning for B, f.
eks. ... »Når det er nødvendigt for at af
værge fare, skal kørende ved lyd- eller
lyssignal, eller på anden hensigtsmæssig
måde henlede andres opmærksomhed på
faren. Det er dog en kørendes pligt for
inden brug af signal eller tegn at for
visse sig om, at en tilsigtet manøvre kan
ske uden fare eller væsentlig ulempe for
andre ...«
Nu skal man forsøge at vurdere, hvad
der er sket, og lad os først se på A.
Han har i god tid vist tegn til venstre
sving, og han har også set sig tilbage.

Dette er ganske korrekt, men alligevel
kan A ikke fritages for ansvar.
Man kan bebrejde ham, at han ikke
har set B, da han så sig tilbage. Det er
mangel på agtpågivenhed, når han ser sig
tilbage uden at få øje på B (§ 24, stk. 1),
og han har ikke »før forberedelsen og ud
førelsen af svingning påset, at manøvren
kunne foretages uden fare for bagfra
kommende.« (§ 34, stk. 1).
Dernæst tages der stilling til B’s kør
sel.
Kan A gennem vidner eller på anden
måde bevise, at han i tide har tilkende
givet venstresving ved retningslys, kan
man laste B for manglende agtpågiven
hed ved ikke at have set retningslyset,
før det var for sent. (§ 24, stk. 1).
Skulle B derimod hævde, som det ikke
sjældent er tilfældet, at han havde set
retningslyset, men i A’s køremåde mente
at se en opfordring til at overhale, bør
han, forinden overhaling påbegyndes, gi
ve signal eller tegn og forvisse sig om, at
overhaling kan ske uden fare eller væ
sentlig ulempe for andre (§ 39, stk. 1), og
han må tillige iagttage kravet om, hvor
dan overhaling bør foretages som anført
i § 36, stk. 2 — se ovenfor.
Der er lang tids dompraksis for, at man
betragter begge parters fejl som medvir
kende til uheldet. Da den svingende part
er den, der bryder ud af køreretningen og
ofte vil være til ulempe for den øvrige
færdsel, har man givet ham hovedskyl
den.
B er ifølge denne praksis medskyldig,
formentlig overvejende fordi det efter den
tidligere færdselslov var ubetinget for
budt at overhale ud for sidevejen.
Erstatningsansvaret fordeles derfor som
hovedregel med % skyld til den svingen
de part A og % til B.
Der er dog ting, der tyder på en æn
dring i retspraksis, idet i hvert fald nogle
domstole vil lægge hele skylden på den
svingende part — altså A pålægges den
fulde erstatningspligt.

— 40 Man bør dog være opmærksom på, at
før den nye færdselslov har virket i no
gen tid, og landsretterne og eventuelt høje
steret gennem domme har taget stilling
til spørgsmålet, må man regne med den
hidtidige praksis om fordeling med %—
%.

Venlighed
og ærlighed
Hvor mennesker skal arbejde sammen,
kan det vel ikke helt undgås, at man nu
og da geråder i vanskeligheder hvad sam
arbejdet og samværet angår. Det kan gå
ud over »klimaet« på arbejdspladsen, og
det kan — forudsat at der ikke ryddes op
i forholdet — udarte, så dette klima bli
ver uudholdeligt. Hos os var det nys for
løbne år ikke spor foruroligende. Vi hav
de i årets løb kun 6 tilfælde, der krævede
mæglingsmøder med deltagelse af fagfor
ening, og det kan næppe kaldes mange,
når de skal fordeles på 100 arbejdsplad
ser.
Arsforløbet skulle derfor heller ikke
give os anledning til at ofre de 6 småkonflikter synderlig omtale, hvis det ikke hav
de været fordi fire af dem havde et fæl
lestræk, som man udmærket kan sige et
par ord om.
Nu har tilfældet villet, at vi i et gam
melt nummer af tidsskriftet »Erhvervsliv«
fandt en af King Carrot’s blåøjede be
tragtninger, som netop dækker, det vi
gerne ville have sagt, men som han for
mår at udtrykke langt bedre end andre.
Hans betragtning handlede om venlighed
og ærlighed og beskrev indledningsvis en
leder, som han havde truffet. Denne le
der adskilte sig fra så mange andre le
dere derved, at han var et menneske. Han
lignede i det ydre så mange andre, men
han må have tænkt andre tanker, for hans
opførsel og handlinger var ikke som de
flestes. Den mand nøjedes nemlig ikke

med at være høflig, for det er jo en pligt.
Han var også venlig, og venlighed er en
gave for omgivelserne. Blot en nuance,
siger De måske. Vist så, men en afgøren
de nuance. Andre mener måske, at det er
en evne, noget, som falder den pågælden
de naturligt. Men nej I Venlighed hos le
dere er desværre ikke noget spontant, men
resultatet af et stykke arbejde, som —
trist nok — kun få ser deres fordel i at
påtage sig.
Og King Carrot fortsætter:
Denne leder gjorde fejl. De siger, at det
gør jo alle, og at De aldeles ikke ser no
get stort i fejltagelser. Helt enigl Det sto
re ligger ikke i hans fejltagelser, men i
at han indrømmer dem overfor sine med
arbejdere og underordnede. Og dermed
er vi ved sagens kærne. Denne mand er
ærlig, og deri ligger det store og ikke til
strækkeligt almindelige og grunden til den
esprit de corps, der binder ham og hans
medarbejdere sammen til én urokkelig or
ganisme.
Ak, kære venner, om I bare vidste,
hvor chokerende ærligheden virker —
hvor stærkt sandheden slår, så ville me
get væv og udenomssnak kunne fejes bort
som det snavs, det er.
Venlig og ærlig — to gamle, slidte ord,
som er blevet skillemønt i daglig tale, men
som dog har kraft og lødighed til at blæn
de, hvor begreberne er i live.

Lidt fra stationerne
Vi har ved en tidligere lejlighed lovet
at skrive lidt om de erfaringer, man måtte
høste med den store kranvogn, der blev
stationeret i Frederikshavn, og hvoraf
flere exemplarer siden er leveret til andre
stationer.
Det har endnu ikke været muligt at
gamle en fyldestgørende beretning om
vognens egenskaber. På forespørgsler har
vi kun fået at vide, at køretøjet er ideelt
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i enhver henseende, og at man faktisk in
gen dårlige erfaringer har haft og heller
ikke kan pege på ting, der burde være an
derledes. Derimod har vi fra stationen i
Frederikshavn modtaget nogle billeder af
vognen, da den var i arbejde med at op
lægge 70 siporexplader på en ny Caltexservicestation i byen. Hver plade vejede
450 kg og skulle lægges på taget i 5 m
højde. Arbejdet gik hurtigt fra hånden
og voldte overhovedet intet besvær.

★
Det så dramatisk ud, men det var også
dramatisk, skrev »Aftenbladet« den 10.
december om en transport af en patient
fra den norske damper »Tatra« af Tönsberg til et københavnsk hospital.
Det drejede sig om en kvinde ombord,
der var blevet hårdt angrebet af blind
tarmsbetændelse, således at hospitalsind
læggelse var nødvendig. Under damperens
fart gennem Øresund tilkaldtes vi over
radioen, og om natten ankrede damperen
op, medens vor store, nye motorbåd, ført
af redningsfører Aage Nielsen, lagde sig

op på siden af damperen. Det blæste
kraftigt, og der skulle al den sømands
kundskab til, som vi ved Aage Nielsen er
i besiddelse af, for ikke at få knust mo
torbåden.
Med motorbåden fulgte redderne Tor
ben Johannesen (hækkeløberen) og Mads
Jørgensen, som pakkede patienten godt
ind i en marinebåre og fik hende ned fra
skibet i båden. Og så blev der sat fuld
fart på ind mod land og derfra pr. ambu
lance til hospitalet. Operationen blev strax
påbegyndt, og næste morgen fik vi besked
om, at patienten havde det tilfredsstillen
de.
Aftenbladets fotograf, Minie Wolff, var
taget med på turen ud til den norske dam
per og knipsede det billede, vi bringer på
forsiden.
¥
Det går fremad med stationernes radio
anlæg. Storkøbenhavn, Aarhus, Aalborg,
Odense, Næstved og Herning med tilhø
rende opland er allerede forsynet, og sta
tionerne i Vejle og Grindsted er på trap
perne.

- 42 —

En form for dukumentation
... jeg hat set en stor, tyk mand, hvis sjæleliv på det intenseste var udnyttet i forretningsmæssige øjemed, standse op
og give sig til at slå nyis i stykker med sin stok. Når legen
kan overvintre i et sådant sind, der er homogent gennemvæ
vet med synspunkter og forsæt, hvor kan den så ikke bo, og
hvad kan mænd så ikke uforvarende komme til at gøre?
Jeg synes, der er håb for menneskeheden så.«
Johannes Smith.
Det hele begyndte sådan set i al uskyl
dighed. En af vore reddere i en stor køb
stad (i hvert fald en af de større), sludre
de en dag med en af byens politibetjente,
og han kom til at strejfe tanken om en
fodboldkamp mellem byens politi og
Falck-folk. Politibetjenten må have slad
ret til sin overbetjent, der igen er gået
videre med sagen, for en dag modtog vor
stationsleder et brev fra politiet — som
sædvanligt forsynet med kongekrone og
alt det dyre, og i brevet hed det bl. a.:

Til vor stille undren har vi erfaret,
at en af dine undersåtter af gnomstør
relse har tilladt sig at kaste en handske
til os. Handsken sælger vi som hitte
gods og modtager udfordringen. Vi vil
have medlidenhed med Jer, når I bæ
res bort.
Vi har indkaldt alle vore gamle kæm
per: Vildmanden Petersen, Gerhard
Tamperskælver, Kølle- og kirkesvinger
Terp, Bruno Jetjager, Anton Bukke
dræber, I-ka-jo-bare-komme-Jørgensen,
Thor-bjørnedræber o. m. fl.
Vi tilsiger Jer herved til at møde os
på mandag om aftenen ved klokkeslet
halv otte på den gamle arena ved Nør
re. Eller, hvis I er bange for at komme
frem i lyset, et hvilket som helst andet
sted.
Kom lige så mange I er. Vi tar elleve
af Jer ad gangen.
Medbring forbindskasse, styrkende
dråber og alt disponibelt ambulance

materiel samt fodbold. Vi møder med
tåregas, knipler og gymnastiksko.
I må selv om, hvem der skal bestride
det farefulde hverv som dommer.

Underskriften er nærmest ulæselig (ikke
noget ualmindeligt hos statens embedsmænd), men at underskriveren var af jor
disk herkomst fremgår af en efterskrift,
hvori det hedder:
Efter kampen samles de overlevende
og ligene til et krus mjød i Valhalla på
egen regning.

Da der selvfølgelig er grænser for, hvad
man behøver at finde sig i selv fra poli
tiets side, sendte vor stationsleder sagen
til vor lokale sagfører, der omgående
stillede politiet et sagsanlæg i udsigt, idet
han dog tilføjede, at han ville vente til
efter kampen, da hans klient (vor sta
tionsleder) mente, at politiets styrker der
efter ville være halverede. Lige som poli
tiet føjede han en efterskrift til:

Da min klient i flere tilfælde har er
faret, at husfred er en god ting, udtaler
han ønsket om, at der tages damer med
til arrangementet. Man kunne tænke
sig at samles efter kampen på Hånd
værkerforeningen, men derom udbedes
svar inden 3 dage.

Som ventet tilbageviste politiet vor sag
førers påstand om, at der var fremsat
æreskrænkende beskyldninger. Det sags-
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så meget mere som politiet ikke ønskede
at engagere nogen sagfører, men alene
lade sandheden og de faktiske forhold
tale.
løvrigt accepterede man forslaget om
at tage de »langhårede« med for husfre
dens skyld.
Af hele denne sag, som ved et tilfælde
er kommet i vor besiddelse, fremgår det
videre, at der har været ført en omfangs
rig korrespondance og fremsat de gru
somste trusler med det formål at tvinge
en lokal embedsmand i den sociale bran
che til at fungere som dommer. Til sidst
gav manden efter, og han måtte endda
finde sig i, at begge parter udnævnte en
tilsynsførende med dommeren. Politiets
tilsynsførende mødte med Karnovs lov

samling og korpsets med en kreatur
pistol.
Kampdagen oprandt, og man får af sa
gens akter et gribende billede af den op
hidselse, der har behersket både spillere
og tilskuere. Alene forberedelserne må
have været frygtindgydende. En række
folk ved ringside sad parate med tykke
blokke indlæggelsessedler til det lokale
sygehus.
Det fremgår sluttelig af sagens papirer,
at vore folk vandt med 6—4. Dette fak
tum måtte jo stemme os noget blidere i
vor bedømmelse af sagen, der i al kort
hed gik ud på, at vi lå med et udokumenteret bilag fra stationen på kr. 8,50, hvor
på stationslederen kun havde skrevet
»Møde med politi, socialkontor og syge
hus«.

Ophæng til VW

Blandt de vogne, det kan knibe med at
få hængt op i kranen på en sådan måde,
at man ikke beskadiger karosseriet, ind
tager folkevognen en fremskudt plads.
Selvfølgelig kan ophængning af folkevog
ne også blive en vane, men mange har
alligevel efterlyst en ophængningsmetode,
der virkelig var praktisk.
På Tarm-stationen har man viet spørgs
målet særlig opmærksomhed, og persona
let har på grundlag af egne erfaringer i

fællesskab fremstillet et ophæng, som
man selv finder uhyre hensigtsmæssigt at
arbejde med. Af illustrationerne frem
går det tydeligt, hvorledes man har gre
bet sagen an. Det korte ophæng anven
des til folkevognens forende, og det lan
ge ophæng til bagenden. Det anvendte
materiale er 1W X 5/8” fladjern.
Stationen føjer til, at man derovre er
villig til at bistå med råd og dåd, hvis
andre finder anordningerne lige så hen-

-44sigtsmæssige og gerne vil have et tilsva
rende, og på Tarm-stationen er man for

den sags skyld heller ikke bange for at
påtage sig arbejdet, hvis det skal være.

Og så har vi et tidligere lovet billede
af den transportable station, som på så
at sige inden tid kan stilles op overalt,
hvor man har brug for den, f. ex. til dyr
skuer, på udstillinger o. 1. Alle oplys
ninger om denne station fås som bekendt
hos Ingemann-Petersen, København.

*

Vejle-stationen, hvis virkefelt på entre
prenør-arbejdsområdet strækker sig vidt,

Fra kontorerne

var for nogen tid siden i Sønderborg for
at indsætte en 26 tons dampkedel på So
lofabriken.
Man hentede kedlen på banen, kørte
den til fabriken og løftede den op til 1.
sal, hvorefter den på ruller skubbedes
ind i kedelhuset. Da den port, man skulle
ind ad, kun var 3—4 cm bredere end ked
len, forstår man, at Vejle-folkene var på
arbejde. Men for dem synes altid at gælde,
at jo værre jo bedre.

De sjællandske og lo Iland-falsterske
stationer har haft vanskeligt efter nor
mal arbejdstids ophør at få truffet af
tale om forsikring af maskiner o. lign.,
som man er blevet anmodet om at aflæs
se, flytte eller læsse, og da der ikke må
udføres entreprenørarbejde af den art,
uden at de pågældende genstande er ble
vet forsikret, har man nu og da måttet
sige nej til anmodningerne.
Entreprenørafdelingen i København har
nu fået en aftale i stand med Grøn &
Witzke for området Sjælland/LollandFalster, således at stationerne fremtidig
blot skal ringe til hovedstationen i Kø
benhavn og anmelde det pågældende ar
bejde. Vagtmesteren stempler så på kon
troluret tiden for meldingens modtagelse,
og forsikringsselskabet underrettes den
følgende morgen telefonisk samtidig med,
at forsikringsjournalen indsendes til brug
for selskabets udskrivning af police eller
regning.

★

★
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søger to repræsentanter til stationerne i
Slagelse og Nakskov. Skriftlig henvendel
se fra interesserede rettes til afdelingen.

★

Udlandstjenesten beder stationerne ind
sende alt, hvad de ligger med af »gam
melt« Deta-materiale, altså de blå kupon
hæfter »Ausweis« og ADAC-kreditbreve.
Endvidere gør afdelingen opmærksom på,
at DETA-kreditbreve, der returneres af
abonnenter efter hjemkomsten, omgående
skal indsendes til afdelingen.

★

Revisionen i København beder statio
nerne indsende alle Deta-kreditbreve, der
måtte bero på stationerne. Kreditbrevene
vil blive returneret efter endt gennemgang
og afstemning. Opmærksomheden henle
des på, at der til revisionen er tale om de
nye Deta-kreditbreve i modsætning til det
foranomtalte gamle materiale, som skal
indsendes til udlandstjenesten.

★
Den 11. januar afsagde Vestre Lands
ret en dom, der gik os imod. Sagen dreje
de sig om et arbejde med transport af
nogle strikkemaskiner fra København til
Jylland. Vi skulle sørge for transporten
til Aarhus-båden og igen fra Aarhusbåden til den jydske fabrik. Der forelå
inden udtrykkelig aftale om, hvorvidt det
skulle være os eller rekvirenten, som skul
le sørge for selve transporten med Aar
hus-båden, d. v. s. om vi skulle lade sø
transporten indgå som et led i den sam
lede entreprise eller blot indlade maski
nerne i Københavns havn for rekviren
tens regning og risiko.
Rekvirenten havde selv haft to mand i
København for at sørge for maskinernes
emballering. Ved den lejlighed havde vore
folk været tilstede, og en af dem havde
kritiseret emballeringens kvalitet, men
blot fået det svar, at den var tilstræk
kelig.
Ved udlosningen i Aarhus havn tip
pede en af de containers, som maskiner

ne var emballeret i, og der opstod skade
for 3—4000 kr. Vort forsikringsselskab
kunne afvise sagen med henvisning til
policens text, der udtrykkeligt tager for
behold m.h.t. mangelfuld emballering.
Rekvirenten gjorde os ansvarlig og un
derstregede, at vi måtte have risikoen,
fordi vi var de sagkyndige med hensyn
til transport af sensible maskiner, medens
vi afviste kravet med henvisning til, at det
ikke var os, der var skyld i skaden, idet
den pågældende container var tippet un
der DfDs’ udlosning, og at vi flot havde
formidlet selve søtransporten for rekvi
renten.
Vestre Landsret dømte os imidlertid til
at erstatte skaden. Ganske vist sloges
det i dommen fast, at spørgsmålet om em
balleringens tilstrækkelighed ikke kunne
anses at være et sædvanligt led i den slags
entrepriser, men da vore folk faktisk
havde overværet emballeringen og besvæ
ret sig over dens utilstrækkelighed uden
at tage udtrykkeligt forbehold overfor den
skade, som den mangelfulde emballering
muligt kunne medføre, måtte vi anses for
at have påtaget os den risiko, som den
mangelfulde emballering nu medførte.
Vi fandt dommen besynderlig af flere
grunde. Men da beløbet ikke var større,
og da rekvirenten iøvrigt er en af vore
gode forretningsforbindelser, som vi i al
venskabelighed havde drøftet sagen med
og desuden aftalt, at vi skulle lade ret
ten afgøre erstatningsspørgsmålet, afstod
vi fra en appel.
Imidlertid giver sagen anledning til at
understrege, at påpasselighed m.h.t. em
balleringen af gods er en god ting. Fore
kommer emballeringen uforsvarlig, må
rekvirenten gøres opmærksom herpå, og
hjælper det ikke, må der tages udtryk
keligt forbehold overfor skader, der måtte
skyldes den dårlige emballering. Med ud
trykkeligt forbehold forstås en formelig
erklæring fra rekvirenten om, at han selv
bærer risikoen for så vidt angår emballe
ringen.

Breve udefra
Personalet på »Ørnegården« i Gen
Tornby søndag den 5. august, da min
tofte blev den 31. december udsat for en
mand var ved at drukne.
behagelig overraskelse, idet Hans konge
Efter en lille lungebetændelse er min
lige Højhed Prins Viggo kom op på sta
mand nu atter i forretningen, og vi hå
tionen for at sige tak for det forløbne år.
ber, at De på Deres vagter vil fordrive
Prinsen overrakte mandskabet en pakke,
tiden med at skære vedlagte bog op og
som man selvfølgelig var høflig nok til at
læse den.
*
vente med at åbne til bagefter, selv om
det var svært at vente. Da prinsen havde
Lige før jul modtog direktør Jørgen
taget afsked, blev pakken åbnet. Øverst Falck følgende brev fra organist Jørgen
lå et lille brev med følgende indhold:
Hundahl, Aalborg musikhøjskole:
Min kone og jeg ønsker glædeligt
Med beundring og respekt for Deres
nytår og takker for godt samarbejde i
virksomheds konduite og velvilje brin
1956. Modtag en lille opmærksomhed
ger jeg Dem herved en hjertelig tak
med tak for Deres venlighed.
for Deres hjælp ved at fremskaffe kam
Prins Viggo.
merpianoet til julekoncerten i Hasseris
kirke. Uden Deres resolute handling
Opmærksomheden bestod af vin, ciga
ville det have været umuligt at gennem
rer og cigaretter, og man forstår, at Ørne
føre koncerten.
gårdens folk var svære at komme i nær
Skulle der være mulighed for at gore
heden af nytårsaften.
gengæld, beder jeg Dem venligst notere
Man er iøvrigt usædvanlig godt forvænt
mit private telefonnummer i Deres kar
derude i »smørhullet«, som stationen po
totek,
hvis De skulle få til opgave at
pulært kalder. Lillejuleaften fik man be
skaffe en pianist eller organist til hur
søg af arveprinsen, der kom for at ønske
tig udrykning.
glædelig jul og traditionen tro medbragte
*
en kasse »med noget i til fordeling«.
Juleaften havde Frederiksberg-stationen
★
lejlighed til at gøre en ældre dame en stor
tjeneste. Det drejede sig om en ubemidlet
En forretningsmand fra Randers var aldersrentenyder, der tilmed ikke var alt
sidste sommer sammen med sin kone på for mobil. Den gamle dame var fuld af
ferie i Tornby i Nordjylland. Den 5. lovord over det vi gjorde og især den
august var ægteparret ved stranden for at måde, vi gjorde det på. Hun skrev:
nyde Vesterhavets salte vand, men des
Jeg kan ikke takke Dem nok for den
værre kom manden galt af sted og var ved
store glæde, De beredte mig juleaften.
at drukne.
Det lyste op i mit tunge sind, og så den
Sagens videre forløb fremgår af et brev,
betjening, som bar mig så let og var
som redder Peter Christensen fra Hjørsomt. Hvor var det dejligt. Tusind tak
ring-stationen kort tid efter modtog:
fra Deres hengivne
Modtag min mands og min oprigtige
tak for den hurtighed, hvormed De
bragte os hjælp på stranden nord for

Rapp. F. 20590 og 20619.

*
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Som sædvanlig har vi siden sidst mod
taget en masse lovord om udlandshjæl
pen.
F. Rosenthai, Vesterbrogade 124a, Kø
benhavn, skrev således til os bl. a.:

Særlig vil jeg takke stewardessen.
Deres naturlige og søde hjælpsomhed,
Deres betænksomhed med cigaretter og
»godt«. Deres omsorg for den tilsyne
ladende ikke særlig medtagne patient.
Hvor gjorde det godt oven på tysker
nes, — ja, hvordan er de i grunden? I
hvert fald så helt anderledes. Tusind,
tusind tak.

Samtidig benytter jeg lejligheden til
at udtrykke min hjerteligste tak for den
ualmindeligt fine behandling ved hjem
★
transporten af fru Grethe Hansen i vort
rejseselskab. Jeg beder Dem ligeledes
Det sker også, at abonnenter, som for
overfor Deres personale udtrykke min
længere tid siden er blevet hjulpet i ud
hjerteligste tak for den fine og elskvær
landet, føler trang til at gøre os opmærk
dige behandling.
som på, at hjælpen slet ikke blev betrag
★
tet som nogen selvfølge, selv om de ikke
Et sønderjydsk ægtepar har været i en lod høre fra sig. Landsretssagfører Esben
vanskelig situation i det sydlige Europa. Johannsen, Roskilde, som vi forøvrigt ved
Det drejer sig om Oda og Niels Bille, en anden lejlighed var i stand til at hjælpe
Tinglev, som den 6. november skrev så under en proces ved at stille en del sta
tistisk materiale til rådighed for ham,
ledes til vort flyvepersonel:
Vel udskrevet af sygehuset og med skrev således til os:

evne til at gå i gang igen inden for få
dage vil jeg hermed sende Dem alle
hilsen og en oprigtig tak for, hvad De
gjorde for os. Den aften, De hentede
os, var vi vist kun opfyldt af vort eget
og af den kamp mod vanskelighederne,
vi havde klaret, og det er først siden
— lange timer i sengen — jeg er kom
met til at tænke på, at det mest fanta
stiske ved det hele var, at der fandtes
en organisation og mennesker bag den.
der var og vel hver eneste time er ind
stillet på at hjælpe sådanne stakler som
os, der virkelig er i knibe. For mit eget
vedkommende udsigten til operation og
yderligere op til 14 dages ophold alene
og blandt fremmede; resten af familien
måtte jo hjem, og hvordan skulle jeg
få penge til det hele?
Jeg tror jeg den aften var lidt mis
undelig på Dem, der havde »reddet«
Dem et så spændende og interessant
job, og det er jeg vistnok stadigvæk,
men jeg er siden kommet til at tænke
på, at Deres opgaver nok ikke alle er
lige nemme eller farefri.

I dag er det et år siden De hentede
min kone i Zürich og bragte hende hjem
pr. fly.
Det har egentlig pint mig i den mel
lemliggende tid, at jeg ikke har fået
udtrykt min taknemmelighed, og jeg vil
derfor benytte årsdagen til at takke Dem
for den storartede hjælp og enestående
service, De ydede os ved den lejlighed.
Jeg håber ikke senere at få brug for
Deres hjælp, men nu ved jeg, at hvis
det bliver nødvendigt, kan jeg med
tryghed henvende mig til Dem igen.

★
Og så var der skoledrengen, som altid
havde haft svært ved fristile, men fandt
på, at Falck måske kunne hjælpe ham.
Det kunne Falck åbenbart, for en uge ef
ter fik vi følgende brev:
Tak for hjælpen. Den blev mægtig
god, og læreren roste mig. Det har han
aldrig gjort før. Og De kan tro min
mor blev glad.
Jørgen.
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Forbedring af afspærringsmateriellet
Især på de københavnske stationer har
man længe været ked af det gamle af
spærringsmateriel — de talrige og ikke
særligt håndterlige stålstænger med til
hørende mukkerter og de kilometerlange
tove, som altid flænses eftertrykkeligt, så
man hver gang skal skifte en masse tov
værk ud. Afspærring ved hjælp af dette
materiel har altid været besværligt, men
hvad værre var: afspærringerne kunne
aldrig blive så effektive, som vi gerne
ville have dem.
Vi vidste godt, at man visse steder i
europæiske storbyer rådede ovér afspær
ringsmateriel, der med hensyn til effek
tivitet langt overgik vort materiel, men da
der kunne være tale om flere forskellige
systemer, blev det overladt inspektør
Tharsgaard at undersøge forholdet og
fremkomme med forslag til udskiftning
af vort gamle materiel. Tharsgaard kon
taktede først politiet, som jo navnlig med
henblik på de foranstaltninger, der skal
træffes ved besøg af andre landes stats
overhoveder, måtte have en masse ønsker,
og som forøvrigt kendte en del til de
afspærringssystemer, som anvendes i an
dre lande, og derpå tog han en tur uden
lands for at se materiellet anvendt i
praxis.
Efter at Tharsgaard var vendt hjem og
havde aflagt rapport, kunne der ikke være
tvivl om, hvorledes vi skulle gribe sagen
an. Som udgangspunkt valgte vi et sy
stem fra Amsterdam, idet vi dog fandt
gennemførelsen af nogle mindre ændrin
ger praktisk. Der er tale om solide rør
stativer på 3 m længde og vel knap 1
m høje. Stativerne fastgøres i stålfødder,
således at hver fod fastholder to stativ
ender. Fødderne er underneden forsynet
med et gummilag, der stabiliserer afspær
ringen.

Der blev hurtigt sat en halv snes sta
tiver med tilhørende fødder i arbejde, og
da materiellet var færdigt, fik en række
af de afspærringskyndige lejlighed til at
udtale sig. Hidtil har ingen haft indven
dinger at gøre. Tværtimod er alle klare
over, at dette nye materiel ikke blot er
uhyre effektivt til afspærringer, men også
har en lang række andre brugsmuligheder.
Det kan selvfølgelig ikke nægtes, at af
spærringsstativerne vil optage nogen
større plads på de københavnske statio
ner end stålstængerne og tovværket har
gjort, men det er dog ikke så galt, at pro
blemet ikke lader sig løse. På den anden
side synes det hævet over enhver tvivl, at
stativerne lader sig opstille betydeligt hur
tigere end det gamle materiel, og da selve
formålet: at skabe en effektiv afspærring
langs en rute, omkring et brandsted eller
lign, med garanti lader sig løse af sta
tiverne, er der næppe tvivl om, at vi be
slutter os endeligt til dette system og la
der det fornødne ret store antal stativer
gå i arbejde.
Hvor vidt der kan blive tale om også
at tage sådanne afspærringsstativer i an
vendelse udenfor hovedstaden, må endnu
stå hen. For det første er det jo som re
gel hovedstaden, der får besøg af de kon
ger, kejsere og præsidenter, for hvilke
kravet om afspærringernes effektivitet er
størst, og for det andet vil det vel nok
være rimeligst først at drage erfaringerne
i København, hvor vi formentlig allerede
om et par måneder skal bruge 3—4 km
af de nye stativer.
Vi ville gerne have bragt et billede af
det nye materiel. Men det må vente til
næste gang. Til gengæld håber vi så at
få lejlighed til at kommer med et billede
af materiellets brug i praxis. Vi skal så
samtidig bringe en nærmere beskrivelse.
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Sygehusbehandling af skindøde
AF

LÆGE OLE JUHL, KØBENHAVN

Denne artikel er skrevet til
»Meddelelser« af en af vore
ambulancelæger,
der har
fundet det på sin plads at
orientere vore ambulance
chauffører lidt om det, der
sker med en bevidstløs pa
tient, når vor mission er op
hørt ved afleveringen på sy
gehuset. Vi vil sikkert kunne
vente at høre mere fra dr.
Juhl med henblik på be
vidstløse patienters befor
dring fra ulykkessteder til
sygehusene.

At et menneske er skindødt vil sige, at
såvel åndedræt som blodomløb tilsyne
ladende er ophørt, idet disse funktioner
nok arbejder, men kun i ganske ringe og
utilstrækkelig grad.
Da transporten af en skindød, for eks.
en druknet, er et af de tilfælde, hvor am
bulancepersonalet er allermest personligt
inddraget i patientbehandlingen, idet der
oftest arbejdes meget ihærdigt med såvel
kunstigt åndedræt efter Holger Nielsens
metode som med massering og opvarm
ning både på ulykkesstedet og under
transporten, skal det forsøges at give et
lille indtryk af, hvordan behandlingen af
en sådan patient kan komme til at forme
sig på hospitalet.
Først og fremmest sættes der ind over
for åndedrættet. Så hurtigt som overho
vedet muligt vil man søge at føre et
gummirør ned i luftrøret, hvilket for
holdsvis let kan gøres af enhver læge,
som blot har nogen uddannelse i mo
derne narkoseteknik. Med dette gummi
rør skaffer man sig mulighed for aktivt

at blæse ilt direkte ned i lungerne, idet
man lader ilt fra en iltbombe strømme
ind i en gummipose og herfra med hån
den rytmisk trykker ilten ned i lunger
ne, som derved fyldes fuldt så effektivt
som ved normalt åndedræt. Desuden har
man mulighed for at føre en sugeslange
ned gennem gummirøret og ned i lunger
ne for på den måde at fjerne slim, vand
og hvad der ellers kan være kommet ned
i luftvejene. Kunstigt åndedræt udført på
den ovenfor beskrevne måde, som kaldes
overtryks ventilation, er yderst effektiv og
kan vedligeholdes så længe det skal være.

Såsnart åndedrættet er bragt under kon
trol, koncentrerer man sig om blodomlø
bet. Såfremt hjertet ved indledningen af
overtryksventilationen stadig slår blot no
genlunde regelmæssigt, vil alene den bed
rede ilttilførsel ofte bevirke, at blodom
løbet bedres, og pulsen vil atter kunne
føles og vil som regel hurtigt blive kraf
tigere. Sker der ingen bedring af blodom
løbet blot som følge af den bedre ilttilførsel, må man stimulere med blodtransfu
sion eller bloderstatningsstoffer som
plasma, serum eller dextran, som er en
opløsning af et specielt kulhydrat.
Hvis derimod hjertet ved indledningen
af overtryksventilationen er gået helt i stå
eller blot slår slapt og sitrer hurtigt, har
man en minimal chance for atter at få
det til at slå regelmæssigt, ved at åbne
brystkassen og føre en hånd ind og med
rytmiske tryk på selve hjertet at starte
blodcirkulationen igen. For at dette ind
greb på selve hjertet skal have nogen som
helst mulighed for at give resultat, må der
dog ikke være gået mere end ca. 4 minut
ter, fra hjertet er gået i stå eller begyndt

at sitre, og indtil man med hånden kan
begynde at trykke på hjertet.
Er det således lykkedes at få blodom
løbet igang igen, da afhænger det videre
forløb af de skader, som iltmanglen un
der skindødsperioden har forvoldt på le
gemets forskellige organer iøvrigt. En
hver celle i organismen kræver for at
kunne fungere og holde sig i live en sta
dig tilførsel af ilt. Ophører denne ilttil
førsel, eller falder den til en vis stør
relse, da opstår der beskadigelse af cel
len. Ved kortvarig iltmangel kommer der
måske kun en forbigående ophævelse af
cellens funktionsevne, men ved længere
varende iltmangel vil cellen aldrig gen
vinde sin funktionsevne og kan gå totalt
til grunde. Under en skindødsperiode sker
der en iltmangelbeskadigelse af cellerne,
og der kan for eks. ske det, at man under
udførelse af det kunstige åndedræt kan
få blodomløbet igang igen, men at be
skadigelsen af hjernen er så alvorlig, at de
celler, der styrer det normale automatiske
åndedræt, ikke kan genvinde deres funk
tionsevne, hvorfor den pågældende pa
tient aldrig vil kunne komme til at trække
vejret selv. Teoretisk set har en sådan
patient mulighed for at blive holdt i live
i årevis på kunstig åndedræt i bevidstløs
tilstand, men skaderne er som regel så
udbredte også i andre organer at patien
ten ret hurtigt går til.
Er såvel blodomløbet som åndedrættet
blevet fuldstændig normalt, og patienten
har genvundet bevidstheden, må man
modarbejde enhver form for temperatur
stigning, idet en sådan stiller øgede krav
til den enkelte celle i organismen. Da
disse celler måske knapt har overvundet
de beskadigelser som den forudgående
iltmangelperiode har lavet, kan den yder
ligere belastning, som en febertilstand er,
have katastrofale følger. Man forsøger
derfor at forebygge infektioner ved straks
at give nogle af de bakteriehæmmende
stoffer, som f. eks. penicillin. Opstår der
alligevel temperaturstigning, kan patien

ten afkøles og derved bringes ned på nor
mal eller undernormal temperatur. En så
dan afkøling kan gøres ved at anbringe
isposer over de store blodårer eller med en
ventilator at blæse kold luft hen over pa
tienten, når man så samtidig tilfører be
døvende stoffer, således at kulden ikke
føles, og således at der ikke kommer kul
derystelser, som kun sætter temperatu
ren yderligere i vejret.
Opstår der en beskadigelse af nyrerne,
således at de holder op med at fungere,
var dette tidligere næsten altid ensbety
dende med dødens indtræden. I de sene
re år har man imidlertid også herhjemme
på enkelte af de større hospitaler opret
tet såkaldte »kunstige nyrer«. Princip
pet i en sådan »nyres« virkemåde er, at
blod pumpes ud fra en af de store årer og
ledes hen over nogle tynde cellophanhinder, hvorved de stoffer, som de rigtige
nyrer udskiller i urinen, kan få lejlighed
til at trænge ud af blodet. Herefter løber
blodet tilbage i patienten. Ved at be
handle således i 6—8 timer ad gangen,
med nogle dages mellemrum, vinder man
tid, således at nyrerne får mulighed for at
komme sig og genvinde deres normale
urindannende evne. Det lykkes af og til
at forhindre patienterne i at dø af urin
forgiftning.
Det vil af det beskrevne sikkert for
stås, hvor kompliceret og vanskelig be
handlingen af en skindød kan være, og
hvorfor et i begyndelsen tilsyneladende
heldigt resultat kan få en nedslående slut
ning.
Det har været mit mål at give et ind
tryk af, hvor farlig iltmangel under en
hver form er for organismen, samt hvor
altoverskyggende vigtigt det er, at en til
strækkelig ilttilførsel først og fremmest
søges etableret. Såsnart en patients vejr
trækning ikke er overbevisende god, må
man altid have iltmangel i tankerne, og
meget ofte vil en medtaget, forpint, for
slet ikke at tale om bevidstløs patient have
stor gavn af, at man lukker op for ilt-

bomben og bare holder masken let foran ilttilførselen til alle organerne. Man be
mund og næse for derved at øge iltpro høver ingenlunde at være skindød, før
centen i indåndingsluften og dermed også end iltmanglen kan true.

Københavns nye afaspzezzingsstatlvez
Vi lovede i sidste nummer at sige lidt
mere om de afspærringsstativer, som er
anskaffet til de københavnske stationer.
På billedet nedenfor ser man et par
af stativerne opstillet foran vor gamle
station i Tietgensgade i København. Fem

De nye stativer
prøves foran
stationen i
Tietgensgade

af stationens folk prøver at læne sig for
at mærke, om stativerne holder stand, og
det gør de! Venstre fløjmand på billedet
er gamle Persson, som ud fra 40 års af
spærrings-erfaring siger god for stativer
ne. Iøvrigt har stativerne været forevist
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Stativeme
prøveopstillet
i politigården

i København

politiet. Det skete ved en opstilling på
De af politiets folk, som har med de
politigården, hvor man også viste de man dele at gøre, og som også skal forberede
ge kombinationsmuligheder, stativerne by modtagelsen af den engelske dronning til
der på.
maj, sagde god for afspærringssystemet.

Bugsering og start af biler
med automat-gear
Biler med automat-gear kan ikke slæbes
igang eller bugser es, uden at der træffes
særlige foranstaltninger for at sikre bilen
mod beskadigelse. Vi bringer derfor efter
»The American Automobile« nogle an
visninger på, hvordan dette gøres for de
mest kendte typer af automat-gear.
Bemærk, at man aldrig må trække en
vogn med automat-gear igang, den skal
skubbes igang, ellers risikerer man, at
den kører op bagi den trækkende vogn,
når motoren starter.

til ved at træde gaspedalen een gang ned
og slippe den igen. — 3. sæt gearvælge
ren i stilling »N«. — 4. skub vognen, når
hastigheden er kommet op på ca. 50 km
i timen sættes gearvælgeren over i stilling
»D« eller »L«.

Automatic Drive
(Studebaker, Jaguar).

Dynaflow
(Buick).

Bugsering: sæt gearvælgeren på »N«,
og sørg for ikke at køre hurtigere end 45
km i timen. (Husk, at færdselsloven for
byder bugsering med større hastighed end
30 km i timen).

Start: 1. sæt tændingen til. — 2. få den
Start: 1. sæt tændingen til. — 2. sæt
automatiske choker (på Studebaker) sat gearvælgeren på »N«. — 3. skub vognen
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op på en hastighed af ca. 25 km/t, hvor
Bugsering: må ske med gearvælgeren på
efter gearvælgeren flyttes til »L«. Forøg »N«, hvis hastigheden ikke overstiger 70
hastigheden jævnt, indtil motoren starter, km/t.
almindeligvis omkring 40 km/t.
Hydra-Matic
Bugsering: sæt gearvælgeren på »N« og

kør ikke over 45 km/t. Vognen må kun (Cadillac, Hudson 6, Kaiser, Nash 6,
bugseres nogle få kilometer på denne Oldsmobile, Pontiac, Rambler, Willys).
måde — hvis der skal bugseres længere
Start: 1. sæt tændingen til. — 2. sæt
strækninger, må bagenden løftes op fra gearvælgeren på »N«. — 3. skub vognen
jorden. (Husk færdselsloven, højst 30 op på 35—40 km/t og sæt gearvælgeren
km/t ved bugsering).
over på »Dr«. På Oldsmobile bør kun
»Dr«-stillingen benyttes, på Kaiser kan
Fordomatic, Merc-O-Matic,
derimod både »Dr« og »Int« benyttes.
Turbo-Drive
Bugsering: hejs vognens bagende op, el
(Ford, Mercury, Lincoln).
ler afmonter kardanakslen. For Hudson,
Start: 1. sæt tændingen til. — 2. sæt Kaiser, Nash, Rambler og Willys kan bug
gearvælgeren på »N«. — 3. skub vognen sering ved en hastighed under 40 km/t
op på godt 30 km/t og sæt gearvælgeren dog tillades, hvis vognen er kørt til (d. v. s.
på »L« eller, hvis vejen er glat, »Dr«. Mo over 1600 km).
toren skulle da starte.
Ultramatic
Bugsering: sæt gearvælgeren på »N« og
(Packard, Clipper, Hudson V-8 og
kør ikke over 60 km/t. (Husk færdsels
Nash V-8).
loven, 30 km/t). Vognen må kun bug
seres en kort strækning på denne måde,
Start: 1. sæt tændingen til. 2. sæt gear
ikke over 20 km. Ved længere bugseringer vælgeren på »N«. — 3. skub vognen op
skal bagenden løftes eller kardanakslen på 40 km/t og sæt så gearvælgeren på
afmonteres.
prikken tilvenstre for »D«.
Bugsering: kan ske med gearvælgeren
på »N«, hvis hastigheden ikke kommer
(Chrysler, De Soto, Dodge og Plymouth). over 45 kmt/t. Skal bilen bugseres læn
Start: 1. sæt tændingen til. — 2. sæt gear gere strækninger end 450 km, skal den
vælgeren på »N«. — 3. skub vognen op løftes, eller kardanakslen skal afmonteres.
på ca. 40 km/t og skift derefter over til
»L«.
Borg-W arner Automatic Transmission.
(Morris).
Bugsering: sæt gearvælgeren på »N«
og kør aldrig over 55 km/t. Skal der bug
Start: Undersøg, om gearvælgeren står
seres længere strækninger end 150 km, på »N«, hvis ikke, stil gearvælgeren på
bør bagenden løftes eller kardanakslen af »N«, sæt tændingen til (tændingen kan
monteres.
ikke sættes til, før gearvælgeren står på
»N«). — 2. Skub vognen op på 40 km/t,
Powerglide
skift derefter over til »D« eller »L«. »D«
(Chevrolet).
er mest foretrukket.
Start: 1. sæt tændingen til. — 2. sæt gear
Bugsering: må ske med gearvælgeren
vælgeren på »N«.— 3. skub vognen op på »N«, farten må på intet tidspunkt
på 40—50 km/t og skift så over på »L«. overskride 56 km/t.
Power-Flite
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BLÆSILD FORTÆLLER
om en natlig

ambulanceflyvning
fornylig
Uden at være gammel er
Blæsild-Henriksen
ældste
mand i vor flyvetjeneste. Han
turde være kendt af alle i
korpset — styrmanden, tele
grafisten, piloten, pibehoved
skæreren og tegneren, der
har så meget omkring ørene,
men som altid synes at have
god tid. Blæsild kan osse for
tælle, og det gør han her,
selv om det holdt hårdt at
lokke ham til det. Han for
tæller om en expres-flyvning
fra Kastrup til Tirstrup og
tilbage med en dykker, der
hurtigt skulle anbringes i
Holmens kompressionstank.

★
Det var en lørdag aften — næh, det
var egentlig søndag morgen — ved den
tid, da man sover allerbedst, hvis man
da sover. Min telefon kimede kl. 01,20,
og damen sagde »Århus« ind i øret på
mig. I det korte øjeblik, der gik, inden
inspektør Taysen fra Aarhus-stationen
meldte sig i røret, svirrede det rundt i
hovedet på mig med bestemmelser om
Tirstrups varslingstid, der normalt er en
time, vejr og vind, o. s. v. og så selvfølge
lig osse lidt om, hvad der nu ku’ være
galt.
Nå, Taysen kom og fortalte, at der
var kommet en forespørgsel fra hospitalet,
om det var muligt at flyve en dykkersyg

mand fra Tirstrup til Kastrup. Man vid
ste endnu ikke, om flyvningen blev ak
tuel, men blev den, skulle det gå mor
derlig rask. Jeg fortalte, at der teknisk
ikke var noget i vejen for at flyve med det
samme, eller i hvert fald så snart jeg hav
de fået bukserne på, og med vejrkortet
fra den forgangne dag i erindring kunne
jeg også forsikre, at vejret heller ikke
ville være nogen hindring.
Mens Taysen talte med hospitalet i
Aarhus og fik endelig besked, nåede jeg
en forfærdelig masse. Jeg kom først selv
på benene, så purrede jeg mekaniker
Thomsen, og jeg fik sludret med vejrtje
nesten om vejr og vind. Meteorologen
savnede vist en at sludre med på den tid,

for sikke et snakketøj? Eller var det mig
selv, der var lidt for morgenstille? Men
han var en nu en flink fyr, den meteoro
log, for han vidste hvad han talte om, og
hans rapport var fuldkommen vandtæt.
Det er nu rart med den slags mennesker.
Nu kunne Aarhus for den sags skyld
godt melde sig igen, og det gjorde den
faktisk osse. Samtalen var kort og knap.
Dykkerens tilstand gjorde det nødvendigt,
at han transporteredes til København pr.
omgående.
Min kone var vågnet af alt ringeriet
men hun nåede vist kun at se frakke
skøderne forsvinde ud af døren og råbe
det traditionelle »Farvel og god tur«.

★
Den lille bil er væmmelig kold at
komme ned i, men det må heller ikke
være sjovt for den at stå i rendestenen
hele natten. Men vi stanger os dog frem
ad lufthavnsvejen, hvor arbejdstemperaturen på mekanikken bliver helt pæn.
Hovedvagten i havnen er kvik ved por
ten. Noget tyder på, at den har været
åbnet fornylig. Da jeg kommer rundt
om hjørnet ved hangar B ser jeg, at vores
hangar C er fuldt oplyst, og at Doven
langsomt glider ud. Tom og benzinman
den aser med det tunge bæst. Hurtigt er
jeg ude for at hjælpe med. Tom affær
diger mig med, at de »ka’ sæl«, og at jeg
bare kan sørge for papirerne. Jeg får kun
lov at sige til Tom, at han ska’ med, og
at der skal fyldes op i begge sider.
Håndbøger, lasteskema og flyveplan!
Så ringe til briefing: »Må vi få 1500 fod
til Tirstrup«. Vi kunne åbenbart få, hvad
vi ville ha’ på den tid. »Flyvetid«, spørges
der. »Ca. 40 minutter«, svarer jeg! »Og
flyvetid, rute og højde hjem?« spørges
videre. »Så lavt som muligt og over så
meget vand som muligt og ca. 45 minut
ter«, returnerede jeg. »Alt i orden«, får
jeg bekræftet, men briefing siger, at de
endnu ikke har fået bekræftet åbningen
af Tirstrup. Der skulle være sendt bud til

flyvelederen, så han må snart være der.
Tankene er fulde, alt er i orden og be
sætningen på plads. Tom sidder i højre
side og Sonne fra st. Amager er i kabi
nen, så han kan tage sig af patienten på
hjemvejen. Flyvningen var blevet beor
dret i Aarhus kl. 01,40 og nu — da jeg
afprøver motorerne i startpositionen, er
klokken 02,13. Vi letter og stiger hurtigt
til de 1500 fod. Byens lys glider hurtigt
væk. Roskildes radiofyr viser sig på kom
passet. Jeg retter ind på kursen, siger far
vel til Kastrup-tårnet og melder mig til
Københavns kontrol, rapporterer over
Roskilde-fyret og sætter kursen direkte
på Tirstrup. Byerne ser noget små og søv
nige ud dernede. De kan sagtens. Men luf
ten er dejlig rolig heroppe, og der er kun
lette skyer. Doven glider støt frem.
Nu skulle vi ha Tirstrup fyr på radio
kompasset. Tom søger i nærheden af fre
kvensen, men nålen drejer bare rundt —
ingen indikation. Så lytter vi efter kaldesignalet »OZD« — ikke en lyd! Så er de
altså ikke kommet endnu. Vi må bare
holde kursen, så kommer de nok.
Vi glider ud langs Sjællands odde.
Stjernerne forsvinder, og skydækket til
tager, men der er fin højde endnu. Nu
kommer Københavns kontrol og siger, at
åbning af Tirstrup kan ventes når som
helst. Vi er der også snart, og vi følges
med levende interesse.

★
»Der ligger Hjelm fyr og blinker til os,
Tom,« siger jeg. »Det passer fint, og nu
skulle vi kunne se Tirstrup, hvis de har
fået lys på lampen.« Næppe er ordene
udtalt, før luftfyret ses klart. Samtidig
springer lysene på banen op mod os, og
Københavns kontrol meddeler, at nu har
han kontakt med Tirstrup, og at den
skulle være åben nu. Vi takker og skifter
til Tirstrups frekvens, der beder om po
sition. Vi melder lang finale til bane 28,
og så kommer der mere lys på samt tilla
delse til at lande. Klokken er 02,54.
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Aarhus-ambulancen holder klar. Patien
ten skiftes, medens jeg »ordner papirer«.
Flyvelederen brummer lidt over tids
punktet. Han er stadig rigget ud til knal
lertfærd med styrthjelm og motorbriller.
Det er nu osse hård kost at blive halet
ud af sin varme seng på den tid af natten
for at køre om kap med Doven.

★
Det hele klapper fint. Kl. 03.01 er vi i
luften igen. Nu gælder det om at holde
tungen lige i munden, for der skal flyves
lavt, fordi det ville forværre patientens
tilstand, hvis vi gik i højden. Vi tar den
derfor lavest muligt udover Djursland
og lige østpå. Kulien radiofyr på kompas
set, og Jyllands kyst ryger nu bagud. Så
kan vi roligt holde 300 fod til Gilleleje
tværs, derpå sydøst på forbi fyrskibet Svinbådan ved sundets indsejling, ned mellem
Helsingør og Hälsingborg, derpå Saltholm
Flak på radiokompasset, og så er det hele
ellers ligetil.
Det kniber med radiokontakt i denne
lave højde, men vi får da givet Køben
havn flyvehøjde, rute og tid, og han med
deler os, at han ikke har nogen rapporte
ret trafik på den rute. Vi havde nu heller
ikke ventet at møde andet end fiskerkut
tere i dette luftlag.
Det er i grunden en ejendommelig fart.
Vejret er relativt fint og fyrsigten er god,
men der er ingen horisont at se, så det er
godt vi har en selv — vores private, kun
stige. Ellers ville det være svært at se,
hvad der er op og ned. Kutterne dukker
op af intet og forsvinder hastigt igen. De
lurer nok på, hvad det er for et fjolleri
de tossede flyvere nu har fundet på.
Hesselø passeres om styrbord, men det
var nok lidt optimistisk at regne med at
se Gilleleje. Vi holder på Kulien lidt
endnu — ikke for længe, for den er høj
og hård. Vi prøver at dreje 45° til styr
bord. Kulien trækker langsomt agterover
om bagbord. Den svenske kyst er flot op

lyst, men de laver vist osse lys af det
bare vand derovre.
Så står vi sundet ind med Kronborg om
styrbord. Flot er det nu. Vi kontakter Ka
strup ind for direkte landing på bane 22
og får samtidig at vide, at ambulancen
holder klar ved hangar C. Det passer!
Det passer fint, altsammen!
Doven er kommet ned på landjorden
igen. Den stråler blank og fin i hangarens
stærke lys. Patienten er kørt mod Holmen.
Landingen skete kl. 03.48. Patienten vil
kunne være i tanken kl. 04.00.
Nu bliver det rart at kunne lunte hjem
i ro og mag. »Tja,« siger Tom, mens han
går rundt og kigger lidt på Doven. »Det
gik jo lidt hal’stærkt, men vi var vaksere
endnu, da vi tog marinesoldaten fra Lan
geland?« Konversationen bliver ikke til
mere, for vi finder ud af, at der godt kan
blive et par timers søvn til os, og den tan
ke gør faktisk den ellers så kedelige luft
havnsvej helt hyggelig.

Speciel frømandsvogn

i Odense
Frømændene i Odense har fra starten
været særdeles aktive. Sidste år havde de
ialt 72 dykninger med et samlet ophold
under vandet på 56 timer. Hidtil har man
klaret transportproblemet med en ombyg
get ambulance, men nægtes kunne det
ikke, at pladsen i den ombyggede vogn
var lidt trang, når en eller to mand skulle
klæde sig om inde i vognen undervejs
til dykningsstedet.
Nu har vi på Odense-stationen fået en
speciel dykkervogn. Der er ikke tale om
noget ombygget køretøj, men om en vogn,
der fra bunden er bygget og indrettet til
formålet. Kabinen er så stor, at frømæn
dene under kørslen kan iføre sig dykker
dragt uden at skulle slå knuder på sig
selv, og det siger sig selv, at alt dykker-
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I vor branche er det selvfølgelig van
skeligt at gennemføre en specialisering
fuldt ud, og det er heller ikke sket her.
Selv om der er tale om en special frø
mandsvogn, så har vi fundet det natur
ligt og til en vis grad i overensstemmelse
med formålet også at forsyne køretøjet
med bårer, tæpper, eftersøgningsprojek
torer, iltapparater, o. s. v., og hertil kom
mer så de mange ting, der direkte har
med dykkerict at gøre såsom dybdemå
ler, bojer, dykkerflag, orienteringslod,
værktoj og reservedele o. s. v.
Det siger sig selv, at køretøjet har ra
diokontakt med stationen i Odense. Men
derudover medbringer det en transporta
bel sender og modtager, som kan medta
ges, hvis man skal ud på en so eller et
længere stykke fra land, således at fol
kene inde på land hele tiden kan holdes
orienteret om arbejdets forløb.
Erfaringen har iøvrigt vist, at også frømænd trænger til at styrke sig lidt under
langvarige aktioner. Derfor er der i vog
nen indrettet et lille køkken, så man kan
grej er hensigtsmæssigt placeret, så man tilberede lidt mad og en kop kaffe. Det
kan overskue det og hurtigt få fat i det, er dette der demonstreres på billedet af dir.
der skal bruges.
W. Falck jr. og Rasmus Frømand.

Nogle betragtninger

over udøvelsen af

KRITIK

Den københavnske maskinfabrik Atlas A/S’s personaleblad »Atlas og
vi« indeholdt fornylig en artikel af en af fabrikens medarbejdere, inge
niør Willy Andersen, om kritik. Vi fandt betragtningerne særdeles eg
nede også for os, så vi gengiver dem her med Atlas’ tilladelse.
Hvor mange mennesker skal samar
bejde, er det uundgåeligt, at der af og til
opstår meningsbrydninger om trufne dis
positioner og arbejders udførelse, og så
danne meningsbrydninger giver let anled
ning til udøvelse af kritik over for andre,

en kritik som — det må vist desværre ind
rømmes — ikke altid er lige vel under
bygget, men det er selvfølgelig enhvers
ret — og pligt — at udøve kritik, når
dette anses for nødvendigt i firmaets in
teresse.
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for kritik af vort arbejde eller vore dis
positioner; men det må være en ubetinget
forudsætning for kritik, at den, der frem
sætter den, har et nøje kendskab til de
forhold, der kritiseres. Kun derved kan
kritik blive det, den skal være: positiv og
belærende.
it

kommende: »Hvorfor har du gjort så
dan og ikke sådan?« Et sådant spørgs
mål er i sig selv en form for kritik, men
vil aldrig kunne støde an.
Hvad angår formen, man giver sin kri
tik, vil jeg gerne minde om jesuitergene
ralen Claudio Aquavivas’ belæring: »For
titer in re, suaviter in modo«. Man skal
være »stærk i sagen, men mild i formen«.
En saglig og vel underbygget kritik har
ikke brug for voldsomme talemåder og
store ord. Den taler for sig selv og be
varer sin fulde slagkraft, selv om ordene
er stilfærdige.
Modsat vil den dårligt underbyggede
kritik ofte — for at dække over egne
mangler — betjene sig af unødigt kraf
tige former, hvad den dog ikke bliver
bedre underbygget af.
Og så bør man altid holde sig for øje,
at kritikken kun bør fremsættes over for
den, den berører, aldrig over for trediemand.
Jeg har i det anførte benyttet ordet
kritik i den gængse opfattelse (kritik be
tyder jo egentlig vurdering), men jeg vil
gerne gøre opmærksom på, at ros og
anerkendelse også er en form for kritik,
som man ikke bør undlade at anvende
engang imellem, .når lejlighed gives — den
skal nok give bonus.
Der kan selvfølgelig endnu siges mangt
og meget om udøvelsen af kritik; men
hvad jeg her har sagt, er efter min opfat
telse det centrale, som vi alle bør holde
os for øje. Kritikens indhold og form,
siger ofte mere om den kritiserende end
om den, der kritiseres.
Evnen til at omgås andre er ikke i sam
me grad alle beskåret. Egenart, tempera
ment m. m. spiller her i høj grad ind, men
jeg vil til slut gerne citere, hvad en klog
mand — jeg erindrer ikke hvem — en
gang har sagt:

Ingen er fejlfri, og ingen bliver rin
gere af at erkende en begået fejl, og når
kritikken ikke er blot negativ, men angi
ver, hvorledes opgaven efter den kritise
rendes skøn burde have været løst, bør
den kritiserede kun være glad for den og
drage lære af den.
Reaktionen på en kritik vil derfor være
ganske afhængig af, på hvilket grundlag
kritikken udøves, og af formen, hvori den
fremsættes.
Medens den vel underbyggede, belæ
rende kritik kun er af det gode, er den
uunderbyggede eller dårligt underbygge
de kritik foreteelser, som man helst skulle
undgå.
Med uunderbygget kritik sigter jeg til
den, der fremsættes af en bedrevidende
ignorant, der frimodigt og uden blusel ud
taler sin uforgribelige mening om alt og
alle, uden selvkritik og uden den ringe
ste erkendelse af sine egne manglende for
udsætninger.
Den dårligt underbyggede kritik er den,
der fremsættes ud fra et begrænset kend
skab til de forhold, det drejer sig om,
eller ud fra et snævrere interesseområde
uden hensyn til helhedens tarv.
Derfor må erhver, der mener at have en
kritik at fremføre, nøje gøre op med sig
selv, om han nu har alle fornødne for
udsætninger for udøvelsen af sin kritik.
Har han ikke det, men ikke desto min
dre — ud fra sin funktion i firmaet —
»Med venlighed og gode manerer får
har en naturlig interesse i det pågælden
man meget lettere tingene til at glide.«
de spørgsmåls gode og rette løsning, kan
han jo ganske simpelt spørge rette ved
¥

Hjørring-stationens jubilæum
Den 1. marts d. å. havde stationen i
Hjørring været i virksomhed i 25 år, og
denne begivenhed markeredes ved en lille
festlighed. Vi plejer ikke at referere sta
tionernes 25 års jubilæer, fordi vi har
været bange for, at referaterne skulle bli
ve for stereotype. Stationerne i Hillerød,
Kolding, Ringsted, Køge, Svendborg, Hol
bæk, Thisted, Ruds Vedby, Nykøbing F.,
Maribo m. fl. må have os undskyldt, at
vi ikke har gjort deres 25 års dag til gen-

I garagehallen i Hjørring hobede blom
sterne sig op, og ved middagstid holdtes
en reception for de mange, som mødte
for at lykønske. Direktør Jørgen Falck
indledte med at rette en tak til Hjørring
by, oplandskommunerne, amtet, politiet og
sygehuset for den støtte, der var ydet
stationen gennem årene, og der lød også
en tak til stationens mandskab for det
gode arbejde, der var præsteret. En gam
mel ven af korpset, sognerådsformand

stand for omtale, men enhver vil kunne
forstå, at det ville føre for vidt at kom
me ind på en sådan regelmæssig jubilæumsreportagc, og i tiden, der kommer,
vil antallet af jubilæer jo blive endnu
større.
Vort motiv til at omtale jubilæet i Hjør
ring må ses som et ønske om ikke helt at
forbigå stationernes runde dage, og der
til kommer så, at det jo kun er et fåtal
blandt vort personale, der får lejlighed
til at komme forbi Hjørring og kigge in
denfor, medens stationer som f. ex. Kol
ding og Ringsted ligger på en mere al
farvej og får jævnligt besøg af folk fra
andre stationer.

Jo,hs. Hansen, Taars, talte om de mange
forhandlinger, han bl. a. i brandkommis
sionen havde haft med direktør William
Falck — forhandlinger, som han havde
de bedste minder om, og til direktør
Kastberg rettede han ligeledes en tak
for det samarbejde, de to havde haft,
medens Johs. Hansen havde været for
mand for de samvirkende sognerådsfor
eninger. »Vi kan lide Deres folk,« slut
tede Johs. Hansen, »og vi siger Dem tak
for det, De har præsteret i omegnskom
munerne.«

¥

Bogtrykker H. Fr. Bjørn talte som re
præsentant for Hjørring byråd, direktør
Ths. Bech for civilforsvarskorpset, pro
prietær Aage Holm, Eskær, for sygehu-

Stationens personale plus nabostationernes ledere og dir. Jørgen Falck, Aalborg

sets bestyrelse og administration, kontor
chef B. E. Gregersen for Hjørring amt,
inspektor E. Hansen for sygehusets per
sonale, frisørmester Leo Tillebech for Rø
de Kors, direktør P. Hansen for Hjørring
privatbaner, malermester Th. Jakobsen
for privatbilisterne, reklamechef Steen Sø
rensen for badmintonklubben, som Falck
hjalp med at rejse buerne til den ny bad
mintonhal, og stationsledcr Emil Ander
sen, Ikast, der tidligere har gjort tjeneste
på stationen i Hjørring.
På mandskabets vegne talte redder Cæ
sar Fælled, der takkede stationsleder Poul
Gullach for de gode arbejdsforhold, der
findes på stationen i Hjørring.

— I tiden, der kommer, skal det ikke
skorte på god vilje hos os, sagde han,
for vi har det sådan, at arbejdet giver
os både tilfredsstillelse og glæde.

Direktør Kastberg takkede for de man
ge smukke ord, der var blevet udtalt om

korpset. En særlig tak rettede han til sog
nerådsformand Johs. Hansen og til Hjør
ring by og opland.
Til sidst talte stationsleder Gullach, der
takkede korpsets ledelse for det gode ma
teriel, som stationen er i besiddelse af, og
som sætter den i stand til at efterleve
stifteren, Sophus Falcks ord om, at hurtig
hjælp er dobbelt hjælp.
Blandt gratulanterne sås endvidere
stadsingeniør Jørgen Vestergaard, Hjør
ring, byrådsmedlem Alfred Heilesen, fru
Selmer-Krogh som repræsentant for DKB,
brandinspektør Vestergaard, sognerådsfor
mand P. Brusgaard, Skibsby, overbetjent
J. Grønbech samt stationslederne fra
Falck-stationerne i Vendsyssel.
Ialt var over 100 gæster tilstede ved
receptionen, der fik et smukt og hygge
ligt forløb. Kl. 12.30 samledes mandska
bet og reservebrandfolkene til en spisning
på stationen, og samtidig var på hotel
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Stationsledcr

Poul Gullach
taler ved

receptionen
i garagehallen
i Hjørring

Phønix arrangeret en beskeden frokost
for repræsentanter for myndigheder, or
ganisationer og forsikringsselskaber. Også
ved denne lejlighed lød mange anerken
dende ord om korpset, og vi kunne ikke
undgå at få det indtryk, at vi er velsete
i Hjørring.
Også stationsleder Poul Gullach fik
mange blomster. Ganske vist har han
indstændigt bedt os om ikke at gengive,
hvad der blev sagt om ham, men vi kan
dog ikke lade være méd at sige, at al den
anerkendelse, som ved en sådan lejlig
hed vises vor lokale leder, i høj grad glæ
der os — ikke mindst i dette tilfælde,
hvor det har vist sig, at vore betænkelig
heder i sin tid ved at udnævne en køben
havner til vendelbo ganske er blevet gjort
til skamme. En hel del af det, der blev
sagt om vor stationsleder deroppe, havde
vi jo nok en anelse om i forvejen, men
nu har vi også fået politimester Høybye’s
ord for, at Gullach er så god som nogen
Vendelbo, og så er det vel tvivlsomt, om
man kan nå mere.

★

Foruden de mange anerkendende ord,
blomsterne og telegrammerne, modtog sta
tionen en del breve. Et af dem var fra
den 80-årige brandfoged Niels Nielsen,
N. Alstrup pr. Gølstrup. Den gamle
brandfoged skrev:
Det er mig en glæde at overbringe
min bedste lykønskning til rednings
korpset i dets forskellige grene, ikke
mindst i anledning af den gode støtte
og hjælp, der ydes indenfor brand
væsenets område. Som gammel brand
foged her i Rubjerg sogns 1ste brand
kreds har jeg haft så god lejlighed til
at følge med i hele den fremadskri
dende virksomhed, De har udfoldet, idet
jeg i november 1931 blev valgt til
brandfoged og nu har fungeret uafbrudt
siden — trods mine godt 80 år. Men
det har altid været interessant for mig
at møde op til de forskellige øvelser,
som har været afholdt i årenes løb,
og jeg siger tak for den gode tone, der
har hersket under øvelserne og for de
mange gode råd og oplysninger, der
så beredvilligt er givet os.
Tak til stationens mandskab og leder
for den svundne tid. Hver for sig har de
med ærlig vilje ydet deres bedste.
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EN FÆRDSELSSAG BEHANDLES
Af politifuldmægtig Jørgen Bodenhoff,
Kalundborg

Med mellemrum har vi bragt
artikler om korsel og trafik
for hele tiden at minde om,
at der skal køres ordentlig
med vore vogne. Ser vi bort
fra det vi har skrevet om vor
egen kørselsinstruks, har vi
så vidt muligt undgået selv at
docere forsvarlig og hen
sigtsmæssig kørsel, men over
ladt det til udenforstående,
men sagkyndige folk. I »Bil
bogen 1957« har politifuld
mægtig Bodenhoff berettet
om en konkret færdselssags
behandling, og denne frem
stilling gengiver vi her med
forfatterens tilladelse.
Hver dag sker der på danske landeveje
og gader færdselsuheld med mere eller
mindre alvorlige følger for personer og
materiel. Alle mulige kloge hoveder læg
ges i blød for at udfinde veje og midler
til at begrænse disse sørgelige hændelser,
som med det voksende antal motorkøre
tøjer har en tilbøjelighed til at stige i tal.
Om alle disse problemer skrives og dis
kuteres der næsten daglig i aviser og
andre publikationer, således at det i dag
er muligt for enhver at skaffe sig nogen
orientering herom.
Hvad sker der imidlertid fra det øje
blik et færdselsuheld har fundet sted?
Hvorledes behandler man i dag et færd
selsuheld, og hvorledes søger man at af
hjælpe følgerne heraf?
I takt med det stigende antal motor
køretøjer og det voksende antal uheld
kan man sige, at der i tiden efter første
verdenskrig stort set er vokset en ganske

bestemt behandlingsmåde eller praksis op,
cn praksis, som de mange mennesker, der
har været parter i et færdselsuheld, per
sonlig har fået en vis overfladisk og ofte
noget bitter erfaring om. Denne bitterhed,
som måske særligt tager sigte mod den
lange tid, det tager at behandle disse sa
ger, er på sin vis meget forståelig, dog vil
jeg samtidig understrege, at der også er
grunde for, at der medgår en betydelig
tid til behandling af disse sager.
Men mon det ikke for at give svar
på disse spørgsmål ville være cn idé at
plukke cn enkelt typisk påkørselssag ud,
og så følge dens gang gennem kontorer,
hos myndigheder, hos forsikringsselska
ber og i retten, eller hvor den nu ellers
måtte blive behandlet.

Hvad der kan hænde på landevejen.

.En lørdag i august måned 1955 kom
mer dyrlæge Hansen kørende i sin folke
vogn ad en landevej gennem en af Sjæl
lands smukkeste egne. Stemningen i vog
nen er god, dyrlægen og hans familie —
kone og to børn — er på vej til deres
sommerhus ved kysten. Farten er mode
rat, ca. 50 km, alt ånder således fred og
ro. Men pludselig kommer Carlsen! Carl
sen — i det civile liv specialarbejder — er
den lykkelige ejer af en scooter, tilmed en
kabinescooter, naturligvis hans stolthed.
Carlsen kommer fra en sidevej, der ud
munder i højre side af den vej, Hansen
kører ad, og han kører noget hurtigere
end dyrlægen, han ligger på mellem 60 og
65 km, men nedsætter dog farten lidt, da
han kører ind på landevejen, som han
skal svinge til venstre ad. Begge parter
ser hinanden i relativ god tid. Dyrlæge
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Hansen er overbevist om, at han ikke be
hover at holde tilbage, men han mener
tværtimod, at scooteren skal holde til
bage, da den kommer fra en efter hans
mening mindre befærdet vej, selvom denne
vej udmunder på hans højre side. Carlsen,
der i en afstand af 30—35 m ser folke
vognen, regner med, at han uden risiko
kan komme over foran denne og kører
derfor frejdigt frem og ind på landevejen
og påbegynder sin svingning til venstre.
Men endnu inden han har gennemført
svingningen, bliver han påkørt af folke
vognen og vælter. Der sker skade på
begge motorkøretøjer, og Carlsen får
nogle rifter på sin højre arm og et lille
sår på en af fingrene.
Bør politiet tilkaldes?

Når der som i dette tilfælde er sket en
påkørsel, og der herved er påført parter
ne hovedsagelig materiel skade, melder
det spørgsmål sig, om politiet skal tilkal
des og i bekræftende fald hvorfor.
Man kan straks fastslå, at der ikke —
bortset fra tilfælde af død og alvorlig per
sonskade — noget sted er foreskrevet
parterne, at de har pligt til at tilkalde
politiet. Men bortset fra tilfælde, hvor den
materielle skade er ganske ubetydelig, kan
man vist roligt sige, at det er i parternes
og især i den mere uskyldige parts vel
forståede interesse, at politiet så hurtigt
som muligt bliver tilkaldt, selvom de på
gældende risikerer at få en bøde for over
trædelse af færdselsloven. Parterne selv
er ikke særligt velegnede til at bedømme,
hvem skylden for påkørslen påhviler, el
ler hvorledes en skyld rigtigst bør forde
les. Det er en almindelig menneskelig fejl,
at man er meget tilbøjelig til at betragte
sin egen kørsel med overbærende øjne,
samtidig med at man har en vis tilbøje
lighed til at betragte modparten enten som
en motorbølle eller en tåbelig fyr, hvem
et rat aldrig burde have været betroet.
Hertil kommer yderligere, at det ikke er

muligt for parterne straks efter en på
kørsel at bedømme omfanget af en skade,
hvorfor man roligt kan fastslå, at det i
det overvejende antal tilfælde er det rig
tigste at tilkalde politiet.

Landbetjentens arbejde.
Dette bliver Hansen og Carlsen også
hurtigt enige om, især da de begge er
overbeviste om, at skylden for påkørslen
påhviler den anden part, Landbetjenten
kommer tilstede og lader allerførst de to
motorførere ånde på sig for at lugte, om
der skulle være »sprit« i sagen. Det var
der ikke. Derefter påbegynder han afhø
ring af førerne og af de personer, som
eventuelt har set noget til påkørslen, lige
som han udfærdiger en kladde til et rids
over påkørselsstedet med angivelse af
vejene, bredden af disse, kørselsretnin
gerne, bremsespor, sammenstødsstedet, kø
retøjernes placering før og efter påkørslen
og eventuel bebyggelse eller beplantning,
der kan have haft betydning for motorfø
rernes udsyn. De to førere forklarer stort
set om påkørslen som fortalt foran, dog
mener Carlsen, at han nedsatte hastighe
den til ca. 40 km, inden han kørte ud fra
sidevejen. Afhøringen af vidnerne giver
ikke særligt mange oplysninger om på
kørslen, da de personer, landbetjenten i
første omgang har fået fat i, ikke har set
de implicerede køretøjer; dog bliver det
oplyst, at en mekaniker, der ikke har haft
tid til at vente, skal have observeret par
terne før sammenstødet. Endvidere bliver
det oplyst af beboerne ved påkørselsste
det, at de to veje er omtrent lige stærkt
befærdede, dog at den vej, ad hvilken
dyrlæge Hansen er korr met kørende er
noget stærkere befærdet om hverdagen.
Om søndagen er vejene efter beboernes
mening lige stærkt befærdede.
Endelig foranlediger landbetjenten, at
motorkøretøjerne i vor sag bliver teknisk
undersøgt for at få konstateret, om disse
lider af mangler ved materiellet, der kan
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len. Justitsministeriets motorsagkyndige
tilkaldes og konstaterer, at ingen af mo
torkøretøjerne lider af særlige mangler,
bortset fra at håndbremsen på scooterens
venstre baghjul var svag, hvorom han udfærdiger en erklæring, der senere vedlæg
ges sagen.

denne person bor i en anden politikreds,
sendes sagen til vedkommende politime
ster med anmodning om afhøring af den
pågældende. Denne person forklarer, at
han har siddet ved vejkanten ca. 20 m
fra påkørselsstedet og set scooteren kom
me kørende, og han mener, at denne kom
I kørende ud på landevejen med en hastig

Bremsespor :
Scooteren: 1 = 8,60 m,
2 = 8,88 m,
Folkevognen: 3 = 5,90 m,
4 =15,50 m.

rabat
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Rabat

5 6 7 8
5: Her stod scooteren efter uheldet og efter at være rejst.
6: Her stod bilen efter uheldet. 7: Sammenstødsstedet.
8: Køretøjernes sandsynlige stilling i sammenstødsøjeblikket.
^.Skitsen i sagen om det beskrevne uheld

På politikontoret.

Efter at landbetjentens behandling af
sagen er afsluttet, og hermed går der nød
vendigvis flere dage, afleverer han sagen
på politikontoret, hvor sagens videre be
handling overgår enten til en politifuld
mægtig, en politiassistent eller i de større
politikredse med mange færdselsuheld til
en særlig færdselsafdeling. Efter at der
på en særlig blanket er udfærdiget et færd
selskort, der senere indsendes til statistisk
departement, melder der sig straks det
spørgsmål, om der kan skaffes yderligere
oplysninger til belysning af sagen. I vor
sag manglede afhøring af mekanikeren,
der havde forladt påkørselsstedet, inden
landbetjenten var kommet til stede. Da

hed af ca. 65 km. Efter at sagen er sendt
tilbage, og der ikke synes at kunne skaf
fes flere oplysninger, melder der sig to
spørgsmål: Hvem skal betale skaderne på
motorkøretøjerne, altså erstatningsspørgs
målet, og skal der rejses tiltale for over
trædelse af færdselsloven mod nogen af
de implicerede kørere, — eventuelt mod
begge.
Til klaring af erstatningsspørgsmålet
indsendes hele sagen til de to køretøjers
forsikringsselskaber, for at disse kan tage
stilling til, om der ønskes nedlagt erstat
ningspåstand overfor modparten for den
skade, der er sket på forsikringstagerens
køretøj. I mange tilfælde ordnes erstat
ningsspørgsmålet forligsmæssigt selska-
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berne imellem, da der efterhånden er op
arbejdet ret faste sædvaner, hvorefter er
statningsansvaret fordeles. I vor sag lyk
kes det imidlertid ikke selskaberne at bli
ve enige herom, og begge selskaber an
moder derfor om, at erstatningsspørgs
målet må blive medtaget såfremt politiet
beslutter sig til at indbringe sagen for ret
ten.
Tilbage for politiet står at afgøre tiltalespørgsmålet, altså spørgsmålet om no
gen af de implicerede motorførere har for
syndet sig mod bestemmelserne i færdsels
loven, for hvilke de bør drages til ansvar.
I sagen Hansen ctr. Carlsen beslutter po
litiet sig til at rejse tiltale mod begge. Mod
Hansen for at have udvist manglende agt
pågivenhed og tilsidesat sin vigepligt over
for scooteren, der kom fra hans højre side,
og mod Carlsen for at køre med bremser,
der ikke var i forskriftsmæssig stand og
for at have undladt at vise agtpågivenhed
ved kørsel fra en vej ind på eller over en
anden. I anklageskriftet anføres de be
stemmelser i færdselsloven, der påstås at
være overtrådt, og der gives en kort be
skrivelse af påkørslen. Der anføres tillige,
at erstatningspåstand nedlægges, og poli
tiet anmoder dommeren om at indkalde
navngivne vidner og de to forsikringssel
skaber til retsmødet.

Sagens behandling i retten.

Når sagen er modtaget af dommeren,
berammer, han retsmøde i sagen. Jeg skal
ikke her trætte med en minutiøs gennem
gang af alt, hvad der sker under sagens
behandling i retten, men man kan stort
set sige, at rettens behandling består i en
gennemprøvning og kontrollering af hele
det materiale, der med anklageskriftet er
forelagt retten. Sikkerheden for at man
når til et såvidt muligt retfærdigt resultat
ligger i, at såvel forsikringsselskabernes re
præsentanter — ofte sagførere — som po
litiet får lejlighed til at stille spørgsmål til
de tiltalte og til enhver, der indkaldes af

retten for at give forklaring, ligesom dom
meren naturligvis selv kan stille spørgs
mål, ja ofte foretager dommeren selv af
høringen.
Det er af praktiske grunde en alminde
lig regel, at tiltalte og vidner i færdsels
sager afhøres ved den ret, hvor de bor,
hvorfor der ved første retsmøde i vor sag,
hvor begge de to tiltalte motorførere bor
uden for den retskreds i hvilken sammen
stødet er sket, alene afhøres et vidne sam
tidig med, at forsikringsselskaberne lader
møde ved to sagførere. Vidnet forklarer,
at den vej, ad hvilken Hansen kom kø
rende, er noget mere befærdet end den vej,
hvorfra Carlsen var kommet. Under sa
gens behandling påhviler det parterne,
eventuelt ved deres forsikringsselskabers
hjælp at fremlægge bevis for de skader,
der er overgået dem, almindeligvis ved
fremlæggelse af regninger for reparationer,
hvorfor sagføreren for Hansens forsik
ringsselskab fremlægger en sådan regning
og nedlægger påstand om, at Carlsen og
dennes forsikringsselskab dømmes til be
taling af kr. 550 for reparation af folke
vognen. Herefter sker der i korte træk
dette, at de to tiltalte afhøres ved deres
hjemting, ligesom det vidne, der overvæ
rede påkørslen, afhøres ved sit hjemting.
Begge de tiltalte fastholder de forklarin
ger, de tidligere har afgivet til politiet,
Hansen således, at han anså den vej,
ad hvilken han kørte, for den mest be
færdede, medens Carlsen som sin op
fattelse hævdede, at folkevognen skulle
have opfyldt sin højre vigepligt, ligesom
han påstod, at folkevognen havde været
noget for langt ovre i venstre halvdel af
kørebanen. Vidnet bekræftede som sit ind
tryk, at føreren af scooteren kørte ud på
vejen med for stor hastighed.
Endvidere er der af selskabernes repræ
sentanter, foruden den tidligere omtalte
påstand om betaling af reparation af fol
kevognen på kr. 550, yderligere blevet
nedlagt påstand af Carlsen og dennes for
sikringsselskab mod Hansen og hans for

sikringsselskab for reparation af scooteren
på kr. 1154. Endelig har dyrlæge Hansen
påstået sig tilkendt betaling for afsavn af
vognen i de 14 dage reparationen varede
med kr. 280. Parternes personlige skade
har i vor sag heldigvis været så ringe, at
der ikke påstås erstatning for personskade.
Dommen.

skade. Nævnes bør måske, at det er al
mindeligt, at politiet i de tilfælde, hvor
selskaberne træffer en forligsmæssig ord
ning af erstatningen, klarer straffespørgsmålet ved et bødeforlæg, der ved politiets
egen foranstaltning forkyndes for lovover
træderen, således at man helt undgår at
sende sagen til retten, medmindre den på
gældende erklærer, at han ikke ønsker
at vedtage bøden. Man kunne rejse det
spørgsmål, om det ikke kunne være nød
vendigt for dommeren selv at se påkør
selsstedet. Dette sker undertiden, men som
regel klarer man sig med det rids, politiet
har udfærdiget i sagen, og ofte, især i
tilfælde af stor personskade, lader politiet
påkørselsstedet, bremsespor og de impli
cerede køretøjer fotografere. Gode foto
grafier er et fortrinligt bevismiddel.
Man må således forstå, at der meget
ofte i færdselssager kan blive tale om at
træffe afgørelse om ret betydelige økono
miske værdier, hvorfor sådanne sager, der
behandles og vurderes af mange forskel
lige instanser, nødvendigvis må under
kastes en grundig behandling, og at en
sådan tager tid.
(Bilbogenl957)

Den 23. marts 1956, altså ca. 6 måne
der efter påkørslen, falder afgørelsen. —
Dommen giver ikke dyrlæge Hansen med
hold i, at den vej, ad hvilken han kørte,
var så åbenbart stærkere trafikeret end
den anden, at han med rette kunne for
vente, at færdselen ad sidevejen skulle
holde tilbage for ham, hvorfor dommeren
da også dømmer dyrlæge Hansen for at
have tilsidesat sin vigepligt over for færds
len fra hans højre side. Carlsen bliver
dømt for at have undladt at udvise den
særlige agtpågivenhed, som færdselsloven
forudsætter skal vises af enhver ved kørsel
fra en vej ind på eller over en anden, samt
for at have kørt med dårlige bremser.
Begge de tiltalte motorførere idømmes en
bøde på kr. 80.
Vedrørende erstatningsspørgsmålet ud
taler dommen, at Hansen må bære % af
skylden for påkørslen og Carlsen %, hvor
efter Hansen og hans forsikringsselskab
skal betale % af Carlsens erstatningskrav
på kr. 1154 for reparation af scooteren,
Vi vil begynde med at citere et brev
medens Carlsen og hans forsikringsselskab fra redaktør Frank Hernov, Dagbladet
skal betale % af Hansens krav på kr. 550 B.T., til stationen i Ringkøbing. Hernovs
for reparation af folkevognen. Endelig brev lyder:
imødekommer dommen kun Hansens krav
på kr. 280 for afsavn af vognen med et
Tak for hjælpen i morges. Det var
beløb på kr. 90, som Carlsen og hans for
umuligt at komme igennem til den
sikringsselskab ligeledes skal betale.
hårdt belastede jernbanestation i Lem,
men Falck-stationen var som sædvan
Dette er i korte træk en beskrivelse af
lig godt underrettet. Netop i de tid
den behandling, et almindeligt færdsels
lige morgentimer er hvert minut kost
uheld underkastes her i landet. Behandlin
gen kan naturligvis variere på flere punk
bart for B.T., men takket være en
vågen Falck-mand, spildte vi ikke ti
ter, påkørslen kan være mere kompliceret
den.
end den her beskrevne, således at andre
momenter kan komme ind i sagen, særlig
De venligste hilsner
hvor der er tale om betydelig person
Frank Hernov.

Fra stationerne

-68 Dette brev refererer sig til togulykken
ved Lem tidligt om morgenen den 7. fe
bruar. Det københavnske middagsblad
var selvfølgelig interesseret i at få en be
retning med om ulykken, men det var
ikke muligt at få noget at vide, fordi man
på jernbanestationen var alt for optaget
til at kunne besvare forespørgsler. Vore
stationer i nærheden var tilkaldt, men
de var i kontakt med vagten, således
at vi fra Ringkøbing kunne orientere B.T.,
da der blev ringet op.
Hernovs brev ligger forøvrigt på linie
med en tale, som redaktør Rosted —
også fra B.T. — holdt i forbindelse med
jubilæet i oktober sidste år. Redaktør
Rosted bad os hilse alle vore stationer i
provinsen og sige hjertelig tak, fordi bla
dene altid i en nødsituation var sikker
på at kunne få hjælp fra Falck-stationer
ne. Han nævnte et exempel, hvor bladet
nødvendigvis skulle bruge en udtalelse
fra en mand i provinsen, men ikke kunne
komme i telefonisk forbindelse med ham.
En opringning til nærmeste Falck-station
klarede situationen, idet en mand på sta
tionen fik fat i den pågældende, og bladet
fik udtalelsen i middagsudgaven.

sættelse hos os på stationen i Korsør.
Selv om det i starten kneb lidt med at
forstå hinanden, så var det dog cn van
skelighed, der var til at overvinde, og den

Redder Laarent Kiralyfalvy

opvejedes i hvert fald rigeligt af den for
del, at Kiralyfalvy var uddannet brand
Det er sikkert sivet ud, at en af Korsør- mand og dertil lidt af et geni hvad me
stationens reddere er ungarer og hedder kanik angår.
Laarent Kiralyfalvy. Han er 31 år og var
★
brandmand i Budapest. Han fungerede
som brandmester i begyndelsen af revo
Vi fortalte i vort november-nummer om
lutionen, og han var med på en udryk stationen i Herning, som havde væltet en
ning til byens nationalmuseum, da der stor skorsten ved hjælp af 3 kranvogne.
skete en afgørende vending i hans til Det har stationen i Randers ikke villet
værelse. De fleste brandkøretøjer blev lade sidde på sig, for derovre har man
holdt tilbage af sovjetrussernes »befriel- rejst en skorsten af nogenlunde samme
ses«-styrker, men Kiralyfalvy nåede dog størrelse — ligeledes ved hjælp af 3 kran
frem til brandstedet. Han indså, at det vogne. Der var det særlige ved Randersville være håbløst at begynde sluknings skorstenen, at den var af stål. Den var
arbejdet uden de standsede sprøjter og fremstillet stykkevis og samlet på jorden
sluttede sig derfor til de ungarske friheds af smedemester Carl Reineke og da skor
styrker. Det varede ikke længe, før han stenen var færdig, skulle den op på høj
blev tvunget til at flygte, og skæbnen kant, og den side af sagen blev så over
førte ham til Danmark, hvor han fik an ladt Falck-stationen i Randers. Det var

★
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På Herning-stationen har vi i de senere
første gang, man her i landet har været
ude for at rejse cn stålskorsten på 22 me år kunnet notere cn vældig udvikling,
ter, og da der er for henved en halv snes som har gjort det nødvendigt at opføre
tons gods i skorstenen, var den jo ikke
sådan at bakse med. Arbejdet gik imid
lertid fint, og Randers-folkene har ladet
os forstå, at de gerne vil bistå med råd
og dåd, hvis andre stationer skulle kom
me ud for cn lignende opgave.

★
Også stationerne i Frederikshavn og
Skagen har haft kranvognene i brug, idet
de har været på arbejde i Skagens havn,
hvor 3 fiskerfartøjer på 5 tons stykket
var gået til bunds. Det havde været storm
vejr, så fartojerne havde revet sig løs,
og de var så sunket på 4 m vand. Den 5.
februar blev stationerne anmodet om at
hæve bådene, og det skete ved hjælp af
en frømand, nogle wirerstropper og 2
kranvogne. Kutterne blev hævet op til
vandoverfladen og derefter pumpet læns
og bugseret over til skibsværftet. Hele
dette bjergningsarbejde tog 6 timer.

Frederikshavn-

stationen hæver
en af de
sunkne kuttere

en tilbygning. Stationsbygningen er jo
ikke ret gammel, men alligevel er akti
viteten rendt fra den, og til kranvogne
og blokvogne samt entreprenørmateriel
let fandt vi det hensigtsmæssigt at ind
rette en særlig hal. Den blev færdig i be
gyndelsen af dette år, og ibrugtagningen
markeredes ved en lille festlighed.
Samtidig har stationen fået radioanlæg,
så man kan stå i stadig forbindelse med
køretøjerne.

-70vis Vejle, Aarhus og København) skal
være indsendt inden 1. april d. å. til fon
Assistent Børge Bjerg, Skjern, er fra 1. dens formand, overretssagfører V. Falbemarts d. å. udnævnt til stationsleder i Hansen, Holmens Kanal 18, København
K.
Skjern.

Fra kontorerne
★

★

Personalefondens forretningsfører har
bedt os meddele, at 3 af de af personalet
valgte repræsentantskabsmedlemmer i år
skal på valg i henhold til vedtægternes
§ 19. Disse 3 medlemmer er kontorchef
G. Schmidt, Vejle, vagtmester Holger
Nielsen, Aarhus, og redningsfører Aage
Nielsen, Frederiksberg.
Eventuelle forslag til valg af nye repræ
sentantskabsmedlemmer i stedet for de
nævnte 3 medlemmer (repræsenterende
personalet under selskaberne i henholds

Efter automatiseringen af telefoncentra
len i Sønderborg har stationen fået nyt
telefonnummer : Sønderborg 2 31 00. Af
samme årsag har stationen i Taastrup æn
dret nummer til telefon Taastrup 99 0642.

★
Vognmand Arne Petersen, Skrøbelev,
Fyn, og vognmand Chr. Engelbrechtsen,
Klarup, Nordjylland, bedes slettet i SLkartoteket.

★

FRYGTEN FOR DET UKENDTE
Af J, Le Harivel,
leder af informationstjenesten ved den europæiske økonomiske
samarbejdsorganisation (O. E. E. C.)

Sir Raymond Priestley, der er præsident
for det engelske produktivitetsudvalg, ud
talte for nylig ved et møde i London, at
»folk er kommet til at frygte videnskaben.
De er bange for det, de ikke forstår«.
Dette er i sig selv en bemærkelsesværdig
udtalelse, men dens betydning understre
ges særligt af, at den fremsættes af præ
sidenten for en sammenslutning af eks
perter på et tidspunkt, hvor mange jævne
mænd og kvinder i frygt og usikkerhed
ser virkningerne af den videnskabelige
udvikling i almindelighed og i særdeles
hed af den voksende viden om atomer og
.elektroner.
Denne frygt for det ukendte kan lin
dres, og den vil endog helt forsvinde, hvis
der lægges mere vægt på den store rolle,

som oplysning — information — spiller
i det man ofte kalder »den anden indu
strielle revolution.«
Vor frygt for det ukendte begynder,
mens vi er ganske små, i det mørke barne
kammer antager skygger og ubestemme
lige lyde så usædvanlige former, at vi til
sidst ikke kan lade være med at græde.
Denne gråd holder imidlertid op, når vi
får forklaret, hvad det egentlig var, der
forskrækkede os sådan. Og sådan går det
også senere i livet.
Vi føler os sikrere og roligere, når vi
får ærlige oplysninger om dette eller hint
— selvom disse oplysninger åbner vore
øjne for, at fremtidige besværligheder
måske skal mødes med en god portion
mod. Soldater, studenter og arbejdere

-71 strammer sig allesammen op til at møde
vanskeligheder af forskelligste art og de
frygter ikke, når de ved, hvad der venter
forude. Det samme gælder også i dag in
denfor erhvervslivet. Omlægningen af et
kontors organisation eller indførelsen af
en ny maskine må forklares over for de
ansatte og ikke præsenteres for dem som
et »fait accompli«, en kendsgerning. Me
nigmand hader forandring — vi er alle
inderst inde konservative — og frygter
fornyelser. Uheldigvis næres denne frygt
ved lancering af slogans og slagord. »Au
tomatisering betyder, at jeg bliver over
flødig« er blevet en udbredt opfattelse,
men for at bekæmpe denne helt unød
vendige opfattelse er det nødvendigt at
give oplysning på en enkel og klar måde.
Der kan ikke lægges for megen energi i
at skaffe denne enkelthed og klarhed, men
derudover gælder det især om at være ær
lig. Vi er desværre for tit blevet narret af
politisk tale, og communiquer om, at »alt
går fint«. Det skal indrømmes, at der ofte
i så tilfælde vil være tale om en nødven
dig politisk udvej, men det sår alligevel
mistillid og mistro til værdien af oplys
ning og information, og indenfor er
hvervslivet kan sådan tale betyde tilbage
skridt, for der findes endnu ledere, som
ikke kan forstå, at ærlig oplysning betaler
sig i det lange løb, selv om den så også
kan afføde vanskeligheder og skuffelser i
begyndelsen.
Totalitære styreformer og krige har lært
verdens frie folk at hade propaganda i
enhver skikkelse. Misbrug af informatio
ner, forvrængning af sandheden og over
dreven udnyttelse af evner og kundska
ber har fået mænd og kvinder til at fare
skræmt tilbage, når der gøres forsøg på
at påvirke eller forme deres meninger, og
dette er en alvorlig hindring for det ar
bejde, der i dag gøres verden over, for at
forøge produktionen. Det omfattende ar
bejdsprogram for industriel udvikling er
desværre blevet betegnet med slagord og
derved forvrænget og misforstået. Udtryk

ket »Produktivitetsforøgelse« er nemlig
ganske utilstrækkeligt til at forklare en
hel kampagne, og takket være tidens
svaghed for forkortelser defineres ordet
»Produktivitet« ofte helt forkert. Forny
lig blev følgende definition imidlertid gi
vet på et møde i et af de lande, der er
tilsluttet O.E.E.C.: ...det er at producere
flere og bedre varer, på en mere økono
misk måde, med mindre fysisk indsats og
større udbytte for alle, i en bedre at
mosfære«. Denne definition er langt mere
oplysende end et slagord, og er et bedre
forsøg på at give en ærlig forklaring.
Over for personer uden for virksomhe
den — kunder, leverandører etc. — har
man for længst erkendt det nyttige i op
rigtig og ærlig oplysning. Omtale af et
firma eller et selskab sker i dag gennem
et relativt ny form for offentliggørelse,
ved konkrete oplysninger om virksom
heden og dens plads i landets økonomi
ske liv, om dens betydning for at hæve
den almindelige levestandard. Inden for
olie-, stål-, kemikalie- og transportvirk
somheder er der utallige eksempler på
denne form for udbredelse af kendskab til
virksomhederne. Om dens produkter taler
man på samme måde, og ofte benyttes
netop en sådan omtale af det, virksomhe
den fremstiller, som et led i arbejdet for
at udbrede den nævnte kendskab. Det
forekommer derfor så meget mere mærke
ligt, at virksomhedsledere mange steder
ikke har forstået værdien af også at give
menneskene inden for bedriften — de an
satte — teknisk og saglig oplysning.
Meget ville gå bedre, hvis man fulgte et
klart og logisk oplysningsprogram, for af
naturen er mennesket videbegærligt. Det
er stolt af sit fag og af sit arbejde. Hvor
for ikke forklare noget om den maskine,
som hun eller han laver en lille del af?
Hvorfor ikke fortælle om en ny viden
skabelig teknik, udformet i firmaets eget
laboratorium, og dens betydning for fa
brikationen og produktionen?
Der er forskellige måder, hvorpå sådan
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ved beskrivelser og meddelelser fra le
delsen og ved træningskursus. Men hvor
for ikke bruge personalebladet som det
vigtigste informationsmiddel? Nogle me
ner at personalebladet kun skal inde
holde personalia, sportsnyt og omtale af
egne velfærdsforanstaltninger. Andre er
interesseret i at give tekniske og prakti
ske oplysninger. Og hvorfor ikke? Disse
oplysninger er ikke propaganda og det er
ikke oplysning, som kan opfattes og for
tolkes fejlagtigt.
Lige siden sin oprettelse har O.E.E.C.
bestræbt sig på at oparbejde en virkelig
udveksling af nyheder og skabe klarhed
over den værdi, som information og tek
niske oplysninger har for alle, der er in
teresseret i foretagendet, det være sig di
rektør, ingeniør, værkfører arbejder eller
den sekretær, hvis job det er at henlede
chefens opmærksomhed på forhold, der
har interesse for firmaet. En oversigt har
fornylig vist, at der stadig findes helt små
og mindre firmaer, der ikke har erkendt
værdien af en sådan informationstjeneste
og det gælder såvel i Europa som i USA.
Man har indvendt, at det kan være meget
vanskeligt at forklare meget videnskabe
lige emner for menigmand. Det er ikke
rigtigt. Intet problem er så teknisk, at det
ikke vil være muligt at forklare det på et
jævnt og enkelt sprog. Hvis det ikke kan
opfattes gennem øret, kan man måske ap
pellere til øjet: En film om turbo-jet’ens
fremdrift kan også ikke-teknikere forstå,
og elektroner og atomer kan forklares
ved livfulde diagrammer. Hvis man ikke
kan få film til rådighed, kan man hjælpe
sig med enkle tegninger og diagrammer.
Udveksling af erfaringer og oplysnin
ger firmaerne imellem anses nu også for
at have vital betydning for en industri
grens udvikling. I mange lande er ud
vekslingsbesøg med andre virksomheder
et vigtigt træk i den enkelte bedrifts liv.

For kun et tiår siden havde man anset
noget sådant for udelukket, men i dag
åbner konkurrerende virksomheder deres
døre og inviterer andre ind for at se, hvor
langt man er kommet i teknisk henseende.
Imellem landene finder en tilsvarende ud
veksling sted. O.E.E.C. har opmuntret og
støttet denne internationale udveksling af
oplysninger ved udgivelsen af sine »Euro
pean Technical Digests«, hvor et måned
ligt uddrag af oplysninger fra 11 lande
(taget ud af over 1.000 tidsskrifter) tryk
kes på engelsk, fransk, tysk, norsk, ita
liensk og spansk.
Der har vist sig endnu et tegn på, at
betydningen af en sådan udnyttelse og
udveksling af tanker også anerkendes fra
arbejderside. I News Chronicle har man
arrangeret en national konkurrence for
forslag fra arbejderne. Tilslutningen har
været overvældende, selskaberne har med
glæde sluttet op bag ideen, og arbejderne
har indsendt hundreder af forslag til den
ne storstilede kappestrid. De bedste for
slag vil blive offentliggjort, og O.E.E.C.
har fået tilladelse til at videregive for
slagene til alle de nationale produktivi
tetsudvalg.
Alt dette er opmuntrende tegn i tiden,
for der er ingen tvivl om, at betydningen
af informationens rolle er blevet under
vurderet i gamle dage. Meget er gjort for
at ændre dette, men meget står endnu til
bage. Det er rimeligt at gøre gældende, at
mangen en trætte og strid kunne have
været undgået, hvis man i forvejen hav
de givet bedre og fyldigere oplysninger
og informationer.
Vi befinder os for øjeblikket på et trin
på den industrielle udvikling, hvor proble
merne myldrer frem, videnskabens frem
skridt er ved at overhale menneskets ud
vikling. Dette er en klar udfordring — til
at lade videnskabens landvindinger kom
me alle mennesker til gode — og til at
overvinde frygten for det ukendte.
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De danske vejpatruljer
Den 5. april indførtes vejpatruljer her
i landet, idet der i dagene fra den 5. til
den 10. april fandt en præsentation sted
af de første 10 vejpatruljer. Præsenta
tionen begyndte på Rosenborg eksercer
plads i København, hvor formanden for
F.D.M., højesteretssagfører Gorrissen og
direktør W. Falck overfor pressen gjorde
rede for patruljernes opgaver. Derefter
fulgte præsentation af patruljerne i byer
ne på hovedvejen fra København til
Kruså, videre over Tønder til Esbjerg og
derfra over Herning, Holstebro og Vi
borg til Aalborg. Den 5. dag gik turen
fra Aalborg over Randers til Aarhus,
og endelig sidste dag fra Aarhus over
Horsens til Vejle. Derefter fordelte pa
truljerne sig til de vejstrækninger, de
skal afpatruljere:

Patrulje
nr.

Strækning

København—Ringsted
Ringsted—Halskov
København—Rønnede
Gedser—Rønnede
Nyborg—Broen
Broen—Krusaa
Broen—Esbjerg
Broen—Aarhus
Broen—Fredericia—
Vejle—Herning
45. Aarhus—Aalborg

1.
2.
3.
4.
31.
11.
42.
43.
44.

Patruljens
station

København
Ringsted
Præstø
Vordingborg
Odense
Kolding
Esbjerg
Aarhus
Herning
Aalborg

Overalt på præsentationsstederne vakte
patruljerne stor opmærksomhed — det
er jo noget helt nyt her i landet, og der
blev udtalt mange gode ønsker for pa
truljernes virke.

— 15 —
Disse vejpatruljer er oprettet af F.D.
M. og Falck i fællesskab, således at de to
organisationer deler alle omkostninger
i forbindelse med patruljerne. F.D.M. har
påtaget sig selve administrationen, således
at det er F.D.M., der ansætter patrulje
førerne og udbetaler dem løn. Udover
at betale halvdelen af omkostningerne har
vi påtaget os stille vore radioanlæg og
stationer til disposition for patruljerne,
hvilket bl. a. vil sige, at vi skal ind
kvartere de patruljeførere og deres mo
torcykler, som ved tjenestetidens ophør
ikke befinder sig i nærheden af deres
hjemby. løvrigt garageres motorcyklerne
altid på vedkommende Falck-station uden
for tjenestetiden.

Til venstre :
direktørerne

H. Falck
IT. Falck

og

samt F. D. M.’s

formand,

højesterets

sagfører

Gorrissen
betragter

en af

motorcyklerne.

Til højre:
Lad os nu håbe,

at patruljerne
bliver til nytte

for publikum,
ønsker de to

organisationers
ledere.

Patruljeføreren overnatter normalt iden
by, der er anført som »station« for patruljen.
Reglerne for vejpatruljerne.
Under afpatruljering af den foreskrev
ne vejstrækning skal føreren yde gratis
hjælp til medlemmer af F.D.M. og abon
nenter hos Falck, når de har mindre
driftsforstyrrelser ved motorkøretøjet,
mangler brændstof, vand, har punktering
eller andre vanskeligheder, som kan over
vindes på ca. en halv time i det enkelte
tilfælde.
Udleverede driftsmidler og reservedele
skal betales kontant af den motorkørende
til dagspris.
En tilsvarende hjælp ydes udenland

ske motorkørende, der er medlemmer af
A.I.T.-klubber og — mod betaling —
ikke-medlemmer og ikke-abonnenter samt
udlændinge, der ikke er medlemmer af en
A.I.T.-klub. Disse 3 sidste betaler 10 kr.
for assistancen + for evt. udleverede
driftsmidler og reservedele.
For kontant erlagte beløb afleveres spe
cificeret kvittering.
I tilfælde af havarier eller driftsstop af
større omfang skal patruljen tilkalde
værksteds- eller bugseringshjælp.
Ved ulykkestilfælde skal patruljeføre
ren yde første hjælp og eventuelt tilkalde
ambulance.
Hvis en havareret bilist er abonnent hos
Zone-redningskorpset tilkaldes om øn
sket hjælp fra dette korps via Falcks ra
dio.
Patruljen skal pr. radio rapportere, hvis
der opstår vanskeligheder eller farer på
ruten, f. eks. snevanskeligheder, islag,
stærk tåge eller vejspærringer. Trafikan
terne orienteres i videst muligt omfang
om faren. Oplysning om glat føre til
kendegives de vejfarende ved et alvar
selsskilt på motorcyklens vindskærm.
Hvis patruljen antræffer et mortorkøretøj med motorstop i lygtetændingstiden,
drager føreren omgående omsorg for, at
køretøjet afmærkes ved hjælp af advar
selsskilt og lygte. Særlig omhu skal vi
ses, hvis køretøjets lygter ikke kan lyse.
Ligeledes anbringer patruljeføreren ad
varselsskilte om dagen, når et motorkøre
tøj har fået motorstop på et stykke vej
bane med dårlig oversigt for andre tra
fikanter.
Patruljeføreren skal have et så indgå
ende kendskab til de stedlige forhold på
og ved hans rute, at han kan yde de vej
farende værdifuld og korrekt vejledning.
Føreren skal altid optræde høfligt og
korrekt. Han må ikke ryge eller nyde spi
ritus, når han er i tjeneste, eller denne
forestår. Han må ikke råbe efter folk. Når
han vil påkalde opmærksomheden, sker
det ved hjælp af den udleverede fløjte.

Patruljeføreren må ikke modtage drikke
penge.
Den daglige tjenestetid er 8 timer, der
lægges individuelt efter strækningens sær
lige behov, hvorom patruljeføreren skøn
ner. Inden for denne tid afpatruljerer han
så vidt muligt hele strækningen mindst
een gang daglig. — Gennemsnitlig kørehastighed 40 km/t.
Når en abonnent hos os, et F.D.M.medlem eller andre skal have hjælp, stop
per føreren sin maskine foran køretøjet,
om muligt bringes dette ud af vejarealet.
Det er et grundlæggende princip for pa
truljens virksomhed, at denne kun be
står i nødhjælp samt oplysningstjeneste.
Der må ikke påføres automekanikerstan
den konkurrence. Det gælder kun om at
bringe det pågældende køretøj i stand til
at køre, evt. til nærmeste værksted.
Rammerne for patruljeførerens virksom
hed er i øvrigt sat ved det værktøj og de
reservedele m. m., han medbringer.
Den motorkørende betaler kontant til
føreren for reservedele, benzin, olie m. v.,
som han får udleveret, samt for hjælp,
der skal honoreres. Der gives ham altid
kvittering for beløbet.
Reparationer o. a., der vil kræve mere
end Vi times arbejde, overlades til et
autoværksted, hvorfra hjælp tilkaldes,
el. hvortil motorkøretøjet bugseres af Falck.
I tilfælde af ildløs i et motorkøretøj
eller andet søger føreren at slukke ved
hjælp af den til ham udleverede ildsluk
ker. Evt. tilkaldes hjælp over radioen.
I tilfælde af ulykkestilfælde med per
sonskade yder patruljeføreren første hjælp
(naturligvis uden hensyn til, om ved
kommende er medlem eller ej). Han skal
derfor være nøje inde i indholdet af før
stehjælpsæsken og dettes rette anvendelse.
Om fornødent og ønsket tilkalder han
ambulance (kranvogn) og underretter evt.
pårørende eller andre om det stedfundne.
Om opstilling af advarselsskilte m.v.
har patruljeførerne fået detaillerede in
strukser........

Iagttager patruljeføreren utilstrækkelig
afmærkning af vej (reparationsarbejdsste
der), ulæselige vejskilte m.m., indmelder
han det i dagens rapport til F.D.M. og
gør tillige om muligt den stedlige vej
mand opmærksom på manglerne.

værksted samt, vejpatruljeassistance. Her
efter gælder det som ethvert andet Falckabonnement.

Hvorfor vejpatruljer?
Mange i korpset vil stille dette spørgs
mål, for som bekendt overvejede vi alle
rede i foråret 1949 at gøre forsøg med
patruljer på visse stærkt befærdede vej
strækninger. Vi havde i Holland grundigt
sat os ind i ANWB’s vejpatrulje-organisation, der er den største her på kontinentet,
og vi skrev herom i »Meddelelser«. Imid
lertid fik vi af hollænderne det råd at se
tiden lidt an. Vejpatruljer var dyre, og
hollænderne lagde ikke skjul på, at hvis
de rådede over et net af stationer som
Falcks, ville de næppe have etableret vej
patruljer. Imidlertid skete der det, at
Tyskland gennem ADAC også fik sine
vejpatruljer, og da det også gærede i an
dre europæiske lande, blev sammenslut
WATRUljf
ningen af motororganisationer AIT inter
esseret i en intereuropæisk vejpatruljeordning, således at AIT’s danske klub, F.D.
M. fandt anledning til at fremme sagen.
For både F.D.M. og os er der således tale
om en supplerende service overfor vore
abonnenter (medlemmer) og når vi blev
to organisationer om at etablere og op
Fra præsentationen i Herning.
retholde patruljerne, faldt betænkelighe
Patruljeføreren er en repræsentant for derne væk. Vi nærer tillid til, at ordnin
F.D.M. og Falck med det hovedformål at gen vil vise sig at være et hensigtsmæssigt
give den bedst mulige service i enhver supplement.
★
retning. Der stilles derfor krav om ube
Vi har allerede fra vore stationer mod
tinget korrekt optræden, venlighed og
hjælpsomhed fra patruljeførerens side taget indberetninger, der tyder på, at vej
over for de motorkørere, der ønsker as patruljerne vil gøre god nytte, og det
er vel at mærke indberetninger, der ba
sistance.
Såfremt den motorkørende ønsker at serer sig på erfaringer gennem en måneds
tegne abonnement hos Falck, udleveres en tid. Det er derfor pudsigt at se, hvorledes
særlig begæring, som skal underskrives Lolland—Falsters venstreblad, der har re
på stedet. Betaling kan ske kontant, men daktion i Nykøbing(l) på grundlag af en
kan også kræves senere. De underskrevne enkelt dag har fundet ud af, at vejpa
abonnementsbegæringer
afleveres
på truljerne slet ikke er udgifterne værd.
Falck-stationen i hjembyen. Når abon Bladet hævder, at det kun er nødvendigt
nement tegnes på stedet, dækker det at patruljere på store trafikdage, og at
(straks) kun bugsering til nærmeste det burde have været automobiler i ste-

- 78 det for motorcykler! Men til glæde for
Nykøbing-bladet så man da også i på
skedagene en »vejservice-vogn« i omeg
nen af Nykøbing, så surheden over de
vejpatruljer, som man i store dele af Eu
ropa har haft gode erfaringer med (også
i lande, hvor man ikke har autobaner),
og som F.D.M. og vi nu har indført som
et supplement til den service, der i for
vejen ydes, er forholdsvis let at adressere.
Som nævnt er Holland relativt bedst
dækket af vejpatruljer. Hollænderne ko
pierede i sin tid patruljerne i England,
hvor ordningens etablering har sin sær
lige historie. Det engelske færdselspoliti
havde udvist ret stor nidkærhed i tjene
sten, og ved den mindste forsyndelse
mod færdselsreglerne, faldt der store bø
der. Den engelske motororganisation ryk
kede straks i felten for at varetage med
lemmernes interesser, idet man udsendte
poster på landevejene med den opgave
at advare medlemmerne, når færdselspo

litiet var på færde. Politiet fandt dog hur
tigt ud af grunden til, at færdselsforseel
serne blev færre, og det kom til en rets
sag mod motororganisationen, hvorunder
det blev fastslået, at det var ulovligt at
advare formentlige lovovertrædere.
xMen motororganisationen kom igen på
en anden måde. Ingen kunne jo forbyde
dens folk at køre frem og tilbage på lan
devejene — heller ikke at køre lidt foran
færdselspolitiet, og endelig var det jo
lovligt at hilse på de motorkørende, hvis
vogne var mærkede med organisationens
skilt. Praksis blev, at organisationens folk,
der kørte på motorcykler, hilste på med
lemmerne, når der var »fri bane«, men
undlod at hilse, hvis der var ugler i mo
sen, d. v. s. hvis der var færdselspoliti i
nærheden.
Så vidt vi ved praktiseres denne service
ikke mere, og der er heller ikke i reglerne
for vore vejpatruljer givet nogen anvis
ning i så henseende.

Apropos årsberetningen
Om korpsets virksomhed i 1956 er der
i store træk fortalt i den årsberetning,
som fællesforbundet fornylig har ud
sendt. I det følgende skal vi til persona
lets orientering bringe en del mere detaillerede oplysninger.

Assistancerne.
I tabellerne 1—4 gengives assistancer
nes antal, varighed, arbejdstimer og kilo
meter fordelt på ydelsernes hovedgrup
per, og i hver tabel er vist hovedgrupper
nes procentvise andel af total-tallet, idet
procent-tallene for de 4 foregående år er
angivet til sammenligning. Det er for de
fleste interessant at betragte talangivelser
i forhold til en foregående periodes tal,
således at man kan gøre sig et begreb om
de forskydninger, der måtte have fundet

tut

sted. Den omstændighed, at forskydnin
gerne i løbet af de betragtede 5 år er gan
ske ringe, er jo ikke uden interesse.
Personalet.
Antallet af fast beskæftigede har været
1022 personer, hvilket kun er 6 mere end
i 1955, da personalet blev forøget med
41 mand. Af særlig interesse er dog, at
tallet 1022 dækker over fuldt beskæftiget
personale, d.v. s. at man for mandskab,
der er fratrådt og tiltrådt i årets løb har
sammentalt tidsperioderne, således at der
har skullet et helt års beskæftigelse til for
at tælle med.
For den store gruppe af personalet —
redderne — har vi opgjort gennemsnits
lønnen til kr. 11.878. — Den varierer lidt
fra landsdel til landsdel:
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Summarisk fordeling af ydelserne i 1956.
Tabel nr. 1«: Fordeling af assistancernes antal:

Antal
ydelser
1956

Procentvise antal

Brandslukning.......................
Redningsarbejde.....................
Ambulancekørsel...................
Sygekørsel...............................
Kørselsuheld...........................
Entreprenørarbejde...............
Diverse....................................

6901
33234
44945
151812
179924
17663
63301

1956 1 1955 1 1954
1
1.4 '
1,4 !
1,4
6.7 j
6,3
6,8
9,0 ;
8,8
9,1
30,6 ! 29,7
29,5
36,1 J 37,9
37,4
3,4
3,3 : 3,3
12,7
12,7
12,3

Ialt...

497780

100,0

100,0

1953 1 1952
1
1,4 !
1,4
6,5 i
6,4
8,9 !
8,8
31,4
30,6
34,9
36,1
3,0 ;
2,8
13,9 ; 13,9

100,0

100,0

Tabel nr. 2.: Fordeling af assistancernes varighed:
Varighed
i timer
1956

Procentvise antal

Brandslukning.......................
Redningsarbejde.....................
Ambulancekørsel...................
Sygekørsel...............................
Kørselsuheld...........................
Entreprenørarbejde...............
Diverse.....................................

15676
38428
28437
142780
191344
41809
54074

1956 , 1955 1 1954
i
3,3
3,3
3,0
7,5
6,8
7,9
5,6
5,5
5,2
27,6
27,1
26,8
37,2
38,6
38,0
8,2
8,1
8,8
10,6
10,6
10,3

Ialt...

512548

100,0

100,0

100,0

1953

1952

3,2
7,0

11,0

3,0
7,0
5,5
29,5
36,9
7,1
11,0

100,0

100,0

1
>
1

i

5’6
29,9
35,9

1
1

7’1 1

Tabel nr. 3. : Fordeling af arbejdstimerne :

Arbejds
timer
1956

Procentvise antal
1956

1955 : 1954
1953 1 1952
1
1
1
6,5
6,1
7,0
6,2
6,9
6,9
6,5 '
7’7
6,0
6,2
6,2
5,8
29,3 1 32,5
32,1
29,8
29,2
29,9
28,2
30,3
10,5
10,4
11,7 i 12,5
1
9,3
9,2
ji
8,6
8>5
1

Brandslukning.......................
Redningsarbejde.....................
Ambulancekørsel...................
Sygekørsel...............................
Kørselsuheld...........................
Entreprenørarbejde...............
Diverse....................................

42291
52264
41861
207521
201975
78257
59312

6,2
7,6
6,1
30,4
29,6
11.4
8,7

Ialt...

683481

100,0

1

100,0

100,0

100,0

L

100,0
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Tabel nr. 4«: Fordeling af km:
Antal
km
1956

Procentvise antal

1956 1 1955

1954 1 1953

1
Brandslukning.......................
Redningsarbejde.....................
Ambulancekørsel...................
Sygekørsel...............................
Kørselsuheld...........................
Entreprenørarbejde...............
Diverse....................................

132558
444847
571246
3732615
3879629
272242
884864

Ialt...

9918001

1,3
4,5
5,7
37,6
39,3 !
2,7 i
8,9

100,0

1,4
4,4
5,8
36,5
40,2 !
2,6
9,1
100,0

1952
i

1,5
4,7
5,4
36,8
39,7
2,7 ,
9,4 1
100,0

1,4
4,5
5,7
39,6 1
37,4 '
2,0
9,4
100,0

1,3
4,7
5,6
38,9
38,0
2,0
9,5
100,0

...... kr. 12.871.- omfatter porto, telefoner, brændsel, lys,
....... kr. 11.842.- skatter, vask, rengøring, rejser, annoncer
o. s. v. kostede 2 millioner eller 8 pct. og
....... kr. 11.711.- andre 2 millioner gik til afskrivninger.
....... kr. 11.816.- Resten af de næsten 26 millioner kr. gik
....... kr. 11.569.- til »småting« som drift af ejendomme,
At gennemsnitslønnen i Storkøbenhavn forsikringer, personalefond, uniformer,
ligger ca. 1000 kr. over det øvrige lands forbindsstoffer o. s. v.
Når man kigger regnskabets forskellige
genemsnit kan selvsagt ikke forbavse,
men man kan sige, at tallet for Jylland er poster igennem, er der adskillige, som må
lidt misvisende, idet gennemsnittet i de forbavse. Hvem tænker f. ex. på, at vore
store byer som Aarhus og Aalborg ligger telefoner koster os over en kvart million
på linie med gennemsnittet i København. kroner om året, eller at portoudgiften sni
Det samme kan tildels siges om stationen ger sig op til over 200.000 kr. på et år?
Eller at vi er forsikrede for 366.000 kr.,
i Odense.
Mandskabets sygedage har været gen hvoraf selvfølgelig automobilforsikringer
stand for særlig opmærksomhed, idet der ne udgør hovedparten med 230.000 kr.
På kontorpersonalet kan det måske
som bekendt i 1956 skete en forbedring
af sygelønsordningen. Antallet af syge virke inspirerende, når vi fortæller, at
dage blev i gennemsnit 5,5, hvilket er lidt kontorartikler, d. v. s. papir, kontormaski
mere end i 1955, men da vi i 1956 havde ner o.s.v. kostede 268.000 kr. Det er
lidt flere uheld, der afstedkom længere måske ikke helt hen i vejret, når man
tids sygeleje, er forøgelsen af gennem på stationerne taler om, at vi bruger lidt
for meget papir i korpset!
snittet forklarlig.
På baggrund af de bemærkninger, der
Udgifterne.
i personaleforeningens medlemsblad er
Vore samlede udgifter i 1956 androg gjort om benzinudgiften, kan vi fortælle,
25,7 millioner kr. Heraf androg lønnin at vi brugte for nøjagtig kr. 2.073.507,63
gerne 13,8 millioner eller 53,5 pct., drift benzin i 1956 og for kr. 92.525,50 olie. Og
og vedligeholdelse af materiellet 4,7 millio vi sled slanger og dæk op for kr.
ner eller 18,4 pct., den store gruppe, der 253.549,27.

Storkøbenhavn ..........
Sjælland og Møn ......
Lolland-Falster/
Bornholm ..................
Fyn og Langeland ......
Jylland ..........................

-81 Materiellet.
I løbet af 1956 indsattes 74 nye vogne
og enheder, der fordelte sig på 12 sygevogne, 17 kranvogne, 1 redningsvogn, 8
automobilsprøjter, 14 påhængssprøjter, 5
motorpumper, 8 personvogne og 9 andre
enheder, ialt repræsenterende en værdi på
små 2 millioner kr.
Samtidig har man for det kommende

år, d. v.s. det år vi nu er inde i, budget
teret med en nyanskaffelse af 74 vogne og
enheder (at tallet er det samme som 1956anskaffelserne er en tilfældighed), der
karakteriseres som den nyanskaffelse, der
skal finde sted, og med en »tillægsbevil
ling« på yderligere 29 vogne og enheder,
tilsammen repræsenterende en indkøbs
værdi på 2,6 millioner kr.

Bugserings vogne
Så længe, der har været biler til, har
man haft problemet, hvad man skulle
gøre, når de af en eller anden grund ikke
var i stand til at køre ved egen hjælp.
Omtrent ligeså længe har Falcks Red
ningskorps beskæftiget sig med dette pro
blem. Der var jo ikke mange biler før
korpsets oprettelse i 1906, og de, der vo
vede sig ud i dem, måtte være i besiddelse
af en vis portion teknisk indsigt og i
hvert fald nogen fingerfærdighed.
I dag, hvor bilen er blevet allemands
eje, og starten indskrænker sig til at
trykke på en knap, er den tekniske ind
sigt ikke mere så nødvendig. Bilen er ble
vet mere driftssikker. Men alligevel kan
den gå i stå. Mekanikken kan svigte, og
færdselsuheld kan også medføre stands
ning. I 1956 måtte Falcks Redningskorps
yde hjælp i 180.000 tilfælde.
Når bilen er gået i stå, gælder det om
hurtigst muligt at få den køreklar igen.
Nogle gange er en igangslæbning til
strækkelig, men i de fleste tilfælde må den
på værksted, og ofte må man hænge bi
len op i for- eller bagende for at gen
nemføre transporten. Det er meget ofte
tilfældet, når den har været impliceret
i et færdselsuheld, hvor det ydermere
gælder om så hurtigt som muligt at få
vejen ryddet, når politiet har afsluttet
sine undersøgelser.

Opgaverne er mangeartede, for de bi
ler, der skal fjernes, er uhyre forskellige.
Den motoriserede landevejstrafik spæn
der jo fra store tungtlastede lastvogns
tog, blandt andet tankvogne, over person
biler til motorcykler og scootere. Der må
derfor et kraftigt og robust materiel til,
og der må rådes over forskellige typer af
kranvogne, således at enhver foreliggende
opgave kan løses. Der må være kraftige
kraner og stærke motorspil. Falcks Red
ningskorps råder i dag over 203 kran
vogne og 35 hjælpevognc fordelt på 100
stationer. Denne vognpark forøges og
forbedres til stadighed.
Desværre er det sådan, at automobil
beskatningen modvirker den naturlige ud
bygning af denne specialvognpark. Vægt
afgiften sluger ca. 175.000 kr. om året.
Det har hidtil ikke været muligt at trænge
igennem med det synspunkt, at man bur
de stimulere udbygningen af denne højst
nødvendige hjælpevognspark med en af
giftsfritagelse. Man skulle mene, at det
var i offentlig interesse, at stoppede eller
havarerede biler blev fjernet så hurtigt
som muligt, og at pengene i stedet for til
skat blev brugt til materiel, men skatte
myndighederne er åbenbart af en anden
mening. Ydermere bruges disse vogne
til mange andre samfundsvigtige red
ningsopgaver. Jo bedre og kraftigere en
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kranvogn udstyres, des mere må der be
tales i vægtafgift. I blandt andet Sverige
og Tyskland er sådanne vogne afgifts
frie. Vi har nu påny søgt denne urimelig
hed rettet ved henvendelse til folketings
udvalget, der behandler afgiftslovene, men
vi ved intet om resultatet. Det bør end
videre i den forbindelse nævnes, at Falcks
Redningskorps’ kranvognskørsel indbrin
ger staten ca. 750.000 kr. om året i ben
zinafgift. Denne har vi dog ikke søgt om
fritagelse for.
Dette lille hjertesuk synes vi skulle med,
selvom det er bugseringsvogne til per
sonbiler, varevogne og motorcykler, vi
skal beskæftige os med. Havde vi kun
disse at tage os af i det daglige arbejde,
kunne vi klare os med væsentligt lettere
materiel, og ud fra et rent økonomisk
synspunkt kunne det betale sig at lade de
store vogne ligge. Men det kan vi nu en
gang ikke, og vi må tage forholdene, som
de er, selvom vi finder dem urimelige.
I gamle dage, hvor en bil var en bil, var
det ikke så vanskeligt at anbringe en bugserwire eller en trækstang eller at slå an
med en krankrog. Der var solide, gen
nemgående aksler, og kofangeren var ikke
hovedsagelig en pyntegenstand. Men de
senere års udvikling med uafhængigt af
fjedrede aksler, store skinnende kofan

gere og anden pynt, store udbyggede
skærme, automatiske gear og ikke mindst
chassisrammens bortfald, har vanskelig
gjort bjergnings- og bugseringsarbejdet.
Det er som om bilkonstruktørerne ikke
har forudset den mulighed, at en bil ikke
kunne køre videre ved egen hjælp. Der
findes i dag faktisk biler, som ikke kan
bugseres på normal vis. Og i mangfoldige
tilfælde er det vanskeligt at yde hjælp,
uden at der bliver tale om beskadigelser,
en bulet skærm, en bøjet kofanger og så
fremdeles. Det er altsammen til ærgrelse,
både for de motorkørende og for os.
Men når bjerget ikke vil komme til
Muhammed,' må Muhammed komme til
bjerget. Vi må tage forholdene, som de er,
og udfra dette søge at klare de forelig
gende opgaver.
Med henblik på det fremtidige arbejde
med transport af vogne, har vi som prøve
fået fremstillet en 2-hjulet påhængsbugseringsvogn. På denne tager man sim
pelthen det havarerede motorkøretøj op
at køre, så man helt frigør dets egne hjul,
og hvad der iøvrigt løber rundt, når det
ellers måtte bugseres på alle fire hjul el
ler helt eller delvis ophængt i kranen.
Det lyder så ligetil, men helt så let er
det nu ikke, blandt andet skal lovgivnin
gens bestemmelser om indretning og ud

Den tohjulede påhængsbugseringsvogn.

styr jo overholdes. Vognen skal være
smidig i trafikken, og det skal være let
og hurtigt at af- og pålæsse den; og så
skal den havarerede vogn stå fast og sik
kert.
Bugseringsvognen har 2 brede skinner,
så den kan tage alle forekommende per
sonvognstyper. Den bageste halvdel er
mellem skinnerne dækket af en plade af
hensyn til kabinescootere, motorcykler
med sidevogn og andre 3-hjulede køre
tøjer. Kabinescootere er som bekendt no
get af det værste at have med at gøre.
Bugseringsvognen kan vippe om akslen
ved hjælp af et specielt konstrueret tand
stangsfortøj. Den havarerede bil brin
ges på plads ved hjælp af et håndspil og
klodses fast med indstillelige klodser.
Den bringes igen ’ vandret stilling, og
transporten foregår nu helt uhindret. Det
indstillelige næsehjul gor, at en mand
alene kan bringe den i stilling og be
tjene den, både på uheldsstedet og værk
stedet. Man kan naturligvis bedre man
øvrere med denne end med kranvog
nen på steder med smal passage og lig
nende. Akslen er torsionsaffjedret, og
vognen er forsynet med påløbsbremsc.
Akslen er af schweizisk fabrikat, men
iovrigt er bugseringsvognen dansk ar

bejde, fremstillet af fabrikant FalckSchmidt i Odense. Vognen er som nævnt
en prøvevogn, men de hidtil indhøstede
erfaringer har vist, at den er velegnet.
Vi har nu sat en serie på 10 vogne i
arbejde, og den efterfølges sikkert af
endnu en serie på 10 stk. i år, således,
at vi inden nytår har ialt 21 bugseringsvogne i gang. Derefter skulle det gå slag
i slag, måske med mindre ændringer, som
erfaringerne vil vise ønskelige. Men det
vil naturligvis tage tid at forsyne alle 100
stationer. Det ville gå betydeligt hurti
gere, om myndighederne ville vise os lidt
mere forståelse med hensyn til vægtafgif
ten.
Foruden denne bugseringsvogn har vi
— ligeledes som prøve — ladet fremstille
en speciallastvogn, hvor man med en hy
draulisk løfteanordning sætter det hava
rerede motorkøretøj op på ladet. Der er
to kraftige hydrauliske arme, der løfter
et løst lad op, efter at motorkøretøjet er
fastgjort på dette.
Dette system, lift-dumperen, er egent
lig konstrueret til anden transport, blandt
andet har Københavns kommune kørsels
afdeling en sådan vogn. Vi kiggede på
den og fandt ud af, at den også måtte
kunne benyttes til biltransport.

Lastvognen med »lift-dumper«.
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delig i tæt bytrafik, hvor en påhængsvogn
jo kan virke generende. Den er så ny, at
vi endnu ikke har haft større lejlighed til
at benytte den i praksis. Men vi tror, at
den i mange tilfælde vil vise sig velegnet.
Selve systemet er svensk, men vognen,
der er bygget på et Bedford-chassis, er
leveret af firmaet J. C. Bentzen i Køben
havn.
Disse to nyskabelser venter vi os en hel
del af. De skulle også betyde noget for
færdselssikkerheden. En bugseret eller op
hængt vogn kan jo skabe vanskeligheder
i den øvrige trafik, selvom det heldigvis
er meget sjældent, at der forårsages ulyk
ker. Med disse nye vogne kan transporten
foregå med en hastighed af indtil 60 km/
time mod på den hidtidige måde højst
30 km/time. Det er en stor fordel, navn
lig over længere afstande, for man får
hurtigere kranvognene hjem på stationer
ne, så de igen er i beredskab til nye
uheld.

Ambulancekørslen i søgelyset
Vi har tidligere her i bladet antydet, at
der er ved at ske noget med ambulance
kørslen her i landet, og da hovedparten
af al ambulance udføres af os, kan det
bebudede nye nok påkalde vor interesse.
Det begyndte med, at Dansk Anæsthesiologisk Selskab, der er en sammenslut
ning af narkoselægerne, i januar måned
1956 nedsatte et udvalg, hvis opgave det
skulle være at undersøge de respirations
komplikationer, der forekom ved trans
port af respirationstruede patienter, samt
fremsætte forslag til de forbedringer af
transporten, der eventuelt måtte blive tale
om. Udvalget kom til at bestå af overlæ
gerne Willy Dam, Bispebjerg hospital, H.
Edmund, Randers amtssygehus, Bjørn Ipsen, Københavns kommunehospital, Hen
ning Poulsen, Aarhus kommunehospital,

afdelingslæge O. Rømer, Aarhus kommu
nehospital og visitator ved Københavns
kommunehospital, Hans Pahle.
Dette udvalg har nu afsluttet sin be
tænkning, og overlæge Dam vil offentlig
gøre materialet i forbindelse med den
nordiske kirurgkongres i Stockholm til
sommer. Derfor vil vi selvfølgelig være
ude af stand til at omtale det talmateriale,
der ligger til grund for udvalgets slut
ninger. Men vi kan allerede nu sige, at
der fra udvalgets side vil blive rejst krav
om ret væsentlige ændringer af materiel
let. Først og fremmest ønsker man karbogénet erstattet af ilt — en ting, som vi
jo har været forberedt på gennem læn
gere tid og allerede har ændret adskillige
steder. Dernæst bliver der tale om instal
lation af sugeapparater, både et stationært
og et mobilt og om indførelse af en ny
båretype, der gør det muligt at lejre en
bevidstløs patient i sideleje.
Hertil vil komme regler om transport
måden, bl. a. om fremgangsmåden ved
transport over store afstande, og med hen
visning til det konstaterede antal kom
plikationer vil en supplerende instruk
tion af ambulancepersonalet blive ak
tuel. Hvad kendskabet til patienternes be
handling angår vil de forventede regler
jo nok komme til at gå ud over de små
ambulancestationer, der endnu findes hist
og her, og som hidtil har klaret sig med
et ganske ukvalificeret mandskab (hvis
man da overhovedet kan tale om mand
skab disse steder). For det er jo cn given
ting, at når man med tørre tal kan påvise
cn fare for patienter, der befordres af
ukvalificeret personale, må den tid snart
være inde, da det formedelst et par hun
drede kroner om måneden overlades iskagemænd og skomagere at befordre pa
tienter til behandlingsstederne.
Vi kender ikke den redegørelse, der vil
komme, men der er sikkert grund til at
tro, at man må komme ind på det øko
nomiske problem, omend narkoselægerne
vel ikke kan gøre stort på dette felt. Sa-
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gen er jo den, at megen befordring af
patienter sker for det offentliges regning
eller i hvert fald sådan, at kommunerne
skal udlægge betalingen. Men kommu
nernes pligt til at sørge for befordring
af patienter er ikke specificeret. Blot der

kan tales om befordring, har kommunen
opfyldt sin pligt. Om befordringen så ho
norerer de krav, man med rimelighed kan
stille med hensyn til materiellets kvalitet
og personalets uddannelse, behøver man
ikke at have set så stort på.

der blev leder af entreprenørerne

Hvis vi skulle tage os kærligt af alle
vore 25 års jubilarer, kunne vi jo fylde
hvert nummer af »Meddelelser«, så derfor
har vi fulgt det princip helt at holde os
væk fra jubilaromtaler. Kun når ganske
særlige forhold taler for at bryde prin
cippet, har vi gjort os. Og når en mange
årig tillidsmand og formand for perso
naleforeningen om føje tid holder jubi
læum, kan det vel retfærdiggøre, at vi gør
en undtagelse.

Det drejer sig selvfølgelig om Neerstrand, og dagen siges at falde den 1.
juni i år.
— Men i virkeligheden er datoen jo slet
ikke rigtig, vel Neerstrand?
— Næh, det må jeg vel indrømme, men
jeg husker ikke den nøjagtige dato. Måske
var det den 2. eller 3. juni, og jeg har en
ganske særlig grund til at mindes, at det
ikke var den 1. juni.
— Hvad er det for en grund?
— Jo, jeg havde søgt en stilling som
»noget på kontoret« i Odense, og min
far havde i forvejen kontaktet nuværende
akkvisitionschef, Johs. Petersen for at
hore, om det der i Falck nu ossc var no
get. Petersen anbefalede på det kraftig
ste, og så troppede jeg op på kontoret en
lørdag formiddag. Jeg kom til at tale med
direktør W. Falck, som ikke lagde skjul
på, at der var mange om budet, for han
viste mig en stor stabel ansøgninger. Men
nu kan vi jo prøve, sagde direktøren til
mig. Da jeg på spørgsmålet om, hvornår
jeg kunne begynde, svarede, at jeg kun
ne begynde med et samme, blev vi
enige om, at jeg lige skulle køre hjem for
at spise og så komme igen om eftermid
dagen. Dengang var lørdag jo fuld ar
bejdsdag til kl. 18, og direktøren kunne
ikke li’, at man begyndte på en mandag,
hvad jo ellers havde været det mest natur
lige. Idet jeg gik ud af døren husker jeg,
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at så kunne jeg få fuld løn for juni må
ned. Deraf husker jeg, at der må være
gået en dag eller to af måneden. Forøv
rigt var jeg jo kommet over det med løn
nen, for den var kun 40 kr. pr. måned
— vist nok den normale elevløn dengang.
— Hvordan havnede De så i Køben
havn?
— Det var efter min soldatertid. Jeg lå
i København, og da tiden for min hjem
sendelse nærmede sig, tog jeg en dag ind
i Tietgensgade for at tale med direktøren,
som jo i mellemtiden også var kommet
til København. Jeg fik tilsagn om at kom
me tilbage til kontoret i Odense, dog
med den tilføjelse, at hvis de ikke ville
have mig derovre, kunne jeg komme ind
på kontoret i København.
— Og så blev det København?
— Ja, i Odense Var min plads blevet
besat med Sofus Nørskov, som forresten
også kom til København senere.
— De blev tillidsmand og formand for
personaleforeningen !
— Ja, det med tillidsmanden skete vel
nærmest, fordi der ikke var andre, der
ville. Jeg havde ærlig talt ikke megen fore
stilling om, hvad jeg gik ind til, men
det gik da. Lind-Nielsen havde været til
lidsmand for kontorpersonalet i mange
år, og da han blev afdelingsformand i H.
K. kom Harkamp til. Men han gled hur
tigt over på vagten, og så stod man igen
og manglede en, der var villig.
— Deres tid som tillidsmand?
— Den varede i 10 år, og jeg er egent
lig ikke ked af, at jeg dengang påtog mig
jobbet. Det var lettere, end jeg havde
troet, og jeg synes selv, at vi altid er
kommet godt ud af det med korpset, når
vi skulle have udjævnet misforståelser el
ler forhøjet lønsatserne lidt. Bevares, helt
fri for ubehagelige situationer har jeg ikke
været, men tiden forsoner jo. Sommeti
der kunne det være kedeligt at skulle være
den, der gik forrest, når der var torden i
luften.

— Og så blev De personaleforenings
formand, oven i købet ved et kup.
— Ja, ejendommeligt nok, for jeg er jo
ellers ikke revolutionær af sind, men
sammen med de andre tillidsmænd i Kø
benhavn, Aage Nielsen, Sam og vistnok
et par stykker til, havde jeg længe gået
og set skævt til Ingeman, som var for
mand. Jeg syntes ikke, at der skete noget.
Ingeman havde jo så mange andre jern
i ilden, og så var det, at vi tillidsmænd
fandt sammen og fik væltet Ingeman. Og
fra at være et rent københavnsk fore
tagende gjorde vi foreningen til en lands
forening.
— De har nok set i personaleforenin
gens blad, at nogle finder det lidt ved
siden af, at De er havnet som leder af
entreprenørafdelingen, direktør Jensens
gamle afdeling?
— Mon det betyder så meget, hvad der
stod om det. Det var da nærmest et til
fælde, at jeg blev kontormand her i Kø
benhavn, for oprindelig var det meningen,
at jeg skulle have været vagtmester, men
Tharsgaard ville ikke have mig, og det
skyldtes udelukkende, at jeg dengang ikke
var lokalt kendt herovre. At jeg har fået
overladt entreprenørafdelingen, er jeg
selvfølgelig glad for, men jeg indser ikke,
hvorfor jeg ikke skulle være kapabel til
at lede den, navnlig ikke med de gode
folk, vi råder over. Jeg indrømmer, at jeg
med hensyn til det praktiske arbejde ude
omkring har en aldeles udmærket støtte
i begge formændene, Helge Hansen og
Weisberg. Det er jo gamle rotter pårdet
område, og det, de ikke kan fortælle mig
om arbejdet i marken, kunne jeg bestemt
ikke få at vide andre steder — heller ikke
i Esbjerg.
— Entreprenørerne lægger ikke skjul
på, at de er glade for Dem som leder
af afdelingen.
— Det er skam gensidigt. I det hele
taget synes jeg allerede at have høstet den
erfaring, at det væsentligste for en leder
er at skabe et godt og harmonisk forhold
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til de mennesker, man har med at gøre,
og jeg har i hvert fald bestræbt mig for
at få det godt med entreprenørerne.
— Nu er De jo afdelingsleder. Har det
påvirket Dem i forhold til Deres tid som
tillidsmand?
— I hvert fald ikke ret meget. Jeg me

ner ikke, at jeg som tillidsmand påtog
mig at være budbringer i urimelige sager,
og jeg kan ikke på stående fod finde en
situation, hvor jeg ville have fornægtet
de synspunkter, jeg den gang gik i bre
chen for.

c

Cf-Jia köidürwiie
Det sker ikke så sjældent, at korpsets
personale opfordres til at medvirke i re
klamekampagner. Da deltagelsen i så
danne kampagner kan have ubehagelige
virkninger for os, må der for fremtiden
først rettes henvendelse til hovedkontoret,
før der gives tilsagn om deltagelse.

★
Entreprenørformand Johs. Jespersen,
Rolfsted pr. Fjerritslev og arbejdsmand
Ole Andersen, Søborgs Allé 30, Middel
fart, bedes slettet af SL-kartoteket.

★
Til stationen i Svendborg søges en as
sistent til snarest mulig tiltræden. Ansøg
ning sendes til direktør W. Falck, jr.,
Falcks Redningskorps, Odense.

★
De forskellige forsikringsselskaber har
bedt os foranledige, at den beskadigede
vogns fabrikat og årgang altid bliver an
givet i anmeldelserne, da selskaberne
herigennem bedre vil kunne tage stilling
til, om der evt. under vognens ophæng
ning er begået en fejl fra vor side.
Ligeledes bedes det så vidt muligt altid
oplyst, om modparten har sin vogn ka
skoforsikret eller ikke, og i givet fald
angives selskabets navn og policenummer.
Det er almindelig gældende praksis for
sikringsselskaberne imellem, at et uheld —

uanset hvilken af parterne der måtte have
skylden — anmeldes til såvel skadevolde
rens som skadelidtes forsikringsselskab,
når der for sidstnævntes vedkommende er
tale om kaskoforsikring.
De pågældende forsikringsselskaber ta
ger herefter indbyrdes stilling til beta
lingsspørgsmålet.
Da der til stadighed indløber anmel
delser, der med hensyn til udfyldningen
er meget mangelfulde, benytter vi samti
dig lejligheden til atter at indskærpe, at
samtlige rubrikker skal udfyldes nøjag
tigt, og at det af tekstens ordlyd tydeligt
skal fremgå, hvorledes vognen er blevet
bugseret — f. eks. ophængt i for- eller
bagtøj, i wire o.s.v. — og hvad der har
været skyld i skadens opståen.
Det henstilles høfligst til stationslederne
at påse, at disse oplysninger fremgår af
en anmeldelse, inden denne underskri
ves og indsendes til vogntjenesten.

*
Aalborg-stationens telefoner er blevet
automatiseret, således at stationens tele
fonnummer ændres fra 6308 til 2 22 22
(samme nummer som Aarhus). Kontoret
har samtidig fået selvstændigt nummer:
2 24 01.

★

Kontorassistent Søren Brøndum, Oden
se, er blevet udnævnt til vagtmester på
Odense-stationen fra 1. april at regne.
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at en redder havde bugseret en ophængt
vogn med en hastighed på ca. 60 km, har
redderen henvist til, at både han og man
ge af hans kolleger var af den opfattelse,
at bugsering med en ophængt vogn kunne
ske med indtil 60 km/t, idet det ophæng
te køretøj — forudsat at det er forsvar
ligt ophængt og fastgjort til kranvognen
— ikke i lovens forstand opfattes som et
selvstændigt motorkøretøj, men som en

last på kranvognen. Derimod var red
deren klar over, at bugseringshastigheden kun var 30 km/t, når det havarerede
køretøj slæbes efter kranvognen og lø
bende på alle 4 hjul.
Redderens opfattelse er ikke rigtig.
Hvadenten et havareret køretøj slæbes lø
bende på hjulene eller er ophængt i kra
nen og fastgjort til kranvognen, gælder
hastighedsgrænsen på 30 km.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRA STATIONERNE
<_____________________________________________________________________ J

Den 5. marts var et kobbel stude på
vej til slagteriet i Kolding, da en af stu
dene pludselig blev vild og stak af fra
studetrækkerne. Der opstod vild forvir

ring. Studen gik først til angreb på et mo
tortog på banelinien, men da den blev
klar over, at den ikke kunne magte toget,
luntede den ind i en have tilhørende dyr
læge Kühne på Strandvejen. Undervejs
jagede den alle, den mødte. Længe blev
studen ikke hos dyrlægen, idet man fik
den kyset hen på en indhegnet mark. I
mellemtiden var vor station i Kolding ble
vet alarmeret, og på marken nedlagde
redder Steffensen studen med et velrettet
skud.

★

I »Vestkysten« for den 14. marts var
der ros til stationen i Skjern. Det hed i
bladet:
Forleden aften kl. 0.30 fandt en læser
ved sin hjemkomst et telegram: Kommer
seks til frokost i morgen. Telegrafer ven
ligst svar. Nu var der ikke opgivet adres
se på afsenderen, og derfor var det en
yderst vanskelig situation, læseren kom i.
Han havde imidlertid sine tanker om, at
telegrammet kom fra familie i Odense,
men familien kunne ikke ringes op, og
sikkerhed måtte helst skaffes på en eller
anden måde, så han vidste, hvem der
kom.
Herefter ringede vedkommende til
Falck i Odense og bad den vagthavende

-89om hjælp. Falck fik opgivet familiens
adresse og blev sat ind i sagen, hvorefter
læseren satte sig til at vente — alt mens
natten skred frem.
Et par timer senere ringede en Falckmand fra Skjern station på døren — det
var ved 3-tiden — og meddelte opklaring
på gåden.
Det var ganske rigtigt familien i Oden
se, der havde telegraferet. Familien blev
ikke truffet hjemme, men gennem et dyg
tigt detektivarbejde fandt Odense Falckmanden familien på en restauration, fik
forklaringen og gik hjem og ringede til
læseren. Nu kunne han imidlertid ikke
ringes op — fordi han ikke havde lagt
røret rigtigt på telefonen — og derfor
alarmerede Odense Falck i Skjern, og så
var hele sagen ordnet. Det hele kostede
ikke en øre, siger læseren, og det kalder
jeg service, så det vasker sig.
*

Stationen i Odense har et par gange
befordret en patient til og fra Gamby, og
i den anledning modtog stationen følgen
de brev fra rekvirenten, gårdejer H.
Schmidt:
Med disse få ord vil jeg gerne bede
Dem modtage min oprigtige tak for den
storslåede hjælp, De har ydet mig ved
sygetransport m. h. t. dels afhentning af
min kone — d. 6.-3. d. å. — dels ved igen
at køre hende den lange vej derop —
d. 3.-4. d. å.
De har hermed vist en sådan imøde
kommenhed — langt udover hvad et
abonnement kan give begrundet håb om
— og forståelse af de særlige forhold, der
lå til grund, at De i vor bevidsthed på
den smukkeste måde føjer Dem ind i
den række af strålende institutioner til
hjælp og lindring, som vel kan siges at
være vor tids og vort samfunds smukke
ste islæt.
Min kone og jeg takker Dem og beder
Dem hilse Deres udmærkede hjælpere —
Deres i høj grad forbundne.

I forbindelse med ?et vejarbejde ved
Kolding har det været nødvendigt at flyt
te 5 lysmaster, d. v. s. de skulle faktisk
»plantes om«. Og som det fremgår af bil
ledet, klarede koldingerne omplantningen
med bravour.
*

En talsmand for stationernes personale,
der kendes pseudonymet »Mester« har
fundet det for godt at forlyste sig lidt
over et cirkulære (eller for den sags
skyld gerne en »avis«), som vogntjene
sten engang udsendte i den hensigt at få
benzinforbruget bragt lidt ned. På en pæn
måde lod han forstå, at cirkulærets eller
»avisen«s indhold var taget fra et ben
zinfirmas eller en automobilfabriks publi
kationer, for et sådant sted havde han
nemlig læst omtrent det samme, og han
sluttede med at fortælle, hvad han selv

mente om årsagen til denne gengivelse af
hvad andre skrev.
Lad os i den anledning først sige, at
der ikke i korpset er nogen afdeling, hvis
enkeltpersoner anser sig for at være spe
cialister i den forstand, at de føler sig
hævede over at benytte sig af oplysnin
ger, som notoriske specialister stiller til
rådighed, og vi føler os overbeviste om,
at selv vor egen vogntjenestes personale
aldeles ikke tror, at de ved mere om
vogne og benzinforbrug end de menne
sker, der hos benzinselskaberne og på
automobilfabrikerne udelukkende har til
opgave at fordybe sig i netop benzinfor
brug og køretøjer. Og da benzinselska
berne og automobilfabrikerne netop som
en service overfor kunderne stiller en
række oplysninger til rådighed, er det
da såre naturligt, at vi som stor kunde
hos både benzinselskaber og automobil
fabriker gør brug af disse oplysninger.
Det er jo slet ikke sikkert, at hver eneste
mand hos os har lejlighed til at gøre sig
bekendt med oplysningerne gennem de
publikationer, som benzinfirmaerne og
automobilfabrikerne selv udsender. For
så vidt angår de ting, der her i bladet er
gengivet fra publikationer af den art, har
vi altid forsynet artiklerne med kildean
givelse eller i indledningen gjort opmærk
som på, hvorfra oplysningerne stammer.
Dette være sagt i al venskabelighed til
den talsmand for stationernes personale,
som går ud fra, at hver eneste mand i
korpset er i besiddelse af den viden og
erfaring, som han selv har erhvervet
gennem mere end 25 år. Hvis vi hos
hver eneste mand i korpset kunne regne
med en tilsvarende rutine og erfaring,
ville vi selvfølgelig forme vore henstil
linger derefter.
*

Den 8. april var Hjørring-stationen ude
for en mærkelig »dyreredning«. Herom
beretter Hjørring-bladene:
Falck i Hjørring udførte i går en dyre
redning, der sikkert er en af de ejen

dommeligste i korpsets historie. En plag,
tilhørende gdr. Niels P. Grøn, Sakstrup,
Bjergby, var gået hen til naboen og var
kommet ind i ladebygningen.
Herfra er der en trappe med 14 trin op
til loftet, og på en eller anden måde var
plagen kommet op ad de 14 trin og spad
serede rundt på loftet over kostalden
uden at kunne komme ned igen.
Gårdens folk forsøgte på flere måder,
men da intet lykkedes, blev der sendt
bud efter Falck, og ved at lægge koderemme over benene på det urolige dyr,
der vejede ca. 500 kg, kunne man fire
det ned fra en loftslem i gavlen.
Hesten var helt uskadt, men det varer
sikkert noget, før den forsøger sig som
trappeartist.
*
På stationen i Faxe blev man for kort
tid siden ringet op af en dame, der be
fandt sig i Gedser for at tage imod nogle
gæster. Hun fortalte, at hun desværre
var rejst hjemmefra og havde glemt, at
hun havde en steg i ovnen. Om Falck
mon kunne klare den for hende. Hun
ville først være tilbage i Faxe et par
timer senere. Stationsleder Kjeldsen bero
ligede damen med, at man nok skulle
klare det lille indbrud, og for at være sik
ker i bedømmelsen af stegens tilstand tog
fru Kjeldsen med på aktionen.
Da den glemsomme dame vendte tilbage
til sit hjem i Faxe, ledsaget af sine gæ
ster, var stegen i absolut prima stand.

★
I begyndelsen af april måned var vi i
København stærkt engageret med forsøg
på at finde en bil, der med en forretnings
fører og en chauffør var forsvundet. Man
havde intet spor at gå efter, men alligevel
gennemførtes en eftersøgning i store dele
af Københavns havn. Fem af Gladsaxestationens frømænd var i virksomhed i en
uge, men den søgte bil blev ikke fundet.
Derimod fandt vi en anden vogn, som tid
ligere havde været savnet. Foruden »Red-
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ningsfalcken« havde vi en lejet motorbåd
i arbejde, og det er på denne båd oven
stående billede er taget af et frømands
skift.
Først den 11. maj fandtes den ene af de
forulykkede; samme dag fandt vi vognen
og den følgende dag den anden af de for
ulykkede.

★

Den 27. marts opstod er brand i In
dustrigården i Aarhus, og ved den lejlejlighed blev Aarhus-stationen sat ind
som både brandvæsen og redningskorps.
For flere af de i ejendommen beskæftige
de syntes branden at skulle medføre et
mærkbart økonomisk tab. Navnlig var der
en dame, fru Clara Overgaard, som ved
brandens opståen havde måttet efterlade
sin taske i ejendommen, og i den befandt
sig alle familiens sparepenge, der om eftermidagen skulle bruges til indkøb af tøj.
Man nærede håb om, at det skulle lyk
kes at finde såvel fru Overgaards taske
som nogle andre damers tasker med penge
i, når man gav sig i lag med oprydnings

arbejdet, men håbet var ikke stort, da det
var mest sandsynligt, at alt hvad man
havde måttet efterlade i bygningen, var
forvandlet til aske, og så havde man in
gen mulighed for at få erstattet pengesed
ler af Nationalbanken.
Men de penge skal nu findes, sagde
stationens tillidsmand, redder Knud Jacob
sen, da han hørte om fru Overgaards og
de andre damers tab. Knud Jacobsen og
hans kolleger enedes om, at man ville
være meget omhyggelig under oprydnin
gen og end ikke smide én skovlfuld aske
væk, før man havde forvisset sig om, at
resterne af pengene ikke var i asken.
I to døgn flyttedes skovlfuld efter skovl
fuld af den sorte aske, og sjældent har
der vel under et oprydningsarbejde været
en mere interesseret tilskuer end fru Over
gaard, der stadig klamrede sig til håbet
om at få familiens formue igen.
Kort før middag den 29. marts fandt
Knud Jacobsen så en forkullet dametaske,
og ganske uventet var alle pengene i be
hold — de var i hvert fald i en sådan
stand, at man kunne tælle dem og læse
sedlernes numre, således at de kunne blive
ombyttet af Nationalbanken.
Kort tid efter fandt Knud Jacobsen to
tasker til. De tilhørte to andre af de kvin
delige arbejdere og indeholdt 460 kr. i
sedler, som også kunne identificeres og
ombyttes. En klump murbrokker var fal
det ned over taskerne og havde begravet
dem, og af den grund var de ikke som
ventet brændt helt op.
Det var et utrætteligt arbejde, de 20
Aarhus-folk med Knud Jacobsen i spid
sen lagde for dagen under dette opryd
ningsarbejde, og medvirkende til at opret
holde håbet hos de kvindelige arbejdere,
der havde mistet deres ejendele, var også
det humør, hvormed vore folk gik til op
gaven. Enhver undte da også Knud Ja
cobsen, at han dagen efter fundet af pen
gene blev kaldt ind til direktør H. Falck,
der som en anerkendelse fra korpset over
rakte ham en kontant belønning.
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det om vejpatruljerne modtog vi fornylig
følgende brev fra en engelsk turist:
Dear Sir:
Recently our car broke down on a Sun
day near Koge and one of your men on
the yellow motorcycles was extremely
helpful. His name was Hugo Henriksen.
Not only did he help us mechancially,
but he spoke perfect English which made
matters so much easier for us.
If all of your employees on the road
are like this man, certainly your service is
unequalled anyplace else in the world.
Sincerely yours,
John Eyre Hanlin.

★

Og så slutter vi dette nummers småberetninger med en oversættelse af et brev,
som vi den 10. april modtog fra Lady
Baden-Powell:
Dette er ikke et brev, der behøver noget
svar; men jeg syntes jeg måtte sende Dem
et par ord for at takke Dem, fordi De så
venligt sørgede for min rejse til Aalborg
med flyvemaskine, og jä den måde gjorde
turen let og behagelig for mig, jeg kan
forsikre Dem for, at denne venlighed blev
i høj grad værdsat af os alle, og jeg vil
gerne udtrykke min hjerteligste tak for
den smukke gestus, der blev vist mig per
sonlig sidste lørdag og for den hjælp, der
på denne måde blev ydet mig og satte mig
i stand til at aflægge besøg hos spejderne
og spejderførerne i Aalborg under deres
vigtige møde der.
Jeg sender Dem min varmeste tak for
denne imødekommende hjælp under mit
iovrigt behagelige ophold i Danmark. —

★

Landsdelsmøderne
I slutningen af april og begyndelsen af
maj afholdtes landsdelsmøder i Aalborg,
Vejle, Toftlund og Gladsaxe for stations
ledere og repræsentanter.

Alle steder blev mødedeltagerne budt
velkommen af den tilsynsførende direktør,
og derefter fulgte en gennemgang af sta
tionernes økonomiske resultat i 1956. For
København-selskabets vedkommende var
det kontorchef K. Christensen, der førte
ordet, dog således at hans principielle be
tragtninger omfattede også de øvrige sel
skabers stationsledere. Det vil selvfølgelig
ikke være muligt her i bladet at komme
ind på de mange detailspørgsmål, der blev
drøftet på møderne. Men man kan sige, at
udgangspunktet var det simple, at man
måtte budgettere med en forøgelse af to
talomkostningerne i 1957 på ca. 1,5 mil
lion kroner, således at man via stationerne
og akkvisitørerne måtte søge denne om
kostningsforøgelse kompenseret. Det kun
ne ske på flere måder. For det første kun
ne man søge kapaciteten udnyttet de ste
der, hvor det kunne ske uden at en akti
vitetsforøgelse medførte nyinvesteringer.
Dernæst kunne man tilstræbe en minime
ring af udgifterne, og i så henseende kom
kontorchefen ind på forskellige forhold.
Exempelvis nævnte han de relativt mange
tilfælde, hvor vi påtager os bugsering og
andet arbejde for folk, om hvilke man
med ret stor sikkerhed kan sige, at de
ikke har midler til at honorere os for as
sistancen.
Under begrebet bedre udnyttelse af ka
paciteten hører også en intensivering af
akkvisitionsarbejdet, og her er det navn
lig afdeling 7, der falder i øjnene. Det for
holder sig nemlig således, at vi med rette
kan henvise til vor opretholdelse af en ab
solut velorganiseret og effektiv flyvetjene
ste, som kan påtage sig de forpligtelser,
der fremgår af abonnemensbetingelserne,
men at den abonnementsindtægt, der skul
le kunne bære flyvetjenesten, utvivlsomt
kan forøges ganske betydeligt.
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KDAK & CO.
Et sælsomt
kompagniskab
Man skal være mere end almindelig
sur, hvis man formår at holde ansigts
folderne i den sædvanlige orden, når
dyrehavsbakkens ukronede konge, den
navnkundige professor Tribini rigtigt
folder sig ud for at få folk til at gå i
kassen. Guld og grønne skove lover han
folk, og det betyder i den branche ar
tister af verdensformat, damer uden un
derkroppe og mænd uden hoveder. Og
man har Tribinis professorord for, at
intet af det er svindel — kun humbug.
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Tænk, om den ærværdige, kongelige
automobilklubs direktør, generalsekre
tær Vagn Loft, havde studeret lidt hos
Tribini, inden han den 4. juli om afte
men i radioavisens aktuelle kvarter ud
talte sig om den epokegørende indsats,
som den kongelige klub med sin nye
partner, Zoneredningskorpset, agtede
at præstere fra den 15. i samme måned!
Så kunne han have reddet situationen
ved at føje til på den tribiniske facon,
at det hele var én stor sommerspøg.
Ikke svindel, men humbug, som Tribini
selv ville have sagt.
Desværre for KDAK var de ord, der
faldt hin aften i radioen, ikke ment som
noget klovnnummer. Det fremgik af et
cirkulære, der samtidig var udsendt til
pressen, og af en kontraktformular, som
den nye partner farede land og rige
rundt med og bandt godtroende meka
nikere på ærmet. Generalsekretærens
optræden i radioen var grumme alvor,
hvor grotesk hans udtalelse end måtte
forekomme.

Rørende indtil tårer
Hvad fortalte Loft da? Jo, han for
talte, at den kongelige klub havde gjort
en opdagelse. Man havde fundet ud af,
at bilister kunne komme ud for uheld
og ulykker, og med den interesse og
omsorg for bilisternes ve og vel, som
altid har kendetegnet KDAK og som fra
den 15. juli også ville kendetegne klub
bens nye partner, ville klubben gøre en
indsats for at afhjælpe de bemeldte
ulemper. Der var tale om et epokegø
rende system, som i al sin enkelthed gik
ud på, at man ville assistere bilisterne,
når de sådan kom ud for uheld og ulyk
ker. Den der hørte generalsekretæren
tale, kunne ikke undgå at blive rørt ind
til tårer, da han udpenslede alle de for
færdelige situationer, som lurer på bi

listerne på mørke landeveje og i øde
egne. Men heldigvis kunne generalse
kretæren love, at nu skulle disse for
færdelige og ganske uværdige tilstande
ophøre fra den 15. juli, og det skulle
den kongelige klub og dens nye partner
sørge for.
Gud hjælpe os, om ikke generalsek
retæren stod der i radioen og åben
barede en fatal uvidenhed på et felt,
som han i kraft af sin stilling burde vide
en hel del om. Ikke et ord om, at Falck

i mere end 50 år har hjulpet millioner
af bilister på samtlige gader og veje i
Danmark! Man har da vel lov til af en
generalsekretær for KDAK at forlange,
at han ved lidt om det, der står i klub
bens egen medlemshåndbog. Han bur
de have vidst, at han ganske kunne
have sparet sig gråden i radioen over
de fortvivlede situationer, som bilister
kan komme ud for på mørke landeveje
og i øde egne, for de situationer har vi
nu kunnet klare meget godt hidtil, og
man har vel ret til at påstå, at det sup
plement, som FDM og vi for måneder
siden indførte i form af vejpatruljer,
ikke har gjort assistancemulighederne
ringere.

Synd for KDAK
Næsten alt i denne verden har en
forklaring, og det har generalsekretær
Lofts radiooptræden også. Forklaringen
ligger i det nye makkerskab, som unæg
telig allerede har fremkaldt nogen ho
vedrysten. Tænk, at den pæne klub og
dens generalsekretær kunne gå på den
limpind. Man kan simpelthen ikke lade
være med at synes, at det er den største
synd for KDAK. Om generalsekretæren
dog blot havde gjort sig den ulejlighed
at undersøge, hvad det var, han nu ro
dede sin klub ind i. Hvilken ubetalelig
tjeneste ville han så ikke have kunnet

gøre den? Og hvad ville han så ikke
spare sig selv for senere? Han kunne
f. eks. have læst de domme igennem,
som i tidens løb er afsagt i sager, som
de automobilister, hvis ve og vel ligger
ham så stærkt på sinde, har anlagt mod
partneren. Så ville han være blevet en
del klogere. Han kunne også have un
dersøgt, hvorledes det i virkeligheden
forholdt sig med partnerens “stationer”.
Så ville han være blevet endnu klogere
for ikke at sige, at han ville være ble
vet slagen med gru. Han kunne endelig
også have spurgt folk, som har årelang
erfaring med hensyn til partnerens ord
holdenhed. I så fald ville han utvivl
somt have holdt sig selv og sin klub
langt væk fra det partnerskab.
Få dage før generalsekretæren talte
i aktuelt kvarter, havde en fagforenings
leder udtalt sig om de overenskomster,
der underskrives af Zoneredningskorp
set. De er ikke det papir værd, de er
skrevet på, udtalte han. Han kunne be
rette om misligheder og om situationer,
som ville få det til at løbe koldt ned
ad ryggen på KDAK’s generalsekretær.
Det selskab, som KDAK nu er kom
met i, må i sandhed siges at være højst
upassende for den gamle klub. Man
kan vel overhovedet ikke forestille sig
nogen mere himmelråbende mesalli
ance. Vi har svært ved at tro på en
så grænseløs uvidenhed som den, gene
ralsekretærens handling og ord vidner
om, men vi har endnu sværere ved at
fatte, at hans nye makker så hurtigt har
fået ham til at omgå hensynet til sin
gamle klubs gode omdømme så let
færdigt, som han har gjort.

Iskagemanden og de andre
Under omtalen i radioen af det “epo
kegørende” system, nævnte Loft bl. a.,
at systemet var baseret på makkerens
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Nu og da overlader venlige
mennesker vort billedarkiv
fotografier fra tiden omkring
korpsets start. Til højre
gengives et sådant billede fra
1906, som vi fornylig har
modtaget. Det viser nogle af
„mænnerne” fra dengang og
den berømte giidestang
i funktion.

65 stationer landet over, idet der var
døgnvagt på disse stationer. Det han
her sagde om stationer og døgnvagt
havde han ikke mere begreb om end
den mikrofon, han talte ind i. Man må
virkelig håbe for hans medlemmer, at
de ikke i for høj grad forlader sig på
tilstedeværelsen af disse stationer og
den påståede døgnvagt. Vi kan for
sikre dem om, at de vil blive fælt skuf
fede. Eller også må man håbe, at tank
passer Jensen i Varde, stenfiskeren i
Ålbæk, arbejdsmand Jepsen i Grind
sted og den fallerede Hellevad-købmand, som nu har afløst iskagemanden
i Løgumkloster, og hvad nu alle makke
rens øvrige „stationsledere” hedder, le
ver gevaldigt op til den nye situation.
Vi, der kender lidt til forholdene, vil
dog være vanskelige at overbevise om,
at det sidste overhovedet er en mulig
hed.
Der skal karakterstyrke til at sælge
elastik i metermål, har Storm-P. engang
sagt. Begreber som redningsstationer,
beredskab, organisation og døgnvagt er
såvist også elastiske — endda yderst
elastiske, og vi er alvorligt bange for, at
KDAK meget hurtigt kommer til at
gøre dårlige erfaringer med hensyn til
partnerens karakterstyrke.
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Sidst i juni måned modtog vi fra jour
nalist Mogens Larsen,

Roskilde, et rø

rende brev med tak for den assistance,

som han og hans kone havde fået efter

Expert i havarerede
danskere

at have været ude for et automobiluheld

ved Soltau

i Tyskland.

Mogens Larsen

fandt anledning til i Roskilde Tidende at

berette dels om nogle af de situationer,
man kan komme ud for i udlandet, og

dels om den assistance, man i sådanne

tilfælde kan regne med. Vi har plukket
lidt fra artiklen i Roskilde Tidende.

Når en bil på 500 kg støder mod en
klippeblok på 500 tons, sker der ét à to:
Enten går bilen eller klippen i stykker.
I dette tilfælde holdt klippen, og et me
tallisk „pli-i-i-ng” satte punktum for en
tur til Sydeuropa dagen efter starten
fra Roskilde. Vognens chassisramme
var knækket lige bag forakslen, og for
hjulene skrævede som fødderne på en
and . . .
Nu kan det indvendes, at det ikke
kommer folk véd, at et tilfældigt ægte
par får ødelagt en ferietur. Indrømmet!
Men eksemplet kunne måske tjene til
vejledning for dem, der endnu ikke er
kommet afsted, og endelig er der jo det
ved sommerferieture sydpå, at man kun
hører om dem, der havde det så vidun
derligt, så vanvittigt spændende, ja, så
romantisk i henholdsvis Paris, Rom og
Venedig. Dem, der måtte vende hjem,
bliver der sjældent snakket om. Derfor
har vores beretning også berettigelse,
ikke mindst fordi vi fik kendskab til et
storslået hjælpearbejde, som Falcks
Redningskorps udfører fra Hamborg
stationen, der blev oprettet for tre—fire
år siden, og som er specialist i havare
rede danskere.
Men hvad gør man, når man fortabt
har konstateret en alvorlig skade på

sit køretøj? Ja, min kone begyndte at
tude, hvilket for en gangs skyld var
forståeligt, og havde det hjulpet nogen
steder, var jeg såmænd nok også be
gyndt. For det er helt sikkert, når den
slags ting sker, at pengene begynder at
flyve ud af tegnebogen, rent bortset
fra at det fjerne feriemål i stedet for
velkommen vinker farvel!
Vi forsøgte at få lappet vognen
sammen i den nærmeste by, Soltau,
syd for Hamburg i retning mod Han
nover, men dels skete uheldet pinse
dag og dels kendte det vagthavende
værksted intet til franske vogne, og
altså intet til vor ... !
Det blev forøvrigt en indviklet sam
tale, for udover lidt krigsfange-engelsk
kunne mekanikeren kun sit modersmål,
og hvem kender tekniske udtryk på
udenlandsk. Man klarer det jo knapt
nok på dansk. Der var intet andet at
gøre end køre tilbage til Hamburg og
rådspørge Falck-stationen. Det gjorde
vi så, og vi nåede frem med motoren
hængende i halvanden møtrik og for
hjulene strittende ud til hver sin side.

Hæsblæsende tempo.
Humøret var efterhånden nede på
frysepunktet, men det virkede kun an117

sporende på stationsleder Andreas Skourup og redder Hans Kaufmann. Inden
vi var kommet helt ud af vognen, var
de i fuld sving med at hjemsøge Ham
burgs automobilforhandlere — trods
pinsen — i bestræbelserne for at skaffe
os en ny chaissisramme.
Men det fandtes ikke.
I stedet fremtryllede de en mekani
ker og spurgte, om skaden kunne svej
ses, ellers ville de skaffe en ny ramme
pr. fly. Hæsblæsende tempo! Jo, brud
dene kunne heles midlertidigt i morgen,
og vi kunne alligevel få lidt ferie.

500 kroner ud af lommen
Vi havde — alle gode magter være
takket og lovet — tegnet et såkaldt
DETA-abonnement hjemme. Det bety
der, at man i sygdomstilfælde flyves
hjem, at ens køretøj hentes, hvor det
end havarerer, og at man får udstedt
en række kredit-beviser, der kan bruges
som betaling på værksteder. Ved hjem
komsten indløser man beviserne og bli
ver med andre ord ikke blokket for hele
sin feriekapital, selvom man skal ud
rede en større reparationsregning un
dervejs. Vi betalte således den pågæl
dende svejsning med to kreditbeviser
à 100 d-mark, i danske penge kostede
den altså 330,00 kroner, som udredes,
når man kommer hjem. Da vi tillige har
kasko-forsikret køretøjet, klares disse
udgifter i nogen grad af forsikringen,
selvom man skal betale de første 300
kroner ved skade i udlandet.
Da bonus’en samtidig inddrages, bli
ver den samlede udgift som følge af
uheldet for vort vedkommende små
500 kroner. I denne forbindelse tilrå
des det dem, der agter sig sydpå, at
få kasko-forsikret køretøjet samt at teg
ne DETA-abonnement.
Mens vi ventede på vognen, var vi
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installeret hos Falck, da samtlige cam
ping-pladser i byen gennemsnitligt lå
under tre centimeter regnvand. Vejr
guderne græd for os, sagde min kone.
Under opholdet oplevede vi et eks
empel på, hvad der kan ske, hvis man
ikke har dækket sig ind med forsikringer.

De nåede ikke færgen
To unge københavnere var kørt fra
Hamburg klokken tre om natten på de
res scooter, da de skulle være hjemme
næste dags middag. 30 kilometer nord
for byen ville køretøjet ikke længere,
så de blev hentet af Falck-stationens
kranvogn. De havde intet abonnement
og kun almindelig ansvarsforsikring, så
uheldet blev kostbart. Stationsleder
Skourup bad på fjernskriver Falcks ho
vedstation i København opsøge scoo
ter-kørerens far, som måtte deponere
500 kroner. Derefter sendtes køretøjet
på værksted i Hamburg, hvor reserve
delene ikke var til at opdrive. De blev
telefoneret hjem fra en hollandsk for
handler, og da de unge mennesker
kun havde 11 kroner tilsammen, betalte
Falck hele historien mod at få beløbet
senere. Reparation, krankørsel og op
hold kostede cirka 600 kroner.

Skæbnesvanger hensynsfuldhed
Alt dette foregik i løbet af morgenen
og de første formiddagstimer. Ind un
der middag måtte kranvognen hente en
dansk vogn fra Ringkøbing med fire
unge mennesker på vej til Harzen. Bi
lens fører var så hensynsfuld at holde
tilbage for en fræk tysk bilist, måtte
bremse hårdt op og kurede derfor på
en regnvejrsglat gade lige op bagi en
holdende vogn. Hele selskabet blev
hentet af politiet, der idømte føreren
to mark i bøde og ellers overlod dem
til Falck. En af korpsets unge lokale

mekaniker-forbindelser kunne oplyse, at
kun køleren var beskadiget. Skærmene
og fronthjelmen kunne bankes ud og
turen fortsættes.

Ny køler pr. fly
Men køleren! Det var en engelsk
vogn, og reservedele til dem findes
praktisk talt ikke i Tyskland. Betyder
intet, bekendtgjorde Falck, vi flyvei
en herned. Dette var om formiddagen,
samme eftermiddag blev jeg af redder
Hans Kaufmann inviteret med på en
køretur til lufthavnen for at hente den
famøse motordel.
Regnen pøsede ned, og den navn
kundige tyske vejbelægning var som
islagt med et pænt lag grøn sæbe; men
den to tons kranvogn kurede og spee
dede sig igennem som en ål i mudder,
uden der blev taget en eneste chance
undervejs, for færdselspolitiet er alle
vegne, og det slår hårdt.
Storbyens trafik er ikke glidende
som vor, men der bliver flugt over fel
tet alligevel, fordi en række ”bundess trass er“ hovedgader - gennem byen
giver fri passage. Et dansk „giv agt”skilt - trekant på spidsen - virker i
Tyskland som fuldt stop. Blot man ge
nerer en knallertkører på en bundesstrasse ved indkørsel fra en sidegade,
falder hammeren, 10 mark i bøde. Den
velkendte tyske respekt for autoriteter,
i dette tilfælde for de grønne og hvide
politibiler med blåt signalfyr på taget,
giver en her i landet ganske ukendt
tryghedsfølelse i trafiken.

Tysk toldbehandling
Men køreturen sammen med ratjong
lør Kaufmann var kun en af dagens
store oplevelser. Lufthavnens toldere
var den største. Deres „bibelord” hed
der „Vorschriften”, forskrifter, og det

medførte udfyldelse af 17 blanketter,
to timers ekspeditionstid og iagttagelse
af hundrede latterlige bagateller, før
køleren blev langet over disken til os.
Helt uden klausul fik den diploma
tiske Kaufmann ikke sin forsendelse,
idet de pågældende fire unge menne
sker skulle medbringe den beskadigede
køler ved overgangen Tyskland-Danmark på hjemturen.

Syg hjem pr. fly
En vogn med en knækket fjeder ven
tede, da vi kom hjem; men det var kun
et øjebliks sag. Sent på eftermiddagen
kom der en mere alvorlig henvendelse.
Et dansk ægtepar var standset op ved
Antwerpen, fordi hustruen var blevet
alvorlig syg. Det skete ude på lande
vejen, hvor man måtte vente otte timer
på en ambulance, der først kom, da den
pågældende var indlagt på hospitalet.
Meget naturligt affødte denne service
så meget betænkelighed, at den syge
erklærede, at hun ville hjem for at gen
nemgå den operation, der blev nød
vendig.

En time stod Falck-stationen i
Hamburg på gloende pæle. En fransk
tolk blev skyndsomst kørt til statio
nens fjernskriver, hvorfra der blev
„talt” med hospital og luftfartselska
ber i Belgien. Forbindelserne var
dårlige, så det var hurtigere at sende
et ambulance-fly fra København —
og det blev så gjort.
Næste morgen kørte vi hjemad, for
øvrigt efter at have fået tilbudt en Mer
cedes 1953 for 800 mark, hvilket er
godt og vel 1,200 kroner ... ! Det lig
ger jo lidt anderledes med bilpriseme
her til lands — men det er en anden hi
storie.
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Nu må forbudet
mod usikrede havebassiner
komme!

F olketingsmand
Per Hækkerup

Sommetider er vi her i bladet lidt for
hurtige i vendingen. Vi gik således i
1952 ud fra, at det skulle være slut
med de usikrede havebassiner, som
hvert år koster mange småbørn livet,
og vi skrev i november måned 1952, at
nu ville det ske! Baggrunden var, at
folketingsmand Per Hækkerup den 11.
november rejste sagen i folketinget og
gjorde rede for det materiale, der fore
lå. Væsentligt i dette materiale var, at
ialt 75 børn havde mistet livet i peri
oden 1946/52 udelukkende på grund
af de usikrede pyntebassiner.
Det spørgsmål, jeg gerne vil henlede
justitsministerens opmærksomhed på,
udtalte Per Hækkerup dengang, kan
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Redningsinspektør
Henry Tharsgaard

vel synes forholdsvis lille, men for de
mennesker, det kommer til at berøre,
er det i hvert enkelt tilfælde et stort
spørgsmål. Det talmateriale, man byg
ger på, er udarbejdet af Falcks Red
ningskorps, som vel nok er den institu
tion, der i de fleste tilfælde får med
disse kedelige begivenheder at gøre.
Ialt 75 døde børn har pyntebassinerne
krævet på 6 år, og det drejer sig om
små børn, som ikke selv er i stand til at
tage ansvaret for deres handlinger eller
kontrollere fornuften eller ufornuften
i det, de gør.
Ved henvendelse til politimyndighe
derne, fortsatte Hækkerup, har man
fået konstateret, at politiet er afskåret

fra at gribe ind, da der er tale om pri
vate ejendomme. Men sagen er efter
min mening så alvorlig, og statistikken
viser et så stort antal dødsfald, at man
ikke uden videre af den grund kan af
vise sagen. Meget ofte gælder det, at
børnene i de haver, hvor pyntebassiner
findes, ikke selv kommer noget til, fordi
de er fortrolige med bassinerne. I langt
de fleste tilfælde er det naboens børn,
som ikke er fortrolige med forholdene,
det går galt med. Derfor er det et
spørgsmål, der ikke blot kan henvises
til den enkelte haveejers ansvar eller
ikke-ansvar. Her er tale om ulykker,
som i virkeligheden kan ramme de fle
ste, der har små børn.
Daværende justitsminister Helga Pe
tersen lovede at se nærmere på sagen,
bl. a. ved at indhente yderligere oplys
ninger hos politiet og Falcks Rednings
korps.
Siden da har sagen mange gange væ
ret taget op i skrift og tale, men så vidt
vi ved ikke i folketinget. Den, der har
slået de fleste slag mod pyntebassiner
ne, er vel nok redningsinspektør H.
Tharsgaard, København, der den 27.
juni af „Ekstrabladet” udnævntes til
pyntebassinernes fjende nr. 1.
— Jeg er aldeles ikke ked af titlen,
siger Tharsgaard til os, da vi viste ham
bladet, men jeg kan selvfølgelig be
klage, at min aktivitet på dette felt
ikke har båret frugt endnu. Jeg fatter
simpelthen ikke, at det kan være så
svært at forstå den sorg, som man gang
på gang bliver vidne til ved kanten af
et pyntebassin. At dog ikke hver eneste
far og mor begriber, hvad det vil sige
det ene øjeblik at se et barn løbe glad
og lege og det næste øjeblik ligge død
i et bassin, som kunne se akkurat lige
så smukt ud, hvis det var sikret for
svarligt, f. eks. med et ståltrådsnet lige

under overfladen. Jeg kan forsikre for,
at de mange forældre jeg har set i den
situation, til deres død bebrejder dem
selv eller andre, at netop det bassin,
som deres barn fandt døden i, ikke var
sikret på den måde.
— Ved De, hvad der er sket med
sagen, siden folketingsmand Per Hækkerup rejste den i 1952?
— Jeg ved, at daværende justitsmini
ster Helga Petersen lovede at se på den,
og at Rørmark hos os gik 10 års rap
porter igennem og undersøgte netop
den art ulykker. Dette materiale stil
lede vi til politiets disposition, men om
der siden da er sket noget, ved jeg ikke.
Kravet om et forbud mod pyntebas
siner er dog med regelmæsige mellem
rum rejst af både Ekstrabladet og So
cialdemokraten, og jeg håber inderligt,
at de snart må give resultat. Det er
dog så let...
— Er det da så let?
— Ja, se nu i Norge. Den 31. maj
vedtoges i Norge en lov, der påbyder
sikring af brønde og bassiner, og så vidt
jeg er underrettet, gik der ikke så for
færdeligt store armsving forud. Man
var klar over, at den slags bassiner var
en fare for småbørn, og da bassinerne
kan sikres uden større ulejlighed for
ejerne, kom loven.
— Vil der fra korpsets side blive gjort
mere?
— Hvad kan vi gøre mere end at
stille vort talmateriale til rådighed og
benytte enhver lejlighed til at tale mod
de usikrede bassiner. Initiativet må for
mentlig tages af justitsministeren, og
da det nu er så heldigt, at justitsmini
steren og den folketingsmand, som i
1952 rejste sagen, begge hedder Hækkerup, nærer jeg det håb, at de i nær
fremtid gør hvad de kan, så vi kan følge
Norges eksempel.
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Meget hurtigt er de af F.D.M. og os foreløbig indsatte vejpatruljer blevet nyttige
og populære hjælpere i hovedvejstrafiken.

Mangfoldige er de
opgaver, vejpatrul
jerne løser. Foruden
assistancen samler
patruljerne detaillerede oplysninger om
vejforhold, afspærrin
ger o. 1., og en ikke
ringe del af deres
virksomhed er af op
lysende art.
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Se hvordan ting og begivenheder vir
kelig er, nemlig ved at opløse dem i
stof, virkende årsag og mål.
Marcus Aurelius.

Kommentarer

til en pressemeddelelse
Sandt at sige blev der ikke sparet på
de store trommer, da Kongelig Dansk
Automobilklub lod sit „epokegørende”
assistancesystem løbe af stabelen. Blot
et flygtigt kendskab til klubbens nye
partner kunne nu ellers godt have væ
ret en antagelig grund til at gå lidt
mere stille med dørene. Men sans for
det opportune er tilsyneladende ikke
det, der plager det nye kompagniskab
allermest.
Med hentydningen til de store trom
mer er naturligvis tænkt både på gene
ralsekretær Vagn Lofts udtalelse i ra
dioen den 4. juli om aftenen og på den
pressemeddelelse, som klubben udsend
te samme dag, underskrevet af dens
pressesekretær, redaktør Tage Schmidt.
Om generalsekretærens radiooptræden
har vi andetsteds her i bladet gjort et
par bemærkninger, og det er med fuld
føje, at vi i det følgende også siger lidt
om den udsendte pressemeddelelse.
Ikke fordi vi normalt skal blande os i
klubbens pressemeddelelser, men fordi
den angår et arbejdsområde, der in
teresserer os en hel del, og som vi —
sagt i al beskedenhed — har et betyde
ligt bedre kendskab til end den konge
lige klub, kompagnonen inklusive. Vi

har en årsag til, og den er meget væ
sentlig: Pressemeddelelsen er så fuld
af urigtige oplysninger og tåbelige på
stande, at det i høj grad er på sin plads,
at vi her i bladet orienterer vore sta
tioner lidt for det tilfælde, at nogen
skulle spørge. Og det er der jo nok no
gen, der skal.
Hvad vi vil sige om pressemedde
lelsen gør vi sikkert mest praktisk på
den måde, at vi gennemgår dens ho
vedpunkter og sammenholder dem med
den barske virkelighed og den kontrakt
formular, der skal bruges til at binde
mekanikere med.

Spøg °g skæmt
Først er det vel rigtigst at nævne, at
det samarbejde, der er indledt mellem
KDAK og Zoneredningskorpset, kaldes
S.O.S.-tjenesten. Nu kan næppe nogen
efter hele forholdets karakter få sig til
at forbinde den nævnte forkortelse med
en så alvorlig ting som det telegrafiske
nødsignal, hvis regler findes i den in
ternationale konvention om telegram
kommunikationer. Det har formentlig
heller ikke været meningen. Hvad den
dybere mening med den anvendte for
kortelse er, ved vi ikke. Vi kan højst
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gætte på bogstavrim som f. eks. Skæl
meri og Spilfægteri, Spøg og Skæmt el
ler lignende.
I pressemeddelelsen har KDAK for
met nogle overskrifter for at lette jour
nalisterne. En af disse overskrifter lyder
sådan: S.O.S.-tjenesten etableret gen

nem nyt epokegørende samarbejde mel
lem automobilklub og redningskorps.
Ialt findes der fire overskrifter, som
journalisterne har kunnet vælge imel
lem, men netop denne har gerne skullet
få bladene til at stille tingene sådan op,
som om et samarbejde mellem motor
organisation og redningskorps er noget
ganske nyt. Meningen med både dette
overskrift-forslag og et par linier øverst
på pressemeddelelsens side 2 om en

bedre og enklere service end den red
ningskorpsene hidtil har formået at yde,
er klar nok i sin perfidi.

Er KDAK glemsom?
Hvis nogen skulle få den opfattelse,
at et samarbejde mellem motororganisa
tion og redningskorps er en nyhed, så
må det være tilladt at gøre opmærksom
på, at der i en halv snes år har bestået
et særdeles snævert samarbejde mellem
FDM og Falck om en international
assistanceordning. Det er et samar
bejde, som FDM og vi dengang indbød
KDAK til at deltage i. Men KDAK
måtte beklage ikke at kunne deltage,
fordi dens søsterklubber i udlandet var
ude af stand til at gøre gengæld over
for danske bilister i udlandet.
Man bør vel også nævne det samar
bejde, der etableredes i 1954 mellem
FDM, KDAK og Falck, da man opret
tede Dansk-Europæisk Turist-Assistan
ce, kaldet DETA, hvis enestående suc
ces KDAK ikke kan og sikkert heller
ikke vil bestride. Man vil måske fra
KDAK’s side kunne indvende, at sam
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arbejdet i DETA ikke er forbundet med
nogen økonomisk fordel, da det ikke må
give overskud og derfor ikke kan sam
menlignes med det, der skal foregå in
den for det nye kompagniskab. Og heri
vil vi aldrig kunne blive uenige med
KDAK.
Samarbejdet i DETA mellem FDM,
KDAK og os er imidlertid et samarbej
de, der er etableret udelukkende for
automobilisternes skyld og uden mulig
hed for, at der kan tjenes penge på det.
Det er dog væsentligt mere værd end
det arrangement, som af KDAK nu er
pustet så gevaldigt op, og som — det
skal vi komme til — i virkeligheden ikke
er klubben værdigt.
Hvad DETA angår er KDAK for
øvrigt stadigvæk deltager, og vi vil
håbe, at man i klubben er klog nok til
ikke at trække sig ud af samarbejdet —
alene af den grund, at klubben ikke har
mulighed for på anden måde at yde
sine medlemmer en sådan service un
der kørsel i udlandet. Det kræver nem
lig en velorganiseret flyvetjeneste, hvis
personelle og materielle kapacitet og
kvalitet er i stand til at honorere de
store krav, der stilles. Og det kræver
også — det har vi i hvert fald erfaring
for — en velorganiseret station i Ham
burg, som kan yde og formidle den
mangeartede assistance, der kræves.
Men hverken KDAK eller den nye part
ner råder over en velorganiseret og ef
fektiv flyvetjeneste eller over nogen
hjælpeorganisation i udlandet.
Selv det nye og epokegørende sam
arbejde, som KDAK ville iværksætte
den 15. juli 1957, fungerede jo allerede
forinden på en efter vor opfattelse be
tydeligt enklere og mere hensigtsmæs
sig måde. Men det var vel at mærke
ikke iværksat af hverken KDAK eller
partneren, men af FDM og os.

Det siges i KDAK’s pressemeddelelse,

at den epokegørende vejhjælp (et græs
seligt ord, hvem der så har fundet på
det!) udmærker sig ved at være 100%

effektiv, og at de motorkørende når
som helst og hvor som helst i landet
med sikkerhed kan tilkalde hjælp hur
tigt og nemt i tilfælde af havari eller
uheld.
Det turde siges at være en ordentlig
mundfuld. For KDAK er den ganske
simpelt ikke til at gabe over, og med
partneren bliver det ikke bedre, sna
rere tværtom.
Man skal sikkert ikke lade sig for
virre af det dårlige sprog i pressemed
delelsen, men prøv alligevel at læse
mundfulden igennem engang til: Når

og hvor som helst kan de motorkørende
hurtigt og nemt tilkalde hjælp! Ja, men
den omstændighed, at telefonnettet her
til lands er i en udmærket stand, så
man i store dele af landet hurtigt og
nemt kan komme til en telefon, kan
KDAK dog ikke tage til indtægt. Det
er slet ikke klubbens skyld. Næ, vig
tigere var det for de motorkørende at
få at vide, hvilken virkning det har,
hvis man tilkalder S.O.S.-tjenesten.
Hvis man læser meddelelsen på den
måde, at de motorkørende hurtigt og
nemt får hjælp når og hvor som helst,
blot de ringer, så er pressemeddelelsen
fuldkommen urigtig. Det fremgår nem
lig af de kontrakter, der skal oprettes
med mekanikerne, og som er grundla
get for hele ordningen, at mekanike
ren kun skal rykke ud efter anmodning
fra en Zone-station og kun såfremt han

eller kvalificerede medhjælpere er hjem
me. Vi er ganske godt orienteret om de
bestræbelser, der er udfoldet for at
binde mekanikere. Det ville være at
overdrive, hvis man påstod, at det hid
til er gået meget bedre end trevent, og

selv i de tilfælde, hvor det er lykkedes,
gemmer der sig overraskelser. Vi har
særdeles god grund til at mene, at man
ville have stået sig ved at slække ikke
så lidt på løftet om de 100 % effekti
vitet.
Hermed er vi forøvrigt slet ikke fær
dige med at tale om den store effekti
vitet, for i pressemeddelelsen siges det
udtrykkeligt, at hjælp ikke ydes, hvis

køretøjet står på bilistens hjemsted.
Den ydes kun, hvis der er tale om uheld
eller havari under kørslen. Man må da
have lov til at påstå, at det er et ual
mindeligt stift stykke at love 100 % ef
fektivitet, når man straks efter tager et
så stort forbehold, som assistancen på
bilisternes hjemsted er. Vi kender en
hel del til det behov for assistance, som
derudover kan opstå for bilister, uden
at de har været ude for uheld eller ha
vari.
Hvad den anden del af ordningens
grundlag angår, nemlig KDAK-partnerens såkaldte egne stationer, har vi også
et par ord at sige.

Tale mod bedre viden
Som allerede anført har KDAK i sin
pressemeddelelse hævdet, at det nye
kompagniskab kan tilbyde de motorkø
rende en langt bedre og enklere service,
end redningskorpsene hidtil har for
mået. Med rette kan man spørge: Ja,
men hvad er der dog sket, siden KDAK
med ét slag og på én dag har kunnet
vende op og ned på alting? Det er dog
adskillige gange af KDAK blevet tilken
degivet overfor os, at den assistance, vi
ydede bilister landet over, måtte siges
at være den hurtigste og mest effektive,
man kendte. Kun skal det erkendes, at
tilkendegivelserne ikke skyldes den nye

Lad os sige det sådan: Der ydes ikke
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og kan ikke ydes nogen service overfor
bilister, der er hurtigere, bedre og øko
nomisk mere forsvarlig end den, der
ydes af Falcks Redningskorps, og de
forbedringer af denne service, som igen
nem et halvt hundrede år til stadighed
har fundet sted, i den seneste tid i sam
arbejde med FDM, er et uigendriveligt
bevis på, at udviklingen ikke står stille.
For imidlertid at kunne udvikle sig
sådan, må man råde over et accepta
belt grundlag, og ingen burde bedre
end KDAK vide, at det grundlag råder
vi over, men ikke klubbens nye partner.
KDAK burde vide, at vort beredskab —
personelt og materielt — og dermed
også vore muligheder for at assistere
bilisterne i landet hvor som helst og
når som helst, er flere gange større end
KDAK-partnerens. Skulle KDAK ikke
vide det, står det at læse i klubbens
egen medlemshåndbog. Det er helt
uden fornuftig mening, at KDAK prø
ver at få folk til at tro noget andet. Det
hele lader sig jo dokumentere med tørre
tal. Skulle KDAK hertil sige: Ja, vi ved
meget godt, at Falck er en større or
ganisation end vor partner, men efter
stationernes antal skulle forholdet dog
kun være omkring 1:2. Men at slutte
sådan er jo også tale mod bedre viden,
for KDAK burde vide, at der er en
himmelråbende forskel på det vi for
står ved en station og det KDAK’s part
ner forstår ved en station. Vi ville dog
ikke i drømme finde på at leje en falde
færdig garage og stille en kranvogn
derind for derefter at bede en stenfi
sker, en kolonialhandler eller en tank
passer om at køre med kranvognen,
hvis der kommer nogen og anmoder
ham om assistance. Vi ville dog ikke
finde på at kalde et sådant arrangement
for en station. Selv KDAK må da kunne
indse, at det gør en væsentlig forskel
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hvad effektiviteten angår, om man på
den måde engagerer sig med en mand
formedelst 200 kr. om måneden til at
køre med en kranvogn, eller om man
råder over et professionelt mandskab
af en sådan størrelse, at der kan holdes
vagt på stationen døgnet rundt.

En farlig anbefaling
En ikke uvæsentlig ting i pressemed
delelsen er bemærkningen om, at den

vagthavende på den Zone-station, som
bilisten henvender sig til, skal vurdere
havariets eller uheldets art og omfang.
Se, en sådan vurdering burde KDAK
som motororganisation vare sig efter
trykkeligt for at anbefale. Snarere bur
de klubben have advaret på det kraf
tigste. Det ville den også have gjort,
hvis den havde haft en anelse om fler
tallet af de vagthavendes kvalifikatio
ner. Vi ved med sikkerhed, at mange
af dem — hvis man da overhovedet kan
kalde dem vagthavende — er ganske
blottet for kendskab til automobiler, og
det kan med rette hævdes, at denne
overladelse til fuskere og andre ukyn
dige at vurdere de skader, som klub
bens medlemmer måtte komme ud for,
er i strid med klubbens formål.
Man kan efterhånden kun få det ind
tryk, at KDAK har ønsket helt at se
bort fra de hårrejsende episoder, der
i tidens løb er forekommet og fremtidig
vil opstå udelukkende som følge af den
ringe overensstemmelse mellem det be
redskab, som partneren reklamerer med
og faktisk råder over. Men vil KDAK
også fremtidig synes, at det er helt i
orden, hvis den episode gentager sig
med manden, der fik brug for ambu
lancehjælp og blev afvist af ejeren af
partnerens „station” med henvisning
til, at han ikke ønskede at stå op af
sengen, og at det var lettere at ringe

til Falck. Eller hvad med den mand
ovre ved Herning, som vi hentede ef
ter at han havde ligget en times tid i
kvæstet tilstand og ventet på partne
rens ambulance, der alligevel ikke kom,
fordi „manden”, d. v. s. stationsforpag
teren ikke var hjemme og heller ikke
kom hjem så betids, at han kunne få
den besked, som hans kone havde taget
imod midt i middagsmaden? Synes
KDAK virkelig, at det er på sin plads
at overlade medlemmerne til en sådan
varetægt?

meningen egendig er. Hvem i alverden
tror KDAK hidtil har tilkaldt den assi
stance, som bilisterne har haft brug
for? Og hvad er det for tilfældigheder,
der er tale om? Det eneste, vi kan få
ud af dette er, at KDAK’s medlemmer
ved at prøve at få fat i en mekaniker
undgår at komme i den situation, at det
i høj grad vil bero på tilfældigheder,
om de hos partneren kan få den nød
vendige hjælp. Men kan dette siges at
være nogen fordel, når man betragter
landets samlede assistancemuligheder?

Beskæmmende postulat for en
motorklub
I pressemeddelelsen hedder det vi
dere, at langt de fleste motorstop og
småhavarier erfaringsmæsigt kan ord
nes på stedet inden for en halv time.

Det har været meget interessant for
os at læse den kontraktformular, der
skal fanges mekanikere med. En sådan
mekaniker, der skal assistere KDAKmedlemmer på mørke landeveje og i
øde egne, skal som „modydelse” have
10 kr. pr. assistance inklusive betaling
for kørslen, der godt kan andrage 15—
18 km. Da kørslen jo er forbundet med
visse omkostninger — det ved KDAK
da i hvert fald noget om — kan vi regne
ud, at der kun bliver en meget beske
den løn til mekanikeren, og den mang
ler et godt stykke i at ligge på højde
med den løn, som vi efter vor arbejdsoverenskomst må betale vore mekani
kere. Hvis mekanikeren ikke kan repa
rere den vogn, han er kørt ud til, får
han slet ingen betaling. Kun 50 øre pr.
km i godtgørelse for kørslen. Vi gætter
på, at sådanne vilkår ikke holder ret
længe.
Kontraktformularen indeholder man
ge andre sjove ting. Men lad dette være
nok for denne gang. Efter det, der alle
rede er berettet om her, vil enhver
kunne forstå, at ingen bør beskylde
KDAK for at have spillet sine kort så
forsigtigt, som man nu engang skal
gøre, når det er fanden, der har blan
det dem.

Hvad er nu baggrunden for en sådan
påstand? Hverken KDAK eller makke
ren råder over et så repræsentativt, sta
tistisk materiale, at det kan fortælle
dem noget sikkert om automobilisternes skader og deres fordeling på arter
og tid. Påstanden er grebet ud af luf
ten. Vi råder over et sådant materiale
omfattende ca. 1 million skader på au
tomobiler og motorcykler — fordelt på
6 år. Og af de resultater vi er kommet
til, kan man aldeles ikke slutte således
som KDAK har gjort. Klubben har et
medlemsblad. Vi synes virkelig, at klub
ben skylder sine medlemmer i dette at
gøre rede for det talmateriale, man her
har sluttet ud fra .

Dunkelt tænkt og dunkelt sagt
Ikke helt klar er følgende passus i
pressemeddelelsen: Blandt fordelene
(ved systemet) er netop, at man selv

tilkalder assistancen og ikke er afhæn
gig af tilfældigheder. Her kunne presse
meddelelsen godt have uddybet, hvad
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Aero Commander’en og Dove II
Den 11. juni ankom den længe ven
tede Aero Commander. Flyvetjenestens
kapacitet har nu et godt stykke tid væ
ret udnyttet næsten til det yderste, og
et par nye maskiner til at honorere det
stadigt stigende behov, kunne ikke
vente længere på sig. Dertil kom, at
flyvetjénestens folk netop har gået og
ønsket sig en Aero Commander, fordi
dens egenskaber passer vældigt godt til
vort brug.

Hjem over Grønland og Island.
Som meddelt i sidste nummer rejste
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direktør Mogens Falck sammen med
flyveleder Preben Ipsen og flyvemeka
niker Thomsen til USA for at ordne kø
bet og hjemflyve maskinen. Da der
skulle en ret stor beholdning af extra
benzin med på den 9000 km lange tur
hjem foruden visse reservedele m. v.,
kom det til at knibe med vægten, såle
des at Mogens Falck, efter at have ord
net købekontrakten og erlagt den halve
million, som maskinen koster, måtte
flyve med SAS hjem. Det var ingen
nytte til at udnytte lasteevnen til det
yderste.

Således kom Ipsen og Thomsen til at
hygge sig alene på den lange tur, der
gik over Boston, Labrador, Goose Bay,
Sdr. Strømfjord, derfra over indlands
isen til Island, Stavanger og Kastrup.
På hele turen har Ipsen holdt en gen
nemsnitsfart på 300 km i timen.
Stort set forløb turen planmæsigt,
udtalte Ipsen efter hjemkomsten. Kun
over Grønland måtte vi tage en tur
ekstra på 700 km. Vi havde nemlig
planlagt at mellemlande i Narsuarsnak,
hvor den gamle Blue West One ligger.
Vi kom fra Goose Bay og havde fløjet
i 5 timer, men da vi nåede ind over
pladsen, der ligger dybt inde i en fjord,
passede de vejrmeldinger, vi havde fået
slet ikke. Det var et rigtigt snavset vejr,
og da pladsens radiofyr er blevet sløj
fet, efter at amerikanerne har forladt
basen, lå det ikke så godt. Vi fløj i
7000 fods højde og kunne ikke se et
kuk. Det hjalp heller ikke, da vi gik
ned til 2000 fod. Da bjergene stikker
ca. 1500 m op i luften, syntes vi ikke,
at der var grund til at begynde at søge
efter pladsen, så vi vendte om og satte
nordpå til Sdr. Strømfjord. Her viste
både militærmyndighederne og SAS
sig overordentlige gæstfrie.

andet begriber lægfolk ikke stort af
alle de flyvetekniske forklaringer. Der
for nøjes vi med at sige, at maskinens
instrumenter efter de sagkyndiges ud
talelser honorerer ethvert tænkeligt be
hov. Det påstås, at den endog kan flyve
og lande selv, bare piloten ser lidt ef
ter den en gang imellem.
Og så en Dove nr, 2 oven i købet.

Med vor første Dove-maskine har vi
haft så gode erfaringer, at vi meget
hurtigt bestilte et eksemplar til. Det
trak lidt ud med leveringen, bl. a. fordi
der en overgang var strejke på De Havilland-fabrikerne. Men alt får en ende,
og det fik færdiggørelsen af den nye
Dove også, og Ipsen havde dårligt nok
fået lov at sætte benene på Kastrups
cement efter turen fra Amerika, før han
måtte afsted til Hatfield i England for
at hente Dove II.
Med disse to nye maskiner, råder
flyvetjenesten over ialt 5 tomotorede
maskiner: 1 Aero-Commander, 2 De
Havilland Dove, 1 HTK (Tyrken) og
1 De Havilland Dragon Rapide. Des
uden er der stadig 2 enmotorede ma
skiner: 1 Auster og 1 KZ 7.

En dejlig maskine.
Det er ikke blot korpset, som har
fået kapaciteten udvidet betydeligt med
dette luftfartøj. Personalet i flyvetjene
sten har også fået en maskine, som de
har ønsket sig. Vi er glade for den, og
vi vil få glæde af den, sagde Ipsen, og
han plejer ellers ikke at fortale sig.
Dens udstyr med instrumenter er et
helt kapitel for sig. Vi kunne godt efter
Ipsens og Thomsens diktat skrive en
hel bunke om alle de instrumenter, der
findes i Commander’en, men for det
første ville det fylde meget, og for det

Direktør Mogens Falck,

Travlhed i flyvetjenesten.
Med denne bestand af luftfartøjer
kan vi nu roligt se den kraftige udvik
ling af flyvebehovet i møde. Allerede
her i sommer har behovet taget et væl
digt opsving. Vi har ustandseligt haft
ture til og fra det meste af Europa. Det
ville selvfølgelig være gørligt at bringe
en opstilling over alle de ture, der fore
løbig er udført i sommer, men det ville
blot blive en lang liste, hvor den en
kelte flyvning med dens mange proble
mer, ganske ville drukne i mængden.
Ofte er det nemlig slet ikke gjort med
selve flyvningen. Der kan gå et stort
arbejde forud bare med at finde frem
til den patient, der skal hentes hjem.
Lad os nu til exempel berette om et par
af juli måneds flyvninger. Vi kan først
tage den, der blev rekvireret sent om
aftenen den 14. juli fra Venedig.
Vi modtog et meget kortfattet tele
gram med anmodning om hjælp sna
rest. Nu er Venedig jo ingen lille by,
og den har flere hospitaler, så vi måtte
have nogle flere oplysninger. Her viste
Rigstelefonens damer sig deres opgave
voksne. Det lykkedes dem at opspore
det hospital, hvor den pågældende pa
tient var indlagt med tarmslyng, og kl.
5 næste morgen var Doven med Blæsild ved pinden på vej til Venedig sam
men med ambulancelæge Walbom, og
samme aften blev patienten afleveret
på amtssygehuset i Næstved, i nærhe
den af sit hjem.
Den slags flyvninger, der også er
forbundet med forudgående undersø
gelser, kunne vi som sagt berette længe
om. Men lad os også tage en flyvning,
der kun behøvede få ord. Et par unge
mennesker, der havde gjort Sydeuropa
på scooter, ringede en aften fra et lille
hotel i Nordfrankrig og meddelte, at
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den ene var faldet og havde brækket
den ene fod, og det var desværre ham,
der var fører af scooteren. Nu sad de
dernede og skulle hjem, og det skulle
helst gå rask, for det kneb vist nok
med valutaen. De fik telefonisk besked
om at være klar næste morgen kl. 9,
og dermed var den sag i orden. De
unge mennesker samt deres scooter kom
hjem på få timer.

Smilebåndene røres.
Selv om de ude i flyvetjenesten har
fuldt op at gøre, bliver der jo tid til
ind imellem at trække vejret — og på
smilebåndene. Det sidste gjorde de i
hvert fald, da de den 3. juli så, hvor
ledes det på forsiderne af bornholmske
blade i tospaltede artikler blev bekendt
gjort, at et Nykøbing Falster-firma,
som på Bornholm med gyldne løfter
om ambulanceflyvning har tegnet et
utal af abonnementer, herunder en del
livsvarige (!), stod overfor anskaffelsen
af en Aero Commander maskine. Sa
gen var nemlig den, at det efterhånden
var svundet ganske betydeligt ind i det
beredskab, der engang siges at have
været (hvilket er udlagt, at firmaet
overhovedet ikke råder over én eneste
maskine, der kan flyve, med mindre
det er højlys dag og skyfrit — i sand
hed et bemærkelsesværdigt beredskab
i den branche).
Det var opløftende for de abonnen
ter, der betaler, at de i artiklerne kunne
læse, at når denne Aero Commander
var blevet præsenteret her i landet, og
hvis man købte en sådan, så ville fir
maets flyvetjeneste atter være på højde
med situationen. Så kan de samme
abonnenter jo fundere lidt over, hvad
man forstår ved „situationen”. Men det
har luftfartsmyndighederne vel nogle
regler om.

Patientbefordring til sindsygehospitaler
I „Sognerådstidende” for 15. juni er
der refereret indholdet af en skrivelse
fra socialministeriet af 15. marts 1957
om udgifterne til befordring ved ind
læggelse på sindssygehospital. Ministe
riets skrivelse er svar på forskellige
spørgsmål om den praksis, der træffes
afgørelser efter i ministeriet, og den er
af interesse for os, for så vidt som den
opstiller nogle ret faste regler om beta
lingspligten.
Der henvises først i skrivelsen til for
sorgslovens § 66, stk. 1, hvori det hed
der:

Staten drager omsorg for opdragelse,
underhold, forsørgelse, kur og pleje
for sindssyge, åndsvage, epileptikere,
vanføre, lemlæstede, talelidende,
blinde og døvstumme, for så vidt på
gældende skal undergives anstalts
behandling enten på en egentlig
statsanstalt eller en statsanerkendt
anstalt eller af sådanne anstalter un
der vedvarende tilsyn anbringes i
kontrolleret familiepleje.
og til lovens § 69, stk. 1, hvori det hed
der:

Staten afholder for de personer, der
efter denne lovs regler må anses for
trængende, direkte og endelig udgif
terne ved forsorgen efter jf 66. Om
en person kan anses for trængende,
afgøres af det sociale udvalg på pa
tientens eller dennes forsørgers hjem
sted. Udvalget skal snarest tilstille
socialministeren nærmere underret
ning angående de trufne afgørelser.
Af speciel interesse for os er henvisnin
gen til forsorgslovens § 70, stk. 2, der
siger, at til statens udgifter regnes også

befordringsudgifter. Dog siges det i en
af noterne til dette stykke, at staten
kun refunderer befordringsudgifter, hvis
patienten er trængende og udgiften
ikke kan afholdes i henhold til folkefor
sikringslovens § 17. Denne paragrafs
indhold forudsættes bekendt.
Efter denne indledning opstiller mi
nisteriet så følgende retningslinier:
I. Patienten eller forsørgeren anses for

a) Der bliver overhovedet ikke spørgs
mål om at pålægge bidrag, enten
fordi pågældende ingen midler
har eller fordi opholdet på anstalt
er ganske kortvarigt.
b) De økonomiske forhold kan være
sådan, at det sociale udvalg i op
holdskommunen skal afkræve på
gældende et ugentligt eller må
nedligt bidrag. Om bidragets stør
relse henvises til et specielt cir
kulære, som i denne forbindelse
ikke angår os. Det samlede bidrag
må dog ikke være større end be
fordringsudgiften .
II. Patienten eller forsørgeren anses for
ilcke-trængende.
I disse tilfælde skal patienten eller
forsørgeren selv betale transportud
giften såvel som udgifterne ved sel
ve forsørgelsen. Det tilføjes imid
lertid, at såfremt kommunerne —
hvad der jo ofte vil være tilfældet
som følge af sagens hastende karak
ter og pågældendes manglende evne
til at handle — har måttet udlægge
beløbet, og der ikke betales ved på
krav, så kan patienten eller forsør
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geren pålægges et til befordringsud
giften svarende bidrag, således at
staten bærer risikoen for, at beløbet
indgår.

Efter denne redegørelse skulle vi kunne
undgå al tvivl om betaling til os for be
fordring af patienter til sindssygehospital. Kommunerne vil som regel kunne
udlægge betalingen og få den indkas
seret — eventuelt ved at ansætte pågæl
dende i bidrag, og det er staten, der lø
ber den økonomiske risiko.

Omkring en
frifindelse
En tiltale, der lyder på overtrædelse
af færdselslovens jf 37, stk. 4, 2.
punktum, jf 35 stk, 1 og 2 c, jf 26 stk.
2 sidste punktum, samt jf 44 stk. 2
sidste punktum, betyder, at den til
talte af anklagemyndigheden påstås
at have forbrudt sig ved ikke at have
iagttaget særlig agtpågivenhed ved
kørsel fra en vej ind på eller over en
anden, ved ikke at have afpasset kørehastigheden efter forholdene og
ved ikke at have iagttaget tilbørligt
hensyn til andre menneskeres sikker
hed.
En sådan tiltale rejstes for nogle må
neder siden mod en af vore folk på
stationen i Aarhus i anledning af et
færdselsuheld om aftenen den 6. januar
i år. Vor chauffør var sammen med en
medhjælper beordret ud til en ulykke
i byen, ved hvilken en dame var blevet
meget alvorligt kvæstet. På vej fra
ulykkesstedet til hospitalet skete der en
kollision mellem ambulancen og en
trambus. Ambulancen kørte med en ha
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stighed, der lå mellem 80 og 85 km i
timen. Vor mand kørte ca. 3 m fra
kantstenen og under anvendelse af ud
rykningshorn og blinkende lygter. End
videre var vognen forsynet med udryk
ningsflag. Føret var tørt og såvel be
lysningen som oversigtsforholdene var
gode. En række øvrige detailler vil det
af pladshensyn ikke være muligt at re
ferere her, men det skulle vel heller
ikke være nødvendigt, fordi man af det
allerede nævnte må kunne sætte sig
nogenlunde ind i situationen, og måske
også fordi den fulde forståelse af detail
lerne forudsætter et ret godt kendskab
til Aarhus’ gader.
Et godt stykke før et gadekryds, så
vor mand, at en trambus skulle til at
krydse den gade, ad hvilken han kørte.
Trambussen kørte ganske langsomt, så
vor mands tanke var, at den ville holde
tilbage. Noget nærmere krydset blev
redderen klar over, at trambussen sta
dig kørte ganske langsomt frem i stedet
for at holde tilbage.
Da trambussen kom fra hans venstre
side, og da han nu blev klar over, at
en påkørsel ikke kunne undgås, valgte
han at svinge ambulancen til højre for
at komme til at køre med bussens kør
selsretning. Derved ville han kunne
mindske påkørslens voldsomhed.
Lad os hertil bemærke, at påkørs
lens voldsomhed også mindskedes en
hel del, og at ingen mennesker kom
til skade.
Trambussens fører erklærede i ret
ten, at han først så og hørte ambulan
cen, da denne var 50 m væk, og han
mente, at den eneste chance han havde
for at undgå sammenstød var at give
bussen gas og prøve at nå over gaden.
Et af vidnerne, en læge, der var pas
sager i bussen, så og hørte ambulancen,
da den var små 100 m væk, og han var

af den opfattelse, at trambussen ville
holde tilbage. Et andet vidne, som fra
fortovet havde set sammenstødet, skøn
nede ambulancens hastighed til 70—
80 km, hvilket han ikke fandt uforsvar
lig, da der ingen trafik var og god over
sigt. Dette vidne havde også observe
ret, at trambussen holdt næsten stille
ved krydset, og han var af den opfat
telse, at trambusføreren havde set og
hørt ambulancen og holdt igen.
Til anklagemyndighedens påstand
om straf bemærkedes i dommen, at til
talte (vor redder) fandtes at have været
berettiget til at gå ud fra, at den anden
i sagen tiltalte, trambussens fører, som
følge af de gode oversigtsforhold havde
set ambulancens blinkende lygter og
ville holde tilbage. Det var under sa
gen oplyst, at der ikke var andre trafi
kanter ad den gade, ambulancen kørte,
og det var redderen bekendt, at trafik
ad de tværgående gader havde vige
pligt. Når der til kom, at patienten i
ambulancen var dødeligt kvæstet, fin
des redderens udrykningskørsel beret
tiget, og han vil derfor være at frifinde.
Trambuschaufføren blev pålagt hele
ansvaret for sammenstødet og idømt en
bøde på 120 kr. Tillige skulle han sam
men med sporvejenes forsikringsselskab
udrede ca. 10.000 kr. for den skete
skade.
Nu kan man selvfølgelig ikke uden
kendskab til de stedlige forhold få et
fuldstændigt indtryk af det, der skete.
Vi kan kun sige, at vi ikke fandt an
klagemyndighedens krav om straf ri
melig, og rettens kendelse gav os da og
så medhold i vor opfattelse.
Imidlertid giver denne sag os anled
ning til at understrege, hvad enhver
af vore chauffører selvsagt ved i for
vejen, men altid bør huske: Man skal

altid regne med, at der også er andre
trafikanter på færde, og at den om
stændighed, at man selv iagttager færd
selslovens regler, aldrig kan blive no
gen garanti for, at man ikke kommer ud
for sammenstød. Selv om man kan si
ges helt fri for ansvar i en sag — således
som det skete i denne sag — så løber
man trods alt en risiko i trafikken. En
erstatning i kroner og øre får ikke en
kvæstelse til at forsvinde, og hvor skyld
fri man end er i en færdselsulykke, så
kan en eventuel kvæstelse af et andet
menneske alligevel blive en tanke, der
kan pine en længe.
Kør derfor altid ansvarsfuldt. Vore
chauffører, der kører så meget, må selv
følgelig kende færdselslovens regler til
bunds — det er en væsentlig ting i faget
— men de skal også holde sig disse reg
ler efterrettelige. Tænk på, at færdsels
loven i virkeligheden er meget stieng,
og at spørgsmålet om overtrædelse af
reglen om ikke at have iagttaget agt
pågivenhed eller om ikke at have af
passet kørehastigheden efter forholdene
i høj grad beror på andres vurdering så
som vidner, politi o. s. v.
Nu fandt vi i denne sag ikke, at man
med rette kunne karakterisere vor red
ders kørsel som værende i strid med
færdselslovens regler, endsige ansvars
løs. I så fald havde vi ikke taget hans
parti. Men tænk på det vi adskillige
gange før har skrevet om domstolenes
praxis ved skyldfordelingen!
De sager, hvor de to parter i et sam
menstød ikke begge får tildelt skyld, er
slet ikke hyppige. I langt de fleste sa
ger fordeles skylden, og kan man blot
med den midste ret sige om en af par
terne, at han f. eks. ikke havde afpas
set farten eller ikke udvist tilstrækkelig
agtpågivenhed, så får han også tildelt
skyld.
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Det gik jo godt, Kastberg!
Den 2. juli kunne direktør Kastberg se
tilbage på 25 års virke i korpset. Det er
en periode, i hvilken der er sket store
ting i vor virksomhed, og jubilarens
andel i det skete tør siges at være gan
ske betragtelig, om end han selv vil
være den første til at lade blomsterne
gå videre til sine mange medarbejdere.
Korpsets ledelse havde da også al
mulig grund til på 25 årsdagen at sige
direktør Kastberg tak for det arbejde,
han foreløbig har udført, og hertil kun
ne personalet slutte sig uden forbehold,
ikke mindst fordi direktør Kastberg
i meget udpræget grad har været en
„personalets mand”. Hvad de fleste
imidlertid ikke ved, er at jubilaren hel
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ler ikke selv har været utilfreds med
den forløbne tid. Det blev de gratulan
ter der mødte op på hans kontor i Aar
hus den 2. juli om morgenen, overbe
vist om. For på hans skrivebord lå en
kalender, og på bladet for den 2. juli
stod med hans karakteristiske skrift:

Det gik jo godt, Jens Peter.
Havde han ventet med at vurdere
den forløbne periode til hen på efter
middagen, til efter festligheden, kunne
han såmænd have skrevet: Det gik sær
deles udmærket! De smukke ord og
den varme anerkendelse, der strømme
de direktør Kastberg imøde fra nær og
fjern, fra stats- og kommunale myndig
heder, medarbejdere, kunder og hans

talrige venneskare, berettigede ham til
en sådan karakteristik. Det var i sand
hed en stor dag for ham, selv om han
delte den broderligt med korpset.
Vi havde lejlighed til lige efter fe
sten på hotel Royal at spørge til hans
befindende, thi det var tydeligt, at den
megen virak nær havde taget pippet
fra ham.
— Jeg vil skam ikke nægte, at alle
de mange smukke ord, der blev sagt
til mig og om mig, gjorde et dybt ind
tryk på mig. Ja, jeg blev virkelig helt
mundlam. Det var virkelig sådan som
jeg sagde til gæsterne, at jeg slet ikke
formåede at give udtryk for min tak
nemmelighed. Jeg var ikke langt fra at
blive helt flov, men så trøstede jeg mig
med, at det jo er et ungdomstegn, for
Agnar Mykle siger så træffende i sin
på andre områder så omstridte nye bog,
at det er ungdommens tragedie, at den
ikke kan finde udtryk for sine følelser,
medens det modsat er karakteristisk
for de mere aldersstegne, at de ikke
længere har følelser at fylde på udtryk
kene.
— Ingen af os i korpset kunne da hel
ler finde på at kalde Dem alderste
gen — Tusind tak og bevar mig iøvrigt
vel. I kommer skam til at trækkes med
mig endnu i mange år, om jeg ellers
får lov til at leve.
— En række fremtrædende person
ligheder fra myndigheder og organisa
tioner har i anledning af Deres jubi
læum sagt så meget pænt om dem.
Der var i alle talerne en enkelt ting,
der gik igen, nemlig Deres måde at
være på. Det er en ting, som vi også
i korpset kender så godt og er glade
for. Men kan vi få hemmeligheden?
— Jeg ruger skam ikke på hemmelig
heder. Jeg er selvfølgelig glad for, at

min måde at være på er sådan, at man
godt kan If den. Men nogen hemmelig
hed gemmer det slet ikke. Jeg er gan
ske simpelt en taknemmelig sjæl, og
deraf kommer det. Som jeg også sa’e
ved bordet, så synes jeg, at det er mig,
der har grund til at takke for de mange
år. Takke alle de prægtige mennesker,
jeg har fået lov til at møde og være
sammen med. Jeg har i korpset haft 25
lykkelige år netop i kraft af, at jeg har
fået lov til at have med mennesker at
gøre, og når man har det sådan, at man
godt kan lide andre mennesker, så sy
nes jeg ikke, jeg kan være anderledes
end jeg er. At min måde at være på så
falder i de andres smag, er jo kun no
get, jeg har grund til at være ekstra
glad for. Det ville falde mig vanskeligt
at være anderledes. Hvis De skriver
dette i bladet, må De endelig huske at
sige alle de mange i korpset, som jeg
kender — og forresten også dem jeg
ikke kender — hjærtelig tak for årene,
der er gået. Det varer jo nok lidt, inden
jeg får nået omgangen rundt.
— Nogle af talerne ved Deres jubi
læum var inde på en omtale af både
Deres diplomatiske evner og Deres
energi og gåpå-mod. Føler De selv, at
De, som Strindberg siger, kunne drikke
havet tomt, hvis lykken lå på bunden?
— Nu er jeg måske blevet lidt for
gammel, men der har i hvert fald væ
ret lidt om det. I dag ville jeg vel nok
prøve med en fiskestang først. Ville det
ikke gå, tja, så tror jeg, at jeg gik på
den. Jeg kunne vel nok få en del til at
hjælpe mig. Forøvrigt er spørgsmålet
om lykken på havets bund jo rent teo
retisk, for som jeg sagde, er jeg en lyk
kelig mand. Bevares, jeg har haft mine
sorger, det har vel de fleste, men hvad
arbejdet i korpset angår, så er modgan
gen ganske druknet i de mange glæder.
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Falck
i Hansastaden
Vor station i Hamburg har i foråret og
den forløbne del af sommeren rigtigt
tiltrukket sig opmærksomhed. Det er
et meget stort antal skandinaviske bi
lister, som har fået hjælp, trøst, råd og
vejledning på stationen på Langenfel
der Damm i den store hansastad, og de
hilsener, som publikum har efterladt
sig i stationens gæstebog, taler et sær
deles tydeligt sprog om det store behov
for assistance, som stationen tilfredsstil
ler dernede.

Bare det var os, siger de tyske blade.
Det er imidlertid ikke bare skandina
ver, der er glade for og forbavsede over
den hamburgske Falck-station. Også
tyskerne er fulde af lovord om statio
nens aktivitet. De to store blade: „Die
Welt” og „Hamburger Echo” bragte
den 12. juli store artikler om Falck og
stationen i Hamburg. Dagen forinden
havde „Hamburger Information” haft
en helside om Falcks Redningskorps i
Danmark og det „springbrædt” mod
syd, som stationen i Hamburg betyder
for korpset. Det er en enestående virk
somhed, dette Falcks Redningskorps,
skrev bladet. Man kan virkelig misunde
danskerne. Bare det var os!

Udsendelse i Hamburgs radio.
Fredag den 14. juli sad stationsleder
Skourup og talte i telefonen med Kø
benhavn, fordi han med en af maski
nerne, der skulle afhente en patient i
Amsterdam, ville have en mand med,
der kunne hoppe af i Hamburg og føre
en herreløs personvogn hjem. I det
samme kom et par radiofolk fra NWDR
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(Nordwest-deutscher Rundfunk) ind ad
døren for at få en optagelse til det ak
tuelle kvarter. Skourup blev spurgt ud
om detailler, og man må sige, at han
svarede bravt for sig. For nu at være
sikker på, at Skourup ikke bandt radio
folkene rene historier på ærmet, fik de
fat i en politiassistent fra Stellingen-distriktet, og han bekræftede, hvad Skou
rup havde forklaret om stationens op
gaver.
Da udsendelsen kom over UKW
(kortbølgesenderen), kunne vi ikke høre
den i København. Men folkene dernede
på stationen i Hamburg ville jo ikke
være dem, de er, hvis ikke vi dagen ef
ter havde det pågældende magnetofonbånd. Og det havde vi selvfølgelig. Det
kom ind i geleddet mellem de mange
andre radiooptagelser om korpset, som
vi har samlet.

Anden omtale i udlandet.
Også andre steder end i Hamburg
har beretninger om Falcks Rednings
korps i den senere tid været ret talrige.
Vi skal blot nævne en udførlig repor
tage i det store schweizer-blad „Suisse
Illustrée”, en personalepolitisk artikel i
det tyske tidsskrift „Mensch und Ar
beit” og en redegørelse om korpsets am
bulance- og sygetransportvirksomhed i
det engelske lægetidsskrift „Medical
World”. Derudover har det vrimlet
med avisartikler, især i de byer, hvor
danske har haft uheld og er blevet as
sisteret med fly herhjemmefra.

Biler i havnen er en ulykkesfoi
der synes at gribe om sig.
Her er til en afveksling
et billede fra en københavnsk
aktion.

Man skal se sig for
før man skriver under
på noget
Et KDAK-medlems
oplevelser i Hamburg

En dansk bilist gjorde i juni måned, da
han med nogle rejseledsagere var på
tur sydpå i sin vogn, en opdagelse, der
én gang for alle overbeviste ham om,
at det i alle henseender lønner sig at
kigge ordentligt efter, når man vil
sikre sig abonnementsmæssigt under en
tur i udlandet.
Automobilisten er medlem af KDAK,
men hans beretning er én stor bebrej
delse mod KDAK, fordi klubben på
kontoret i Kruså havde lokket ham til
at tegne et komplet værdiløst abonne
ment, som skulle sikre ham, hvis han
fik uheld i Tyskland. Så vidt vi har
forstået bilisten, har han fundet det
formålsløst at reklamere overfor KDAK’s
makker, skønt det jo er denne, der har
snydt ham.
Vi skal i korte træk fortælle, hvad
der hændte den uheldige bilist, hr.
O. Milling. I Hamburg kom han ud for
et færdselsuheld, hvorved vognen blev
så medtaget, at den måtte slæbes væk.
Politiet optog rapport i sagen, og da
det kneb med at følge med i det, der
blev sagt og skrevet på politistationen,
bad Hamburg-politiet vor station på
Langenfelder Damm om at sende en
mand hen og hjælpe bilisten. Det gjorde
stationen selvfølgelig, og den tog sig
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også af vognen, idet hr. Milling med
delte, at han ved grænsen havde teg
net et DETA-abonnement, således at
han havde krav på assistance.
Efter at politiet havde optaget rap
port, kørte hr. Milling med vor mand
hen til stationen på Langenfelder
Damm, men da vi bad ham vise os sin
abonnementskvittering, viste det sig,
at det slet ikke var et DETA-abonne
ment, han havde tegnet ved grænsen,

både DETA-abonnement og „det an
det” abonnement, men at man helst
solgte „det andet”. Det var nemlig et
modtræk, fordi FDM og Falck havde
oprettet danske vejpatruljer. Der slap
det altså ud!
Så kan man jo spekulere over, hvad
danske bilisters vanskeligheder i udlan
det har med vejpatruljer i Danmark at
gøre. Men det har det altså, i hvert
fald hos KDAK i Kruså.

men kun et værdiløst Zone-abonnement,
han ingen som helst fornøjelse kunne
have af i den situation han var.
Fra vort Hamburg-kontor ringede hr.
Milling til de telefonnumre, der stod
i det hæfte, han havde fået udle
veret. Det hed „Automobilist i Vest
tyskland”. På det første nummer sva
rede en dame, der kunne tale svensk.
Hun fandt henvendelsen højst komisk,
og hun morede sig sådan over hr. Mil
ling, at han med rette måtte få det ind
tryk, at han var rent til grin. Det firma,
sagde den svenske dame og lo, som
formentlig skulle have hjulpet ham,

havde ikke eksisteret de sidste to år.
Damen kunne ikke hjælpe ham, og sta
dig klukkende af latter lagde hun røret
på. De to andre telefonnumre, der stod

i hæftet, svarede slet ikke.
Enhver, der kommer ud for en så
dan situation, vil vide at betegne den
ne humbug på rette måde. Det gjorde
hr. Milling da også, da han derefter
ringede til KDAK’s kontor i Kruså og
besværede sig. Han spurgte kontoret,
hvorfor det havde udleveret ham et så
fuldkommen værdiløst stykke papir,
som han dog havde måttet betale for,
når. der fandtes en effektiv og aner
kendt hjælpeorganisation som DETA,
en organisation, som KDAK jo selv var
medlem af. KDAK’s kontor svarede
undvigende, at medlemmerne kunne få
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Fra kontorerne

Med henblik på overførslen af havare
rede køretøjer mellem Sjælland og Fyn,
har Generaldirektoratet for Statsbaner
ne den 4. juli skrevet til os:
Det forekommer ikke så sjældent, at
selskabets kranvogne transporterer
biler til en færgestation, hvorfra bi
len overføres på færgens vogndæk
uden fører og derefter tages i land
af en på den anden side af overfar
ten fremmødt kranvogn. Det skal i
denne forbindelse bemærkes, at over
førsel af bil uden fører på færgedæk
i og for sig ikke er forudsat, men da
vi hidtil ikke har haft nogen ulemper
af forholdet, har vi ikke noget ønske
om for tiden at ophæve denne ord
ning.
Det har imidlertid vist sig, at over
førslen af omhandlede biler på den
nye Halskov—Knudshoved overfart
har medført forsinkelser i færgeexpeditionen til ulempe både for bilister
og statsbanerne, og vi må derfor fo

retrække, at denne særlige transport
form forsøgsvis indtil videre foregår
med jernbanefærgerne mellem Kor
sør og Nyborg, hvor vi vil overføre
disse særlige transporter med første
afgående jernbanefærge, hvor plads
forholdene tillader det. Vi beder Dem
derfor benytte jernbaneoverfarten i
stedet for Halsskov—Knudshoved
overfarten i tilfælde som de om
handlede.
I henhold til denne skrivelse fra stats
banerne pålægges det stationerne frem
tidig at lade havarerede køretøjer, der
skal over Storebælt, ekspedere over
Korsør—Nyborg og ikke over Halsskov—
Knudshoved forbindelsen.

★
Stillingen som assistent på stationen i
Svendborg er blevet besat med Bent
Strøm-Corfixen, der har gjort tjeneste
som redder på stationen siden 1944.

★
I årsberetningen er telefonnummeret på
brandvagten i Løkken anført som nr.
38. Det skal være nr. 52.

★
For vejpatruljeførerne gælder et spe
cielt og udførligt regulativ med hensyn
til ruter, opgaver, løn- og arbejdsfor
hold o. s. v. Der må ikke lokalt træffes
aftaler med patruljeførerne, der er i
strid med dette regulativ.

★
Som svar på flere henvendelser fra ak
kvisitører om nyt optryk af abonne
mentsbetingelserne, henvises til de se
neste cirkulærer med rettelser, hvori
det bl. a. er nævnt, at der kan ventes
yderligere rettelser til betingelserne, og
at nye oplag derefter vil blive sat i ar
bejde. Spørgsmålet om rettelserne har
imidlertid stået på i flere år, og de en
delige undersøgelser, der bl. a. har re
lation til nogle endnu uafgjorte proble

mer om det offentliges betalingspligt
for visse sygekørsler, er endnu ikke af
sluttede. Vi håber imidlertid, at det
kan ske i løbet af meget nær fremtid, og
derefter skal de ønskede nye oplag blive
sat i arbejde.

★
Opmærksomheden henledes på, at sta
tionerne ved bugsering efter lygtetæn
dingstidens indtræden skal anvende den
ekstra nummerplade med baglys, som
i sin tid blev udsendt til hver station.
Denne regel gælder, når det havarerede
køretøj er ophængt i bagtøjet, da køre
tøjets parkeringslys ellers kan forvirre
ander trafikanter. Den ekstra-nummerplade, hvis ledning skal forbindes til
kranvognens stikkontakt, skal i mørket
altid kunne vise stop og rød baglygte.

★
Opmærksomheden henledes på, at det
dagpengebeløb, der skal ydes i hen
hold til ulykkesforsikringsloven, den 1.
april 1957 forhøjedes fra kr. 16,88 tilkr.
17,50. Ganske vist er dette dagpenge
beløb ikke særligt aktuelt for os, da
størstedelen af personalet er sygelønsikret, men for løst ansat mandskab skal
i givet fald afregnes det nævnte beløb
pr. dag.

★
Vognmand Engelbrechtsen, Klarup, be
des slettet af stationernes SL-kartoteker.

★
Efter anmodning fra ESSO og SHELL
beder abonnementsafdelingen statio
nerne om ved assistance til last- og
tankvogne altid på rapporterne at an
føre de pågældende vognes løbe-numre.
Vognenes indregistreringsnumre skal
dog fortsat anføres. Løbe-numrene på
de vogne, der tilhører de to selskaber,
findes altid malet på vognene.

★
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Egil Flaathen, skrev den 15. juli til
stationen i Kolding:

Breve udefra

Fra Eskjær pr. Tolne har vi modtaget
følgende blomster til personalet på
Hjørring-stationen :

Jeg føler trang til at sige Dem tak
for den service, De ydede mig for
leden ved transporten i ambulance
med min hustru til Gudenaa kurbad
i Silkeborg. Det var en yderst be
hagelig måde at komme derover på i
den tilstand min hustru var i. Det
var to ualmindeligt flinke og hen
synsfulde Falck-mænd, der kørte,
men det er jo ikke så ualmindeligt.
Det er Falck jo bekendt for.

★
Stationen i Hillerød havde en gammel
kranvogn, som alligevel skulle ophug
ges. Stationsleder Haagen fandt imid
lertid, rft vognen endnu kunne gøre no
gen gavn, og han indhentede hoved
kontorets tilladelse til at lade den op
stille på legepladsen på optagelseshjem
met ”Lundely“ i Fredensborg. Forstan
der Johs. Petersen på optagelseshjem
met kvitterede for vognen med føl
gende brev:

I anledning af, at vi har modtaget
en kranvogn til legepladsen fra Dem,
bringer vi Dem hermed vor bedste
tak. Det er en gave vore børn sætter
pris på og benytter i fuldt mål, og
det var absolut højdepunktet blandt
de gaver, der kom til hjemmet i an
ledning af 50-års-jubilæet.

★
En broder fra Drammen i Norge, hr.
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Jeg er nu kommet tilbake til Norge
igjen uten fler uhell med bil F. 2837.
Jeg vil få lov til â takke Dem for den
gode service som blev vist mig av
Dem og Deres folk. De har vist den
bedste reklame for Deres organisa
sjon, og jeg skal sorge for at den biir
kjendt her i Norge.

★
Det kan ikke undre, at ferietiden og de
mange rejser til udlandet i særlig grad
er kommet til at præge brevene til os.
Vi må dog af pladshensyn nøjes med
et beskedent udvalg, idet vi føjer til,
at hilsnerne i disse breve særlig rettes
til personalet på stationen i Hamburg
og til flyveleder, piloter, telegrafister
og Sonja Illemann i Kastrup.
Vi lægger for med et brev fra en
abonnent, hvis svigerfar vi hjemfløj fra
Firenze. Abonnenten skriver bl. a.:

Samtidig beder min svigerfader, som
nu er i god bedring, såvel som min
kone og jeg Dem modtage vor hjer
teligste tak for den hurtighed, hvor
med De bragte flyvningen i stand,
og for den enestående venlighed og
hjælpsomhed hos alle i korpset, der
havde med sagen at gøre, ligefra vor
første opringning til Dem og til pa
tienten var vel anbragt på hospital
herhjemme.

★
Fra Nordisk Fjerfabrik A/S modtog ud
landstjenesten den 5. juli Deta-abonnementspapirerne tilbage for en vogn,
der havde været sydpå, og som et post
scriptum bemærkede brevets underskri
ver, salgschef J. Hovind, H.D.:

Vi vil gerne udtrykke vor tak for den
overordentlige kulante måde, hvorpå
De har behandlet vor sag. Det har
yderligere bestyrket os i bevidsthe

den om, at Falck fuldt ud svarer til
sit gode omdømme. Personlig er jeg
lykkelig over, at jeg valgte Falck som
mit private selskab, da jeg købte
vogn for et årstid siden.
ic
Læge Jens Holm, Valby, havde godt
med uheld på sin tur til Spanien, men
heldigvis havde han forinden tegnet et
DETA-abonnement, og hvad han me
ner om det, fremgår af følgende brev
til os:

Jeg tillader mig herved at returnere
den sørgelige rest af vore DETAkreditbreve. Desværre blev det nød
vendigt at anvende 4 kreditbreve à
900 pesetas til lægehjælp i Spanien
efter et ulykkestilfælde. Hvis De vil
være så venlig at lade mig vide, hvor
stort beløbet er i danske penge, og
hvortil beløbet skal indsendes, skal
det straks blive betalt.
Jeg vil gerne samtidigt benytte
lejligheden til at takke for den uvur
derlige hjælp DETA-abonnementet
har været især ved hjemtransporten
af den tilskadekomne. Vi er meget
taknemmelige for den strålende ser
vice, der blev ydet, og jeg kan for
sikre Dem, at den vakte den største
beundring både hos spanierne og de
udenlandske turister, som hørte om
den.

★
Endelig plukker vi fra bunken en om
tale af DETA-abonnementet, som di
rektør, fru Lillian Nielsen-Jexen, Kø
benhavn, den 28. juni indsendte til
dagbladet „Dagens Nyheder” med an
modning om optagelse:

Gode erfaringer har man en vis pligt
til at lade gå videre til sine medmen
nesker, derfor disse linier.
Fornylig tog jeg på biltur med min
svigersøn og datter til Spanien nær

mere betegnet ,,Torremolines”, vi
havde omhyggeligt planlagt hele tu
ren i lang tid i forvejen og blandt
andet forsikret os på alle måder mod
uheld og sygdom, samt tegnet en
DETA-forsikring hos Falck på trans
port hjem, hvis uheldet skulle være
ude efter os.
Det var det desværre, men som
det store lyspunkt midt i sorg og
smerte virkede forsikringerne, det er
nemlig meget dyrt at blive syg eller
at komme galt afsted i udlandet.
Torsdag den 30. juni faldt jeg,
gled på uskyldigt udseende rulle
sten, ned ad en lille skråning og
brækkede mit ene ben tre steder,
trods det at jeg havde flade sko på
og gik overmåde forsigtigt, det gjor
de smerteligt ondt. Lykkeligvis er
min datter læge og hun satte det
omgående i led, således at jeg und
gik hævelser.
Lørdag telegraferede min sviger
søn, der også er læge, til Falck i Kø
benhavn kl. 11%. Klokken 3—4 blev
han ringet op på pensionatet i Torremolinos og fik den besked, at i
tilfælde af, at jeg kunne tage med
almindelig rutefly, kunne jeg komme
afsted søndag morgen, den eneste
dag i ugen, der går direkte fly fra
Madrid til København, hvor der så
ville ligge billet til mig, blot han ville
lægge ud til billetten fra Malaga til
Madrid. Kunne jeg ikke det, ville
der blive sendt en ambulancefly ef
ter mig. Som en ekstra lille opmærk
somhed, overbragte den flinke Falckmand en hilsen fra min datters hjem
med besked om, at børnene havde
det godt. Jeg synes en så smuk ser
vice, som forøvrigt vakte beundring
overalt i udlandet, er omtalen værd,
for folk, der skal på biltur i udlandet.
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★ Fra stationerne

Ethvert barn ved, at Danmarks største
flagstang står ved Dybbøl mølle, og
skal man tro Fedder Jensen i Sønder
borg, ved ethvert barn også, at det er
Falck, der lægger og rejser denne store
flagstang hver gang den skal males re
spektive er blevet malet. Under en
storm i efteråret knækkede flagstangen,
og en ny skulle skaffes. Et 30 m højt
træ i Frøslev plantage blev fældet og
skænket Danske soldaterforeningers
landsråd af Gråsten statsskovdistrikt.
Bearbejdelsen skete hos bådebygger
Michaelsen, Sønderborg, og rejsningen
sørgede Falck selvfølgelig for. Da rejs
ningen i virkeligheden er en ret kom
pliceret sag — masten er 22% meter og
indeholder henved 3 kubikmeter træ,
d. v. s. vejer små 3 tons — har man på
stationen i Sønderborg fundet frem til
en metode, så man nu og i al fremtid
kan lægge og rejse stangen på % time.

★
Amager-stationen og hovedstationens
entreprenørafdeling har i årevis beskæf
tiget sig med rensning af benzintankes
indre. Det er et arbejde, der kræver
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omtanke, og det er livsfarligt for ukyn
dige at begive sig ind i en sådan tank.
Man kan selvfølgelig ikke ånde i en
sådan tank uden iltapparat, men derud
over er der en række forsigtighedsreg
ler, der skal iagttages.

Nu har også stationen i Kolding ta
get dette arbejde op. Redderne Jens
Damgaard og Harry Rahbek, tog sig
fornylig af en 400.000 liter tank hos
Gulf.
★
Stationen i Nyborg er for ganske ny
lig blevet velsignet med en ny 10 tons
Bedford-kranvogn. Den var dårligt
kommet inden for garageportene, før
man fik brug for den. En Shell-gasvogn
fra Viborg kom ved Ryslinge ud for et
uheld, idet den skulle passere en ny
anlagt vej, hvor den på grund af vej
arbejdet i den ene vejside måtte trække
helt ud i den anden side af vejen. Imid
lertid skred opfyldningen under den
tunge vogn, der havde anhænger på og
var fyldt med gasflasker. Både hoved
vogn og anhænger væltede, og alle fla
skerne trillede af.

Kolding by, før den kunne komme ned
i sit rette element. Den vanskelige trans
port forløb fuldkommen planmæsigt.

★
50 søde små grise, der var døden nær
på grund af iltmangel, da de ankom

Den nye kranvogn kunne imidlertid
ordne sagen i en fart. Hovedvogn og
anhænger blev rejst op på dækkene,
som det sig hør og bør, og Nyborgfolkene gav så et nap med at læsse fla
skerne. Man har lyst til i denne forbin
delse at sige, at dette uheld fortæller
lidt om den slags flaskers pålidelighed.
At de dog kan stå for sådan en tur. Og
man må også give General Motors et
klap på skulderen, for efter at chauffø
ren havde fyldt lidt olie på lastvognen,
fortsatte vogntoget kørslen, som om in
tet var hændt.

★
I sidste måned tog Kolding-stationen
sig af en båd, der vejer 17 tons, og som
skulle sættes i vandet fra Skærbækværket ved Kolding fjord. Båden er
en bugserbåd, som er blevet bygget
inde i landet, og den skulle bugseres
15—20 km ad landevej og gennem

med færgen fra Samsø til Aarhus, blev
den 17. juli reddet af vor station i Aar
hus. Grisene var med en lastvogn om
bord på færgen, og på vogndækket
kneb det med at få luft. Fra skibet alar
meredes Aarhus-stationen, og da det
lagde til kaj, stod vore folk parat med
iltapparater, så behandlingen straks
kunne begynde. Samtidig gav politidyr
lægen dyrene en indsprøjtning. Aktio
nen vakte betydelig opmærksomhed, for
helt almindelig var den jo ikke.
Nu fik de 50 grise atter krøller på
halerne. De syntes virkelig at kunne lf
iltbehandlingen, for efterhånden som
de kom til live, blev de helt ellevilde.
Men måske varede glæden ikke så læn
ge, for efter genoplivningen gik turen
til grisemarkedet i Holstebro. Og så ved
man jo aldrig . . .

DIREKTØR
WILLIAM FALCK,
der var en af pionererne
i civilforsvarsarbejdet i
Danmark, fik den 17. juni
som en anerkendelse for
sin indsats på dette
område tildelt
Civilforsvars-F orbundets
hæderstegn.

Forsidebillede: Fra en brand i Hillerødstationens slukningsområde.
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Ambulancekørslen
Når fjorten ansete, danske læger med
indgående kendskab til den tilstand,
hvori respirationstruede patienter ind
bringes til hospitaler og sygehuse, fandt
anledning til på kirurgkongressen i Stock
holm at tage ambulancevæsenet her i
landet op til debat, skete det selvfølge
lig ikke bare for at få stof til den kæm
peberetning, som blev kongressens ud
advendte resultat. Hensigten er selvsagt
at gøre de organer, der beskæftiger sig
med ambulancekørsel, opmærksom på,
at den lægevidenskabelige udvikling har
fremkaldt ønsker om visse reformer.
Gennem en række artikler her i bla
det er vort personale blevet orienteret
om de problemer af transportmæssig
art, som lægerne i de senere år har haft
i søgelyset. Vi tænker på overlæge Hen
ning Rubens artikelserie, som vi be
gyndte på i marts 1954, på beretninger
ne om det samarbejde, vi fik med anæsthesiologerne, og som kan føres tilba
ge til overlæge, dr. med. Bjørn Ibsens
artikel i Ugeskrift for Læger i 1954, og
på de artikler og kursus, der skyldes
vore egne koryfæer, Aage Rørmark og
Ole Juhl. De ønsker, som lægerne på
kirurgkongressen har givet udtryk for,
kommer således ikke overraskende for
os. Vi fulgte selv helt godt med i det
arbejde, der gik forud. Efter bedste ev
ne bidrog vi med forsøg og talmateri
ale, og for vore bidrag har anæsthesiologisk selskabs transportudvalg venligt
kvitteret i slutningen af sin betænkning.
Vi er altså ikke blottet for forudsæt
ninger, når vi siger om de dele af ki
rurgkongressens beretning, der angår
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ambulancekørsel, at vi finder lægernes
ønsker fornuftige og velmotiverede, og
vi gentager gerne, hvad vi under drøf
telserne med lægerne har sagt, at vi så
hurtigt som omstændighederne tillader
det agter at gennemføre de ændringer
og den udbygning af vor ambulance
tjeneste, som er foreslået. Udskiftnin
gen af carbogénet med ilt har vi alle
rede gennemført på de fleste stationer,
instruktionen i de nye principper er i
fuld gang, og med hensyn til anskaf
felsen af resuscitatorer og sug går vi
frem i takt med uddannelsen og som
oftest efter aftale med de lokale syge
huses narcoselæger. Ønskerne om æn
drede båretyper og installation af statio
nære sugeaggregater indgår i en plan
på noget længere sigt, idet der jo her
er tale om problemer, som mest hen
sigtsmæssigt løses i forbindelse med
bygningen af nye vogne.
Om detaillerne i dette arbejde er der
andetsteds her i bladet redegjort udfør
ligt, og det sker naturligt i forbindelse
med en gennemgang af Stockholm-konkressens betænkninger. Vi kan derfor
nøjes med nogle almindelige bemærk
ninger, som vi finder, at betænkningerne
gør betimelige.
Lægernes undersøgelser har først og
fremmest omfattet et repræsentativt pa
tientmateriale; men det er klart, at man
også har måttet gøre studier inden for
selve transportsystemet, og her gjaldt
selvsagt også, at man måtte undersøge
et repræsentativt udsnit. Selv om hoved
stadsbrandvæsenernes og vort ambulan
cevæsen udgør den alt overvejende del
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af al dansk ambulancevæsen, og selv om
denne del er den eneste, der er omtalt
i Medicinalberetningen fra Sundheds
styrelsen, er det os bekendt, at anæsthesiologernes udvalg har forsøgt at kom
me i kontakt med sekundære ambulan
cefirmaer — for
repræsentativitetens
skyld — men uden resultat. Man kan
mene, at det ikke gør så meget, fordi
den bemeldte, fordækte ambulancevirk
somheds relative betydning er uvæsent
lig. Men man kan også være af den op
fattelse, at det er ravruskende galt. Man
kan udsætte menneskeliv for den alvor
ligste fare, ja man kan simpelthen slå
folk ihjel, hvis ambulancevæsenet ikke
er perfekt. Det gælder ikke blot ambu
lancevæsenets organisation og materiel,
men også og måske mest af alt det per
sonale, der skal sørge for patienternes
befordring. Når dette er tilfældet — og
det vil ingen ansvarlig læge bestride —
er det efter vor mening tindrende lige

gyldigt, hvor lille og i talmæssig hen
seende hvor uvæsentlig et firma er.
Hvis det beskæftiger sig med patient
befordring, burde ønsket om at få lov
til at virke i fordækthed ikke være re
spekteret.
Det må på denne baggrund være til
ladt at henvise til, at den måde, hvor
på de undersøgte ambulancevæsener
hidtil har røgtet deres opgave, omtales
af lægerne med al skyldig respekt. De
ønsker om ændringer, der nu fremsæt
tes, skyldes alene den lægevidenskabe
lige udvikling. Det må også være rime
ligt at nævne, at chefen for Queens
lands ambulancevæsen, Mr. S. W. Win
ders, som over en periode på 3 år har
besøgt 30 lande og studeret deres am
bulancevæsener, om det danske hoved
stadsbrandvæsens ambulancetjeneste og
Falcks Redningskorps udtalte sig sær
deles rosende. Han havde intetsteds set
noget bedre. Men han fik også lejlig
hed til at se en ambulancestation uden
vagthold og uden mandskab. Manden,
der skulle køre med ambulancen, var
blottet for kendskab til den mest ele
mentære behandling af patienter, der
skal transporteres. Og det syn kølnede
naturligvis Mr. Winders begejstring for
dansk ambulancevæsen. Den slags var
tydeligt nok ikke blevet tolereret selv i
øde egne af Australien.
Man kunne have ønsket, at kirurg
kongressens betænkninger om trans
portproblemerne var blevet suppleret
med en selvstændig analyse af dansk
ambulancevæsen, en analyse, der gik i
dybden af de faktorer, der er risiko ved
— dem, der så let kan koste menne
skeliv. Hvis beretningen havde haft et
sådant appendiks, ville den utvivlsomt
være blevet en best-seller. Og det hav
de jo været en anden tilværelse end den
det digre værk nu må friste i svenske
boghandlervinduer.
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FLYVERAPPORT 1752
Den rapport, vi her vil fortælle lidt om, er ikke udvalgt i den
hensigt at imponere. Den er overhovedet ikke udvalgt. Den er
ganske simpelt pillet ud af bunken ude hos flyvetjenesten i
Kastrup uden antydning af bistand fra vort flyvepersonales side.
Det skete uden anden anledning end den trang til at pille ved
noget, som kommer over en, når man sidder ude på kontoret og
venter på, at frøken Illemann skal blive færdig med teen.

Ved bare at sidde og kigge på sådan
en rapport bliver man egentlig ikke syn
derlig klog. Godt nok så den ud til at
være meget almindelig sådan hvad an
tal af ord og tal angår samt disses for
deling ud over papiret. Om den var
særlig typisk røbede den ikke. Men ty
pisk eller ikke typisk, så var det, som
om der dukkede en idé frem — det
var mere end teen gjorde — og tanken
om at finde ud af, hvad denne ganske
tilfældige rapport, der bar nummer
1752, i virkeligheden kunne fortælle,
tog fastere form.
En anden tanke strejfede selvfølgelig.
Hvad med at hitte en anden rapport?
En med masser af komplikationer. Men
den forkastedes igen. Kærligheden til
nr. 1752 var erklæret, og da tværsum
men tilmed passede med nummeret på
den lotterisedel, der lå i tegnebogen,
blev beslutningen om at fortælle rapport
nr. 1752’s historie truffet.

Et Deta=abonnement til 82 kr.
Foruden rapportnummer, dato og klok
keslet stod der tallet 50.218. De kyndi
ge derude i Kastrup fortalte, at det var
nummeret på det Deta-abonnement,
hvorunder flyvningen var ydet. Under
søgelsen måtte derpå henlægges til ud
landstjenesten på Gladsaxe-stationen,
1 48
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hvor Gullach stod på hovedet for at
finde alt frem om dette Deta-abonne
ment. Det viste sig at være tegnet hos
FDM for perioden 2. til 22. juli for en
bil med 5 passagerer under rejse og op
hold i Vesttyskland, Benelux, Østrig,
Frankrig, Schweiz og Italien, og det
fremgik af papirerne, at abonnementet
var betalt med 82 kroner.
Efterhånden var en ganske pæn bun
ke papirer bragt på bordet: Telegram
kopier, strimler fra fjernskriveren, tele
fonnotater O.S.V., og disse ting i forbin
delse med selve flyverapporten gør det
muligt at berette det følgende:

Fly nødvendigt
20/7—15.19
Vagtmesteren på stationen i Tietgens
gade i København modtager telegram
fra Riva sul Garda: fly nødvendigtant
onsdag riva hospital nærmere følger —
Christiansen.
20/7—15.20
Telegramsbeskeden gives videre til ud
landstjenesten og flyvetjenesten. Hos
udlandstjenesten kigges efter, hvem te
legrammets afsender kan være. Der er
flere Christiansen’er, som efter abonne
menterne at dømme skulle være på tur
i Italien, men den Christiansen, som sy
nes at få brug for hjælp på onsdag har

jo lovet nærmere besked, så der er ikke
andet at gøre end at vente. Hos flyve
tjenesten stikkes hovederne sammen og
der findes ud af, at der som landings
pladser kan blive tale om Innsbruch
eller Milano. I bestillingsbogen reserve
res maskine og besætning til onsdag.
22/7—14.23
Udlandstjenesten modtager expresbrev
fra Riva. Det er de nærmere oplysnin
ger, som Christiansen lovede i telegram
met. Christiansens mor, der er 67 år og
en af passagererne, er blevet alvorligt
syg og måtte indlægges på det stedlige
sygehus. Overlægen har sagt, at hun
tidligst kunne flyves hjem til Danmark
på onsdag. Christiansen selv og de øv
rige rejsedeltagere har været nødsaget
til at tage videre nordpå den 21/7 efter

ladende den ældre fru Christiansen på
sygehuset, hvor hun og lægerne ikke
kan forstå hinanden. Expresbrevet inde
holder til vor orientering en beskrivelse
af fru Christiansens sygdom og den be
handling, hun allerede har været under
kastet på sygehuset i Riva. Vi får også
oplyst abonnementsnummer, vognens
indregistreringsnummer og adressen her
i Danmark, og endelig oplyser hr. Chri
stiansen, at han selvfølgelig gerne vil
orienteres om, hvorledes vi ordner sa
gen. Han vil besøge motorklubben i
München for at hente post, og han vil
ligeledes holde ind på Falck-stationen i
Hamborg. Brevet slutter med en venlig
hilsen og tak for den hjælpemulighed
Deta-abonnementet har givet ham.

Fru Conny Sanddahl på Rigstelefonen skaffer os hurtig forbindelse med sygehuset i Riva. Tilfældet har villet,
at det i mange tilfælde er faldet i fru Sanddahls lod at expedere vore sydgående telefonsamtaler. I et af tilfældene, hvor oplysningen om patientens opholdssted var yderst mangelfuld, efterlyste fru Sanddahl patienten
på en række italienske sygehuse, til det endelig lykkedes at finde ham
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Dr. Juki rådspørges
22/7—15.00
Straarup ringer til Tietgensgade-stationen, hvor dr. Juhl lige er begyndt
sin vagt. Ambulancelægen orienteres om
fru Christiansens sygdom og rådspør
ges med hensyn til forsvarligheden af
hjemflyvning. Han mener ikke, at læge
ledsagelse er nødvendig, men anbefaler
Straarup at rådføre sig med sygehuslæ
gen i Riva, inden maskinen afsendes.
22/7—15.10
Flyvetjenesten spørges. Det er Lunding, der kommer til røret, og han fo
retrækker Milano som landingsplads.
Det er udlandstjenesten enig med ham
i, men af en helt anden grund. Straarup
ved nemlig, at vejen fra Riva til Mila
no er bedre end vejen til Innsbruch.
Der er kun 3 timers kørsel og hovedsa
gelig autobane. Innsbruch giver gan
ske vist væsentlig kortere flyvetid, og
vejen er kun 45 km længere end vejen
til Milano. Men til Innsbruch går tu
ren over Brenner, og det kan være ube
hageligt for patienten. Det aftales, at
maskinen skal afgå den 23/7 om for
middagen.

Telefoner og fjernskriver i gang
22/7—15.45
En af Rigstelefonens flinke damer har
skaffet forbindelse med sygehuset i Ri
va, og hun har lokket netop den læge
till telefonen, som har haft med patien
ten at gøre. Straarup taler med ham og
får at vide, at patienten efter omstæn
dighederne har det godt og vil kunne
tåle hjemflyvning onsdag. Lægen lover
også at sørge for sygevogn til Milano,
så den er der kl. 10.00.

22/7—16.45
Straarup fjernskriver til automobil
klubben i München, hvor abonnenten
skal hente post tirsdag. Klubben anmo
des om at holde øje med ham og med
1 50
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dele ham, hvilke dispositioner, der er
truffet. Det tilføjes, at abonnentens mor
har det godt, og at han roligt kan fort
sætte turen nordpå.

Straarup ved fjernskriveren

Automobilklubben (ADAC) svarer
med det samme på fjernskriveren: Vie
len dank klar erhalten wir werden das
veranlassen. (Mange tak, har forstået,
vi skal nok sørge for resten).
22/7—16.50
For en sikkerheds skyld får statio
nen i Hamborg samme besked, og der
nedefra svares: ok alt forstået fvfv (det
sidste er udlagt: farvel, farvel).
22/7—16.55
Flyvetjenesten ringer til udlandstje
nesten og meddeler, at det bliver Doven
OY-FAL, der flyver med Lunding ved
pinden, Egon Nielsen ved radioen og
Sonja lllemann som altmuligmand. Me
kaniker Tom alias Thomsen er i gang
med eftersyn og sørger for fyldte tanke.

22/7—17.57
Telefonstamtalen med sygehuset i Ri
va bekræftes telegrafisk.
25/7—9.50
Flyvetjenesten meddeler udlandstjene
sten, at OY-FAL har en tur til Tirstrup
og starter derfra kl. 12.00 med Milano
som destination. Der regnes med mel
lemlanding og kort hvil i Zürich.
25/7—18.57
OY-FAL lander på Malpensa ved Mi
lano. Vejret har været dårligt, så der
for besluttede Lunding og Egon at gå
udenom Alperne og gennem Rhone-dalen over Rivieraen. Det er godt 2 ti
mers extraflyvning, men skidt med det.
Hellere det end at tage chancer.
25/7—20.50
Besætningen.lader høre fra sig i tele
grammet bor hotel isole borromemo telf
50451 stresa — dove.

endnu, men at man nok skal give ham
meddelelsen.
24/7—15.09
Doven ruller op foran hangar C, og
patienten overflyttes fra maskinen til sy
gevognen. Hun beder sygevognens to
reddere om endelig ikke at køre, før
hun har fået sagt pænt farvel til ma
skinens besætning og bedt Sonja sørge
for et telegram til sygehuset i Riva.
Selv om det kneb med at forstå hinan
den, så var de så søde dernede, især
overlægens frue, som kørte med til Mi
lano.
Patienten har det forøvrigt helt godt.
Det er ganske tydeligt, at flyveturen

Hjem igen
24/7—9.45
Sygevognen fra Riva ankommer med
patienten til flyvepladsen. Sonja klarer
hurtigt alle told- og pasformaliteter, me
dens Lunding og Egon gør klar til af
rejse.
24/7—10.00
Maskinen letter. Denne gang går tu
ren over Alperne. Der mellemlandes i
Zürich. Man får at vide, at vejret over
Nordtyskland er dårligt, så tankene fyl
des helt op, d.v.s. til 5^ times flyv
ning.
24/7—15.06
Flyvetjenesten får fra tårnet besked
om, at OY-FAL vil lande i Kastrup kl.
15.10. Stationen i Tietgensgade får be
sked om at være med sygevogn i luft
havnen kl. 14.45.
24/7—15.10
Gullach fjernskriver til Hamborg, at
abonnentens mor ankommer til Kastrup
kl. 15.10, og Hamborg svarer, at abon
nenten ikke har været på stationen

Flyvemekaniker Thomsen, der tog sig af
maskinens klargøring

har haft en gavnlig virkning. Det er et
forhold, som vore folk derude tit har
observeret. Det må være den psykolo
giske virkning, som den danske maski
ne, den dansktalende besætning og be-
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Doven og dens besæt
ning i Milano. Fra
venstre Hans Lunding, Sonja Illemann
og Egon Nielsen

vidstheden om snart at være hjemme,
der gør det.
Inden lufthavnen forlades, må man
gennem told- og paskontrol, men det går
ualmindeligt hurtigt. Både toldere og
pasfolk er flinke og rare mennesker, når
det er en patient, det drejer sig om
(hvormed dog ikke være sagt, at de el
lers ikke er flinke og rare, men det er
lige som om der er en forskel). Og så
tages endelig afsked med patienten. Sygevognen er på vej ind mod byen.
24/7-15.15
På fjernskriveren gives der stationen
i Hamborg besked om, at patienten er
landet på vej hjem i sygevogn, og sam
tidig sendes telegram til Riva-sygehuset
med samme besked og en hilsen til dem
alle dernede, specielt overlægens frue.

★
Doven er kommet i stald. Rapporten
udfyldes — det blev til 25 ord, og det
er dem, der er blevet til denne beret
ning. — Nu kan der heller ikke træk
kes mere ud af den. Rapporten indehol
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der nemlig intet om, at besætningen
derefter får sig lidt mad og en kop te,
at de sludrer lidt med de hjemmevæ
rende om turens forløb og bliver orien
teret om, hvad der ligger til morgen
dagen, hvad tilfældene drejer sig om og
hvem der skal med på turene.
Og dermed er rapport 1752’s historie
ude. Den kan gå til årkivering.
Det er så nærliggende at gøre sig et
par tanker om den økonomiske side af
sagen.
Der er først selve flyvningen med alle
de dertil knyttede omkostninger som
landingsafgifter, ophold og fortæring
for besætningen o. s. v. Dernæst er der
patientens befordring fra Riva til Mila
no og igen fra Kastrup til København.
Og der er telefonsamtaler, telegrammer
og fjernskrivermeddelelserne m. m.
Ialt ville regningen — hvis turen alt
så skulle betales efter regning — være
kommet op på kr. 6.121.—. Men abon
nenten klarede den nu med 82 kr.l

Den sidste tids udvidelser . . .
Den 27. august afholdtes rejsegilde
på en ny stationsbygning i Skive. Den
nye station vil komme til at omfatte
garagehal til 6 køretøjer, og i sidebyg
ningen indrettes kontor, vagtstue, sove
rum, køkken og lagerrum. Stationsleder
Mads Pedersen vil få tjenestebolig i byg
ningen. Det ventes, at byggeriet er fuldt
færdigt til 1. december, således at man
derefter kan tage afsked med de loka
ler, man nu har brugt siden 1937. Det
bliver dog en afsked uden tårer, for
man kan allerede nu vurdere tingene
og se, at det bliver helt andre og i en
hver henseende ypperlige arbejdsforhold,
man får til erstatning.
Ved rejsegildet bød direktør Harry
Falck velkommen og rettede en tak til
Skive byråd for den behagelige og imø
dekommende måde, hvorpå de forudgå
ende forhandlinger havde fundet sted.
Megen tak var korpset også kommu
nens stadsingeniør skyldig for den yde
de assistance. Ejendommens arkitekt,
Thyge Klemann, Aarhus, talte forhånd
værkerne, og borgmester Woldhardt
Madsen takkede korpset for initiativet
og arkitekten for tegningen til bygnin
gen. Og borgmesteren fortsatte: Jeg næ
rer den allerstørste respekt for det ar
bejde, der udføres af Falcks Rednings
korps. Vi har her i Danmark et red
ningskorps, som vi ikke finder magen
til andre steder i verden, og det har vi
grund til at være glade for. Vi skal væ
re glade for hver ny station, der opfø
res, således som vi i dag glæder os
over den, vi selv får her i byen.
Efter at også hovedentreprenøren, mu
rerfester Rimmer havde haft ordet, fulg
te den traditionelle servering af øl og
pølser.

Vi vender selvfølgelig tilbage til Skive
med en nærmere beretning og illu
strationer, når den nye stationsbygning
er taget i brug.

★
I al stilhed har stationen i Nakskov
forladt sit midlertidige kvarter i Vejle
gade og taget en stor ny stationsbyg
ning i brug. Den ligger i Nygade —
en hovedgade i byen. Ejendommen har
vi købt, og efter visse ombygninger har
vi fået indrettet en yderst hensigtsmæs
sig station, hvor der er mere end rige
lig plads til både materiel og mandskab.
Garagehallen er nærmest talt impone
rende. I tilslutning til den ligger vagt
stue og opholdsstue, køkken, toilet og
kontor, og på 1. sal findes mandskabets
soverum og stationsleder M. Svendsens
tjenestebolig.

★
I Dronninglund går vi allerede i dette
efterår i gang med opførelsen af en ny
stationsbygning, og arkitekt Nielsen har
lovet at skrive herom i næste nummer
af »Meddelelser«.

★
De fleste vil vide, at vi også rører på
os i Hamborg, hvor vore planer ikke
blot omfatter en ny, større og endnu
bedre beliggende station, men også op
førelsen af et motel, der især tager sig
te på skandinaver. Arkitekten har afle
veret fuldt udarbejdede tegninger, og
sagens videre forløb beror nu på de ty
ske myndigheder. Der forhandles om en
bestemt grund, og tyskerne har på for
hånd givet os tilsagn om en velvillig
behandling af vort andragende. Men
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rent efterspørgselsmæssigt ligger det
tungt med grunde i Hamborg. Det for
holder sig nærmest som med strøggrun
de i København.

★
Som i Nakskov således også i Tåstrup.
Den hidtidige brandvagt, der lå på hjør
net af Roskildevej og Køgevej, under
går for øjeblikket en forvandling. Gara
gerne udbygges, og der indrettes vagt
stue, opholdsrum og kontor. Materiel
let, der hidtil kun har omfattet sluk
ningstog, er allerede suppleret med am
bulance og kranvogn, og stationsleder
A. Jacobsen håber så småt på, at sta
tionen står fuldt færdig på hans 3O-årsdag den 1. oktober. Men så vidt man
kan se, medens disse linier skrives, skal
der nok gå nogle dage udover 1. ok
tober.

★

Og så er der Roskilde. Også for den
ne station ligger færdige planer, endda
over hele to projekter. Hvilket af dem,
der føres ud i livet, er endnu uvist,
men det er givet, at Roskilde-stationen
snart vil kunne tage afsked med de
hidtidige lokaler, som efterhånden er
blevet noget trange til den stadigt sti
gende aktivitet.

★
I Esbjerg sker der noget stort. En ny
station er under opførelse med kommu
nen som bygherre. Den nye station der
ovre bliver af dimensioner, som vel nok
kun Gladsaxe kan hamle op med —
hvis den endda kan det, og til foråret
vil den være klar til brug. Vi glæder
os til at kunne berette mere detailleret
om dette byggeri, selv om vi ikke tør
love, at vi kommer først med oplys
ningerne. Personaleforeningens blad har
jo unægtelig noget nærmere til åstedet.
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Stationen i Skælskør har undergået en
betydelig udvidelse, og den 13. septem
ber markeredes færdiggørelsen ved en
sammenkomst med repræsentanter for
byråd, brandkommission, politi, presse
og de omliggende kommuner. I løbet af
de godt 22 år, vi har haft station i
Skælskør, var lokaliteterne blevet lidt
trange, og den udvidelse, der nu er sket,
må siges at have været hårdt tiltrængt.
Der faldt mange anerkendende ord om
den praktiske indretning, og man kan
nu have hele materiellet under eet tag.
Ved overdragelsen af bygningen til korp
set udtalte borgmester Langkjær, at der
i de mange år aldrig havde været grund
til at klage over Falck i Skælskør. Sta
tionens leder og mandskab er raske og
dygtige folk, som vi sætter pris på.

★
Foruden afsluttede, igangværende og
tegnebordsfærdige planer om stations
bygninger kan det være rimeligt at næv
ne, at der er stærkt skred i udbygningen
af radioanlæget. Vi er godt i gang med
at få dækket hele landet. Sidst har Ny
købing F. fået sit anlæg og til Kolding
og Hjørring er radioanlæg under byg
ning. Begge disse stationer kan vente in
stallationen med det allerførste. Deref
ter følger Rønne-stationen, og her reg
ner vi med, at det er færdigt om et
par måneder. Af den videre udbyg
ningsplan kan nævnes, at Helsingør og
Esbjerg følger umiddelbart efter Rønne.
Man kan måske undre sig over, at en
så stor station som Esbjerg ikke for
længst har fået sit anlæg, men det hæn
ger sammen med stationsbyggeriet der
ovre, og det er selvfølgelig mest prak
tisk at vente lidt med installationen
fremfor at skulle flytte hele anlæget,
når man alligevel skal forlade den nu
værende stationsbygning.

Flyvekatastrofen i København
En skøn og diset sensommermorgen
midt i august skete der, som det vil
være læserne bekendt fra dagspressen,
en frygtelig flyveulykke bag H. C. Ør
stedsværket i København. Et russisk ru
tefly fra Moskva ramte værkets ca. 80 m
høje skorsten, fik revet højre vinge af
og styrtede få øjeblikke senere i vandet
i løbet ved Enghave Brygge, hvor en
række store kulfirmaer har kajplads. At
maskinen ikke ramte nogle af de høje
sving- og kørekraner var nærmest et
under. Havde den gjort det — for slet
ikke at tale om, hvis den var nået over
vandet til et kolonihaveområde — hav
de man oplevet en brandkatastrofe.
Maskinen havde af tårnet i Kastrup
fået anvist bane 12 og kom efter en
vending ved luftfyr Bellahøj ved Dam
hussøen meget lavt ind over sydvest
kvarteret. Den var, uvi'st af hvilken
grund, langt under sikkerhedshøjden,
og dens motorlarm foruroligede mange,
der var på vej til arbejde, men som in
tet kunne se tydeligt på grund af tåge
og havgus.
Ved sammenstødet blev højre vinge
revet af og faldt sammen med andet
vraggods ned på værkets platform for
foden af skorstenen. Det kan formodes,
at dens 23 ombordværende er omkom
met i dette sekund. Ved sammenstødet
med vandoverfladen ude i havneløbet
sprængtes maskinen i utallige stykker, og
kun halepartiet kunne tages nogenlunde
helt op.
Alarmerne indløb ad flere veje. Kl.
0627 fik både politiet (gennem en pa
truljevogn), brandvæsenet og vi (fra
DSBs værksteder) ulykkesmelding og
store udrykninger afsendtes.
Fra politiet mødte udrykningsvognc,

patruljevogne og motorcyklepatruljer.
Desuden kom afdeling A fra kriminal
politiet på Politigården tilstede.
Københavns Brandvæsen sendte pio
nervogne, en sprøjte, ambulancer og en
færdselsvogn med tæpper.
Vi sendte katastrofevogn, ambulancer,
frømandsvogne og motorredningsbåden
»Falcken III«.
Fra lufthavnens brandstation sendtes
også en udrykning.
Havnevæsenet mødte med motorbåde,
dykker og dampkran.
Ved syvtiden er alt samlet, Kommu
nehospitalets narkoselægevagt var også
mødt og bådene lå med dykkerflag op
pe omkring vragets plads i løbet.

Halepartiet hæves
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En del af det store
opbud af materiel, der
ankom til ulykkesstedet

Den første udrykning så endnu flyets
haleparti oven vande, men det gik hur
tigt ned. 5 lig drev lidt efter op og bjergedés fra en båd, sat i vandet fra et
finsk skib ved KBKs kulkaj i nærheden.
Brandvæsenets dykker og vore frømænd lokaliserede hurtigt vraget, der sås
ligge med øverste del tæt under over
fladen. Der udlagdes gummibåd og hav
nens dykker optog derpå i formidda
gens løb 11 døde og en del effekter.
Derpå begyndte den egentlige bjerg
ning i samarbejde med Havnevæsenet.
I samråd med politiet afspærrede korp
set kajerne på Nokken på Islands bryg
ge, og en række af vore kran- og blok
vogne kørte op på Nokken for trans
port af vragdele til lufthavnen, mens en
kassevogn førte fundne effekter til Po
litigården.
Da mørket faldt på, etablerede korp
set belysning på begge kajer. Man fandt
endnu 5 døde, som korpset kørte til Retmedicinsk Institut. Dykkeren indstillede
så sin søgen til næste morgen, mens vi
kørte vragdelene til lufthavnen resten
af natten.
Arbejdet fortsattes næste dag efter
samme program, og om aftenen sejle
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de man ind med hele prammen fuld af
vragdele, og en transportkortege satte
atter kursen mod Kastrup. Det tredje
døgn fandtes endnu et lig og noget gods,
og herefter indstillede havnevæsenet sit
arbejde, hvorefter korpset, der hele ti
den havde haft en observatør på pram
men som forbindelsesmand, fortsatte om
mandagen med voddragning fra motor
båden. Herved fandtes da den sidste
savnede og noget gods, hvorefter man
sluttede.
Det var et meget stort redningsarbej
de, der gennemførtes heldigt og med et
tilfredsstillende resultat. Desværre var
det jo umuligt trods det store opbud i
starten at redde liv, men det lykkedes
dog at bjerge alle omkomne ind og at
finde væsentlige dele af maskinen og
godset.
Det var samtidig en ulykke, der gav
en del erfaringer af forskellig art, både
teknisk og meldemæssigt.
Det bør fremhæves, at udrykningen
med motorbåden fandt sted i et så for
rygende tempo, at der vist roligt kan
siges at være sat udrykningsrekord til
søs.
Aage Rørmark.

Kirurgkongressen
Dens betænkninger om transportproblemer
og virkningerne for korpset
I de efterhånden mange artikler, vi
her i bladet har bragt om både ambu
lancekørslen og de problemer, der knyt
ter sig til den manuelle genoplivning,
har vi ofte sluttet med en henvisning
til, at en mere indgående redegørelse
kunne ventes, når det af anæsthesiologisk selskab nedsatte udvalg havde til
endebragt sine undersøgelser og aflagt
beretning på kirurgkongressen i Stock
holm. Nu er beretningen aflagt, og dens
konklusioner er på kongressen blevet
fulgt op af tre andre betænkninger, bag
hvilke der står så kendte læger som
professorerne Eduard Busch og Fr. Therkelsen samt overlægerne Mogens An
dreassen, Henning Ruben m. fl. Anæthesiologernes udvalg, som vi hele ti
den har haft en nær kontakt med, be
stod af overlægerne W. Dam, Bispe
bjerg, Bjørn Ibsen, Københavns kom
munehospital, Edmund, Randers amts
sygehus og Henning Poulsen, Aarhus
kommunehospital, samt afdelingslæge
Ole Rømer, Aarhus og visitator Hans
Pahle, København. At også en af vore
egne læger, Ole Juhl, har taget del i
arbejdet på vor side, turde være almin
deligt bekendt.
På baggrund af den enighed mellem
lægerne i opfattelsen af de nødvendige
ændringer af patientbefordringens ret
ningslinier, som betænkningerne giver

udtryk for, vil enhver kunne forstå, at
der ikke er nogen som helst grund til
at afvente nogen form for dekret. Man
vil uden videre kunne træffe de fornød
ne foranstaltninger, og som man senere
vil se i denne redegørelse, er vi allerede
godt igang.
Forinden vi går over til en omtale af
betænkningernes indhold, kan det være
på sin plads ganske kort at nævne den
interesse, som de bebudede ændringer
af transportprinciperne har vakt. Der
har virkelig været stof til de store over
skrifter, og sommetider har det knebet
en del hvad korrektheden angår. Vi
skal ikke nævne exempler på de værste
vildskud, men det vil være rigtigt at
fremhæve de helt igennem korrekte
fremstillinger, som er bragt af bl. a.
Aarhuus Stiftstidende og Randers So
cialdemokrat. Når vi overhovedet kom
mer ind på presseomtalen, skyldes det
væsentligst, at vi gerne vil rehabilitere
vor egen læge, Ole Juhl, som i nogle
blade er blevet ukorrekt refereret med
den virkning, at flere hospitalslæger er
rykket i felten for i lokale blade at
korrigere avisomtalen. At lægerne i reg
len har været klar over, at der har væ
ret tale om ukorrekt gengivelse af Juhls
udtalelser, fremgår af et interview med
overkirurg, dr. med Bisgaard-Frantzen i
Fyens Stiftstidende.
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Uddrag af professor Eduard
Busch’s og lægerne Kezia Chri
stensens og Bjarni Jonssons be
tænkning:
Det er derfor af stor betydning,
at der ikke under transporten
kommer tryk på halsvenerne, samt
at patienten har frie luftveje og
adækvat ventilation. Det burde
tilhøre en svunden fortid, at en
bevidstløs patient transporteres i
rygleje og uden tilsyn. Ved trans
port af bevidstløs patient med
hjernelæsion fra andet hospital
til specialafdeling anbefales intu
bation og medfølgen af læge eller
narcosesygeplejerske, som ved
sugning kan holde luftvejene frie.
Også under korttransport (by
transport) kan luftvejsobstruktion
blive alvorlig. Vi anbefaler, at be
vidstløse patienter, såfremt andre
læsioner tillader det, transporte
res i højre sideleje med underste
ben strakt, øverste bøjet. Det vil
desuden være en fordel, hvis der
i ambulancerne fandtes mekanisk
sug, som jo let kan kobles til mo
toren og forbindes med et tykt,
kort bøjet gummidrain til neder
ste mundvinkel.

Det er selvsagt yderst uheldigt, hvis
landets mange samaritter gennem pres
sen orienteres ukorrekt om et sådant
emne, og helt urimeligt er det selvføl
gelig, når et yderst entreprenant foreta
gende, hvis speciale er de lige så gyldne
som tomme løfter, til pressen har ud
sendt en højst mangelfuld meddelelse
om de forestående ændringer og bl. a.
vedlagt et fotografi, der forestiller en
bevidstløs patient liggende på ryggen i
en ambulance, medens en sweaterklædt
og kasketprydet herre forestilles at suge
patientens mundhule fri. At denne man
nequin ikke kan have det fjerneste
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kendskab til indholdet af lægernes be
tænkning, viser man måske bedst ved
et enkelt citat fra den betænkning, der
skyldes professor Busch m. fl. Det hed
der heri bl. a.: Det burde tilhøre en
svunden fortid, at en bevidstløs patient
transporteres i rygleje....

Betænkningernes indhold
Problemstillingen synes vi, at dr. Juhl
har ridset ganske tydeligt op under sine
instruktioner i København og omegn,
idet han siger, at hvis livets beståen er
truet, må hensynet til det brækkede
ben træde i baggrunden. Går patienten
til af chock eller kvælning, medens vi
er på vej til skadestuen, får han ikke
brug for det pænt indpakkede ben.
Kirurger og narcoselæger har på sy
gehusenes skadestuer gang på gang væ
ret stillet overfor patienter, der var dybt
chokerede af skader og smerter eller
kvalt i blod, slim eller opkast. Og det
var både druknede, nedstyrtede og
Uddrag af overlægerne Mogens
Andreassen’s og Henning Ruben’s
betænkning:
Den øjeblikkelige og nødven
dige behandling af disse tilfælde
(obstruction af luftvejene) må
først og fremmest bestå i at fjer
ne eller formindske obstructionen
for at skaffe fri respiration, og
yderligere at sørge for den frie
respirations vedligeholdelse under
transporten til sygehus.
Under transporten til sygehus
nedsættes risikoen for obstruk
tion, når patienten er lejret i si
de- eller bugleje og med hovedet
lavere end kroppen. Om fornø
dent skal der også suges og even
tuelt gives kunstig respiration un
der transporten.

Uddrag af betænkningen fra over
lægerne W. Dam, Edmund, B. Ib
sen og H. Poulsen samt afdelings
læge O. Rømer og visitator H.
Pahle.
De fleste ambulancer medfører
i øjeblikket carbogen. Udvalget
mener, at de fleste bevidstløse el
ler respirationstruede patienter
står i større fare for underventi
lation ved kulsyreophobning end
for overventilation, hvorfor man
vil foreslå, at ambulancerne i ste
det for carbogen medfører ilt. Da
en af de væsentligste risici for
transport af respirationstruede
patienter er aspiration til bronchiesystemet, vil man foreslå, at
ambulancerne medfører to sæt
sugeapparater. Det ene stationært
i ambulancen, det andet mobilt,
bør gå ved håndkraft eller fod
kraft og være absolut driftsik
kert og have stor sugeevne
Man vil desuden foreslå en ny
båretype. Båren bør være så bred
opadtil, d. v. s. i hovedenden, at
en patient kan lejres i et behage
ligt sideleje. Man vil foreslå, at
der på båren indrettes bækken-,
skulder- og armstøtte, så patien
ten kan fixeres sikkert ved hjælp
af puder og remme. Selve båren
bør kunne vippes om ligevægts
punktet, så patienten kan anbrin
ges i Trendelenburg eller antiTrendelenburg-leje. Man vil des
uden foreslå, at der i ambulan

trafikskadede. Man så, at tiden fra
skadens indtræden til indbringelsen på
sygehuset, hvor behandlingen kunne
påbegyndes, var den for patienten allerfarligste. Den tanke opstod, at man
for disse patienters vedkommende skulle

cen bliver bedre plads i længden,
således at en mand kan sidde ved
hovedgærdet af patienten. Man vil
foreslå, at alle bevidstløse eller
respirationstruede patienter bli
ver transporteret i side- eller
bugleje.
Hvis en patient skal transpor
teres over store afstande, vil man
foreslå, at patienten først trans
porteres til nærmeste sygehus for
at blive gjort transportklar. Med
transportklar menes sikring af en
afsolut fri luftvej enten ved intu
bation med cuffed tube eller tracheotomi med anbringelse af en
cuffed tube gennem tracheostoinaet. Desuden, hvis det er nød
vendigt, intravenøs dråbeinfusion
på fremlagt vene med polyethylenkateter.
Til slut skal vi bemærke, at
transportudvalget mener, at an
tallet af komplikationer under
transport i Danmark, selv om det
på grund af korte afstande ikke
er så stort som i andre lande med
vanskelige transportforhold, dog i
øjeblikket er så alvorlig en fare
for respirationstruede patienter,
at vi håber snarligt at kunne for
bedre disse forhold. Transportud
valget står under udarbejdelse af
disse forbedringer i nært samar
bejde med Falcks Redningskorps,
som udfører langt hovedparten af
transporten af de respirationstru
ede patienter i Danmark.

kunne begynde behandlingen af patien
ten allerede på skadesstedet. Men hvor
ofte kunne man regne med at have en
læge i nærheden? Eller hvor meget og
hvad kunne man regne med, at den
læge ambulancemand kunne udrette, og
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hvilke hjælpemidler og anvisninger af
simpel art kunne man stille til hans rå
dighed.
Man indså, at en radikal ændring var
nødvendig, men for at kunne sige, hvori
ændringerne skulle bestå, måtte man
først tilvejebringe et tilstrækkeligt er
faringsmateriale. Et sådant erfarings
materiale foreligger nu, ikke blot fra
anæsthesiologerne, men også fra med
lemmer af de andre udvalg, som har
beskæftiget sig med transportproblemet,
og det er på grundlag af dette materia
le man nu udtaler sine ønsker i betænk
ningerne.
Man var klar over, at det ikke blot
var under de korte transporter fra ska
dested til nærmeste sygehus, at faren
truede. Man kunne også påvise farer
ved transport over længere afstande.
Derfor har man indsamlet materiale om
begge arter af kørslen. For de lange
kørslers vedkommende er det især en
række kørsler til Aarhus kommune
hospitals neurokirurgiske afdeling, som
har været i søgelyset.
Når bevidstløse patienter indbragtes
til hospitalerne, sugede man en prøve
af lungernes indhold op for at finde ud
af, om der var sivet noget ned i lunger
ne, specielt maveindhold. Ligeledes
gennemgik man en række journaler for
at se på de tilfælde, hvor den såkaldte
aspiration, d.v. s. vædskenedsugning i
Uddrag af professor Fr. Therkelsens og lægerne P. A. Gammelgaards og E. Halkiers betænkning:
Man kan ikke udelukke, at en
uheldig lejring under transporten
kan have medvirket til indsugning
af vædske i luftvejene, således at
man ved en ændring i behandlin
gen under transporten måske
kunne undgå denne farlige til
stand.
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lungerne kunne have haft betydning.
For Bispebjerg hospitals vedkommende,
hvortil bevidstløse, der skal ind på
forgiftningscentralen, indbringes, viste
det sig, at denne aspiration var ringe,
ca. 4 pct. Men på Københavns kom
munehospital, hvortil fortrinsvis ind
bringes frisk tilskadekomne, der er ramt
pludseligt og derfor ofte har fuld mave
sæk og som følge af kranielæsioner en
pirret brækreflex (medens de pille-forgiftede sover roligt ind uden opkast
ningstilbøjeligheder og ofte først findes
flere timer efter med tom mave) var
forholdet strax værre, idet man her var
oppe på næsten 13 pct. med »noget i
lungerne«.
For langtransporternes vedkommende
er målingerne foretaget på et tidspunkt,
da der ikke fandtes nogen neurokirur
gisk afdeling i Odense, således at Aar
hus modtog patienter fra hele området
vest for Storebælt. Her drejede materialet
sig om patienter, der havde været lægetilset og sendt videre. Her var der as
piration hos 38 pct. af alle de bevidst
løse patienter med kranielæsioner og hos
16 pct. af alle (altså indbefattet de be
vidstløse) med kranielæsioner.
Et behov for en ændret transportform
var dermed påvist, og man gav sig der
på til at overveje, hvilke forbedringer af
transporten, man skulle foreslå. Først
var der ønsket om at erstatte carbogen
med ren ilt. Det er et spørgsmål, dei
har været drøftet før, men overvejelser
i Sundhedsstyrelsen skabte usikkerhed.
Men denne sag er nu afgjort derhen,
at vore ambulancer skal medføre ren ilt,
dog således, at der på hver station skal
være en enkelt flaske carbogen i depot,
hvis en læge skulle ønske at gøre brug
heraf til kulilteramte, som endnu træk
ker vejret. Udover denne ændring om
fatter ønskerne indførelse af sugeag
gregater, ventilationssæt, de såkaldte re-

suscitatorer, hvoraf vi allerede i nogen
tid på forskellige stationer har prøvet et
af overlæge Ruben konstrueret sæt, samt
ændring af lejringsprincipperne og ind
førelse af en ny båretype.

Korpsets foranstaltninger
De virkninger, som lægernes betænk
ninger nu får for alle vore stationer,
kan man altså opdele således:
1. Udskiftning af carbogénet med ren
ilt.
2. Anskaffelse af sugeaggregater.
3. Anskaffelse af ventilationssæt.
4. Overgang til ny båretype.
5. Instruktion om ændringerne i
transportformen.
Hvad udskiftningen af carbogénet an
går, kan man stort set sige, at ændringen
har fundet sted overalt på vore statio
ner. Hvor det endnu ikke skulle være
sket, bedes stationslederen drage omsorg
for, at udskiftning finder sted.
Der findes et par sugeaggregater i
handelen, og vi har efter dr. Juhls an
befaling gjort forsøg rundt omkring i
landet med det aggregat, som han fandt
bedst egnet. Det drejer sig om det så
kaldte Ambu-sug, der leveres os fra
Simonsen
Weel. Vor station i
Randers har på dette område været først,
idet man på et ret tidligt tidspunkt på
foranledning af overlæge Edmund fik in
stalleret sug i vognene. På en række
andre stationer har Ambu-sug været ud
stationeret, og det var meningen, at vi
ville vurdere virkningen efter et halvt
års prøvetid. Denne prøvetid er med ud
gangen af september udløbet, og vi har
ikke haft nogen som helst grund til
klage over Ambusuget. De stationer,
som ikke har fået sugeaggregater, kan
derfor vente at få apparaterne sendt ud.
Om tidspunktet herfor henvises til et
senere afsnit i denne redegørelse. (Se
afsnittet om instruktion.)

Om ventilationssættet har der for os
heller ikke været tvivl om, at vi bør
holde os til Ambu-resuscitatoren (over
læge Rubens konstruktion). Dette appa
rat består af en ansigtsmaske og en re
spirationspose, der er forbundet med
hinanden ved hjælp af et forbindelses
stykke. Dette forbindelsesstykke inde
holder en ikke-genindåndingsventil, der
forhindrer tilbageånding fra patienten i
posen og samtidig fungerer som en
praktisk taget modstandsfri exspirationsventil. Det gælder også om ventilations
sættet, at dette vil blive udsendt til sta
tionerne efter de retningslinier, der gives
under afsnittet om instruktion.
Med hensyn til de nye regler for lej
ring af bevidstløse eller respirationstrue
de patienter, bliver der tale om både en
korttids- og en langtidsforanstaltning.
Hvad selve lejringen angår, skal der en
instruktion til, og for den nye båretypes
vedkommende er vi i færd med at gøre
forsøg for at finde frem til den bedst
mulige tekniske løsning.
For både båren og det stationære
sug gælder det, at problemerne vil blive
løst i takt med nyanskaffelsesplanernc.
For sugets vedkommende har Randersstationen gjort tilstrækkelige erfaringer,
således at nye sygevogne uden videre
monteres med stationært sug. Løsningen
af båreproblemet kan vi af gode grun
de endnu ikke sige noget endeligt om.

Instruktionen
Vi agter selvfølgelig ikke at udsende
sugeaggregater og ventilationssæt og der
med overlade det til stationerne selv at
finde ud af resten. Før disse aggregater
tages i brug på en station, må persona
let instrueres grundigt, og indenfor ram
merne af denne instruktion skal også
lejringsproblemet gennemgås omhygge
ligt. Som læserne vil vide, har dr. Juhl
allerede instrueret det storkøbenhavn
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ske personale og personalet på et par af
de sjællandske stationer. På andre statio
ner har dr. Juhl foranlediget instruktion
iværksat ved hjælp af den stedlige narcoseoverlæge, og nogle steder har vi
uden opfordring herfra fået henvendelse
fra lokale hospitalschefer, som erklære
de sig villige til at lade narcoselægen
sørge for instruktionen.
Opmærksomheden henledes udtryk
keligt på, at interessen for suge- og
ventilationsapparaterne ikke må over
skygge interessen for lejringsproblemet.
Bevidstløse og respirationshemmede pa
tienter vil kunne omkomme ved urigtig
lejring, og der er allerede fra forskellig
side gjort en del for at udbrede oplys
ning herom. Overlæge, dr. med. Mogens
Andreassen har således i en fjernsyns

udsendelse givet en udmærket instruk
tion, og på Røde Kors’ instruktørskole
på Snoghøj i år blev problemet også
gennemgået. Også Arbejdersamaritterne
har taget problemet op, og under in
struktionen i maj måned blev FDM’s og
vore vejpatruljefolk informeret i over
ensstemmelse hermed. Det henstilles til
alle stationer, at man ved stationsfore
visninger og øvelser benytter lejligheden
til at understrege nødvendigheden af
sidelejet.

Kørselsinstruksen
Det skal sluttelig bemærkes, at de her
omtalte ændringer sikkert vil medføre
visse ændringer i kørselsinstruksen. Vi
har taget sagen op, og vi skal snarest
muligt komme tilbage hertil.

Redningskorpset i Norge har anskaffet sig en ny 10-hjulet GMC-kranvogn (130 HK). Vognen er forsynet med
en Holmes svingkran, der har en løfteevne på 8l/2 tons. Korpset deroppe har allerede haft megen glæde af det
nye køretøj ved bjergninger i Oslo havn og i Sørlandets kløfter. Som alle »Falken«’s vogne i Norge er vog
nen blevet døbt. Den kom til at hedde »Rusken«.
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FRA STATIONERNE
i________________ i
I lighed med andre steder i landet bli
ver der fra Næstved exporteret sten til
Tyskland. Under læsningen i Næstved
havn den 31/7 var en lastvogn med nogle
tons sten bakket ud på to slidsker til
lastrummet på det skib, som skulle be
fordre stenene videre. Men vognen kom
lidt for langt ud, så den fik overbalance
og faldt ca. 5 m ned i lastrummet, og
der stod den så, da vor Næstved-station
kom tilstede få minutter efter. Der var to
mand i førerhuset, men de slap heldig
vis med forskrækkelsen. At lastvognen
snart efter var hevet op på landjorden,
siger sig selv, men nogle skrammer hav
de den da fået, så vi måtte også slæbe
den på værksted.

Alarmeringen skete kl. 11,57, og vor
vogn var tilbage på stationen kl. 12.40,
så det tog altså 43 minutter. Var det nu
forresten ikke lidt rigelig tid at bruge til
sådan noget, Næstved! Tænk på, hvor
meget man efter sigende kan lave på ste
det inden for % timel
*
Fra midten af august indførte Skive og
så lægevagtsordning i forbindelse med
vor lokale station.

★

Til almindelig opmuntring for alle
vore frømænd har vi på forsiden af
dette nummer benyttet et billede fra
Kolding fjord. Det viser, hvad man kan
komme ud for, når man er frømand.
Lige før billedet blev taget, havde frø
manden, vagtmester Niels Sejrup fra
stationen i Vejle fået et smækkys (på
kinden) af den smukke unge dame. År
sagen var den, at damen — fru maskin
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mester K. O. Petersen — under badning
havde mistet sit guldarmbånd, hvis vær
di er ca. 1000 kr. Både fruen og hen
des mand prøvede længe selv at dykke
ned for at finde armbåndet, men forsø
gene var uden resultat, så til sidst måt
te de ringe til Falck. Vandet var imid
lertid ret grumset, og dertil kom, at
bunden var fuld af ålegræs, så Sejrup
måtte føle sig frem over hele det sted,
der kunne være tale om. Men efter en
halv times forløb kunne Sejrup gå op
til overfladen og række den ene arm i
vejret med guldarmbåndet. Da han selv
var kommet med op og nåede op på
broen, var det, at han blev belønnet af
fruen.

Den 14. august fandt man under Chri
stiansborg slot i København en ukendt
tunnelgang. Fundet blev gjort under
støbning af nogle fjernvarmekanaler,
idet man stødte på en muret hvælving,
der viste sig at være indgangen til en
underjordisk, vandfyldt gang, hvis læng
de og retning man intet kunne skønne
om. Den kongelige bygningsinspektør,
Thomas Havning, museumsinspektør
Steffen Lindvald fra Københavns bymu
seum og afdelingsingeniør 5. P. Jacob
sen fra varmeværket blev så enige om
at lade Falcks Redningskorps udforske
gangen nærmere. Assistent Kai Olsen
og redder Bent Larsen fra Gladsaxcstationen gik ned i vandgangen, der vi
ste sig at gå ca. 20 m langt ind under
slottets ridebane. I løbet af dagen pum
pede man så gangen tom, og på bun
den fandt man så en meget tyk vand
ledning af træ, fremstillet af gennem
borede træstammer under Christian VI.
Man mener, at ledningen har været en
del af drikkevandsanlæget på det oprin
delige Christiansborg slot, og at gangen
er indrettet 1740. Men den findes ikke
indtegnet på noget af de bevarede kort
fra dengang.
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Fredag den 12. juli kom hr. Svend
Moberg, Valby, ind på stationen i Otte
rup og beklagede sin nød. Han var
med sin hustru på ferie på Otterup-egneji og skulle videre til Tyskland, men
både hans og fruens pas lå i midterste
skrivebordsskuffe hjemme i Valby! Sta
tionen i Otterup fik nøglerne til lej
lighed og skrivebordsskuffe overladt, og
via stationsleder Hviid, Rødovre-stationen, blev passene skaffet tilveje, så æg
teparret kunne fortsætte deres rejse.
★

Hos A/S Hagen &■ Sørensen i Oden
ser har der været en ret voldsom brand,
hvorunder meget store værdier var tru
et. Stationen i Odense var sammen med
Odense brandvæsen på stedet, og me
dens brandvæsenet tog sig af sluknin
gen, gik vore folk under ledelse af in
spektør M. Jensen i gang med at flytte
varer og tildække maskiner. Under dette
arbejde havde vore folk megen nytte af
firmaets eget personale, som havde ind
gående kendskab til varernes og maski
nernes art og værdi. Efter arbejdet mod
tog Odense-stationen følgende brev fra
firmaet:
Nu, hvor hele denne sag er afslut
tet, føler vi trang til at fremkomme
med en hjertelig tak for det store,,
dygtige og velorganiserede arbejde,
som omgående trådte i kraft, da der
blev alarmeret brand i vort pakhus.
Vi takker Dem også for det store
servicearbejde, De har ydet os efter
branden. Vi vil gerne udtrykke vor
beundring for den hjælpsomhed og
service, som alle indenfor korpset er
besjælede af.
★

Det sker jo ikke så sjældent, at der
fødes børn i vore ambulancer, men det
er første gang, vi har været ude for, at
den slags situationer har medført al
vorlige overvejelser og dybe panderyn

ker hos de gejstlige og verdslige myn
digheder. Viborg-stationen har haft en
barseltransport til Aarhus, og på vejen
kom den ventede nye samfundsborger
til verden. Det skete i Mundelstrup, og
da loven siger, at et nyfødt barn skal
tilmeldes kirkebogen i det sogn, barnet
er født, måtte henvendelse jo ske til
Mundelstrup. Men sognepræsten i Mun
delstrup var nu af den mening, at bar
net skulle tilmeldes i Viborg, og så måt
te man til Viborg. Men i Viborg ville
man ikke kendes ved et barn, der var
født udensogns. Hvordan sagen er endt,
ved vi ikke, for den er gået helt op til
biskoppen, som formentlig skal indhen
te en udtalelse fra kirkeministeriet. Men
den siger os, at det slet ikke er så
ligetil med de fødsler i ambulancerne.
For at et nyfødt barn skal indskrives
ordentligt og på rette sted for at blive
ct fuldgyldigt medlem af samfundet, si
ger jo sig selv. Nogle mener ganske vist,
det er hovedsagen, at mor og barn har
det godt, og at forældrene er lykkelige.
Men det er selvfølgelig bare folk, som
ikke har den rette forståelse af formali
teternes betydning.

★
Vi har her i bladet fortalt detailleret
om en af flyvningerne til udlandet for
at hente en patient. Det var en ganske
tilfældig tur, vi beskrev. Men andre har
også berettet om flyvninger med danske
turister, som var kommet galt afsted i
udlandet. Således bragte Dagens Nyhe
der søndag den 7. juli en udførlig re
portage om en flyvning til Innsbruck,
hvor en dansk premierløjtnant, der led
af nyresten, blev afhentet. Det var Blæsild, Egon Nielsen og Sonja Illemann,
der var på den tur. En række andre
blade har også bragt udførlig omtale af
hele Deta-ordningen, specielt i forbin
delse med hjembringelse af syge eller
kvæstede, som lokalt gav anledning til

omtale. Her tænkes bl. a. på hjemflyv
ningen af en gymnasiepige, der blev syg
i Østrig og via Kastrup befordredes til

Trods en alvorlig lidelse, der tvang en gymnasieelev
fra Nakskov til at afbryde sin sommerferietur med
skolekammeraterne for at blive befordret hjem fra Øst
rig, formåede Sonja Illemann den unge pige til at
smile lidt under hjemturen i en af vore maskiner.

Lolland, og på et uheldigt rejseselskab
fra Middelfart, som måtte hentes i Ita
lien.
*
Som bekendt er der i Nordjylland
bygget en olieledning, der går fra Un
dersted ved Frederikshavn til flyveplad
sen ved Aalborg og videre til Vandel.
Senere skal stikledninger gå til Karup
og Tirstrup. Denne olieledning, der kal
des Nato-ledningen, fordi den er et led
i et af Nato’s milliard-programmer, har
vi også haft lidt at gøre med. Frederikshavn-stationens to frømænd har nem
lig nogle dage før ibrugtagningen af led
ningen været travlt beskæftiget med at
få dele af den lange ledning anbragt
rigtigt i den rende, der var gravet i havMEDDELELSER
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bunden. Med spuleslanger blev renden
udvidet de steder, hvor den var for snæ
ver, således at den kostbare ledning
kunne komme til at ligge rigtigt.

★

Det går nok an inden for rammerne
af disse spredte træk fra stationernes
virke i den sidste tid at fortælle lidt om
flyvetjeneste-stationen i Kastrup. Den
har i år indtil 15. september foretaget
68 hjemflyvninger fra udlandet med ialt
76 patienter. På grundlag af rapporter
ne kan man fordele flyveårsagerne så
ledes:
Kvæstelser ...................................... 24
Underlivssygdomme (Blindtarme,
nyre- og mavesygdomme m.v.) 19
Hjertepatienter ..............................
8
Barselspatienter ............................
3
Halsbetændelse, angina, mæslin
ger, forbrænding ......................
7
Diverse ..........................................
7
68
Fordelingen af turene på lande giver
følgende resultat:
Vesttyskland .................................. 35
Italien .............................................. 10
Norge
7
Østrig ..............................................
6
Frankrig
3
Spanien
3
Sverige ............................................
2
Belgien ...........................................
1
Schweiz ..........................................
1
68
Den omstændighed, at % af flyvnin
gerne fra Vesttyskland kunne henføres
til kvæstelser som følge af kørselsuheld,
siger måske lidt om risikoen ved at fær
des på Vesttysklands landeveje.

★

Stationerne erindres om, at det efter
mørkets frembrud er forbudt at bugse
re vogne, der ophænges i bagtøjet, uden
at anvende kranvognens extra nummer
plade med bag- og stoplygte.
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FRA KONTORERNE
i_________________i
Om reguleringen af dyrtidstillæg er
fra Statistisk-økonomisk afdeling ud
sendt cirkulære den 15. august.
*
Nogle stationer er blevet spurgt om
forsikringsforholdet med hensyn til flyv
ning. Foruden den lovpligtige forsik
ring, som er gældende for befordring
med vore maskiner, kan det meddeles,
at ulykkesforsikringsselskaberne inden
for Dansk Ulykkesforsikrings Forening
er enedes om uden præmieforhøjelse at
udvide policerne til også at omfatte fly
verisikoen. Policerne gælder derefter
maximalt 200.000 kr. ved død, 400.000
kr. ved invaliditet og 50 kr. i dagpen
ge. Dette gælder, selv om der iøvrigt
er tegnet andre forsikringer, fra den 1.
juli d. å. og for både løbende og nye
forsikringer i Danmark, som er tegnet
eller tegnes for mindst ét år ad gangen.
Policerne gælder risikoen ved flyv
ning som passager med maskiner, som
er godkendt til passagerfart.
Med denne udvidelse af ulykkesfor
sikringerne er forsikringsselskaberne alt
så nået til den opfattelse, at passager
flyvningens faremoment er så ringe, at
den ikke kræver forhøjet præmie.

★
Redder Henry Pedersen, Maribo, er
fra 1. oktober 1957 udnævnt til assistent.
Redder Allan Lassen, Frederikshavn,
udnævnes fra 1. november til assistent.
Redder Preben Sonne, Amager, ud
nævnes fra 1. november til assistent.

★
Kontorassistent, frøken Ina Zinckar,
Handelsafdelingen i København, er fra
1. september udnævnt til overassistent.

BREVE
udefra
Vi indleder denne gang med en lille
hilsen til direktør Jørgen Falck og per
sonalet på Aalborg-stationen. Den kom
mer £ra 7 drenge, der har været på lejr
hos Guldberg:
Vi Aalborg-børn, som De så ven
ligt har transporteret til Guldberglejren, takker Dem efter nogle dejlige
uger for den herlige flyvetur.
Leif Villadsen
Asbjørn Hermansen
Gunnar Feldskov Per Kjeld Hansen
Karl Vilhelm Nielsen Ib Gregersen
Ole
og nedenunder på det meget smukt
fremstillede ark med blomster fra Guldberg-lejren er tilføjet:
Hjertelig hilsen og tak.
Kirsten Strunge,
Skolepsykolog.

★
Og så er der to drenge fra Bobakken
i Vanløse, som har været på spejderlejr
ved Ry. Det er Per og Ole Roland-Andersson, på hvis vegne Ole selv har
skrevet til os på maskine:
Vil vil herved takke Falck for den
dejlige tur til spejderlejren. Det var
en dejlig tur gennem landet og en stor
oplevelse for os. Vi vil samtidig takke
redderne for deres venlighed imod os.
Pers og Oles far og mor har på kor
tet tilføjet:
Også vi vil gerne takke Falck for
den store hjælp, der blev ydet vore
to drenge, da de skulle på invalide-

spejderlejren ved Ry. Også tak til det
venlige mandskab, der kørte for dren
gene.

★
Den 6. august skrev Fællesforeningen
for Danmarks Brugsforeninger:
I FDB har vi altid været klar over,
at vi gennem vort abonnement hos
Falcks Redningskorps havde sikret os
hurtig og omfattende bistand i ulyk
kestilfælde. Imidlertid finder vi, at den
service, korpset ydede os i forbindel
se med hjembringelsen af fru forval
ter Mortensen og hendes familie fra
Soltau til København var så enestå
ende, at der er grund til at sige Dem
oprigtig tak for imødekommenhed.
Med venlig hilsen
Fællesforeningen for Danmarks
Brugsforeninger,
Jacob Ingvartsen,
Direktør.

★
Fru Ella Dahl i Ribe, som sammen
med sin mand var på ferie i Østrig,
hvorunder hr. Dahl blev syg og måtte
flyves hjem, skrev til os den 7. august:
Herved vil jeg gerne på min mands
og egne vegne sige Dem alle så hjærteligt tak for al hjælpsomhed og ven
lighed mod os begge under min mands
hjemrejse fra Salzburg til Ribe i lør
dags. Vi har været meget lykkelig for
al den gode service, som vores Detaabonnement gav os, for hvordan mon
min mand ellers var kommet hjem
uden dette, ved jeg ikke. Vi er meget
glade for, at min mand nu kan ligge
på et dansk sygehus.
Med endnu engang tak for al hjælp
somhed sendes Dem alle mange ven
lige hilsner fra os begge.
enOEIFI-SFR
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Den 18. august sendte dyrlæge Høilund-Carlsen, Broager, sine Deta-papirer
tilbage efter endt brug, idet han tilføje
de: Som alt hvad Falck laver — udmær
ket service!

★
Hr. S. Prtisse fra Middelfart samt
hans 3 rejseledsagere havde en voldsom
sommerferie. Den endte i hvert fald
med en hjernerystelse, en brækket fod,
en flækket læbe, et antal knækkede og
bøjede ribben og en lang række andre
kvæstelser, fordelt på 4 personer. Vog
nens tilstand skal vi undlade at snakke
om. Det var et italiensk vejtræ! Nå, hr.
Prüsse skrev altså fra sygehuset i Fre
dericia, hvor alle 4 var blevet indlagt
for at fortsætte sommerferien på langs:
Vi fire fra Middelfart siger Detakontoret tak for den store hjælp, der
blev ydet os ved vort uheld i Italien.

Vi var Deta-forsikret, det er rigtigt,
men I hjalp os uden tøven og unød
vendige spørgsmål, og det betyder
meget, når man står alene i et frem
med land, og derfor siger vi Detakontoret tak og særlig til hr. Straarup. Tak for alt, hvad der blev ydet
os, og vil De så hilse hr. Lunding
og co. fra os og sige dem tak for de
res omsorg for os i flyvemaskinen
hjem.

★
Hr. Harald Holmberg, Odengatan 15,
Stockholm, sendte os den 7. august føl
gende hilsen:
Min fru och jag ber härmed få
framföra vårt varmaste tack för en
utomordentligt förstklassig service me
dels Eder Ambulance och Edert Ambulansplan direkt från Palace Hotel
och Kommune-Hospitalet till vårt hem

Hr. Priisse fra Middelfart og hans rejseledsagere kom hjem fra sommerferie i Italien med en af vore maskiner
og fortsatte ferien på sygehuset i Fredericia. Billedet er taget lige efter maskinens ankomst til Beidringe.
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i Stockholm. Allt var så flott och be
kvämt ordnet och Eder personal vän
lig och hjälpsam, att den eljest besvärlija hemresan blev mycket ange
näm. Ännu en gång tack!

★
Den 6. august var der brand hos A/S
Hellesens i København og i firmaets
personaleblad for august hed det bl. a.:
Alle vi, der har vor gerning hos
Hellesens, bringer brandmandskabet,
Falckfolkene og vore egne arbejdere,
som deltog i sluknings- og oprydningsningsarbejdet vor varmeste tak for en
god og dygtig indsats.

★
Overpolitibetjent C. C. Torrée, Vamdrupvej 67 i Rødovre er også en af de
mange, som har haft uheld i udlandet.
Overbetjenten skrev til os den 30. juli:
Modtag hermed min hustrus og min
allerhjerteligste tak for den usædvan
lige service, vi har været genstand
for fra Deres side i anledning af hjem
transporten fra Belgien (Antwerpen).
Samtidig håber jeg, at det må lykkes
for mig at sende endnu en tak gen
nem giro 413 »Lytternes ønskepro
gram« en af de kommende søndage
til gavn og glæde for korpset.

★
Endnu et rejseselskab på 4 personer
fik på en kedelig måde ferien afbrudt
— det var den 29. juli i år. Vognens
fører, hr. U. Kaufmann, Odense, skrev
i anledning af den assistance, som vi
efter uheldet ydede rejseselskabet, føl
gende til OS:
Min hustru og jeg vil gerne hermed
sige Falcks flyvetjeneste og specielt
Deres stewardesse og de to piloter,
som afhentede os i München den 29.
juli d. å., hjertelig tak for den hjælp

og service, de ydede overfor familien
fra Aarhus og os. Vi kan ikke be
skrive og give udtryk for, hvad det
betød for os i de timer, da vi sad i
München, og vore hustruer lå på
hospitalet der, at her i Danmark fin
des et så velorganiseret redningskorps
som Falcks Redningskorps. Og da vi
fik bekræftelse på, at nu var der af
gået en maskine fra København for
at hente os, steg vort mod og humør
betydeligt. Det var med en vis stolt
hed, at vi kunne berette overfor læ
gerne og personalet på hospitalet der
nede samt til det tyske forsikringssel
skab, at vi tirsdag ville blive fløjet
hjem, thi sådan noget findes ikke i
Tyskland.
Ligeledes vil vi gerne benytte lej
ligheden til at sige mange tak for den
hjælp, Deres station i Hamborg yde
de os. Vi havde ikke tegnet Detaabonnement på vor tur — men det
sker aldrig mere, og jeg vil, når jeg
hører om andre, der står for at skulle
til udlandet, anbefale et sådant abon
nement på det kraftigste.

★
Og fra et brev af 2. august fra au
tomobilforhandler C. Kaarsberg, Skan
derborg:
Vel hjemme igen efter en bevæget
afslutning på vor ferietur ønsker jeg
at udtrykke min varmeste tak og be
undring for den hurtige og beslut
somme hjælp, der blev mig og min
hustru til del ved min pludselige syg
dom, der gjorde det nødvendigt med
hurtig hospitalsindlæggelse, pr. flyve
maskine Hamborg/Tirstrup. Samtidig
en tak til personalet i Hamborg for
ydet hjælp ved transport i Tyskland
og hjemtransport af mine gæster og
auto.
MEDDELELSER
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I forbindelse med en tjeneste, vi yde
de Absalonskirken i København, skrev
kirkens sognepræst, pastor Victor Møl
ler bl. a. til os den 30. juli:
I øvrigt vil jeg gerne på min kir
kes vegne takke Dem for det første
for velvillig moderation i prisen, og
for det andet — og ikke mindst —
for den venlighed og hjælpsomhed,
hvormed Deres folk sørgede for, at
et par mennesker, som i al deres hjæl
peløshed trænger til ferie og afveks
ling, kom så godt både frem og tilbage.

★
Hjørring-stationen har den 6. og 7.
august været beskæftiget med ophejsning af maskiner på NesfZé-fabriken, og
efter at arbejdet var afsluttet, skrev fa
briken til stationen:
Vi undlader ikke at give Dem vor
anerkendelse af den præstation, der
er ydet af Deres personale ved ophejsningen af maskingodset den 6. og
7. ds. i vor virksomhed under meget
vanskelige forhold. Vi takker Dem
for det veludførte arbejde.

★
Som bekendt har der i august måned
været et stort, internationalt flyvestæv
ne i Danmark, og for dette arrange
ment stod Sportsflyveklubben i Skov
lunde, som den 27. august skrev til os:
Efter at rally’et nu er afsluttet med
et trods vejret vellykket forløb, vil
vi gerne takke Dem for Deres andel
i sukces’en, idet samtlige udenlandske
gæster havde lejlighed til at påskønne
Deres bistand i Esbjerg, Beidringe og
København. Endvidere vil vi gerne
påpege, at det for arrangørerne abso
lut var en stor betryggelse, at Falcks
Redningskorps var tilstede på flyve
pladserne.
Med venlig hilsen
P. b. v.
Jørgen Høyer.
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Dr. H. Momma, Solingen i Tyskland,
kom den 17. august galt afsted på ho
vedvej 1, og Slagelse-stationen reddede
ham ud af vanskelighederne. I den an
ledning modtog stationen et brev fra
doktoren. Brevet lyder i oversættelse:
De var så venlig at hjælpe mig, da
jeg led havari med min vogn på stræk
ningen mellem Slagelse og Korsør den
17. august. Må jeg herved have lov
til nok engang at sige Dem hjertelig
tak for Deres hurtige og effektive as
sistance.

Blandt de to sidste måneders breve
var også et fra læge Juul-Møller, Nexø,
der under omtalen af en drukneulykke
ved Balka strand beklager to fejl. For
det første bebrejder han vor station i
Rønne, at den efter at have afsendt
ambulance med frømand og iltapparat
ikke foranledigede sendt et iltapparat
til stranden fra Nexø, og dernæst be
klager han, at han selv glemte at med
bringe sugeapparat.
Lægens brev giver os anledning til i
næste nummer at komme nærmere ind
på de principer, der gælder for modta
gelse og expedition af meldinger om
ulykker af den omhandlede art.

★
Og så slutter vi dennegang med et
brev af 26/7 fra E. Hougaard Pedersen,
Næstved, som vi efter et uheld i Italien
hentede hjem til Næstved:
Da jeg nu er blevet rask, føler jeg
trang til at sende Dem en varm tak
for Deres store venlighed i forbin
delse med min hjemtransport fra Ve
nedig. Den hurtighed, hvormed De
kom mig til hjælp, kan jeg ikke tak
ke Dem nok for. Den hjælpeløshed,
man føler, når man er så langt borte
og ikke kan gøre sig forståelig, er så
forfærdelig, og derfor sender jeg Dem
min varmeste tak for Deres assi
stance.

Et interessant
besøg
I dagene fra den 6. til den 10. juli
havde vi et besøg, der var lidt ud over
det almindelige. Det var chefen for
Queenslands ambulancevæsen, Mr. 5.
W. Winders og hans frue, som ønskede
at se, hvorledes dansk ambulancevæsen

var organiseret og virkede i praxis. Man
kan roligt sige, at sjældent har Dan
mark været gæstet af et så aktivt ægte
par. Mr. Winders har i 24 år været
medlem af Coolangattas kommunal
bestyrelse, deraf de 13 år som borg
mester, og i en del af perioden var Mrs.
Winders også kommunalbestyrelsesmed
lem. Foruden at have været knyttet til
ambulancevæsenet i godt 50 år har Mr.
Winders været formand for brandvæse
nets bestyrelse i Queensland. Ialt har
ægteparret beklædt 80 forskellige stil
linger indenfor landets administration
og offentlige institutioner.
Denne kolossale aktivitet har selvføl
gelig medført, at ægteparret har modta
get et væld af hædersbevisninger. Af
pladshensyn skal-^vi undlade at bringe
en fortegnelse, Åten blot nævne, at Mr.
Winders sidste år af dronning Elizabeth

udnævntes til medlem af St. Johns orde
nen, og at Mrs. Winders samtidig blev
kaldt til Washington for i det hvide
hus at modtage en høj amerikansk ud
mærkelse som anerkendelse for sit ar
bejde for de amerikanske styrker i Au
stralien under verdenskrigen.
Alt dette nævnes kun for at vise, at
det ingenlunde var noget uinteresseret
gæstebud, vi fik, og det var da også
forbavsende, med hvilken grundighed
den aldrende ambulancechef beså og
hørte om vor organisation. Bortset fra
et kort besøg i Tivoli ofrede han al sin
tid i Danmark til at se på ambulance
væsen, og det var et ganske anseeligt an
tal optegnelser, han gjorde. Når han
kommer tilbage til Queensland til efter
året, agter han at give en samlet frem
stilling af de europæiske landes ambu
lancevæsen.
Vi har fået løfte om en række illu
strationer, der viser det australske am
bulancevæsen — der for Queenslands
vedkommende omfatter ca. 100 statio
ner og som vort også betjener sig af
luftfartøjer.

DØDSFALD
Torsdag den 12. september af
gik redder Jens Peter Jensen, Kø
benhavn, ved døden. Under skift
ning af et hjul på omkørselsvejen
ved Roskilde blev han om aftenen
den 1. september påkørt af en
forbikørende vogn, og han pådrog
sig så alvorlige kvæstelser, at han
11 dage senere døde på Køben
havns kommunehospital uden at
være kommet til bevidsthed.
Jens Peter Jensen, som var en
af hovedstationens populæreste
skikkelser, bedst kendt under
navnet »Krølle«, blev under stor
deltagelse begravet den 18. sep
tember fra Rødovre kirke.
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Rapport fra frømandsudvalget
I maj måned afholdtes på stationen i
Aarhus et kursus, hvorunder 13 nye frømænd blev uddannet. Det drejer sig om
følgende mandskab:
Georg Munk Madsen, Frederikshavn.
Svend Petersen, Frederikshavn.
Henry Chr. Thomsen, Sønderborg.
Georg E. Jacobsen, Sønderborg.
Ejner Chr. Larsen, Nykøbing F.
Jørgen G. Hansen, Nykøbing F.

Poul Bade Christensen, Thisted.
Anders Pedersen, Thisted.
Johan Thomsen Hull, Silkeborg.
Axel Willand Kjeldsen, Randers.
Poul Kristian Christensen, Randers.
Rich. Hedemark Jørgensen, Nyborg.
Poul Erik Pedersen, Odense.
Instruktørerne var som tidligere fuld
mægtig» V. Skjoldborg og assistent E.
Christiansen, og til forelæsningerne over

Frømandsholdet fra maj måneds kursus i Aarhus.
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dykkerfysiologi havde afdelingslæge Ole
Rømer fra Aarhus kommunehospital
venligst stillet sig til rådighed.

Om kursusresultatet udtalte instruk
tørerne, at holdet havde vist vilje til at
præstere det yderste, og at de fuldtud
honorerede de krav, der blev stillet. In
gen af de nyuddannede frømænd måtte
dog slå sig til ro med, at uddannelsen
nu var overstået. En regelmæssig, effek
tiv træning måtte betragtes som en ab
solut forudsætning for, at de uddanne
de frømænd kunne indsættes af statio
nerne under dykkeropgaver. Foruden
den kontrol med træningen, som ved
besøg fra Aarhus vil blive gennemført,
pålægges det stationslederne at holde
kontrol med, at regelmæssig træning fin-

Dr. Patricia skal ned på sin første dykning. Hun
hjælpes af assistent Kai Olsen.

der sted lokalt. Mindst én gang om ugen
må anses for påkrævet.

★

Overlæge W. Dam i »Redningsfalken« efter
en dykning ved Hveen.

I september afholdtes nyt kursus, og
til dette knyttede sig det særlige for
hold, at medens vi hidtil kun har ud
dannet eget, fast ansat personale, deltog
denne gang 3 fremmede, nemlig over
læge W. Dam og det new zeelandske
læge-ægtepar Patricia og Peter Hall, som
for tiden gør tjeneste hos overlægen på
Bispebjerg hospital i København.
Da septemberholdet ikke var nybegyn
dere, var det nødvendigt at forberede de
tre læger lidt forinden, og i den anled
ning havde de med assistent Kai Olsen fra
Gladsaxe og redningsfører Aage Niel
sen øvet sig i farvandet nord for Hveen.
Det kunne ikke undgås, at dette kur
sus blev præget noget af de 3 lægers
MEDDELELSER
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Septemberholdet efter den afsluttende dykning. Overlæge Dam er frømand nr. 2 fra venstre. Peter Hall står
som nr. 5, og foran ham sidder fru Patricia Hall.

deltagelse. Patricia og Peter var netop
blevet gift, og en overskrift i bladene
som »Bryllup på bunden af Aarhus havn«
var jo ikke til at stå for. Faget »Dyk
kerfysiologi« var naturligt lagt i hæn
derne på en af eleverne, overlæge Dam,
og det job skilte han sig helt godt fra.
Man fornam tydeligt, at han havde
læst en hel del om lunger og respira
tion.
Det var dejlige dage i Aarhus, og
megen ros bør uddeles. Først til direk
tør H. Falck, som havde sørget for de
hyggelige rammer (opholdet og den pri
ma forsyning med nødvendige vitami
ner) og dernæst til Skjoldborg og Christi
ansen, der tog sig af den alvorlige del
af opholdet: instruktionen og demon
strationerne. Patricia Hall fortalte bag
1 ~7 4
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efter, at hun havde været meget bange
ved tanken om at skulle 10 m ned på
den mørke havbund, men da Skjold
borg sagde, at hun godt kunne, gjorde
hun det alligevel. Angsten for mørket
og det ukendte sidder vel lidt i alle,
og man skal hjælpes til at overvinde
den.
Skønt det på begge de her omtalte
kursus gang på gang blev understreget,
at de givne sikkerhedsregler altid skal
overholdes, og skønt hver mand har
fået sendt disse instrukser, har Skjold
borg bedst os gentage de vigtigste:

1) Frømanden må ikke dykke, hvis han
er utilpas eller forkølet.
2) Der må aldrig dykkes uden signal
line.

Fremtidig konsultation?

Tre læger agter at lade sig uddanne til frømænd
/ anledning af de tre lægers deltagelse på frømandskursuset i Aarhus i september bragte »Dagens Nyheder»
den 12/9 denne Otto-F-tegning.

3) Enhver dykning skal foretages med
kompas og dykkerkniv.

Frikørslen

4) Frømandens sikkerhed afhænger af
signalgasten, og denne må aldrig
være en tilfældig, men bør være ud
dannet som frømand selv.

Amtskontorchef B. E. Gregersen og
kontorchef i direktoratet for sygekasse
væsenet, A. Wassard Jørgensen har ud
givet et hæfte med titlen: Fribefordring
og anden befordringshjælp i henhold
til sociallovgivningen, der er en sam
menfattende vejledning i de spørgsmål,
som vi så ofte kommer ud for, især hvad
kørsel efter § 17 i folkeforsikringsloven
angår.
Vi skal i næste nummer af »Medde
lelser« gå indholdet af dette hæfte grun
digt igennem.

5) Enhver af kursusdeltagerne er blevet
hjemsendt med nøje instruktion om
den træning, han skal gennemgå
hjemme.
6) Træningen vil blive kontrolleret, og
instruktionen vil på frømandens hjem
sted blive fulgt op ved besøg af
Skjoldborg eller Christiansen.

7) Husk at føre nøjagtig logbog 1
MEDDELELSER
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Orientering
Det kan ikke bestrides, at man på
mange af vore stationer alt for længe
har måttet savne en fyldestgørende
orientering om vor udlandstjeneste, og
vi skal gerne med det samme undskylde
tavsheden. Den har dog haft sine grun
de. Den orientering, som i det følgende
vil blive givet stationerne, prætenderer
ikke at være fyldestgørende, men for
håbentlig tilfredsstillende indtil det be
timelige. Og så håber vi iøvrigt, at man
vil forstå og respektere ønsket om ikke
at skulle gå i detailler.
For ikke at give plads for nogen mis
forståelse, vil vi gerne slå fast, at vor
udlandstjeneste er fuldkommen intakt.
Flyvetjenesten, som man forøvrigt vil
kunne læse om i den udførlige skildring,
der er givet i tidsskriftet »Flyv«’s decem
ber-nummer, fik sidst på sæsonen sin ka
178

pacitet betydeligt forøget ved indkøbet
af yderligere to moderne luftfartøjer.
Denne meget væsentlige del af udlands
tjenesten, vil altså ved den kommende
sæsons begyndelse være så effektiv som
aldrig før. Med hensyn til stationen i
Hamborg har vi tidligere antydet, at pla
ner om udvidelser er i fuld gang, og
hvad behovet for et støttepunkt i Ita
lien angår, vil der lige fra sæsonens
start blive oprettet kontor i Genua med
dansktalende personale. På nuværende
tidspunkt skal vi ikke komme ind på de
skitser til udbygning af assistancen, som
derudover foreligger.
At der til de her nævnte hjælpefakto
rer fortsat knytter sig den række af
udenlandske organisationer, som repræ
senteres af FDM’s søsterklubber, nævner
vi kun for en ordens skyld.
Vi har altså ingen grund til at nære
bekymring for fremtiden. Organisations
mæssigt, materielt og personelt vil vi også
i den kommende sæson fuldt ud kunne
honorere de krav, der vil blive stillet
til os, selv om de bliver større end i år.
Og den tillid til os, som på så mange
måder er blevet tilkendegivet overfor os,
og som vi jævnligt her i bladet har bragt
exempler på, skal nok vise sig at være
den bedste anbefaling, vi kan ønske os.
Men det navn, hvorunder vi hidtil
har drevet vor udlandsvirksomhed, bort
falder med dette års udgang. Hverken
vi eller andre får adgang til at bruge det,
cg en aftale mellem navnets fædre går
ud på, at det ikke mere skal nævnes
eller diskuteres. En blid og rolig død
skal være dets skæbne, og begravelsen
skal foregå i stilhed. Selv kranse frabe
des.

Lidt om
eksplosioner og
eksplosionsfare
særlig på brandsteder
Af civilingeniør H. Adeler,
Dansk Brandværns-Komité

DK 614. 841: 614.85
DK 614. 842. 68: 614 85

Ved en eksplosion forstår almindelige
mennesker vel nærmest et voldsomt
knald med stor materiel skade, sammen
styrtninger, stikflammer med påfølgen
de brand o.s.v. Teknikerne skelner imid
lertid mellem flere typer af eksplosio
ner, herunder eksplosioner med fysiske
årsager og eksplosioner med kemiske år
sager.
Af eksplosioner med fysiske årsager
kan nævnes sprængning af hurtigt ro
terende maskiner, f. eks. svinghjul, tur
biner, centrifuger m. m. og sprængning
af beholdere under tryk som f. eks. tryk
luftflasker, flasker til svejsebatterier o. 1.
Medens sprængning af roterende maski
ner sjældent forårsager brand eller fore
kommer på brandsteder, kan sprængning
af beholdere med sammenpressede gas
arter være meget ubehagelig på brand
steder, og hvis den indeholdte gasart er
brændbar, f. eks. acetylén eller flaske
gas, eller hvis den nærer forbrænding,

f. eks. ilt (oxygén), kan det give anled
ning til voldsom brand. Beholdere med
sammenpressede gasarter må man derfor
have et godt øje med på brandsteder,
så at man kan få dem bragt i sikker
hed i tide. Justitsministeriets bekendtgø
relse af 30. september 1944 giver ganske
bestemte regler for oplag af transpor
table flasker med komprimerede gasar
ter o. 1., herunder at der skal være sær
lige advarselsskilte på døren til sådan
ne oplag til orientering for brand- og
redningsfolk. Konstruktionen af trans
portable gasflasker o. 1. skal opfylde
kravene i socialministeriets bekendtgø
relse af 11. december 1935, medens der
i socialministeriets bekendtgørelse af 2.
marts 1944 er givet nærmere regler
for faststående (stationære) beholdere,
f. eks. hydrofoser o. 1. Medens eks
plosioner med fysiske årsager kan være
lette at forstå for ikke-teknikere, kan
det være nok så vanskeligt med de
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eksplosioner, som har kemiske årsager.
Vi vil først se lidt på det, der sker, når
et stof brænder. Brændbare stoffer in
deholder uhyre mængder af »brændbare
atomer«, særligt af grundstofferne kul
og brint (hydrogén). Disse brændbare
atomer vil meget gerne forenes med
atomerne i grundstoffet ilt (oxygén),
en gasart, der som bekendt udgør
21 % af den atmosfæriske luft (me
dens resten hovedsagelig er luftarten
kvælstof (nitrogén), som ikke nærer for
brænding jvfr. navnet kvælstof). Ved
foreningen af kul og ilt dannes under
frigørelse af energi (lys, varme) gasar
ten kuldioxyd eller — hvis der ikke er
luft nok — kulilte. Denne sidste er me
get giftig (kulos), og den er brændbar,
hvorfor den f. eks. i røg på brandsteder
kan give anledning til eksplosioner. Ved
foreningen af brint og ilt dannes vand
damp, og der frigøres også energi der
ved.
Når brændbare stoffer, som normalt

vil være omgivet af ilten i luften, ikke
herved bryder ud i brand, skyldes det,
at naturen heldigvis er præget af en vis
konservatisme, en vis træghed mod for
andringer. Først ved en passende igang
sætning, f. eks. ved tilstrækkelig opvarm
ning, kommer processen igang, og det
brændbare stofs atomer af kul og brint
forener sig med luftens iltatomer, oftest
under flammedannelse og stærk varme
udvikling.
Når et fast stof brænder, f. eks. træ,
afgiver træet brændbare gasarter, og det
er de brændbare atomer i gasarterne,
som ude i luften forener sig med luftens
iltatomer. Man kan se, hvor processen
foregår, for dér vil der være flammer.
Flammer er nemlig brændende gasarter.
Det er altså ikke træet, der brænder,
men gasarterne derfra. Gasarter fra op
varmet træ tændes ikke altid lige straks,
men kan samle sig i store mængder,
som — når de er blandet godt med luft
-- pludseligt antændes eksplosivt. Så
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ledes opstår f. eks. de på brandsteder
så frygtede røgeksplosioner, som man
søger at undgå ved at ventilere røg
gasserne bort, f. eks. ved at slå hul på
vinduer og tage. Også kulilten, dannet
ved ufuldstændig forbrænding af træ o.
1., kan som nævnt give røgeksplosioner.
Når en vædske brænder, er det også
gasarter, nemlig vædskens dampe, der
brænder, når de blandes med luften i det
rette forhold. Man taler om »nedre og
øyre eksplosionsgrænse« for gasarter og
dampe; er der for lidt gas eller for me
get gas, kan blandingen ikke brænde
(eksplodere). Men vædskerne selv kan
altså ikke brænde 1 Dette benytter man
sig af, når man skal slukke en bræn
dende vædske med skum. Ved at lægge
et skumlag på vædsken, beskyttes denne
mod strålevarmen fra flammerne, hvor
ved fordampningen standser, og i1 den
går ud, når der ikke afgives brændbare
dampe mere. Det er også værd at erin
dre, at en brændbar vædske i en tank,
f. eks. benzin, ikke kan brænde. Det
er kun dens dampe, der kan komme ud
af ventilationsrør o. 1. ved opvarmning
af tanken, som kan brænde. Man sik
rer derfor tanke mod antændelse af dam
pene i selve tanken ved »eksplosions
net« i ventilationsrørene. Tanke med
brændbare vædsker er altså almindelig
vis ikke eksplosionsfarlige! Overjordi
ske tanke kan vel briste, hvorved væd
sken vil strømme ud og måske antæn
des; dette kan forløbe meget dramatisk,
men der er ikke tale om »eksplosion«.
Og underjordiske tanke er noget af det
ufarligste, man har. Der findes mange
eksempler på, at bygninger er brændt
ned over underjordiske tanke uden at
tankene har taget skade. Derimod kan
tømte beholdere, som indeholder en
blanding af brændbare dampe og luft,
eksplodere, hvis blandingsforholdet er
det rette, og indholdet, damp-luft-blan-

dingen, antændes. Man skal f. eks. der
for være meget forsigtig med at svejse
på tømte benzindunke, olietromler o. L,
og der må træffes særlige foranstaltnin
ger, f. eks. fyldning aif dem med vand
eller kulsyregas, for at undgå eksplo
sionsfaren. Ikke alle vædsker er lige til
bøjelige til at afgive brændbare dampe.
Man inddeler dem efter farlighed i fa
reklasser alt eftersom de i særlige prø
veapparater afgiver dampe, som kan an
tændes af en prøveflamme ved forskel
lige temperaturer. Kan dampene antæn
des under 21° C, hører vædsken til fa
reklasse I (benzinklassen). Tændes de
først mellem 21° og 50° C, hører væd
sken til fareklasse II (petroleumsklas
sen), og sker antændelse i prøvepparatet først mellem 50° og 100° C, hører
vædsken til fareklasse III (olieklassen).
Vædsker med »flammepunkt« over 100°
C regnes normalt ikke for brandfarlige,
fordi de ikke er lette at få ild i. Er
de først antændt, kan de dog brænde
meget voldsomt (f. eks. svære olier). En
særlig kategori af brandfarlige vædsker
er vædsker, som kan afgive brændbare
dampe under 21° (ligesom benzinklas
sen), men som i modsætning til benzin
o. 1. kan blandes med vand (og derfor
slukkes ved at fortyndes tilstrækkeligt
dermed). Denne kategori kaldes fare
klasse IV, og hertil hører f. eks. sprit
og acetone (visse »fortyndere«). Man
kunne af betegnelsen IV tro, at disse
vædsker er de mindst farlige af de
brændbare vædsker, men de er, hvad
antændelighed angår, lige så farlige som
klasse I! I visse udlande benævnes da
også benzinklassen la og spritklassen Ib.
For oplagring og transport af brandfar
lige vædsker gælder justitsministeriets
bekendtgørelse af 27. februar 1937, og
anvendelse af større mængder brandfar
lige vædsker kræver tilladelse fra myn
dighederne.
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Støveksplosion i silobygning (melstøv)

Når gasarter (luftarter) brænder, kan
det ske på to forskellige måder. Strøm
mer en brændbar gasart ud ad et rør og
tændes ved udstrømningsstedet, idet den
her møder luftens ilt, sker det hele
meget fredsommeligt, som vi f. eks. ken
der det fra gasapparater. Men sker an
tændelsen først, når større mængder af
gas er blevet blandet med luft i det rette
forhold (inden for eksplosionsgrænser
ne) ude i et værelse eller andet rum,
sker der en eksplosion. Da de dannede
nye gasarter (kuldioxyd, vanddamp o.
s. v.) bliver meget hede, hvorved de ud
vider sig voldsomt, og da de dannes i
brøkdelen af et sekund og altså skal
have meget mere plads, end de har, og
det straks, kan man forstå, at en sådan
eksplosion kan vælte mure og vægge
og i det hele taget gøre ravage. Dampe
af brændbare vædsker opfører sig gan
ske som brændbare gasarter og kan på
182

samme måde anrette eksplosionsulykker.
Støv af brændbare, faste stoffer kan,
ophvirvlet i luften, eksplodere ligesom
gas-luft-blandinger og give voldsomme
støveksplosioner. Sådanne eksplosioner
kendes ved støv af træ, kork, mel, suk
ker o. s. v. og er meget frygtede. På
brandstedet kan støveksplosioner opstå
ved, at hårde vandstråler ophvirvler støv
i luften, hvorefter støv-luftblandingen
antændes af ilden i rummet. Brand i
støvformige stoffer kræver derfor særlig
forsigtig slukningstaktik.
Visse faste stoffer indeholder selv så
meget kemisk bundet ilt, at de kan bræn
de, eventuelt eksplodere, uden tilførsel
af luft. Det er de såkaldte tændstoffer
og sprængstoffer. At de ikke under al
mindelige forhold brænder af, skyldes
den forannævnte, naturlige træghed, som
kræver en vis ydre påvirkning, for at
processen kan komme i gang. Alt efter

den krævede påvirkning klassificeres
stofferne. Medens f. eks. knaldkviksølv
eksploderer blot ved et let slag eller
svag opvarmning, kræver visse spræng
stoffer en stærk lokal eksplosion i
umiddelbar nærhed for at vågne op til
dåd (sikkerhedssprængstoffer). Bestem
melser for sprængstoffer m. v. findes i
lov af 7. april 1899 med tilhørende an
ordning af 15. december 1920. Også cel
luloid må betragtes som et eksplosions
farligt stof. Opbevaring m. m. skal ske
efter reglerne i justitsministeriets be
kendtgørelse af 20. marts 1930.
Som nævnt kan beholdere med kom
primerede gasarter give anledning til eks
plosioner. Særlige risikomomenter er der
tilstede, når den sammenpressede gasart
er brændbar. Sprænges en sådan behol
der på et brandsted, kan den frigjorte,
brændbare gas ved at blandes med luf
ten give anledning til endnu voldsom
mere eksplosioner. Også lækager på så
danne beholdere, f. eks. med flaskegas
(propan- og butangas, som under tryk
er presset sammen til vædske), er meget
farlige, idet den undslupne vædske, som
straks fordamper til gas, måske kan nå
at fylde større lokaliteter med eksplo
sionsfarlig blanding af gas og luft, før
antændelsen sker. Et særligt faremoment
ved flaskegassen er, at den i gasformig
tilstand i modsætning til bygas (kulgas)
er tungere end luften og altså vil samle
sig ved gulvet, hvorved den ikke så let
opdages, lige som den kan »synke ned«
i lavere liggende etager gennem åbnin
ger dertil og antændes dernede. Dens
tyngde (større vægtfylde) gør det også
vanskeligt at udlufte udsivet gas. Det er
ikke nok at åbne vinduerne. Man må
også åbne dørene, så der bliver træk
langs gulveti Flaskegaseksplosioner er
desværre velkendte, men det må retfær
digvis nævnes, at antallet ikke er stort

i forhold til installationernes antal, og
at bygas (kulgas, gasværksgas) også har
eksplosioner på samvittigheden.
En anden farlig gasart er acetylén,
som til brug bliver opløst under tryk i
acetone, som er opsuget i kiselgur el.
lign, i stærke stålflasker. Gasarten er
brændbar og har tillige den ubehage
lige egenskab at kunne spaltes i sine
grundbestanddele (kulstof og brint) un
der eksplosion, da forbindelsen er ind
gået »ufrivilligt«, hvorfor »skilsmisse«
let sker og med frigørelse af stor energi.
»Tilbageslag« i acetylcnflasker til svejse
batterier er et ikke ualmindeligt fæno
men, som ofte ender med sådan eksplo
sion, hvorfor brand- og redningsfolk
har en let forståelig respekt for sådanne
flasker på brandsteder. løvrigt skal der
vedrørende acetylénflasker her kun hen
vises til artiklerne herom i nr. 3/1957
af bladet »Brandfare og Brandværn«.
Iltflasker (oxygén-flasker) rummer den
særlige risiko, at den ved lækage eller
sprængning undslupne ilt vil nære even
tuel brand på det voldsomste. Ren ilt
tænder olie eksplosionsagtigt ; ventiler
på iltflasker må derfor aldrig smøres
med olie, det er livsfarligt 1 Flasker med
giftige gasarter, f. eks. chlor, betyder
selvfølgelig særlig risiko ved lækage el
ler sprængning.
Foruden de herover nævnte stoffer,
som kan give anledning til eksplosions
fare, kan der være grund til at nævne
endnu nogle kategorier: De ildnærende
stoffer og de slukningsfarlige stoffer.
Ildnærende stoffer kan almindeligvis ik
ke brænde, men de kan, som navnet
viser, nære ilden ved at tilføre den ilt,
idet de indeholder kemisk bundet ilt,
som let frigøres. Af sådanne stoffer kan
nævnes nitrater (salpetere), som bl. a.
bruges som kunstgødning, og chlorater,
der f. eks. bruges som ukrudtdræbende
midler. Begge kategorier er faste stoffer.
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Eksplosion på kemisk fabrik (dampe fra brandfarlig vædske)

For opbevaring m. v. af chlorater gæl
der justitsministeriets bekendtgørelse af
30. september 1953. Et særlig farligt stof
er ammoniumnitrat, der både er ildnæ
rende og brændbart, hvorfor det er at
betragte som et sprængstof. Det har gi
vet anledning til forfærdelige eksplosio
ner f. eks. i skibe, før man blev rigtig
klar over dets farlighed.
Slukningsfarlige stoffer er stoffer, som
i forbindelse med vand udvikler brænd
bar gas eller på anden måde reagerer
voldsomt med vandet. Karbid udvikler
den forannævnte brandfarlige acetyléngas ved vandpåsprøjtning. Vand må der
for ikke bruges ved brand i karbidlagre.
løvrigt er der i justitsministeriets be
kendtgørelse af 21. august 1930 givet sær
lige regler for opbevaring af karbid.
Visse lette metaller reagerer med vand
under frigørelse af brint, der er en me
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get brandfarlig gasart, som kan give an
ledning til eksplosion efter frigørelsen.
Natrium- og kalium-metal eksploderer i
berøring med vand, idet den fra van
det frigjorte brint straks antændes eksplosionsagtigt. Også magniumlegeringer
(elektronmetal) kan på brandsteder give
»knaldgaseksplosioner« ved vandpå
sprøjtning. Stærk svovlsyre spalter ik
ke vand , men optager det under vold
som, eksplosionsagtig varmeudvikling og
er derfor også farlig på brandsteder.
Foranstående kan forhåbentlig give et
vist billede af, hvad eksplosioner er, og
hvor de kan forventes, særlig på brand
steder. Af forebyggende foranstaltninger
mod eksplosioner kan nævnes forbud
mod ild, lys og tobaksrygning, kraftig
ventilation, sikringer af elektriske in
stallationer og sikringer mod »statisk
elektricitet« (gnidningselektricitet). Om

fremgangsmåden på brandsteder skal der
ikke angives detailler på dette sted (idet
der kan henvises til vicebrandchef Holms
artikel herom i »Brandværnshåndbo

skaffe sig viden om eventuelle risikomo
menter, herunder også faren for eksplo
sioner. Af stor værdi i denne forbindel
se er det, om brand- og redningskorps

Fra eksplosionsulykken på Otiliavej. Uret viser klokkeslettet, da eksplosionen indtraf

gen«). Men når man som profession
har valgt det ikke ufarlige arbejde med
redning og slukning på brandsteder, bør
man have en vis viden om eksplosioner
og eksplosionsrisiko. Og ude på brand
stedet bør man ved fornøden orientering

i forvejen er fortrolige med de virksom
heder m. m., som de kan komme til at
virke i. I forvejen udarbejdede oriente
rings- og slukningsplaner, som enten fin
des på virksomhederne eller medtages
ved udrykning, kan meget anbefales.

Nogle nye stationer
1 sidste nummer af »Meddelelser« er
på 2 sider omtalt 8 stationer, som er
udvidet, som er ved at blive opført eller
som ligger på tegnebordet med henblik
på snarlig igangsætning af udvidelse el

ler nybyggeri. Det er en ordentlig mund
fuld, og selv hårdt trængt er jeg endnu
ikke i stand til at give en fyldestgø
rende redegørelse om hele dette arbejde.
Jeg må bede om at få lov til at kommen
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tere vore byggeplaner ad nogle gange.
Og jeg vil så nøjes med denne gang at
sige lidt om et par af stationerne.
Lettest slipper jeg over Taastrup, for
denne station er allerede i fuldt sving,
d.v.s. at den er taget i brug, således at
enhver af korpsets folk, som kommer
forbi, er velkommen til at stikke hove
det indenfor og se, hvorledes man har
løst opgaven.
I mange år har korpset i Taastrup
haft stationeret et slukningstog på et
automobilværksted, og ved melding om
brand i kommunen måtte brandmand
skabet tilkaldes. Udviklingen har gjort
en forbedring af brandordningen ønske
lig, og dette ønske har man imødekom
met ved samtidig at udvide brandvagten
til en regulær station med fast vagt,
hvorfra der nu også udføres ambulanceog sygekørsel, hjælp ved kørselsuheld,
dyreredningsarbejde o.s.v.
Vi købte automobilværkstedet og gik
i sommer i gang med en større ombyg
ning. Resultatet er blevet en fuldt mo
derne brand- og redningsstation, som
med sin glimrende beliggenhed lige ud
til Roskildevej vil være et blikfang af
ikke uvæsentlig betydning. Køretøjerne
vil så at sige blive serveret på en præ
sentationsbakke for de forbikørende,
som her kan se et repræsentativt ud
snit af køretøjer fra de vigtigste af vore
arbejdsområder. Et stort neonskilt vil
om aftenen fortælle, at her bor Falck.
Garagehallen består af et 8 X 19 m
stort areal ud mod Roskildevej, men
derudover går den i den ene halvdel
yderligere 18 m i dybden, således at man
f. ex. kan have de to slukningstog med
påhængssprøjter stående bag hinanden.
I midten af ejendommen ligger vagt
stuen og stationslederens kontor, og i
den sydvestlige fløj ligger 3 soverum,
bad, en stor opholdsstue med vindue ud
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mod haven og i tilslutning hertil et te
køkken. Både garagehallens og de øv
rige rums vægge er malet i smukke far
ver.

Jeg synes selv, at der i Taastrup er
skabt en både smuk og praktisk station,
og jeg synes navnlig, at der er givet per
sonalet gode rammer for opholdet på
stationen.

★

I Roskilde havde vi forskellige mulig
heder med hensyn til den nye stations
placering. Valget er nu truffet. Den
kommer til at ligge på Ringstedvej, lige
i nærheden af den nye omkørselsvej.

Den valgte grund har en næsten regu
lær trekantet form, som vil tillade de
kommende bygninger at præsentere sig
på fordelagtigste måde.
Vi går i gang med dette byggeri in
den årets udgang, og det er hensigten at
opføre stationsbygningen af gasbetonele
menter, det skulle give et meget tørt
byggeri — hvilket er af betydning, når
man som her skal vinterbygge.
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dobbelt så stort hul at køre ud og ind
ad end man normalt har. Bag stationen
indrettes plads til de efterhånden ikke så
få vogne, som efter kørselsuheld tager
midlertidigt ophold på stationen for at
få skaderne vurderet.
Til personalet bliver der indrettet en
opholdsstue med tilsluttet te-køkken, tre
soverum, et baderum, toilet, tørrerum til
vådt tøj, og selvfølgelig nødvendige
skabsrum. Alt dette kommer til at ligge
i stueetagen. På første sal indrettes lej-
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Stationen kommer til at bestå af en
kombineret vagt- og beboelsesejendom,
som ved vagtstuen og skabsrum forbin
des med garagehallen. Garagen bliver
udført i dobbelt dybde, således at man
kan parkere f. ex. to sygevogne bag
hinanden. I længden bliver der 4 porte
hver på 6 X 3,20 m, d.v.s. at man får et

lighed til stationslederen foruden et
extra værelse med eget toilet og bruse
bad.
Endelig er der rejsegilde i udsigt oppe
i Dronninglund, hvor vi for øjeblikket
opfører en ny station. Man har allerede
i en årrække lidt under pladsmangel. Da
man sidste år kunne indvie et stort nyt
amtssygehus for Hjørring amt i Dron
ninglund, blev situationen akut, idet
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dette selvfølgelig medførte en stærk for
øgelse af sygekørslernes antal. Den nye
station kommer til at ligge ud til amts
vejen fra Nørresundby ved den vestlige
indkørsel til byen. Der bygges en garage
hal med 4 porte og som i Roskilde med
»dobbelt dybde«.
Også her får stationslederen sin bo
lig på stationen — selvfølgelig moderne
indrettet.
Til vagtpersonalet bliver der opholds
stue med te-køkken, soverum, bad og
toilet, og udenfor opholdsrummet bliver
der en dejlig sydvendt terrasse.
Axel Nielsen.
arkitekt.
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Om ambulanceberedskab
I vort sidste nummer omtalte vi kort
en henvendelse fra en bornholmsk læge
om en udrykning til en drukneulykke
på Balka strand, og vi lovede, at vi i
dette nummer ville bringe en nærmere
omtale af de principer, der gælder for
vore stationers expedition af meldinger,
der angår ulykker, hvorunder menne
skers og dyrs liv står på spil eller store
værdier er truede. Mange vil nok synes,
at en sådan omtale er overflødig al den
stund at principerne for meldingens mod
tagelse og expedition har været gælden
de og kendt så længe korpset har existeret. Men karakteren af såvel den mod
tagne henvendelse som lægens indlæg i
de bornholmske dagblade gør det nu al
ligevel rimeligt, at vi tager problemet op.
Derved får vi også lejlighed til at frem
sætte et par synspunkter, som vi egentlig
længe har haft lyst til at delagtiggøre
personalet i.
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Vor station i Rønne havde i det kon
krete tilfælde modtaget en melding fra
centralen gående ud på, at der var sket
en drukneulykke, og at den druknede
ikke var fundet. Stationen afsendte øje
blikkelig en ambulance med en svøm
medykker, og ca. 15 minutter senere var
vognen tilstede på ulykkesstedet, hvor
den druknede i mellemtiden var fundet
og kommet under behandling af et par
læger, som tilfældigt opholdt sig på
stranden. Ingen af disse læger er dog
identisk med den læge, som bagefter
skrev til bladene og os og bebrejdede os,
at vi ikke havde ladet meldingen gå vi
dere til en vognmand i Nexø, hos hvem
der dengang stod stationeret en ambu
lance. Denne ambulance kunne efter læ
gens udsagn have været på ulykkesste
det i løbet af 5 minutter eller ca. 10 mi
nutter før os.

Opfattelsen på vor station var den, at
man på Balka strand havde brug for en
svømmedykker, og en sådan fandtes
hverken i Nexø eller i nogen anden nær
mere by end Rønne. Man vidste godt,
at der stod en ambulance i Nexø, men
der var jo ikke tale om noget transport
behov, når den druknede ikke var fun
det, og skulle han blive fundet før vor
ankomst til stedet, ville der heller ikke
blive tale om transport med det samme,
men om iværksættelse af genoplivnings
fersøg på stedet. Til dette brug medførte
vor ambulance naturligvis iltapparat, og
man havde intet kendskab til, om vogn
manden havde eller kunne skaffe et ilt
apparat, og derfor havde man ikke fun
det det nødvendigt at ringe til Nexø.
Vi kunne ikke acceptere stationens
forklaring for så vidt angik iltapparat,
og vi tilkendegav, at man efter afsen
delsen af ambulancen i hvert fald burde
have forsøgt at få et iltapparat fra Nexø
sendt til stedet. Dette meddelte vi også
lægen, for at han ikke skulle tro, at vi
på en enkelt af vore stationer accepte
rede en praxis, der var i strid med både
den på alle vore øvrige stationer gæl
dende og vort selskabs formålsparagraf.
Ingen i korpset har lov til at være i
tvivl om, at hensynet til menneskers og
dyrs liv altid skal være det primære for
os, og hvis der virkelig findes hjælpe
muligheder, der med hensyn til forskel
i køretid, materiellets beskaffenhed eller
personalets kvalifikationer for udfaldet
af aktionen bør foretrækkes for vor as
sistance, så skal sådanne muligheder na
turligvis udnyttes.

★
Når dette er sagt, kan det være rime
ligt engang at se på, hvordan en situa
tion som den refererede overhovedet kan
opstå. Vi blev kritiseret, fordi vi ikke
havde kendskab til det ambulancebered

skab, der (dengang) fandtes i Nexø. Det
skete tilmed i særdeles kraftige vendin
ger for så vidt som lægen i sit brev til
direktør W. Falck brugte en karakteri
stik som »utilgivelig uvidenhed». Det
var næppe noget velovervejet udtryk,
for vi kunne nu meget let vise, at vor
uvidenhed aldeles ikke var så utilgive
lig endda.

Vi mener forøvrigt ikke selv, at vi er
så uvidende, som lægen har villet gøre
os, for vi ved da godt, at der ved siden
af det ambulanceberedskab, der omtales
i Medicinalberetningen (hovedstads
brandvæsenernes og vort), og som man
kan få detaillerede oplysninger om i of
fentligt tilgængelige, periodiske publika
tioner, findes et vist antal andre ambu
lancer. Men hverken lægen eller vi eller
for den sags skyld nogen anden kan
have eller skaffe sig en blot nogenlunde
pålidelig orientering om dette ambulan
ceberedskabs omfang, dets geografiske
spredning, og dets materielle og perso
nelle beskaffenhed o.s.v. Der er aldrig
givet offentligheden de mindste exakte
oplysninger, og de få tal og forklaringer,
der kan henvises til, skal der absolut
god vilje til at karakterisere som andet
end komplet vildledende. Så meget ved
vi da, og vor uvidenhed er såmænd hel
ler ikke større, end at vi ganske godt
kender årsagen til ønsket om at spille
fordækt. Men al denne viden fører os
ikke nærmere til det for sagen så essen
tielle, nemlig den korrekte og helst kon
trollerede orientering, som man i givet
fald kan basere en redningsaktion på.

Det forekommer os virkelig urimeligt,
at man overfor os, som i 50 år har givet
offentligheden en regelmæssig og udfør
lig orientering om vor aktivitet og vort
beredskab, kritiserer, at vi ikke i detail
ler kender den sekundære ambulance
virksomhed, hvorom det offentlige al
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drig nogensinde er blevet orienteret! Det
kan måske nok have akkvisitionsmæssig
værdi at postulere et kvantitativt og kva
litativt beredskab, men når det nu er
uden synderlig forbindelse med virkelig
heden, er oplysningerne mere til skade.
Exempler skorter det så sandelig ikke på.
Så langt strækker vor viden sig altså,
og vi synes som sagt ikke, at der er no
gen — end ikke en læge — der med lo
gikken i ryggen kan mene, at vi i alvor
lige situationer bør forlade os på den
slags løsagtighed og måske udsætte til
skadekomne eller andre truede for en
unødig risiko. Det må gælde så meget
mere, som man jo fornylig har erkendt,
at patientbefordringen bør tillægges
større betydning end man tidligere har
gjort.
*
Nu forholder det sig heldigvis sådan,
at vi kun yderst sjældent vil kunne kom
me ud for at skulle lade meldinger gå
videre. Vi ser i den forbindelse bort fra
de aftaler om gensidig assistance, der
findes mellem hovedstadsbrandvæsener
ne og os, for her er jo tale om bered
skab, hvorom der årligt finder en orien
tering sted. Men derudover forekommer
den omvendte situation betydeligt oftere,
og det skal jo nok være dette faktum,
der har fået den betalende eller måske
ligefrem rekvirerende virksomhed til at
blive et så eklatant exempel på det snyltebegreb, der omtales i konkurrencerets
lig litteratur. Og her er vi så kommet til
et punkt, vi ikke tidligere har berørt her
i bladet, men som vi synes nok er et par
bemærkninger værd.
Vort ambulanceberedskab er jo place
ret rundt omkring i landet efter nøje
overvejelse og i almindelighed hvad om
fanget angår tilpasset det behov, som vi
kontraktligt har forpligtet os til at hono
rere og iøvrigt efter vore beregninger
kan komme ud for at skulle tilfredsstille.
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Men i årevis har andre benyttet den tra
fik på abonnementsbasis at udstede løf
ter om hjælp, som forudsattes ydet af
os. I virkeligheden såre simpelt og pro
fitabelt. Det lyder yderst tiltalende og
altruistisk, når folk mod præmiebeta
ling får løfte om hjælp med den til
føjelse, at de skam bare kan tilkalde os,
hvis vor hjælpemulighed er nærmest.
For i så fald skal man nok betale, hvad
det koster. Klogeligt nok siges det ikke
altid direkte, at det er os, der tænkes på,
og som folk altså skal rekvirere, men
da det nu er sådan, at vi har stationer
over hele landet, og vel at mærke ikke
»henvendelsessteder« eller andre former
for fiksfakserier, og så mange steder
byder på den eneste praktiske hjælpe
mulighed, så ligger det selvfølgelig i
luften. Man vil sikkert ikke få mange til
at indse, at dette er urimeligt, for det
drejer sig jo om situationer, der kan være
højst alvorlige, og det er da en selv
følge, at en rekvirent så søger hjælp fra
den nærmeste redningsstation, som lige
så selvfølgeligt ikke vil afslå at hjælpe.
Men det er blevet os fortalt, at denne
trafik i1 virkeligheden intet har med
redningskorps virksomhed at gøre, men
at den indtil forvexling ligner forsik
ringsvirksomhed, i hvilket fald den slags
abonnementstegning så er i strid med
loven om skadesforsikringsvirksomhed.

Det er hidtil gået godt, fordi vi uden
videre efterkommer alle anmodninger
om ambulancehjælp. At de rekvirenter,
som ikke har abonnement hos os selv,
og som derfor skal betale efter regning,
bagefter får vore regningsbeløb godt
gjort der, hvor de har fået løfte om
hjælp, vedkommer sådan set ikke os.
Men vi kan alligevel ikke lade være
med at tænke på, at vi måske nogle
steder på grund af netop den bemeldte
metode kommer ud for at skulle opret-

holde et beredskab, der går så meget
udover det, vi er kontraktligt forpligtet
til, at det betyder en unødig omkostning
for os — en omkostning, som gør det
muligt for andre at profitere.
Vi kunne gå videre endnu og anstille
beskæftigelsesmæssige betragtninger. Det
skulle forresten ikke forbavse os, om de
allerede er stillet af fagforeningerne,
omend ud fra lidt andre bevæggrunde.
Vi finder selvfølgelig ikke noget ondt i,
at man rationaliserer arbejdskraft, men
en væsentlig del af det vi kalder beskæf
tigelse, repræsenteres jo af vagthold, d.
v.s. et givet personales tilstedeværelse
på stationen, og det er det forhold, der

gør, at vi indtager det standpunkt, at
beskæftigelsen ikke er et punkt man
snyder med, for så snyder man publi
kum. Det kan forøvrigt ikke være nogen
hemmelighed, at sådanne redningsstatio
ner, der baseres på forpagtningsforhold,
længe har været fagforeningerne en torn
i øjet, fordi en forpagters fornemste op
gave er at spare arbejdskraft. Jo større
bliver hans egen fortjeneste. Vi skal lade
det med fortjenesten ligge. Men når be
sparelsen sker på bekostning af det be
redskab, som publikum og sommetider
offentlige myndigheder betaler for og
tror på, så er det i sandhed et højt spil,
der spilles.

Ved H N-metodens 25-årsdag
den 15. december 1957
Af docent E. v. Holstein-Rathlou
Formand for H~N-komitéen under Dansk Røde Kors

1 »ugeskrift for læger« den 15. de
cember 1932, nr. 50, fandtes en artikel
af idrætsinspektør, oberstløjtnant Holger
Nielsen med overskriften »En oplivnings
metode«. Det var den første offentliggø
relse af den nu verdenskendte og over
størstedelen af den civiliserede verden
anvendte, manuelle førstehjælpsmetode
til genoplivning af skindøde: HN-metoden.
Om hvorledes oberstløjtnanten var
nået frem til denne metode, har han selv
i 1952 i en indberetning til udenrigsmi
nisteriets pressebureau skrevet en rede
gørelse, som her skal gengives ordret:
Lige siden 1898 har det været min
store interesse at følge med i alt ved
rørende genoplivning. Jeg har læst,

hvad der kunne nå mig, har fulgt
diskussionerne på livredningskongres
serne, særligt Silvester fra 1857 confra Schäfer 1905, og jeg fik — som
tiden gik — den opfattelse, at der var
mangler ved begge metoder. Tanken
om at finde en form, der kunne af
hjælpe disse mangler, lod mig ikke i
ro. Men da jeg begyndte at arbejde
med opgaven, skal det indrømmes, at
den ingenlunde blev let.
Først fandt jeg hen til, at en løft
ning af skulderpartiet (brystliggende
stilling) var af værdi under en indån
dingsfase, men armenes placering (red
derens) voldte en del besvær, og først
efter mange overvejelser lykkedes det
at nå til det nuværende greb ved al
buen.
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Så var der trykket. Det måtte jeg
gå ud fra — som grundlag for profes
sor Schäfers arbejde — skulle ligge
lavt på ryggen, så trykket ville presse
mellemgulvet op i brysthulen og give
en udånding. Det kunne ikke forenes
med armløftningen af en enkelt ope
ratør. Der var da ingen anden udvej
end at gå til en 2-mands-metode, hvor
den ene operatør udførte indåndingen
og derefter den anden udåndingen.
Det blev det første resultat, men det
var ikke tilfredsstillende for mig, thi
det skulle og måtte blive en 1-mandsmetode. Trykket kunne dog umuligt
føres så langt ned på ryggen af én
mand, som så igen skulle tilbage til
løftebevægelsen.
Tilfældet kom mig til hjælp. Under
en bademassage — liggende på maven,
godt afslappet — lagde jeg pludseligt
mærke til, at hver gang massøren gned
på skuldrene ned over skulderbladene,
skete der en kraftig udåndingsproces.
Jeg tog straks hen til professor Lindhard (dr. med. Kbhvn.’s universitet),
som sammen med professor August
Krogh (Nobelpristageren) og professor
Einar Lundsgaard har ydet mig uvur
derlig bistand i mit arbejde — og fore
lagde ham sagen. Jo, det var rigtigt
nok. Et tryk på skulderbladene blev
fordelt over ribbenene og gav i forbin
delse med armløftningen en fortrin
lig ventilation af lungerne. Herved
havde jeg nået til min ønskedrøms op
fyldelse.«
I den første offentliggørelse i U.f.L.
foretoges en ren løftebevægelse ved et
greb i offerets armhuler. Dette er senere
blevet ændret til et greb ved albuerne og
til en tilbagegyngende bevægelse af ope
ratøren, hvorved opstår den langt mere
effektive og langt mindre trættende trækløft-bevægelse, og desuden er tempoet
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ifølge nyere undersøgelser sat op fra 8 à
9 til 10 à 12 gange pr. minut. Ellers er
metoden i alt væsentligt den samme som
dengang i 1932.
Allerede i sommeren 1933 anvendtes
HN-metoden i Danmark af samariterne
fra Dansk Røde Kors og Arbejdernes
Samariter Forbund samt af de fleste
danske svømme- og roklubber. Metoden
optoges året efter i den danske hær, af

Oberstløjtnant Holger Nielsen

elektricitetsværkerne, redningsvæsenet og
andre offentlige, danske institutioner. I
1934 i Norge, i Grønland 1937, i Sve
rige 1939. Først længe efter, og efter
meget indgående undersøgelser accepte
rede hele det officielle USA med hærle
delsen i spidsen den 6. december 1951
den danske HN-metode som den fore
trukne blandt samtlige, prøvede meto
der. Aret efter på et møde i Toronto
vedtog ligaen af Røde Kors-selskaber
den samme resolution.
Holger Nielsen oplevede desværre
ikke, at ligaens sekretariat i Genève i
brev til DRK af 12. juni 1956 udpegede
»Holger Nielsen Komitéen under Dansk
Røde Kors« (stiftet 1943 med Holger

Nielsen som æresformand) til dens råd
giver i alle spørgsmål vedrørende kun
stigt åndedræt.
Holger Nielsen har efter fremkomsten
af hans oplivningsmetode modtaget næ
sten utallige æresbevisninger, og jeg tør
godt vove at påstå, at der verden over
ei betydeligt flere mennesker, som ken
der og i givet fald kan anvende HNmetoden, end der er folk, som kender
H. C. Andersens eventyr.
Holger Nielsen var født den 18. de
cember 1866, og han døde den 26. ja
nuar 1955. Han var ved sin død en lyk

kelig mand. Navnlig glædede det ham,
at efter at den danske metode fremkom,
er der tilgået mig meddelelse fra hun
dreder og atter hundreder af mennesker,
der glædestrålende har berettet om den
lykkefølelse, som griber én i samme øje
blik livet hos den forulykkede giver sig
tilkende.
Med disse mine gode ven Holgers
egne ord skal jeg slutte denne beretning,
idet jeg er stolt og glad over at have
været hans nære medarbejder gennem
de 25 år.

FKOU A V »SI ICO VTIXV
Stor undervandsaktivitet i sidste måned
Theodorsen og hans folk har ved Frederiksstad fundet
150-årigt krigsskib på 30 m vand
Ny dykkerlov, der også skal omfatte svømmedykkere

Vore svømmedykkere har over hele
landet været ualmindeligt aktive i den
forløbne måned. Fra alle stationerne
med frømænd meldes om løste opgaver,
hvoraf en del er taget op, fordi vore folk
alligevel skal træne regelmæssigt og lige
så godt kan gøre det under virkeligt ar
bejde.
Fra Kolding-stationen meldes således,
at Peter Hansen og Aage Busch har un
dersøgt Kolding havn i anledning af en
formodning om, at en kvinde var sprun
get i vandet i et anfald af nedtrykthed.
Et par timer stod eftersøgningen på, men
det lykkedes ikke at finde den formo
dede savnede. Men da politiet heller
ikke fik nogen meddelelse om nogen
savnet, måtte man formode, at den ob
serverede kvinde, som man mente var

sprunget i vandet, alligevel har fortrudt
sit forehavende og er gået hjem igen.
Også de to Silkeborg-dykkere, Knud
Laursen og Johan Hull har været flit
tige. De går begge med iver op i trænin
gen, og de siger selv, at det er den rene
fornøjelse at boltre sig i Almindsø, hvor
vandet er klart og har en dybde på 10 me
ter. Men ellers er Silkeborg-søerne grum
sede, og i de søer må næsten al eftersøg
ning ske ved at føle sig frem i vandet og
mudderet.
Vi glemte i sidste nummer at fortælle
om Knud Pihl fra stationen i Rønne. I
sin sommerferie morede han sig med at
dykke ved de fynske kyster, og sammen
med en ven var han så heldig at finde
en stenalderboplads 2—300 meter ud fra
kysten ved Tybrindvig. Pihl og hans ven
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Kolding-stationens frømænd, Aage Busch og Peter Hansen

samlede henved 800 forskellige ting sam
men på bunden og har nu foræret Fyns
museum hele samlingen. De to mænd fik
forøvrigt belønning for arbejdet, for så
vidt som de vandt 1250 kr. i en konkur
rence om at finde Danmarks ældste un
dersøiske oldtidsboplads — en konkur
rence, der var udskrevet af Nationalmu
seet og ugebladet »Hjemmet«.

★
Når vi taler om undersøiske fund, kan
vi ikke lade være med at nævne Theodorsens bedrift i Norge. Mange af vore
folk kender sikkert Øyvind Theodorsen,
der er inspektør i Falken Redningskorps
i Norge, og som anses for Europas fine
ste frømand og frømandsinstruktør. Han
er elev af afdøde oberst Lund, som fore
stod frømandsundervisningen for de al
lierede under krigen og senere for den
norske marine.
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Theodorsen, som selv har dykket på
80 m vand i norske fjorde, fandt i som
mer sammen med et par af sine folk ved
Missingene ved Frederiksstad vraget af
et krigsskib. Fundet vakte enorm op
mærksomhed ikke blot i Norge, men
også mange steder i udlandet, idet vra
get indeholdt et væld af fint bevarede
skibsdele og inventar. En masse kobber
ting, store jernkanoner, ankre, beslag
samt mange gamle vand- og likørkruk
ker, bragte Theordorsen og hans frø
mænd op til overfladen, og det norske
Nationalmuseum blev behageligt over
rasket over den storstilede gave.
Theodorsen har forøvrigt sammen med
direktør Andresen og disponent HoZmvik været på besøg på Gladsaxe-stationen for at sludre dykning med assi
stent Kai Olsen. De medbragte en ny
norskfremstillet dragt, der forøger
svømmefærdigheden væsentligt, men

Redningsinspektør 0. Theodorsen med nogle af de ting, som korpsets frømænd fandt på havbunden ved
Missingene — en uvurderlig skat til det norske nationalmuseum

som måske nok er noget vanskeli
gere at iføre sig, da den er ud i ét og
skal udvides voldsomt i halslinningen
ved iklædningen.
*

Og så er der som bekendt en ny dyk
kerlov under forberedelse. Sidste år ud
kom betænkningen om revision af den
gældende lov. Det var især spørgsmålet
om retningslinier for svømmedykkere
(frømænd), der trængte sig på, og som
foranledigede udvalget nedsat.
Udvalget mener, at svømmedykkere
bør omfattes af den nye lov, og i be

tænkningens forslag til lov er dette ty
deligt kommet til udtryk.
Efter lovforslagets § 3 skal der frem
tidig udstedes dykkerbeviser til hen
holdsvis
a) konventionel dykning på indtil 12 m
vand (Dykkerbevis af 2. klasse),
b) konventionel dykning på alle vand
dybder. (Dykkerbevis af 1. klasse) og
c) svømmedykning.
Beviset skal udstedes efter en dykker
prøve, der skal aflægges ved en af mi
nisteriet godkendt skole.
Det må anses for givet, at vor svøm
medykker-skole i Aarhus, hvis virksom195

5 af Falkens frømænd — Europas dygtigste — kappedes om at komme ned til det
150 år gamle skibsvrag

hed har været banebrydende og er base
ret på en orientering og tilrettelægning,
der er anbefalet os af den fineste sag
kundskab i Europa, vil blive anerkendt
som autoriseret skole. Det må efter lov
forslagets § 13 også antages, at de af
vore folk, som har gennemgået kursus
på skolen i Aarhus, de følgende lokale
repititionskursus og den forordnede re
gelmæssige træning i de lokale farvande,
uden videre har ret til at få udstedt dyk
kerbeviset i henhold til § 3 litra c.
Vi skal iøvrigt ikke på nærværende
tidspunkt komme ind på en nærmere
omtale af det lovforslag, som det nu er
overladt et folketingsudvalg at gennem
gå inden forelæggelsen i folketinget.
Men der er dog et par ting, vi har lyst
til at bemærke. Efter betænkningens ud
kast til bekendtgørelse om forskrifter for
dykkermateriel ser det ud til, at handel
med svømmedykkerudrustning skal være
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fri, forstået sådan, at enhver skal kunne
købe et svømmedykkerudstyr og bruge
det. Vi mener, at retten til at købe og
bruge et sådant udstyr bør være betin
get af et bevis, der godtgør, at køberen
har lært at dykke. Denne opfattelse støt
tede overlæge Dam os i, efter at han selv
havde lært at dykke. Han var af den
overbevisning, at det for folk, som ikke
havde lært apparaturet grundigt at ken
de, og som ikke var blevet ordentligt
instrueret både om den praktiske dyk
ning og den fysiske risiko, man kan ud
sættes for, ville være livsfarligt at be
gynde at dykke.
Lad os i den forbindelse tilføje, at
såvel lovforslaget som forslaget til be
kendtgørelse skelner skarpt mellem åbent
og lukket svømmedykkerudstyr. Vi vil
mene, at det er unødvendigt at kompli
cere loven ved at indføje regler om de
lukkede systemer, da disse os bekendt

udelukkende bruges af mannen. Af sam
me grund burde man også holde de luk
kede systemer helt udenfor kravene om
undervisning. En svømmedykker i det
frie erhverv bruger åbent system, og det
er spild af tid at kræve, at han også skal
kende og kunne bruge det lukkede sy
stem. Der er her tale om to fundamen
talt forskellige ting, hvoraf det lukkede
system tilmed byder på en væsentlig ri
siko for svømmedykkeren, som ikke fo
rekommer ved brugen af det åbne sy
stem. Selv de norske svømmedykkere,
som utvivlsomt er de dygtigste og mest
anvendte i Europa, anvender udeluk
kende det åbne system. Efter vor me
ning burde man — såfremt der skal
være regler for svømmedykning med den
lukkede apparat-type — dele prøven for
svømmedykkere i en prøve for dykning
med apparat af den åbne type og en
prøve for dykning med apparat af den
lukkede type.

stationer virkelig har bidraget til Fi
skerimessens publikumssucces. Jeg be
der Dem også overbringe en tak til
Falcks mandskab, der har assisteret
ved den skade, som opstod ved ørred
bassinerne.
Vi gentager International Fiskeri
messe igen i efteråret 1959, og vi hå
ber på et godt samarbejde også på
den 5. fiskeri-messe.

★

Den store fiskerimesse i Forum i Kø
benhavn prægedes i ikke ringe grad af
de frømandsopvisninger, som vi arran
gerede i udstillingens store bassin. Efter
udstillingen kvitterede messens direktør
hr. Kurt Lissa med følgende brev til os:

Efter afslutningen, af International
Fiskeri-messe 1957 vil jeg ikke und
lade på messeledelsens vegne at takke
Falck for den store indsats, Falcks
mandskab har gjort på Fiskerimessen.
Jeg beder direktionen bringe en særlig
tak til hr. akkvisitionschef Frederiksen
og de to frømænd, der med deres præ

Statsminister H. C. Hansen besigtiger vore 2 frømænd
på Fiskeriudstillingen, Kai Rasmussen og Kai Olsen,
begge fra Gladsaxe—stationen
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Ambulancevæsenet i

Queensland
Som meddelt i sidste nummer har vi
haft besøg af Mr. 5. W. Winders
fra Queenslands ambulancevæsen —
Queensland Ambulance Transport Bri
gade — i daglig tale kaldet Q.A.T.B.
Mr. Winders fortalte os om virksomhe
den, og i mellemtiden har han pr. luft
post forsynet os med forskelligt tal- og
billedmateriale til brug for en oriente
ring her i bladet.
For at forstå de særlige arbejdsvilkår,
der gælder for Q.A.T.B., må man først
gøre sig klart, at der cr tale om et land
på over 1,7 millioner km2, d. v. s. med
ct areal på størrelse med Vesttyskland,
Frankrig, Italien, Spanien, Østrig,
Schweiz og Holland tilsammen. Men i
dette store land bor kun 1.350.000 men
nesker. Hver indbygger har i gennem
snit godt og vel 1 km2 plads til rådighed,
medens befolkningstætheden i Vesteuro
pa i1 visse lande når op på ca. 300 men
nesker pr. km2.
Man vil forstå, at det under sådanne
omstændigheder må være vanskeligt at
drive en ambulancevirksomhed, hvis
man skal kunne betjene hele det store og
højst uensartede område ordentligt. Men
for Q.A.T.B. er det lykkedes, dog ikke
uden store subsidier fra staten.
Q.A.T.B. omfatter 96 stationer, som
fortrinsvis er placeret i byer af nogen
lunde samme størrelse som danske pro
vinsbyer. Det kørende materiel, der ialt
omfatter 354 ambulancevogne, 6 specieltbyggede jernbanevogne og 2 luftfartøjer,
er stationeret på stationerne under nøje
hensyntagen til det behov, som befolk
ningstætheden og afstandene har gjort
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nødvendigt. I landets største by — Bris
bane — råder Q.A.T.B.’s station således
over 37 ambulancevogne, medens man
ude i de mest øde distrikter har statio
ner med kun et enkelt køretøj. I visse
områder, især i den nordlige del af lan
det, er man nødsaget til at gøre brug af
lu-ftfaTtøjer, fordi afstandene er alt for
store til, at man kan betjene puiblikum
hensigtsmæssigt alene med vogne. Nu
må det hertil bemærkes, at forholdene
i Australien slet ikke er sammenligne
lige med forholdene her i landet, idet
lægerne i de tyndt befolkede områder
ofte selv benytter fly til deres besøg hos
afsides boende patienter og følgelig læg
ger større vægt på behandlingen på ste
det. En indlæggelse på hospital ville i
mange tilfælde være ensbetydende med
en urimelig lang transport.
Hver eneste af Q.A.T.B.’s stationer
har en slags bestyrelse. Men denne be
styrelse har egentlig ingen synderlig be
føjelse overfor stationen. Den vælger en
formand, som sammen med de øvrige
stationers bestyrelsesformænd danner et
repræsentantskab — det omfatter altså
96 medlemmer, og dette repræsentant
skab vælger for 3 år ad gangen en ko
mité eller et forretningsudvalg, hvis for
mand er præsident for hele virksomhe
den.

★
Q.A.T.B. s hovedkontor ligger i Bris
bane, hvor alle beslutninger om stations
bygninger, stationering af materiel, prin
cipielle personalespørgsmål m.v. træffes
af præsidenten eller vicepræsidenten efter

samråd med forretningsudvalget. Den
praktiske administration lilgger til daglig
i hænderne på en generalsekretær, Mr.
F. W. Cash.
Organisationen udførte i året 1/7 1956
—30/6 1957 ialt 277.000 ambulance- og
sygetransporter og dens ambulancevogne
tilbagelagde ca. 5 millioner km. Gen
nemsnitskørslen er altså kun på knap

enkelte stationers bestyrelser består af
kendte personligheder, som indtageT
fremtrædende stillinger i det offentlige
liv, giver den alligevel et halvofficielt
præg, og da det store område, der skal
betjenes, selvsagt gør en rentabel drift
umulig, giver staten store tilskud.
Som hos os er virksomhedens drift
først og fremmest baseret på et abonne-

En af Q.A. T.B.’s 96 stationer — stationen i Ayr, der har 7.000 indbyggere. Byen ligger 1300 km nord for
Brisbane. Stationens beredskab omfatter 3 ambulancer og et personale på 6 mand. Den ydede 2557
udrykninger sidste år.

20 km. Det hænger sammen med, at
størstedelen af kørslerne foregår i byer
ne eller fra disses nærmeste omegn, me
dens de meget lange ture er relativt få i
antal. I en lille by som f. ex. Laidley er
turenes gennemsnitslængde kun 4 km,
men for Q.A.T.B .-stationen i en by som
Taroom, der skal betjene et meget øde
distrikt, er gennemsnitslængden for en
tur henved 100 km.
Q.A.T.B. er i princippet en privat in
stitution, men den omstændighed, at de

mentssystem, men for hvert australsk £
abonnementsindtægt yder staten 10 shil
lings tilskud, altså 50 pct., og når en ny
station skal oprettes eller en gammel sta
tion skal have nye lokaler, bidrager sta
ten også med 50 pct. af det beløb, som
Q.A.T.B. selv investerer.
*

De lokale stationer har meget lidt ad
ministrativt arbejde. Næsten al admini
stration sker fra hovedkontoret i Bris-

bane, idet man har ønsket, at organisa
tionen drives så rationelt som muligt. Det
er således hovedkontoret, der sørger for
en gennemført standardisering af både
bygninger og materiel. Med hensyn til
vognparken er det som hos os, at man
ikke helt kan holde sig til et bestemt
vognmærke; men man har begrænset sig
meget stærkt og sørget for, at man i
hvert fald indenfor bestemte områder
kun bruger ét vognmærke. Derved kan
man reducere vedligeholdelsesomkostnin 
gerne mærkbart. I et andet område har
man så alene holdt sig til et andet vogn
mærke.
Ambulancernes udstyr må siges at
være helt moderne. De er alle forsynet
med iltapparater, sugeaggregater og resuscitatorer, og derudover medfører de i
almindelighed også en del mindre ma
teriel til brug ved ulykkestilfælde, som
f. ex. tovværk og mindre værktøj.
Af organisationens to ambulancefly er
det ene stationeret i nærheden af statio
nen i Cairns, ca. 1600 km nord for Bris
bane, og den anden i Rockhampton. Der
udover har man i Brisbane en aftale
om at kunne chartre et par ambulance
fly, hvis de to afsides stationerede er op
taget eller skal til eftersyn.
De årlige omkostninger andrager ca.
17 millioner kr., og de tilvejebringes som
nævnt gennem abonnementsindtægter,
statstilskud, gaver og indsamlinger.
Personalet består af en fastansat stab
på 494 mand og en honorarlønnet på
482 mand. Det fastansatte personale har
en tjeneste, der svarer nogenlunde til den
på vore mindre stationer gældende,
d. v. s. med døgnvagt og en kortere tje
neste om formiddagen efter døgnvagtens
ophør. Dette faste personale er normalt
tilstrækkeligt til at klare behovet, men
så snart behovet stiger udover det gen
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nemsnitlige, tages de honorarlønnede
folk i brug.
Det er svært at drage sammenligning
rent lønmæssigt, men omregnet efter
kursen har en Q.A.T.B.-ambu'lancechauffør en ugeløn på knap 200 kr. uden
tillæg som f. ex. hos os for kørsel efter
kl. 17 eller på frivagter.
Hver station har en leder, hvis opgave
det er at sørge for meldingernes expedi
tion. Han har ingen større beføjelse der
udover, idet han helt skal rette sig efter
hovedkontorets direktiver. I mindre
spørgsmål kan han rådføre sig med sin
bestyrelse og sammen med den træffe
lokale afgørelser, men i princippet er der
gennemført en streng centralisation af
administrationen.

★
Q.A.T.B.’s status i Queenslands offent
lige liv kendetegnes af, at landets gu
vernør, Sir John Dudley Lavarack er or
ganisationens protektor. Præsidenten
hedder Hugh Millar, og Mr. S. W. Win
ders, som besøgte os, er vicepræsident.
Generalsekretæren, Mr. F. W. Cash,
har fornylig skrevet til os og meddelt, at
han efter bedste evne har gennemlæst vo
re seneste årsberetninger, set billederne
i »Meddelelser«’s jubilæumsnummer og
iøvrigt fået fortalt af Mr. Winders, hvor
ledes vi arbejder her i landet. Det har
interesseret ham meget at høre om vort
ambulancevæsen i »det så afsides lig
gende Danmark«, hvor man slet ikke
havde tænkt sig, at vi var så langt frem
me på dette område. Han indrømmer, at
han har taget fejl og beder os på
Q.A.T.B.’s vegne hilse alle vore folk og
sige, at enhver selvfølgelig vil være hjer
telig velkommen i Brisbane, hvis deres
vej skulle falde forbi.

FRA STATIONERNE

Et af de senest byggede slukningstog gik til stationen i Brædstrup.

Stationen i Roskilde har bistået Na
tionalmuseet ved undersøgelsen af skibs
vrag i Roskilde fjord, og i den anled
ning har nationalmuseets direktør, pro
fessor, dr. phil. Johannes Brøndsted
sendt direktør W. Falck følgende brev:

Nationalmuseet har under 24. ds. fra
Falcks Redningskorps i Roskilde mod
taget en regning stor kr. 325.— for
leje af pumpe og diverse materiel samt
kørsel og assistance ved museets un
dersøgelser af skibsvrag i Roskilde
fjord i juli 1957. Samtidig med at
meddele, at Nationalmuseet under d.
d. har afsendt det omhandlede beløb

til Falcks Redningskorps, vil jeg be
nytte lejligheden til at bringe korpset
Nationalmuseets bedste tak ikke blot
for den hensynsfuldhed, hvormed reg
ningen er udskrevet, men også for den
uvurderlige hjælp, Falcks Rednings
korps ved denne som ved så mange
andre lejligheder har ydet museet. Vi
er stationsleder Assentorp, Roskilde,
tak skyldig for den enestående bered
villighed, hvormed han stillede sin
store praktiske viden og erfaring til
rådighed for arbejdet. Ikke mindst
takket være hjælpen fra Falcks Red
ningskorps har vi med sommerens un
dersøgelser høstet værdifulde erfarin
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ger, som vil være os til stor nytte ved
vort fremtidige undersøiske arbejde.
*

slukningstog og var på stedet på rekord
tid. Reservebrandfolkene mødte alle på
nær én mand, som ikke havde modtaget
meldingen, fordi hans telefon var i uor-

Mandag den 28. oktober nødlandede
en helikopter på en mark ved Skovlun
de. Helikopteren tilhørte Helikopter Ser
vice A/S i Oslo og var netop købt i Ita
lien, hvorfra selskabets flyveleder skulle
hjemflyve den. Helikopteren havde væ
ret nede på Skovlunde flyveplads for at
tanke og lettede derpå for at gå videre til
Göteborg. Kort tid efter starten opstod
der motoruheld, så en nødlanding blev

nødvendig, og stationen i Gladsaxe til
kaldtes for at få maskinen transporteret
tilbage til flyvepladsen. Sammen med
entreprenørafdelingen
transporterede
Gladsaxe-stationen den næste dag til
Herlev jernbanestation, og læssede den
på banevogn til Oslo.

★
Brandvagten i Sindal er en yderst ef
fektiv brandstation, hvis leder — Chr. A.
Jensen — og mandskab gentagne gange
har givet bevis for en enestående inter
esse for brandslukningsopgaveme.
Fornylig indgik en brandmelding fra
Bindslev, Sindal afsendte øjeblikkelig et
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Stationsleder Chr. A. Jensen, Sindal.

den. Branden viste sig at være en prøve
alarmering, iværksat af justitsministeriets
brandudvalg. Sindals udrykning blev
rost for det hurtige fremmøde og den
hurtige slangeudlægning, men da udval
get fik at vide, at Hjørring-stationen
samtidig var stærkt optaget af en rigtig

Rønne-stationen transporterede det polske fly fra Almindingen til Rønne. Demonteringen
havde flyvemekaniker Thomsen fra vor flyvetjeneste taget sig af.

brand i Størup, fik Sindalfolkene med
endnu nogle anerkendende ord lov til at
køre hjem.

★

Den 22. oktober landede en polsk ma
skine på Bornholm med to mand om
bord. Stationen i Rønne deltog i ma
skinens demontering og transporterede
den på blokvogn fra landingsstedet i
Almindingen til Rønne lufthavn.

★
Fulmægtig O. Grindesgaard, Randers,
har den 13/11 skrevet til vagtmester Ib
Larsen på stationen i Tietgensgade :
Jeg vil gerne hermed give udtryk
for min fulde tilfredshed med den ser
vice, Falcks Redningskorps ydede ved

hjemkørsel af min kone og søn fra
København. Jeg beder Dem samtidig
overbringe min tak og hilsen til de to
flinke chauffører fra Gladsaxe, hvis
noble og korrekte optræden Falcks
Redningskorps kun kan være fuldt til
freds med.
Vi lader blomsterne gå videre til de to
Gladsaxe-folk : 112, E. Knudsen og 136,
Lynge Madsen.
★

I flyvetjenesten kommer man ud for
lidt af hvert og ikke bare i forbindelse
med de lange ture sydpå til de varme
lande. I den forgangne måned har man
bl. a. regelmæssigt sørget for Aarhusfodboldholdet AIA’s træners transport
to gange om ugen fra København til
Aarhus og retur, honoreret et længe næ
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ret ønske om en flyvetur for en 90-årig
snedker på Fejø, haft 10 Odense-børn
på en flyvetur i forbindelse med Fyens
Stiftstidendes efterårsferie-arrangemen
ter, hjulpet andre børn af med kighoste
ved at tage dem med højt op i luften
foruden selvfølgelig alt det rutinemæs
sige. Månedens ældste passager var den
90-årige snedker. Den yngste var et kighostebarn på 4 uger.
*

I dagene 6.—13. oktober deltog vi i
Socialdemokratens 6. svagføretog, der
denne gang gik til Viborg, Frederikshavn
og Nyborg. De øvrige deltagere i det
store arrangement var som bekendt
Statsbanerne, Sovevognsselskabet, Ar
bejdersamaritterne og Røde Kors. So
cialdemokratens medarbejder, Viggo
Duvå, som fulgte toget, og som sidste

år her i landet gav en gribende beret
ning om et par af gæsternes skæbne,
havde til dette nummer lovet en skil
dring af det 6. svagføretogs forløb, men
på grund af sygdom må man have den
tilgode til næste nummer.

★
Og så har Esbjerg-stationen flyttet
Vestkysten, d.v.s. dagbladet »Vestky
sten«, hvis chefredaktør, fhv. fiskerimi
nister Knud Rée den 4. november skrev
til direktionen:
Under ledelse af stationsleder Have
mose forestod Deres afdeling i Esbjerg
fredag og lørdag flytningen af vore 14
sættemaskiner fra Kongensgade 35 til
vort nye bladhus på Banegårdspladsen
i Esbjerg.
Det var en vanskelig opgave, idet det
drejer sig om tunge og ømfindtlige ma-

Stationerne i Grindsted og Brande tog sig af denne lastvogn,
som den 7/ø kørte i Sdr. Omme å
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Og her var det Vintappersøen, som en lastvogn styrtede i den 1B, i0. Station Ørnegården
tog den op bistået af to af Gladsaxe stationens frømænd.

skiner, og fordi flytningen skulle foregå
indenfor snævre tidsfrister. Opgaven
blev klaret mere end tilfredsstillende, og
vi ønsker med disse linier at udtrykke
vor tak og vor største anerkendelse af
det arbejde Falcks Esbjergafdeling her
udførte.
★

Selv om sæsonen for Deta er over
stået for denne gang, kommer vi ikke
udenom i hvert fald et af den senere tids

breve om ydet assistance til udlandsfarere. Det er fra hr. Paul Hjorth, Kø
benhavn, som skriver:

Den 28. september var De så venlig
at foranledige mine tre gæster på rejsen
hjemtransporteret fra Rom til deres re
spektive bopæle i København, fordi dc
pågældende var blevet syge med feber
og i Rom ikke havde mulighed for at få
fornøden pleje.
Jeg beder om lov til at udtrykke min
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beundring for den ikke alene elskvær
dige, men meget ekspeditte form, denne
hjemtransport, der foregik på forsik
ringsbasis, blev gennemført på.
Selv om den venlighed og energi, der
under sagens prompte behandling blev
vist mig, er en selvfølge for Dem og
Deres virksomhed, er den ikke alminde
lig, også hvor den burde være det, og
derfor velgørende bemærkelsesværdig og
opmuntrende, når man står i en vanske
lig situation, som jeg gjorde det i Rom.
Jeg takker Dem derfor endnu engang
for den hjælp, De ydede os, og sender
de venligste hilsener fra mine rejsegæster
*
Dr. phil. Erik Knudsen har haft uheld
i Tyskland og skrev i den anledning til
os den 8/11 :

Vi takker for hjælpen og vil gerne
udtrykke vor anerkendelse af stations
lederen og hans danske mand i Ham
borg. Det var en sådan beroligelse at
tale med dem. Man følte bestemt, at
de ville gøre alt for at hjælpe én. Hel
digvis behøvede vi ikke at få det store
maskineri i gang, men nu ved man alt
så for en anden gangs skyld, hvor god
hjælpen er, og at det ikke med denne
forsikring er som med så mange an
dre, at præmiens indbetaling er det
eneste sikre og modydelser skal man
slås for at få.
Vi har været Falck-abonnenter i
de 19 år vi har haft vogn, og to år
har vi tegnet Deta-abonnementet. Og
det fortsætter vi naturligvis med hver
gang vi rejser.

Station Ørnegården har fået tre hils
ner fra børn. Den første er fra den 8årige Kirsten Budde Lund i Virum, som
den 22. oktober skrev:
Kære Falckmændl
Tak fordi I var så søde mod mig i
den lange tid jeg var syg med mit
brækkede ben. Nu går jeg fint igen
og leger ude. Mange hilsener fra jeres
Kirsten.
Og i anledning af en lille skovtur,
som redningsfører Simonsen arrangerede
for nogle børn på Københavns Amts
sygehus’ børneafdeling skrev lille Win
nie på sine egne og kammeraternes
vegne :
Mange tak for den dejlige køretur
og de gode is og kastanjer. Vi har
lavet så mange sjove dyr af kastanjer
ne og små pinde. Det var så dejligt at
være udenfor hospitalet, og derfor vil
vi allesammen sige mange tak for den
gode tur.

Det tredie børnebrev til Ørnegården
gengiver vi i faximile.
et.
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I anledning af Ørnegårdens assistance
under årets Hubertusjagt har Sportsride
klubben i brev af 9. november givet ud
tryk for taknemmelighed overfor perso
nalet på stationen.
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I denne tid udsender automobilfabri
ker og benzinselskaber en række råd til
de mekaniske værksteder og servicesta
tioner om de ting, der er aktuelle for au
tomobilister nu, da vinteren står for dø
ren.
Vi forudsætter selvfølgelig, at man
overalt på vore stationer kender de for
anstaltninger, man bør iværksætte i den
anledning, men lad os alligevel som en
slags huskeseddel give en oversigt.
Særlig vigtigt er det at sikre vognenes
motorer mod kulden, og på dette punkt
må det huskes
at kølesystemet skal skylles og ren
ses grundigt,
at kølevandstermostaten skal efterses
og kontrolleres,
at alle slangeforbindelser skal efterses
og spændes,
at topstykkebolte skal efterspændes,
at kølevædske skal påfyldes,
at luftrenseren og benzinpumpen skal
renses,
at batteriforbindelserne skal renses og
efterspændes,
at batteriet skal afprøves og påfyldes
destilleret vand,
at dynamoens ladestyrke skal kontrol
leres og indstilles,
og at motoren skal kigges efter m.h.t.
ventiler, tændrør, karburator, o.s.v.
Hvad det sidste punkt angår skal ven
tiler justeres, tændrør efterses og måske
renses eller udskiftes, karburatoren skal
renses, og husk så også kontaktstifterne
i strømfordeleren.
Dette er som sagt ganske elementære
ting, som vi forudsætter, at man rundt
omkring på stationerne allerede er i
gang med i denne tid. Men der er derud

over et par andre ting, vi har lyst til at
sige. Det sker desværre for tit, at dæk
slides for langt ned, således at vi ikke
kan få lagt nye baner på. Kig derfor ef
ter dækkene og sørg iøvrigt for, at der
holdes det rigtige tryk i dem. Vi har før
skrevet om betydningen af, at man hol
der det rigtige tryk i slangerne — både
for lidt og for meget er af det onde og
nedsætter dækkets levetid betydeligt.
Hvad vi foran har skrevet om vinter
klargøringen bør suppleres med et par
ting til. Ved næste smøring kan det godt
siges at være på tide at få vinterolie på,
og ved samme lejlighed bør det erindres,
at der også er noget, der hedder gear
kasse og bagtøj. Gearkassen og differen
tialet skal udskylles og påfyldes ny olie
med den rette viskositet.

Og når man nu alligevel er i gang, så
er det ingen ulejlighed at kigge forlyg
ternes stilling efter. Vi tror ikke, at der
på vore vogne findes lygter, hvis korte
lys blænder, men for en sikkerheds
skyld: Se efter 1 Lad også bremserne
prøve, og styretøjet, og når alt dette er
gjort, ser vi gerne, at stationslederen ta
ger en tur med hver enkelt køretøj for at
sikre sig, at ikke noget skulle være
glemt. Vi vil i den forbindelse gerne
henlede opmærksomheden på motortem
peraturen.
Det må ikke glemmes, at påhængs
sprøjterne også har krav på lidt opmærk
somhed nu før vinteren. Påhængssprøj
ter med direkte kølesystem bør frostsik
res med sprit, medens påhængssprøjter
med indirekte kølesystem frostsikres på
normal måde. Følgende fremgangsmåde,
som bruges på nogle stationer, kan trygt
anbefales: Hæld en liter solarolie på
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pumpen og lad den løbe i et minut, så
olien trænger ud i alle kroge.
For så vidt angår automobilsprøjternes pumper gås der frem som anført for
påhængssprøjter. Husk iøvrigt, at front
monterede pumper som oftest har en
gearkasse, som måske vil være glad for
lidt olie. Da de fleste stationer efterhån
den har fået sprøjter med vandtank,
erindres om, at rørforbindelsen mellem
tank og pumpe kan fryse. Husk derfor,
når frosten begynder, at tømme røret.
Aage Jensen.

FRA KONTORERNE
Forlaget Adolph Holst i Aalborg har
udgivet et spil for børn, »Falck rykker
ud«. Så længe oplag haves vil medar
bejdere i korpset kunne købe dette spil
for en favørpris af kr. 2,30 pr. spil +
porto. Bestillinger må dog indgives sam
let pr. station til Falcks Redningskorps,
Aalborg.

★
Til stationen i Rønne søges med til
trædelse den 1. april 1958 en assistent,
der foruden teknisk erfaring fra tjeneste
i korpset er i besiddelse af godt kend
skab til de på en redningsstation fore
kommende regnskabs- og kontrolmæs
sige funktioner. Ansøgning skal sendes
til direktør M. Falck, København, inden
udgangen af 1957.

★
Følgende bedes slettet i stationernes
SL-kartoteker:
Vognmand P. Dalgaard, Gefionsvej 4,
Holstebro.
Arbejdsmand Kai Jensen, Kildetoften
6, Tarup (eller Grønnemosen pr. Aarup)
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Af Sophus Falcks mindelegat af 1956
blev 1000 kr. tildelt de 5 af Koldingsstationens folk, som havde deltaget i
redningsaktionen den 22. februar, da en
montør i fjernsynstårnet styrtede ned
med en nymonteret elevator, der satte
sig fast i 35 m højde. Der blev af de 5
Koldingfolk udvist et hurtigt, fornuftigt
og modigt arbejde, som vakte berettiget
opmærksomhed i byen. De fem legat
modtagere var stationsleder E. Johnson,
assistent Henry Jensen og redderne P. A.
Nielsen, Emil Mortensen og Peter Hansen.
Derudover tildeltes af legatmidlerne
500 kr. til stationsleder Fedder Jensen
til hjælp til en studierejse til Tyskland,
hvor han skal se på brandmateriel, samt
et tilsvarende beløb til redaktøren af
»Meddelelser« til deltagelse i den 4. eu
ropæiske personalebladredaktør-kongres
i Haag i 1958.

★

Alle stationer, som ligger med Detakreditbreve, bedes snarest til revisionen i
København sende en nøjagtig opstilling
over kreditbrevenes numre. Opstillingen
vil derefter blive gennemgået med for
tegnelsen over de til stationen udlevere
de, men ubrugte numre. Selve kreditbre
vene skal altså ikke medsendes, men
blandt opstillingerne vil et vist antal bli
ve udvalgt af revisionen, som derefter vil
rekvirere de pågældende stationers be
holdninger af kreditbreve til kontrol.

★
Ved indsendelse af »Meddelelse«’s 22.
årgang (8 numre for tiden 1. 10. 1956—
31. 12. 1957) vil årgangen blive forsynet
med index og indbundet i rødt imiteret
skind for 8 kr.

★

Handelsafdelingen i Gladsaxe beder
os gentage: Baneforsendelser til afdelin
gen skal ske til Buddinge station, ikke
til Københavns godsbanegård.

Patientbefordringens problemer
Over hele landet er vi i fuld gang
med gennemførelsen af de foranstaltnin
ger, som anæsthesiologernes transportudvalg’s betænkning har foranlediget. Lad
os se bort fra, at Næstved-stationen kan
prale af at have indført både ventilation
og sug for flere år siden, foranlediget af
den stedlige sygehusoverlæge, og at
overlæge Edmund i Randers også for
lang tid siden foranledigede, at vor Randers-station indførte stationært sug i
vognene.
Men straks efter sidste nummer af
»Meddelelser« kom der gang i ændrin
gerne. Mange steder har den lokale nar
koseoverlæge allerede sørget for instruk
tionen og både ventilationssæt og sug er
anskaffet, og på Odense-stationen lod
man resolut alle ambulancerne forsyne
med stationære sugeanlæg.
Vor ambulancelæge, dr. Ole Juhl har
haft fuldt op at gøre. Men desværre har
han kun kunnet nå de københavnske og
sjællandske stationer. Den 30. oktober
var han i Ringsted for at instruere folk
fra stationerne i Slagelse, Korsør, Skæl
skør, Ruds Vedby og Ringsted. Vi brin
ger her Sorø Amtstidendes referat af in
struktionen :
Dr. Juhl, der ledsagede sit belærende og
interessante foredrag med illustrerende
tegninger og demonstrationer af de nye
ste hjælpemidler, pointerede meget
stærkt, at en Falckmand først og frem
mest må sætte ind på at sikre patientens
åndedræt og kredsløb, idet disse to ting
altid vil være de væsentligste, da stands
ning medfører døden. En manglende ilt
tilførsel er katastrofal for mennesket, og
ethvert dødsfald skyldes i virkeligheden
en standsning af blodets ilttilførsel.

— Lad aldrig en bevidstløs mand eller
kvinde ligge alene, sagde doktoren. Det
er ganske vist ikke redderens opgave at
helbrede patienten, men det er hans pligt
at opretholde de livsnødvendige funktio
ner. Allervigtigst er lejringen af den til
skadekomne. En dårlig stilling kan være
tuen, der får læsset til at vælte. Undgå
den forjagede og uheldige »kødtrans
port«, gå roligt og sindigt til værks ved
håndteringen af den tilskadekomne og
vær altid klar over, hvad De gør ved
ham.

Udrykningskørsel er nødvendig på
udturen, hvor man endnu ikke er klar
over, hvor alvorlig situationen er, men
på tilbagevejen er hurtigkørsel som re
gel ganske overflødig. Patienten lider
overlast ved for voldsomme rysteture.
Kun i tilfælde af ukontrolable blød
ninger og truende åndenød er udryk
ningsflaget på sin plads. Det haster
mere med at forstå at gøre det rigtige
end med at udføre selve handlingen.

Efter instruktionen takkede exkreds
læge Fog, Slagelse, for det interessante
foredrag og for Falck-reddernes indsats i
det hele taget, og narkoseoverlæge V.
Foght-Nielsen, centralsygehuset i Sla
gelse, udtrykte en påskønnelse af det
værdifulde samarbejde mellem læger og
Falck-reddere. Også korpsinstruktør
Aage Rørmark, København, havde ordet
for at sige et par bemærkninger om den
rent instruktive side af Falcks arbejde og
kom bl. a. ind på anskaffelsen af nye,
mere rummelige ambulancer, beregnet til
sygetransport f. eks. mellem to hospita
ler. Derefter var der lejlighed for red
derne til at stille læge Juhl spørgsmål.
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Dr. Juki under sin instruktion i Maribo.

I november måned var dr. Juhl i Ma
ribo, hvor han instruerede personalet fra
stationerne i Vordingborg, Nykøbing,
Maribo, Nysted og Nakskov. Også her
overværedes instruktionen af lokale
læger.
Og så har redder Børge Frederiksen,
Frederiksberg, som er konstruktør af den
såkaldte amerikanerbåre, løst spørgsmå
let om lejring, idet han har konstrueret
en anordning, der tillader Trendelenburgs leje som antichockbehandling un
der transporten, og som for en rimelig
omkostning kan monteres på alle ameri
kaner-bårer. Både dr. Juhl og Rørmark
har besigtiget Børge Frederiksens kon
struktion, der forøvrigt også omfatter
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den ønskede fixering af patienten i den
ønskede stilling, og de finder begge, at
opgaven er løst 100 pct. rigtig. Vi skal i
næste nummer komme tilbage hertil.
Lad os også nævne, at vi meget apro
pos alle disse spørgsmål har haft besøg
af den ungarske kardiolog, dr. Gabor,
som har været ambulancelæge i Buda
pest. Dr. Gabor har opholdt sig hos os
i studieøjemed og benyttet lejligheden til
at holde en række foredrag på Gladsaxe-stationen. Da disse foredrag på en
måde tangerer de problemer, vi arbejder
med, har Rørmark været så venlig til
»Meddelelser« at referere og kommentere
dr. Gabors oplysninger om det ungarske
ambulancevæsen :
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Orientering
Den seneste tid har været rig på begi
venheder i korpset, og perioden har i
flere henseender været streng for os.
Ikke blot vejret har gjort, at der er ble
vet stillet store krav til vore folk, men
også store opgaver, hvis løsning er ble
vet overdraget os.
I december måned blev den nye sta
tionsbygning i Skive taget i brug, og
omtrent samtidig holdt vi rejsegilde på
stationsbygningen i Dronninglund. Den
29. januar indviedes en ny, stor station i
Esbjerg. Bygningen, der er stillet til rå
dighed for os af Esbjerg købstad, er vel
nok den største brand- og redningssta
tion i landet — efter Gladsaxe.
Meget nyt materiel er udstationeret i
den sidste tid. Vi skal her kun nævne, at
nye slukningstog er indsat på stationer
2

ne i Aaiestrup og Svendborg, at statio
nen i Gladsaxe har fået en stor, ny dyk
kervogn, og at stationen i Aarhus er ved
at lægge sidste hånd på et køretøj af
samme type. Radiotelefonanlæget udbyg
ges stadig, og nu kan stationerne i Ring
sted og Hjørring slutte sig til kredsen af
»radiostationer«. En avis har forøvrigt
fundet ud af, at vi nu råder over det
største radiotelefoninet i Danmark.
Den 13. januar vedtog Randers byråd
at entrere med korpset om vor overtagel
se af slukningspligten i købstaden, og
den 6. februar besluttede Hjørring by
råd også at overlade slukningspligten i
byen til os. I begge byer skal overtagel
sen finde sted den 1. april 1958.
I forbindelse med folketingets behand
ling af den nye dykkerlov har vi overfor
folketingsudvalget og handelsministeriet
haft lejlighed til at gøre vore synspunk
ter gældende, og vi kan allerede nu med
dele vore frømænd, der forøvrigt snart
må antage betegnelsen svømmedykkere,
at de kan vente at få udstedt officielt
certifikat som svømmedykkere uden at
skulle aflægge ny prøve. Også vor svømmedykkerskole i Aarhus kan vente mi
nisteriel godkendelse.
Udlandstjenesten har antaget navnet
ERA, der er en forkortelse af Europa
Rejse Abonnement. Den 30. december
udsendtes cirkulære til stationerne om
de ændringer, der sker i forhold til sid
ste sæson, tillige med en udførlig vejled
ning i udfærdigelsen af de nye blanket
ter, som hele organisationens ændring og
udvidelse har nødvendiggjort.
En væsentlig forøgelse af flyvetjene
stens kapacitet forestår. Denne forøgelse
skyldes, at vi har påtaget os at gennem
føre daglig luftforbindelse mellem Kø
benhavn og Odense, og til denne for
bindelse vil anskaffelsen af en ny ma
skine af typen De Havilland Heron væ
re nødvendig.

De nye stationer

Stationen i Skive

Den 18. december indviedes den nye
station i Skive. Det er en smuk og gedi
gent udført bygning, der indeholder de
sædvanlige ingredienser: garagehal, vagt
stue, opholdsrum med køkken, soverum,
bad og toiletter samt lejlighed på 1. sal
til stationslederen. De samlede omkost
ninger har andraget ca. 200.000 kr.

Direktør Harry Falck bød velkommen
og gav udtryk for korpsets taknemmelig
hed over den støtte, man havde fået af
byens myndigheder. Borgmester Woldliardt Madsen takkede på Skive byråds
vegne for korpsets initiativ og udtrykte
glæde over den gode beliggenhed, statio
nen har fået. Også politimester Svendsen
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Garagehallen i Esbjerg-stationens nordfløj

ønskede til lykke med stationen og
fandt, at den ville være en stor betryg
gelse for byens og omegnens befolkning.

★
Den 29. januar indviedes den store,
nye stationsbygning, som Esbjerg kom
mune har stillet til vor rådighed som et
led i aftalen med købstaden om brand
slukning m. v. Det er blevet en station,
hvor vistnok enhver detaille er taget i
betragtning. Man vil få vanskeligt ved at
pege på nogen ting, der kunne være me
re hensigtsmæssigt indrettet, og alligeve. er der ikke ruttet med den million
kroner, som er medgået til stationen.
Stationen består af en vinkelformet
bygning med en meget lang nordfløj og
en mindre vestfløj, der er sammenbyg
get med gasværkets tidligere administra
tionsbygning. Nordfløjen, der er garage
hal, har et gulvareal på 1000 m2, hvilket
er det dobbelte af den plads, man rådede
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over på den gamle station. Hallen er op
ført af gule sten og med tagkonstruk
tion af jernrør. Den indeholder selvføl
gelig vaskeplads til både køretøjer og
slanger samt et værksted. Slangetårnet
der er 20 m, er bygget af stålrør og be
klædt med træ. Helt nyt er en mekanis
me, der lukker for varmen i hallen, hvi«
blot én af portene står åben.
Hallens dybde er 14 m, således ai
slukningskøretøjerne kan stå med på
hængssprøjterne påprodsede.
I vestfløjen er der opholdsrum ti
vagtholdet. Der er 5 soverum — indret
tet som formelige hotelværelser — mec
dejlig skabsplads og nydeligt inventar :
teak. Og så er der naturligvis toiletter og
baderum samt et tørre- og rengørings
rum til mandskabets tøj og støvler. Op
holdsstuen er smukt og praktisk indret
tet og støder umiddelbart op til et mo
derne køkken.

Den administrationsbygning, som tid
ligere har tilhørt gasværket i Esbjerg, er
blevet helt ombygget indeni. I stuen er
indrettet en stor parolesal med garderobe
og toiletter. Endvidere er der kontorer
tu brandinspektøren og stationslederen
samt vagtstue. Fra vagtstuen har man
udsigt til hele pladsen foran garage
hallen, og man kan gennem højttaleranlæget holde sig à jour med alt hvad der
foregår på stationen. Om kort tid mon
teres radiotelefonianlæg på stationen,
idet man har villet vente hermed, indtil
stationen var endeligt indrettet. Ellers
havde Esbjerg-stationen selvfølgelig for
længst fået radioanlæg.
Stationen er ikke blot stor, hensigts
mæssig og imponerende i ren teknisk
henseende. Den vil også blive smuk, når
arealerne uden om vokser til.

★

Den 13. december var vi kommet så
vidt i Dronninglund, at der kunne hol

des rejsegilde. På korpsets vegne takkede
konsul Kragelund for det arbejde, der
var udført, herunder sognerådet og amts
sygehuset for det gode samarbejde gen
nem årene, som nu havde bidraget til,
at arbejdsvilkårene blev endnu bedre.
På byens vegne talte købmand jR. An
dersen, som udtalte sin og byens glæde
over den nye station, og han benyttede
lejligheden til at udtale sin anerkendelse
af den dygtige måde, hvorpå stationsle
der Nielsen hidtil havde udført arbejdet
i Dronninglund. Overlæge A. Jessing
fremhævede det udmærkede samarbejde,
som altid havde bestået mellem Falck
og sygehuset. Det var en ordning, som
sygehuset kun kunne være tilfreds med.
Hertil sluttede sygehusinspektør MøllerNielsen sig, idet han samtidig på byens
håndværker- og borgerforenings vegne
takkede korpset for stationen.
Stationen ventes at være helt klar til
indflytning i juni måned.

Esbjerg-stationen
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Vejledning i fribefordringen
Amtskontorchef B. E. Gregersen,
Hjørring, og kontorchef Wassard Jør
gensen, Direktoratet for Sygekassevæse
net, har i fællesskab udgivet et hæfte
med en sammenfattende gennemgang af
problemer, som Socialreformen byder
på. Det drejer sig om en afhandling, som
forfatterne i 1943 skrev i Sygekasse
tidende, men som samtidig udkom i sær
tryk. Da dette særtryk i årevis har væ
ret udsolgt, har forfatterne nu efter op
fordring ført afhandlingen à jour og ud
givet den i hæfteform. Et indviklet emne,
som retsmidlerne tilmed ikke har været
særlig god ved, er ved hjælp af denne
vejledning lige som blevet lidt mere med
gørligt, og det vil utvivlsomt mange socialudvalgsmedlemmer være de to for
fattere taknemmelige for.

At afhandlingen virkelig er ført à jour
fremgår af, at man har fået Indenrigs
ministeriets cirkulære af 5. juli 1956
med om sygehusenes ret til at afholde
udgifterne ved kørsel til statssygehuse
m. fl. behandlingsanstalter. Blot synes
vi, at man — ikke mindst i betragtning
af den exakte fremstilling iøvrigt —
burde have præciseret, at det henstillende
cirkulære ikke alene tager sigte på syge
kassemedlemmer.
Lad os iøvrigt sige, at vejledningen
ikke er udarbejdet til os, men til brug
for de administrative myndigheder. Vi
må derfor ikke betragte den som en slags
facitliste til de problemer, som vi kom
mer ud for. Vore problemer kan nemlig
som oftest ikke løses alene ved hjælp af
de to love og analoge slutninger ud fra
det hav af afgørelser, som i tidens løb er
truffet. Det gælder vist nok i de fleste

tilfælde af uklarheder, at vi må drøfte
dem med de sociale udvalg. Der var jo
nok nogle nælder, som vi i vejledningen
kunne have ønsket et fast greb om, men
en grænse har jo måttet stikkes, og de
ting, vi tænker på, kunne meget let have
fået vejledningen til at brede sig et godt
stykke udover de 34 sider massivt stof,
som den nu fylder.
En ypperlig ide er det at lade vejled
ningen begynde med den historiske bag
grund for frikørslen og dennes udvikling
gennem tiderne. Selv hos os, som har fri
kørslen på så nært hold, er det vist
yderst få, som kender synderligt til den
historie, og derfor vil vi tillade os at
plukke lidt af den. Vi skal i et senere
nummer vende tilbage til et par af de
afsnit, som derudover især interesserer
os.

★
De nugældende regler om fribefor
dring har deres rod i den ældre middel
alder og udspringer af pligten til innæ,
d.v.s. til ydelse af forskellige arbejdsfor
pligtelser in natura i det offentliges in
teresse. Det gælder således visse pligt
mæssige vej- og fæstningsarbejder. Innæforpligtelsen omfattede også visse befor
dringspligter, som man kaldte ægter (af
ledt af ordet age). Herunder hørte be
fordringen af kongen og hans følge og
af varer til hans slotte.

Disse gamle pligter er i deres væsen
beslægtede med den moderne pligt til at
betale skat, og de skulle dengang også
betragtes som skat. Dengang kendte man
i almindelighed intet til pengeskat-begre
bet. Man havde ikke dengang det vi i

dag forstår ved en pengeøkonomi og en
finansforvaltning, og det var derfor nød
vendigt at påligne befolkningen visse an
dre ydelser til det offentlige.
Vi har i vore dages snekastningspligt
et moderne sidestykke til innæforpligtelsen. Også her er der tale om en pligt,
der er nært beslægtet med pligten til at
betale skat. Når den gamle form har
holdt sig op til vor tid på snekastnings
området, skyldes det, at snekastning ikke
som så mange andre opgaver kunne op
fyldes tilfredsstillende ved at lade folk
betale skat i stedet for. Det var prak
tisk nødvendigt, at man i givet fald
kunne få vejene gjort farbare, og at man
i det øjemed kunne råde over den nød
vendige arbejdskraft.

Innæforpligtelsen bestod hele middel
alderen igennem, men fik navnlig betyd
ning på landet. I købstæderne var sam
færdselsforholdene bedre, og der kunne
man lettere gå over til pengeskatter.

På landet satte forpligtelsen frugt i det
ubegrænsede hoveri, men døde ikke helt
bort ved dettes afskaffelse. I stedet for
kom detaillerede lovregler om pligtarbej
de. og i et reglement om fattigvæsenet
på landet af 5. juli 1803 blev der for før
ste gang givet regler om fribefordring til
læger. Først i 1844 kom der en forord
ning om fribefordring i moderne for
stand. Den gjaldt kun landkommunerne
og omfattede forskellige former for
pligtkørsel, kaldet amts- og sognerejser.
Som sognerejser ansås bl. a. »de Kjørseler, der afgives i Anliggender vedkom
mende Fattigvæsenet i de enkelte Di
strikter for saa vidt Kjørselen hertil
maatte gjøres fornøden, saasom til Læ
ger, naar de hentes til fattige syge, til
Jordemødre, der kaldes til at betjene fat
tige, eller Husmænds og Indersters Hu
struer, naar vedkommende ikke selv have
Heste og Vogn m.m.«.

Disse »sognerejser« skulle ydes efter
omgang i forhold til hartkorn, således
at enhver kørepligtig blev ansat til en
eller flere kørsler i omgangen. Sognerå
det førte en liste over de kørepligtige,
som ikke fik nogen form for betaling for
kørslen.
Forordningen af 1844 gjaldt til 1929,
omend dens område allerede blev be
grænset i 1892, da der kom en ny syge
kasselov, der gav nye regler for fribe
fordring for ubemidlede, nydende syge
kassemedlemmer. Efter denne lov var
medlemmerne, som ikke selv havde hest
og vogn berettigede til af den kommune,
de boede i, at kræve befordring til af
hentning af sygekasselægen eller jorde
moder. Der kunne også være tale om
befordring af patienten til lægen, jordemoderen eller et sygehus indenfor læge
distriktets grænser. Fribefordringen an
drog indtil 12 km frem og 12 km tilbage.
Kørsel derudover skulle sygekassen be
tale. Medlemmer, som selv havde hest
og vogn havde ingen ret til fribefordring.
Folk, der boede i købstæderne, fik
med 1892-loven ikke ret til fribefordring,
ejheller ved 1915-loven. Først ved en lov
af 1921 fik de krav på befordring til eller
fra distriktets sygehus, når lægen ordine
rede kørslen. I modsætning til landet
ydedes kørslen, selv om patienten havde
hest og vogn.
For ikke-sygekassemedlemmer gjaldt
reglerne om pligtkørsel efter 1844-forordningen lige til 1929, da det offentlige
overtog pligten til at yde befordring af
patienter.

Dette er i store træk udviklingen op til
1933, da Socialreformen kom og i Folke
forsikringslovens § 17 og Forsorgslovens
§ 334 m. fl. formede de frikørsels-regler,
vi kender i dag.

7

Kutymernes gyldighed
Man kan i mange forskellige anled
ninger komme ud for den påstand, at
dette eller hint er en kutyme, og at den
ne kutyme selvsagt må have akkurat
den samme virkning som en regulær og
hjemmelgivende beslutning eller en be
stemmelse i en faglig overenskomst. Man
kan også komme ud for den situation,
at man i al stilfærdighed har praktiseret
et forhold, som ingenlunde er hjemlet
noget steds, d. v. s. ikke er tilladt af den
instans, som det tilkommer at beslutte
herom, eller ikke har hjemmel i den
overenskomst, der gælder for det pågæl
dende arbejdsområde, men som man me
get gerne ser indført som en permanent
foranstaltning via kutyme vej en. Det vil
være på sin plads i den forbindelse også
at nævne de tilfælde, der kan få selv
pæne mennesker til' at misbruge sproget
på det grusomste ved at tale om »hafte
goder«.
Nu kan vi gå forholdsvis let hen over
de tilfælde af kutymer, sædvaner, praxis
eller hvad man derudover kan finde af
betegnelser for forhold, der vedrører sel
ve administrationen af de enkelte af
delinger og stationer, thi de rummer in
gen større problemer hvad deres op
hævelse angår, hvis man en dag finder
et sådant forhold urimeligt eller uhen
sigtsmæssigt. Derimod er der grund til
at sige lidt om de kutymer, der knytter
sig til selve arbejdsforholdene.
Enhver af korpsets medarbejdere vil
kunne nævne exempler på kutymer, og
mange vil også hævde — for øvrigt med
fuldkommen ret — at der findes mange
kutymer hos os, og at det da ikke er an
derledes end andre steder. Det er rigtigt,
a+ kutymer findes alle steder, og at kuty
mer simpelthen ikke kan undgås, fordi
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ingen skriftlig eller mundtlig aftale kan
indeholde regler om enhver detaille i et
arbejdsforhold. En hel del kutymer i
vore arbejdsforhold er givetvis af en så
dan art, at de vil have gyldighed ganske
som trufne aftaler. Men sådan forholder
det sig ikke med alle kutymer, og der er
under alle omstændigheder grund til at
fraråde den fremgangsmåde, der går ud
på at skabe hjemmel for et forhold gen
nem stilfærdig indførelse af en »kuty
me«. Det vil sommetider komme til at
virke særligt skuffende, når den sîags
opdages og anfægtes.
Selv om vi rundt omkring i landet stø
der på forhold, som strengt taget ikke er
hjemlet, ofte forhold, man kan karak
terisere som kutymer, så er det ingenlun
de altid sådan, at vi ser skævt til dem
eller kræver dem bragt til ophør. Vi er
da så udmærket klar over, at ikke to af
vore stationer er så ensartede i alle en
der og kanter, at en lokal afvigelse fra
normen eller måske fra selve den faglige
overenskomst ikke kan være både rime
lig og praktisk. Men der forekommer
også hist og her forhold, som vi finder
det rigtigt at korrigere. Og så er det,
man støder på påstanden om kutymen,
der opfattes som en regel på samme
måde som en overenskomstmæssig be
stemmelse.

★
Forinden vi siger lidt om, hvordan
man bør forholde sig, hvis det på et el
ler andet felt kan være rimeligt og prak
tisk at fravige eller udfyïde gældende
aftaler, vil vi lige se, hvad den arbejds
retslige litteratur siger om kutymer.

I Knud V. Jensens »Arbejdsretten i
Danmark« hedder det bl. a., at en man
geårig kutyme i almindelighed anses som
ligestillet med gældende overenskomst
og kun kan bringes ud af verden ved
opsigelse enten selvstændigt eller sam
men med den iovrigt gældende overens
komst. Der henvises til en række afgøreiser fra1 Den faste Voldgiftsret, og i en
af disses præmisser hedder det bl. a.:
Det kan ikke ventes, at en faglig
overenskomst altid skal kunne give
en på alle punkter udtømmende be
skrivelse af, hvad det er for arbejder,
overenskomstens lønsatser har for
øje, men ved afgørelsen heraf må der
kunne ses hen til sædvaner i faget.
Hvor sådanne sædvaner kan påvises,
må de da betragtes som led i overens
komsten, og følgen heraf må være, at
de ikke særskilt kan opsiges.

En anden sag, der er henvist til, hand
ler om uopsætteligt arbejde i spisepau
sen. De ansatte ønskede den kutyme op
hævet, som krævede dette uopsættelige
arbejde udført, men retten fastslog, at
uopsætteligt arbejdes udførelse er en så
naturlig forudsætning, at kutymen ikke
kunne opsiges ensidigt i overenskomst
perioden.
I Knud Iliums »Den kollektive ar
bejdsret« siges det bl. a., at der med
hensyn til det område, der falder ind un
der septemberforligets punkt 4 om ar
bejdsgiverens ret til at lede og fordele
arbejdet, skal herske frihed til at ændre
dispositioner, når det findes ønskeligt.
Er kutymen af ren kontraktudfyldende
karakter, er grundlaget for dens binden
de virkning især det, at parterne ved
overenskomstens indgåelse eller fornyel
se må antages at have henholdt sig til
det faktisk almindelige.

En kutyme kan jo godt omfatte for
hold, der ligefrem strider mod en gæl
dende overenskomst, hedder det videre
hos Ilium. I så fald er det ikke tilstræk
keligt, at man gennem lang tid har fulgt
en bestemt praxis. Her har det navnlig
betydning, hvis det kan oplyses, at tid
ligere forsøg på afvigelse fra overens
komstens bestemmelser har mødt indsi
gelse fra den anden parts side, og at
ændringen derefter er opgivet.
Med hensyn til det, der allerede er
sagt om kutymer, der på en eller anden
måde »luskes« ind i et arbejdsforhold,
siger Ilium, at en fast og langvarig
praxis ikke i sig selv kan anses som ku
tymedannende, men at der hertil yder
ligere må påvises et grundlag for, at
denne praxis mellem parterne har været
anset som en bindende ordning.
Påstanden om en foreliggende kutyme
kan også opstå i forbindelse med ind
førelse af reglementariske bestemmelser.
Det kunne måske tænkes, at der på et
område indførtes forbud mod tobaks
rygning, og at man heroverfor hævdede,
at man i årevis havde haft retten til' at
ryge, således at der var skabt en kutyme
med bindende virkning. Hertil er at sige,
at arbejdsgiveren i medfør af september
forligets punkt 4 har ret til at give den
slags reglementariske bestemmelser. No
get andet er så, at bestemmelser af den
art naturligvis ikke bør gives uvilkårligt
og uden fornuftig mening. Det er en op
fattelse, som Dansk Arbejdsgiverfor
ening står bag, for så vidt som den kom
mer til udtryk i Allan Rises »Retten til
at lede og fordele arbejdet«. Det siges
heri bl. a., at det er klogt at udøve sine
rettigheder på en forstående og forstan
dig vis, og at grov misbrug af retten ikke
er uden risiko. Der henvises i denne
fremstilling bl. a. til en voldgiftsdom,
hvorunder det blev fastslået, at retten til
at lede og fordele arbejdet ikke er nogen
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ensidig ret, men en ret, der forpligter ar
bejdsgiveren til at lade samarbejdet fore
gå på en forsvarlig måde.
Mange tror, at kutymer med bindende
virkning blot er faktiske tilstande, som
har varet en rum tid, og som dermed er
blevet til regler, man kan holde sig til
uden videre. Men kutymer er ofte for
hold, der er opstået, fordi arbejdsoverenskomsterne ikke har været tilstrække
ligt klare eller udførlige nok, og det har
medført, at kutymesager ikke så sjæl
dent er blevet forelagt den faste vold
giftsret til afgørelse. På den måde har
man gennem rettens kendelser fået visse
retningslinier at gå efter, d. v. s. at man
i vid udstrækning ud fra kendelserne
kan udtale sig med nogenlunde sikker
hed om, hvor vidt en kutyme må anses
for bindende eller ikke.

★
Når vi har fundet anledning til at
bringe emnet på bane, er det naturligt
nok fordi vort spredte arbejdsområde
gør det vanskeligere for os end de fleste
andre virksomheder at opdage kutymer.
Og én ting til: En praxis på en bestemt
station kan forplante sig til en anden
station, men på denne anden station be
høver den samme praxis ikke at være
nær så hensigtsmæssig, og så kan en så
dan forplantet, men ikke videre hensigts
mæssig praxis måske komme til at øde
lægge forholdet på den station, hvor den
pågældende praxis var både hensigts
mæssig og rimelig. Vi behøver vel ikke
engang at nævne exempler. På områder
som extramandskab, spisepauser, ferier
nes fordeling og fastlæggelse, fordelin
gen af arbejdsopgaver, rækkefølgen af
tures kørsel o.s.v. findes forskellige
former for praxis, og det skal siges, at
der som oftest er tale om praktiske ord
ninger. Det gælder især landsoverens
komsten med Dansk Arbejdsmandsfor
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bund, at man ikke i dens regler kan
forudse alt eller tage alle lokale forhold
i betragtning. Og så skabes der en praxis
i både små og større forhold. Enkelte er
med tiden blevet optaget i overenskom
sten som en regulær bestemmelse. Det
gælder f. ex. bestemmelsen om udstatio
nering i § 3, stk. 5, og om langture i
stk. 6.
Det er forhåbentligt af det foranståen
de fremgået, at korpset ikke er nogen
fjende af fornuftige og hensigtsmæssige
kutymer, og herved forstås vel at mærke
ikke bare kutymer til ensidig fordel.
Vi føler imidlertid trang til at tilføje,
at vi nu og da kommer ud for kutymer,
som vi ikke kan tolerere, og som vi er
berettigede til at ophæve — hvilket da
også er sket ved den først givne lejlig
hed. Det skal være forekommet, men vi
ved ikke, om der er tale om en kutyme,
at en langtur blev stillet i bero, indtil’ en
bestemt mand var blevet hentet fra det
arbejde, han var ude på. Dispositionen
blev motiveret med, at det var den
mands tur til at få en langtur, og da
langturene nu blev fordelt efter en be
stemt turnus, skulle det ikke komme
manden tilskade, at han ikke for øjeblik
ket var hjemme. Den slags ting går selv
følgelig ikke. En aftale om en bestemt
rækkefølge må ingensinde få til følge, at
en kørsel udsættes unødigt, og der er
ikke nogen som helst hjemmel for en le
der på en station til at lade den slags
passere.
Vi har en ganske god portion exemp
ler på, at en bestemt tur, d. v. s. en kør
sel inden for et bestemt område eller til
et bestemt sygehus »skal tage« en be
stemt tid, og vi har oplevet, at en mand,
der kørte en sådan tur hurtigere end
kutymen tillod, blev udsat for bebrejdel
ser af en kollega. Et sådant forhold hol
der vi bestemt ikke af, og kan vi komme
det til livs, vil vi selvfølgelig gøre det.

Må det i den forbindelse være tilladt at
bemærke, at vi selvfølgelig udmærket
ved, at to ture af samme kørselslængde
og indenfor samme område kan blive at
forskellig varighed, idet vejrforhold, ven
tetid o. m. a. kan spule ind. Men vi har
jo lejlighed til gennem rapporterne at
anstille ret nøje undersøgelser, og vi har
gennem disse undersøgelser med en så
tilnærmet sikkerhed som overhovedet
muligt kunnet påvise, at der må have
foreligget en komplet urimelig kutyme.
Lad os tænke os en mindre by, hvor
sygeturenes antal måske er 600 om året,
og hvor kørselslængden varierer fra 2 til
7 km. Når man for disse kørslers ved
kommende på grundlag af rapporternes
tider kan se, at over 85 pct. af turene har
taget mellem 34 og 40 minutter, medens
akkurat tilsvarende ture i en anden by
af samme størrelse og med nogenlunde
samme gennemsnitsventetid for ligeledes
85 pct. af turenes vedkommende er ud
ført på mellem 14 og 25 minutter, så er
der noget galt. Noget tilsvarende har
sommetider kunnet konstateres ved lang
ture til et bestemt hospital, hvor der
syntes at opstå en kutymemæssig køretid
på et bestemt antal timer. Men hver
gang en ny mand kom ud på en sådan
tur uden at være blevet taget i ed, gik
turen en del hurtigere, uden at det var
gået ud over selve kørslen.
Det er i sådanne tilfælde, man har lyst
til at spørge, om der virkelig er nogen
grund til ikke at lade selve kørslen og
de omstændigheder, der knytter sig til
den såsom ventetid o. 1. være afgørende
for den samlede tid, der medgår. Hvis
der er tale om kørepenge og overtid, kan
man naturligvis nok forstå, at det er et
pengespørgsmål, der spiller ind. Men de
— heldigvis relativt få — steder, hvor vi
observerer den slags ting, burde man
tænke på, at det også er et pengespørgs
mål for os og sommetider også for kun

derne, som vi dog alle lever af. Vi plejer
ikke at spille med musklerne, hvis en
tur har taget særlig lang tid, når der er
en rimelig forklaring på det, og vi bru
ger ikke at hundse med folk. Men en
rimelig gensidig hensyntagen ville virke
lig glæde os, og her tænker vi som sagt
på de små kutymer, der kan herske visse
steder med hensyn til visse kørslers va
righed. Det må i den forbindelse
erindres, at kontrolforanstaltninger er
mulige på så at sige alle områder, og at
vi har været yderst hensynsfulde med at
tage den slags i brug. Men kontrolforan
staltninger lader sig indføre lokalt og
uden at nogen kan besvære sig over
dem. Vi er helst fri for dem, og de fleste
steder vil de være ganske overflødige.
Men tænk på det de steder, hvor en lidt
dårlig samvittighed måske nager, og støt
os i den opfattelse, at det overalt på vore
stationer er voksne mennesker, vi har
med at gøre.
Hvis man på en station finder ud af,
at en eller anden lokal foranstaltning
kan være hensigtsmæssig, uden at man
kan sige, at dens gennemførelse lokalt
er i overensstemmelse med gældende
regler — ja den kan måske ligefrem
være i strid med indgåede overens
komster — så foretrækker vi at blive
gjort bekendt med den. Det kan jo være,
at korpset eller vedkommende faglige or
ganisation af principielle grunde vil
modsætte sig den eller i hvert fald øn
ske den drøftet forinden. Det være altså
ingenlunde sagt for at lægge hindringer
i vejen for praktiske og fornuftige dispo
sitioner, men fordi en kutyme som
nævnt kan få konsekvenser uden for de
lokale område uden at den dog der be
høver at være lige så fornuftsbetonet.
Endelig kan det jo modsat tænkes, at et
problem som man lokalt mener at have
fundet en god løsning på, allerede er
løst bedre et andet sted.

il

Falck
SOM HOBBY
Mange børn leger med Falck-legetøj,
spiller med Falck-spil og læser bøger om
Falck. Og både voksne og børn bygger
selv Falck-stationer, som fritiden kan
fordrives med på en fornøjelig måde.
Men helt og holdent at gøre Falck til sin
hobby således som frisør Børge Greger
sen, Kastrup, har gjort det, er vist nok
ikke almindeligt.
I oktober måned sidste år bragte »Berlingske Tidende« på sin hobby-side en
beretning om hr. Gregersens store in
teresse. Da forretningen om dagen jo
skal passes, er det om aftenen det går

for sig i det Gregersenske hjem, hvor han
har opbygget en særdeles komplet Falckstation og lavet alt materiel på en så
dan måde, at det hele egner sig fortrin
ligt til planspil ved samaritteruddannel
sen i Kastrup.
Ved »Berlingske Tidende«s besøg
havde »stationslederen« arrangeret en
katastrofebrand af et omfang, som man
i virkeligheden heldigvis sjældent er vid
ne til.
Det har taget frisør Gregersen fire års
arbejde og en god portion tålmodighed
at skabe sin Faick-station, men så er den
til gengæld også blevet perfekt. Vogn
parken består af ikke færre end 18 køre
tøjer i form af Tekno-biler, der er blevet
ombygget, så de nøje svarer til Falcks
udryknings vogne. Der er stigesprøjter,
katastrofevogne, kranvogne og ambulan-

Katastrofeudrykning på spisebordet i Kastrup
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ccr, påhængsvogne med lysmaskine, mo
torpumper, katastrofebelysning, afspærrnigsmateriel osv. I den store, moderne
garage hænger grej af forskellig art: Dy
reredningsseler, dræg, ebonitstok til høj
spændingsulykker, dykkerudstyr, bårer
og lignende, ligesom en stor glastavle på
endevæggen markerer, af hvad art ud
rykningen er.
— Til stationen er knyttet et veltrænet
»personale« på 24 mand foruden dykke
ren, og frømænd er under uddannelse,
oplyser Gregersen. Det forhåndenværen
de slangemateriale består af ventilgummi
og kan rigges forskriftsmæssigt til, såle
des at motorpumper og aggregatet på
stigesprøjterne kan fode slangerne med

vand fra havnebassin eller branddam;
efter slukningen renses og klargøres
slangerne i slangetårn, som hører til sta
tionen.
Der er naturligvis elektrisk belysning i
garagen, men dertil kommer, at jeg fra et
aiarmskab på katastrofestedet kan stå i
direkte kontakt med stationen og even
tuelt tilkalde forstærkning. Brandstedet
opbygger jeg af cigarkasser, som med få
midler, f. cks. udklip fra brochurer og re
klamer, er omdannet til 8- etagers ejen
domme med lysreklamer på taget. Når
»udrykningen« er nået frem, kan hele
brandstedet oplyses ved hjælp af kata
strofebelysningen og vognens projektø
rer.

Filmsinstruktør Svend Aage Lorentz er en gammel medarbejder i korpset. Han optog i december måned i Italien,
Østrig og Tyskland en række scener til sin kommende film »Over alle grænser«, og da han manglede en lysexpert,
hjalp vi ham for gammelt venskabs skyld. Experten blev Gladsaxe-stationens leder, civilingeniør Ivan Andersen,
som ikke blot fik en begivenhedsrig, men også en OVER ALLE GRÆNSER anstrengende tur ud af det.
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Breve
UDEFRA
Fra Svagføres Rejseforening af 1952:
For Deres velvillige medvirken ved
arrangementet af sammenkomsten for
svagføre i Brønshøj Sportshal den 27.
f. m. bringer vi Dem herved vor bed
ste tak.
På forskellig vis har vi bragt i er
faring, at denne sammenkomst har
været til stor glæde og opmuntring
for de indbudte, der ellers er afskå
ret fra at deltage i fornøjelser og ad
spredelser.

★
Fra skoleelev Helge Christiansen,
Næstved:
Mit arme ben ku’ ej gå, kun køre,
hvad skulle jeg arme dreng dog gøre?
Så ringed’ jeg blot til Falck for at
spør’e,
om de til sygehuset ville mig føre.
Hos Falck som sædvanlig var de
parate.
Tii sygehus — skole, så ofte de
fartede.
Jeg siger jer tak i reddere gæve,
fordi I så tit med mig ville »slæve«.

★
Fra grosserer J. E. Raaen Rasmussen,
Odense :
Efter at jeg gennem snart en men
neskealder har været så lykkelig ikke
at behøve at gøre brug af det abon
nement, jeg har med Deres korps,
kom jeg i onsdags med min egen
vogn ud for et uheld på de islagte
og opkørte veje mellem Vejle og
Horsens, og da bl. a. køleren sprang
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læk, måtte jeg rekvirere assistance
for at komme videre til et møde i
Aarhus. Ved denne lejlighed blev jeg
mødt med en sådan forståelse, hjælp
somhed og høflighed af alle de i
korpset, vi kom i berøring med under
bugseringen, såvel fra Vejle og Hor
sens som fra Aarhus, at jeg føler
trang til at give min taknemmelighed
dette synlige bevis. Jeg ved, at denne
optræden ikke er noget unormalt for
Deres folk, men hjælp kan ydes på
mangfoldige måder, og når man har
været ude for et deprimerende uheld,
virker det dobbelt velgørende, når
hjælpen gives på en venlig og fore
kommende måde.
*

Fra fabrikant P. Roulund, Odense:
Forlængst skulle jeg have skrevet
og takket Dem for den hjælp, Falcks
Redningskorps ydede mig under min
sygdom i Frankrig. Under en auto
mobiltur blev jeg syg og indlagt på
hospitalet i Macon. Senere blev jeg
af Falck kørt i ambulance til Lyon
og derfra fløjet til Beidringe og med
ambulance til sygehuset i Odense.
Det var en virkelig storslået hjælp,
og det glæder mig, som kan huske,
da Sophus Falck begyndte rednings
korpset i København, at dette nu er
blevet så stort, at det kan byde sine
abonnenter en sådan service.
Jeg takker korpset for hjælpen og
sender de venligste hilsener med øn
sket om et godt nytår for Falcks
Redningskorps.
*

Fra Komitéen for svagføresammen
komsten i Brønshøj sportshal den 27.
november 1957:
På »Svagføres Rejseforenings« veg
ne fremsender man her igennem De

res blad den hjerteligste tak for den
altid imødekommende hjælp og gode
forståelse overfor de svagføre, som
foreningen altid møder, når der bli
ver rettet henvendelse til korpsets
medlemmer, når dette er påkrævet. —
Vi siger Dem en hjertelig tak for al
den hjælp vore medlemmer og for
eningen i særdeleshed, har nydt af
korpsets personale. —
Til slut en hjertelig tak til korpset
i sin helhed, fordi det er med til a*
vise, at den svagføre medborger ikke
skal blive glemt.

★
Fra hospitalsinspektør Kaj Pedersen,
Sønderborg:
Den 3. november f. å. fløj en af
Falcks ambulancemaskiner til Lyon
for at hente min svigerfader, fabri
kant E. Roulund, Odense, som på en
frankrigstur havde fået et hjertean
fald og nu lå på sygehuset i Macon.
Min svigerfader havde været så for
udseende at tegne et DETA-abonnement. Korpset havde gennem sta
tionslederen i Sønderborg, som for
øvrigt med den største beredvillighed
gennem mig havde stået familien bi
med råd og dåd, været så venlig at
spørge, om jeg havde lyst til at gøre
turen med, og det havde jeg natur
ligvis. Vi fløj fra Beidringe om søn
dagen, og allerede om mandagen var
min svigerfader i god behold bragt
til Odense og indlagt på sygehuset.
Turen var en stor og behagelig op
levelse — også for patienten — hvor
for jeg føler trang til at bede Dem
.modtage min oprigtige tak og til at
bringe Dem min kompliment for det
enestående mandskab og førsteklasses
materiell, jeg stiftede bekendtskab
med.

Fra fabrikant Carl V. Rasmussen, Kø
benhavns konfektionsfabrik:
I anledning af den ulykke, som
skete tirsdag den 26. november ved
Grenaa (bil K. 4196), vil jeg gerne
takke Dem for al den service, der
blev ydet min familie og mig især af
Deres stationsleder Larsen, Grenaa.
Det kunne ikke være arrangeret
bedre.

★

Fra hr. Marinus Sørensen, Stenstrup:
Jeg havde søndag aften den 8. de
cember kl. 22,45 på hovedvej 10 mel
lem Støvring og Gravlev det uheld,
at et hjul punkterede på min vogn.
Jeg var i selskabstøj, men ville allige
vel til at skifte hjul. Lige som jeg
havde fundet dunkraften frem, kom
en af Deres kranvogne forbi, uden at
jeg dog så den. Men Deres opmærk
somme chauffør så mig. Han stoppe
de op og spurgte venligt: Skai jeg
ikke give en hånd med? Jeg modtog
selvfølgelig hans tilbud med tak, og i
løbet af minutter havde han skiftet
hjulet, og jeg var klar til at køre vi
dere.
Jeg vil meget gerne overfor Falcks
Redningskorps’ ledelse udtale min
anerkendelse og taknemmelighed.
Den mand, som De havde ude den
aften, var absolut helt rigtig: Høflig
og hjælpsom. Han er en af dem, der
rigtigt passer til de opgaver, som
Falck har: Hjælp til alle.

★
Fra kommunelæge Harald Harpøth,
Frederiksberg:
Jeg vil gerne have lov til at takke
for den hurtige og udmærkede hjælp,
som Deres assistent ydede mig i går
ved Liseleje.
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Fra Hærens Krudtværk, Frederiks
værk:
I forbindelse med eksplosionsbran
den i den gamle skydebomuldsfabrik
den 20. november, ønsker krudtvær
ket at udtrykke sin uforbeholdne
anerkendelse af den fremragende
hurtighed, hvormed såvel ambulan
cer, brandvæsen som politi indtraf på
eksplosionsstedet for at yde hjælp.
Uanset at følgerne af nævnte eks
plosion viste sig at være af relativt
ringe omfang, er det dog med en fø
lelse af tryghed, at krudtværket atter
har konstateret, at de tjenestegrene,
som i ulykkesfald skal lindre og be
grænse følgerne af en indtruffen
ulykke, vil kunne være på ulykkes
stedet omgående efter alarmeringen.
★

Fra skovrider K. Brorsen, Knabeibjerg pr. Korinth:
Den 20. november brændte min
gård »Høbbet« ved Korinth. Deres
afdelinger i Fåborg og Ringe stod for
slukningsarbejdet bistået af C.F.erne
fra Sandholt. Da jeg tror, det har in
teresse for Dem at vide, hvorledes
Deres afdelinger virker, skal jeg til
lade mig at meddele Dem følgende:
Deres afdeling i Fåborg var i funk
tion med sprøjtning ca. 20 min. efter
branden var opstået og ca. 15 min.
efter alarmeringen, medens Ringe
først mødte % time efter og C.F.erne
mere end 1 time efter alarmeringen.
Alle arbejdede, da de først kom i
gang, ganske fortrinligt, så vidt en
udenforstående kunne bedømme.
Når jeg skriver, er det dog navnlig
for at udtrykke min beundring for at
det lykkedes at redde så mange byg
ninger i uskadt stand, nemlig bl. a.
en svinestald beliggende henholdsvis
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4/2 ni og 15 m fra 2 nedbrændte
bygninger, et stuehus beliggende 8 m
fra en 40 X 10 m stråtækt totalt nedbrændt bindingsværkslade, og en ko
stald beliggende 25 m fra 2 totalt
nedbrændte ladebygninger på hver 40
X 10 m og stoppet med 150—200
tons halm.
Kostalden indeholdt en elitebesæt
ning, som det ville have taget mange
år at bygge op igen, og når den blev
reddet, skyldes det udelukkende Fåborgafdelingen, der i hvert fald i
mine øjne præsterede mere end man
kan forlange af professionelt mand
skab. Medens stalden dampede og
malingen kogte på træværket, blev
man ved at sprøjte på bygningen
trods ruderne i brandbilen sprang, og
malingen på vognen blev totalt øde
lagt af varmen. Bygningen blev red
det helt uskadt bortset fra malingen.
Hvor mange kg brandmanden tabte
i varmen, ved jeg ikke.
Bortset fra denne min mest udsøg
te kompliment, forekommer det mig,
at Deres ordning med Sandholtkorpset må være temmeli elendig, hvis det
da er rigtigt, C.F.erne ikke må del
tage i slukning før Falck siger til.
C.F.erne holdt vist ca. tø time ved
et skovfogedsted ca. 200 m fra går
den, før de begyndte at deltage. Var
de kommet i gang med det samme,
tror jeg yderligere en del maskiner
kunne være reddet.
★

Fra ingeniør Heinrich Hansen, Nak
skov:
Med dette vil jeg gerne bede Dem
om at modtage min bedste tak for
den gode service, Deres station i Ma
ribo ydede til min vogn i går aftes.
Jeg var glad for den gode hjælp.

Fra stationerne

I perioder har januar og februar må
neder været næsten umenneskeligt hårde
ved os. Frost og sne skabte vanskelighe
der for titusinder af vogne, og da de
store snemængder endelig var kommet
lidt af vejen, meldte vandskaderne sig.
Den 14. februar udsendte direktionen
følgende brev til stationerne:

Under de extraordinære vejrforhold,
som i den forløbne uge hjemsøgte store
egne af landet, blev der stillet meget
store krav til vore stationer om ydelse
af hjælp af forskellig art.
Vi ved, at stationernes personale i
denne periode har ydet en prisværdig
indsats til gavn for mange mennesker,
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og vi ved også, at der for personalet
på mange af stationerne har været tale
om anstrengende døgn, og at man i
vid udstrækning har måttet suspende
re den normale vagttjeneste, hvis sta
tionerne skulle gøre sig håb om at
kunne imødekomme de mange anmod
ninger om assistance.
For den indsats, der af vort perso
nale blev ydet i de vanskelige døgn,
og for den indstilling til korpsets virk
somhed og opgaver, der blev lagt for
dagen, føler vi trang til på direktio
nens vegne at sige hver enkelt af vore
medarbejdere hjertelig tak.
Som det fremgår af billedet side 17
tænker vi ikke blot på redderne, som har
været ude, hvor det foregik, men også

på de folk, der tog sig af telefonerne. De
havde det ikke bedre end godt!

★
Et fint arbejde er præsteret den 10.
januar af stationen i Aabenraa. Det var
redderne Madsen og Tranholm, der red
dede en 2-årig dreng, som var faldet ned
i en 4 m dyb, smal åbning ved siden af
en fornylig gravet brønd. Heldigvis var
der ikke vand i bunden af åbningen,
men sandjorden omkring truede med at
skride. Den lille dreng lå og småklynkede, men man havde ingen mulighed for
at nå ned til ham. Stationen i Aabenraa
blev tilkaldt, og redder Madsen blev
fastgjort med reb om benene og hejset

Tønder-stationen undtagelsesvis ikke på dyreredning i marsken
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Her er en af de lettere episoder fra oversvømmelsen i Sønderborg

med hovedet nedad de 4 meter ned i åb
ningen af Tranholm og et par lokale
folk. Det lykkedes Madsen at få fat i
drengen, og de blev så begge trukket op.
Bravo Madsen!

★
Det har været koldt at være frømand i
den forløbne tid, men alle de svømme
dykkere, som vi af rapporterne kan se
har været i arbejde, har dog taget situa
tionerne i stiv arm. Koldest har det vist
nok været for Peter Hansen og Aage
Busch i Kolding, som den 26. januar gik
ned for at bundundersøge en tysk krea
turbåd, som var grundstødt ved Fænø,
men selv kommet flot og nåede ind i
Kolding havn, hvor rederiet anmodede
os om at kigge efter, om der var opstået
nogen skade ved grundstødningen.
Kolding havn bestod på det tidspunkt
fortrinsvis af isklumper og grødis, så det
var en kold omgang for de to Kolding-

folk. Men de lod sig ikke slå ud. Peter
Hansen fra Aarhus er kendt for at hyl
de det princip, at hvis der skal slås no
gen ud, så skal han nok selv slå.
*

Den 20. december kl. 6 om morgenen
blev Ømegaarden ringet op fra et værk
sted i Birkerød. På værkstedet holdt en
stor fiskebii', som skulle have skiftet sin
iltbombe til fiskebassinet. Men da bom
ben skulle skiftes, viste det sig, at den
medbragte bombe var tom. Hvis fiskene
ikke fik ilt omgående, ville de dø, og
ladningens værdi var 5000 kr. Vagt
mester Kjeld Christensen kunne berolige
både værkstedet og fiskebilchaufføren
med, at Ørnegaarden var kendt for at
være meget dyrevenlig og selvfølgelig
sagtens kunne redde de mange fisk. Få
minutter efter kom fiskebilen ind på Ør
negaarden og fik forsynet fiskene med
den nødvendige ilt. (Rapp. 0. 17195 —
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Fra Ringe-stationens dyreredning i Egebjerg

for vognmand Ingemann
Hundested — B. 6042).

Andersen,

★
Stationen i Ringe reddede sidste må
ned en ko for gårdejer Bo Nielsen i
Egebjerg. Koen var faldet i en 8 m dyb
og meget snæver brønd, men Ringe-sta
tionens folk fik koen op i helt uskadt
stand. På det ene af billederne kan man
skimte koen på bunden af brønden, og
på det andet billede er koen kommet op
og under behandling af dyrlægen, som
gav den en indsprøjtning. Få minutter
efter kunne dyret rejse sig, og det har
siden befundet sig vel.
Ikke uden berettiget stolthed melder
Ringe selv om, at arbejdet tog ialt 10
minutter!

En transportopgave af en noget anden
art blev overdraget stationen i Rønne.
En kutter, der vejede 20 tons, var stran
det ved Amager, ca. 5 km syd for Røn

★

Esbjerg-stationen har haft en sjov op
gave med transport af en stor kølevogns
overbygning, som Esbjerg Idrætspark
havde anskaffet til brug som materiale
skur. Vor station fik til opgave at trans
portere »huset« fra havnen til idrætspar
ken, og den opgave skilte man sig let
fra ved simpelthen at slæbe det efter et
par kranvogne som en slæde over sneen.
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ne. Kutteren stod i kviksand og skulle
først op på land og derefter transpor
teres fra Amager til Rønne. Af flere

Den strandede kutter ved Arnagei

grunde blev det et vanskeligt stykke ar
bejde. For det første var kutteren ved
strandingen blevet beskadiget så meget,
at forsikringsselskabet anså det for tvivl
somt, om den overhovedet kunne reddes.
Den ville i hvert fald ikke kunne løftes
ved hjælp af kraner eller taljer, for så
ville den gå midt over. Og for det andet
ville det være uhyre vanskeligt at få
den store båd transporteret op fra stran
den gennem de meget smalle gader i
Amager.
Men Rønne-stationens folk med red
derne Pihl og Holm i spidsen kender en
del til arbejde af den art, så de gav sig
trøstigt i lag med opgaven og løste den
til alle parters fuldkomne tilfredshed. Ad
smalle gader og landevejen og ned gen
nem Rønne by nåede den medtagne kut
ter at komme på Bedding.

Det er ikke blot hovedstationen i Kø
benhavn, der har taget afspærringspro
blemet op til radikal løsning. Odense-stationen er fulgt efter, men det er derovre
et langt alvorligere problem, man har søgt
at løse. Vi kender godt den situation, at
man under et større arbejde på en hoved
vej eller anden stærkt trafikeret strækning
må sikre både sig selv og de vejfarende
— især i mørket kan det være uhyre far
ligt. Direktør W. Falck, jr., har derfor
foreløbig til brug for Odense-stationen
indført nogle zig-zag-hegnspærringer,
der ved nogle forsøg i december måned
blev karakteriseret som yderst praktiske.
Der er tale om sammenklappelige, selv
lysende stålhegn med tydelige skilte i
hver ende, der advarer den hurtige tra
fik.
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Opredning af bårer
Af personalet ved stationen i Roskilde
Vi har i årevis haft lejlighed til at iagt
tage den opredning af bårer, som prakti
seres på andre stationer. Vi har set båreopredninger, når vi har besøgt andre
stationer og når andre stationers vogne
har været hos os, og så har vi selvfølge
lig også kigget os lidt om på sygehuse
nes visitationer. Disse iagttagelser har
givet os det indtryk, at der sommetider
sjuskes lidt med bårernes opredning, og
det undrer os egentlig, for det forekom
mer os, at det ikke er nogen større ulej
lighed at oprede en båre, så den både er
indbydende at se på, hensigtsmæssig for
patienten og praktisk for os at arbejde
med.
Det har forbavset os at se bårer, der
manglede indpakningslagen, og det har
undret os, at mange stationer bruger
tæpper i flere forskellige størrelser og
farver. Vi vil mene, at indpakningslagen
aldrig bør mangle, for det kan ikke be
strides, at patienternes påklædning er
yderst mangeartet, og at såvel dette for
hold som de forskellige sygdomme blot
gør en hyppigere desinfektion nødven
dig.
Vi har lyst til at delagtiggøre vore
kolleger i de principper, som vi følger
her på stationen hvad båreopredning an
går. Det må her bemærkes, at vi får ud
leveret rene lagner på sygehuset hver
gang vi afleverer en patient; før den
ordning kom i stand fik vi indpaknings
lagner sendt fra handelsafdeiingen i det
antal, der svarede til det stigende antal
kørsler.
Det rene lagen lægger vi på et ud
bredt tæppe, som lægges sammen i dets
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fulde længde og bukkes om i fodenden
(se billedet til højre). De øvrige tæpper
lægges sammen med falken udad, såle
des som det ses på billedet til venstre.

Vi er af den opfattelse, at dette system
udadtil vidner om både ordenssans og
hygiejne. Vi ved godt, at man i Køben
havn og i andre store provinsbyer får
byttet tæpper på hospitalerne, således at
vores — synes vi selv — pæne opred
ning måske vil blive vanskelig at ind
føre dér. Men det vil i hvert fald være
pynteligt og vel også virke oplivende på
patienterne, hvis alle stationer kun anXendte tæpper med agraman.
I håb om en mere udpræget opredningsnorm sender vi vore kolleger på
de andre stationer en venlig hilsen.
Roskilde.

Svømmedykningen
Svømmedykning er det samme som
fromandsdykning, men vi har brugt
overskriften svømmedykning for at væn
ne vore folk til at bruge udtrykket i ste
det for frømandsdykning. Ikke fordi vi
er kede af frømandsbegrebet, men fordi
man snart kan vente den nye dykkerlov,
og både i denne og i de bekendtgørelser,
der vil følge fra handelsministeriet, vil
man kun bruge ordet svømmedykning.
Dykning med konventionelt dykkerud
styr vil blive kaldt slangedykning.

Der vil formentlig blive tale om en
uddannelsestid på en god uge, men til
gengæld vil repetionskursus lokalt bort
falde. Uddannelsen vil omfatte de sam
me fag som hidtil, men på nogle punktci såsom signaløvelser og dykkerfy-

Vi kan glæde alle vore svømmedyk
kere (tidligere frømænd) med, at vi af
folketingets udvalg, der behandler dyk
kerloven, og af handelsministeriet har
fået tilsagn om, at vore svømmedykkere,
når loven er vedtaget og de fornødne
bekendtgørelser udstedt, vil få udleveret
ministerielt certifikat som svømmedyk
kere.

Vi har haft lejlighed til overfor folke
tingsudvalget at gøre rede for vore syns
punkter, og både udvaiget og handels
ministeriet har i den forbindelse også
stillet sig forstående overfor vort ønske
om at fortsætte vor svømmedykkerskole
i Aarhus, således at vi ikke behøver at
sende vore folk på skole andetsteds. Det
drøftes for øjeblikket, hvilke regler, der
skal opstilles for godkendelse af skolen
og for uddannelsens omfang. Vi har
fremsendt udkast til en undervisnings
plan, baseret på de erfaringer, vi har
gjort i Aarhus gennem 3 år, og vi har
grund til at tro, at man fra ministeriets
side anser vor skitse for at være til
fredsstillende. Måske vil der blive kræ
vet enkelte ændringer, hvad de enkelte
fags omfang angår, men de vil næppe
blive væsentlige.

Skjoldborg under et af de lokale
repetionskursus.

siologi bliver der tale om udvidelser, og
de praktiske øvelser i svømmehal og
havn vil få meget plads på programmet.
Dette sidste er i overensstemmelse med
de ønsker, der i Aarhus er blevet givet
udtryk for fra elevernes side, idet mange
godt kunne tænke sig længere tid til at
vænne sig til omgivelserne nede på bun
den af benzinhavnen i Aarhus.
Vi har nu 50 svømmedykkere fordelt
på 19 stationer, og i løbet af 1958 håber
vi at kunne forøge antallet af svømme
dykkere med en halv snes stykker og
stationernes tai til 24. Hadsund bliver
nr. 20, og derefter står på ønskesedlen
Helsingør, Skælskør, Nakskov og Løg
stør.
Forøvrigt er der sket en ændring i
vor svømmedykkertjeneste, idet vi med
henblik på katastrofer, hvor svømme
dykkere skal deltage i rednings- eller ef
tersøgningsarbejde, har indført den ord
ning, at sådant arbejde skal organiseres
af en af stationerne Gladsaxe, Odense
eller Aarhus. Det vil sige, at næst efter
den nærmeste station med svømmedyk
kere skal den nærmeste af de nævnte 3
stationer alarmeres, og derfra vil det vi
dere arbejde så blive organiseret, ligesom
den nødvendige kontakt med de respek
tive myndigheder vil blive etableret der
fra.

Radiotelefonien
breder sig
Med Hjørring og Ringsted har ialt 21
af vore stationer fået radiotelefonianiæg.
Det drejer sig om København, Amager,
Gentofte, Frederiksberg, Rødovre, Glad
saxe, Taastrup, Ringsted, Næstved, Ny
købing F., Rønne, Odense, Svendborg,
Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Her
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ning, Aarhus, Vejle, Kolding og Grind
sted. Og meget snart kan Esbjerg føjes
til listen.
Med dette net af radioanlæg er vi i
stand til at dække en transport fra Ska
gens gren til Gedser rev, og nettet er så
vidt vi ved det største i landet.
Både i Ringsted og Hjørring var inter
esserede myndigheder tilstede, da an
læggene blev taget i brug. I Hjørring benvttede både borgmester Carl Hermansen, sognerådsformand Johannes Han
sen, Taars, og politifuldmægtig Stenum
lejligheden til at aflægge stationen besøg
og iagttage det praktiske anlæg.

Fra
KONTORERNE
På foranledning af samarbejdsudval
gets nordjydske sektion er det besluttet
at ophøre med stationernes lokale forbindsstofstatistik.

★
Abonnementsafdelingen har bedt os
bringe følgende:
1) Ifl. den gældende tarif er taksten for
traktorer normalt kr. 25,00.
Er en landejendom uden heste og
kreaturer kan denne pris nedsættes
til kr. 10,00.
Langt de fleste indsendte begæringer
med traktorer viser, at der kun er
beregnet kr. 10,00; i alle tilfælde så
mange, at man vægrer sig ved at tro,
at alle heste og køer er forsvundne.
2) Det er meget sjældent, der på de ind
sendt begæringer for motorcykler
står anført, om det er so/o-maskiner.
Taksten kr. 25,00 viser ganske vist,
at det drejer sig om en solo-maskine,
men det bør stå på begæringen, da

det bliver anført i kontrakten, der
sendes til abonnenten.
3- Taksten for en personvogn til privat
brug er kr. 35,00 og ikke kr. 30,00.
Kun i forbindelse med landejendom
og familieabonnement til tarifpris
gælder taksten kr. 30,00.
4) Politinumre for motorkøretøjer skal
anføres på begæringerne. Det und
lades i alt for stor stil.
5) Det stadigt tilbagevendende klagemål
om, at begæringer er indsendt med
utydeligt anførte navne og adresser.

★
SL-kartoteket:
Vognmand P. Dalgaard, Gefionsvej 4,
Holstebro, og arbejdsmand Kaj Jensen,
Kildetoften 6, Tarup, eller Grønnemosen
pr. Aarup bedes slettet i stationernes
kartoteker.
Kolding-stationen har meddelt os, at
assistancer til udlejningsvogne tilhøren
de autoudlejer T. Gammelgaard, Kol
ding, eller firmaet Nørreport Autoudlej
ning, Kolding, ikke vil blive betalt af
udlejeren, med mindre han selv har re
kvireret assistancen. I alle andre tilfælde
må betaling afkræves lejerne.

★
Rønne-stationens telefon har skiftet
nummer fra 1300 til 1808.
Stationen i Rønne fik den 1. februar
ny leder. Blandt de 16 ansøgere faldt
valget på assistent Svend Aage Nielsen,
Slagelse.

★

Mellem Peersons redningsstation i Sax
købing og korpset er indgået en aftale
om ydelse af gensidig assistance til abon
nenter. Stationen i Saxkøbing har telefon-nr. 4180. I forholdet mellem denne
station og vore egne stationer vil vi bru
ge udligningsordningens princip.

★

I maj måned vil der blive udsendt et
kundeblad, og i den anledning vil vi
være vore stationer taknemmelige for
eventuelle bidrag i form af gode billeder
fra redningsaktioner. Billederne bedes
sendt til billedarkivet, Vandtårnsvej 59,
Søborg. Det gælder forøvrigt, at vi altid
er interesserede i gode og skarpe bille
der, der egner sig til reproduktion. Både
i årsberetningen og »Meddelelser« er
der plads til levende illustrationer —
også udover de billeder, vi rekvirerer fra
bladenes pressefotografer.

★
I »Sognerådstidende« for 15 august
f. å. er gengivet en skrivelse af 26. april
f. å. fra Justitsministeriet til en købstads
brandkommission, som havde spurgt, om
brandvæsenet var berettiget til at kræve
betaling for sluknings hjælp ved hede-,
mose- og skovbrande enten af vedkom
mende ejer eller, for så vidt angår
brandvæsener med slukningspligt i op
landskommuner, af vedkommende kom
mune. Hertil har justitsministeriet sva
ret,
»at den kommunerne ifølge brandlov
givningen o.s.v. påhvilende pligt til
at opretholde et brandvæsen efter ju
stitsministeriets opfattelse indebærer,
at en kommune normalt har pligt til
at afholde udgifterne ved slukning af
brande inden for dens område uden
adgang til at kræve udgifterne godt
gjort hos den, i hvis interesse sluk
ningen foretages. Kun i tilfælde, hvor
slukningsarbejdet ved en brand har
været særlig omfattende eller iøvrigt af
en ekstraordinær karakter, kan der ef
ter ministeriets opfattelse blive tale om
at kræve udgifterne godtgjort af
brandlidte eller eventuelt den for
branden ansvarlige.
Justitsministeriet finder ikke, at ar
25

bejdet med slukning af de omhandlede
hede-, mose- og skovbrande i alminde
lighed kan antages at være af en så
dan karakter, at vedkommende kom
mune kan kræve udgifterne refunde
ret.
Det tilføjes, at et oplandsbrandvæsen
i tilfælde, hvor der i kontrakten med
vedkommende kommune er taget sær

ligt forbehold om, at overenskomsten
ikke omfatter udrykning til hede-,
mose- eller skovbrande, men hvor
brandvæsenet desuagtet tilkaldes til
slukning af sådanne brande, må være
berettiget til at kræve udgifterne ved
udrykningen godtgjort af kommunen.
Det bemærkes, at spørgsmålet iovrigt henhører under domstolene.

/{etc-CøMmaniez' en
SAS udgiver et meget smukt og meget
teknisk præget blad, der hedder »Vi fly
ver«. I dette blad finder der en regel
mæssig omtale sted af nye luftfartøjsty
per, og i januar-nummeret var det vores
Aero Commander, der stod for tur. Un
der overskriften: »Hvad er det for et
fly« skrev bladet:
Det lille fikse, tomotorede og hojtvingede transportfly af typen Aero Com
mander, model 560, har vundet en be
tydelig popularitet navnlig blandt for
retningsfolk i USA, hvor mange store
firmaer har anskaffet sig typen til den
private flypark.
Aero Design and Engineering Coå
Bethany, Oklahoma, USA, begyndte sin
produktion af Aero Commander, model
520, kort efter firmaets start i oktober
1950.
Det første fly af model 520, bygget i
hel-metal, blev typegodkendt 30. januar
1952 og leveret til det amerikanske dag
blad Chicago Tribune den 5. februar
1952.
Aero Design lod ialt bygge 150 fly af
Model 520, før man i 1954 gik over til
produktionen af en videreudviklet type
med betegnelsen: Model 560.
Som militær variant er Aero Comman
der, Model 520 leveret til den amerikan
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ske hær i tre eksemplarer med den mi
litære typebetegnelse: YL-26, medens
Model 560A er leveret til US AF (luft
våbnet) i et antal af femten med desig-

nationen: L-26B. Disse sidstnævnte fly
anvendes til transport af højtstående per
soner (VIP’s), og en særlig udstyret L26B er i dag afset til USA-præsidentens
personlige brug.

Aero Commander, Model 560, er også
godt kendt her i Danmark, hvor Falck’s
Redningskorps har vist at gøre god brug
af eet af disse nyttige og hurtige små
fly.
Falcks Aero Commander, med sériai
nummeret 169 og registreringen: OYADN, blev leveret efter en bemærkelses
værdig direkte-fly vning : USA—Dan
mark i forsommeren 1957. Nævnte over
føringsflyvning blev foretaget af Falck’s
eget flypersonel under kommando af
luftkaptajn Ipsen, som er firmaets chef
pilot.

Aero Design er i dag i fuld gang med
at serie-producere en videreudvikling af
Model 560. Den nye version, som vil få
betegnelsen: Model 680, Super, adskiller
sig væsentligst fra tidligere modeller ved
at have kraftigere motorinstallationer i
form af to seks-cylindrede, trykladede
Lycoming stempelmotorer, Model: GSO480-A1A6, hver på 340 hk.

Data for Aero Commander, Model 560.

Fabrikant: Aero Design and Eng. Co.,
USA.
Type: Let, to-motoret transport- og for
bindelsesfly.
Militær typebetegnclse: L-26 (B,C).
Spændvidde: 13,43 m.
Længde: 10,43 m.
Højde: 4,50 m.
Planareal: 22,5 m2.
Motorinstall. : To Lycoming GO-480-B
seks-cylindrede, luftkølede rækkemoto
rer hver på 295 hk.
Tomvægt: 1943 kg.
Fuldvægt: 2730 kg.
Max. hast: 400 km/tim.
March hast.: 282 km/tim.
Aktionsdistance: 1600 km. (5,3 timers
flyvetid).
Tophøjde: 6100 m.
Starhøb, normalt, 225 m.
Stigetid : 9 min. til flyvehøjden 3000 m.
Omtrentlig pris for flyet forsynet med
stilbare propeller: ca. 530.000 kr.

Trods den hårde tid for stationerne er dette billede ikke arrangeret. Ind i mellem har der skullet lidt hvil til, og i
dette tilfælde er afslapningen også vel undt redder Pihl i Rønne, da han forinden havde opholdt sig nogle timer i
iskoldt vand under arbejdet med at få en strandet kutter på land i Arnager, lidt syd for Rønne.
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Orientering
Bortset £ra et enkelt overenskomst
område har vi nu fornyet vore løn- og
arbejdsoverenskomster for en 3-årig pe
riode. Dansen omkring guldkalven er
endt for denne gang, og forhåbentlig får
ingen af os mén af den. Af forståelige
grunde har spørgsmålet om en til løn
forhøjelserne svarende produktivitets
forøgelse været stillet lidt i baggrunden
hos os, men det må håbes, at der fin
des andre veje, ad hvilke omkostnings
forøgelsen kan kompenseres.
Personaleforeningen har henvendt sig
til korpset om uddannelsen af nyt mand
skab, og det er af korpset erkendt, at
vi her har et endnu uløst problem. Et
udvalg er sat på opgaven, som nok skal
blive løst. Men da det ikke er vor hen
sigt at trave i gamle fodspor, må man
være lidt tålmodig. Svømmedykkersko
len har givet os en hel del erfaring
med hensyn til vore folks tilegnelse af
stof, og vi er i færd med at indsamle
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erfaringsmateriale fra kursus i både indog udland.
I juni måned blev der holdt rejsegil
de på den nye station i Roskilde og på
den store tilbygning til stationen i Ran
ders. Begge steder regner vi med at kun
ne tage bygningerne i brug inden som
meren går på hæld, og det samme gæl
der oppe i Dronninglund. I Haderslev
har vi erhvervet en udmærket grund,
som vi skal begynde at opføre en ny
station på inden 1. april 1961, og i Fre
dericia har vi købt en ejendom, der er
velegnet til indretning af en ny station
til erstatning for de ret trange lokaler,
vi for øjeblikket bebor. Endelig har vi
i Skjern købt det areal, der ligger foran
stationsbygningen, og som på længere
sigt vil være nødvendigt for os, når den
nuværende stationsbygning ikke slår til
mere.
København har i mange år været
smertensbarnet hvad pladsforholdene an
går. Men nu ser det ud til at lysne. Vi
har til kommunen afleveret tegninger til
en stor ejendom, der skal opføres på
Polititorvet. Den skal huse både den
gamle station i Tietgensgade og hele den
københavnske administration. Det er for
tidligt at tale om terminer, men menin
gen er i hvert fald, at vi skulle kunne
flytte ind i Falck-huset om et par år. I
mellemtiden må vi klare os så godt vi
kan.
Og så er vort hulkortanlæg i Køben
havn begyndt at komme, og der arbej
des allerede så småt med det. Forelø
big skal hele abonnementsporteføljen
hulles på kort, så kontrolbogholderiets
gamle system kan afløses, og når det er
sket, kommer turen til rapporterne.
Til samtlige abonnenter er i første
halvdel af juni udsendt et lille blad med
en orientering om korpsets virksomhed.
Restoplaget vil blive fordelt til statio
nerne efter rekvisition.

Hvordan en sprøjte bliver til

I denne artikel fortæller civilingeniør Ivan Andersen,
Gladsaxe, om Gladsaxe-stationens nye funktion med byg
ningen af sprøjter.

I vort sidste nummer blev der lige
plads til en notits om, at en ny nor
maltype II var blevet leveret til statio
nen i Helsingør. Selv om der også var
et billede med af den nye sprøjte samt
et klap på skulderen til Gladsaxe-værkstedet for det propre arbejde, kan man
vel nok sige, at det var en for over
fladisk behandling af begivenheden.
Ganske vist har vi i årenes løb udsta
tioneret mange hundrede normaltypesprøjter, men i al stilfærdighed er der
sket den ændring, at vi nu selv tegner,
beregner og samler sprøjterne. Både af

den grund og fordi det vel nok kan
interessere vore folk at vide lidt om
fremgangsmåden ved bygningen af en
sprøjte, følger vi notitsen fra sidste num
mer op med en mere detailleret forkla
ring.
Hvad er en normaltype IL
Med ganske få undtagelser er alle
vore sprøjter af normaltypen II, og man
kan måske deraf få den opfattelse, at
det må være uhyre let at lave en sprøj
te. I begrebet normaltype ligger jo, at
der må være en række normer, der skal
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overholdes. Men slet så ligetil er det
nu ikke, siger civilingeniør Ivan Ander
sen, der er mester for de senest leve
rede sprøjter. For normaltyperne findes
ganske vist beskrivelser fra justitsmini
steriets brandudvalg, men de siger kun,
hvordan chassis, vandpumpe, tank og
karosseri bør være, og de foreskriver på
forskellige områder en række mini
mumskrav. Det betyder, at man i be
skrivelserne har en ramme, som man
under sine beregninger må holde sig for
øje. Men det siger sig selv, at der ikke
kan være tale om retningslinier af en
sådan art, at man blot kan følge dem
slavisk og få en hensigtsmæssig sprøjte
ud af det. Da normaltype-beskrivelserne
blev til, havde man jo ikke de samme
chassiser som i dag. Ting som axelafstand, axeltryk og motorstørrelse har æn
dret sig, og de ændrer sig fra årgang
til årgang. Derfor er man nødsaget til
at bygge sprøjterne udfra de til enhver
tid gældende forudsætninger. Men man
skal så iagttage de krav og henstillin
ger, som findes i typebeskrivelserne.

Det begynder på tegnebordet.
Når vi efter investeringsprogrammet
skal udskifte eller nystationere en serie
sprøjter, kigger man sig først om efter
en egnet chassistype. Her kan typebe
skrivelserne være vejledende, for så vidt
som den for type II foreskriver en axelafstand på mellem 3,8 og 4,5 m foruden
en række krav til bremsesystem, total
vægt o.s.v. Vi har altså på den ene side
noget at gå efter, men der kan være
flere chassismærker, der opfylder be
skrivelsens krav. Vi ved alle, at der kan
være forskel på chassisårgange ganske
som der kan være forskel på vinårgan
ge. Til de sprøjter, vi har bygget her i
Gladsaxe, valgte vi et Austin-chassis 5 K
med en axelafstand på 4064 mm og en
bruttobelastning på 8,4 tons.
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Da chassiset var kommet til den før
ste sprøjte, gik der nogle dage med at
kigge på det og gøre sig nogle tanker
om den mest hensigtsmæssige placering
af sprøjtens enkelte dele, og derefter
gik jeg i gang med tegningerne. Først
nogle grovtegninger, hvorpå jeg place
rede de vitale dele, d.v.s. forpumpen,
højtrykspumpen og vandtanken. Når
forpumpen og højtrykspumpen er an
bragt på tegningen, kan man prøve sig
frem med vandtanken og nå til den for
deling af vægten, der er foreskrevet i
chassisets typegodkendelse. Man kan
altså forkorte eller forlænge vandtanken
lige præcis så meget, at kravene om
axeltryk opfyldes samtidig med, at alt
fornødent hensyn tages til tyngdepunk
tet. Man kan for den sags skyld også
jonglere lidt med vandtankens højde og
bredde.
Arbejdet ved tegnebordet er ikke gjort
med bare at placere disse tre ting. For
pumpen skal jo forbindes med motoren,
og højtrykpumpen skal forbindes med
vandtanken, og disse forbindelser skal
selvfølgelig ikke genere alt det, der iøvrigt skal fyldes på køretøjet. Der skal
tages vidtgående hensyn til det prakti
ske arbejde med køretøjet, og det er
skam hensyn, man allerede må være op
mærksom på, når man sidder med teg
ningerne.

Gearede pumper.
Når jeg nu har nævnt, hvilket chas
sis, vi har brugt, kan det også være på
sin plads at sige lidt om de andre væ
sentlige bestanddele, som i forvejen er
indkøbt til brug ved bygningen, og som
man fra starten på tegnebordet arbejder
med. Der er først forpumpen. Hertil
valgte vi en Aster I 2500 minutliter, og
her kan det måske være rimeligt at næv
ne, at normaltypebeskrivelsen kræver en
ydeevne på. mindst 1400 minutliter ved

et afgangstryk på 6 atm. og en suge
højde på 1,5 m, idet man dog til brand
væsener i havnebyer henstiller, at yde
evnen er ca. 1800 minutliter. Asterpumpen behøver jeg vel ikke at sige meget
om. Den kender alle vore folk, og vi
har kun godt at sige om den. Højtryks
pumpen er en af Myers. Den yder på
hver pistol 100 liter i minuttet med sam
let stråle, og den er på 60 gallons og
har to Cardox-pistoler.
Forpumpen og højtrykspumpen har vi
gearet, så de kan køre samtidig. Det
er praktisk at kunne køre med højtryk
ket og dække af med tågetæppe samti
dig med at slukningen ved hjælp af for
pumpen står på.
For igen at vende tilbage til normaltypebeskrivelsen, vil jeg lige bemærke,
at en ting som højtryk jo slet ikke fand
tes, da beskrivelsen blev til.
Den tredie væsentlige ting, vandtan

ken, går værkstedet i gang med, så snart
jeg er færdig med beregningerne og kan
opgive de nøjagtige dimensioner.
Karosseri og øvrige indretning.
På tegningen laver jeg så karosseriet,
og dermed har man så at sige fået et
stort rum, hvori ganske vist allerede en
del af pladsen er optaget af højtryks
pumpe, vandtank og de nødvendige rør
ledninger. Det følgende arbejde, som sta
digvæk foregår ved tegnebordet, er næ
sten som at indrette en bolig. Man har
en given mængde ting, som skal anbrin
ges inden for de givne rammer, og må
den, hvorpå tingene skal anbringes, skal
være den mest hensigtsmæssige. På det
tidspunkt kommer en mængde ønsker
ind i billedet, og det er hovedsagelig
ønsker, der har rod i det praktiske ar
bejde på brandstederne. Det er altsam
men ting, som vi har diskuteret grun
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digt, og under diskussionen har alle for
hold været taget i betragtning. Vi har
set på, i hvilken rækkefølge materiellet
skulle bruges, hvor hyppigt det kom i
brug, vægten o.s.v. En ting som slange
vinder kunne selvfølgelig ikke give an
ledning til stor debat. Det er materiel,
der skal være let tilgængeligt, og da det
vejer godt til, må det af hensyn til kø
retøjets tyngdepunkt placeres lavt. En
anden ting som f. ex. betjeningstavlen
til højtrykspumpen, vejer ikke noget, så
den kunne man godt placere højt i kø
retøjet, og hvor ville den sidde bedre
end i mandskabsrummet? Her er den let
tere at betjene end på siden af vognen,
og man opnår tilmed at nedsætte risi
koen for tilfrysning i ledningerne. Som
bekendt har man hidtil haft tavlen på
vognens side, hvor den tager plads op
for andet materiel, men i mandskabs
rummet tager den ingen plads op.
Efter normaltypebeskrivelsen skal sprøj
ten være forsynet med to sugeslanger.
Disse slanger har man hidtil som regel
anbragt oppe på vognens tag. Men det
fandt vi upraktisk, for det turde være
almindeligt bekendt, at vi med højtryks
sprøjter ikke ret tit får brug for suge
slanger, og hvorfor skal man så have
sugeslangerne liggende oppe på taget,
hvor de er udsat for ødelæggelse i tidens
løb? Derfor fandt vi på at lave plads
til sugeslangerne lige under taget. I ste
det for fik vi på taget plads til to 9-meter stiger. Det var et ønske, som kom
fra Helsingør, og som vi fandt så for
nuftigt, at vi også anbragte stigerne
samme sted på den sprøjte, vi har byg
get til Taastrup.
Sådan kunne jeg nu blive ved med at
omtale alle de forskellige ting, som skal
placeres, men det skulle næppe være
nødvendigt, for man vil sikkert nu have
fået et indtryk af den metode, vi går
frem efter.
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Tilbage står så kun at udarbejde de
tailtegninger, således at værkstedet og
karosserifabriken kan tage fat.
Så er det værkstedets tur.
På værkstedet har man, medens ar
bejdet med detailtegningerne står på,
været fuldt beskæftiget med at fremstille
vandtanken, og efter detailtegningerne
kan man nu også gå i gang med rør
ledninger og montering af pumperne.
Værkmester Jensen har fra sit studie
ophold hos Kronenburgs i Holland nøje
kendskab til montering af højtrykket, og
sammen med mekanikerformand Leif
Hansen og maskinarbejder Preben Pe
tersen sørger han for monteringen aif
både pumper og tank.
Alt hvad der skal monteres, inden ka
rosseriet bygges på, bliver monteret hos
os selv, og først da køres vognen til
karosserifabriken i Glostrup. Det giver
os en pause, for nu skal vi blot vente
på, at fabriken bygger det karosseri, vi
har givet den tegning over. Men en
skønne dag bliver også fabriken færdig,
og så kommer køretøjet tilbage til værk
stedet, hvor man tager sig af alle de
mindre monteringsproblemer, før pak
ningen med materiel kan finde sted. Vi
afprøver pumperne, og vi prøvekører
vognen, så vi er sikre på, at den er helt
i orden, når den afleveres.

Jeg kan ikke slutte en sådan redegø
relse om bygningen af sprøjter uden at
føje den bemærkning til, at alle vi her
i Gladsaxe, som har haft med bygnin
gen at gøre, finder arbejdet uhyre in
teressant. Det er jo ikke almindeligt, at
vi, der beskæftiger os med brandsluk
ning og i årenes løb har høstet nogen
erfaring om arbejdet i marken, får lej
lighed til selv at fremstille og forme

vort materiel. Helsingør-sprøjten er vort
fjerde sprøjtebyggeri, og vi synes selv,
at vi er sluppet pænt fra det. Selvfølge
lig vil vi være glade for om nogen tid
at høre fra de respektive stationer,
hvordan de er tilfredse med køretøjerne,
men vi har jo ikke kunnet undgå alle
rede nu at høre, hvordan sprøjterne er
blevet bedømt. Bl. a. ved jeg, at de
nordsjællandske brandinspektører har
været i Helsingør og se på sprøjterne
deroppe, og vi har kun grund til at væ
re glade for de udtalelser, der faldt ved
den lejlighed.
Vi har ikke revolutioneret normalty
pen. Men vi har på en række punk

ter udført arbejdet anderledes, end man
er vant til. Det er dog kun sket un
der meget nøje hensyntagen til det prak
tiske arbejde på brandstederne, og jeg
synes også, at en sådan stadig tilpas
ning er både ønskelig og nødvendig.
Det håndværksmæssige arbejde, der
her på værkstedet er lagt i de nye sprøj
ter, er efter mit skøn det bedst tænke
lige, og hertil har efter min opfattelse i
høj grad bidraget det ypperlige samar
bejde, vi har haft herude. Vi har hele
tiden kunnet sludre om tingene og i
hver eneste detaille få netop det frem, vi
fandt bedst.

1
En af de første opgaver
til Aalborgs nye blok
vogn var transport
af denne 40 tons
dampudskiller
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Aalborg-stationens nye blokvogn

Det vil erindres, at vi i sidste num
mer efterlyste et fotografi af Aalborgstationens vidunder af en blokvogn. Ef
terlysningen var ikke forgæves, for det
varede ikke mange timer, før vi mod
tog en mængde billeder af både blok
vognen og en række aktioner, man har
deltaget i med og uden blokvogn. Der
var en del mere, end vi kan få plads
til i dette nummer, og vi kan sikkert
regne med fremtidig at høre lidt ofte
fra den store Limfjordsby. Men det er
jo sådan, skrev redningsinspektør Kai
Rasmussen i et medfølgende brev, at vi
heroppe ikke har det med at slå os for
brystet, selv om vore aktioner måske
nok kan synes bemærkelsesværdige set
med andre stationers øjne. Og da nu
»Meddelelser« så gerne vil, så skal vi
såmænd ikke gøre os kostbare.

Og så lader vi inspektør Rasmussen
fortælle :

Med hensyn til vor nye blokvogn
ville vi jo nok af os selv være kommet
med en omtale senere, men vi så sådan
på det, at det var bedst, om vi først
havde haft lejlighed til at prøve den et
stykke tid, før vi udtalte os. I mellem
tiden har vi været i arbejde med den en
hel del gange, og vi kan godt nu be
rette lidt om den. Vognen er registreret
til 30 tons. Den er bygget hos firmaet
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Skov &. Andersen i Aalborg, som ved
leveringen garanterede den til en belast
ning på 40 tons. Dens egenvægt er 7,5
tons. Chassiset er bygget på fire vanger
af fladjernsforstærkede UNP-profiler 32
med syv tværliggende UNP-profiler 24.
Ladet består af 10 mm dørkplader. Vog
nens totallængde er 8 m, og dens axelafstand er 6 m. Forvognen er bygget
på en speciel drejekrans, så den er helt
underdrejet, og har 4 luftgummihjul Mi
chelin Metalic af størrelsen 1050x 20.
Bagvognen har 16 luftgummihjul 750X
10. Vognen er selvfølgelig forsynet med
trykluftbremser, og den er synet og
godkendt af myndighederne.
Som det ses af billedet, er vognens
midterparti nedsænket. Derved har vi
fået samme højde som jernbanernes spe
cielle transformatorvogne af typen K.T.
10000. Hvis vi skal bruge den til trans
port af selvkørende gravemaskiner o. L,
har vi en rampe, der kan anbringes på
siderne eller bagvognen, så maskinerne
selv kan køre op.
Vi har som nævnt allerede været i ar
bejde med den en del gange, og vi har
været ude for mange situationer, hvor
under vi har haft rig lejlighed til at
prøve dens forskellige kvaliteter. Vi har
arbejdet med højst forskellige belastnin
ger, og vi har prøvet adskillige til- og
frakørselsforhold, som kunne siges at

være særdeles vanskelige, og endelig har
vi prøvet transporter over højst forskel
ligartede underlag. Og vi må virkelig
sige, at vognen fuldt ud har svaret til
de stillede forventninger.
Lad mig nævne et par af den sene
ste tids arbejder med blokvognen. Vi
transporterede således en 28 tons trans
former fra banen. Den var transporte
ret til banen i Vejle af stationen derne
de og anbragt på en af banernes K.T.
10.000-vogne, og heroppe tog vi os af
transformeren. Af billedet vil man kun
ne se, hvor fordelagtig nedsænkningen
er. Og så havde vi transporten af en
dampudskiller, der var udskibet fra Aal
borg skibsværft og skulle ud til det nye
elværk. Vi havde fået opgivet vægten
til 39,6 tons, og hertil kom så en opklodsning, der vejede 2 tons. Dampud
skilleren var 13 m lang og havde en
diameter på 2% m (se billedet side 63).

Kørslen foregik på ujævnt havneterræn,
og indskørselsforholdene på elværkets
byggeplads var meget vanskelige. Allige
vel bevægede vognen sig støt og roligt
hen over underlaget.

Aarhus-stationens
special-ambulance
På stationen i Aarhus har man anskaf
fet en ny ambulance, der i sit indre
udstyr adskiller sig noget fra vore nor
male ambulancer, for så vidt som den
er blevet indrettet efter overlæge Hen
ning Poulsens vejledning. I dette køre
tøj kan narkoselægen foretage såvel
blodtransfusion som genoplivningsforsøg,
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og han kan suge patientens mundhule
og luftrør.
Den nye vogn vil naturligvis komme
til at arbejde sammen med den nye ud
rykningsvogn, som svømmedykkertjene
sten har fået. Ved drukneulykker af en
hver art vil frømændene tage afsted i
deres udrykningsvogn, medens ambu
lancen følger efter, idet den på vejen
medtager narkoselæge fra hospitalet. Kø
retøjet, der er kaldt »den rullende ska
destue«, vil også blive taget i brug ved
større færdselsuheld.
Foruden den faste installation af ilt
og sug, poseventilation m. v. er vognen
udstyret med transportable anlæg til
brug på stranden, i baggårde og oppe i
etagerne. Yderligere medføres poseven
tilation til brug for lægen (uden skum
gummi) samt tungeholdere og masker
passende til både børn og voksne.

Et exempel på poseventilationens be
tydning havde man for ikke så længe
siden, da stationen blev rekvireret til en
forgiftet patient. Det var en dame, der
var blevet kulosforgiftet i en vaskekæl
der, hvor der formentlig var opstået en
fejl i vaskerianlæget. Den pågældende
dame sank sammen, og vi blev rekvire
ret. Ambulancen havde undervejs hen
tet overlæge Henning Poulsen og en sy
geplejerske, og ved ankomsten til ulyk
kesstedet påbegyndtes øjeblikkeligt be
handlingen. På det tidspunkt var pa
tienten fuldstændig livløs, men efter be
handling med poseventilation kom ån
dedrættet i løbet af 4—5 minutter.
Udrykningen var exemplarisk, og der
er næppe tvivl om årsagen til, at denne
patient reddede livet.

Ventilations- og sugeagregatet i den nye ambulance
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Om at repræsentere
Vi er alle en slags socialister, udtalte
Christmas Møller engang, og for knap
så længe siden lancerede H. C. Hansen
udtrykket om, at vi alle er en slags li
beralister. Udtryk af den art kan med
lidt behændighed og i ly af en given
stemning passes helt godt ind i en sam
menhæng, så de ikke bliver helt me
ningsløse, og de har den fordel, at de
er bombesikre på en passende placering
i aviserne. En skønne dag havner de såmænd også nok i samlingen af bevingede
ord, der i forvejen minder os om, at vi
alle er både syndere og jyder.
Nu er bevingede ord jo ofte taget ud
af en sammenhæng, så man ikke behø
ver at forlade sig på deres ubetingede
gyldighed. Og sommetider er det også
mindre hyppigheden af et udtryks an
vendelse eller dets originalitet end ska
berens position, der har skaffet det
plads hos Büchmann eller Vogel-Jørgensen. Humoristen Knud Poulsen har med
vanlig elegance forklaret det på den må
de, at et kongeord tit er et ganske al
mindeligt ord, sagt af en konge.
Fornylig er der med specielt henblik
på erhvervslivet skabt et nyt udtryk til
gruppen, der begynder med Vi er alle
. . Det er forfatteren Johannes Smith,
der som et led i sin behandling af virk
somhedernes good-will problemer giver
udtryk for den opfattelse, at vi alle er
ambassadører. Selvsagt ikke af den
slags, der hører til statens fineste løn
ningsklasse og ved festlige lejligheder
går med trekantede hatte og guldgalio
ner nedad bukserne, men repræsentan
ter for de virksomheder, vi er knyttede
til. Under sin behandling af emnet på
viser Johannes Smith, at dette med at

repræsentere stikker meget dybere, end
vi almindeligvis går og tror.

★
Hos os har vi en gruppe medarbejde
re, der ligefrem tituleres repræsentanter.
Om denne gruppe ved vi allesammen,
at repræsentationen udadtil er en væ
sentlig bestanddel af deres job. Hvis de
ikke gør det ordentligt, går det nok ud
over dem selv, men det rammer også os,
og derfor interesserer vi os naturligvis
for deres gøren og laden. Vi er inter
esserede i, at de nøje følger de retnings
linier, der er afstukket for akkvisitio
nen, at de optræder korrekt og venligt,
argumenterer fair og sørger for at være
præsentable. Repræsentanterne hos os er
vore sælgere. De er i stadig kontakt
med kunder, og hvis de sjusker med
dem selv eller deres arbejde, har de gode
chancer for at forringe deres egne vil
kår og skade vort omdømme.
Alvorligt talt vil det vist nok være
vanskeligt at overbevise alle om, at de
både er socialister, liberalister, syndere
og jyder. Slet så svært skulle det ikke
være at gøre erhvervslivets folk begribe
ligt, at de alle repræsenterer deres virk
somheder. Når der ikke existerer noget
slagord om, at vi alle sammen også er
kunder, skyldes det nok, at det ikke er
noget, der er nødvendigt at slå fast.
Som kunder ønsker vi at blive behand
let ordentligt. Ellers bliver vi sure, og vi
holder måske op med at handle de ste
der, hvor betjeningen ikke passer os.
Selv om vi får at vide, at forretnings
indehaveren i virkeligheden er en flink
fyr, så formilder det os sjældent, hvis
hans expedient eller expéditrice giver os
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følelsen af, at vi er til for hans eller
hendes skyld og ikke omvendt. Det er
et forhold, vi har skrevet om før med
udgangspunkt i det gamle engelske han
delsudtryk Customer is King, og situa
tionen turde være velkendt. Vi er som
kunder ikke i tvivl om, at expedienten
eller expeditricen er repræsentant for
forretningen, for den betjening vi venter
af forretningen, skal han eller hun yde
os. For forretningerne ville problemet
være knap så stort, hvis folk ville kla
ge, når de blev udsat for dårlig be
handling. Men desværre forholder det
sig sådan, at det kun er en uendelig
lille del af utilfredse kunder, der gider
have ulejlighed med at klage. Forholdet
er engang undersøgt inden for et be
stemt amerikansk markedsområde, og
tallet var vist så lavt som 5—6 pct.
★

Også vore stationsledere, vagtmestre
og reddere er repræsentanter for os. Det
er ikke nok, at de teknisk mestrer deres
metier, omend vi indrømmer, at det er
en meget væsentlig ting. Vi er selvføl
gelig glade for den mand, der kan få he
vet en kæmpetyr op af en brønd på
ingen tid eller fixe andre vanskelige si
tuationer ved hjælp af prima teknik.
Han skal bare passe på, at hans tekni
ske dygtighed ikke gør ham overlegen
og indbildsk, for så ødelægger han en del
af det gode indtryk, som hans arbejde
kan give. Mange af de breve, vi får fra
vore kunder, og hvoraf en del er blevet
citeret her i bladet i tidens løb, fortæl
ler os jo, hvor uendeligt vigtigt det er,
at vore folk optræder hensynsfuldt og
venligt. At de kan deres arbejde be
tragter de fleste som en given ting,
selv om arbejdet er nok så vanskeligt.
Men det, at folk i tilgift får en venlig
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og hensynsfuld behandling, gør ofte det
største indtryk.
Ingen af vore uniformerede folk kan
være i tvivl om, at de er repræsentan
ter for os. Virksomheden identificeres
med dem ganske som vi selv vurderer
en forretning på grundlag af den be
handling vi får, når vi er kunder i den.
Ingen af os kan helt frigøre os for den
virksomhed, vi er tilknyttet. Heller ikke
privat, og det gælder især, når der er
uniformer med i spillet. Har en mand
et dårligt ry på sig privat, så smitter
det også af på korpset, og derfor kan
man heller ikke fortænke os i, at vi in
teresserer os lidt for personalets privat
liv. Vi ville jo til exempel være dårligt
tjent med en mand, om hvilken man
med rette kunne sige, at han drak eller
på anden måde gjorde sig ufordelagtigt
bemærket. Man kan altså ikke blot sige
om vore uniformerede folk, at de alle
sammen er vore repræsentanter — eller
for den sags skyld gerne ambassadører
— men også, at de er det bogstaveligt
talt altid.
*

Noget sværere bliver det nok at for
klare kontorfolkene, at også de er med
til at repræsentere virksomheden. Man
ge af dem kommer jo aldrig i direkte
berøring med publikum, i hvert fald
ikke på korpsets vegne, og de tror må
ske, at de sidder godt gemt og ikke har
chance for hverken at forbedre eller for
ringe korpsets good-will. Men det er
ikke rigtigt. Ved omstillingsbordene er
det da så oplagt, at kvaliteten af tele
fonbetjeningen spiller en rolle for korp
sets omdømme. Hvis man tilstrækkeligt
ofte lod folk hænge i røret for at ven
te på, at et lokalnummer skal blive le
digt uden at fortælle dem, at det på
gældende nummer er optaget, og hvis

man bare puttede propper ind uden at
bekymre sig det fjerneste om, hvor vidt
lokalen nu også blev taget, så ville man
gøre sit bedste for at få folk til at blive
gale i hovedet. En fyldestgørende, klar
og venlig expedition af indgående sam
taler føles som et berettiget krav, og
honoreres ctet ikke, efterlader det sam
me følelse som den vi kender fra besø
get i en forretning, hvor vi er blevet
behandlet dårligt.
Telefonerne hos os er et vigtigt kapi
tel. Hvor mange tænker egentlig på, at
vi har godt 250 ledninger foruden alle
lokalnumrene? Det er da en post I Vi
har mange muligheder for telefonisk at
behandle folk godt eller dårligt, men vi
tror på, at enhver bestræber sig for at
være på højde med de krav, der stilles
om god telefonkultur. Kontorfolkene
bør dog mindes om den irriterende
fornemmelse, der kan komme op i én,
hvis man i telefonen har redegjort for
en sag og derpå får at vide, at det skam
slet ikke er noget han eller hun ken
der til, men at man nu skal blive stillet
om til en anden, som man kan aflevere
hele lektien til. Det mindste man kan
gøre i en sådan situation er at tage
imod forklaringen og selv sørge for, at
den bliver givet rigtigt videre, så kunden
derefter kan blive ringet op og få et
tilfredsstillende svar. Kontorfolkene bør
også mindes om, at telefonernes antal
er nogenlunde afstemt efter de behov
korpset har for telefoner, medens der
ikke specielt er taget hensyn til privat
forbrug. At man kan komme ud for at
skulle give eller modtage en privat be
sked i telefonen, er forståeligt, og ingen
har nogensinde sagt et ondt ord i den
anledning. Men private drøftelser af
mere omfattende karakter bør henlæg
ges til privatlivet og ikke beslaglægge
korpsets telefoner. Det være sagt i al
venskabelighed.

Selv om kontorfolkene først og frem
mest kommer ind i hele dette repræsen
tationsbillede på grund af en vis tele
fonkontakt udadtil, så er det forkert at
tro, at dermed er det også slut. Der
udgår fra kontorerne en masse skrift
lige ting, og disse tings form og udseen
de er aldeles ikke ligegyldige. Den, der
konciperer eller renskriver et brev eller
en redegørelse, der skal ud af huset,
repræsenterer også korpset, og gør han
det skidt, er han en dårlig repræsen
tant. Hvis man i et sådant skriftligt
arbejde mishandler sproget eller dispo
nerer stoffet, så der hverken bliver hovede eller hale på det, så stempler det
korpset. Måske giver det anledning til
misforståelser eller vanskeliggør tileg
nelsen af indholdet hos modtageren.
Man vil sjældent høre nogen klage i
den anledning, men det betyder ingen
lunde, at forsømmelsen ikke har efter
ladt et mindre godt indtryk.
Hvad der her er sagt om breve og
andre redegørelser gælder også faktu
raer, rapporter og hvad, der ellers ud
går fra kontorerne. Tænk blot på en
ting som udskriften på konvolutterne.
Folk kan forståeligt nok lide, at deres
stilling, navn og adresse skrives rigtigt,
og det er utilgiveligt sjuskeri at lade
være med det, blot fordi de oplysninger,
man har, ikke er fyldestgørende. Man
kan sommetider få det indtryk, at unge
mennesker ikke aner, hvorledes man
slår op i Krak, Handelskalenderen, de
forskellige adressebøger o.s.v. Men det
må de respektive ledere lære dem. Selv
tilsyneladende små fejl på kontorerne
kan efterlade indtryk, der ikke står me
get tilbage for det man kan få i en bu
tik med en sløset betjening.
Med andre ord: Hvad man end be
skæftiger sig med i en virksomhed, så
er man med til at repræsentere den og
forme dens omdømme. For hver lille
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bommert der begås, hvadenten det er i
vore folks optræden, ved expeditionen
af telefonsamtaler eller under arbejdet
på kontorerne, ødelægges lidt af den

good-will, der er skabt, og som helst
skulle holdes vedlige. Derfor ser vi ger
ne, at Johannes Smith’s nye slagord, at
vi alle er ambassadører, fæstner sig.

Fra stationerne
Ved en af de voldsomme forårsstorme,
der undertiden drager hen over landet,
blev Aalborg også berørt. Der opstod
skader af de velkendte arter, såsom lø
se tagsten, skorstenspiber, butiksskilte
o.s.v. Aalborg-stationen fik derudover
en interessant opgave lidt over det al
mindelige.
Det viste sig tidligt på morgenen, at
fløjstangen med vejrhane og gesvejs
ninger på det 72 m høje tårn på Vor
Frelsers Kirke var knækket og hængte
med toppen nedad helt oppe i det øver
ste af det slanke spir. Det var ikke mu
ligt fra jorden eller lugerne i tårnet at
konstatere, hvad fløjstangen hang fast
i, og den truede med hvert øjeblik at
styrte ned i et stærkt befærdet gade
kryds.
Et herværende firma, der havde fået
overdraget arbejdet med at nedtage fløj
stangen, overlod arbejdet til os, da fir
maet ikke mente at kunne løse opga
ven, da der ikke kunne bygges stil
ladser af hensyn til faren for rystelser
under opbygningen, rent bortset fra den
tid, det ville tage.
Efter en hurtig planlægning af arbej
det udførelse med påfølgende læsning
af nødvendigt grej kunne arbejdet tage
sin begyndelse. To uforfærdede redde
re: Jens Urth og Kaj Hansen påtog sig
opgaven med at gå til tops og udføre
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arbejdet. Den første del ai opstignin
gen foregik ad trapperne i tårnet og
derefter ad kongen (midterstolpen i spi
ret) helt op i spidsen, hvor de savede
et hul på ca. 50x 50 cm i kobberpladen
ud mod den knækkede fløjstang. Red
der Urth var hurtigt ude af hullet og
anbragte en stålwire til sikring af stan
gen. Herefter skulle stangen vendes så
ledes, at den tunge ende kom nedad. I
toppen udvendig på spiret blev anbragt
et løbehjul, hvorigennem wiren fra et
håndspil, der var fastgjort til kongen,

skulle løbe. Et reb blev firet ned til en
kranvogn, hvis opgave var at holde
fløjstangen fri af kobbertaget under ned
firingen. Herefter var tilbage at frigøre
fløjstangen fra toppen af spiret. Det vi
ste sig, at den kun hang i en forholds
vis tynd lynafleder af kobbertråd, der
delvis var slidt over.

ner viste sig imidlertid at være rustet
fast. Assistent Eduard Christiansen og
garagemester Knud Jacobsen påtog sig
opgaven. Hverken stationens eller brand
væsenets stige kunne række så højt, men
man riggede til stationens 20 m stige en
extra stige på 8 m, og på den måde
lykedes det at nå op til vejrhanerne og
få dem ned til bronzering. Bagefter blev
de selvfølgelig sat op igen.
Det var forøvrigt første gang i 50 år,
at nogen havde set til de to vejrhaner.
Til Aarhus Stiftstidende forklarede Knud
Jacobsen bagefter, at han og Christian
sen havde tænkt på at tage et skilt med
op, hvorpå der stod »Malet«, men da
der alligevel ikke kom nogen forbi der
oppe, lod de være. Ellers skulle de også
bare have været op for at tage det ned
bagefter.
★

Hele arbejdet varede et par timer og
forløb uden uheld. Vi havde takseret
fløjstangen til at veje 300 kg. Det viste
sig senere, at den »kun« vejede 250 kg
og var 5 m høj.
*

Aarhus-stationen har også været oppe
i et spir, selv om det ikke var 72 m,
men kun 26 m. Til gengæld kunne man
ikke komme op indvendig fra. Det var
ude på restaurant Varna, der som et led
i hovedrengøringen skulle have istand
sat de vejrhaner, der sidder oppe på
restaurantens to tårne. De to vejrha

Ved en brand den 10. maj på ejen
dommen »Rostbjerggaard« i Aarslev
ydede Aarhus-stationens mandskab et
bemærkelsesværdigt og dygtigt slukningsog redningsarbejde. Branden, som op
stod næsten explosivt, bredte sig hur
tigt over hele ladebygningen, der var
bygget i forlængelse af kostalden. End
nu inden vi var kommet derud, var går
dens folk gået i gang med at redde dy
rene ud, og da køerne heldigvis stod i
patentbindinger, blev de hurtigt slået løs.
Under arbejdet hermed ankom Aarhusstationens slukningstog, og nogle af vo
re reddere tog strax del i redningen af
dyrene. Det var ikke så nemt med de
mange kalve, for de stod bundet med
reb, og da stalden efterhånden var helt
fyldt med røg, måtte vore reddere alene
tage sig af kalvene.
Redderne Arne Rosenberg og Martin
Fredslund præsterede her en fin indsats.
Ialt blev 95 dyr reddet, og det siger sig
selv, at gårdens ejer var yderst taknem
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melig og ikke vidste alt det gode, han
skulle gøre for de to reddere.
Redningsarbejdet gav Aarhus Stiftsti
dende anledning til i sin rubrik »Blom
ster til...« den 12. maj at omtale de to
reddere. Det hed heri bl. a.:
Ved talrige lejligheder viser de ra
ske redningsfolk et stort personligt
mod, der betragtes som en selvfølge
såvel i deres egen kreds som blandt
dem, der modtager deres,hjælp.
Havde en udenforstående præsteret
det samme, var han måske blevet ind
stillet til Carnegies heltebelønning el
ler en form for dusør. Men Falckmændene har kun gjort deres pligt.
Deres belønning er tilfredsstillelse ved
at have udført denne pligt bedst mu
ligt til gavn for andre.

Fra storkerede-aktionen i Skjern.

yderligere befæste sin position. Da en
del af storkerederne var blevet ødelagt
sidste vinter, blev vi sat til at restau
rere storkereder, hvilket oftest ville sige
at opsætte nye reder.
Redder Arne Rosenberg læsker sig med en skål mælk
efter det hårde job.

★

Skjern er blevet en storkeby, og efter
at byen er blevet købstad vil den gerne
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★
Den 5. juni antændte en lastbil 23
brande regelmæssigt fordelt over Ting
skoven mellem Aalborg og Fjerritslev,
og kun ved et dygtigt og hurtigt sluk
ningsarbejde, som vore stationer i Fjer-

Redder P. Chr. Pedersen, København, tog sig fornylig pænt af dette køretøj, da kusken var blevet forhindret af
omstændigheder, der tydeligt gjorde hesten helt flov. Efter anmodning af politiet sørgede vi for at få køretøj og
hest hjem, hvor sidstnævnte blev behørigt fraspændt og affodret.

ristlev, Brovst og Løgstør var mestre for,
lykkedes det at hindre en storbrand i
den 1300 tdr. land store skov. Det var
en skovfoged, der observerede en del
småbrande i skoven langs hovedvejen,
og han alarmerede strax vor station i
Fjerritlev. Ved vor ankomst til skoven
opdagede nye brande, bl. a. i et lyng
areal, hvorfra flammer arbejdede sig hen
mod en stråtækt ejendom. Nu blev også
stationerne i Brovst og Løgstør tilkaldt,
og i løbet af en time var man så vidt,
at faren for ejendommen var overstået.
Men i det samme kom der melding om
en ret stor brand i sydskoven, og hur
tigt blev materiel og mandskab dirige
ret dertil. Ved at hugge brandbælter lyk
kedes det at begrænse ilden til 7—8 tdr.
land plantage.

Vore frømænd har været i livlig ak
tivitet i den sidste tid. Gladsaxefolkene
har flere gange måttet arbejde i Fure
søen for at finde druknede, og det er
hver gang lykkedes, selv om arbejdet en
af gangene stod på i 3 dage. Ved Hals
arbejdede vore folk fra Aalborg og Aar
hus og fandt føreren af et nedstyrtet
jetfly. Og fra andre stationer meldes om
en række mindre og løste eftersøgnings
opgaver.

★

Fornylig modtog stationen i Odense
melding om brand i Nyborg færgelejer.
Der dirigeredes omgående slukningstog
til Nyborg fra stationerne i Nyborg,
Odense og Svendborg, men ved ankom
sten viste det sig, at det var justitsmini
steriets brandudvalg, der havde været på
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Flyvetjenesten står overfor højsæsonen, og på værkstedet i Kastrup arbejdes på højtryk. Til venstre er mekaniker
Thomsen i lag med noget apparatur, som vi andre dødelige ikke har forstand på, og til højre tager mekaniker
Sørensen sig af noget mere fatteligt: En reservemotor.

spil. Både opbudet af mandskab og ma
teriel samt udrykningstiderne var til ug
med kryds og slange.

★
En anden brandøvelse, der fandt sted
den 23. maj på en af landets smukkeste
ejendomme, Trapholdt ved Kolding, gav
også anledning til megen ros. Ejendom
mens ejer, dr. scient G. Lind skrev dagen
efter til stationen og komplimenterede
arbejdet, og samtidig modtog direktionen
følgende brev fra doktoren:
Da direktionen formodentlig altid mod
tager klager, så snart der er et eller
andet at klage over, finder jeg det på
sin plads også at meddele, når det mod
satte er tilfældet, af hvilken grund jeg
sender Dem en genpart af en skrivelse,
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jeg samtidig har sendt lederen af
korpsets station i Kolding.
Hertil kan jeg iøvrigt føje, at denne
min opfattelse fuldtud deles af såvel
brandinspektøren, branddirektøren, poli
tifuldmægtigen og andre med kendskab
til praktisk brandslukning tilstedevæ
rende personer.
Forøvrigt vil jeg gerne samtidig benytte
denne lejlighed til at meddele Dem, at
mine chauffører, der nu i 15-20 år dag
ud og dag ind hele vinteren igennem
og uanset hvor glatte eller tilsneede
vejene er, kører hele landet rundt med
æblebilerne her fra Trappergårdens
æblehaver, desværre af og til har måttet
tilkalde hjælp fra den Falck-station, i
hvis nærhed de har været, men lige
gyldigt hvor i landet det så har været,
har jeg endnu aldrig hørt andet end
lovord over den service, der er blevet
ydet dem.

Eu lille dame på 3 år fandt ind på stationen i Køben
havn, da hun ikke kunne få hovedet ud af sin stol.
Hun måtte søreme også saves fri.

På grund af pladsmangel må vi nøjes
med at bringe et par af hilsnerne til sta
tionerne. Ruth och Ragna Thorelle fra
Borås i Sverige takker folkene i Nykø
bing F. for assistancen den 29. og 30.
april, og proprietær A. Holm, Eskjær
pr. Tolne siger på sin hustrus og egne
vegne tak til korpset og specielt til Hjørring-stationen for en fin sygetransport

Lemmy under en af optagelserne i Hamborg.

fra København, derunder også for fly
veturen.

13 nye svømmedykkere
Et nyt hold svømmedykkere er udgået
fra skolen i Aarhus efter et 9 dages
kursus, der afholdtes i tiden 27. juni—
4. juli, og som var tilrettelagt efter en
plan, vi havde foreslået ministeriet for
handel, industri og søfart med henblik
på vor anmodning om at få vor svøm
medykkerskole godkendt.
Dette kursus blev naturligvis præget
af, at vi siden sidst har fået en ny
dykkerlov, som også omfatter svømme
dykkere, og at der i medfør af denne
lov er udstedt en række bekendtgørelser
om uddannelse, materiel m. v. — be
kendtgørelser, som eleverne også måtte
sætte sig ind i. Derved kom dette kur
sus til at adskille sig fra de foregåen
de. Til orientering for de tidligere ud

dannede frømænd kan nævnes, at time
planen denne gang også omfattede in
struktion om dykning til nedstyrtede
fly, herunder demonstration af katapult
sæder og behandling af våben m. v.
I modsætning til tidligere afsluttedes
undervisningen den 9. dag med en prø
ve, hvorunder de fleste af eleverne var
godt nervøse. Der blev aflagt prøve
mundtligt i dykkerfysiologi, materiellære
og dykkerteknik, og denne mundtlige
prøve varede 5 timer, således at der blev
tid nok for de stakkels frømænd til at
vise, havd de havde lært. De tre in
struktører, overlæge Henning Poulsen,
afdelingsleder Viggo Skjoldborg og assi
stent Eduard Christiansen tog sig af ex
aminationen. Men derudover overvære75

des prøven af to sagkyndige observatø
rer, overinspektør Geertsen fra Statens
skibstilsyn og kaptajnløjtnant Rich, Han
sen fra Søværnets dykkerskole. Det var
derfor forståeligt, at mange af eleverne
havde nerver på.
Prøven i praktisk dykning kom først
i gang sent på eftermiddagen, således at
den obligate afslutningsmiddag på hotel
»Royal« flere gange måtte udskydes.
Først kl. 20.30 kunne man gå til bords
og slappe lidt af ovenpå anstrengelserne.
De nye svømmedykkere er:

Ivan Seistrup, Skælskør.
Louis Quist, Skælskør.
Aage Hansen, Nakskov.
V. Borge Johansen, Nakskov.
Leif Pedersen, Helsingør.
Erik Christiansen, Helsingør.
Aage Hansen, Odense.
Erling Nielsen, Svendborg.
O. Bech Jensen, Frederikshavn.
Tage Nielsen, Skagen.
H. Johs. Sund Nielsen, Hadsund.
Harald Christiansen, Aalborg.
Arne Rosenberg, Aarhus.

Som elev i den praktiske dykning del
tog extraordinært den ene af lærerne,
overlæge Henning Poulsen, således at
landet nu råder over to overlæge-frømænd. Overlægen måtte afstå fra at af
lægge prøve i dykkerfysiologi, da ingen
turde påtage sig hvervene som examinator og censor.
De to sagkyndige, overinspektør Geert
sen og kaptajnløjtnant Rich. Hansen, som
antagelig vil komme til at udgøre den
examenskommission, der er foreskrevet
i den ministerielle bekendtgørelse, kunne
ikke tage del i prøven, da deres opgave
udelukkende var af orienterende art. Det
forhindrede dog ikke kaptajnløjtnanten
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i ind imellem at delagtiggøre vore folk
i noget af den viden, som han har er
hvervet sig både under sit studieophold
i Amerika og under sit arbejde med sø
værnets svømmedykkere. Det er menin
gen, at de to sagkyndige skal rapportere
til ministeriet om deres indtryk af korp
sets skole, således at ministeriet på
grundlag deraf kan tage stilling til korp
sets andragende. Derudover havde dyk
kerlovkommissionens sekretær, hr. Chri
stiansen, formået at rive en dag ud af
ministeriets kalender og rejse til Aarhus
for at kigge lidt på undervisningen.
Under den afsluttende middag takke
de direktør H. Falck eleverne for den
interesse, de havde vist for undervis
ningen. En særlig tak rettede direktøren
til overlæge Henning Poulsen både for
hans indsats under kursus og for det
snævre og gavnlige samarbejde, vi iøvrigt har med kommunehospitalets anæsthesiologiske afdeling. Overlægen, der
havde præsteret det fantastiske at blive
lige så populær som hans overlægekollega Dam fra Bispebjerg var blevet det
på sidste kursus, kvitterede formfuldendt
og takkede eleverne for et godt kamme
ratskab og rart samvær gennem de 9
dage.
På elevernes vegne sagde redder Ha
rald Christiansen fra Aalborg tak til
korpset for de hårde, men lærerige dage
i Aarhus, og til de tre lærere for det
slid, de havde haft med eleverne.

(fortsættes side 78)

Fotomontagen side 77 :
Øverst ses eleverne udenfor svømmehallen og på vej til
øvelse i havnen. Derefter rengøring af dragter og en af
eleverne i havnen. Så følger en del af holdet ombord på
»Valdemar« undervejs til øvelse, og tilhøjre herfor ses
overinspektør Geertsen, overlæge Poulsen og kaptajn
løjtnant Rich. Hansen i samtale på dækket. Nederst fra
en øvelse i benzinhavnen og tilhøjre de to observatører,
overinspektøren og kaptajnløjtnanten.
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Elev og lærer på én gang var overlæge Henning Poulsen, som her får nogle praktiske råd af skolens leder, afde
lingsleder Viggo Skjoldborg.

Også kaptajnløjtnant Rich. Hansen
tog ordet og forklarede baggrunden for
hans og overinspektør Geertsens besøg
i Aarhus. Man ønskede at orientere sig
om, hvorvidt korpset magtede den op
gave at uddanne svømmedykkere, og
han kunne for sit personlige vedkom
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mende udtale, at hvad han havde set i
Aarhus afgjort havde givet ham et gun
stigt indtryk .
For de svømmedykkere, der har gen
nemgået dette kursus, gør sig det sær
lige forhold gældende, at de ikke har
ret til at dykke erhvervsmæssigt således

som de aif vore svømmedykkere, der tid
ligere er uddannet. Forholdet er som
bekendt det, at korpset af både folke
tingsudvalget og handelsministeren har
fået tilsagn om, at de svømmedykkere,
der er uddannet og har virket erhvervs
mæssigt i vor tjeneste inden den nye dyk
kerlovs ikrafttræden, vil få bevis som
svømmedykkere uden at skulle aflægge
den foreskrevne, men endnu ikke fast
lagte prøve. Men da de 13 nye svømme
dykkere er uddannet efter den nye dyk
kerlovs ikrafttræden, og da den prøve,
de har aflagt, ikke er identisk med den
examen, der skal aflægges for den examenskommission, der endnu ikke er ud
peget, men kun er retningsgivende for
indstillingen til en kommende examen,
rammes de af lovens § 1, der siger at
enhver, der erhvervsmæssigt udfører
dykkerarbejde, skal være i besiddelse
af et dykkerbevis. Et sådant bevis har
de ikke fået endnu. Det har vore gamle
svømmedykkere ganske vist heller ikke,
men de har i medfør af lovens § 15
fået tilladelse til at arbejde erhvervs
mæssigt og kan uden videre vente at få
det attråede bevis.
For en ordens skyld gøres opmærk
som på, at den regelmæssige træning og
deltagelse i redningsaktioner ikke anses
som erhvervsmæssig dykning. Derimod

Prøven i Aarhus havn følges interesseret fra »Valde
maras dæk af kaptajnløjtnant Rich. Hansen og direk
tørerne i4mo Andersson og William Falck, jr.

er entrepriser, der omfatter svømmedyk
kerarbejde, at anse som erhvervsmæssig
dykning.

Loyalitet. . .
en grundpille i alt samarbejde
At skabe loyalitet over for en virk
somhed er stort set et spørgsmål om at
skabe forståelse for virksomheden. Loy
alitet er, når det kommer til stykket,
som regel baseret på en overbevisning
om, at den eller det, der er loyalitetens
genstand, er loyaliteten værdig. En så
dan overbevisning må vokse frem af

kendskab, erfaring, og af viden. Et menne
ske kan ikke være loyal mod noget,
det aldrig har hørt om, aldrig har set,
eller som det aldrig har haft nogen erfa
ring med.
Som følge heraf må en leder, der
vinder sine medarbejderes loyalitet over
for virksomheden, anvende ethvert mid79

del til at oplyse dem om virksomheden.
Jo mere medarbejderne ved om virk
somheden, dens branche og dens place
ring inden for branchen, dens økonomi
og salgsproblemer, jo mere interesserede,
loyale og hjælpsomme vil de være.
De fleste mennesker er mere eller
mindre utilfredse med deres stilling, idet
næsten ethvert menneske har ambitio
ner ud over, hvad de har været i stand
til at virkeliggøre. Det er ikke nogen
ny situation, der skyldes tidens material
isme. Det har aldrig været sådan, at et
hvert menneske kunne få den økono
miske position og sociale standard, han
ønskede, blot ved at bede om det. Ikke
desto mindre er en mands følelse af
eget værd, hans personlige stolthed,
hvordan han står i sin kones og sine
børns øjne nøje identificeret med hans
arbejde.
Når et menneske således er glad og
stolt over den virksomhed, det arbejder
for, vil det rimeligvis også i en vis ud
strækning være tilfreds med sig selv.
Dets stilling er måske ikke så stor, hvad
arbejdet angår, men dets følelse af be
tydning identificeres med virksomhedens
betydning.
Det, der er praktisk og fornuftigt at
gøre i den henseende for én virksom
hed, kan være upraktisk eller endog
umuligt for cn anden. Man hører af og
til virksomhedsledere beklage sig over,
at de velfærdsforanstaltninger, de ofrer
mange penge på, ikke i synderlig grad
synes at bidrage til at forøge medarbej
dernes solidaritet og loyalitet over for
virksomheden. Ingen virksomhed kan
imidlertid regne med at købe sig loyali
tet gennem begunstigelser, indrømmelser,
gaver og lignende. Uden tilstedeværel
sen af visse andre faktorer vil sådanne
foranstaltninger ofte vise sig at være
boomeranger. Disse andre faktorer, der
hjælper med til at skabe loyalitet, kan
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ikke identificeres med penge, begunsti
gelser, indrømmelser eller velfærdsfor
anstaltninger.
For eksempel er det vanskeligt at fo
restille sig et menneske, der gerne vil
være loyal over for en virksomhed, det
ikke kan lide. Det er lige så svært at
forestille sig et menneske, der er loyal
mod en virksomhed, det ikke stoler på,
for i begrebet loyalitet ligger der, at man
har tiltro og nærer tillid. Et menneske,
der er stolt over den virksomhed, hvor
han er ansat, vil rimeligvis være loyal
over for den. Som følge deraf må man
for at nære loyalitet over for en virk
somhed 1) synes om den, 2) stole på
den, 3) være stolt af den.
Nogle mennesker ser på forholdet arbejdsgiver/medarbejder som noget, man
kun kan vente sig problemer og van
skeligheder af. De går ud fra den faste
forestilling, at disse to parter er natur
lige fjender. Denne indstilling skaber
misforståelser, mistillid, splid og tab —
tab for både virksomhed og medarbej
dere. Den skaber dårlige arbejdsforhold,
ødelægger den glæde ved arbejde, der er
naturlig for mennesker, der kan lide de
res arbejde og deres arbejdsplads.
Der vil altid være uenighed mellem
mennesker, uanset hvor de er beskæf
tiget, og hvad de beskæftiger sig med.
Megen diskussion, kævl og misfornøj
else kan imidlertid undgås ved at gå
ind for de tre anførte mål. Det er mu
ligt at nå disse mål — at medarbej
derne synes om virksomheden, har tillid
til virksomheden, fordi en stor procent
del af medarbejderne er interesseret og
positivt indstillet over for deres arbejds
plads. Og derved er loyalitetens grund
lag skabt.

Spectator i NESA’s personaleblad
»Kontakten«.

Fra kontorerne
Redder Jørgen Jacobsen, Odense, er
den 1. juni udnævnt til vagtmester på
Odense-stationen.
Vagtmester Ib Larsen, Københavns
hovedstation, tiltrådte den 1. juni som
assistent på stationen i Kolding.
Telefonist Svend Schierning, Køben
havns hovedstation, er den 1. juni ud
nævnt til vagtmester på hovedstationen.
Redningsførerne Oluf Brockhoff og
Arne Johannesen, Esbjerg, er pr. 1. juli
udnævnt til assistenter.
Telefonist Carl Clemmensen, Esbjerg,
er pr. 1. juli udnævnt til vagtmester.

Da vi påny har været udsat for en
skade i forbindelse med et entreprenør
arbejde, for hvilket stationen havde und
ladt at tegne sædvanlig forsikring, er vi
desværre nødsaget til atter at indskærpe,
at der altid skal tegnes forsikring for en
treprenørarbejde, når der består risiko
for at beskadige fremmed gods. Der hen
vises til den udførlige omtale af hele
dette forhold,\ som blev givet i »Medde
lelser« for juni 1956 side 111—114.

★

Ved en fejltagelse er i landsoverens
komstens § 3 stk. 2 blevet anført tids
rummet kl. 17.00—22.00 i stedet for kl.
16.30—22.00. Tidspunktet kl. 16.30 er en
naturlig konsekvens af § 1 stk. 1, hvil
ket de fleste strax har opdaget, men for
en ordens skyld bemærkes, at dette tids
punkt naturligvis forudsætter begyndel
sestidspunktet kl. 7.30. Hvis der f. ex.
først begyndes kl. 8.00, skal kørepengene først beregnes fra kl. 17.00.

På stationen i Helsingør bliver en stil
ling ledig som assistent. Tiltrædelse ca.
1. september. Ansøgning inden 10. juli
til Falcks Redningskorps, København,
hvorfra nærmere oplysninger om vilkå
rene kan indhentes.

★
Hovedkontoret i København har fået
et nyt telefonnummer: Central 505, som
går over omstillingsbordet ganske som
Central 1808. Det nye nummer kommer
ikke til at stå i telefonbøgerne, men er
beregnet til samtaler mellem stationer
og hovedkontoret. Det henstilles derfor,
at stationerne for fremtiden bidrager til
at aflaste C. 1808 ved at benytte C. 505.

★
Opmærksomheden henledes på, at ju
stitsministeriet har udsendt nye regler
om forsigtighedsforanstaltninger ved af
brænding af halm, affald o. 1. Ligeledes
gøres opmærksom på ministeriets ’be
kendtgørelse om nye regler for fører
beviser. En omtale heraf findes side 83.

★

★
Vi har før henstillet, at breve til korp
set ikke må stiles til funktionærer, men
henstillingen synes lidt efter lidt at væ
re gået i glemmebogen. Vi har været ud
sat for, at presserende sager er blevet
forsinket urimeligt, fordi de funktionæ
rer, brevene var stilet til, var bortrejst,
således at brevene lå uexpederede. Hvis
en station har talt med en bestemt funk
tionær på hovedkontoret, som kender
den sag, der skrives om, er det tilstræk
keligt i brevet at referere til vedkom
mende funktionær. Så skal han nok få
sagen til expedition.
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Esbjerg-stationen i 25 år
Det er ikke meningen, at vi her vil
skrive Esbjerg-stationens historie, men
den omstændighed, at det den 1. juli
1958 er 25 år siden, vi etablerede os i
Vestjyllands hovedstad, gør det rimeligt
at kigge lidt på udviklingen i den for
løbne tid.
Vi begyndte som sædvanlig småt med
4 mand og 3 køretøjer i beskedne loka
ler i Englandsgade. Som leder valgte
man assistent E. Havemose, der havde
stået i lære hos direktør H. Falck i
Svendborg, og som fulgte med til Aar
hus i 1927.
Den 1. juli 1939 overdrog Esbjerg
købstad brandvæsenet til korpset, og der
med udvidedes stationen betydeligt. For
ud for denne overdragelse var gået lang
varige 'forhandlinger, men den 29. april
var man enig og kunne underskrive
overenskomsten. Og samtidig overdrog
de omliggende kommuner os sluknings
forpligtelserne, regnet fra 1. juli.
Stationens personale udvidedes til 10
mand; der kom to automobilsprøjter,
hvoraf den ene vakte stor opsigt. Det
var en tanksprøjte fra Hermann Koebe
i Tyskland, og man lagde særlig mær
ke til dens skumudstyr og to kanonstrålerør, der fik køretøjet til at minde
lidt om en militær tankvogn. Der kom
to ambulancer mere, og det øvrige ma
teriel undergik tilsvarende forøgelse.
Den gamle station i Englandsgade var
selvfølgelig utilstrækkelig, men man måt
te klare sig med den lidt endnu, me
dens kommunens brandstation blev om
bygget, så den kunne rumme det hele.
En overgang blev der rykket ud fra
begge stationer, og arbejdsforholdene var
alt andet end misundelsesværdige.
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Nogen tid efter den store udvidelse
flyttede vi helt ind i brandstationen, der
dengang gav udmærket plads og gode
arbejdsbetingelser, og stationens aktivi
tet steg betydeligt.

Med årene blev dog stationen i Bor
gergade også for lille, og i begyndelsen
af dette år stillede kommunen en ny og
meget stor stationsbygning til vor rådigher. Denne station, der er omtalt i
vort ifebruar-nummer, kan Esbjerg med
rette være stolt af. Intet er sparet
at gøre den så praktisk og velegnet som
muligt, men der er heller ikke ruttet
med pengene.
Personalet er nu på 17 mand, og ma
teriellet består af 15 brand- og rednings
køretøjer og ambulancer samt en halv
snes andre enheder såsom motorsprøj
ter, blokvogne, lysanlæg m. v.

En jævn og god udvikling har præget
arbejdet i Esbjerg, og hertil har først
og fremmest bidraget et dygtigt og in
teresseret personale. Vi har aldrig for
trudt valget af Havemose som stations
leder. Det er ikke tilfældigt, at flere af
vore bedste ledere har været elever hos
ham. Og om personalet iøvrigt har vi al
tid kun hørt godt. Ingen bliver sikkert
fornærmet over, at vi især nævner Arne
Johannesen og Brockhoff, to mænd, som
Havemose ikke tager i betænkning at
dele æren for det gode forløb med.

Med såvel Esbjerg by og de omlig
gende kommunalbestyrelser har vi haft
et udmærket samarbejde i årene, der er
gået, og vi har grund til at rette en tak
til disse myndigheder for den tillid, man
i sin tid viste os.

Nye førerbeviser
Ved justitsministeriets bekendtgørelse
nr. 58 af 18. marts 1958 er fastsat nye
regler for køreprøver og førerbeviser.
Bekendtgørelsens § 8 indeholder reg
ler om, hvilke kategorier køretøjer der
fra 15. maj 1958 kan opnås førerbevi
ser til.
Det drejer sig om følgende:
1. Motorcykler.
2. Motorcykler med sidevogn.
3. 3-hjulet motorcykel. (Cabine-scooter).
4. Personmotorvogne med højst 8 sidde
pladser foruden førerens plads og
lastmotorvogne, for begge kategoriers
vedkommende med tilladt totalvægt
til og med 3500 kg (betegnet som
almindelig motorvogn).
5. Lastmotorvogne med størst tilladte to
talvægt over 3500 kg (betegnet som
stor lastmotorvogn).
6. Personvogne med over 8 siddeplad
ser foruden førerens plads (betegnet
som stor personvogn).
7. Motorvogne med påhængsvogn eller
sættevogn med størst tilladte total
vægt over 750 kg (betegnet som stor
motorvogn med stor påhængsvogn).
8. Traktorer.

Førerbevis til motorcykel eller motor
cykel m/sidevogn giver ret til at føre 3hjulet motorcykel.
Førerbevis til motorvogn uanset art
giver ret til at føre traktor og 3-hjulet
motorcykel. Har man bestået prøve en
ten med stor lastvogn eller med stor
personvogn, får man førerbevis til begge
arter af køretøjer samt til almindelig
motorvogn.
Førerbevis til almindelig motorvogn
giver ret til at føre tilkoblet påhængs
eller sættevogn eller påhængsredskab,

fra 15. maj 1958

selv om den størst tilladte totalvægt af
tilkoblingsvognen overstiger 750 kg, når
blot vogntogets samlede størst tilladte
totalvægt ikke overstiger 3500 kg.
Det ses således, at hvor grænsen mel
lem »stort« og »lille« kørekort hidtil
har beroet på egenvægt indtil 2500 kg
og egenvægt over 2500 kg, beror for
skellen nu på totalvægt indtil 3500 kg
og totalvægt over 3500 kg.
Med hensyn til bestående førerbeviser
bliver disse ikke ugyldige ved bekendt
gørelsens ikrafttræden, men der finder
fornyelse sted efter følgende regler:

Gammelt førerbevis til motorcykel for
nyes til at gælde 2-hjulet motorcykel
med og uden sidevogn samt 3-hjulet
motorcykel.
Gammelt førerbevis til motorcykel
med sidevogn fornyes til at gælde mo
torcykel med sidevogn og 3-hjulet mo
torcykel.
Gammelt førerbevis til 4-hjulet motor
vogn med egenvægt indtil 2500 kg ud
stedes til almindelig motorvogn, jfr. for
anstående.
Gammelt førerbevis til 4-hjulet mo
torvogn med en egenvægt over 2500 kg
udstedes til at gælde stor lastmotorvogn
og stor personvogn.
De førerbeviser, som i henhold til be
kendtgørelsen af 17. marts 1952 har kun
net udstedes til kørsel med land- og
skovbrugs-traktorer, fornyes fremtidig
som gældende til kørsel med alle trak
torer, altså også indregistrerede trakto
rer.
De nævnte overgangsregler kan i visse
tilfælde virke noget strenge, idet f. eks.
den, som efter de hidtil gældende reg83

1er har kunnet føre stor motorvogn med
stor påhængsvogn, efter de nævnte reg
ler ikke kan gøre det uden aflæggelse
af prøve.
Imidlertid er der efter bekendtgørel
sens § 40, stk. 4, åbnet adgang til uden

prøve at få udvidet førerbeviset, såfremt
andrageren sandsynliggør, at han inden
for de sidste 5 år i perioder af nogen
varighed har ført sådant køretøj, som
førerbeviset ønskes udvidet til uden
prøve.

Ændret organisation af
CF-kolonnerne
Civilforsvaret — statens hovedreserve
til indsættelse i krigsskaderamte områ
der — skal nu omorganiseres. Det er
ikke de fredsmæssige kolonners place
ring eller opbygning, der ændres, men
derimod den krigsstærke mobiliserede
kolonne.
Mange af Falcks folk har aftjent deres
værnepligt ved CBU eller CF-korpset,
som det kom til at hedde med civilfor
svarsloven af 1949, og det vil derfor sik
kert have interesse at vide lidt om den
ny kolonne.
Under de øvelser, som CF-korpset i
de sidste år har holdt, ofte samtidig
med de store NATO-øvelser, er det
konstateret, at den krigsstærke kolonne
ofte kan være meget vanskelig at mar
chere med. Kolonnen skal faktisk op
deles på flere marchveje for at man kan
få den frem og med den opbygning
man havde i kommandoer indenfor hver
tjenestegren blev kommandoforholdet
ofte vanskeligt, når man — af taktiske
grunde — måte dele et kommando på to
marchveje.
Ydermere viste det sig vanskeligt at
dele en kolonne til indsats i flere byer.
En CF-kolonne er jo ikke — som i
CBU-korpsets tid — en lille enhed på
et par hundrede mand — højest — men
derimod en stor organisation på ca. 1000
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mand med 173 motorkøretøjer og 65
motorcykler.
Civilforsvarskorpsets korpskommando
har derfor besluttet at foretage en ny
inddeling af den krigsstærke kolonne.
Kolonnen kommer nu til at bestå af tre
indsatssektioner, som hver for sig er
i stand til at arbejde selvstændigt i en
skaderamt by og som rummer alt hvad
der kan blive tale om at anvende i
første omgang under indsatsen. Desuden
kommer kolonnen til at bestå af en ba
sissektion og en depotsektion, som di
rekte er underlagt kolonnestaben.
En indsatssektion kommer til at bestå
af 32 befalingsmænd, 182 menige, 26
motorkøretøjer og 11 motorcykler. Ind
satssektionen vil i fremtiden komme til
at råde over en kommandogruppe, en
opklaringsdeling, som medfører materiel
til sporing af ABC-krigsmidler samt mi
nesøgningsmateriel, en let branddeling,
hovedsagelig med bærbare sprøjter, en
tung branddeling, en vandtransportde
ling — rørvogne — og en let og en
tung redningsdeling. Den lette brand
deling kan yde 4000 m/I, den tunge
6000 m/1 og vandtransportdelingen 4000
m/1. Redningsdelingerne råder over lænsepumpemateriel. Den samlede kolonnes
brandenheder — de tre sektioner — rå
der over ialt 6 stk. 3000 m/1 autosprøj-

ter, 12 stk. 1500 m/1 påhængssprøjter og
12 stk. bærbare 1000 m/1 sprøjter. Vand
transportkommandoerne råder ialt over
6 stk. 1500—2000 m/1 pumper, således
at den samlede pumpekapacitet bliver
60.000 m/1 eller 12.000 m/1 større end
den nuværende kolonnes.

En vestjyde
med

V

Den lette redningsdeling medfører gra
ve- og redningsmateriel til uddeling til
byernes hjælpemandskab eller tilkom
manderede soldater — ialt 300 mand og
den tunge redningsdeling medfører bl. a.
elværker, kompressorer, værktøj til mur
gennembrydning, afstivning m. m.
Den samlede kolonne bliver forplejet
fra basissektionen, som råder over det
sværere materiel, såsom bulldozers, grav
køer, svære kraner og kemisk komman
dos materiel. I depotsektionen, der væ
sentligst skal placeres på de bestående
kaserner og mobiliseringsstationer, fin
des værkstedstjenesten, personelerstat
ningsdepot og materielerstatningsdepot.
Desuden er her brobygningsmateriel og
materiel til reparation af ødelagte broer.

I CF-korpsets befalingsmandskorps
har det længe været ønsket, at kolon
nerne blev opdelt på denne måde, og
der er næsten overalt stor tilfredshed
med denne ny kolonne. Den er — i ma
teriel og personel — lidt mindre end
den bestående, men det er udskrevne
køretøjers antal, der er gået ned. De en
kelte indsatssektioner minder iøvrigt
meget om de enkelte sektions-kaserners
materiel, og man får nu lettere ved at
holde øvelser — der i materielmæssig
henseende — nærmer sig det korpset
kommer ud for under virkelige katastro
fesituationer.
Bertel Thomsen,

Kolding.

I mange år har inspektør Alfred
Thomsen været korpsets repræsentant i
akkvisitionsmæssig henseende i det store
område, der dækkes af vore stationer i
Ringkøbing, Skjern og Tarm. Han var
oprindelig sallingbo fra den anden side
af Skive, uddannet i landbruget og tid
ligere herregårdsforvalter. Han er en
af dem, der gerne gik i krig for Jyllands
skyld. Han kan ikke li’ københavneriet,
men han har ikke noget særligt mod Kø
benhavn og københavnere, bare han bli
ver fri for at komme derover. Han kun
ne ikke tænke sig at være andre steder
end i Vestjylland, og det er først og
fremmest menneskenes skyld, ikke sandt
Thomsen?
— J°. jeg skal ikke nægte, at jeg ka’
li’ de mennesker herovre, og at jeg nø
digt ville andre steder hen. Jeg har da
været rundt omkring i landet, men jeg
synes ikke, at man andre steder i landet
møder så ærlige, oprigtige og venlige
folk som herovre, når man altså kender
dem.
— Og De kender dem?
— Ih ja. Jeg har jo kørt rundt her i
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området i mange år, og der er vist ikke
mange mennesker i distriktet, jeg ikke
har været på besøg hos. Jo, jeg kender
dem og sætter pris på dem — osse selv
om det ikke altid går som jeg gerne
ville.
— Vestjyder har da visse særheder?
— Det er sikkert, men læg mærke til,
at det er særheder, som har en ganske
god opdragende virkning på andre.
Vestjyder kan ikke li’ pågående folk. De
vil ha’ at andre skal være lige så reelle
og saglige, som de selv. Er man ikke
det, mister man deres tillid, og så kan
man godt holde sig væk. Og så synes
jeg, at vestjyderne på så mange områder
er langt mere fornuftige end det er al
mindeligt her i landet. De er f. eks. ikke
meget for at gå rundt og trykke andre i
hånden, man kan vel nok sige go’da’ til
hinanden og mene det uden at være
pjattet.
— De lune jyder, findes de også her
ovre?
— Det er da her de ellers kommer
fra. Folk tror bare, at de lune jyder for
trinsvis er østjyder, fordi udtrykket er
banket ind i sproget af et Aarhus-blad.
— Så lad os få en historie om en lun
jyde —
— Tja, dem har jeg såmænd mange
af. Som nu f. ex. jeg en dag var ude hos
en gårdejer, som jeg tidligere havde talt
med om abonnement på hans ejendom
og vogn. Jeg havde på forhånd regnet
ud, at han skulle gi’ 100 kr. for det
hele, men jeg vidste, at han kunne li’ at
slå en handel af nu og da — og vi må
som bekendt ikke handle om priserne.
Nå, jeg kom jo ind og blev budt på
kaffe og brød, og vi Tik talt lidt om be
driften og kigget på en ko, der sku’
kælve inden længe, og da vi kom ind i
stuen igen, begyndte jeg så småt at
rykke ud med mit ærinde, og da der var
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gået lidt tid, sagde jeg så, at han sku’
få det hele for 100 kr. — Næ, forresten
det var for lavt, det er 120, det koster,
skyndte jeg mig at føje til. Gårdejeren
sad lidt og bakkede på sin pibe. Så sa’e
han: »Do snakked’ no’et om hundred’
kroner, a ve gi dej de 100. Jeg vred
mig noget og begyndte at regne på det,
men så sagde han henvendt til sin kone:
»Mor, ve’ do komm’ me’ 100 kr. til a
Falck-mand.«
— Var det den lune jyde?
— Ja, det var det da. Jeg er selv her
ovre fra.
— De skal samarbejde med 3 statio
ners ledere. Hvordan går det?
— Fint, synes jeg selv. Det er mit ind
tryk, at både lederne og mandskabet er
godt lidt overalt herovre. Husted er
selvfølgelig den, der er bedst kendt. Han
er jo en af befolkningens egne, og kun
en enkelt gang har jeg hørt, at der var
nogen, som ikke ku’ li ham. Det var en
dag oppe i Grønbjerg, hvor der havde
været mosebrand et par dage. Jeg så
nok en flok unge mennesker med knal
lerter stå og kommentere brandens for
løb. Men så pludselig to’ fanden ved
dem, og jeg hørte en af dem råbe til de
andre: La’ os nu komme væk, for der
kommer bette Husted fra Ringkøbing, og
han sætter os bare til at bestille noget
allesammen. Og det var rigtig nok. Hu
sted havde kigget de unge mennesker
ud for at få dem til at hjælpe med at
grave en rende for at stoppe den ul
mende ild. Men de unge snød ham.
— Er akkvisition noget andet herovre
end østligere?
— Jeg vil tro det. Vi bruger nu ikke
så fint et udtryk for det vi laver, og jeg
mener ikke, at det er nødvendigt med de
dyre metoder, jeg har læst om, at man
lærer på akkvisitørskoler. Vi er vist
nok noget mere ligetil. Folk ved, hvad
tingene drejer sig om, og hvis de ikke

ved det, spør’ de selv. Det kan godt
være, at der kan spores en trang til at
ville sludre om sagerne over en kop
kaffe, men det er nu i de fleste tilfælde
for kaffens skyld, og så selvfølgelig for
di man herovre er vant til nøje at vur
dere, om det, man skal gi’ penge for,
nu også er pengene værd. Det med at
pakke tingene alt for meget ind, lig
ger ikke rigtigt til os, og jeg synes, at
det er tiltalende arbejdsvilkår.
— De er en sjælden gæst i Køben
havn —
— Uha, ja! Jeg kommer ikke gerne

derover. Det er jo ikke til at finde ind
og ud af den by. Når jeg har været der,
stiller jeg helst vognen ved Zoologisk
have og ta’r resten af vejen med spor
vogn. Den har ikke så let ved at fare
vild som jeg. De gange, jeg har været
i hovedstaden, har jeg følt en hel lettel
se — men det er over at være kommet
hjem igen. Det er nu også noget rod
med at ha’ en hovedstad helt derovre i
en afkrog af landet. Men bevar mig vel,
jeg misunder jer ikke det virvar. Her
ovre behøver vi heldigvis ikke at gå i
kø gennem gaderne.

Da vi hjalp Lemmy ....

Som det vil være læserne bekendt, medvirkede vi fornylig i en Lemmy-film, der hedder »Hopla, nu kommer Eddie«.
Optagelserne foregik i Hamborg, og vi skulle transportere alle de kvæstede, som altid forekommer, når Lemmy
har optrådt på arenaen. At det gik hårdt til synes tydeligt at fremgå af de to redderes ansigtsudtryk. Det var
forresten reddet Giersch fra Hamborg og redningsfører Steffensen fra Kolding.

87

Redder M. Fredslund, Aarhus, der den 10. maj sammen
med sin kollega Arne Rosenberg ydede en fin indsats
under arbejdet med at redde 95 dyr ud af den
brændende stald på „Rostbjerggård“ i Aarslev.
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Orientering
Jubilæet i Esbjerg og indvielsen af den
nye stationsbygning i Randers har na
turligvis været store begivenheder for os.
Ved begge lejligheder blev der fremsat
udtalelser, som vi har al mulig grund
til at glæde os over. At vi har et godt
omdømme, og at man nærer tillid til os.
Sådan blev der sagt i de to store byer,
og lignende ord er faldet ved mange
tidligere lejligheder. Ord, der både glæ
der og forpligter 1
Så vidt vi på nuværende tidspunkt
kan se, vil vor aktivitet i 1958 blive en
del større end i 1957. Flertallet af sta
tioner lå ved udgangen af juni over ud
rykningstallene på samme tidspunkt sid
ste år, og på enkelte stationer var an
tallet af ydelser steget 25—30 %. Svøm
medykkerne har i de sidste par måne
der været så aktive som aldrig før, og
med den betydelige forøgelse af mate
riel og personale har både udlands- og
flyvetjenesten venteligt langt overgået
forrige års præstationer.
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Slangetårnet i Randers

noget formål. Men vi kan selvsagt van
skeligt erklære os uenige med den leder
skribent, der inspireret af Holbækbranden udbad sig en smule fornuft i dis
positionerne på brandstederne. Af erfa

Vand -

ring ved vi imidlertid, at også denne
diskussion dør hen i takt med opryd
ningsarbejdet, og at der desværre vil
blive anledning til endnu nogle gange
at se den blusse op.

det vigtigste slukningsmiddel

Når man i daglig tale anvender ud
trykket vand, forbinder man det gerne
ubevidst med begreber som selvfølge
lighed, simpelhed og ufarlighed. For
folk, der beskæftiger sig med brand
slukning har det desuden en ganske
særlig betydning, idet vand jo er det
vigtigste slukningsmiddel. Det er brand
mandens ammunition i kampen mod il
den. Dette alene turde være anledning
nok til, at vi for en gangs skyld inter
esserer os lidt nøjere for det, uden at
der dog behøver at komme en viden
skabelig afhandling ud af det.
Alle håndgribelige ting i verden be
står af stof. E. eks. består strålerør af
bronce eller aluminium, flasker af glas,
mursten af 1er o.s.v., o.s.v. Mellem de
talrige naturligt forekommende og kun
stigt fremstillede stoffer findes der ialt
92 grundstoffer og flere hundrede tusin
de kemiske forbindelser, der alle er dan
net af to eller flere grundstoffer. Af ke
miske forbindelser kan f.eks. nævnes
kogsalt, spiritus, benzol, kalk og vand,
medens jern, aluminium, guld, brint og
ilt o. 1. hører til grundstofferne.

Vand er altså på ingen måde et grund
stof, men en kemisk forbindelse, og det
dannes af to grundstoffer på den må
de, at 2 brintatomer forbinder sig med
1 iltatom til 1 vandmolekyle. Den ke
miske betegnelse for brint er H, for ilt

O, og vand er altså 2 H, der har for
bundet sig med 1 O til H2O. Selvom
begge de nævnte grundstoffer alminde
ligvis optræder i luftformig tilstand,
overgår de dog ved forbindelsen til fly
dende tilstand — vand. Når to eller
flere grundstoffer indgår forbindelse med
hinanden, opstår der nemlig et nyt stof
med fuldstændig anderledes egenskaber,
end de havde som grundstoffer. F.eks.
er kogsalt simpelthen en forbindelse af
natrium og klor (NaCl), af hvilke det
første i en ren tilstand er et metal, det
andet en giftig luftart — men i forbin
delsen danner de det for os så livs
vigtige kogsalt.
Da kemiske forbindelser jo under
visse forudsætninger lader sig dele i
deres grundstoffer, kan man også »spal
te« vand i dets grundstoffer brint og
ilt, og endda særdeles let ad elektroly
tisk vej. Hertil bruger man en vand
fyldt glas- eller porcelænsskål, hvori
man dypper begge elektroderne fra en
jævnstrømsledning, der er tilsluttet al
mindelig netspænding. Når man slutter
strømmen, vil man straks se en rask ud
vikling af luftbobler ved begge elektro
der. Ved den positive, anoden, stiger
der nemlig ren ilt op, og fra den nega
tive, katoden, stiger der ren brint op,
men ca. dobbelt så meget som fra ano
den, idet der jo hører 2 brintatomer til
hvert iltatom. Samler og blander vi nu
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de to således udvundne luftarter, har vi
med knaldgas at gøre, idet vi har en
blanding af grundstofferne brint og ilt,
som dog endnu ikke har forbundet sig
med hinanden. En lille gnist er imidler
tid nok til at grundstofferne — med et
smæld — atter forbinder sig med hin
anden til vand.
Ved meget høje temperaturer sker der
også ved varmens indvirkning en spalt
ning til vand, hvorfor man ikke kan
slukke brændende metal med vand. At
metallerne kalium og natrium ligeledes
kan »sønderrive« vandet skal blot næv
nes.
Og da vi nu kender vands bestand
dele, lad os så se lidt på dets egenska
ber og fysiske virkninger.

★
Over to trediedele af jordens over
flade er dækket af vand. Naturligvis
drejer det sig ikke her om kemisk rent
H2O, men derimod snarere om en me
get tynd opløsning af forskellige sub
stanser.
Havvand indeholder f. eks.
til 4 % faste stoffer, især visse salte;
brønd- og kildevand opløser på dets
vej skiftende mængder af kalciumkar
bonat og -sulfat samt ogtager som følge
af sit indhold af kultveilte (CO2) også
kaldet kalcium- og magnesiumkarbonat
såvel som bikarbonat. Derved bliver
det »hårdt«. Man taler som bekendt om
hårdt eller blødt vand — altså efter dets
større eller mindre kalkindhold. Regn
vand er blødt, fordi det på sin vej gen
nem luften kun har optaget luftformige
bestanddele.
Tungt vand er derimod et begreb, vi
først har fået at gøre med gennem
atomfysiken. Det har fået navnet, fordi
dets brintatomers kærnevægt ikke er 1,
men 2, (1 proton og 1 neutron), hvor
ved brintens atomvægt bliver næsten
dobbelt så stor som almindelig brints,
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hvad der imidlertid så godt som ikke
medfører ændringer i vandets kemiske
egenskaber. Ja, nu findes der endda
overtungt vand, hvor brintatomets kær
nevægt er 3.

Vand forekommer altså flydende, men
også som fast is og i luftformig til
stand, vanddamp. Det findes overalt,
ikke blot omkring os, men også i os,
idet omkring 60 % af et menneskes
vægt udgøres af det vand, legemet inde
holder. Disse omstændigheder er sikkert
også årsagen til, at mennesket almin
deligvis ikke mener at have grund til
at skænke vandet særlig opmærksom
hed.
Hvor ser det dog simpelt og uskade
ligt, ud, når man tager lidt op i hånden
og betragter det — det viger for fing
renes mindste bevægelse. Man drikker
det, (nogle endda med velbehag), va
sker sig i det, svømmer i det, bruger
det til rengøring og sejler på det. En
noget anden mening kan man dog få,
hvis man står på en bro over en elv
eller en flod og ser det i rask fart
strømme mellem bropillerne, måske med
førende træer, det har revet op under
vejs. Eller hvis det med sin kraft får
diger til at briste og oversvømmer og
ødelægger marker og huse, medens det
ubarmhjertigt opsluger mennesker og
dyr. Eller hvis vi oplever det frådende
hav, pisket i oprør af storm — ja, da
nødes vi til at indse, hvilken uhyre magt
der ligger i vand. Menneskelig snille
har forstået at udnytte en del af den
store energi, som findes i vandet, små
stille vandløb har afleveret deres kraft til
vandmøller, og rivende elve og floder
giver i dag kolossale energimængder fra
sig, omdannet til elektricitet.

★
Som foran nævnt optræder vand un
der tre forskellige former, og vi be

tragter den flydende form som dets
normaltilstand. Ved en temperatur på
4° C vejer 1 1 vand nøjagtigt 1 kg, ud
fylder et rum på 1 dm3 og har vægtfyl
den 1. Dermed danner det grundlaget
for bestemmelserne for vægt, rumfang
og vægtfylde.
Ved en barometerstand på 760 mm
kviksølvsøjle ligger vands frysepunkt
ved 0° C, dets kogepunkt ved 100° C.
Den svenske naturforsker Celsius såvel
som franskmanden Réamur anvendte
disse to fysiske konstanter ved indde
lingen af deres termometerskala, men
medens den første delte sin i 100, delte
den sidstnævnte sin i kun 80. Den ty
ske fysiker Fahrenheit inddelte afstan
den mellem vands frysepunkt og koge
punkt i 180°, men anvendte som nul
punkt ikke vands frysepunkt, derimod
den af ham målte og på den tid la
vest kendte temperatur.. Vandets fry
sepunkt blev derved 32°F og dets koge
punkt 212° F. I de fleste lande an
vender man nu udelukkende Celcius’
inddeling, men både i USA og England
benytter Fahrenheit’s.
Når vand koger ved 100° C, så be
tyder det ikke, at det først ved denne
temperatur begynder at overgå til luft
formig tilstand; selv som is begynder
det allerede, og ved tiltagende tempe
ratur i stigende grad at fordampe fra
overfladen og bliver optaget af den om
givende luft, men først når denne for
dampning ikke blot finder sted fra over
fladen, men også fra væskens indre, ta
ler man om kogning. Kogende vand
har ved normalt lufttryk temperaturen
100° C, indtil det er fuldstændig for
dampet. En forøgelse af varmetilførslen
kan altså nok fremskynde fordampnin
gen, men på ingen måde forhøje van
dets temperatur.
For at kunne fordampe må vandet
tilføres varme, eller sagt på en anden

måde: fordampningen kan kun foregå
ved forbrug af varme. For at få et mål
på en bestemt varmemængde, må vi igen
ty til vandet, og man betegner den
varmemængde, der skal bruges for at
opvarme lg vand 1° C, (helt nøjag
tigt fra 14,5° til 15,5°) som 1 kalorie
(cal.). Tager vi 11 vand — altså 1000 g
— skal der anvendes 1000 cal. eller 1
kilogramkalorie (kcal.). Ved 1 kcal, for
står man altså den varmemængde, der
er nødvendig for at opvarme 1 kg
vand 1°.

★
Da de forskellige stoffer behøver for
skellig varmetilførsel for at 1 kg kan
blive opvarmet 1°, taler man også om
varmefylde. Vand har altså varmefyl
den 1.

Dermed er vi nået til den særlige
egenskab hos vand, som interesserer os
mest: vand har af alle stoffer, med und
tagelse af to, den største varmefylde!
Det overgåes kun af helium med 1,25
og brint med 3,4 — hvad der imidler
tid ikke har nogen betydning for brand
slukning. Alle andre stoffers varmefyl
de er under 1, for exempel:

kviksølv ............................ 0,033
æthylalkohol .................... 0,58
jern .................................... 0,111
træ ............................ ca. 0,6
luft .................................... 0,241

For at få 100° varmt vand over i
luftformig tilstand kræves en varme
mængde på 539,1 kcal. pr. kg; dette be
tegnes som vands fordampningsvarme.
Vand har af alle væsker den største
fordampningsvarme. Alkohol har 202,
æther 80, kviksølv 68.

I den kendsgerning, at et eller andet
brændende stof skal afgive betydelige
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varmemængder for at opvarme hver li
ter slukningsvand, ligger netop van
dets fundamentale betydning som sluk
ningsmiddel! Tager vi vand med en tem
peratur på 10° C, skal der altså først
bruges 90 kcal for at opvarme hver li
ter til 100°, og dernæst 539 kcal, for
at få den over i luftformig tilstand, —
ialt 629 kcal, unddrages det brændende
stof. Selv om vand ikke skulle forefin
des så let tilgængeligt og i så rigelige
mængder, som tilfældet er, ville det alt
så alligevel have været det bedste mid
del til slukning af almindelige brande.
De forskellige forsøg, som i tidens løb
udføres med tågestrålerør, højtryk o.s.v.,
kan derfor kun tage sigte på en mere
rationel udnyttelse af vandet — dets
varmebindingsevne forbliver så godt som
uændret. Ligeledes har de såkaldte befugtningsmidler kun til opgave at for
mindske vandets overfladespænding, så
det kan trænge ind i fedtede, vandsky
ende stoffer.
Endelig skal nævnes en egenskab ved
vand, der med rette giver det benæv
nelsen »outsider« indenfor de gælden
de fysiske love for stoffer. Det drejer
sig om dets udvidelse og sammentræk
ning ved temperaturforandringer. Me
dens alle andre stoffer udvider sig ved
varmepåvirkning og trækker sig sam
men ved afkøling, så afhænger dette for
vands vedkommende af omstændigheder
ne. Afkøler man nemlig vand gradvis
fra 100°, forløber volumenformindskel
sen på normal måde, til man når 4° C;
her har vandet sin største vægtfylde. Af
køler man videre fra disse 4° C, så bli
ver vandet — imod de for andre stof
fer gældende naturlove — større, dets
volumen forøges og vægtfylden går ned.

Når vandets frysepunkt nås, frigøres
næsten 80 kcal/kg som forvandlingsvar
me for at omdanne vandet til is, uden
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at temperaturen herved synker. Udvi
delsen af volumenet, der hænger sam
men med molekylære forandringer i det
te temperaturområde, fortsætter imid
lertid, til alt vand af temperatur 0° C er
stivnet til is af temperaturen 0° C. Bli
ver denne is på 0° C yderligere afkø
let, trækker den sig igen sammen og
oven i købet i forholdsvis større måle
stok end alle andre faste stoffer.
Dette forhold betegnes som »vandets
anomali« (d.v.s. afvigelse fra det nor
male), og det er den mest betydnings
fulde mærkværdighed i naturens fysiske
lovmæssighed. Herpå grunder sig også
talrige iagttagelser, vi gør i det daglige
liv. Den vigtigste er den, at isen med
sit ca. 8,3 % større volumen er lettere
end vandet og derfor svømmer ovenpå.
Hvis denne »anomali« ikke fandtes, ville
fiskeverdenen i de vande, der fryser til
om vinteren, være prisgivet, idet forisningsprocessen ville finde sted nedefra
og opefter. Men sømanden er naturlig
vis ikke glad for, at isbjerge svømmer
rundt i det vand, han skal sejle i. Forvitrinsprocesser f.ex. i bjerge beror også
på den omstændighed, at vand udvider
sig, når det fryser til is. Det løber ned
i revner og sprækker, og når frostvejret
indtræffer, sprænger isen med fantastisk
kraft selv den hårdeste sten. På tilsva
rende måde sker brud på vandrør i
frostvejr.
Der kunne fortælles endnu flere in
teressante ting om vand, men dette skul
le jo ikke være en afhandling, blot et
lille kig på det tilsyneladende simple og
ordinære stof, vi til daglig synes, vand
er — men som det altså alligevel ikke er.
Hans Karasek.
Denne artikel vil i næste nummer blive fulgt op
af en udførlig omtale af pulveret som sluknings
middel basseret på de seneste resultater af de

undersøgelser, som udføres på tyske laboratorier.

Om frømands- og livredderopgaver
drukneulykker og
materieludvidelser.

*
Gengivelsen af den følgende samtale
med lederen af svømmedykkerne i Gladsaxe, assistent Kai Olsen, må vel nok
forudskikke den bemærkning, at det in
genlunde er vor agt at gøre »Meddelel
ser« hverken til et frømandsblad eller et
specielt organ for Gladsaxe-stationen.
Ingeniør Andersens artikel i sidste num
mer om bygning af sprøjter var jo ikke
specielt Gladsaxe-stof, og frømandsstof
fet var foranlediget af det kursus, der
blev afholdt i Aarhus. Denne artikel er
derimod foranlediget af en faktisk og
bemærkelsesværdig aktivitet, som vi ikke
mener at kunne forbigå i tavshed.
I al stilfærdighed fungerer svømme
dykkerne overalt i landet på en fortrin
lig måde. Vi har ikke haft uheld under
arbejdet noget sted, og det skulle heller
ikke være nødvendigt. Vore frømænd
husker hele tiden på, at sikkerheden er
alfa og omega i arbejdet, og at der in
gensinde må løbes nogen unødig risiko.
Vi har vist allerede tidligere nævnt, at
der synes at finde en vis specialisering
sted. I Frederikshavn er det den store
olieledning på havbunden, og i både Es
bjerg, Rønne og Frederikshavn har vore
folk opnået en forbløffende færdighed i
at frigøre skibsskruer og undersøge ski
be for lækager. Det er arbejde, som tid
ligere har krævet ophaling eller kostbar
slangedykkerassistance.
Blandt tyske
skippere, der sejler på Østersøen, er det
ligefrem rygtedes, at det betaler sig for

fartøjerne at søge ind til Rønne havn,
hvis de skal have kigget bunden efter
eller har vrøvl med skruen.
Den station, der i de sidste måneder
har haft mest at gøre på frømandsfron
ten, er utvivlsomt Gladsaxe, som i juni,
juli og første halvdel af august har
ydet 54 assistancer. Det er derfor ikke
spor for meget, at frømandsstyrken er
på 10 mand, og at stationen har fået be
vilget forskelligt supplerende udstyr, som
stationerne ellers ikke må regne med at
få. Man har således fået en dejlig og
overordentlig velegnet plasticbåd på efterløber. Den vejer 210 kg og kan tage
4 mand foruden alt nødvendigt udstyr,
iberegnet 2 stk. 40 liter industriflasker.
Om arbejdet med denne båd fortæller
Kai Olsen:
— Vi kommer jo ud for en hel del
eftersøgningsopgaver, så den nye båd er
kommet virkelig til sin ret hos os. Den
er let at håndtere, og den er tilpas rum
melig, så vi har god plads til at arbejde
i den. Vi er nu kommet ud over den
vanskelighed, at vi var afhængige af, om
der nu var en båd i nærheden af det
sted, hvor vi skulle arbejde. Båden står
klar til udrykning på efterløberen, og vi
er helt stolte af de tider, vi kan opnå.
Til en drukneulykke ved Charlottenlund
kørte vi med båden, og 36 minutter ef
ter afgangen fra stationen var den druk
nede fundet og bragt i land. I den slags
tilfælde gør vi lige som i Aarhus. Vi
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alarmerer amtssygehuset i Gentofte, som
så sender narkoselæge med.

— Vi må også vide lidt om de store
flasker, for dem kender man jo ikke på
andre stationer end Gladsaxe og Aarhus.
— Ja, dem bruger vi fortrinsvis til de
større eftersøgninger, når vi arbejder med
slæb efter 'båden. Der er 150 liter pres
luft i flaskerne svarende til 6000 liter
luft. Flaskerne har selvfølgelig reduk
tionsventiler, og vi kan give manden 10
atm. tryk på. Disse store flasker forsy
ner vi svømmedykkeren med oppefra, så
han kun behøver at have vandlungen på.
Vi sparer en mængde opfyldninger på
den måde.
— Hvilket andet specialudstyr har sta
tionen?
— Så har vi vore telefonanlæg. Et så
dant anlæg består af to strubemikrofo

ner og et batteri, og vi synes selv, at
vi slet ikke ville kunne undvære det
under arbejdet. Enhver vil kunne for
stå, hvilken værdi det er for os, at dyk
keren og lineholderen kan snakke sam
men. Det lyder måske mærkeligt, at dyk
keren kan tale til lineholderen, når mun
den er optaget af mundstykket, men det
går helt godt. Det kan selvfølgelig knibe
med visse ord, men så har vi vænnet os
til at bruge nogle andre ord, som vi kan
udtale med struben. Det var forøvrigt
lidt af en tilfældighed, at vi fik fat i
strubemikrofonerne, men da vi havde fået
dem, tog det os ikke lang tid at få lavet
det første telefonanlæg i stand. Vi har
heldigvis en knagende god elektriker
på stationen. Det er Lynge-Madsen.
Det første apparat, han lavede, solgte vi
til Norge og fik en af de nye norske
ud-i-et-dragter i bytte. Nordmændene

Den nye plasticbåd til brug ved eftersøgninger på Nordsjællands søer.

96

blev så glade for telefonen, og vi blev
glade for den norske dragt, som nok
skal vinde indpas overalt. Jeg ved f. ex.,
at søværnets dykkere er gået over til
dem, og jeg har på film set, at de bru
ges i Nordamerika. Den norske dragt er
måske nok lidt vanskeligere at få på, men
når man har lært det, går det faktisk
hurtigere med iklædningen end med de
to-delte. At den er behageligere og let
tere at svømme i, siger sig selv, da man
ikke har vulsten om livet til at gøre
modstand. Dertil kommer, at den altid
er tør med det samme, når man kom
mer op. Indvendig er den af lærred, og
det bliver ikke vådt.

det ikke en god idé at tage sagen op
igen og føre Rørmarks undersøgelse à
jour?
— Det er vel nok tvivlsomt, om det
nytter noget. Sagen var jo rejst i folke-

— Så vil vi gerne have lidt at vide
om den seneste tids opgaver.
— Vi har jo desværre måttet ud til
en del drukneulykker. Furesøen er den
værste. Der har vi haft 5 større efter
søgninger, og en af dem stod på i 14
timer, før vi fandt den omkomne. Så
har vi haft eftersøgninger ved Charlottenlund og Klampenborg og i nogle
mindre søer i Nordsjælland. Vi havde
også en i en å langs Dyssegårdsvej i Gen
tofte. Det var en dreng, der var for
svundet. Jeg fandt ham inde i et 60 m
gennemløbsrør under Farum-banen. Jeg
har forresten tit tænkt på, om man mon
nogensinde bliver så hærdet, at man kan
lade være med at tage sig alle den slags
ulykker så nær. Jeg bliver i hvert fald
meget trist til mode hver gang, og jeg
synes, at mange af de ulykker er så me
ningsløse. Jeg kan i den forbindelse hel
ler ikke lade være med at nævne den
ulykke i Nordsjælland, hvor et barn var
druknet i et pyntebassin. Jeg ved godt,
at mange kræfter har været sat ind på
at få forbudt de pyntebassiner, men der
er stadigvæk mange af dem, og det er
mig ufatteligt, at vi skal blive ved med
at opleve den slags meningsløsheder. Var

Kai Olsen i den norske, udelte dragt.

tinget af Per Hækkerup, men den løb
ud i sandet, vistnok fordi justitsministe
riet fandt, at man ved et forbud ville
krænke den private ejendomsret.
— Forstå det, hvem der kan, men jeg
kan ikke.
— Det var iøvrigt et sidespring. Vi
skulle have lidt mere at vide om den
sidste tids virksomhed.

Også stationen i Næstved har fået en speciel dykkervogn, der ligesom Odenses vogn medfører gaskomfur, så
mandskabet kan få noget varmt at styrke sig på, når man er ude at virke. På billedet er det redder Erling Knudsen
og stafionsleder Bødker, der nyder kaffen efter en eftersøgning i Haraldsted sø.

— Vi har lige som så mange andre
stationer haft en del skibsskruer, og vi
har eftersøgt forskellige effekter i havne
og søer. Men lad mig nævne den gan
ske særlige opgave, vi havde i havnela
boratoriet i Lundtofte. Det er et kæmpe
bassin på godt 200 m længde og ca. 15 m
bredde. Det er godt 5 m dybt, og det
hele befinder sig i en stor hal. Det viste
sig, at bassinet mistede 83 tons vand i
døgnet, og så fik vi til opgave at søge
efter utætheder. Da vi havde gået bas
sinet igennem og stoppet huller med
blår, reduceredes vandtabet til 23 tons.
Så tog vi fat igen og stoppede med bly
både de huller, vi først havde tætnet
med blår og nogle nye utætheder. Så
fik vi tabet ned på 12 tons i døgnet, og
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efter en tredie gennemgang fik vi de 12
tons nedbragt til 6 tons. Det er vist og
så nok det mindste, man kan komme
ned på i et så kæmpemæssigt bassin.
Og når vi nu er ved bassiner, så må
jeg nævne, at Gladsaxe kommune bad os
overtage livreddervagten i det nye fri
luftsbad. Når jeg fortæller, at der på store
dage er 4—500 mennesker i bassinet, vil
man måske forstå, at det ikke er så lige
til at holde øje med de badende. Og at
det var nødvendigt fik vi klare beviser
på. Før vi påtog os opgaven afholdt jeg
en livredningsprøve med de folk, der
meldte sig. Det var praktisk taget alle
vore svømmedykkere samt en vagtme
ster og Mortensen og Lauritzen fra revi
sionen. Jeg krævede bl. a. af dem, at de

skulle kunne svømme 10 m langs bunden
på 5 m dybde og samle en byrde på 25
kg op. Gør det noget, at jeg røber, at
der var et par stykker, der dumpede til
denne del af prøven, deriblandt redak
tøren af »Meddelelser«?

— Det gør såmænd ikke noget. Det er
jo ingen skam at dumpe til en sådan
prøve, når man er i en så fremrykket
alder. Men hvordan er så livreddervagten gået?
— Vi har i 6 tilfælde været ude og
hente folk op, som havde meget store
chancer for ubemærket at gå til bunds.
En havde fået krampe, en anden slog
sig voldsomt ved et udspring fra vip
pen, og så var der nogle, der absolut
ikke kunne svømme, men som alligevel
fandt det nødvendigt at opholde sig på
det sted i bassinet, hvor det skråner brat
ned til de 5 m under vipperne. Et lille
skub var nok til at få et pår stykker til
at glide nedad, og det er forbavsende, så

ubemærket den slags ting kan ske til
trods for den mængde mennesker, der
er i bassinet. Det var først meningen, at
vi bare skulle have en mand konstant
tilstede, så længe badet havde åbent.
Men det viste sig hurtigt, at den ene
mand slet ikke kunne klare det, når der
blev lidt trængsel. Vi skulle nemlig også
holde øje med de store vipper. Derfor
har vi ofte 2 mand på vagt, og visse
dage har vi måttet have 3 mand på.
— Og så har Gladsaxe-folkene været
i tank?
— Ja, vi fik forsvarsministeriets tilla
delse til at benytte Holmens dekompressionstank, og overlæge Backer var
så venlig at tage sig af os derude. Der
var jo nok et par stykker af vore folk,
som slet ikke var så glade for at skulle
derud. De troede, at de skulle trykkes
flade. Men så galt gik det jo ikke. Vi
blev prøvet med 4 atmosfærer. Det svarer
til en vanddybde på 30 m, og det er jo
mere, end vi kan komme ud for.

Av - min ryg!
»Hold i ryggen« hører til de hyppigst
forekommende lidelser på enhver ar
bejdsplads, hvor de i antal kun overgås
af forkølelse og snue. Lidelsen opstår
som regel ved en muskel-overbelastning.
Den gør ondt og er i mange tilfælde
så inderligt overflødig, fordi den ofte
skyldes forkerte bevægelser eller fejl
agtig arbejdsteknik. Man bør aldrig ba
gatellisere en nok så forbigående smerte
i ryggen. Den kan være begyndelsen til

en langvarig og pinefuld lidelse, som i
værste tilfælde betyder nedsat arbejds
evne. Allerbedst er det naturligvis, når
man på enhver måde søger at undgå de
overbelastninger, der ofte er årsagen til
rygsmerter.
Løfte og bære er to grundelementer i
tilværelsen. Vi kommer allesammen dag
ligt ud for at skulle løfte eller bære et
eller andet. Det anser vi ikke for noget
problem, men ondskabsfuldt nok kan
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selv den letteste byrde fremkalde mu
skellidelser. Man har eksempler på, at
manden, der hver morgen vandrer til
sit kontor med seks halve stykker mad
og morgenavisen i sin mappe, rammes
af dette højst ubehagelige, som vi kal
der »et hold«, fordi han ganske enkelt
bærer sin beskedne byrde på en måde,
der overbelaster visse muskler, og så er
holdet der næsten som et lyn fra en klar
himmel.

★
Der er noget latterligt ved, at så ube
tydelige årsager nu og da kan frem
kalde så ubehagelige virkninger. Og der
vil sikkert være almindelig enighed om
fornuften i at undgå disse årsager. Hvad
er så grunden til, at så mange alligevel
får hold i ryggen flere gange om året?
Antagelig tænker vi os ikke om. Vi glem
mer, at enhver bevægelse rummer en vis
risiko, at en selv nok så ubetydelig mu
skelstrækning kan medføre overbelast
ning.
Når talen så er om at håndtere tun
gere byrder, så er det klart, at risikoen
er mange gange større. Husmødre er sær
ligt udsatte, men på hver eneste arbejds
plads lurer faren, og det kan derfor væ
re på sin plads at beskæftige sig med de
forholdsregler, enhver kan iagttage for
at begrænse tilfældene af overbelastning.
Mange af os har den rigtige »løfte og
bære«-teknik i blodet, vi foretager gan
ske instinktivt de korrekte bevægelser,
men desværre er der også masser, for
hvem hold i ryggen og lignende er no
get, der kommer igen og igen, uden at
de aner noget om, at de godt kunne
undgå besværet med en beskeden æn
dring af deres arbejdsteknik.
Det er meget ofte en træningssag at
udføre sit arbejde, så det medfører den
mindste mulige risiko. Måske burde en
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hver arbejdsplads have en »bevægelses
ekspert« til rådighed. Vi kender fra
sporten, hvorledes en idrætsmand blot
ved at ændre tilsyneladende ubetydelige
bevægelser kan forbedre sine resultater
mærkbart.

Netop hos os forekommer jo en mas
se arbejde, der kræver en god løftetek
nik. Tænk bare på sygetransporterne! Det
ville ikke være nogen dårlig idé, hvis
man rundt omkring i landet ville inter
essere sig noget mere for løfteteknik.
En og anden vil måske rynke på næsen
og finde, at det er da ikke noget at for
tælle folk, som i årevis har været vant
til den slags arbejde. Men lad være med
at rynke! Pludselig kan holdet over ryg
gen være der, eller endnu værre. Der
kan opstå en discusprolaps, og det vil
vides, at sådan en er både smertefuld og
vanskelig at blive kvit igen.

Det er måske sivet ud, at man hist
og her er begyndt at pusle med lidt
vægtløftning. Rigtigt grebet an er det gi
vet, at vægtløftning giver en god træ
ning i at løfte, og hvor underligt det
måske kan forekomme nogen, så er vægt
løftning slet ingen kedelig sport. Den
har tilmed den fordel, at den kan drives
på stationen i stille perioder, og udgif
ten til materiellet er overkommelig. Blot
må det indtrængende henstilles, at man
ikke begynder at tumle med vægte uden
kyndig vejledning.
Det er en misforståelse, hvis nogen
tror, at vægtløftning udelukkende er en
sport for unge og stærke mænd. Man
behøver aldeles ikke at stile efter de
400 kg i trekamp (træk, stem og stød),
som er Danmarksrekorden i sværvægt.
Man kan klare sig med betydeligt mindre,
og det er lige så morsomt. Og at det så
tilmed er gavnligt for helbredet og må
ske kan skåne sin mand for en ubeha
gelig sygdomsperiode, gør jo ikke spor.

Når en tung byrde skal løftes
fra bordhøjde, stiller man sig
så tæt ind til den som muligt
med adskilte ben og let bøjede
knæ, sænkede skuldre og strakte
arme. Løftebevægelsen udføres
hastigt ved en benstrækning og
ved at føre kroppen bagover.

a Lettere byrder af mindre stør=
reise bæres med begge arme bøjede
tæt ind til kroppen og med sænkede

Hvis man skal løfte en byrde fra
gulvet, stiller man sig med fødderne
så tæt ved byrden som muligt. Der=
på bøjer man sig i knæene og fatter
byrden og løfter ved hurtigt at
rette knæene.
Husk strakte arme.
-<■

A Mindre byrder, der vejer godt til,
bæres med ret ryg og strakte arme,
mens man støtter byrdenmod lårene

Byrder,som skal anbrin=
ges over skulderhøjde,
bringes op i den ønskede
højde ved at strække
knæene, bøje armene og
svinge overkroppen til=
bage.
>

* Tunge byrder af langstrakt for*
mat bør altid bæres på skulderen.
Bøj Dem over mod den ikke bela^stede side.
(Tegningerne er venligst lånt os af »Nærum Nylon Nyt«)
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Striberne på vejene

Som bekendt har det været livligt dis
kuteret, hvor vidt det var tilladt eller
forbudt at overhale på vejstrækninger,
hvor der findes en fuldt optrukket mid
terstribe. Det fremgår ikke af nogen lov
eller bekendtgørelse, men for nogen tid
siden hævdede chefen for statens færd
selspoliti under en fjernsynsudsendelse,
at overhaling på sådanne vejstrækninninger måtte anses for at være ulov
lig, selv om det kun var en cyklist,
man overhalede.
I 2den udgave af »Færdselslære« er
spørgsmålet omtalt udførligt, idet det
hedder:
Selv om de kørende på disse særlige
steder (strækninger med udbrudte mid
terstriber) under overhaling ikke kom
mer ind over midten og således heller
ikke overskrider eventuelle ubrudte stri
ber, er manøvren alligevel ulovlig. På
tale heraf bør dog undlades, når over
halingen i den foreliggende situation i
øvrigt er gennemført på forsvarlig måde,
hvilket navnlig vil sige, at der under
overhalingen har været rigelig plads på
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den pågældendes kørebanehalvdel til, at
overhalingen har kunnet foretages uden
på nogen måde at forulempe det over
halede køretøj og uden at der var no
gen mulighed for sammenstød med et i
øvrigt korrekt placeret mødende køre
tøj.
Efter denne tilkendegivelse er det den
almindelige mening, at der dermed skulle
være skabt sikkerhed for, at ingen mo
torfører kan blive udsat for tiltale efter
overhaling inden for en fuldt optruk
ket midterstribe, selv om en modkøren
de overskrider sin stribe og er skyld i
kollision.

Det bli’r lettere
og lettere
Selvom manøvreringen af automobiler
er gjort meget lettere og meget sikrere
med ting som fuldautomatisk kraftover
føring, power steering og power brakes,
er det stadig sådan, at man må betjene
bilernes kontrolorganer hver for sig og

efter en vis rækkefølge. Dette kan un
der visse forhold sætte bilisterne på nok
så hårde prøver.
I GM’s forskningslaboratorie, hvorfra
mange af de største bidrag til automo
bilets udvikling er kommet, er man af
den overbevisning, at man vil kunne nå
et godt skridt frem mod bedre og sik
rere kørsel, hvis man kan bringe an
tallet af de funktioner, motorføreren skal
udføre, ned til et minimum.
På billedet berører den unge dames
hånd et kontrolorgan, der af GM-folkene kaldes »Unicontrol», og med hvil
ket man ad elektrohydraulisk vej styrer
og betjener gaspedalen og bremserne.
Eksperimenter har vist, at Unicontrollen, selvom den endnu ikke helt kan
måle sig med de konventionelle styresy
stemer, dog indebærer muligheder for en

videre udvikling af tanken, der ligger i
den, at kunne udnytte eet kontrolor
gan til flere forskellige funktioner.
Når håndtaget føres frem, tilføres der
motoren benzin, og når det trækkes
tilbage, virker bremserne. — Ved at be
væge håndtaget til siderne, styrer man
vognen, og styringen foregår ikke, som
man skulle tro, i ryk, men progressivt
og sikkert, og styreeffekten varierer ef
ter vognens hastighed.
Forskerne hos GM påstår ikke, at det
her viste system er en endelig løsning
af et problem af stor vigtighed for færd
selssikkerheden. — De ønsker blot med
dette billede at vise ad hvilke baner, de
arbejder, og at de helt sikkert regner
med, at man i fremtiden vil komme til
at køre bil efter metoder, som vil blive
vidt forskellige fra dem, man nu kender.
103

Fra stationerne

Branden på Fuglsig teglværk den 3. juli

Vi indleder denne gang med en om
tale af Hjørring-stationens slukningsar
bejde på Fuglsig teglværk den 3. juli
om aftenen. Branden var opstået i træ
værket omkring teglværkets ovne, og da
den først havde fået fat, bredte den sig
hurtigt. Ved vor ankomst var hele ovn
huset et stort ildhav, og der var stor
risiko for, at den stærke strålevarme og
gnisterne ville antænde teglværkets øv
rige bygninger såsom tørreladerne og
maskinhuset. Hjørring-stationen fik hur
tigt vand på 8 C-strålerør; med de to
sprøjter pumpedes fra en nærliggende
teglværksgrav. Det lykkedes at forhin
dre ilden i at brede sig, og hvad selve
ovnhuset angik, anmodede teglværkets
direktør os om at lade være med at
sprøjte på ovnene, som arbejdede upå
klageligt, og som af hensyn til produk
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tionen helst skulle have lov til at fort
sætte. Det blev mange tusinde sten, der
på den måde blev reddet i ovnene.
Stationen høstede stor anerkendelse i
anledning af det hurtige og effektive
slukningsarbejde. Trods gode betingelser
for (ilden gik kun selve ovnhuset tabt.
En overgang var teglværkets store skor
sten i fare, da den blev kraftigt opvar
met af ilden i ovnhuset, men ved hjælp
af et par strålerør blev den afkølet, så
det blev ved risikoen.
I ugen fra den 15.-22. august har statio
nen iøvrigt haft 7 større brande, men de
Vendelboer er gået til dem med krum hals.

★
Brønderslev-stationen blev
ni af politiet anmodet om
af en kvie, der stod ude i
grav ved Pandrup teglværk.

den 24. ju
at tage sig
en mergel
Man vidste

ikke, hvem kvien tilhørte, men kunne
selvfølgelig ikke lade den stå. Redder
Erik Hansen blev sendt derud, og da
kvien stod på en forhøjning ude i mer
gelgraven, smed Hansen resolut tøjet
og svømmede ud til forhøjningen, fik et
reb bundet på kvien og trak den ud i
vandet for at ifå den ind på »fastlan
det« igen.
Da vi ad omveje hørte om denne ak
tion, bad vi stationen sende os et par
ord, men stationslederen reagerede som
de fleste gør ved at henvise til, at man
så tit er ude på dyreredning, og at det
slet ikke hører til sjældenhederne, at
redderne må i vandet for at hente krea
turer. Men da vi nu så gerne ville
skrive lidt om en dyreredning, så ville
man selvfølgelig ikke sætte sig imod det,
selv om man jo nok syntes, at det var
så lidti Desværre havde der ikke væ
ret nogen fotograf tilstede, da kvien blev
bjerget i land, så man kunne ikke tjene
os med et billede. Men på stationen

havde man et billede fra en anden dy
reredning, og da det rent tilfældigt og
så var redder Erik Hansen, der havde
været ude på den opgave, kunne vi må
ske nøjes med det. Det kunne vi, og
dermed havde vi forsidebilledet til dette
nummer. Vi undskylder blot, at Hansen
har tøj på!
★

Den 1. juli blev en stor dag for sta
tionen i Esbjerg. Den store og smukke
bygning var efterhånden kommet helt i
orden, og vi kunne fejre 25 års dagen
for vor etablering. Dertil kom et par
personlige jubilæer: redningsfører Arne
Johannesen havde været ansat på sta
tionen i alle 25 år, og stationsleder Ha
vemose havde i samme periode været
stationens leder. Ialt tegner Havemose
sig jo for næsten 34 år. Dertil kom et
par udnævnelser, idet Brockhoff blev
assistent og telefonist Clemmensen blev
vagtmester.

Et blik ud over Esbjerg-stationens garagehal under receptionen
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Om formiddagen var der reception
på stationen; talrige repræsentanter for
byen, de omliggende kommuner, politi,
sygehus, offentlige og private institutio
ner og virksomheder var mødt op for
at hilse på og lykønske, og gaver og
blomster hobede sig op. Man fik virke
lig indtryk af, at stationen er populær
og dens personale vellidt, og at der er
gjort godt arbejde i de forløbne år. Vi
havde jo nok anet det i forvejen, men
det var rart at få det bekræftet.
Om aftenen var der arrangeret spis
ning i garagen for personalet og en
række indbudte, og det blev til en vir
kelig fornøjelig aften med morsomme
taler af politimesteren og nogle af sognerådsformændene.

★
Vore svømmedykkere har haft travlt
i den forløbne del af sommeren. Vi vil
denne gang særligt fremhæve Gladsaxe-

25-års jubilaren, den nyudnævnte assistent Arne Johan
nesen får overrakt hæderstegnet i guld af dir. W. Falck

tolkene, som har haft 7 store ettersøg
ningsarbejder med resultat og 2 resul-

Stationsleder E. Havemose havde den 1. juli været stationsleder i Esbjerg i 25 år. Han lykønskes her af sin
gamle læremester, direktør Harry Falck
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Fra en af Gladsaxe-frømændenes eftersøgninger i Øresund. Ved årerne sidder redder John Madsen, medens redder
Mogens Andersen passer telefonkablet, der også bruges som livline. Det er assistent Kai Olsen der er i vandet.

tatløse. Det er især Furesøen, der har
stillet krav. Som et lille bijob for sta
tionens svømmedykkere påtog man sig
fra den 4. juli at virke som livreddere
ved det store nye friluftsbad, der er ind
rettet som nabo til stationen.
Andetsteds i bladet bringer vi en ud
førligere omtale af stationens dykninger.

I begyndelsen af juli oplevede vi no
get beskæmmende. Stationen i Tønder
kom til København med en patient. Un
dervejs havde Tønderfolkene på færgen
mødt en Herning vogn, der var på vej
til København for at hente en patient.
Med næste færge kom Gives sygevogn
med en patient, og med den næste igen
vendte Taastrups sygevogn hjem efter
at have været til Middelfart med en pa
tient. Noget siger os, at der den dag
blev kørt en del overflødige km.

Vi organiserer så meget for andre, så
vi kan næsten ikke være bekendt ikke
at kunne organisere de lange kørsler
lidt bedre for os selv.

★
Om omfanget af udlandstjencstens og
flyvetjenestens aktivitet er der den 16.
juli udsendt en særlig bulletin, hvori
der fortaltes lidt om de mange og mange
artede assistancer, vi yder til folk på
ferie i udlandet. Her er en af de sjove
henvendelser: Det er en abonnent fra
Aarhus, som et eller andet sted i Frank
rig havde mistet sin gas-rejsemik, og
den kunne den ferierende familie be
stemt ikke undvære. Lige så snart man
havde opdaget tabet, gjorde man holdt
og teltede, hvorpå familieoverhovedet af
fattede følgende luftposthenvendelse
til os:
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En rutebilejer i Løkken ønskede karosseriet af en udtjent vogn anbragt ovenpå sif hus. Stafionen i Hjørring
honorerede hans ønske

Vi er p. t. på rejse i Sydfrankrig
(Grenoble) og Norditalien med Eraabonnement, og selv om denne min
anmodning til Dem måske ikke bog
staveligt hører under abonnementet,
benytter jeg mig deraf, idet vi har mi
stet vor BP-Gas-Rejsemik og på en
campingtur er dette lige så uundvær
ligt som en reservedel til bilen.
Vi har sammen med Era-abonnement også tegnet en rejsegodsforsik
ring, sådan at betalingsspørgsmålet nok
ordnes. Men vi må have et nyt an
læg herned, og det beder vi Dem
ordne, evt. under abonnementet. Vi
behøver kun at få tilsendt de dele,
der sættes på gasflasken, altså ventil,
brænder og støtteben, da vi har to
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reserveflasker, der kan bruges i ste
det for den mistede flaske.
Disse dele bedes De venligst frem
skaffe og sende hurtigst muligt til De
res generalagent i Genua, hvor vi så
henter dem selv. Vi er i Genua den
19. juli, og til den tid skulle det gerne
være fremme. Hvis det er umuligt,
er vi ved Gardasøen (hvor vides end
nu ikke) fra den 20. til 25. juli, og
sagerne kan da evt. af Deres general
agent sendes hertil. Herom kan vi
evt. få besked i Genua den 19. ds.
I håb om god og hurtig hjælp som
sædvanlig.
Albert Nilsson.
Vi behøver vel ikke at fortælle, at
hr. Nilsson og familie fik de manglen
de rejse-mik-dele pr. omgående.

Vi har deltaget i Dansk Jernbane forbunds
svagførearrangement, der omfattede 30 del
tagere fra Storkøbenhavn og 20 fra jydske byer, som har haft eller i år vil få
besøg af københavnske svagføre. Over
assistent Aa. Rørmark stod for udvælgel
sen af de københavnske deltagere, som af
os blev samlet på stationerne i Tietgens
gade, Frederiksberg og Rødovre. Derfra
gik DSB-busserne til forbundets feriehjem
i Middelfart.
Det er første gang jernbaneforbundet har
et sådant svagførearrangement. Som be
kendt plejer vi at have en finger med i
spillet ved såvel det årlige svagførearran
gement, som Dansk Lokomotivmands For
bund står for, som Socialdemokratens store
og traditionelle svagføretur, der i år løber
af stablen den 5. oktober og går til byerne
Ringkøbing, Randers og Odense. Loko
motivmandsforbundets arrangement be
gynder i år den 8. september og går som

I gamle dage var det en kompliceret affære, når et
røgeri på Bornholm skulle have udbedret sin skorsten.
Men med højkranen på Rønne-stationens kranvogn er
det i dag en smal sag.

sædvanligt til forbundets feriehjem på
Røsnæs.

Ved Aabenraa strand styrtede en dag en overlærer med sin cykel. På stranden befandt sig en mængde skole
børn, og som det fremgår af billedet var interessen for overlærerens tilstand stor. Var der fridage eller
fritimer i farvandet?
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Den store udvidelse i Randers

Den nye station i Randers eller ret
tere sagt den store til- og ombygning
blev officielt taget i brug den 15. au
gust, og dagen markeredes ved en re
ception, hvori repræsentanter for Ran
ders kommune, politiet og en række of
fentlige og private institutioner deltog.
Direktør Harry Falck bød de mange
gæster velkommen i den store garagehal
og rettede en tak til myndighederne for
den tillid, der var vist korpset gennem
overenskomsten om samarbejde med hen
syn til brandslukningen i købstaden og
omegnskommunerne. For det smukke,
solide og særdeles hurtige arbejde, der
var præsteret, kunne der deles megen
ros ud til arkitekter og håndværkere, og
direktør H. Falck sluttede med at udtale
ønsket om, at stationens personale altid
måtte løse de opgaver, som ville blive
stillet i Randers, på en for byen og om
egnen gavnlig måde.
110

Borgmester Thingholm ønskede korp
set til lykke med den store og smukke
station. Den resolutte måde, hvorpå korp
set var gået i lag med opgaven med at
skabe den nødvendige ramme for det
fremtidige arbejde syntes at vidne om,
at man trøstigt kunne gå ind i et sam
arbejde med korpset.
Politimester Preben Buhl takkede korpset
for det hidtidige samarbejde, lykønskede
med de udvidede arbejdsvilkår og udtrykte
håbet om fortsat godt samarbejde.
Formanden for sognerådforeningen,
sognerådsformand Jens Møller, Gimming
var også blandt gratulanterne. Korpset har
et godt navn, udtalte han, og vi i de
omliggende kommuner nærer ikke tvivl
om, at korpset vil røgte opgaverne på
rette måde.
Direktør W. Falck bragte en hilsen
fra København og mindedes korpsets
stifter, Sophus Falck og den indstilling

Nogle glimt fra indvielsen. Øverst borgmester Thingholm og direktør H. Falck på talerstolen. Dir. Andersson
og dir. W. Falck lytter til. 1 nederste række: Stationsleder Ove Petersen, hospitalsdirektør Knudsen, en af
Randers-omegnens brandfogeder og fagforeningsformand Chr. Vad.

til arbejdet, som han så kraftigt havde
været talsmand for, og som er så nød
vendig for tilfredsstillende at kunne løse
de mangeartede opgaver, som korpset
stilles overfor.
Stationsleder Ove Petersen takkede
sit mandskab for den indsats, der var
gjort i ombygningsperioden. Han var
klar over, at den personalemæssige sam
menlægning, der var sket, kunne have
afstedkommet vanskeligheder, men han
fandt selv, at det var gået godt, og han
nærede ingen tvivl om, at man under de
nye og hensigtsmæssige forhold ville få

et i enhver henseende upåklageligt sam
arbejde på stationen.

★
Gæsterne beså derefter den store sta
tionsbygning. I bygningen ud mod ga
den var vagtstue, kontor og lægeværel
se helt ombygget, og for personalet var
indrettet en praktisk og nydelig opholds
stue med tilknyttede mindre soverum.
På 1. og 2. sal findes tjenesteboliger. I
den gamle garagehal var gennemført en
række forbedringer bl. a. er der indret
tet et rum til brug for røgdykkerøvel
ser. Det store og nye er naturligvis tår111

Umiddelbart før gæsternes ankomst var der travlhed på stationen. Billedet her er taget fra den nye garagehal
og viser den gamle hal og hovedbygningen.

net og den store garagehal. Toppen af
tårnet med den store falk, der fungerer
som vejrhane, er vist nok det højeste

punkt i Randers. I lokalerne under tår
net findes depotrum, værksted og slan
gevaskeri. Ovenover findes værksted for

Nogle af nabostationernes ledere sås blandt gæsterne. Fra venstre: Thomas Christensen, Bjerringbro, M. Trod
sen, Silkeborg, H. P. Lind, Hobro og Tage Jensen, Herning,
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vognene, og i selve garagehallen er der
behagelig god plads til 9 store brand- og
redningskøretøjer.
Hallens bagvæg er som i Esbjerg holdt
i gule sten, og på væggen er monteret
stativer til mandskabets arbejdsunifor
mer. Særligt bemærkelsesværdigt er den
måde, hvorpå man har arrangeret sig
med dykkerudstyret. Der er simpelthen
opsat et plasticforhæng med tag over,
således at udstyret både får luft og be
skyttes.

Luftbefordring

af patienter
Udover den patientbefordring, som vi
udfører ved hjælp af dertil indrettede
luftfartøjer, sker det ikke så sjældent, at
patienter befordres med normale rute
fly, således at vi1 kun sørger for trans
porten til lufthavnene. Det er selvsagt
hovedsagelig til lufthavnen i Kastrup.
Sådanne patienter skal være anført på
ruteflyenes passagerlister, og vi er af
SAS blevet anmodet om at meddele, at
luftfartsselskaberne kun medtager patien
terne, hvis der foreligger en skriftlig be
kræftelse fra vedkommende luftfartssel
skab. Derfor må stationerne for fremti
den påse, at der foreligger en sådan be
kræftelse, inden kørslen til lufthavnen
påbegyndes. Bekræftelsen hedder Cer
tificate for transportation of sick pas
sengers.
I den forbindelse henledes opmærk
somheden på, at overlæge Johs. Døs=
sing i Ugeskrift for læger udførligt har
omtalt de problemer, der knytter sig til
luftbefordring af patienter, i særdeleshed
befordring med normale passagerfly. Dr.
Døssing skelner mellem patienter, der

normalt ikke bør transporteres ad luft
vejen, og patienter, til hvilke der bør
tages stilling, forinden transporten med
luftfartøj påbegyndes. For så vidt angår
de patienter, der normalt ikke bør trans
porteres ad luftvejen, er der hovedsage
lig tale om patienter, hvis sygdomme kan
true medpassagerers sundhedstilstand, pa
tienter i meget dårlig klinisk tilstand og
patienter med fixation mellem kæberne,
så fixationen ikke kan fjernes.
Da der bortset fra evt. pårørende ikke
er passagerer med maskinerne, når vi
befordrer patienter, kan det stort set si
ges, at der aldrig vil være betænkelig
heder ved lufttransport med maskiner,
der specielt er beregnet til transport af
patienter, og som ikke samtidig har an
dre passagerer med. At der for andre
patienters vedkommende naturligt må
finde en vurdering sted, før transporten
påbegyndes, kommer jo ikke bag på os.
Det plejer vi selvfølgelig at gøre, og vi
er klar over, at der vil kunne være pa
tienter med f. ex. hjertelidelser, som
man måske må fraråde at flyve. Det gæl
der også patienter med visse andre lidel
ser, men vurderingen vil altid være over
ladt en læge.
Overlæge Døssing konkluderer selv,
at man kun sjældent bør fraråde luft
befordring af patienter. Når der kan
være tale om at fraråde flyvning, kan
årsagen enten være hensynet til even
tuelle medpassagerer eller den virkning,
som organismen udsættes for i et luft
fartøj såsom nedsat atmosfærisk tryk,
nedsat iltpartialtryk, luftsyge og nervø
sitet. Det første hensyn er særdeles væ
sentligt for rutemaskinerne, men spiller
ingen rolle for os. Det andet hensyn
gælder i principet både rutemaskiner og
vore maskiner, idet vi dog er bedre i
stand til at honorere patienternes særli
ge behov både hvad pasning, lejring,
flyvehøjde og -tid angår.
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Breve udefra • • •
Fra dyrlæge Fr. Arv edsen, Esbjerg
(den 6/5 1958):

For ca. 14 dage siden alhentede
Falcks ambulance min kone i Køben
havn og kørte hende til Esbjerg. Jeg
har for længe siden villet skrive til
Dem, men på grund af travlhed sker
det først nu.
Jeg vil gerne overfor Dem udtryk
ke min og mi-n kones anerkendelse
og taknemmelighed for den venlige
hjælpsomhed, som den mand, der kør
te ambulancen, og den mand, han
tog med fra Rødovre-stationen på ud
vejen og fra stationen her i Esbjerg
på hjemvejen, udviste. Vi har med
glæde tænkt på den smukke måde,
disse Falckfolk udførte deres hverv,
og jeg beder Dem lade min tak gå
videre til dem.

★
Fra direktør K. Johnsen, A/S Chr.
Nielsens Eftf., Horsens (den 19/6 1958) :
Efter min hjemkomst vil jeg ikke
undlade at sige tak for den hurtige
og vel tilrettelagte hjemtransport af
min hustru fra Trondheim til Aarhus
kommunehospital. Min tak gælder så
vel kontoret i København for hurtigt
svar på min anmodning om hjem
transport samt flyvemaskinens besæt
ning for hjælpsom og venlig optræ
den.
Hilsen og tak.

★
Fra sparekassebestyrer Th. Birch, Buddingevej 36 B, Lyngby (den 21/6 1958):
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Hermed en hjertelig tak for »Nyt
fra Falcks Redningskorps«. Navnlig
kan jeg give min bedste tilslutning
til side 7. Personlig har jeg heldig
vis ikke haft megen brug for mit
abonnement, men min kone og min
søn har halt det et par gange, og hver
gang er vi blevet betjent med yderste
høflighed og venlighed. Og jeg behø
ver ikke at gå længere tilbage end i
forgårs, da korpset på sædvanlig elsk
værdig måde hjalp mig i anledning
af en vandskade.

★
Fra direktør Peter Jepsen, Solbakken
53, Holte (den 8/7 1958):
Jeg er vældig tilfreds med mitFalckabonnement. Et par gange har jeg
haft brug for det til min vogn, og nu
i lørdags måtte jeg selv under Deres
behandling. Det var ikke meget, jeg
så til Deres to mænd, der var sendt,
men jeg opfattede da så meget, at
det var et par mænd, der forstod de
res kram både når det gjaldt om at
lempe mig hjem, få min vogn i ga
rage og give gode råd til min kone
o.s.v. Det klarede de storartet, og jeg
under dem gerne en øl i denne var
me — og den følger vedlagt.
Håber aldrig at få brug for Dem
mere!
(Hilsenen er til 31 Simonsen og 34
Hansen, Ørnegården).

★
Fra hr. J. M. Kunnen, Oosterweg
88 e, Haren, Holland (den 11/7 1958):

Jeg sender Dem vedlagt et foto
grafi, jeg tog af Deres udmærkede vej
patrulje, som hjalp os så pænt, da
vi sidste år var på ferietur i Dan
mark. Jeg håber, at De kan lade bil
ledet gå videre til vejpatruljemanden og

hilse ham fra os. Jeg har også et
spørgsmål til Dem: Er det muligt for
Dem at skaffe mig to Carlsberg-ølglas. Min ven og jeg samler på ølglas
fra hele verden, og vi har begge et
Tuborg-glas, men ville også gerne
have et Carlsberg-glas. Det er ikke
til at få her i Holland.

(Det med ølglassene er expederet).

★
Fra to »gamle« bekendte, spejderne
Ole og Per Roland-Andersson, Vanløse,
som vi også i år transporterede til de
invalide spejderes lejr, har vi den 17/7
modtaget:
Vi vil herved takke Falcks Red
ningskorps for den dejlige tur vi hav
de til og fra vor spejder-sommerlejr.
Det var en stor oplevelse for os at
køre gennem vort skønne land. Vil
De hilse de flinke Falck-reddere fra os
og takke dem for al deres venlighed
imod os. Til slut 1000 tak fra
Ole og Per,

★
Fra Fællesudvalget for fregatten » Jyl
lands bevarelse (4/8):

Fællesudvalget beder Dem herved
modtage vor hjertelige tak for den
store hjælp, De har ydet os ved at
tillade samtlige afdelinger af rednings
korpset at modtage bestillinger til fre
gat-lotteriet. Som altid i store lotte
rier har vort største hovedbrud været
at få lodsedlerne tilstrækkeligt spredt
over landet, og netop her har Deres
håndsrækning været af uvurderlig be
tydning for os, idet det har betydet
et stærkt forøget salg.
Må vi bede Dem overbringe Deres
afdelinger vor hjerteligste tak.

Fra automobilhandler Erik Dock, La
holm i Sverige (29/7):

Under en nyligen företagen resa be
sökte jag bl. a. Sønderborg. I denna
stad fick jag hjälp af Falck och kan
jag inta unterlåta till Eeder uttrycka
min stora belåtenhet med den perfek
ta service, jag där erhöll.
Fra hr. N. Risting, Gentofte (4/8):
Min kone og jeg føler trang til at
sige Dem tak for den gode måde,
hvorpå De befordrede os hjem fra Sil
keborg bad den 3. f.m. Deres betje
ning var — som altid — meget elsk
værdig og omsorgsfuld for os og der
til yderst præcis. Nogle dage før
hjemrejsen fik jeg pludselig en slem
galdelidelse, så vi var meget sløje
begge to. Lykkelige var vi, da vi efter
kun 3 timers rejsetid ankom hertil.

★
Fra fuldmægtig Henrik Standvold, Vi
rum (18/7):

Med disse linier vil jeg gerne frem
føre min hjerteligste tak for al hjælp
og imødekommenhed, som Deres korps
udviste ved transporten af mine tre
syge piger fra Virum til Rågeleje tirs
dag den 24. juni d. å. Endnu engang
kunne vi glæde os over den enestå
ende service, som De altid yder De
res abonnenter, og den høje standard
hos Deres personale blev påny un
derstreget af den naturlighed og hjælp
somhed, som Deres chauffør udviste.
(Rosen lader vi gå videre til redder
Kurt Christensen, Ørnegården).

★
Og så kan det jo ikke undre, at vi
har en mængde breve fra tilfredse Eraabonnenter. Det ville fylde for meget,
hvis vi skulle gengive dem alle, så vi
må nøjes med at plukke lidt fra en
kelte af brevene:
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Fra arkitekt F. Hem Olsen, Kastrup
23/7):
Først må jeg takke Dem for den
fine behandling, De på alle områder
har givet min familie, mig og min
vogn. Vognen har jeg vel modtaget og
sender hermed en særlig tak til red
der Adolf Jørgensen for hans gode
behandling af den ... Selv om jeg af
hjertet håber, at det bliver både før
ste og sidste gang jeg får brug for en
sådan forsikring, vil jeg dog på alle
fremtidige rejser have en ERA-forsikring med. Det giver tryghed, og selv
om det var kedeligt for os at måtte
afbryde rejsen og miste 10 dages fe
rie på den måde, er vi klare over, at
når et sådant uheld skulle indtræffe,
var det under en for os heldig form ..
Hvis De nogensinde får brug for
gode ord om ERA, vil jeg meget ger
ne være til tjeneste ...

★
Fra fru B. Margolis, Charlottenlund
(5/8):
I anledning af vor hjemtransport
forleden med ambulancefly vil vi ger
ne have lov til at takke korpset for
den enestående hjælpsomhed, vi har
mødt fra alle sider både under turen
fra flyvernes side og herhjemme ...
Vi er lykkelige over, at Falck hen
tede os hjem, så snart der overhove
det var mulighed for, at min mand
kunne flyttes, da det har været af
overordentlig stor betydning, bl. a.
fordi min mands højre arm i Italien
var blevet lagt i gibs efter at være sat
forkert sammen. Var vi kommet hjem
8 dage senere, havde dette ikke været
muligt at få bragt i orden.

★
Fra ERA-abonnent nr. 544536 (28/7):
Den 21. ds. kaldte vi Dem over
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fjernskriver fra Tschekoslovakiet og
bad om øjeblikkelig hjælp til hjem
transport af fru S., der var blevet syg
under ophold i Karlovy Vary. Hjem
transporten fandt sted fra Nürnberg
og forløb udmærket, og fru S. er nu
under betryggende behandling her
hjemme. Alt dette skete i h. t. oven
nævnte abonnement og er i og for
sig en ren rutinemæssig forsikrings
sag. ... Når jeg alligevel finder an
ledning til at skrive til Dem, er det
fordi jeg synes, det er tak og påskøn
nelse værd ikke blot det, De i h. t.
forsikringsaftalen gjorde, men især den
meget udmærkede måde, De gjorde
det på. Fra det øjeblik vi over fjern
skriveren havde forbindelse med De
res folk i Søborg — over besætningen
på ambulanceflyet — til det øjeblik,
Deres folk dagen efter afleverede fru
S. på hospitalet, har Deres folk vist
en enestående hjælpsomhed og en op
muntrende hensynsfuldhed langt ud
over en forsikrings forpligtelser. Det
bliver man overordentlig taknemmelig
for, når man står med sygdom i ud
landet. Den taknemmelighed finder jeg
det rimeligt, at De kender og meget
gerne viderebringer til Deres udmær
kede medarbejdere, som De og Deres
abonnementsordning kan være godt
tjent med.

★
Fra hr. L. E. H. Christensen, Post
parken 8 a, Kastrup (den 10/7 1958):
Jeg vil gerne sige Dem tak for den
venlighed, der blev vist os i anled
ning af hjemflyvningen af os fra Tou
louse. Tak også til personalet i flyve
maskinen, der fløj os hjem. Det var
enestående at møde så mange flinke
og venlige mennesker.

Fra kontorerne
Kontorassistent Alf Larsen, hovedbog
holderiet, København, er fra 1/8 ud
nævnt til overassistent.

★
Telefonist Preben Larsen, Rødovre, er
fra 1/7 udnævnt til vagtmester.

★
Stationen i Toftlund har på grund af
automatiseringen skiftet telefonnummer
fra nr. 10 til nr. 3 14 18.

★
Stillingerne som stationsledere ved sta
tionerne i Dronninglund og Brønderslev
opslås herved ledige. Stillingerne skal
først tiltrædes henholdsvis 1. januar og
1. juni 1959, men man har ønsket i god
tid forinden at få udpeget de nye lede
re, fordi den nuværende leder i Dron
ninglund ikke har ønsket at tage tjene
steboligen i den nye station i brug for
de få måneder, der er tilbage, inden han
lægger op. Dertil kommer, at der for
mentlig vil være nogle, som vil søge
begge stillinger, således at det vil være
praktisk at få de to nye ledere udnævnt
samtidig.
Til begge stationer hører tjenestebolig.
Ansøgninger bedes indsendt til direk
tør ]ørgen Falck, Aalborg, inden den
15. september, hos hvem også nærmere
oplysninger om vilkårene vil kunne ind
hentes.

★

I sidste nummer var vi lidt inde på
brugen af korpsets telefoner, og vi nævn
te bl. a., at antallet af ledninger selvsagt
var afpasset nogenlunde efter korpsets
behov, medens der ikke var taget noget
særligt hensyn til privatsamtalebehovet.

Hvad vi sagde om telefonerne, vil vi
denne gang gerne følge lidt op ved at
henvise til den automatiske periodetæl
ling, som er indført i store dele af lan
det, og som fortsat udbygges. Samtale
periodernes længde får nu betydeligt
større virkning på telefonomkostningen,
end tilfældet har været før, og vi må
derfor henstille indtrængende til alle i
korpset at gøre telefonsamtalerne så kor
te som muligt. Skal man f. ex. ringe no
gen op og vedkommende er optaget, bør
man ikke vente i telefonen, men ringe
op igen efter en passende tid. Hvis man
blot venter i telefonen, løber periode
tælleren til ingen verdens nytte.
Det var sådan set fristende at bringe
en opstilling over det relativt ringe an
tal sekunder, der for fremtiden får tæl
leriet til at tikke en 10-øre. Over længere
afstande er man helt nede på 10 sekun
der, så det er klart, at det løber op,
hvis man er alt for snakkesalig. Væn
Dem derfor til at gøre Deres opkald kor
te. Det behøver ikke at gå ud over for
ståeligheden — tværtimod.
At privatsamtaler må indskrænkes til
et minimum siger sig selv. Foruden at
belaste vore ledninger unødigt koster de
penge, og bortfaldet af samtalekuponer
forringer vore kontrolmuligheder. Vi vil
for fremtiden være henvist udelukkende
til kontrollen med totalafgiften for hver
enkelt ledning, og hvis der skulle fore
komme misbrug, vil kritiken kun kunne
udøves kollektivt. Vi håber imidlertid
på den gode vilje. Skulle vi blive skuffet,
skal vi vende tilbage til sagen.
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Hvad skovsøen gemte
Skovsøer optræder hyppigt i littera
turen. Fra poesien ved vi, hvor uende
ligt sødmefyldt og romantisk det kan
være at hygge sig ved kanten af en stil
le og smuk skovsø, naturligvis lidt af
hængig af hvem man hygger sig med.
Og i de mest indtagne naturskildringer
som f. eks. Ole Vindings, er det tit en idyl
lisk skovsø, der danner rammen. I den
anden ende af litteraturen møder vi ex
empelvis en skovsø i Palle Rosenkrantz’s
spændende kriminalroman: »Hvad skov
søen gemte«. I den skildres en mængde
af de stemninger, der kan hvile over
skovsøer, lige fra den mest romantiske
til den uhyggeligste.
Når skovsøer er så godt stof, er det
jo sikkert nok fordi vi er mange, der
ved synet af dem har det med at gøre
os visse forestillinger om, hvad der
egentlig gemmer sig under den ande
mad-dækkede overflade. Er der mon lige
så smukt og stemningsfuldt som oven
over, eller er der fuldt af uhygge?

★
En af Gladsaxe-stationens mest erfar
ne frømænd, Kai Rasmussen, fik forny
lig lejlighed til at stifte indgående be
kendtskab med en lille, stille og godt
gemt skovsø dybt inde i en af Haresko
vene. Politiet i Ballerup havde ved søen
fundet forskellige, iturevne klædnings
stykker, og det kunne se ud, som om der
havde fundet en forbrydelse sted. Gladsaxe-stationen blev anmodet om at gen
nemsøge søen, og det blev Kai Rasmus
sen, der fik jobbet.
Lad det være sagt strax: Han fandt
ikke noget lig. Der må være en anden
forklaring på de iturevne klæder. I søen
fandtes den i hvert fald ikke. Derimod
kunne Kai Rasmussen efter sit ca. 2
timers ophold nede i søen fortælle lidt
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om det, han så og følte, og det tør si
ges, at det var en beretning, der utvivl
somt ville skuffe enhver, der ser noget
sødt og behageligt ved en skovsø. Søen
var ca. 4 m dyb, og overalt dannede sto
re grene og en mængde planter og blade
i og oven på det tykke mudderlag en
nærmest uhyggelig stemning. Kai Ras
mussen fortalte selv, at han såmænd ik
ke var blevet forbavset, hvis han var
stødt på lig dernede, men der var altså
ingen. Men at der sommetider foregår
ting omkring en skovsø, som ikke tåler
dagens lys, var der flere exempler på.
Bl. a. fandt han en ret ny knallert på
søens bund. Den var næsten helt til
dækket af mudder, så han måtte føle
sig frem. Politiet fandt bagefter ud af,
at den var stjålet.
I et par af søens hjørner var søen
utilgængelig. Kraftige grene og tykke,
halvrådne stængler fra åkandeplanter
dannede så at sige veritable undersøiske
fængsler, som kun fiskene kunne smutte
ind og ud af. Og hele søen var mørk,
ikke blot på grund af det brunlige vand,
men også på grund af det tykke lag an
demad på overfladen, som måtte »skra
bes« væk stykke for stykke, for over
hovedet at få lidt lys ned de steder,
hvor undersøgelsen stod på.

Af fotomontagen på næste side vil læserne formentlig
få et lille indtryk af det arbejde, en frømand også
kan komme ud for. Øverst til venstre går Kai Ras

mussen baglæns ud, og nedenunder er han ved at gå
under overfladen — kun ca. 1 meter ude. Nederst til

venstre ser man kun den åbning i andemaden, som
Rasmussen havde skrabet og »boblet« for at få lidt lys ned

Øverst til højre kommer han op efter at have gen
nemsøgt søen. Nedenunder er han ved at takle af, og

nederst nyder han et velfortjent hvil sammen med
assistent

P. W. Christensen,

en af kriminalpolitiets folk.

redder

E. Knudsen

og
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Assistent Oluf Brockhoff, Esbjerg. I sin ungdom en
pålidelig og effektiv venstre back for Esbjerg forenede
Boldklubber og landsholdet, og gennem mange år
en lige så uundværlig arbejdskraft på vor station i
Esbjerg.

Forsidebilledet:
Redder Erik Hansen, Brønderslev, med en af de
mange kvier, som han og hans kolleger i tidens løb
har hentet op af moser.
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Bare det er billigt.. ..
Vi kan jo ikke altid referere behage
lige nyheder. Ind imellem, er der også
nogle ubehageligheder, og en af de sid
ste er, at et tilbud vi havde afgivet på
overtagelse af sygekørslen i Viborg er
blevet anset for at være for dyrt, således
at man entrerede kørslen væk til en billi
gere pris. Det skete til trods for at
prisen, vi havde tilbudt kørslen til, knap
nok ville kunne dække omkostningerne.
Sådan set skulle der altså ikke være
noget at græde over. Hvis man for at
få lov til at udføre et arbejde skal have
penge med for at kunne betale den ta
rifmæssige løn til personalet, opretholde
et anstændigt materielt og personelt be
redskab O.S.V., vil det jo i almindelighed
være en dårlig disposition at påtage sig
arbejdet. Men, vil nogen så sige, hvor
dan er det så muligt, at arbejdet kan ud
føres billigere af andre, som dog også
må have omkostninger til personale og
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materiel m.v. Hertil kan vi kun svare,
at vi før har været udsat for at få vore
tilbud forkastet, fordi vi fandtes at være
for dyre. Vi kender det alle fra kørslen
for militæret, og vi kender også nogle
exempler, der med al ønskelig tydelig
hed viser, hvordan det lader sig gøre.
Vi har før refereret et tilfælde fra Herning-egnen, hvor en soldat fik lov til at
ligge urimeligt længe med alvorlige kvæstedser, og vi er bekendt med de konse
kvenser, det fik. Vi kan nævne et andet
exempel:
Den 22. maj blev vor station i Brovst
alarmeret kl. 11,15 fra de militære sky
debaner i Tranum klit. Vi blev spurgt,
om vi havde en ambulance til rådighed,
og da vi svarede bekræftende, blev vi
anmodet om hurtigst muligt at komme
ud til skydebanerne for at hente en al
vorlig såret soldat. Militærlægen oplyste,
at man kl. 10,10 havde ringet til det au
toværksted i Brovst, som man efter in
struksen skulle ringe til, og på dette
værksted lovede man omgående at sende
en ambulance. Det lød jo mærkeligt i
vore øren, da det pågældende værksted
aldrig har rådet over nogen ambulance.
På skydebanerne havde man så ventet
en god times tid på ambulancen, men
da den stadig ikke kom, besluttede man
sig til at ringe til vor Brovst-station,
selv om det var i strid med instruksen.
Strax efter vor ambulances ankomst
til skydebanerne returnerede den til
Brovst med patienten, som blev indlagt
på det derværende sygehus. Sygehusets
overlæge, der var blevet adviseret om
den alvorlige ulykke, var meget forarget
over den lange tid, der var gået, før pa
tienten blev indbragt, og hans forargelse
deltes ganske af politiet i Nørre Sundby.
Vi skal ikke kunne sige, om den al
vorlige livsfare, som soldaten befandt
sig i på sygehuset, kunne være reduce
ret noget, hvis han var kommet under

behandling en times tid forinden. Han
havde mistet en del blod, og de dybe
sår var fyldt med jord og lyng. Han
kunne måske ikke have undgået at få
sit ben amputeret, selv om han omgå
ende var kommet på sygehuset. Men en
hver kan dog forstå, at en sådan be
handling af en værnepligtig er under al
kritik. Og det er som bekendt ikke før
ste gang, sådan noget er sket.
Med denne lille og særdeles sørgelige
beretning mener vi at have givet en fyl
destgørende forklaring på, hvordan det
er muligt at påtage sig syge- og ambu
lancekørsel for en lav betaling. Desværre
er det sådan, at er man tilbudgiver i en
licitation, der drejer sig om sådan kørsel,
vil det i almindelighed kun være prisen,
der interesserer. Havde vi handlet med
leverpostej, ville det nok være blevet
krævet, at man sammen med prisen skulle
aflevere prøver på varen. Men når det
drejer sig om ambulance- og sygekørsel,
som i givet fald kan betyde liv og død
for tilskadekomne og syge, så synes in
teressen for kvaliteten uhyre ringe.

Mange i korpset ved, hvordan vi ud
regner vore kørselspriser på grundlag af
de faktiske omkostninger, og endnu flere
ved, hvor ofte arbejdslønnen alene over
stiger den betaling, vi får for kørslen. I
relation til militærkørslen ville det unægteligt være fristende at anstille betragt
ninger om den prisforskel, der er tale
om for ambulance- og sygekørslen, og
måske se den på baggrund af de om
kostninger, der iøvrigt er forbundet med
militæret. Men vi lader være. De ternin
ger er kastet. Men til de af vore folk,
som ikke kan forstå, at vi ikke kan være
med i konkurrencen, kan vi kun sige,
hvad vi forøvrigt har sagt før: Der er
ikke tale om konkurrence i normal be
tydning, men om to forskellige slags
ydelser, hvoraf vores koster os mere,
end det, man flere steder ønsker at be
tale. Og vi ønsker ikke at kravle ned
ad, hvad kvaliteten angår, for at være
med på det niveau.

★

Indvielse al stationen i Ruskilde og rejsegilde i Grindsted
Den 3. oktober tog vi den nye sta
tionsbygning i Roskilde i brug. Korpsets
ledelse med overretssagfører Falbe-Hansen i spidsen var tilstede, og fra Ros
kilde by og opland var til åbningen in
viteret repræsentanter for råd og myn
digheder samt en stor del af korpsets
abonnenter. Overretssagfører Falbe-Hansen omtalte i store træk korpsets virk
somhed i Roskilde gennem ca. 23 år, en
virksomhed, der stadig var taget til, så
ledes at man havde været nødsaget til
nu at skaffe sig nye lokaler, der både
pladsmæssigt og hvad moderne indret

ning angik var mere hensigtsmæssige end
de gamle i Bredgade.
Borgmester Løve Jørgensen talte på
Roskilde kommunes vegne og ønskede
korpset til lykke med den smukke, nye
stationsbygning. Derefter gjorde arkitekt
Axel Nielsen rede for bygningens ind
retning, og de mange gæster fik deref
ter lejlighed til at kigge lokalerne nær
mere efter.
Samtidig med indvielsen afsløredes en
mindeplade på stationen over redder
Børge Olesen, der blev dræbt den 5. maj
1945.
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En måneds tid forinden havde der væ
ret rejsegilde på en ny stationsbygning
i Grindsted. Byggeriet her er allerede så
langt fremme, at man regner med at kun
ne tage stationen i brug i løbet af no
vember måned.

Ved rejsegildet den 25. august var
mødt repræsentanter for sogneråd, politi
m.v., og der blev talt af direktør Ahrentz
og arkitekt Falck.

ir

OM VOGNPARKEN
VORT
VIGTIGSTE

VÆRKTØJ
Direktør Mogens Falcks overtagelse af
vogntjenesten har fristet os til at stille
det spørgsmål, om ændringen vil få virk
ninger for stationerne, og om man skal
regne med nye principer i afdelingens
forretningsgang. Hertil har Mogens Falck
svaret:
— Det er ikke min agt at revolutio
nere afdelingen, men jeg ville ikke være
ked af et snævrere samarbejde med sta
tionslederne forstået på den måde, at
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stationslederne ville vænne sig til i høje
re grad end det hidtil er sket, at betrag
te korpset som en helhed i stedet for
at se på deres stationer som en række
små Hassan’er med skæve ben. Jeg har
allerede været ude for henvendelser, som
i og for sig kunne synes rimelige nok,
men som alligevel helt ignorerede hel
hedstanken. Lad mig nævne et exempel.
En stationsleder ville have udskiftet en
sygevogn, som ganske rigtigt var vel dyr

i drift, og stationslederen var i stand til
ganske nøje at redegøre for den bespa
relse, vi kunne opnå ved at udskifte den
og lade vognen fortsætte på en anden
station med mindre kørsel. Argumenta
tionen var tilsyneladende fornuftig set
ud fra et rent økonomisk synspunkt.
Men jeg mener ikke, at vi på dette punkt
så lidt som på de øvrige af vore ar
bejdsområder skal anskue tingene alt for
ensidigt.
Vi kunne udmærket køre -billigere,
hvis vi principelt satte nye vogne på
stationer med megen kørsel og så over
lod de mindre stationer de brugte vog
ne. Men man må ikke glemme, at vi lan
det over har forpligtet os til at præstere
forskelligt arbejde, som skal udføres med
ordentligt materiel. Vi ville ikke kunne
være bekendt ikke at lade publikum i
visse områder få del i den normale ud
skiftning af køretøjer, blot fordi de på
gældende områder måske er tyndt befol
kede. Vi prøver jo ellers ikke at slippe
let og billigt fra tingene ved at byde på
sekundabetjening de steder, hvor beho
vet er for lille til at give rentabel drift.
iDet er klart, at udskiftningen skal ske
i takt med udnyttelsen af materiellet,
men ikke sådan at vi får to grupper af
stationer, hvoraf den ene i kraft af me
gen kørsel hele tiden forsynes med nye
køretøjer på den anden stationsgruppes
bekostning. Skal man se rent følelses
mæssigt på det, så er der som regel
større fornøjelse ved at sætte et nyt kø
retøj ud på en lille sation. Derude er
det lige som om de kæler mere for det
nye. Men tag mig nu ikke den bemærk
ning ilde op, for jeg er klar over, at det
sine steder kan skorte på tid til kæleri i
større stil.
Må jeg iøvrigt sige, at selv om man
på en station kan have travlt, så vinder
man intet ved at være for hård ved vog
nene. Menneskenes børn er ikke alle lige

gode, og selv om vi har mange, der kø
rer vognene fint, så kender jeg også ex
empter på folk hos os, der helt godt
håndelag for at splitte vognene ad. Jeg
kunne ønske, at stationstederne ville væ
re lidt mere opmærksom på vognenes
behandling, måske køre med på en tur
en gang imellem bare for at se lidt ef
ter, hvordan redderne har greb på kørs
len.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden
til at sige lidt om skader. Jeg ved godt,
at det måske kan være ubehagelig snak
for nogle, men det må være. Vi er ikke
blinde for, at der nu og da må opstå
skader, men vi ser unægteligt gerne, at
skadernes antal nedbringes mest muligt.
Hvis man får en skade, så skal vi have
den anmeldt, og det skal ske på grund
lag af en af vore interne anmeldelses
blanketter. Desværre er det sådan, at
stationernes personale på dette punkt alt
for ofte svigter os. Vi kommer tit ud
for reparationsregninger, der angår ska
der, som overhovedet ikke er anmeldt til
os, og det kan derfor ikke indskærpes
kraftigt nok, at man efter ethvert uheld
— stort eller lille, forskyldt eller ufor
skyldt — omgående skal anmelde det til
os med angivelse af rapportnummer.
Vi kommer så til det ømme punkt,
nemlig udfyldelsen af vor interne anmel
delsesblanket. Den er udformet på en
sådan måde, at det ikke skulle volde
spor besvær at udfylde den, men allige
vel foretrækker mange at udfylde de en
kelte rubrikker med en streg, som ikke
fortæller os det bitterste. Selv om vi er
helt gode til at gætte, hvad der skulle
have stået, så kan vi tage fejl. Enhver,
der har været ude for en skade, ved dog,
hvordan vejret og føret på vejen var, og
han ved da også, hvor stor hastigheden
var under bugseringen. Blankettens
spørgsmål herom må ikke negligeres.
Helt urimeligt er det også, at mange la
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der som om de slet ikke har set den ru
brik, hvori førerens fulde navn og hans
førerbevis* data skal skrives. Vi mener
selv at have lavet anmeldelsesblanketten
sådan, at enhver skulle kunne udfylde
den korrekt, men hvis vi mener forkert,
så lad os hørel
At man nødvendigvis må have oplys
ninger om modpartens køretøj, dets po
litinummer, navnet på forsikringsselska
bet og policenummeret, er så indlysende.
Men vi skal også kende modpartens
navn, stilling og adresse. Husk forøvrigt
altid at spørge, om der er kaskoforsik
ring på vognen, og er der det, bed så
den skadelidte om at anmelde skaden til
sit forsikringsselskab. Han behøver slet
ikke at være bange for, at det får virk
ning på eventuel bonus, hvis skylden er
vor. Men det er praxis, at en skade an
meldes til såvel skadevolderens og ska
delidtes forsikringsselskab, såfremt ska
delidte har kaskoforsikring. På den måde
sikrer man sig, at en taxator fra kaskoselskabet ser på vognen. Bagefter tager
forsikringsselskaberne indbyrdes stilling
til erstatningsspørgsmålet.
Kan der være tvivl om skyldspørgsmå
let, skal vi altid have politirapport, og
det gælder naturligvis også, hvis der er
tale om alvorlige uheld, selv om skyld
spørgsmålet er klart.
Anmeldelsesblankettens beskrivelsesru
brik skal udfyldes med oplysninger om
den bugserede vogns fabrikat og årgang,
og det skal anføres, hvorledes bugseringen er sket, d.v.s. om vognen har været
ophængt i for- eller bagtøj, bugseret på
efterløber eller i wire eller bugserstang.
Ved bugsering løbende på hjulene skal
vi også vide, hvem der har siddet ved
rattet på den bugserede vogn, altså om
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det er vognens ejer, hans chauffør, på
rørende eller måske en mand fra korp
set. Vi skal endvidere vide, hvorledes
wiren har været fastgjort og hvorledes
skaden er sket, f.ex. ved hård opbrems
ning, forskubning af klods eller skamfi
lingspude. En dag fik vi en anmeldelse,
hvorpå der i beskrivelsesrubrikken stod:
»Under bugsering skete der skade på
dør. Hvorledes den er opstået vides ik
ke.« Den slags besvarelser spilder tid
for os. Vi skal nok finde ud af, hvad der
menes, men hvorfor gøre os det så
svært?
Hvis forholdet ikke ændrer sig bety
deligt, vil vi konsekvent returnere enhver
anmeldelse, der ikke er fyldestgørende
udfyldt, og jeg vil indtrængende hen
stille til stationslederne at kigge anmel
delserne igennem, inden de indsendes,
så vi i hvert fald undgår de værste for
syndelser.
For nu ikke at slutte med det ubeha
gelige, så vil jeg om min indstilling til
vognparken sige, art jeg selvfølgelig ikke
tror, at jeg kan sidde og overskue dens
status på et hvilket som helst tidspunkt.
Jeg har et grundmateriale, jeg kan vur
dere ud fra, men jeg er klar over, at de
faktiske forhold ustandseligt ændres.
Vognene er vort vigtigste værktøj, og de
kræver stadig opmærksomhed. Den skal
det ikke mangle på fra min side. Lad
mig derfor understrege, at jeg altid er
villig til at undersøge de spørgsmål, som
stationerne under Københavnselskabet
finder anledning til at rejse. Jeg vil fo
retrække at blive informeret skriftligt,
således at telefoniske henvendelser for
beholdes de situationer, der virkelig kan
siges at kræve en øjeblikkelig indgriben.

Falcks Ilyveiiilt er kommet for al klin.
Belægningen mellem Odense og København er endnu lidt for lille,
men man venter et opsving i passagertallet i efterårs- og vinter
månederne.
Der var mennesker, som rystede overbærende på hovedet, da
Falcks Redningskorps den 2. april i år åbnede sin flyerute mellem
Odense og København. — Den vil aldrig kunne svare sig, blev der
sagt, og sortseerne havde unægtelig det rygstød, at der i årevis har
været arbejdet på at få oprettet flyveforbindelse mellem Odense
og København, uden at nogen havde turdet gå i gang med opga
ven. Ruten har nu fungeret i små fem måneder, og selv om den
ikke er blevet nogen lukrativ forretning for Falck, så er sortseerne
i hvert fald blevet gjort til skamme, for ruten ikke alene trives end
nu. Den er også blevet udvidet. Og netop nu er man indstillet på,
at den vil komme ud for et opsving.

Således indledes et interview i Fyns
Socialdemokrat for 14. september med
direktør William Falck, jr., der udtalte:

Direktør Wm. Falck, jr.

— Det er rigtigt, at der var mange
skeptikere — også indenfor vore egne
rækker. De forhandlinger, vi havde ført
med Handelsstandsforeningen i Odense,
der jo står som økonomisk garant for
ruten, bevirkede imidlertid, at vi ikke
var meget betænkelige ved at binde an
med opgaven, selv om det skal indrøm
mes, at tidspunktet for åbningen af ru
ten måske ikke var det allerbedste. Vi
stod foran ferietiden og dermed for den
periode, som ville give mindst at be
stille for flyveruten.
— Den er altså ikke baseret på turi
ster?
— Det er den i hvert fald ikke. Men
nesker, som skal ud at rejse, kalkulerer
ikke med at flyve til København. Flyve
ruten er først og fremmest baseret på
forretningsfolk, som har travlt — og på
fragtflyvning af varer, som skal hurtigt
frem til bestemmelsesstedet. Derfor var
åbningstidspunktet ikke det gunstigste,
idet der jo er væsentligt færre forret
ningsrejser i sommertiden end den øvrige
del af året.
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Til gengæld har vi så lov til nu at si
ge, at flyveruten har stået sin prøve.
Hvis den opgang i passagertallet, vi ven
ter, sætter ind nu, vil ruten komme til
at svare sig, og det er faktisk, hvad vi
havde håbet på ved starten.
— Det vil med andre ord sige, at ru
ten ikke har svaret sig endnu, og at
odenseanerne ikke i tilstrækkelig grad
har påskønnet, at ruten er blevet åbnet?
— Svaret sig har ruten endnu ikke,
men jeg vil ikke sige, at ruten ikke er
blevet påskønnet. Vi har fået mange an
erkendende udtalelser, fordi vi er gået i
gang med denne opgave, og jeg regner
som sagt også med, at benyttelsen vil
stige nu i efterårs- og vintermånederne.

For lille bevågenhed overfor to ture.
— Hvor mange passagerer har taget
turen med rutemaskinen til og fra Kø
benhavn?
— Fra starten den 2. april og til i dag
har vi haft omkring 1800 passagerer. Tal
let for tiden fra 1. august og til i dag
ligger på 333, og i samme tidsrum er der
befordret 2^ tons fragt.
— Og denne belægning er altså for
lille?
— Jeg kan sige det således, at vi, for
at ruten skal kunne svare sig, skal have
18—19 passagerer dagligt, men gennem
snitstallet har indtil nu kim ligget på 14.
Imidlertid har vi begrundede formodnin
ger om, at efterårs- og vintermånederne
vil give os netop den stigning, som kan
bringe balance i tingene.
— Men trods belægningen blev der
dog foretaget en udvidelse af ruten?
— For en måneds tid siden blev det
besluttet at udvide ruten med en dob
belttur daglig, således at vi kom op på
tre flyvninger fra Odense til København
og to fra København til Odense om da
gen. Det var mindre et øjeblikkeligt be
hov, der gjorde sig gældende, end øn
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sket om inden den forventede stigning i
passagerantallet at indarbejde den udvi
dede flyvning. Der gjorde sig desuden
forskellige praktiske ting gældende, som
også havde betydning overfor udvidel
sen. Den er heller ikke fortrudt, selv om
det skal siges, at vi stadig kunne ønske
større belægning.
Især kniber det med turene, der går
fra Odense kl. 19,30 om aftenen og til
dels også den tidlige morgentur fra Kø
benhavn kl. 7,15. Det er, som om det ik
ke rigtigt er gået op for publikum, at vi
flyver disse ture, som kan have overor
dentlig praktisk betydning for mange
mennesker.
— Er disse ture så i fare for at blive
inddraget?
— Vi spekulerer ikke på ændringer i
øjeblikket, fordi vi som sagt venter en
øget benyttelse af flyveruten. Slår disse
forhåbninger imidlertid ikke til, må vi
tage i overvejelse, hvad der skal gøres,
og i så fald vil de mindst rentable ture
naturligvis komme i forgrunden.
Blomster plukket på Fyn leveres
samme dag i Frankrig!
— De talte om anerkendende udtalel
ser...
— Ja, jeg praler ikke ved at sige, at
mange mennesker er begejstrede for fly
veruten. Det gælder især forretningsfolk,
som kan tage til København og ordne
forretninger om morgenen og være hjem
me igen samme aften. Det kan også lade
sig gøre med toget, men man får ikke
tilnærmelsesvis den samme tid til rådig
hed i København. Konkret kan jeg for
tælle, at en odenseansk ingeniør, som
ikke alene ofte skal til København, men
også videre til udlandet, har været mere
end begejstret for flyveruten. Han var en
dag med maskinen og fortalte, at han
denne dag strengt taget godt kunne have
taget toget. Imidlertid er han så glad for

flyveruten, at han foretrak at bruge den
— vel vidende, at den i sidste instans
er afhængig af belægningen. »De må en
delig ikke tage denne rute fra mig«, sag
de han, og vi kunne da heldigvis også
trøste ham med, at der tværtimod lige
var foretaget en udvidelse af ruten.
— Fragten, der flyves med...
— Det er ganske morsomt at sidde og
blade i fragtbrevene. Mange odenseanske
varer får på ruten Odense—København
den første etape af en tur, der går me
get langt. Vi har befordret varer, som i
Kastrup omlades til SAS-maskiner for at
fortsætte til alle egne af kloden. Og især
flyver vi med mange blomster fra Gart
nernes Salgsforening. Flyveruterne har
muliggjort, at man i morgentimerne kan
skære friske blomster i fynske gartne
rier, sende dem til salgsforeningen, hvor
fra de kommer med ekspresbud til flyve
pladsen. Via København når de samme
dag, som de er skåret i gartnerierne, frem
til modtagere i Tyskland, Frankrig m.v.
løvrigt flyves der med mange forskellige
ting.

I time og 35 minutter alt iberegnet.

— Der er mennesker, som siger, at det
ikke kan betale sig — rent tidsmæssigt
— at bruge flyveruten, fordi der skulle
gå så megen tid med at komme til flyve
pladsen i Beidringe og ind til København
fra Kastrup, således at den tid, selve
flyvningen sparer i forhold til togrejsen
bruges på denne måde ...
— Det passer i hvert fald ikke. Det
varer et kvarter for vor specielle bus at
køre ud til flyvepladsen, og lad os så
sige, at der går endnu et kvarter, inden
maskinen starter. Den flyver så til Ka
strup på 35—45 minutter, og den har di
rekte forbindelse med en SAS-bus, der
kører til Rådhuspladsen på godt 20 mi
nutter. Det bliver højst til en time og

35 minutter ialt, og det kan toget i hvert
fald ikke klare.
— Er man ikke bange for aflyste flyv
ninger i vinter?
— Vejret kan naturligvis blive så bro
get, at der ikke kan flyves, men det skal
være meget slemt, før der kommer af
lysninger. Hvad flyvningen til Kastrup
angår, er der næsten intet, der kan læg
ge sig i vejen, da de maskiner, vi bru
ger, er udstyret med moderne blindflyv
ningsinstrumenter. Noget tungere ligger
det med Beidringe, men i efteråret kom
mer der jo et nyt og bedre placeret ra
diofyr, som vil muliggøre, at piloterne
langt bedre end nu kan orientere sig.
Derfor er jeg ikke nervøs for aflysnin
ger i vinter. De vil stort set kun ind
træffe på dage, hvor al flyvning må ind
stilles, og disse dage er efterhånden få.
— Vil De betegne Falck-ruten til Kø
benhavn som en sukces?
— Det kan man vel nok sige, efter
som den foreløbig har indfriet de for
ventninger, der blev stillet. Man må så
medgive, at en sådan rute skal have en
rimelig tid til at blive indarbejdet. Per
sonligt tvivler jeg ikke på, at den vil
komme til at svare sig, og dermed kan
vi stille os tilfreds i bevidstheden om at
have skaffet Odense den så stærkt øn
skede flyveforbindelse med København.

Obs!
Den i sidste nummer lovede redegø
relse, om pulveret som slukningsmiddel,
er desværre ikke blevet færdig og må
derfor udskydes til næste nummer.
I stedet for og efter mange opfordrin
ger gengives en artikel fra bladets juni
nummer i 1950 om vægtstangsloven.
Nummeret fra dengang er forlængst
»udsolgt«, og vi har derfor ofte måtte
bedrøve nye folk, som gerne ville læse
artiklen.
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Simpel teknisk anvendelse af vægtstangsloven
Som på ethvert af tænkningens områ
der arbejder også teknikeren med en
række abstrakte begreber, der enten slet
ikke forekommer i almindeligt talesprog
eller også har en anden og for det me
ste konkret betydning.
Et af de mest nærliggende exempler er
vægtstangen. Normalt forstår man her
ved en stang, der i nærheden af den
ene ende hviler på et fast underlag
(fig. 1). Stangens længste del trykkes
ned af en mand, der derved frembringer

en kraftvirkning i stangens korte del,
og denne kraftvirkning er langt større
end den kraft, manden umiddelbart ud
øver. Han er på den måde i stand til
ved hjælp af vægtstangen at løfte en
meget tung byrde.

Fig. 2
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Vil teknikeren finde ud af, hvorledes
kræfterne kan virke som vist i vor fi
gur, ser han bort fra alle de ting, der
er uvæsentlige for fremstillingen. I ste
det for de konkrete faktorer indfører han
begreber, og i stedet for det billedlige
forsøg på at anskueliggøre forholdet la
ver han en skitse som f. ex. fig. 2. I
denne skitse er allerede foretaget en ræk
ke abstraktioner.
Nu er vægtstangen fremstillet som en
simpel linie. Det spiller jo ingen rolle
for beregningen af kræfterne, om stan
gen er af træ eller jern, om den er tyk
eller tynd, rund eller kantet. Heller ikke
underlaget er af nogen betydning. Der
for er det punkt, som vægtstangen hvi
ler på, i skitsen angivet ved en trekant,
der vender den ene spids opad og dan
ner et skær eller æg, som vi kender det
fra en almindelig vægt. Om kraften på
vægtstangens lange arm præsteres af en
mand eller af et påhængt lod eller en
byrde som f. ex. i fig 2. er ligegyldigt.
I fig. 3 er vi gået endnu et skridt vide
re, d.v.s. vi har gjort fremstillingen end
nu mindre figurlig og endnu mere ske
matisk, for nu har vi kun vist med en
pil, i hvilken retning mandens kraft vir
kede. Byrdens vægt og den retning, den
virker på vægtstangens anden arm er nu
også kun angivet ved en pil. Og så tæn
ker vi os iøvrigt, at vægtstangen selv
er så let, at dens vægt ingen rolle spiller.
Lad os så antage, at byrden vejer 20C
kg, og at vægtstangens lange arm i over

Fig. 3

ensstemmelse med angivelsen på figu
rerne er 5 gange så lang som den korte
arm. Manden vil så kun have nødig at
præstere en kraft, der er % af byrdens
200 kg for at hæve byrden, d.v.s. at hans
kraft vil have samme virkning, som hvis
man på den lange arm havde hængt en
byrde eller kontravægt på 40 kg.
Er nu disse to kræfter på 40 og 200
kg, der begge virker lodret nedad, de
eneste faktorer, der indvirker på vægt
stangen? Åbenbart ikke. Tænker vi os
nemlig at vi i punktet C i fig. 3 erstat
tede det faste underlag med en mand, så
vægtstangen kom til at hvile på hans
skulder, så ville vor sunde fornuft sige
os, at denne mand måtte præstere en ret
anseelig kraft for at holde vægtstangen
oppe. I virkeligheden måtte han stemme
imod og opad med en kraft, der var lige
så stor som den samlede belastning på
vægtstangen, altså 200 + 40 = 240 kg.
Det kan en mand normalt ikke bære.
Hvis man regner med, at en mands nor
male bæreevne er 60 kg, måtte der altså
4 mand tiil at bære vægtstangen.
I vor skematiske fremstilling i fig. 3
er denne kraft på 240 kg vist ved en opadvendt pil, og den siger os, at der er
en lov om, at de kræfter, der virker
nedad og de kræfter, der virker opad
på en vægtstang eller et hvilket som helst
andet legeme må ophæve hinanden. Det
er umuligt, at de kræfter, der øver ind
flydelse på vægtstangen i ligevægt, kun
virker i een retning. Der vil altid være

tale om to kraftretninger, og de to kræf
ter vil være lige store.

Så simpel og indlysende denne lære
end er, så er den dog et af de nødven
digste grundelementer for forståelsen af
en meget stor del af tekniske problemer.
Hvis man imidlertid i relation til det her
fortalte skal løse en teknisk opgave og
føre problemet tilbage til det simpleste
udgangspunkt, så må man ikke glemme,
at vi endnu ikke har taget hensyn til
vægtstangens egenvægt. Men for at gø
re forholdet helt klart, var det nødven
digt at skabe billedet af en vægtstang,
der var både vægt- og formløs. Ved den
endelige beregning må man selvfølgelig
regne også med størrelse, form og vægt
af det legeme, man har med at gøre, og
man bør kun undlade det, hvis legemet
er meget lille i forhold til de kræfter,
der iøvrigt spiller ind.
Vi kan nu gå et skridt videre i vor ab
straktion. Vi vil ikke længere beskæf
tige os med den simple, lige stang, men
derimod med et simpelt formet legeme.
Vi forestiller os, at fig. 4 viser et brædt
med den samme vægtstangslængde som
før. Vi forestiller os videre, at vi får sa
vet et stykke ud af brædtet, så det kom
mer til at se ud som vist i fig. 5. Vil der
da ske nogen ændring af kræfternes
virkning? Tilsyneladende ikke, hvis vi
vel at mærke betragter brædtets egen
vægt som værende uden betydning. Det
vil sige, at også dette mærkeligt udskå-
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rede brædt skematisk lader sig fremstil
le som en simpel lige stang ganske som
vægtstangen i fig. 2 og 3. For at få lige
vægt, er det ganske underordnet, hvorle
des vi former de legemer, gennem hvil
ke vi vil lade vor kraft på 40 kg over
føre til punktet C.

Det her fortalte lader sig uden videre
overføre på en kran af den slags, der
er vist skematisk i fig. 6. Kranen er for
synet med hjul, på hvilke den kan drejes
i alle retninger oven på et fundament.
Den byrde, kranen skal hæve, og som
er angivet i skitsen til 3000 kg, hænger
i en wire på kranarmens yderste ende.
Wiren går over et løbehjul og føres ind
på en tromle. Hvis kranen ikke havde
en kontravægt, ville de 3000 kg få den
til at tippe over og vælte, og »tippunk
tet« ville være det hjul, der er angivet
som punkt C. De bagerste hjul ville bli
ve løftet i vejret. Vi skal nu finde ud
af, hvor stor kranens kontravægt skal
være for at forhindre kranen med sine
3000 kg i at tippe. Vi forudsætter, at
byrden på de 3000 kg befinder sig 10 m
fra hjulet C, og at kontravægten skal
være 5 m fra samme punkt.
Under denne beregning betragter vi
foreløbig wire, løbehjul, tromle m. v.
som ligegyldige faktorer. Vi interesserer
os i denne omgang heller ikke for kran
stellets bygning. Vi har simpelthen en
vægtstang for os, som på sin længste
arm i en afstand af 10 m fra drej ep unk
tet tynges af 3000 kg. Da kontravægten
skal anbringes 5 m fra drejepunktet, må
den være dobbelt så stor som byrden,
altså 6000 kg. Fig. 6 simplificerer frem
stillingen af de kræfter, der virker på
kranen, og viser os, at hjulet C modstår
et totaltryk på 9000 kg.

Heraf kan vi uddrage den regel, at
kraften på den vægtstangsarm, der er
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halv så lang som den anden arm, må
være dobbelt så stor som kraften (byr
den) på den lange arm. Man kan også
udtrykke det således, at de to kræfters
drejevirkning må være lige store. Kraf
ten på 3000 kg har en vægtstangsarm
på 10 m og derfor en drejevirkning eller
et drejningsmoment på 3000x10=30.000

mkg. Drejningsmomentet for kontravæg
ten er 6000 x 5 = 30.000 mkg.
Man kunne tro, at kranen på grund
af kontravægten ville tippe til den mod
satte side, hvis byrden på 3000 kg blev
taget af. Men det gør den ikke, for i
samme øjeblik ville drejepunktet blive
lagt over på det bagerste hjul, således
at kontravægten får en meget lille vægt
stangsarm, medens omvendt kranarmen
får en kortere vægtstangsarm.
Vi har endnu kun foretaget en enkelt
beregning af kranen, og vi har atter und
ladt at tage hensyn til egenvægten. Vi
må også finde ud af, hvilke »indre
kræfter«, der påvirker kranarmen, d.v.s.
kranstellet, elektromotorens kraftover
førsel til tromlen o.s.v., men det er selv
stændige beregninger, der ikke får no
gen indflydelse på vor første beregning.
Det er i det hele taget beregninger, som
kranteknikeren til at begynde med igno
rerer, idet han først interesserer sig for

at beregne ligevægten. Det gør han ved
i tankerne at omforme den komplicere
de kran til den simple, lige og vægtløse
vægtstang, hvorpå kun 3 faktorer ind
virker.
Vi vender tilbage til vort mærkelige
brædt i fig. 5, og vi hænger byrder på
det. Men i stedet for at hænge dem i
omtrent samme højde som underlags
punktet, hænger vi dem sådan, at punkt

D kommer til at ligge betydeligt højere
(fig. 7). Sker der så nogen ændring?
Åbenbart ikke. Vi har faktisk på følel
sen, at virkningen vil være akkurat den
samme, hvadenten wiren er fastgjort det
gamle sted A eller det nye sted D. Ved
beregningen af vægtstangens ligevægt er
det skrå forhold mellem D og C og mel
lem B og C uden betydning. Som vægt
stangsarme gælder kun de viste afstan
de på henholdsvis 1,5 og 0,3 m, d.v.s.
afstanden mellem underlagspunktet og
kræfterne målt vandret.
Dette siger os, at ligevægtsberegningen
af en kran af den almindelige type (fig.
8) foregår ganske som beskrevet her. Og
vi kan forholdsvis let efterprøve bereg
ningen ved hjælp af en skive, der er for
synet med nogle hulrækker til fastgø
relse af små vægte (fig. 9). Figuren skul
le på fyldestgørende måde kunne illu
strere, hvorledes forsøget anstilles.
Imidlertid vil man ved forsøget be
mærke, at det er meget svært at få ski

ven i virkelig ligevægt, og lykkes det en
delig, skal der næsten ingenting til, før
den atter kommer ud af ligevægt og

Fig- 8

drejer videre rundt. Forholdet er let at
forstå. Drejer man f.ex. skiven lidt til
venstre, som det er vist med en stiplet
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linie, så ændres længden af den vægt
stangsarm, hvorpå vægten 10 er anbragt,
fra 6,3 til 7,9 cm, og armen med kraften
30 formindskes fra 2,1 til 1,5 cm. Forin
den androg den venstre sides drejnings
moment 10x6,3 = 63 og højre sides drej
ningsmoment 30x2,1 = 63. Der var lige
vægt. Men da forholdet ændredes, blev
venstre sides drejningsmoment 10x7,9
= 79 og højre sides moment 30x1,5
= 45. Det venstre moment blev meget
større end det højre, og derfor måtte ski
ven komme ud af ligevægt. Exemplet her
er selvfølgelig stillet groft op, men en
hver vil forstå, at der skal en så uen
delig lille ændring til for at få skiven
ud af ligevægt.
Dette er meget vigtigt at holde sig for
øje, når vi igen ser på kranen i fig. 8.
Hvis den først tipper blot en ubetyde
lighed, vælter den helt. Kontravægten
må derfor ; virkeligheden være større
end de 6000 kg, så kranen ikke ved et
tilfælde kommer til at tippe og vælte helt.
Det kan nemlig godt ske, at kranen kom
mer ud for at skulle trække skævt for at
løfte en byrde, der ligger lidt udenfor
dens radius. I så fald forøges vægtstangs
armen fra 10 til 12 m som vist i fig. 10,
og kranen vælter, hvis kontravægten
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kun er på 6000 kg. I praxis er det fore
kommet, at kraner, hvis kontravægt er
blevet beregnet for utilstrækkelig, er væl
tet.
Kigger vi igen på forsøgsskiven, for
stås det let, at hvis vi ophænger to væg
te i samme linie (fig. 11), så kan skiven
indstilles efter behag uden at komme ud
af ligevægt. Selv om man drejer skiven,
vil begge vægtstangsarme blive forkor
tet i samme forhold, idet begge vægte
vil komme skivens midtpunkt nærmere.
Virkningen bliver den samme på begge
sider, fordi ændringen af det ene drej
ningsmoment ophæver ændringen af det
andet. Hænger man derimod vægtene op
som vist i fig. 12, får vi det, man kalder

»stabil ligevægt«. Drejer vi skiven lidt
venstre om, ændres længden af vægt
stangsarmen med vægten 10 fra 6,3 til
8,3, medens armen med vægten 30 for
kortes fra 2,1 til 1,1. Men denne forskel i
drejningsmomentet søger skiven ikke selv
at forøge ved at dreje videre. Tvært
imod vil den søge tilbage til den oprin
delige stilling, til den stabile ligevægt.

Ganske som det tryk, en mand eller en
byrde kan udøve på en vægtstang, kan
måles i kg, lader og3å vindens tryk på
en bygning sig beregne. For fritstående
bygninger regner man almindeligvis med,
at den kraftigste vind udøver et tryk på
125 kg pr. m2. Exempelvis vil trykket på
et 8 m højt og 2 m kvadratisk trætåm
være lig 2000 kg, nemlig 8x2x125. Dette
tryk fordeler sig jævnt på fladen 8x2 m
og har altå en virkning, som om kraften
sattes ind på fladens midtpunkt. Hvis tår
net vælter, vil det tippe over punkt A i
fig. 13. Vi ser, at tårnet skematisk frem
stillet faktisk er lig en vægtstang, på
hvis lange arm, der udøves et tryk på
2000 kg i 4 m punktet. Vi får så et drej
ningsmoment på 2000x4 = 8000 mkg.
Heroverfor har man så tårnets vægt, som
vi siger er 5000 kg. Denne kontravægt
virker i grundfladens midtpunkt, således
at vi i forhold til drejepunktet A får en
vægtstangsarm på 1 m og et moment på
5000x1 = 5000 mkg. Dette moment kan
altså ikke holde momentet på 8000 mkg
i ligevægt, og opstår den kraftige vind,
vælter tårnet, hvis det da ikke tillige hol
des fast på anden måde. Men selvfølge
lig vil et tårn normalt være sikret på an
den måde, og i vort tilfælde antager vi,
at det er sket ved hjælp af murblokke,
som danner et fundament, og hvortil tår
net er forbundet med kraftige ankerkro
ge. Hvor stort skal tårnets fundament da
være?

Da blokkens vægt i 2 m afstand fra
drejepunktet A virker lodret nedad, må
den for at kunne supplere momentet på
5000 mkg med de manglende 3000 mkg
være 3000 : 2 = 1500 kg (1500 kgx2m
= 3000 mkg). Der er jo to blokke, som
— hvis tårnet væltede — ville blive revet
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Fig. 13

med op, og hver blok må derfor være på
750 kg. I forvejen ved man, at 1 m3 mur
værk vejer ca. 1600 kg, og det lader sig
så bestemme, hvor store blokkene skal
være for at sikre tårnet i selv den stær
keste blæst. Hvis man lader blokkene
være 120 cm høje og 63 cm på hver si
de, vil man få, at blokkene hver skal
være på 0,47 m3 svarende til 0,47x1600
= 750 kg.
Er grunden hård nok til at bære blok
kenes og tårnets vægt? Man regner nor
malt med, at en god byggegrund kan ud
sættes for et tryk på 2,5 kg pr. cm2. De
to af fundamentets blokke, som vender
mod læsiden, bærer tilsammen halvdelen
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af tårnets vægt, nemlig 2500 kg. Hertil
kommer blokkenes vægt på 1500 kg, og
endelig kommer så det tryk, vinden ud
øver. For at kunne konstatere dette tryk,
må vi som anskueliggjort i fig. 14 fore
stille os tårnet som en vægtstang, der i
stedet for at have understøtningspunkt i
A har det i B (her holder fundamentZOOOka
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Fig. 14

skruerne jo) og som påvirkes ved tryk
nedad i punkt A. Efter det i fig. 14 vi
ste forhold andrager trykket 4000 kg. Ialt
udgør tårnets vægt, blokkenes vægt og
vindtrykket 2500+1500+ 4000 eller ialt
8000 kg svarende til 4000 kg pr. blok.
Hver bloks grundflade er 63x63 = 3970
cm 2, d.v.s. at trykket pr. cm2 bliver 4000
: 3970 = ca. 1 kg. Vi kan deraf slutte,
at der har været rigelig grundflade, hvis
grunden iøvrigt har været god.
Lad os nu sammenfatte, hvad vi har
fået ud af disse simple betragtninger.
Exemplet med tårnet viser os tydeligt,
hvorfor teknikeren, når han står over for
et figurligt problem, omformer proble
met for at kunne undersøge og løse det.
Tårnet er i hans tanker to gange lavet
om til en vægtstang. Første gang med
punkt A og anden gang med punkt B
som fast drejepunkt. Men selv om tår
net to gange er lavet om til en vægt
stang, ville det være urigtigt at påstå, at
tårnet er en vægtstang. Tårnet er og bli
ver et tårn. Hvorledes det opfattes og
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beregnes, er alene en sag, der vedrører
den, der skal bygge det eller på anden
måde beskæftiger sig med dets konstruk
tion. Men netop for den, der skal be
skæftige sig med tårnet er det hensigts
mæssigt at eliminere alle ydre former og
føre problemet tilbage til det simpleste
udgangspunkt. Jo simplere og overskue
ligere man kan gøre sit problem, jo let
tere lader det sig løse.
Der hører ingen matematisk kundska
ber til for at kunne komme til denne kla
re opfattelse af tekniske elementærbegre
ber. Derimod er en god forestillingsevne
ikke at foragte, d.v.s. evne til i tankerne
at lave tingene om, så de bliver til at
jonglere med inden for rammerne af den
lærte teori. Det har været hensigten med
skitserne til denne artikel at prøve på
at fremme denne omformningsevne, så
det beskrevne ikke blot har fremtrådt
som rene abstraktioner. Man må fra det
figurlige lære at forstå det skematiske;
først da kan man få fuld forståelse af de
problemer, der opstår i praxis.

Navnlig for folk, der i praxis kommer
ud for at skulle beskæftige sig med tek
niske problemer, må disse grundbegre
ber og den elementære tænkning være
værktøj, som de fuldt ud kan benytte.
Det er nemlig i de fleste tilfælde over
raskende, hvor meget man i virkelighe
den kan simplificere dagliglivets opgaver
ved at føre dem tilbag til de forholdsvis
få og simple udgangspunkter.
Lad os til slut tage endnu et exempel
på simpel teknisk beregning. Vi forestil
ler os en loftsbjælke i en eller anden
bygning. Som vist i fig. 15 hviler den på
to mure, der står i en afstand fra hinan
den på 8 m. Vi forestiller os endvidere,
at der 3 m fra det ene hvilepunkt anbrin
ges en pille, der skal bære 16.000 kg.
Opgaven er så at undersøge, hvor stort
et tryk hver af de to mure udsættes for.

Fig. 15

Vi har jo lært at lave tingene om, og det
ligger nær at sammenligne tilfældet med
vor vægtstang (se fig. 14). I stedet for
den ene mur tænker vi os blot en mand,
der holder loftsbjælken. Denne mand må
præstere en kraft opad og modvirke
drejepunktet, så byrdens vægt på 16.000
kg ophæves.
Byrdens drejemoment er 16000x3 =
48.000 mkg, og da den tænkte mand vir
ker i modsat retning 8 m fra punktet B,
må han altså bære 48000 :8 eller 6000
kg. Med andre ord: Den venstre mur får
et tryk på 6000 kg og den anden et tryk
på 10.000 kg.
Fremstiller vi bjælken helt skematisk
som en vægtstang, får vi fig. 16. I punk
terne A og B virker kræfterne opad, og i
A

10000kg
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Fig. 16

punkt C virker kraften nedad. Men i
stedet for at betragte B som det faste
punkt, kunne vi jo tænke os, at vægt
stangen drejer sig om punkt A. Kraften
på 6000 kg går så gennem dette punkt,

men får ingen vægtstangsarm og derfor
heller ingen drejevirkning. Punktet får
således slet ingen betydning i vor be
regning. Kraften på 16000 kg trykker
vægtstangen nedad med et moment på
16000 x 5 = 80.000 mkg, og kraften på
10.000 kg virker opad med momentet
10.000 x 8 = 80.000 mkg. Drejevirkningen
stemmer også med denne antagelse. Der
er dog intet i vejen for, at vi også kan
lade vægtstangen have fast punkt i C.
Så er de 16.000 kg uden betydning for
vor momentsberegning og vi får 2 mo
menter på henholdsvis 6000x 5 på ven
stre side og 10.000x3 på højre side. De
virker henholdsvis mod højre og mod
venstre. Man får altså det samme tal. Ja
man kan for den sags skyld vælge et
hvilket som helst fast punkt, f.ex. et
punkt lige i midten og anbringe pillen
der. Så udøver alle 3 kræfter drejevirkninger:
B 16000x1 = 16000 1 _
A 6000x 4 = 24000 J ~ 40000
C 10000 x 4 = 40000
Det ses, at ved en ganske vilkårlig an
tagelse bekræftes rigtigheden af bereg
ningen. Det gælder hele tiden, at de kræf
ter, der virker lodret nedad, må være
lig kræfterne, der virker lodret opad.
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Fra stationerne

Ved udvidelsen af Vestkrafts kapacitet
blev det overdraget stationen i Esbjerg
at flytte maskingodset fra banevogn til
maskinhallen. Dette gods begyndte at
komme allerede i marts måned, og ar
bejdet med flytningen har stået på ind
til september. Ialt er flyttet 622 tons!
Der er selvfølgelig tale om gods af me
get forskellig størrelse, hvilket vil sige
fra 500 kg for den mindste enhed til 90
tons for den største. Denne sidste kal
des statorhuset, og det er den, der tum
les med på billedet. Det kommer næppe
som nogen overraskelse, at det er assi
stent Æne Johannesen, Esbjerg, der har
stået for hele arbejdet, for hvilket han
har høstet megen anerkendelse både fra
virksomhedens og de svejtsiske montø
rers side.

★
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Den århusianske ordning, hvorefter
der ved drukne- og kvælningsulykker
samtidig med ambulancen rykkes ud med
en anden ambulance, der afhenter nar
koselæge på kommunehospitalet, har ef
terhånden på eklatant måde bevist sin
hensigtsmæssigsed. Vi har før berettet om
tilfælde hvor menneskeliv vitterligt er
blevet reddet, fordi narkoselægen kunne
begynde behandlingen af den forulyk
kede på stedet. Den 22. september faldt
en ung mand i havnen, og en tilfældigt
forbipasserende smed en pressenning ud
for at få fat i den unge mand. Vor ud
rykning var på pletten så at sige med
det samme, og den unge mand blev bjer
get i land meget medtaget. Umiddelbart
efter ankom to narkoselæger, og da de
havde arbejdet lidt med ham, kom pa
tienten til live.

Ordningen i Aarhus blev iøvrigt de
monstreret i en fjernsynsudsendelse, der
var opbygget *'° realistisk som overhove
det muligt. Øvelsen overbeviste en tu
sindtallig tilskuerskare i Aarhus havn og
formentlig et mange gange større antal
fjernseere om den fortrinlige organisa
tion, der træder i kraft i samme øjeblik,
melding om sådanne ulykker indgår.
Det kan i den forbindelse være på
sin plads at nævne den udrykning, hvor
under en århusiansk natlæge greb ope
rativt ind, da en patient på vej i en af
vore ambulancer til kommunehospitalet
var ved at dø. Indgrebet, der er blevet
omtalt i så at sige alle landets blade,
syntes dristigt, selv om lægerne fortæl
ler, at det er et indgreb, som enhver
læge skal kunne udføre. Vi kan imid
lertid ikke tilbageholde vor beundring
for natlægen, som tilmed var så beske

den, at han længe kviede sig ved at er
kende sin bedrift overfor bladene. Vi kan
på den baggrund næsten ikke være be
kendt at nævne den andel, vi har i den
århusianske natlægeordnings organisa
tion. Men vi må have lov til at rose vagt
mesteren i Aarhus, der på trods af en
uklar melding om netop den pågældende
patient foranledigede, at natlægen tog
med på udrykningen.

★
En gårdbrand af de store oplevede
Hjørring-stationen den 15. august, da
Linderumgård i Ugilt brændte. Vi citerer
fra stationens rapport:
Ved ankomsten var der kraftig ild i
hele laden samt lofterne over kviestal
den og det meste af kostalden. Sindalsprøjten var lige kommet, og havde
udlagt slanger fra en nærliggende vold

Branden på Linderumgård ved Hjørring-stationens ankomst
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grav samtidig med at man sprøjtede
fra tanken mod kviestalden for at for
hindre antændelse i svinestald og trak
torbygning. Vi indsatte strax 3 C-rør
med vand fra tanken og udlagde sam
tidig slanger fra voldgraven, hvor
Landroversprøjten blev bragt i stilling.
Vi fik hurtigt vand på slangerne og
kunne indsætte yderligere 2 C-rør mod
kostalden. Kort efter vor ankomst
styrtede ladebygningen sammen, og vi
koncentrerede os om at redde noget af
kostalden, medens Sindal-folkene tog
sig af kviestalden. Gassen over loftet
på kostalden exploderede imidlertid,
og i ét nu gik hele længens tag og
høet på loftet op i luer. Ilden havde
voldsomt fat, og da bygningen var
forsynet med trærempel hele vejen
rundt, fik den så rig næring, at vi ikke
formåede at redde tagkonstruktioner
ne. Taget var beklædt med pap med
eternitplader ovenpå. Kostalden havde
brandsikkert loft og er bygget med
hvælvinger, så den uagtet det brændte
tag var så intakt, at kreaturerne under
branden kunne bringes i hus for malk
ning. I kviestalden var loftet af bræd
der, men det lykkedes at undgå gennembrænding. De store mængder
brændt hø på kostaldens loft blev gennemgravet og kastet ned samtidig med
at vi slukkede både hø, halm, frø og
foderstoffer. Avlen var ikke bragt i
hus, hvorfor afslukning af laden gik
forholdsvis nemt. Vi indsatte hånd
sprøjte ved hønsehuset, hvor der var
kraftig strålevarme. Benzintanken i
gården var også udsat for stærk strå
levarme, så den satte vil kulsyresne
på. Intet levende indebrændte, men
en del maskiner i laden gik tabt. Per
sonalebolig og hovedbygning lå langt
fra brandstedet og var ikke truet.
Vi har oftest refereret slukningsarbej
der, hvor brandskaden blev meget ringe,
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Lade

Vindretning

Skitsen over angrebet

og det er selvfølgelig dem, vi er gladest
for. I dette tilfælde blev skaden desvær
re på 3—4OO.OOO kr., men vi havde ikke
mulighed for at formindske den. Fra
brandens opståen i et hjørne af laden
og indtil hele laden stod i lys lue, hen
gik knap 10 minutter, og den var prak
tisk taget nedbrændt på et kvarter. Vore
køretider til brandstedet var 7 minutter
fra Sindal og 13 minutter fra Hjørring,
og vi var der med ialt 18 mand.

★
I begyndelsen af september forliste en
motorbåd i Lillebælt under omstændig
heder, der fandtes ret mystiske. Båden
tilhørte en bådebygger i Middelfart, og
noget tydede på, at forliset skyldtes en
lækage indefra. Denne side af sagen skal
vi dog ikke komme nærmere ind på, men
blot nævne, at det blev overdraget os
at finde og bringe motorbåden på land.
Det blev et stort arbejde, som dog klaredes fint af Odense- og Middelfartfolkene. Især finder vi anledning til at
fremhæve vore frømænd med assistent
Rasmus Lehn i spidsen.

Tidligt om morgenen den 14. august
blev en motorbåd med et ægtepar og
deres barn påsejlet af et hollandsk skib
syd for Fyn. Motorbåden sank, og bar
net, der havde ligget og sovet i kahyt
ten, druknede. Barnets far gjorde flere
forsøg på at få barnet op fra båden,
der var sunket på 12 m vand, men uden
resultat. Svendborg-stationens frømænd
blev alarmeret og fik barnet op. På bil
ledet ovenfor sætter redningsfører Corfixen flaget på halv ombord på »Red
ningsf alcken«.

★
Som sædvanlig deltog vi i »SocialDemokraten«’s store svagførerejse, der
i år gik til Ringkøbing, Randers og
Odense. Fra København deltog overas

sistent Aage Rørmark i hele turen. For
inden havde han deltaget i udvælgelsen
af turens deltagere. Både ved rejsens be
gyndelse og afslutning havde de køben
havnske stationer fuldt op at gøre med
transport af de svagføre deltagere, og i
hver af byerne, som turen gik til, var
vore folk i funktion i forbindelse med
de stedlige arrangementer.

★
I dagene fra den 17. til den 26. okto
ber afholdtes en stor skoleudstilling i
KB-hallen i København. Vi deltog på
flere felter i denne udstilling. For det
første arrangerede vore frømænd fra
Gladsaxe hver dag dykkeropvisning, og
i tilknytning hertil indsamlede vi 700 kr.
til »Red Barnet«, idet frømændene op141

Den 17. september brændte Bodil Ipsens biograf, Odeon-teateret, på Nørrebro i København.
Hovedstationens folk udførte ved denne lejlighed et større oprydningsarbejde.

fordrede børnene til at kaste penge i
bassinet. Dernæst havde vi til brug for
udstillingen udgivet en færdselssang,
skrevet af overpolitibetjent G. Antonsen,
Lundby. Denne sang blev sunget af
både børn og voxne som et led i over
betjentens færdselsundervisning og gjor

Breve udefra
Fra gesandt P. O. Treschow, Køben
havn:
Nu nogenlunde restitueret efter den
alvorlige bilkollision med en norsk bil
fredag den 1. august kl. 10,50 på ho
vedveje 1 vil jeg gerne overfor chefen
på Damsø-stationen udtrykke min ufor
142

de stor lykke. Akkompagnementet stod
akkvisitionschef V. Frederiksen for.
Udstillingens ledelse og kontorchef
Thøfner fra »Red Barnet« har bedt os
sige vore frømænd tusind tak dels for
den interessante opvisning og dels for
det indsamlede beløb.

beholdne påskønnelse af den effekti
vitet, omhu og hensynsfuldhed, der
blev udvist af de redningsfolk, der
hurtigt kom til stede og — i forbin
delse med politiet — bl. a. tog sig
omsorgsfuldt af mig og de lettere til
skadekomne (mine to passagerer og
den norske sygehusbestyrer Enok
Wangberg med hustru og søn).

Fra generalmajor C. H. Rye, Kø-ben
havn:
Samtidig med at jeg under henvis
ning til Deres skrivelse af 28/8 1958
fremsender den omhandlede lægeer
klæring, ønsker jeg at fremhæve den
fortrinlige hjælp, Deres folk fra Hjør
ring har ydet os under den lange kør
sel fra Skagen til København i går, og
den udmærkede måde, på hvilken am
bulancen blev ført, og forbindelsen
mellem denne og min egen bagefter
følgende vogn blev holdt. Jeg er vant
til den gode service, Deres folk altid
yder mig som abonnent hos Dem,
men ydelsen i går var langt ud over
det sædvanlige. Jeg ville være Dem
taknemmelig, såfremt de to folks fo
resatte i Hjørring blev underrettet om
det ovenstående.

★
Fra assistent Erik Hansen, København:
Vedlagt tilbagesendes papirerne for
det af mig tegnede Era-abonnement,
som vi heldigvis ikke fik brug for. Vi
har ikke kunnet undgå at se de tak
kebreve, der har været offentliggjort i
dagspressen, og vi har selv haft en
stor tryghedsfølelse takket være den
udmærkede organisation, der stod bag
os under hele turen.

★
Fra arkitekt Carl Storgårrd, Sønder
borg:
For ca. 8 dage siden havde jeg et
uheld med min bil uden for Odense,
idet motoren pludselig -brændte sam
men. Som medlem af Falck blev jeg
slæbt ind til byen og dagen efter til
en reparatør. Det er vist meget nor
malt.
Imidlertid føler jeg trang til at takke
Deres selskab og navnlig afdelingen i

Odense for den hurtige og venlige må
de, jeg blev behandlet på. Ikke nok
med, at man selvfølgelig var indstillet
på, at bilen skulle til en reparatør selv
om det var helligdag, men man tilbød
også at passe på vognen, mens jeg var
væk — ville opbevare min bagage, el
ler hvad jeg havde i vognen — og om
muligt også skaffe mig et hotelværel
se. Det er som sagt den slags, der lu
ner, og jeg vil ikke undlade at bringe
min tak videre til hovedkontoret.

★
Fra redaktør Svend Carstensen, Kø
benhavn:
Samtidig med, at jeg returnerer ind
lagte, vil jeg meget gerne benytte lej
ligheden til at takke for simpelthen
enestående god service ved Era-abonnementet, som vi jo desværre fik me
get brug for dels ved min kones syg
dom i Paris, dels ved mit eget ulyk
kestilfælde i Oslo .... samt hjemflyv
ningen derfra. Alt ordnedes effektivt
og med venlighed.

*
Fra Overformynderiet, København:
I anledning af branden i Overfor
mynderiets bygning lørdag den 27. sep
tember 1958 bringer Overformynderiet
herved Falcks Redningskorps en tak
for det store og udmærkede arbejde,
som korpset udførte til redning af
Overformynderiets bygning og værdier.

Dødsfald.
Stationsleder C hr. Madsen, Lem*
vig, døde pludseligt den 2. septem
ber d.a. under et ferieophold i Ober
bayern. Stationsleder Madsen blev
kun 57 år gammel. Han havde været
leder af vor Lemvig-station i 22 år.
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Slagelse-stationen har i den senere tid haft en del transportopgaver. Her vises en af dem.

Roskilde-stationen har altid været en af de stationer med flest assistancer til havarerede vogne, og på hoved
vej 1 er der i så henseende altid rigeligt arbejde.. Her er man kommet ud til en væltet lastvogn, hvis
chauffør ikke var opmærksom på det glatte føre.
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Vort afspærringsmateriel har forlængst bestået sin prøve.
Her ses det opstillet omkring Københavns nye grønttorv.

En bog for os
Den fra radioens kvit-eller-dobbelt ud
sendelser så kendte automobilexpert, den
udenrigsministerielle fuldmægtig Jørgen
Ditlev Scheel, har begået en bog, som
vi ikke kan lade være med at henlede
vore folks opmærksomhed på. Bogen
hedder »Kørekunst«, og dens godt 100
sider er så at sige mættet med gode råd,
givet af den mand, der af en række mo
tormedarbejdere ved aviserne allerede er
udråbt til en af vore største kendere af
automobilkørsel. Nok skriver Scheel selv,
at medens ingen skammer sig over at
indrømme manglende færdigheder inden
for de almindeligt accepterede kunster,
skal man næsten lede med lygte for
at træffe en mand eller kvinde med kø
rekort, som ikke er overbevist om sin
absolutte egnethed som automobilkører.
Men givet er det, at hver eneste køre

kortindehaver vil have godt af at stifte
bekendtskab med bogen.
Bogen er ypperlig, og selv om vi må
anse alle vore folk for at være rutinere
de kørere, således at visse afsnit i bogen
måske kan forekomme dem lidt elemen
tære, så indeholder den med garanti lige
så mange oplysninger, som vi kan have
gavn af til daglig. Nogle enkelte afsnit
får os blot til at række en advarende
finger i vejret. Det drejer sig om om
talen af væddeløbskørsel. Læs bare om
alle de finesser, som Scheel strøer om
sig. Men husk, at vi ikke skal køre væd
deløbskørsel. Derimod vil det være klogt
grundigt at læse hans omtale af brem
sen som nødhjælp og kontrolorgan. Det
er forhold, vi før har været inde på i
cirkulærer og artikler her i bladet, men
Scheel fortæller det på en helt anden
og bedre måde, end vi har kunnet gøre
det.
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Fra kontorerne
Skælskør-stationens telefonnummer er
ændret fra 387 til nr. 707.
Odense-stationen har efter automatise
ringen fået ændret sit telefonnummer fra
4628 til 12 41 28. I forbindelse hermed
bedes i den blå telefonfortegnelse rettet:
Direktør N. Nielsen fra 1242 til
nr. 1212 42
Direktør W. Falck jr. fra 12353 til
nr. 11 23 53
Kontorchef H. Andersen fra 14616 til
nr. 114616
Overinsp. Ingemann Olsen fra 4129 til
nr. 12 4129

Fra 23. september er udstationeret
kranvogn i Hirtshals, og den rekvireres
på telefon Hirtshals 350.

★
På given foranledning henledes statio
nernes opmærksomhed på, at når statio
nernes køretøjer kommer til andre byer
og skal gøre ophold dér, bør vognene
altid parkeres på eller ved vore statio
ner i de pågældende byer og ikke på
tilfældige parkeringspladser.

★
Som meddelt i cirkulære af 9. okto
ber er civilingeniør P. Straarup på grund
af udlandstjenestens stigende aktivitet
blevet fritaget for ledelsen af vogntjene
sten, som fremtidig vil være underlagt
direktør Mogens Falck. Ledelsen af
brandtjenesten vil fortsat blive varetaget
af hr. Straarup.

★

Overassistent K. Ottesen, Aalborg, er
udnævnt til stationsleder i Brønderslev
fra 1. juni 1959.
Assistent Allan Larsen, Frederikshavn,
er udnævnt til stationsleder i Dronning
lund fra 1. januar 1959.
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Redder Børge Westergaard, Rødovre,
er den 15. oktober udnævnt til vagtme
ster.
Redder Herluf Jensen, Nakskov, er
pr. 1. november 1958 udnævnt til assi
stent.
Redder Gunnar Larsen, Slagelse, er pr.
1. november 1958 udnævnt til assistent.
Redder Aksel Kristoffersen, Randers,
er fra 1. november d. å. udnævnt til vagt
mester.
Redder Torben Johannesen, Hovedsta
tionen, København, er fra 15. oktober d.
å. udnævnt til assistent på stationen i
Helsingør.

★
En assistent-stilling på stationen på
Amager opslås herved ledig. Ansøgnin
ger bedes sendt til direktør M. Falck,
København, inden den 15. november.

*
Stationerne erindres om, at meddelel
ser om afhentning af patienter i ankom
ne tog skal adviseres overfor den sta
tion, der skal sørge for afhentningen,
på absolut betryggende måde. Det er ik
ke tilstrækkeligt at lægge en sådan af
hentningsordre i anden post til konto
rerne og så gå ud fra, at ordren umid
delbart efter gives videre til stationerne.
Når kontorerne modtager rapporter, regn
skaber o.s.v. fra stationerne, går disse til
behandling i vedkommende afdeling, og
det er ikke sikkert, at en ordre om af
hentning opdages så betids, at afhent
ningen kan nås til det fastsatte tids
punkt. Hvis en sådan ordre ikke afgives
telefonisk, må den sendes i en konvolut
adresseret til stationen, og udenpå ku
verten skrives tydeligt: »Afhentningsor
dre, haster«.

★

Vogmand A. M. Knudsen, Varde, be
des slettet af stationerne SL-kartotek.
Det henstilles samtidig til stationerne at
gå kortene igennem, således at kort på
personer, der f. ex. på grund af døds
fald skal fjernes , kan blive fjernet fra
alle stationernes kartoteker.

★
Det er tidligere nævnt, at der på sta
tionerne skal finde en regelmæssig kon
trol sted med hensyn til kraner, dun
krafte, wirer o. 1. Til brug for denne kon
trol vil i nær fremtid blive udsendt et
lille hæfte til hver station, og det vil der
efter påhvile stationernes ledere med vis
se mellemrum at overbevise sig om, at
det pågældende materiel er i forsvarlig
stand, og i hæftet tilkendegive datoen
for sit eftersyn.

★

Vi har lovet Dansk Forfatterforening,
at vi i »den danske bogs uge«, 2.-8.
november, i givet fald vil være behjæl
pelig med transport af mere udrykningsagtig karakter, d.v.s. sørge for eventuel
befordring af forfattere, der i ugens løb
med kort varsel skal læse op i forsam
linger langt fra deres hjem. Vi1 ved ikke,
hvor store behovet for sådan transport
bliver, men for at undgå eventuelle dob
beltkørsler, bedes alle henvendelser om
sådan transpor videregivet til rednings
inspektør H. Tharsgaard, København.

★
Handelsafdelingen har overtaget for
handlingen af det svenske autosikker
hedsbælte »Vatten fall«. Alle nærmere
oplysninger om forhandlingen fås hos
handelsafdelingerne i København og Aar
hus samt på kontorerne.

På korpsets 52 års fødselsdag, den 3.
oktober d. å., uddeltes af Sophus Falcks
mindelegat af 1956 følgende legatportio
ner:
Redderne Jørgen V. B. Lund, Køben
havn, Edv. Bertelsen, København, Arne
Rosenberg, Aarhus, Martin Fredslund,
Aarhus, Ivan Seistrup, Skælskør, Holger
Petersen, Svendborg, og redningsfører
Bent Corfitzen, Svendborg, fik hver til
delt 200 kr. som anerkendelse for dyg
tigt udført redningsarbejde under for
skellige situationer. De fleste af disse
situationer har været skildret her i bla
det.
Derudover blev der tildelt redder Svend
Petersen, Frederikshavn, 500 kr. til et
ophold hos Falken Redningskorps i Oslo,
hvor han især skal tage del i korpsets
svømmedykkertræning, og redder Knud
J. Pihl, Rønne, kr. 400.— til deltagelse i
et svejsekursus.

★

Redder Svend Petersen, Frederikshavn
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Assistent RASMUS LEHN, Odense, der som ung
redder i Randers gjorde sig bemærket ved at redde
et koppel heste, der var sprunget i havnen, og som
siden da har befundet sig bedst dér, hvor der vir
kelig foregik noget.

Forsidebilledet:

Fra en ambulance
udrykning til
Odense Havn.
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ET ØNSKE
Årsskiftet står altid i de gode ønskers
tegn, og det er der både mange og go
de grunde til. En af dem skal nok være
den, at så mange falder for fristelsen
til ved det ene kalenderårs udløb at slå
den uigendrivelige kendsgerning fast, at
ingen med sikkerhed ved noget om det
næste. Og så er det, man ønsker det
bedste. At det bedste så er et yderst
relativt begreb, hvilket Heraklit opda
gede for snart 2500 år siden, hører det
til traditionen at glemme. Men naturlig
vis er intet moderne menneske inderst
inde i tvivl om, at et alment og kollek
tivt ønske i virkeligheden vanskeligt la
der sig specificere uden risiko for at
fornærme nogen.
Nu er det igenlunde hensigten her
med at lade hverken Heraklit eller no
gen anden tage glansen af den velmente
tradition, som nytårsønskerne er. Det er
bare en god ting at gøre sig klart, at
der oven på den glade ønskeudvexling
følger 365 dage, og at der med usvige

lig sikkerhed vil være en del af dem,
der afviger betragteligt fra det ønskede.
Hvad vor viden om det nye års for
løb angår, forholder det sig heller ikke
helt som det så traditionelt siges og
skrives. Vi ved allesammen en hel del
om det, der vil komme. Exempelvis ved
vi med den store sikkerhed, som mange
års erfaring giver, at vi som alle andre
vil komme ud for småkonflikter hist og
her. Vi er jo allesammen mennesker,
der ifølge Mykle ligger under for den
store vildfarelse, at vi skulle blive bedre
og rarere mod hinanden, blot fordi vi
som børn fik terpet de ti stentavlebud,
som ørkenhøvdingen Moses for et par
tusind år siden slog sine opsætsige be
duin-vandaler i hovedet med.
Vi tænker ikke her så meget på de
overenskomstspørgsmål, som vi forment
lig vil komme ud for. Dem er der in
gen skam ved. I hovedorganisationerne
når man såmænd aldrig at blive færdi
ge med fortolkningerne, før overens
komsterne skal fornyes igen. Derimod
opstår der erfaringsmæssigt nu og da
nogle uoverensstemmelser, der somme
tider nok kan have relation til overens
komsterne, men som kendetegnes der
ved, at deres opståen bunder i mindre
tiltalende karaktertræk såsom arrogan
ce, overlegenhed, egoisme og den slags.
Tilfældene er ganske vist ikke mange,
og man kan ikke skyde nogen bestemt
gruppe dem i skoene. Men at de over
hovedet kan forekomme er både kede
ligt og uværdigt.
Her synes at være et tilpas overskue
ligt område, hvorom man med mulig
virkning kan samle sine ønsker for det
nye år. Emnet ligner til forvexling det,
vi var inde på i sidste års januar-num
mer om venlighed og ærlighed, de to
slidte ord, som er blevet skillemønt i
daglig tale, men som dog har kraft og
lødighed til at blænde, hvor begreberne
er i live.

PULVER OG PULVERSLUKNING
En fyldig orientering af vort perso
nale om pulver og pulverslukning har
længe trængt sig på. Det referat, vi
bragte i november 1955 p. 26—30 af
ingeniør Enterichs foredrag på Dan
marks tekniske højskole om moderne
slukningsmidler, kunne ifølge sagens
natur ikke blive så fyldestgørende for
vore folk som egentlig var ønskeligt.
Der var jo tale om en gennemgang af
alle slukningsmidler, og der kunne ikke
blive plads til nogen særligt indgående
omtale af pulveret. Forøvrigt har pul
verslukningsmetoden siden 1955 under
gået en ikke uvæsentlig udvikling, såle
des at vi under alle omstændigheder
havde fundet det rimeligt at føre orien
teringen à jour. Vi bad derfor for no
gen tid siden Total om en à jour ført,
almindelig redegørelse, men endnu uaf
sluttede forsøg har gjort, at vi må have
Totals redegørelse til gode lidt endnu.
I stedet for har vi ment at burde gi
ve en oversigt over emnet på grundlag
af den seneste tids faglitteratur. Der har
i så henseende været rigeligt at øse af,
og selv om nogle af vore ledere måske
har pløjet de senesevis af artikler igen
nem, som er bragt i de udenlandske
tidsskrifter, så vil det for flertallet af
vore folk utvivlsomt være gavnligt med
en gennemgang af det, der er sagt om
tingene.
I den følgende gennemgang har vi ho
vedsageligt bygget på Kurt Stecks og
Hellmuth Hübners artikler i »Schwei
zerische Feurwehr-Zeitung«, James D.
Birchall i »Fire Protection«, Karl
Schwalb i »Brandschutz«, Bo Hjorth i
»Brandkårstidskrift« og Rolf Hamborg
strøm i »Mot Brann«. Danske bidrag
til faglitteraturen har været få og af re
lativt speciel karakter, jvfr. H. Terkel-

sens artikler i »Brandfare og Brand
værn« om pulver contra skum — et
problem, som eller kun ses at være be
handlet af de amerikanske forfattere,
men som vi håber også at få belyst fra
tysk side, når vi får den lovede artikel
fra Total.

Indledning.
Som vi allerede refererede fra Emerichs foredrag i 1955 har Total fremstil
let pulver som slukningsmiddel siden
1912, og siden da er der foregået et in
tenst forskningsarbejde navnlig i Tysk
land og U.S.A, for at forbedre pulve
rets slukningsvirkning. Pulverentusiaster
vil hævde, at pulver i virkeligheden er
det eneste saliggørende slukningsmid
del, men selv Total, der har en økono
misk interesse i en udbredelse af pul
verslukning, lægger ikke skjul på, at
pulveret endnu ikke er det universelle
slukningsmiddel. Pulveret er, således
som det også er sagt om befugtningsmidlerne, skummidlerne og kulsyren,
velegnet på bestemte områder, og her
er det bedre end andre midler.
Pulveret er en såkaldt dispersoid, der
kan bestå af forskellige basisstoffer.
Det er især natriumbikarbonat, man har
fundet egnet som basisstof. Basisstof
fet er tilsat forskellige tilsætningsstof
fer. Disse behøver ikke at have nogen
direkte slukningsvirkning, men kan tje
ne sekundære formål. Det gælder f. ex.,
når man tilsætter talkum for at forbedre
pulverets flydeevne i rør og slanger,
og magnesiumstearat for at modvirke,
at pulveret optager fugt. løvrigt er kom
binationen af tilsætningsmidler og de
res mængde en hemmelighed, som fa
brikerne forsøger at bevare for dem
selv.
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Den 8. juni 1956 af
holdt vi i Københavns
lufthavn sammen med
Total en demonstra
tion, der viste pulver
metodens effektivitet
ved slukning af ben
zin-, olie-, og gasbran
de. Her slukkes en
brand i 600 liter ben
zin på 15 sekunder.

Pulverslukningens teori.
1 ildens varme spaltes natriumkarbo
natet efter formlen
2 NaHCO3 = Na2CO3+H2O + CO2,
hvilket på dansk betyder, at natrium
bikarbonatet bliver til soda (63 %), vand
damp (11%) og kulsyre (26%).
Blandingen af overhedet vanddamp
og kulsyregas fortrænger luften fra il
den og har således en kvælende virk
ning. Idet pulveret forstøves, udvides
dets overflade meget kraftigt, og både
vanddamp og kulsyre udvikles momen
tant og med en kraftig virkning. Me
dens de sagkyndige er enige om, at
denne kvælende virkning er meget væ
sentlig, kniber det med enigheden, når
talen kommer på den anden af pulve
rets slukningseffekter, nemlig kølevirk
ningen. Nogle forfattere vil ikke fra
kende det betydning, at natriumbikar
bonatet optager reaktionsvarme, men
flertallet af forskere synes at mene, at
køleevnen er relativt uvæsentlig.
Derimod har der i årevis været enig
hed om den teori, at pulveret har en
tredie og meget væsentlig virkning —
den såkaldte antikatalytiske virkning.
Hvad forstår man nu ved det? Jo, man
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ved, at der findes visse stoffer — de
kaldes katalysatorer — som har den
ganske særlige egenskab, at deres blotte
tilstedeværelse i et rum, hvori der fore
går en kemisk reaktion, fremmer den
kemiske reaktion, og at der er andre
stoffer — negative katalysatorer — som
forsinker eller afbryder en sådan reak
tion. Man ved af erfaring, at en så far
lig gas som kuloxyd ikke lader sig an
tænde, hvis den er blandet med ilt og
begge gasarter er helt tørre. Der skal
lidt vanddamp til, før der kan opstå en
forbrænding, og selv når det kommer
til en forbrænding, der giver kulsyre til
resultat, så er der tale om en såre
kompliceret proces.
Pulverets slukningsvirkning er ifølge
Steck for en stor del resultat af en sådan
kompliceret proces, der omfatter den
nævnte antikatalytiske reaktion. Man
mener iøvrigt, at brand selv er betinget
af katalytiske reaktioner, og det skulle
derfor omvendt være muligt at slukke
en brand, hvis man kan bryde reaktions
kæden ved hjælp af antikatalytiske re
aktioner. Brandchef Hamborgstrøm si
ger det i sin artikel i »Mot Brann« på
den måde, at man ved at sprøjte på ild

med et stof, der enten selv eller via
sine spaltningsprodukter »forgifter« de
aktive katalysatorer, forsinker eller af
bryder deres virksomhed, og dermed af
bryder kædereaktionen. En sådan flam
megiftvirkning antages at opstå, når fa
ste stoffer i findelt stand lægges over
ilden. Fænomenet kaldes »overfladeka
talyse«.
Når så at sige alle forfattere interes
serer sig så stærkt for den antikatalytiske effekt, skyldes det ganske sim
pelt, at pulverets slukningsevne i praxis
har vist sig at være så stor, at man ikke
har ment at kunne forklare den alene
ved at henvise til kvælevirkningen. For
som nævnt finder flertallet ikke, at pul
verets kølevirkning er væsentlig. Der må
altså være en tredie og ret betydelig ef
fekt.

Pulverkvaliteten.
Pulverkvaliteten har været genstand
for en utrolig masse forsøg, og der har
været skrevet vidt og bredt om den, så
man skulle tro det vanskeligt at sige
mere. Alligevel synes der stadig at duk
ke nye problemer op. Karl Schwalb fra

Total behandler selv udførligt de vanske
ligheder, man har haft med henblik på
pulverets anvendelse overfor glødebrande (Brandschutz 1956/2 p. 30—32), og
en række forfattere har i tidskrifterne
»Fire«, »Fire Protection Review« og
»Fire Engineering« behandlet problemet
omkring pulverets nedbrydning af skum.
De undersøgelser, som pulveret i åre
vis har været og stadig er genstand for,
samler sig om dets slukningsevne, fly
deevne, holdbarheden, modstandsdyg
tigheden overfor fugt, dets uskadelighed
i forhold til metaller, dets isolationsev
ne, sammensætning og pulverkornenes
størrelse.
De i faglitteraturen omtalte forsøg
har i vid udstrækning været egentlige
egnethedsprøver under ret realistiske
betingelser, mindre om abstrakte prøve
metoder. Man har gjort i tusindvis af
forsøg overfor brandobjekter af vidt
forskellig art og volumen og under for
hold, som nøje svarede til forholdene
under virkelige brande. Herunder har
man fundet, at pulverets slukningsevne
hovedsageligt bestemmes af kornstørrel
sen. Jo mindre korn, d.v.s. jo større

Pulverautomobilsprøje stationeret i
lufthavnen ved
München.
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overflade, desto større slukningsevne.
En forøgelse af overfladen, hvilket er
det samme som en formindskelse af
kornstørrelsen, forringer imidlertid pul
verets holdbarhed. Her har man et ekla
tant exempel på, hvilke problemer man
har haft at slås med i fabrikernes labo
ratorier. Forbedrer man een egenskab,
risikerer man at forringe en anden. Men
problemerne har jo en løsning, og hvad
forholdet mellem kornstørrelse og hold
barhed angår, har man også nu fundet
frem til en løsning, så man i alt væ
sentlig kommer ulempen til livs. Det er
sket ved hjælp af bestemte kornstruktu
rer.
At pulveret har en god flydeevne, er
selvfølgelig afgørende for, at det let kan
strømme gennem både horisontale og
vertikale rør og ledninger. Her kan som

nævnt tilsætningsmidlerne hjælpe til,
men det fremhæves her særligt af Steck
(Schweizerische Feurwehr-Zeitung 1958
/12 p. 319—322), at det på dette punkt
mindre er pulveret end apparaturets
konstruktion og funktion, man skal væ
re opmærksom på.
Pulverets holdbarhed kan ikke mere
siges at være noget problem, da man
har gjort mange praktiske forsøg med
oplagring under meget ugunstige for
hold, i temperaturer fra + 40° C til 420° C, som man næppe skulle kunne
komme ud for i praxis. Derimod arbej
des der stadig med problemet omkring
modstandsdygtigheden overfor vand.
Selv udmærket vandskyende pulver kan
under visse omstændigheder binde en
vis mængde vand. Dog har man egent
lig ikke kunnet konstatere, at holdbar
heden forringes af den grund. Alligevel
lægger man ved bedømmelsen af pul
verkvaliteten vægt på, at pulveret er ab
solut vandskyende, da fugt kan ændre
kornstrukturen og påvirke flydeevnen.
Et naturligt krav til ethvert sluknings
pulver er, at hverken pulverets bestand
dele eller deres spaltningsprodukter må
være giftige. Her er dog tale om en ret
simpel fysiologisk-toxikologisk undersø
gelse. Og at pulveret ikke på nogen må
de angriber metaller kontrolleres stadig
ved slidmålinger på roterende maskin
dele.
Det er i virkeligheden sådan, at pul
veret til stadighed er underkastet et for
meligt kontrolsystem, og man kan lige
frem tale om faste kontrolmetoder for
hver af de forannævnte egenskaber.

Pulver apparat ur.
Pulverslukning sker ved hjælp af spe
cielle apparater — det være sig hånd
slukkere, transportable eller stationære
anlæg — og under anvendelse af en el
ler anden komprimeret gas, som regel
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Fra en af vore udstillinger af vand-, skum-, kulsyre- og pulverslukkere.

kulsyre. Steck har indgående beskæfti
get sig med apparaturforsøg, og han si
ger herom bl. a., at pulverets sluknings
evne ikke alene er afhængig af dets ke
miske og fysiske egenskaber, men i høj
grad også af den måde, hvorpå det sprøj
tes på ilden og dermed af apparaturets
konstruktion og funktion. Sluknings
middel og slukningsapparat, siger han,
er ganske særligt for pulvermetodens
vedkommende at betragte som en helhed.
De tre vigtigste ting ved pulverappa
ratur er betjeningsarmaturet, der kræves
konstrueret så enkelt som overhovedet
muligt, hvirvel- og stigerør, der skal mu
liggøre en absolut upåklagelig blanding
af pulver og gas samt tillade en uhindret
og jævn strøm gennem rør og slange,
og pistolerne, der indstillet på laveste
ydelse skal kunne præstere en efter
brandobjektet tilpasset bred og relativt

tyk og absolut homogen pulversky med
en rækkevidde på 10—20 m.
Stecks forsøg gennem 5 år med hun
dredevis af apparater har vist, at hvis
disse tre faktorer er i orden, vil det
ikke være apparaturet, der er skyld i et
eventuelt dårligt slukningsresultat.

I en af sine artikler konkluderer Steck
med at sige, at de praktiske erfaringer
med pulverslukninger har lært os, at en
maximal og hurtig slukningsvirkning så
vel som en vidtgående universel anven
delse af metoden kun kan opnås, hvis
man hele tiden er opmærksom på kva
liteten, og hvis man omhyggeligt tilpas
ser pulverets væsentligste egenskaber
med virkeligt hensigtsmæssigt apparatur
og en godt indøvet slukningsteknik.
Hübner siger i en af sine konklusio
ner, at vi med pulveret har fået et mid
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del, der kan være særdeles værdifuldt
under det indledende slukningsangreb.
Men hvis målet er et virkeligt universelt
slukningsmiddel, er udviklingen endnu
langt fra sluttet. Man bør ifølge Hüh
ner endnu ikke forlade sig alene på
pulveret, men sørge for at være sikret
med vand og skum som reserve ikke
mindst med henblik på ildens genop
blussen, og hans ord gælder både de
glødeslukkende og ikke-glødeslukkende
pulverarter. De slukningstekniske frem
skridt ligger efter hans mening i kom
binationen af slukningsmidler og disses
anvendelse i logisk rækkefølge, og ikke
i den falske formodning, at man ved
hjælp af pulver — også pulver, der kan
slukke glødbrande — formår at simpli
ficere slukningen ved at se bort fra vand
og skum.

Totals pulverslukkere

50 kg
pulver
slukker

Priser på Totalsapparater
kg
kr.
2 Vs pulverslukker med slag
stift og ophæng ........... 125,00
6 pulverslukker med pistolstrålerør og ophæng ... 190,00
12 pulverslukker med pistolstrålerør og ophæng ... 290,00
50 pulverslukker med pistolstrålerør, 2% m slange
og kørestel ................... 1600,00
250 pulverslukker på 2-hjulet
vogn med luftgummihjul,
incl. 2xl0m højtryks
slange med pulverpistoler 6000,00

Samtlige pulverslukkere leveres i
opladet stand.

Totalit super-pulver pr. kg kr. 3,50.

Alle oplysninger iøvrigt fås ved
henvendelse til handelsafdelingen.
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Vi er som bekendt generalrepræsen
tant for Total her i landet, og foruden
at forsyne vore egne stationer med pul
verslukkere har vi gennem årene leve
ret Total-apparater til en mængde virk
somheder. Det drejer sig om så at sige
alle de apparat- og anlægstyper, der
fremstilles af Total. Særlig gangbare er
6 kg slukkeren (P6) og 12 kg slukkeren
(P12). Vi tror også, at den helt nye ty
pe, 50 kg slukkeren på kørestativ (P50)
vil blive meget efterspurgt, når folk
først bliver gjort bekendt med dens yde
evne.

Gennem de mange år, vi har solgt og
selv brugt Total apparater, har vi hø
stet de bedste erfaringer med hensyn til
Total-apparaternes kvalitet og holdbar
hed, og det kan i den forbindelse være
rigtigt at sige især til vore akkvisitører
og stationsledere, at vi udmærket erklä
re over, at priserne på Totals apparater
ligger lidt over priserne på andre fabri
kater. Men når det er sagt, må det også
tilføjes, at vi har fundet det hensigts
mæssigt først og fremmest at lægge
vægt på apparaternes kvalitet og hold

barhed. Totals apparater er verdens
kendt, og de anses overalt for at ligge
i spidsen hvad kvalitet angår. Den pris
forskel, der kan være tale om, er abso
lut rimelig, når der tages hensyn til for
skellen i kvalitet og driftssikkerhed. Det
er trods alt to faktorer, der er overor
dentligt vigtige, hvilket også tydeligt
fremgår af de betragtninger, som dr.
Kurt Steck gør gældende i sin omtale
af de apparatforsøg, der har været fore
taget.

ACETYLENFLASKE=EKSPLOSIONER
Årsager til eksplosioner

Eksplosioner i acetylenflasker skyldes
spaltning af acetylenen, som forløber
under udvikling af høj temperatur og
højt tryk.
Acetylenspaltningen kan indledes af:
1. tilbageslag fra en brænder,
2. opvarmning udefra (brændende gen
stande i nærheden af flasken, svejse
eller skærebrændere, der hænges ved
flasken o.s.v.),
3. brand i acetylenen ved flaskeventilen
eller reduktionsventilen.
Forebyggende forholdsregler

1. Reduktionsventilen skal tilsluttes gas
tæt.
2. Benyt fejlfri brændere.
En brænder, der stadig knalder, kan
fremkalde et tilbageslag. (Lad bræn
deren reparere 1)

3. Lad
dere
Den
væg

ikke brændere og elektrodehol
(trådholdere) hænge på flasken.
lokale opvarmning af flaskens
indleder en acetylenspaltning.

4. Stil ikke flaskerne i nærheden af
varmekilder (ovne, varmeapparater,
smedeesser o.s.v.).
Kendetegn for en acetylenspaltning

En acetylenspaltning er begyndt,
hvis man efter et tilbageslag be
mærker, at temperaturen stiger på
flaskens vægge (begyndende for
oven), eller hvis den gas, der strøm
mer ud af den åbne flaskeventil,
medfører sod eller røg eller har en
unormal lugt.

Ved flasker, som udefra er blevet op
hedede ved umiddelbar påvirkning af ild
eller strålevarme, er der altid fare for
acetylenspaltning.
Hvordan forholder man sig ved brand
ved flasken og efter tilbageslag?

Følg omgående nedenstående regler:
Luk flaskeventilen.

Skru reduktionsventilen (eller andre
apparater) af. Luk atter ventilen op.
Sker der ingen ny antændelse af gassen,
kommer der ikke sod eller røg ud af
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ventilen og har den udstrømmende gas
ingen unormal lugt, kan man arbejde
videre. Flasken må ikke blive varm
(kontrolleres ved gentagen overføling
med hånden). Indtræder der en ny an
tændelse, eller bemærker man et af de
andre kendetegn, så er spaltningen i
gang.
Hvis flaskeventilen ikke kan lukkes,
må man kun forsøge at slukke en flam
me, hvis dette kan ske inden for de før
ste minutter efter antændelsen. Til sluk
ning af acetylenbrande kan man kun
anvende tørslukkere eller kulsyresluk
kere med gasdyse.
Flasker, hvori en acetylenspaltning er
begyndt, skal i alle tilfælde stadig køles
med store vandmængder — fra stor af
stand — og fra dækket stilling.
Har man ikke tilstrækkelige midler
hertil i værkstedet, skal man omgående
tilkalde brandvæsenet.
Røm hurtigt flaskens omgivelser. En
eksploderende flaske kan slynges flere
hundrede meter bort.

Yderligere forholdsregler i lokalerne:
Flasker, hvori en acetylenspaltning er
begyndt, skal transporteres ud i det fri,
for så vidt acetylenbranden er slukket,
og flasken ikke på noget sted er var
mere, end at man kan tage på den med
bare hænder. Er det ikke muligt at flyt
te flasken ud i det fri, og strømmer der
uforbrændt gas ud af ventilen, skal man
fjerne alle muligheder for antændelse
(åbent lys, ild, glødende tobak o. lign.)
og åbne vinduer og døre (for at undgå
explosion i rummet).
Behandling af flasker,
som er blevet opvarmet udefra

Nedenstående forholdsregler følges
omgående:
Luk åbne flaskeventiler. Fjern flasken
fra varmepåvirkningen.
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Hvis flaskerne er blevet så stærkt på
virkede af varmen, at man ikke mere
kan tage på dem med bare hænder, må
de ikke flyttes mere. Sådanne flasker
køles med store vandmængder, fra stor
afstand og fra dækning. Har man ikke
tilstrækkelige midler hertil i værkstedet,
skal man omgående tilkalde brandvæ
senet.
Røm hurtigt flaskens omgivelser. En
eksploderende flaske kan slynges flere
hundrede meter bort.
På samme måde skal man behandle
flasker, hvis temperatur efter fjernelse
fra varmekilden ikke falder eller måske
endog stiger. (Stadig kontrol ved jævn
lig overføling).
Yderligere forholdsregler i lokalerne:
Flyt alle flasker, som man endnu kan
tage på med de bare hænder, ud i det
fri.
Er det ikke mere muligt at flytte fla
skerne ud i det fri, og strømmer der
uforbrændt gas ud af ventilen, skal man
fjerne alle muligheder for antændelse
(åbent lys, ilt, glødende tobak o. lign.)
og åbne vinduer og døre (for at undgå
eksplosion i rummet).
Behandling af beskadigede
flasker efter afkølingen

Flaskerne skal køles, indtil de har
nået normal temperatur, og derefter hen
lægges på en sikker plads i mindst 24
timer (tilstrækkelig afstand fra arbejds
pladser, veje og beboede lokaler). Un
der denne henlægning skal flaskernes
temperatur til stadighed kontrolleresved
overføling i hele længden. En fornyet
opvarmning er mulig selv efter flere
timers forløb.
Flaskerne må ikke benyttes mere, og
de skal mærkes tydeligt. Underret fla
skeleverandøren og fabrikken.

★

Om sygekørselskvalitet
Vore ydelser præsteres på grundlag
af aftaler med regler om vore og kun
dernes forpligtelser. Enhver af os ken
der selvfølgelig vore abonnementskontrakter og de almindelige betingelser,
hvori vore ydelsers omfang er specifi
ceret. Hvis det, vi lover i disse betin
gelser, ikke holdt, ville kunderne rekla
mere, og hvis man kunne tale om en
væsentlig kvalitetsmangel, ville kunder
ne med hjemmel i købeloven kunne
kræve aftalerne ophævet. Der kunne
måske tilmed blive tale om at yde er
statning.
Vi har forskellige arter af aftaler el
ler kontrakter. De fleste kender sikkert
også vore normalkontrakter om brand
slukning. De indeholder specificerede
bestemmelser om vore pligter med hen
syn til beredskabets størrelse, sluknings
materiellets art og alder o. s. v., og de
omfatter på den anden side også regler
om den betaling, vi skal have for vor
ydelse. Af gode grunde er vi afskåret
fra i detailler at omtale selve de sluk
ningsydelser, som aftalerne forudsætter,
at vi præsterer. Men det ligger allige
vel klart, at vort beredskab og vort ar
bejde på brandstederne skal være af en
vis kvalitet. Hvis vi gentagne gange klud
rede slemt i det, ville der være anled
ning til for de kompetente myndighe
der at skride ind og eventuelt kræve
aftalerne ophævet.
Knapt så kendt er vore sygekørselsoverenskomster. De omfatter bestem
melser om priser, geografiske områder
og sommetider om kontrolforanstaltnin
ger med henblik på afregningen mellem
os og kommunerne, sygehusene eller de
sociale råd. Om selve ydelserne hedder
det kun, at vi på de og de betingelser
skal påtage os patientbefordringen. Bort

set fra nogle regler i enkelte overens
komster om særlige foranstaltninger ved
befordring af patienter med visse spe
cielle lidelser, indeholder overenskom
sterne intet om befordringens kvalitet.
Befordring af patienter siger jo ikke me
get, og i virkeligheden kan man kun til
lade sig at se bort fra en aftale om kva
litet, hvis den er en given ting. Man be
høver exempelvis ikke at sikre sig m.h.t.
transportens kvalitet, fordi man køber
en billet til de københavnske bybaner,
for kvaliteten anses her for kendt. Men
allerede når man skal befordres med tog
over længere strækninger, er der tale
om forskellig kvalitet. Vil man sikre sig
den behageligste transport på 1. kl., må
man dog også betale mere, end hvis
man vil nøjes med fællesklasse.
Denne tale om sygekørselskvalitet får
os til at minde om de betragtninger, som
dr. Juhl fremsatte under et foredrag sid
ste år i Dansk Anæsthesiologisk Sel
skab. Juhl talte om evner og egenska
ber hos de folk, der befordrer patienter,
og han beklagede, at man intet sted kun
ne finde blot en antydning af regler om
de krav, man ganske selvfølgeligt burde
kunne stille til et sådant personales ud
dannelse, moral og helbredstilstand.
Selv om det er nok så meget i strid
med den almindelige erhvervsbeklagelse
over det offentliges trang til at ville be
stemme alting, vil vi gerne erklære os
enige med Juhl i hans beklagelse. Det
er muligt, at vi har kunnet gøre noget
ved affattelsen af vore sygekørselsoverenskomster. Men når der ikke findes det
ønskede sæt af krav om kvalitet, så må
man erindre, at interessen for patient
befordringens kvalitet i hvert fald
indtil de seneste år ikke har været
overvældende hos netop de mennesker,
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der måtte siges at være de afgørende i
så henseende, d.v.s. lægerne og de sociale
råds folk. I de love, der indeholder reg
ler om patientbefordring, og i det utal
af supplerende bekendtgørelser og cir
kulærer, der skulle være vejledende for
administrationen af frikørslen, tales ude
lukkende om en befordring af patien
terne, men ikke om hvordan befordrin
gen skal være. Det er forståeligt, at kom
munalbestyrelser og sociale råd søger
med lys og lygte efter besparelser på
de offentlige budgetter, og vi har åben
bart kun kunnet gøre lidt for at over
bevise dem om, at patientbefordring er
andet og mere end en økonomisk poste
ring.
Dette synspunkt hos de kommunale
myndigheder er på sin vis ejendomme
ligt. De finder jo ikke på udelukkende
at anlægge økonomiske synspunkter, når
talen er om indretning af behandlings
stederne. Så får lægerne jo nok lov til
at give deres besyv med. Men når nu
lægerne selv har slået så stærkt på, at
behandlingen af patienter bør begynde
allerede ved afhentningen, bliver den
ensidige, økonomiske vurdering af pa
tientbefordringsydelsen både urimelig og
ulogisk.
Det er slet ikke vanskeligt at befor
dre patienter billigt. Det kan gøres, hvis
man lader hånt om de ting, der er væ
sentlige for patienterne. Det vil sige en
absolut forsvarlig tilpasning af personale
og materiel, et veluddannet personale,
der i moralsk og fysisk henseende er
uangribeligt samt vogne, der er udstyret
i overensstemmelse med ønsker, der af
lægerne med rimelighed kan stilles af
hensyn til patienterne. Hvis vi nøjedes
med at have sygevogne og mandskab i
de områder, hvor man vidste, at der var
rigeligt behov, og hvor man kunne op
nå en optimal udnyttelse, og hvis vi
det ene sted efter det andet ville nøjes
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med at lade vognene køre forbi skoma
gerens om hjørnet for at få en med
hjælper med, og hvis vi ville ignorere
lægernes ønsker om udstyr o.s.v., ja,
så ville vi godt kunne udføre patientbe
fordring til de priser, som kommunerne
mener er rimelige.
Desværre har vi ikke fat i den lange
ende, for kommunerne eller de sociale
råd, der har bestemmelsesretten, spørger
jo ikke, om vor kapacitet nu også er til
strækkelig, om vort personale kan ud
føre arbejdet tilfredsstillende for patien
terne eller om vognene har dette eller
hint udstyr. De spørger ofte kun om
transport og det til den billigste pris.
Vi håber imidlertid, at den diskussion
om transportproblemerne, som anæsthesiologerne har rejst, også vil nå så langt,
at kommunernes bevilligende og admi
nistrative mænd kommer til den erken
delse, at det ikke bare er det, at patien
ter transporteres, men også måden, de
transporteres på.

★

Hjælp!!
Under redaktion af M. Friis Møller
har Nordisk Forlags Union udgivet et
500 sider stort værk med titlen »Hjælp«.
Det er udgivet i hæfteform og præten
derer at være en oversigt over de of
fentlige og private institutioner, der i
dag står til samfundets og den enkeltes
rådighed i uhelds- og ulykkestilfælde.
Redaktøren har haft et alt andet end
misundelsesværdigt job med at få skik
på stoffet, men desværre har han under
sine drabelige kampe måttet trække det
korte strå.
Det kan måske være rimeligt, at en så
gammel institution som Københavns

brandvæsen sammen med brandvæsener
ne på Frederiksberg og i Gentofte be
slaglægger over 100 af værkets sider,
men så kan det i hvert fald hævdes, at
landets øvrige købstæder bortset fra Aar
hus, Odense og Aalborg mildest talt er
blevet behandlet stedmoderligt.
Ganske vist har distriktsbrandinspek
tør J. V. Petersen skrevet om »Brand
væsenet i by og på land« og gjort et
hæderligt forsøg på at holde stoffet in
den for rammerne af den almindelige hi
storiske og tekniske udvikling. Men det
er ikke korrekt at lade brandkatastrofer
ne i Slagelse stå som karakteristiske ex
empter på ildens hærgen gennem tiderne
i alle landets byer. Derudover omtales
en storbrand i Slagelse fra den senere
tid og en i Grenaa, så den læge læser
må få det indtryk, at man har været for
skånet for brande fra 1804 til 1954, på
hvilket tidspunkt situationen helt æn
dredes, fordi man da fik et godt brand
væsen og mulighed for at tilkalde yder
lige hjælp. Det er tydeligt, at der har
været for lidt plads til en blot nogen
lunde fyldestgørende gennemgang af det
bundne emne, og det må være redaktø
rens ansvar. Helt urimeligt er det, at
landbrandvæsenet bogstaveligt talt neg
ligeres.
Vi har selv fået tildelt 30 sider til at
skildre vor samlede virksomheds udvik
ling gennem 50 år. Det er ikke meget,
og derfor har det været vanskeligt at gå
så meget i dybden, som f. ex. de kom
munale brandvæsener har haft lejlighed
til. I vor artikel hedder det bl. a., at
Sophus Falck oprettede de første brand
vagter på Fyn i 1922. Men sjovt nok
kan man i en anden af værkets artikler
læse, at det slet ikke var Sophus Falck,
men nogle »initiativrige mænd«, og at
det ikke var på Fyn, men på Falster, og
at det endelig heller ikke var i 1922,
men i 1926. Den slags boldspil med

kendsgerninger gør unægtelig ikke vær
ket særligt attraktivt, og man formildes
sådan set ikke ved at få at vide, at ved
kommende forfatter bagefter har bekla
get både den og nogle andre grove fejl.
Redningsvæsenet omtales udførligt på
136 sider, og det skal denne hædervær
dige og værdifulde institution jo nok
fortjene. Men det siger lidt om hele den
uheldige disposition af værket, at der til
gengæld ikke er blevet plads til omtale
af f. ex. samariterorganisationerne, Svitzer eller hospitalernes skadestuer. Og
mon ikke mange vil savne en beretning
om den berømmelige »F. V. Mortensen«’s
mange bedrifter?

Vil man være venlig, kan man godt
sige noget pænt om værket. Det inde
holder mange gode billeder, og der er
også artikler i det, som er underholden
de og interessant læsning. Museumsin
spektør Steffen Lindvalds og gamle red
aktør Vilh. Bergstrøms bidrag er vir
kelig læseværdige. Men desværre er de
gode ting ikke i* stand til at rette hel
heden op.

BREVE udefra
Fra Maribo Set. Georgsgilde:

På divisionens og Maribo Set. Georgsgildes vegne vil vi gerne udtryk
ke vor bedste tak for den udmærkede
hjælp, De ydede ved gennemførelsen
af vort jubilæumsstævne. Uden hjælp
fra Falck ville forberedelserne med
anlæg af vand, lys og højttalerarrangement have været uoverkommelige.
Carl Halkjær.
Vagn Lundby.

★
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Fra Cementfabriken Karlstrup, Taastrup :
Vi vil herved gerne udtrykke vor
tak og anerkendelse for det dygtige
arbejde, som redderne fra Deres sta
tioner i Køge og Roskilde udførte på
vor fabrik i Karlstrup lørdag efter
middag den 29/11 d. å.

★
Fra fru overlæge E. Ingerslev, Van
løse, har redderne Vilfred Olsen og Elo
Carlson modtaget en hilsen med tak for
al omhu og venlighed under sygetrans
porten fredag den 21/11 fra Vanløse
til Aalborg-båden.

★
Fra direktøren for Zoologisk have i
København, cand. mag. Svend Ander
sen, har direktør W. Falck modtaget
følgende skrivelse:
Jeg vil bede Dem modtage en tak
fra min hustru og mig i anledning af,
at Deres korps tilsyneladende mulig
gjorde det umulige for os i februar,
da min da knap 2-årige søn, svækket
af sygdom pludselig fik et meget kraf
tigt anfald, ved hvilken lejlighed jeg
først tilkaldte Falck og derefter rin
gede min læge op for at spørge, hvad
jeg skulle gøre, medens jeg ventede
på Falckfolkene. Jeg havde knapt nået
at fortælle lægen, hvad det drejede
sig om, før Deres folk holdt udenfor
min dør med ilttelt og alt, hvad der
ellers behøvedes. Normalt vil vel for
enhver type af forældre ventetiden sy
nes uendelig lang, når de står hos de
res syge barn. Men Deres korps præ
sterede påny ved denne lejlighed det
utrolige ved end ikke at give os lej
lighed til at opfatte begrebet vente
tid. Vor hjerteligste personlige tak for
dette, og samtidig også Zoologisk Ha
ves tak for, hvad De har gjort for os
i det forgangne år.
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Fra amtsrådsmedlem, proprietær A.
Holm, Eskjær pr. Tolne:
Efter min hustrus død og mit eget
hospitalsophold siden finder jeg an
ledning til at sige Dem tak for al den
service, der er ydet mig og min hu
stru gennem de sidste 3 år. Ambu
lancekørsel til og fra København fle
re gange, herunder flyveambulance,
har altid været ydet mig med største
velvilje og hjælpsomhed både af le
delse og personale, og det var en ting,
som min hustru var og jeg er meget
taknemmelig for.

★
Direktør, civilingeniør og civiløkonom
G. C. Schnedler, Klampenborg, har sendt
os og FDM’s blad »Motor« følgende
brev:
Da jeg i september skulle rejse på
en 6 ugers kombineret forretningsog ferietur til Tyskland, Schweiz, Ita
lien og Frankrig, var det naturligt, at
jeg samtidig med carnet bestilte en
ERA-forsikring kombineret med en
rejsesygeforsikring gældende for min
kone og mig. Som medlem af FDM
og som Falck-abonnent kostede dette
mig ialt kr. 112,50, og aldrig har jeg
givet et beløb så godt ud.
Tilfældet ville, at jeg blev syg i
Norditalien og først blev behandlet af
italienske læger, der efter en uges be
handling ønskede at indlægge mig på
et stedligt hospital, eventuelt for ope
ration, men sidstnævnte ønskede jeg
ikke. Jeg telefonerede derfor en for
middag til ERA’s Genua-agent, hvor
en dansktalende herre øjeblikkelig
blev klar over problemet, og to timer
senere telefonerede han tilbage og hav
de da ordnet alt, således at der kom
en Falck-flyvemaskine med to piloter
og en sygeplejerske-uddannet stewar-

Fra sammenstyrtningsulykken på Lille Svendstrup den 17; 10 1958. Ved siloens sammenstyrtning dræbtes 2 mænd.

desse samt en chauffør (sidstnævnte
kørte min vogn hertil).
Flyveturen blev smukt gennemført
til trods for uroligt vejr over Tysk
land, og da vi kom til Kastrup, stod
der en Falck-sygevogn parat, der kør
te mig til mit hospital.
Jeg fortæller så udførligt om denne
udmærkede hjælp, jeg fik i en van
skelig situation, fordi jeg håber, det
vil animere alle til, når de rejser til
udlandet i bil, at tegne en lignende
ERA-forsikring, således som jeg lyk
keligvis havde gjort også denne gang.
Såfremt jeg havde »sparet« denne for
sikring, ville det i mit tilfælde have
betydet følgende ekstra omkostninger:
1) 7 dages hotelophold for mig un
der min sygdom i Italien.

2) Lægeregninger (de to italienske læ
ger, jeg kom ud for, skrev en efter
danske forhold meget stor reg
ning).
3) Medicinregningcr.
4) Flyvebillet hjem for mig selv.
5) Omkostninger og vanskeligheder
for min kone ved alene at køre
hjem til Danmark fra Italien.
Det er derfor en taknemmelig ERAabonnent, der skriver disse linier, og
jeg beder »Motor« optage det med
venlig hilsen fra medlem nr. 850580.

★

Hr. Hansueli Lienhard, Kornweg 4,
Bern, sendte til jul vor vejpatruljefører
Dommer følgende hilsen:
Was lange währt, wird endlich gut,
so auch bei mir. Ich sende Ihnen hier
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die versprochenen Aufnahmen von
meiner Reise. Die Rückreise gelang
mir noch ausgezeichnet. Der Adler
lebte dann noch etwa 2 Wochen. Nun
hat der leider ausgedient. Für Ihre
Hilfe in København noch einmal vie
len Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Angehörigen Frohe Weihnachten und
ein glückliches Neues Jahr.

★
Fra ERA-abonnent nr. 543130, hr. P.
Møller Larsen, Gentofte, fik vi returne
ret kreditbrevet med følgende hilsen:
Det viste sig heldigvis overflødigt,
men blev alligevel næsten vor mest
skattede udgift i forbindelse med ferien
takket være den store tryghedsfølelse,
hver enkelt af os nærede ved at have
netop denne forsikring.

★
Fra overlærer Herluf Hansen, Gen
tofte :
Jeg vil gerne have lov til overfor
korpset at udtrykke min bedste tak
for den beredvillighed og elskværdige
hjælpsomhed, som korpset altid har
udvist, når der var brug for assistance
af forskellig art — som nu sidst i
dag, da min datter (abonnent nr.
330192), som for tiden bor her som re
konvalescent, havde brug for korpsets
hjælp til sine to børn, der ligger på
henholdsvis Blegdamshospitalet og
Amtssygehuset i Gentofte. Vi har hver
gang mødt den største beredvillighed
og smukkeste hjælp. Da hun som
nævnt for tiden bor her, har jeg op
givet mit eget abonnementsnummer:
9002. Vi har heldigvis selv sjældent
haft brug for korpsets assistance gen
nem de mange år, men fik så brug
for den her i den sidste tid.
Jeg synes, jeg føler trang til gen
nem disse linier at sige Dem og De
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res altid hjælpsomme, høflige og ven
lige mandskab min bedste tak.
Denne hilsen lader vi gå videre spe
cielt til personalet på »Ørnegården«.

★
Fra fabrikant Max Mauritzen, Charlottenlund:
Natten mellem 26. og 27. september
blev min kone meget syg i Riva, men
til alt held havde vi som sædvanligt
tegnet abonnement hos Dem, og min
kone blev så søndag morgen den 28/9
fra hospitalet i Riva kørt i ambulance
til Milano, hvortil Deres flyvemaskine
var ankommet. Kl. 11 startede vi fra
Milano og landede yderst blødt og
behageligt i Kastrup kl. 15,15, hvoref
ter turen gik til Gentofte Amtssyge
hus.
Når jeg skriver dette til Dem, er
det for at fremhæve, at Deres service
på alle måder var fremragende god.
Ikke det, at det blev gjort, men må
den, det blev gjort på, med en stor
artet elskværdighed og venlighed fra
hele Deres personales side, specielt
vil jeg gerne nævne Deres luftkaptajn
(1ste pilot).
Det var først min mening, at lade
denne beretning komme gennem avi
serne, men det blev sagt mig, at jeg
ikke kunne påregne at få det igennem,
da det nærmest var reklame for Falck.
Men én ting kan vi gøre: Vi omtaler
Deres service til alle, vi får i tale.
Min kone, som iøvrigt efter vellyk
ket operation nu befinder sig på re
konvalescenthjem, og jeg takker Dem
på det hjerteligste for turen.

★
Fra 3 Falke Bio, Frederiksberg:
Efter veloverståede, hektiske pre
mieredage benytter vi et ledigt puste
rum til at takke Dem for Deres ud
mærkede hjælp og bistand de 3 premi

eredage. Vi påskønner og sætter i høj
grad pris på Deres meget dygtige in
spektør Ingemann-Petersen og overas
sistent Wong, der under vanskelige
forhold og uden tilstrækkelig teknisk
hjælp fik sat lys på Falkonercentrets
endnu lidt dystre facade. Det var især
morsomt på selve premieredagen, at
De kunne hjælpe Fox Movietones
journals fotograf til at fa nogle or
dentlige billeder til sin Fox-revu.
Vi håber, såfremt det har interesse,
at vi må have fornøjelsen at invitere
direktionen til en forestilling og beder
Dem venligst ved lejlighed sætte Dem
i forbindelse med os herom.
Idet vi glæder os til også i fremti
den at kunne regne med Deres korps,
forbliver vi.

★
Fra formanden for landsorganisatio
nen Red Barnet, fru Calina FuglsangDamgaard:
Landsorganisationen Red Barnet be
der Dem herved modtage en hjertelig
tak for den gode støtte, som Red Bar
net har modtaget i forbindelse med
den indsamling af penge, der blev gen
nemført ved frømandsdemonstrationeme på skoleudstillingen i KB-hallen. Det er ikke første gang, Falcks
Redningskorps viser Red Barnet den
ne venlige og positive indstilling, og
vi er i særlig grad hr. afdelingsleder
Frederiksen taknemmelig for hans ini
tiativ og gode ideer i denne sag.
Samtidig beder vi om, at vor tak
må blive videregivet til korpsets med
arbejdere, først og fremmest frømændene fra Gladsaxe, som med plombe
rede bøsser foretog indsamlingen un
der vandet, og som derved skaffede
Red Barnet et beløb af kr. 838,89.

Fra direktøren for Nationalmuseet,
professor Johannes Brønsted:
Må jeg på Nationalmuseets vegne
udtrykke min hjertelige tak til Falcks
Redningskorps for den fortræffelige
assistance, som korpsets station i Ros
kilde i den forløbne sommer har ydet
ved museets undersøgelse af skibsvrag
ved Skuldelev i Roskilde fjord. Lige
som sidste år nød de deltagende ar
kæologer godt af stationsleder Assentorps hjælpsomhed og store prak
tiske formåen, og det materiel, som
stationen stillede til vor rådighed, gjor
de god fyldest ved arbejdet.
Den under 24. f. m. til Nationalmu
seet fremsendte regning for den yde
de hjælp, øger ved sin lidenhed den
taknemmelighedsgæld, hvori vi står til
Falcks Redningskorps. Beløbet er d.
d. anvist til udbetaling.

En af de mange af hovedvej 1 's løbske køretøjer,
som Ringstedstationen kom ud for sidst på året.
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Stationen i Nykøbing F. modtog denne smukt kaligraferede nytårshilsen fra vicebrandinspektøren.

BREVE indefra
Vi er unægtelig ikke forvænt med at
få breve fra læserne, men vi trøster os
med, at sådan er det i alle virksomhe
der med personaleblade. Men vi har dog
i december måned fået to breve med
spørgsmål, hvis besvarelse må siges at
have almindelig interesse.
Det første spørgsmål vedrører vor re
gelmæssige gengivelse af et udvalg af
de breve, vi modtager fra taknemmelige
kunder. Det hedder i brevet til os, at de
ganske vist er rare at læse, især for dem,
der har været impliceret i de assistancer,
der roses, men, spørges der, kommer der
da slet ingen breve med kritik? Det må
da være umuligt, at der ikke skulle ind
gå reklamationer, som med fordel kunne
refereres. Det er dog af sine fejl, man
lærer mest.
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Spørgsmålet er let at besvare, for det
er virkelig sådan, at hvis vi skulle gen
give anerkendelser og reklamationer i
det rette forhold, så ville det vare læn
ge endnu, før det ville være berettiget
at gengive en reklamation. At der nu og
da kommer en klage er selvfølgelig gi
vet, og det vil sikkert også erindres, at
vi i december 1957 meget udførligt rede
gjorde for en klage, som vi havde mod
taget fra en læge. Det vil nok også
erindres, at klagen gav anledning til en
misbilligelse overfor vedkommende sta
tionsleder. Vi kan da også love, at hvis
vi kommer ud for klager af en sådan art,
at det vil være af almen interesse at
gøre rede for dem, så vil vi også gøre
det. Men det er vel nok for meget for
langt, at vi skulle gøre alle stationer be
kendt med, at redder N. N. ved den og
den lejlighed har beskadiget en kofan

ger på en vogn, han har bugseret. Vi har
om sådanne reklamationer af og til skre
vet generelt, og det må dog vist siges at
være fyldestgørende.
Forøvrigt kan der henvises til en om
tale andetsteds i bladet af et indlæg i
»Fredericia Dagblad« med en klage over
vor disposition i forbindelse med en stør
re færdselsulykke.
Det andet spørgsmål er fra en repræ
sentant, som spørger, om § 4B stk. 6 i
overenskomsten skal opfattes på den
måde, at korpset anser repræsentanter
ne for at være uegnede til at forhandle
med offentlige institutioner, kommuner
m. fl. Spørgeren er bekendt med, at hans
organisation har stillet forslag om reg
lens bortfald, men han har ikke af orga
nisationen kunnet få noget at vide om
korpsets motiv til at modsætte sig en æn
dring.
Selv om der er tale om et overens
komstspørgsmål, som egentlig ikke hø
rer hjemme her i bladet, har vi dog in
tet imod at svare. Der er ingen, som no
gensinde har givet udtryk for den opfat
telse, at repræsentanterne er uegnede til
arbejde af den art, der her er tale om.
Tværtimod er det sådan, at forhandlin
ger med en kommune el. lign, er bety
deligt enklere end dem, repræsentanter
ne normalt engageres i. Sådan må det na
turnødvendigt være, da offentlige myn
digheder alene skal vurdere tingene ud
fra strengt rationelle og økonomiske
synspunkter, altså ganske håndgribelige
faktorer, medens den private forbruger
som oftest vil kombinere det rationelle
med andre synspunkter.
Forøvrigt er bestemmelsern ikke et for
bud. Den er en økonomisk regel. Men
måske er den omstændighed, at der for
repræsentanten ingen indtægt vil være
forbundet med aftaler, der oprettes med
kommuner m. fl., årsagen til, at reglen
er opfattet som en slags mistillid til re
præsentanternes forhandlingsevner.

Vore kollektive løns og

arbej dsoverenskomster
1) Reddere og redningsførere uden for
Storkøbenhavn.

Landsoverenskomst medDanskArbejds*
mands Forbund af 2. april 1958, lø
bende til 1. maj 1961.

2) Reddere og redningsførere i Stors
københavn.

Overenskomst med Chaufførernes Fag=
forening, København, af 15. juli 1958,
løbende til 1. juli 1961.

3) Mekanikerne på værkstedet
i Gladsaxe.

Overenskomst med Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund af 24. april
1958, løbende til 1. maj 1961.
4) Vagtmestre, telefonister, kontorovers
assistenter, kontorassistenter og kon
torelever.

Overenskomst med Handels* og kon*
torfunktionærernes forbund i Danmark
16. juni 1958, løbende til 1. april 1961.
5) Repræsentanter.
Overenskomst med Forsikrings funk*
tionærernes Landssammenslutning un
der Dansk Funktionærforbund af 2.
oktober 1958, løbende til 1. oktober
1960.

6) Entreprenørafdelingens mandskab i
København.

Overenskomst med Støberi*, special*
og maskinfabrikarbejdernes forbund af
25. april 1958, løbende til 1. maj 1961.
7) Assistenter, overassistenter og
stationsledere.

Overenskomst med Foreningen af ar*
bejdsledere i Danmark af 5. juli 1954
med senere ændringer, senest af 27.
juni 1958.

★
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Uberettiget kritik
Den 12. december £. å. skete der en
alvorlig bilulykke på hovedvej 1 ved
Sønderskov, 9,5 km fra Fredericia og
15 km fra Kolding. Meldingen, der lød
på 4 hårdt sårede i en bil, der var kørt
mod et vejtræ, indgik til vor station i
Fredericia, som strax afsendte sin ene
ambulance — den anden var på vej til
Nyborg med en patient — og rekvire
rede yderligere 3 ambulancer fra vor sta
tion i Kolding.
Fredericia-stationens ambulance ankom
først til ulykkesstedet og de tre Koldingambulancer umiddelbart efter — den
sidste var på stedet 4 ¥2 minut efter Fredericia-vognens ankomst. De 4 ambulan
cer kørte fra ulykkesstedet i samme ræk
kefølge, som de var ankommet og med
hver en kvæstet. Mandskabet på den
sidste ambulance opdagede imidlertid, at
der i den forulykkede vogn befandt sig
endnu en passager, en dame, der var
dræbt, og som rekvirenten ikke havde
set. Ganske naturligt rapporterede mand
skabet dette over radioen og bad Frede
ricia-stationens ambulance, der var un
dervejs til sygehuset, om derfra at retur
nere til ulykkesstedet for at hente den
dræbte passager.
Fredericia-stationens disposition blev
dagen efter kritiseret voldsomt i et læ
serbrev til »Fredericia Dagblad«. Kritik
ken gik ud på, at stationen i Fredericia
i stedet for at kalde de 3 ambulancer
fra stationen i Kolding burde have rek
vireret hjælp fra Zoneredningskorpsets
station i Fredericia, hvor der er statio
neret 2 ambulancer.
Denne kritik er helt uberettiget, og
det skal retfærdigvis også siges, at »Fre
dericia Dagblad« ikke gjorde kritikken
til sin, men kun gav plads for læserbre
vet. Imidlertid er læserbrevet citeret i fle
re venstreblade, som alene på grundlag
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deraf har sammenlignet dispositionen
med den begivenhed i Tranum klit, som
vi beskrev i vort sidste nummer til belys
ning af en meget diskuteret difference
mellem sygekørselsomkostningerne her i
landet. Udelukkende fordi den fremstil
ling, som Venstres pressebureau har gi
vet på grundlag af læserbrevet i »Frede
ricia Dagblad«, kan være læst af vort
personale på andre stationer, som ikke
kender sagens rette sammenhæng, er det
på sin plads her at berigtige fremstillin
gen.
Det skal først siges, at vort personale
i Fredericia udmærket ved, at der på
Zone-stationen i byen findes 2 ambulan
cer. Men vort personale ved også, at der
kun er én mand til at køre med dem,
nemlig stationslederen. Når vor station i
Fredericia strax kaldte stationen i Kol
ding, var det fordi der under alle om
stændigheder skulle kaldes assistance
derfra eller fra stationen i Middelfart.
Da Kolding-stationen havde de 3 ambu
lancer klar og kunne afsende dem øje
blikkeligt, valgte stationen i Fredericia
naturligvis at lade Kolding afsende alle
3 ambulancer. Stationen i Fredericia kun
ne have nøjedes med at lade Kolding
sende to ambulancer og derefter rekvi
rere den fjerde hos Zoneredningskorp
set. Men da stationslederen hos Zone
redningskorpset regelmæssigt er beskæf
tiget med syge- og ambulancekørsel i
Fredericia købstad, ville der være den
risiko, at han ikke var hjemme, således
at der alligevel skulle kaldes en fjerde
ambulance fra Kolding eller Middelfart.
Man risikerede altså at spilde 3—4 minut
ter. Og da forskellen i udrykningstid for
en ambulance fra henholdsvis Frederi
cia og Kolding til Sønderskov er ca. 3
minutter, ville det have været uklogt
at disponere anderledes, end der blev
gjort.
Det ville være meget nemt for os yder

ligere at uddybe og retfærdiggøre Fredericia-stationens disposition, men der er
ingen grund til her at drage iøvrigt uved
kommende tildragelser ind i billedet.
Den omstændighed, at det i læserbre
vet anføres, at vi »kørte frem og tilbage,
skønt der i nærheden står flere ambu
lancer«, gør det rimeligt at bemærke, at
der til ulykkesstedet blev rekvireret 4
ambulancer, at disse 4 ambulancer øje
blikkeligt blev afsendt, at der under for
udsætninger, som man umiddelbart efter
alarmeringen ikke turde løbe an på, i
bedste fald kunne være opnået det, at én
af de 4 ambulancer var ankommet til
ulykkesstedet 1 à 2 minutter før, og en
delig, at der ikke har været tale om an
den kørsel »frem og tilbage« end Fredericia-ambulancens returkørsel for at hen
te den dræbte passager, som først blev
opdaget af den ambulance, der kørte
sidst fra ulykkesstedet.
Efter nøje at have gennemgået Fredericia-stationens disposition i alle enkelt
heder kan vi kun sige, at vi helt igen
nem finder dispositionen korrekt og for
nuftig. Ingen læser af dette blad, og
dermed ingen medarbejder i korpset, kan
være i tvivl om, at vi i enhver hense
ende ønsker, at hensynet til patienter
skal gå foran alle andre hensyn. Og en
hver i korpset ved, at vi helt og holdent
hylder det princip, at hvis der findes no
gen hjælpemulighed, der med hensyn til
forskel i tid, materiellets beskaffenhed
og hjælpepersonalets kvalifikationer af
hensyn til hjælpeaktionens udfald bør
foretrækkes frem for vor egen, så bør en
sådan mulighed naturligvis udnyttes.
Vi så meget gerne, at dette princip blev
knæsat overalt i landet. Når man betænger, hvor ofte netop vi rundt omkring i
landet har måttet være vidner til dispo
sitioner, der er truffet efter stik mod
satte principer, er det med en ejendom
melig følelse man læser et brev som det,

der blev optaget i »Fredericia Dagblad«.
Det må ganske vist erkendes, at læser
brevskriveren ikke behøver at have vidst
noget om meldingens indhold, d.v.s. at
man ved dens modtagelse kun fik op
lyst, at der var 4 kvæstede, og at han
måske kun kender tilstedeværelsen af de
2 vogne fra Zone-stationen, men derimod
intet til det personelle beredskab. Og
han har måske ikke gjort sig klart, at
assistance fra Kolding eller Middelfart
under alle omstændigheder var nødven
dig, og at forskellen i køretid til ulyk
kesstedet var så ringe, at der kunne ses
bort fra den, og at den i værste fald kun
ville angå en enkelt af de 4 vogne og
for denne kun andrage 1 à 2 minutter.
Men således kan altså et øjebliks har
me, født af et ufyldestgørende avisrefe
rat afstedkomme en ganske uberettiget
kritik af en pligtopfyldende og klart vur
derende redder, som i en lang årrække
har været beskæftiget med at yde andre
hjælp, og som sætter en ære i at yde
denne hjælp så hurtigt og sikkert som
muligt.

Brandslangen i paradiset
Et hus brændte nylig i den berlinske
østzone, lige opad demarkationslinien.
Det tog nogen tid, før det østberlinske
brandvæsen ankom. En udrykning fra
Vestberlin nåede først stedet. Men folkepolitiet nægtede at modtage hjælpen.
Først da dets egne brandmænd ankom,
og man opdagede, at den folkedemokra
tiske slange var for kort, veg ideologiske
betænkeligheder så vidt, at man bad om
en vestlig slange til låns. Nu fik Vestens
brandvæsen imidlertid den tanke, at de
måske aldrig så deres ejendom mere.
Anmodningen blev altså først modtaget,
da østerberlinerne havde udleveret en
brandmand som gidsel. Branden blev
slukket, og alle var glade.
(Klippet i »Finanstidende«).
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Fra KONTORERNE

Korf

svenske selskabs kontor i Falkenberg er fornylig blevet moderniseret. Her ses resultatet.

Personalefonden har som sædvanligt
udsendt saldoopgørelse til hvert enkelt
medlem. Hvis beløbet på opgørelsen ik
ke er i overensstemmelse med ens egne
noteringer, bedes henvendelse rettet til
revisor Kielberg, H. C. Andersens Bou
levard 45, København V.

Assistent Kai Olsen til overassistent.
Assistent P. W. Christensen til over
assistent.
Redningsfører P. Vognsvend til assi
stent og redningsfører H. Petersen til
assistent.

★

Redder Helge Morell Langaa, Rød
ovre, er fra 1. januar udnævnt til assi
stent på station Amager.

Vognmændene Svend Andersen, Skør
ping, og Tage Christensen, Glerup pr.
Hadsund bedes slettet af stationernes
SL-kartoteker.

★

På Gladsaxe-stationen fandt der pr. 1.
november 1958 følgende udnævnelser
sted:
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★

★
I sidste nummers meddelelse om ud
nævnelse af ny stationsleder i Dron
ninglund blev den nye sationsleder Al
lan Lassen fejlagtigt omtalt som Allan
Larsen, hvilket venligst bedes undskyldt.

Samtidig med ændringen af rcgulcringstillæget for abonnement er en ny tarif
for arbejde, der skal betales efter reg
ning, trådt i kraft. Tariffen er netop ved
at blive udsendt til stationerne. Op
mærksomheden henledes på, at den kun
skal følges, når der ikke foreligger an
den aftale om priser.

★
Efter aftale mellem korpset og Dansk
Arbejdsmands Forbund er dagvagtstil
lægget i landsoverenskomstens § 3, stk.
1, forhøjet til kr. 4,45 pr. uge. Fra 1.
marts 1959 forhøjes det yderligere til
kr. 4,60 pr. uge.

★
På foranledning af det nordjydske
samarbejdsudvalg er det vedtaget, at per
sonale i korpset kan tegne abonnement
til tarifens grundtaxter, altså uden sæd
vanligt reguleringstillæg.

★
Der vil snarest muligt blive monteret
sikkerhedsseler på alle ledsagersæder i
korpsets sygevogne. Den type, der skal
anvendes, vil afhænge af bårerummets
indretning, men herom vil stationerne
blive nærmere underrettet.

*

Følgende stillinger opslås herved le
dige:
1) Stationslederstillingen i Fredericia.
2) Vagtmesterstilling i Aalborg.
3) Assistentstilling i Svendborg.
Ansøgninger om de to førstnævnte
stillinger sendes til dir. J. Falck, Aal
borg, og ansøgninger om stillingen i
Svendborg til dir. W. Falck, Odense. I

alle 3 tilfælde udløber ansøgningsfri
sten den 1. februar.

★
Vort arkiver er kommet i en vanske
lig situation for såvidt som vi helt er
udgået for årsberetninger for 1957. Vi
ville være meget taknemmelige, om man
på stationer, der måtte ligge med over
skydende exemplarer, ville indsende dis
se til arkivet, Vandtårnsvej 59, Søborg,
således at vi bliver i stand til at ho
norere de anmodninger om oplysnings
materiale, som regelmæssigt indgår til os.
Vi er til gengæld i stand til i et vist
omfang at levere beretninger for årene
1951—1956, såfremt man skulle mangle
disse beretninger.

★
Vi er i færd med at udarbejde ind
holdsfortegnelse til »Meddelelser«’s 23.
årgang omfattende kalenderåret 1958 nr.
1—5 (148 sider). Det ønskede antal ind
holdsfortegnelser kan rekvireres fra ar
kivet i Søborg, som også kan påtage
sig at sørge for indbinding, hvis de 5
numre indsendes. Indbindingen koster
8 kr.

★
De matcrielkontrolhæfter, som flere
gange er blevet bebudet, er nu udsendt
til stationerne. Det påhviler herefter sta
tionernes ledere regelmæssigt at efterse
det materiel, der er nævnt på hæftets
indvendige omslagssidc og gøre notat
om hvert eftersyn. Det vil normalt være
tilstrækkeligt at sammenfatte hvert kø
retøjs materiel (kran, wirer, dunkraft m.
v.) på en side i hæftet, dog således at
materiellet specificeres i den hertil ind
rettede rubrik.

★
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Sådan begyndte Weisberg
Det med Weisberg — vores fjerde 40
års jubilar — begyndte egentlig i efter
året 1917. Der var krig i verden, en til
stand, man sidenhen er blevet så vant
til. Men dengang [talte man om krigen
og tilmed verdenskrigen. Der var man
gel på mangt og meget og selvfølgelig
også på benzin.
Dengang skulle den kendte Odenscfabrikant, Thomas B. Thrige, en tur til
København, og hans chauffør, Anton
Weisberg, fik besked om at gøre vog
nen klar. Det var en vogn af helt an
den type end dem vi kender. Den hav
de stangstyr, udenbords bremse og man
ge andre sjove indretninger, og så var
den sammensat af en masse enkeltdele,
som kunne henføres til mindst en halv
snes forskellige vognmærker. Men vog
nen kørte skam udmærket, hvis den
vel at mærke fik noget at køre på. Og
da benzinen var en mangelvare, måtte
den køre på strøm fra et hjemmelavet
akkumulatoranlæg.
En tidlig morgen satte fabrikant Thri
ge og vores Weisberg kursen mod ho
vedstaden. Vognen skød den formidable
fart af henved 30 km i timen, så køre
tøjet vakte berettiget opsigt. Allerede
ved middagstid kom man over med fær
gen, og vognen skulle igen vise sit værd.
Ved Slagelse slap strømmen op, så man
måtte til at lade op. Det gentog sig for
øvrigt også ved Taastrup, men så rin
gede Weisberg til Falck og fik vognen
slæbt det sidste stykke.
»Det går ikke,« sagde fabrikant Thri
ge. »Vi må nok holde op med at køre
med vognen. Men hvad så med Dem,
Weisberg?« Weisberg tyggede lidt på
den og henviste så til, at Falck jo fik
benzin, så noget måtte der jo være at
gøre for en rutineret chauffør, der kun
ne køre med enhver vogntype — hvil
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ket dengang slet ikke var noget almin
deligt. »Jamen vi kan jo køre hen og
snakke med Falck. Jeg kender ham godt
fra Odense,« foreslog fabrikanten.
Thrige og Weisberg kørte så næste
dag hen til Falcks nye station i Tiet
gensgade for at tale med Sophus Falck,
som bød velkommen til hovedstaden.
Fabrikant Thrige begyndte at tale om
den svære tid, man levede i, og om van
skeligheden ved at skaffe benzin. Hen
sigten var at skaffe Weisberg et job i
korpset, men Sophus Falck misforstod
og erklærede sig villig til at ordne fa
brikantens benzinmangel med hensyn
til turen tilbage til Odense. Da misfor
ståelsen klaredes, blev Sophus Falck
lidt mere reserveret, for der var mange,
som gerne ville ind og køre med ben
zinvogne.
— De kan komme ind til mig, når
De er blevet samaritteruddannet, ud
talte Sophus Falck — formentlig velvi
dende, at man dengang ikke kunne bli
ve samaritteruddannet således som nu.
Men Weisberg og fabrikant Thrige tak
kede for tilsagnet.
Weisberg fik nu selv at erfare, at
man ikke sådan kunne gå hen noget
sted og blive samaritteruddannet, og han
så ikke anden udvej end at søge ind
på sindssygehospitalet i Nykøbing S.
som plejer. Her aflagde han så den obli
gate sygeplejerexamen. Da den var
overstået, skrev han til Sophus Falck,
at nu var han klar, og i efteråret 1918
fik han brev om at møde den 1. ja
nuar.
I begyndelsen blev det Weisbergs job
at passe fyrkælderen, og der gik han
så og funderede over, hvordan han
skulle få brug for sin samaritteruddan
nelse. Tiden i fyrkælderen måtte han
imidlertid holde ud, til der kom en ny
mand, for det var altid sidste mands
job at fyre.

Hovedstationens leder var afdøde
overassistent Erik Christiansen, der sene
re kom til Aalborg, og i garagen herske
de garagemester C. C. Christiansen ene
vældigt. Det var ham, der senere blev
leder i Næstved, og som forøvrigt lever
i bedste velgående den dag i dag på sin
lille ejendom i Stensbæk. Persson hav
de allerede nogle år på bagen i korp
set men han var beskæftiget i entre
prenørafdelingen, så vores to 40 års ju
bilarer — Persson og Weisberg — havde
meget lidt med hinanden at gøre.
I april 1919 kom der en ny mand på
hovedstationen, og derpå kom Weis
berg ud at køre. Det var især sygekørsel for militæret (det var dengang), han
blev sat til, og det passede Weisberg
udmærket.
Verdenskrigen var sluttet, men tiden
var vanskelig i økonomisk henseende.
Lønningerne blev overalt i landet re
duceret, og med mellemrum måtte folk
gå et par kroner ned om ugen i løn.
Det krævede Sophus Falck også af sine
folk, men det kneb med at få dem
med. Det kom til småstrejker, der gik
sådan til, at hovedstationens folk stil
lede sig op udenfor stationen kl. 7 om
morgenen og ventede, til Sophus Falck
kom kl. 8. Og så kan det nok være,
at der blev bandet og svoret. Men der
blev altid en ordning ud af det, når
Sophus Falck havde talt et kvarters tid.
Så bød han hver mand på en halvdår
lig cigar — for cigarernes kvalitet kneb
det også med — og jamrende over tiden
og over de mange penge, hans folk tjen
te, medens han ikke vidste, hvordan han
skulle få dem ind, forsvandt han ind
på sit kontor.
Ja, sådan forløb Weisbergs entré og
første tid i korpset. Trods limfjordsjyde
fra egnen mellem Lemvig og Struer har
han troligt holdt sig i København og
nærmeste omegn. I 1926 kom han til

Ørnegården, fra 34 til 38 var han atter
på hovedstationen, fra 38 til 45 på Fre
deriksberg og derefter kom han til En
treprenørafdelingen.

Ved nytårsparaden på hovedstationen
den 31. december benyttede man selv
følgelig anledningen til at markere be
givenheden og ønske den kun 62-årige
Weisberg til lykke.

★
Sygevogne i Europa
Den vesttyske karosserifabrik Chr.
Miesen, Bonn, har forsøgt at lave en
oversigt over antallet af sygevogne i de
europæiske lande. Tallene er baseret på
oplysninger fra de respektive landes
karosserifabrikanter for 1957. Der ga
ranteres ikke for rigtigheden:
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Antal

Danmark ......... ....
England .......... ....
Frankrig ......... ....
Holland ......... ....
J ugoslavien ..... ....
Luxemborg ..... ....
Norge ............. ....
Schweiz
Ungarn .......... ....
Vesttyskland .......
Østrig

447
6339
3460
437
893
21
368
212
422
3787
712

pr. mill.

pr. 1003

indbyggere

km2

106
166
82
43
52
72
116
45
45
81
100

10
42
6
13
3
8
1
5
45
15
8

^Ouuliï
Mange gange i det daglige står vi over
for at skulle træffe en afgørelse af stør
re eller mindre rækkevidde. Denne ar
tikel, som vi har lånt fra »Erhvervsliv«,
fortæller lidt om betydningen af, at man
foretager en vurdering og en bedøm
melse, før man træffer sin beslutning.
Hvordan kan vi udvikle vor vurde
ringsevne?
Er du villig til at tænke? Ransag dig
selv virkelig grundigt, for svaret på dette
spørgsmål vil i høj grad være bestem
mende for din sukces eller fiasko her i
livet. Vil du udvikle din vurderingsevne,
så brug denl Anvend din evne til be
dømmelse og vurdering, så ofte du bare
kan, for grundlaget for en god vurde
ringsevne er øvelse. Hjernens funktioner
får i lige så høj grad som kroppens
muskler sin styrke ved gentagen brug.
Der er ingen grund til at indskrænke
din tankevirksomhed til dine egne øje
blikkelige og personlige problemer. Over
vej for dig selv, hvad der kan siges for
og imod de større spørgsmål, der er ak
tuelle for tiden, og tag et personligt
standpunkt til dem. Sammenlign så din
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For en ordens skyld skal tilføjes, at
Danmark pr. 31/12 1957 ifølge politi
kredsenes optælling af indregistrerede
sygevogne havde 472, og ikke 447.
Forøvrigt må man selvfølgelig ikke
slutte store ting ud fra tabellen. Den
savner mange andre oplysninger, hvis
den skulle være anvendelig som grund
lag for en rimelig sammenligning af lan
denes sygevognsbestand. Fra Europas
øvrige 12 lande har det ikke været mu
ligt at få opgivet antallet af sygevogne.

beslut...
egen dom med eksperternes; sammenlign
den også med de følgende begivenheder,
så du kan kontrollere, om din egen af
gørelse var rigtig eller gal. Og hvis du
tog fejl, så prøv at finde ud af, hvori
fejlen bestod, så du for fremtiden kan
undgå at gøre samme fejl.
Her er noget, du bør mærke dig: At
kunne drage den rigtige konklusion vil
i almindelighed afhænge af, at man har
været klar over alle kendsgerninger.
Mange afgørelser har været helt rigtige,
når man tager hensyn til de fakta, der
forelå, da de blev truffet — men på bag
grund af senere oplysninger har de vist
sig at være forkerte. Forvis dig derfor
om, at du har fået de rigtige oplysnin
ger om et emne, forinden du træffer en
afgørelse. Du kan ikke bage gode brød
af dårligt mel, lige så lidt som du kan
drage en god konklusion på basis af dår
lige informationer.
Du har sikkert truffet mænd, som al
drig har kunnet beslutte sig til noget?
Sandsynligvis har disse mennesker været
bange for, at de ikke har haft absolut
ret, og frygtet for, at de, hvis de havde

haft den modsatte opfattelse, ville have
opnået en fordel. De forstår ikke, at en
hver vurdering og afgørelse medfører en
udvælgelsesproces. Der er altid to eller
flere muligheder at vælge imellem, og de
vil alle have deres fordele og mangler.
En beslutning vil nødvendigvis medfø
re, at man unddrager sig de fordele, den
modsatte beslutning vil give en. — I en
situation, hvor alle momenter og fakto
rer peger i samme retning, og hvor der
ikke er noget alternativ, vil enhver vide
svaret — der er i virkeligheden ikke
brug for nogen vurdering. En klog og
fornuftig mand ved, at han må opgive
visse fordele, hvis andre særlige fordele
vejer tungere, og er aldrig bange for at
tage en beslutning.
Den, der vægrer sig ved at tage en be
stemmelse, har så at sige givet sig selv
spændetrøje på — han lader tiden træffe
bestemmelsen for sig, for ved at undla
de at foretage sig noget, har han alle
rede fattet en slags beslutning. Man må
ikke blot være villig til at tænke, man
må også handle, som tankerne tilsiger en.
Følelserne er af vital betydning for os,
men vi må ikke tillade dem at påvirke
vore vurderinger. Jeg kender mænd med
høj, medfødt intelligens, som ikke har
haft nævneværdig sukces — ikke fordi
de har været uvillige til at bruge hjer
nen, men fordi de har tilladt fordomme,
frygt, personlige ønsker, misundelse og
andre følelser at være med til at farve
deres tanker og meninger. Vil du for
bedre din vurderingsevne, bør du nøje
prøve dine beslutninger for dig selv, når
de er taget. Var din afgørelse påvirket
af vrede, mistanke, anger, bekymringer?
Traf du din beslutning på baggrund af,
hvad du tror, chefen eller dine venner
kunne lide at høre? Traf du ganske sim
pelt en intuitiv afgørelse? Hvis nogen
af disse ting var tilfældet, bør du be
gynde forfra igen. Alle mennesker er til
en vis grad påvirket af deres følelser,

selv når disse burde lukkes helt ude.
Dette kan vel næppe selv den bedste af
os forhindre. Men vi kan prøve at redu
cere virkningerne af vore personlige fø
lelser, og det er netop det, vi må gøre,
hvis vi ønsker at tænke objektivt og
komme til en god, sund konklusion.
Det er et faktum, at de fleste menne
sker ikke giver sig selv chance for at
forbedre sig rent metalt. Der findes til
med mennesker, som på alle måder sø
ger at undgå at bruge deres medførte
tænkeevne. Nogle mennesker udfører det
vanskeligste åndelige eller fysiske arbej
de i timevis uden at klage, men vægrer
sig på det voldsomste for bare et lille
øjebliks tankevirksomhed. Den, der vir
kelig går ind for selv at gennemtænke
problemerne, vil være undtagelsen og ik
ke reglen.
Og dog kan det næppe siges, at det
er vanskeligt for nogen at udvikle en re
lativt god vurderingsevne. Husk blot på,
at regel nummer 1 er at pålægge sig selv
stadig øvelse.
Reducér problemet til
enkle, grundlæggende principper, saml
alle de oplysninger sammen, du kan få,
vurdér de forskellige momenter uden at
lade følelserne spille ind, og træf en en
delig afgørelse. Bagefter sammenligner
du dine vurderinger og afgørelser med
det, der virkelig er sket. Kontrollér, hvad
du har gjort rigtigt, og hvor du har ta
get fejl, og tag ved lære af det. Du vil
føle dig stimuleret, når du opdager, at
dine evner stadig vokser ved hjælp af
de erfaringer, du gør. De mentale øvel
ser, du må igennem for at udvikle din
vurderingsevne, vil du til at begynde
med måske finde vanskelige; men de vil
snart blive et interessant spil og til slut
en vane. Når du har opnået dette, har
du erhvervet dig selv mental modenhed.
Og hvad der er endnu vigtige: Du vil
have tilegnet dig den værdifuldeste af
alle lærdomme: at tænke selv.
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Tilpasning
Enhver virksomhed bygger på en idé
eller et sæt af idéer, og hos os er det som
bekendt idéen om at yde hurtig og hen
sigtsmæssig assistance på en række felter.
Ingen af os kan være i tvivl om, at for
udsætningen for at kunne omsætte denne
idé i praktisk arbejde ganske simpelt er
vores evne og vilje til stadig tilpasning
af organisationens enkelte led efter be
hovene.
Tilpasningen er ikke alene et problem,
der angår hovedbudgettet og den gene
relle planlægning. Den beror også på løs
ningen af en række lokalproblemer, der
angår de enkelte stationer så sandt som
virksomhedens karakter og spredning kan
gøre det vanskeligt for os i den generelle
planlægning at tage hensyn til de ustand
seligt varierende krav til stationerne. Den
lokale tilpasning omfatter mange forhold:
Akkvisition, vagt- og arbejdsforhold, sam
30

spillet med nabostationer og disses indbyr
des arbejdsfordeling-for blot at nævne
nogle enkelte. Ofte vil de nødvendige
dispositioner være så enkle, at de vel
knap nok efterlader indtrykket af at have
været problemer. De kan dog også nød
vendiggøre nærmere eftertanke, hvorun
der ren lokal eller distriktvis meningsudvexling kan være gavnlig. Men dette med
meningsudvexlingen ligger sommetider
lidt tungt. Den gamle opfattelse af stati
onerne som selvstændige bedrifter bærer
nok skylden i nogle tilfælde, men man
støder også på den åbenlyse angst for at
lade andre få for meget indblik i ens eget
arbejdsområde eller på frygten for at måtte
erkende svagheder i sin egen argumenta
tion. Begge dele befordrer en mulig mis
tanke om, at man trods tilsyneladende
styrke og beslutsomhed er svagt funderet
og i virkeligheden kun støtter sig til hå
bet om, at lykken må stå den kække bi.
Om meningsudvexlingen kan man sige
som en vestjysk præst fornylig under et
foredrag udtrykte det, at vi skylder hin
anden at tale ud om tingene og lade pro
blemløsningerne krystallisere sig gennem
meningernes brydning. Selv denne kir
kens mand finder det mere værdifuldt, at
uenigheden kommer klart til udtryk, end
at tingene får lov til at gå deres måske
skæve gang Glem ikke, sagde pastoren,
at modstanderen, ham med den anden
mening, er lige så nødvendig som me
ningsfællen. Det er ingen tilfældighed, at
oppositionens leder i det engelske under
hus lønnes højt af staten for sagligt, men
derfor ikke mindre skarpt at udtrykke
sin mening om tingene.
Alt kan dog udarte, og man må ende
lig ikke glemme, at meningsudveksling
ikke er et mål, men et middel til at finde
den bedste blandt flere mulige løsninger.

'Ar

Trykslangernes pleje
Vore trykslanger er yderst ømfindt
lige, og hvis vi skal have ordentlig gavn
af dem, må vi ikke blot behandle dem
hensynsfuldt under arbejdet på brand
steder, under øvelser eller hvor man nu
ellers har dem i brug, men også sørge
for, at de ind imellem brugen plejes rig
tigt.
Er det nu så nødvendigt, vil nogen
måske spørge. Er det ikke tværtimod
sådan, at vore dages trykslanger er af
fin kvalitet og kan tåle betydeligt mere
end trykslangerne i gamle dage? Hertil
er at sige, at moderne trykslanger af
bomuld, hør og rami virkelig er gode
slanger, og hvis man tænkte sig, at de
aldrig blev udsat for snavs og urent
vand, og hvis visse andre forudsætnin
ger også blev opfyldt, så var der næppe
tvivl om, at de kunne holde et sluk
ningstogs tid ud. Men desværre er det
sådan, at selv de fineste kvaliteter af de
materialer, som slangerne fremstilles af,
på mange måder påvirkes uheldigt, og
da materialerne ikke er særligt mod
standsdygtige over for disse påvirknin
ger, ødelægges de hurtigt, med mindre
de altså får en fornuftig behandling. Og
det er netop denne fornuftige behand
ling vi vil sige lidt om.
Intet er mere irriterende end slanger,
der springer for et godt ord, når man
har allermest brug for, at de holder. Og
ingen kan være i tvivl om, at gode og
holdbare slanger under en brand er en
meget afgørende faktor for opnåelsen af
et godt slukningsresultat. Læg hertil, at
trykslanger er kostbare. En B-slange af
f. ex. bomuld og hør koster op mod 15
kr. pr. m, og en C-slange af samme kva
litet nærmer sig de 10 kr. pr. m. Slange

beholdningen på et slukningstog kan
altså meget vel komme op på en værdi
af 5—6000 kr., og det er jo desværre
ikke sådan, at slangebeholdningens leve
tid holder trit med det øvrige materiel.

★
Nogle vil måske spørge, om den tid
ikke snart kommer, da vi kan få mere
holdbare slanger end bomulds-, hør- og
ramislanger, og en og anden har måske
også hørt om fremragende resultater
med de nye slanger, der er fremstillet
af f. ex. bomuld og nylon, bomuld og
terylene o.s.v. Vi kan selv føje til, at
der såmænd også er kommet endnu
nyere former for slanger på markedet.
De er fremstillet af forskellige kunst
stoffer som f. ex. plastic, og om dem
siges det både, at kvaliteten er fremra
gende, og at pasningen bogstavelig talt
er en leg.
Selvfølgelig kommer den tid, da vi vil
tage sådanne slanger i brug. Men for det
første koster f. ex. nylon-slanger om
kring 50 pct. mere end de slanger, vi for
øjeblikket bruger, og for det andet beror
udtalelserne om kvaliteten foreløbig på
for ringe erfaring. Det ligger i sagens
natur. Og hvad endelig selve spørgsmå
let om slangernes pleje angår, så lig
ger det ubestrideligt sådan, at vi ejer en
slangebeholdning på vel mellem 50 og
70.000 m, og hvordan end den frem
tidige forsyning af stationerne med slan
ger vil arte sig, så vil stationerne fort
sat i en årrække råde over slanger, som
kræver omsorgsfuld pleje, og om denne
pleje drejer det følgende sig.

★
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Hvorfor plejer man slangerne?
Ved slangernes pleje forstås rengøring
efter brugen, trykprøvning, tørring,
eventuel reparation og en forstandig op
bevaring. Vi vil først se på selve ren
gøringen. Efter brugen er slangerne jo
i almindelighed godt snavsede udvendig
og ofte også indvendig, for de brande,
hvortil vi kan tage vand fra hydranter,
kan som bekendt let tælles. Det er for
øvrigt vigtigt at huske, at også koblin
gerne kan være godt fyldt med snavs.
Snavs består af ganske små mineral
ske partikler, og de vil være trængt ind
mellem slange vævets tråde. Hvis disse
partikler ikke fjernes, vil de ganske
simpelt gnave trådenes taver over, så
snart slangen bevæges. Dertil kommer,
at snavset meget ofte også vil indeholde
stoffer, som efter kortere eller længere
tids forløb kemisk påvirker og ødelæg
ger både slangevæv og gummiforing. Og
endelig vil snavset lægge sig over væv
ningen, så luften ikke kan komme til at
tørre den igen, og bliver et sådant lag
af snavs ikke fjernet, vil det ikke tage
lang tid, før en forrådningsproces be
gynder.
Hvad koblingerne angår er det vel
kendt, at hvis de ikke rengøres, kan det
næste gang man skal bruge dem godt
knibe med at få dem samlet sådan, at de
cr tætte.

Hvornår og hvordan skal
man rengøre slangerne?
Det burde være sådan, at man altid
rengør slangerne strax efter brugen. I
hvert fald bør man meget hurtigt lægge
dem i blød. Der kan man så lade dem
ligge nogle timer alt efter behovet, før
man fortsætter behandlingen. Man må
bare ikke tro, at fordi man har lagt dem
i blød, er den hellige grav velforvaret,
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og at man så kan fortsætte behandlingen
ved lejlighed, når der er tid og man fø
ler trang.
Iblødlægningen af slanger bør helst
ske på den måde, at slangerne lægges
ned i hele deres længde. Vi ved udmær
ket, at det de fleste steder er vanskeligt
at praktisere, men det ligger nu engang
sådan, at både producenter og forskere
meget kraftigt understreger nødvendig
heden af netop at lægge slanger i blød i
fuldt udlagt stand, altså ikke sammen
filtret i et blødgøringskar. Hvor ondt
det end gør os, må vi konstatere, at de
blødgøringskar, der er indrettet på f. ex.
stationerne i Ringsted og Gladsaxe, ikke
kan anses for at være hensigtsmæssige,
og at det ikke bekommer slangerne vel
at blive blødgjort på den måde. Det er
langt at foretrække at nedlægge slanger
ne i en å med rent, strømmende vand.
Til rengøringen bagefter skal bruges
rigeligt med rent vand, og der skal bru
ges bløde børster. En slange må aldrig
børstes i tør tilstand, og der må aldrig
anvendes piasavakoste eller tilsvarende
stive børster. Snavs, der ikke efter en
passende blødgøring kan fjernes med en
blød børste, er der ikke noget at gøre
ved. Der vil som regel være tale om
pletter af tjære, maling o. 1., men dem
må man lade være og betragte dem som
en slags skønhedspletter. Find under in
gen omstændigheder på at fjerne dem
med kemiske opløsningsmidler som f. ex.
benzin, tetra eller lign.
Selve arbejdsgangen bør være sådan,
at blødgøringen sker i rent vand med en
temperatur på mellem 10 og 25° C.
Brug aldrig varmere vand end 25° C.
Blødgøringens varighed afhænger af
hvor snavsede slangerne er. Derpå bør
stes som sagt med bløde børster og un
der anvendelse af rigeligt, rent vand.
Lad være med at børste, hvor der intet
snavs erl Og husk samtidig at børste

snavset af koblingerne, og benyt lejlig
heden til at kigge koblingernes gummi
pakninger efter. Til sidst spules slan
gerne grundigt.
Der er sikkert nogle, som har hørt
om slangevaskemaskiner. Og sådanne
findes også. Vi har dem bare ikke, og
hvis vi følger de sagkyndiges gode råd,
sparer vi også pengene til dem, for
slangevaskemaskiner er behæftet med
flere ulemper. Exempelvis skal man for
at få enkelte særligt snavsede steder på
en slange gjort rene, lade slangen
gå igennem vaskemaskinen adskillige
gange, og derved bliver slangevæv, som
overhovedet ikke er snavset, udsat for
en ganske unødig påvirkning.

Trykprøvning
Til slangens pleje hører, at eventuelle
utætheder udbedres, og utæthederne vil
man tit kun kunne finde ved hjælp af
trykprøvning. I det hele taget kan tryk
prøvningen give stationens leder ganske
god oplysning om de forskellige slan
gers anvendelighed, d.v.s. om de skal
høre til førsteudrykningen eller blot
lægges hen som reserve, eller om de
måske udelukkende skal anvendes til an
det pumpearbejde.
Trykprøven kan ske ved hjælp af mo
torpumpen. Der sættes en forgrener på
pumpens trykafgang. Forgrenerens ene
afgang skal vende opad og den anden
nedad. På den, der vender nedad kobles
den slange på, der skal trykprøves, og
slangens frie ende lukkes med slutdækslet fra pumpen. Forgrenerens øver
ste afgang åbnes, så luften kan slippe
ud, medens man langsomt fylder slan
gen med vand. Når vandet begynder at
løbe ud, lukkes den opadvendte forgrenerafgang, og slangen kan trykprøves.
På nogle stationer, hvor man har prø
veaggregater, går det unægteligt lidt let

tere, men der er altså ingen, der savner
muligheden.
Når slangerne sættes under tryk, vil
eventuelle utætheder vise sig, og dem
markerer man med en blækstift eller på
lignende måde. Det skulle ikke være
nødvendigt at sige det, men alligevel:
Man prøver kun én slange ad gangen,
ikke sammenkoblede slanger.

Slangetørring
Hvis en slange ikke tørres, ødelægges
den meget hurtigt, med mindre der som
foran nævnt er tale om slanger, frem
stillet af kunststoffer. Men vore almin
delige slanger udsættes i våd tilstand
bl. a. for bakterieangreb, og virkningen
deraf er usædvanlig hurtig, omend den
i begyndelsen ikke kan ses med det
blotte øje. Derfor skal slanger tørres
hurtigst muligt efter rengøringen. Lad
aldrig rengjorte, våde slanger ligge og
flyde, hverken i bugter eller i sammen
rullet stand!
Der er mange måder at tørre slanger
på. I meget udviklede lande kan man
støde på de mest mærkværdige indret
ninger i form af slangetørringsskabc.
Men vi holder os til jorden og nævner
nogle af de almindeligst forekomne me
toder.
Det skal være sagt strax, at den aller
bedste metode er ophængningen i fuld
længde i et slangetårn, der kan opvar
mes om vinteren. Nogle forfattere går
så vidt som til at erklære, at det i vir
keligheden er den eneste metode, der
bør anvendes. Men anvendelig er dog
også de noget lavere slangetårne, der
kræver, at man ophænger slangerne dob
belt over en bøjle el. lign. Her må man
blot se efter, at hver enkelt slange nu og
da forskydes lidt, så der også kommer
luft til den del af slangen, som har
hvilet på bøjlen eller hvad slangen nu
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ligger over. Når denne metode ikke er
så god som tørringen i fuld længde,
skyldes det selvfølgelig, at tørringen
indvendig bliver utilstrækkelig.
Enkelte steder må man endnu tørre
slanger udendørs, i åbent slangetårn
eller i galge. Metoden anbefales ikke,
men må selvfølgelig bruges de steder,
man ikke har anden mulighed. Man må
i hvert fald passe på, at slangerne ikke
udsættes for kraftigt solskin. Det går
hårdt ud over gummiforingen.
Når slangerne er tørre, bør de have
lidt talkum indvendig. Det gøres nemt
de steder, hvor slangerne hænger i fuld
længde, idet man blot giver hver slange
en skefuld talkum eller to oppefra. Men
det lader sig nu også gøre at komme lidt
talkum i, selv om man har slangen lig
gende udstrakt. Det kan bl. a. gøres ved
at puste det i med en støvsuger. Det er
desværre ikke alle steder, man overhol
der det med talkum-plejen, men det er
en væsentlig ting af hensyn til gummi
foringen. Og talkum er slet ikke dyrt!

Reparation og opbevaring
Ganske små utætheder udbedres ved
hjælp af vulkanisering, kold eller varm.
Større revner nødvendiggør, at man
skærer slangen over og fjerner det
utætte stykke. Slangen samles så igen
ved hjælp af et mellemstykke og bindsling med galvaniseret jerntråd, ikke kob
bertråd.
Nå slangerne så er kigget efter og
eventuelt repareret, lægges de dobbelt
og rulles sammen. Opbevaringen bør
ske i et tørt, ventileret og frostfrit rum,
og man bør tilstræbe en temperatur på
mellem 5 og 15° C. Man bør sørge for,
at slangerullerne ikke mases for tæt
sammen. Der skal kunne komme luft
til fra alle sider, og derfor bør slange
rullerne heller aldrig ligge ned. De bør
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stå i reoler og helst med indrettet plads
til hver rulle. Man skal ved indretningen
være opmærksom på, at slangerne under
opbevaringen ikke presses mod mur
værk (kulde og fugt) eller rørledninger
(kulde, varme, fugt).
Det er ikke blot fugtighed, der kan
ødelægge en slange. Også for høj tem
peratur er ødelæggende for den, og det
er bl. a. derfor man skal undgå slange
tørring i solskin. Slangen må nemlig
ikke udtørre, og hvis man er nødsaget
til at opbevare slangerne i rum med
temperaturer på mellem 15 og 20° C,
bør man sørge for, at der er vandfor
dampere i rummet.

Selv om det ikke er videre sandsynligt
for os, at slanger ikke kommer i brug i
månedsvis, skal det alligevel for en or
dens skyld bemærkes, at gummierede
slanger ikke har godt af at være oplag
ret mere end 3 måneder. Det er gum
miet, der helst skal røres lidt engang
imellem. Hvis opbevaringen derfor træk
ker ud, bør slangerne med passende
mellemrum, f. ex. hver tredie måned,
rulles ud og luftes, og derefter rulles de
påny sammen og lægges på lager.

★

Vejpatruljerne
Vejpatruljerne har i 1958 ydet 7522
assistancer og tilbagelagt en strækning
på 415.400 km. Assistancerne fordeler
sig således:

Dæk m.v............................................. 359
Karburator- og brændstof system ... 829
El-anlæg ........................................... 1382
Ulykkesassistancer ......................... 405
Tilkaldelse af fremmed hjælp ........ 368

Salg af olie og brændstof .......... 116
Salg af reservedele .........................
68
Teknisk vejledning ......................... 1906
Turistassistance ............................... 1334
Assistance til ikke-medl.abon. ...
213
Diverse assistancer ......................... 542
Det er ubestrideligt, at vejpatruljerne
ganske som vi spåede har betydet en af
lastning på stationerne, og al den me
gen surhed og for den sags skyld også
misundelse, som man sporede i visse
kredse, kunne være sparet.
Det er imidlertid klart, at man ikke
må sammenligne de danske vejpatruljers
aktivitet med de udenlandske vejpatrul
jers. Her i landet er de kun et supple
ment til bestående hjælpemuligheder for
de motorkørende, men i udlandet udgør
de den alt overvejende del af de samle
de hjælpemuligheder. Dette viser sig og
så i selve udviklingen. Medens vi hidtil
har kunnet klare os med 10 patruljer,
finder der i udlandet en stadig udvidel
se sted. I Østrig er man nu oppe på
over 50 patruljer, i Holland, hvor ord
ningen utvivlsomt er kontinentets bedst
organiserede, findes der 200, det samme
antal — 200 — råder ADAC i Vest
tyskland over, i Sverige er der 25 og i
Norge 16. I Storbritannien, vejpatruljer
nes oprindelsesland, er der over 2000
vejpatruljer!
ADAC’s månedsblad »Motorwelt« op
lyser i sit sidste nummer, at de vest
tyske vejpatruljer i 1958 ydede 242.810
assistancer. Tjenesten omfatter i Vest
tyskland 2293 km autobane og 3180 km
almindelig hovedvej, og der patruljeres
alle dage mellem kl. 8 og 12 samt
14—18.30. De næsten 243.000 assistan
cer i Vesttyskland fordeler sig procent
vis således:

Elektriske installationer ..................... 17
Karburator, pumpe ............................. 15
Benzinmangel ..................................... 13

Gummi ................................................. 11
Motorskade ......................................... 10
Værkstedshjælp ................................... 9
Kølersystem ........................................ 6
Foranstaltninger til sikring af
trafikken .......................................... 4
Assistance ved kørselsuheld .............. 4
Diverse ................................................ 11
»Motorwelt« omtaler ordningerne i de
europæiske lande og føjer til, at vejpatruljeordninger nu også findes i Syd
afrika, Australien, New Zeeland og
Canada.

★

Afbrænding
Når der foretages afbrænding i det
fri, bl. a. ved brandøvelser, skal der
ifølge justitsministeriets bekendtgørelse
nr. 248 af 4. juni 1948 forud gøres an
meldelse til den stedlige brandfoged og
endvidere skal de nærmeste naboer un
derrettes.
Selvom det ikke er foreskrevet, bør
man også underrette det slukningsplig
tige brandværn, således at overflødige
udrykninger undgås.
En af civilforsvarskolonnerne har for
nylig holdt en øvelse, hvor der blev
afbrændt ca. 40 tons spildolie. Derved
opstod der naturligvis en voldsom røg
udvikling, og tykke sorte skyer drev ind
over en nærliggende stationsby, hvorfra
beboerne slog alarm og der sendtes stor
udrykning fra 2 af vore stationer, hvor
man ikke vidste noget om øvelsen. Øvel
seslederen havde formalia i orden, idet
han havde underrettet brandfogeden i
den pågældende brandkreds, og man
kan vel næppe bebrejde ham, at han
ikke havde ladet oplysningen gå videre
til os*
Brandtjenesten.

★
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Ledernes ansvar
Den udtrykkelige overdragelse til sta
tionernes ledere af ansvaret for materiel,
arbejdstilrettelæggelse m. v., som fandt
sted i januar måned i år i henhold til
bestemmelsen herom i den nye arbejder
beskyttelseslovs § 3, stk. 2, har for
ståeligt nok givet anledning til en vis
diskussion, og vi har også modtaget for
skellige spørgsmål specielt om ansvars
overdragelsens økonomiske rækkevidde.
Disse spørgsmål vil vi i det følgende be
svare så godt vi kan. Men forinden kan
der være grund til at gøre opmærksom
på, at hele ansvarsproblemet ikke er
noget, der kun angår stationernes og
visse afdelingers ledere. Det kan navnlig
være på sin plads her at henlede reddernes opmærksomhed på lovens § 59, der
bestemmer, at der på enhver arbejds
plads med 10 mand og derover skal
vælges en eller flere sikkerhedsrepræsen
tanter for personalet. Det vil i alminde
lighed blive tillidsmanden, der vælges,
men herom henvises til lovens bestem
melser og den anvisning, der på be
gæring fås hos den stedlige fabriks
inspektør.
Hvad er et ansvar?
Ved et ansvar forstås en almindelig
pligt for enhver til at tage de retlige føl
ger af de handlinger, man begår. Det er
vel nok praktisk, om vi ud fra denne de
finition gjorde os klart, hvilke handlin
ger, der kan være tale om, og hvilke
retlige følger disse handlinger kan af
stedkomme.
Man kan forvolde skade på flere må
der. Vi behøver formentlig ikke at gøre
opmærksom på, at hvis man med forsæt
forvolder skade på en andens person
eller ejendom, så pådrager man sig et
ansvar. I sådanne tilfælde bliver der
36

tale om at yde erstatning, og måske
også om straf. Ingen er her i tvivl om,
at man har pligt til at tage de følger,
som den forsætlige, skadelige handling
medfører. Men man kan også påføre en
andens person eller ejendom en hænde
lig skade. Sådanne handlinger medfører
ikke erstatningsansvar og selvfølgelig
heller ikke straf af nogen art.
Det er imidlertid ingen af disse ska
devoldende handlinger, der er af in
teresse i denne sammenhæng, men der
imod de handlinger, der kaldes uagtsom
me handlinger. Ved en uagtsom hand
ling forstås en tilsidesættelse af den
agtpågivenhed, som retsordenen kræver
af os alle.
Ved nærmere eftertanke vil vel ingen
stationsleder finde det mærkeligt, at
han er ansvarlig for de uheld eller
ulykker, der måtte ske på stationen eller
under stationens arbejde, hvis sådanne
uheld eller ulykker kan føres tilbage til
en uagtsom handling, som han har be
gået. Det må da forekomme den enkelte
mere mærkeligt, om en anden — in
casu selskabets direktør — skulle lide
straf i den anledning.
En uagtsom handling, der medfører
en skade, vil i almindelighed blive fulgt
af et erstatningskrav fra den skadelidte.
Mod de økonomiske krav, der således
kan opstå, har vi for hele vort personale
tegnet ansvarsforsikring, hvilket også
fremgår af de oprettede overdragelses
dokumenter. Der kan imidlertid også bli
ve tale om straf, både bøde, hæfte og
fængsel, idet en handling bedømmes
strafretligt, når den strider mod en gæl
dende lov. Da vi her taler om arbejder
beskyttelsesloven, kan det være rimeligt
at nævne, at overtrædelser af loven eller
de i medfør deraf udstedte bestemmel

ser, i almindelighed straffes med bøder,
men der kan blive tale om strengere
straf, såfremt lovgivningens almindelige
regler foreskriver en sådan strengere
straf.
Vi har hidtil kun talt om handlinger.
Men for en ordens skyld må vi føje til,
at man jo udmærket kan blive gjort
ansvarlig for overhovedet ikke at have
foretaget sig noget. Exempelvis bliver
man gjort ansvarlig, hvis man under
kørsel undlader at vise agtpågivenhed,
og vi ved også, at man kan blive draget
til ansvar, hvis man undlader at komme
et menneske, der er i livsfare, til hjælp.
Begrebet handlinger dækker altså også
undladelser, og det er en meget væsent
lig ting i forbindelse med arbejderbe
skyttelsesloven, idet overtrædelser som
regel vil dreje sig om forsømmelser og
undladelser.
Civilret og strafferet.
Vi har nu talt lidt om de handlinger,
der kan gøre et ansvar aktuelt, og vi har
nævnt, at handlingerne eller undladelses
handlingerne kan medføre pligt til at
betale erstatning og idømmelse af for
skellige former for straf. Da det især er
forholdet mellem det civilretlige og det
strafferetlige ansvar, der har givet an
ledning til diskussion stationslederne
imellem, skal vi belyse det lidt nærmere.
Straf idømmes, hvis man har overtrådt
en lov, f. ex. arbejderbeskyttelsesloven,
og tiltale rejses af det offentlige. Det
behøver ikke at være det offentlige, der
opdager den strafbare handling, men det
er det offentlige, som eventuelt på be
gæring af en myndighed eller en privat
person rejser sagen. Reglerne herom
findes i den borgerlige straffelov, der
bestemmer, at straf kun kan idømmes
for et forhold, hvis strafbarhed er hjem
let ved lov eller må sidestilles hermed.
Væsentligt i denne forbindelse er det, at

straffeloven indeholder regler om nor
malt strafbare handlinger, der under
visse omstændigheder er straffri. Så
ledes kan en ellers strafbar handling
blive straffri, hvis den er begået med det
formål at redde nogen eller afværge en
truende fare for mennesker eller gods.
Kendetegnet for strafretligt ansvar er
altså, at tiltale rejses af det offentlige,
og at handlingen er strafbar efter en
gældende lov.
Anderledes forholder det sig med
det civilretlige ansvar. Her er det ikke
det offentlige, men private — som regel
den skadelidte — der rejser sagen, og
kravet vil som oftest være et erstatnings
krav. Hvis der i forbindelse med en så
dan sag bliver tale om straf, vil det være
fordi det under sagen oplyses, at den
også omfatter en strafbar handling.
En væsentlig forskel mellem det civil
retlige og strafretlige ansvar er, at man i
udstrakt grad kan forsikre sig økono
misk mod de krav, som eventuelt måtte
blive rejst civilretligt, hvorimod man
ikke kan forsikre sig mod den straf,
man eventuelt måtte blive idømt for
overtrædelse af en lov.

Ansvarsoverdragelsens omfang.
Det er udtrykkeligt bestemt i arbej
derbeskyttelsesloven, at overdragelsen
tydeligt skal markeres og med angivel
se af det lokale og faglige område, som
vedkommende leder skal have ansvaret
for. Vi har i hvert dokument angivet
den station, der er underlagt lederen,
som det område, han er ansvarlig for.
Men selv om vi vanskeligt har kunnet
angive området nøjagtigere, har an
givelsen givet anledning til visse proble
mer. Foreningen af arbejdsledere har så
ledes på stationsledernes vegne taget
forbehold på tre punkter. For det første
er der taget forbehold med hensyn til
lokaleindretningen. Her er vi dog enige
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med foreningen i, at en stationsleders
ansvar naturligvis ikke omfatter lokaler
ne eller installationerne således som de
er indrettet på foranledning af korpsets
arkitekter. Stationslederens ansvar gæl
der kun sådanne foranstaltninger, som
han selv måtte have gennemført. Vi har
f. ex. set et sted, hvor der var blevet
anbragt en talje i garagens tagkonstruk
tion, og vor arkitekt blev klar over, at
der i denne talje havde været ophængt
en byrde, hvis vægt i virkeligheden var
større end den tagkonstruktionen kunne
bære. Det var lidt af et held, at taget
ikke var styrtet ned. Et arrangement af
den art er stationslederen altså ansvar
lig for.
Dernæst har stationslederforeningen
taget forbehold med hensyn til ansvaret
for eventuel overbelastning af materiel,
og her er vi også enige med foreningen
i, at ansvaret forudsætter fyldestgørende
orientering om maximalbelastninger og
sikkerhedsmargin.
Endelig har foreningen taget for
behold med hensyn til ansvarets omfang
under arbejde på fremmede arbejdsste
der, og vi har i den anledning og efter
henstilling fra foreningen henvendt os
til direktoratet for arbejdstilsynet og
bedt om en udtalelse. Når den forelig
ger, skal vi underrette stationslederne.
Da det udtrykkeligt er nævnt i over
dragelsesdokumentet, at korpset holder
lederen forsikret mod civilretlige er
statningskrav, der måtte blive rejst mod
ham i forbindelse med hans stilling som
ansvarlig leder, kan det være rimeligt
at forebygge den misforståelse, at over
dragelsen kun angår det strafretlige an
svar. Det er rigtigt, at der ved det op
rindelige lovforslags udarbejdelse kun
har været tænkt på det strafretlige an
svar, men overdragelsen omfatter så
vel det civilretlige som det strafretlige
ansvar. Stationslederen er blot gennem
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vor ansvarsforsikring sikret økonomisk
mod civilretlige erstatningsansvar. Dette
er ikke noget nyt. Også før den nye ar
bejderbeskyttelseslov var det sådan, at
driftsherreansvaret, d.v. s. arbejdsgive
rens ansvar for de handlinger, som de
ansatte i hans virksomhed måtte begå,
ikke i alle tilfælde fritog den ansatte le
der for selvstændigt erstatningsansvar.

Et erstatningsansvars forudsætninger.
Selv om en stationsleder gennem vor
ansvarsforsikring er dækket økonomisk
mod de krav, der i medfør af ansvars
overdragelsen måtte blive rejst over for
ham, så er dermed ikke sagt, at han kan
være ligeglad med det civilretlige ansvar.
Den moralske skyld i en skade, der
skyldes uagtsomhed, vil dog altid tynge,
og det er mere end en talemåde ,at man
skal være sig sit ansvar bevidst.
Nu er det jo heldigvis ikke hver dag,
man ifalder et erstatningsansvar, og det
er heldigvis heller ikke sådan, at de hid
til rejste erstatningskrav, som i alt væ
sentligt er betalt af vores ansvarsforsik
ring, har været særligt mange eller store,
når man tager vor virksomheds størrelse
og aktivitet i betragtning. Og endelig
skal visse forudsætninger være til stede,
før man kan blive erstatningspligtig.
Vi er ikke i stand til at opstille nogen
liste over mulige uagtsomme handlinger,
der kan medføre erstatningsansvar. Men
vi kan i hovedtræk sige lidt om de
nævnte forudsætninger, der skal være
tilstede, for at man kan blive gjort an
svarlig og dømt til at udrede erstatning.
For det første kræves det, at den ska
devoldende handling skal have været
objektiv retsstridig. Herved forstås po
pulært sagt, at man skal have opført sig
på en sådan måde, at den ligger under
det man måtte vente af et normalt men
neske. Det kræves med andre ord af os
alle, at vore handlinger skal kunne ka

rakteriseres som fornuftige og være præ
get af agtpågivenhed. Er de ikke det, og
er man af den grund skyld i en skade,
har man handlet retsstridigt. En af for
udsætningerne for at blive gjort ansvar
lig er dermed opfyldt.
Handlingen skal også have været til
regnelig. Vi kan her godt se bort fra det
hensyn, der tages til børn, åndssvage
og sindsforvirrede, der ikke ved hvad de
gør. Men normale mennesker har også
en vis margin. Man taler ligefrem om en
normalvildfarelse, og herved forstår
man, at selv et normalt menneske i visse
situationer kan finde på at handle noget
anderledes end ellers. Det er dog næppe
et problem, der kan blive særlig aktuelt
hos os, da der formentlig skal en hel
del til, før vore folk begynder at blive
forvirrede. Men derudover kan der selv
følgelig opstå det spørgsmål, om en af
vore folk virkelig indså eller burde have
indset, at den handling, han begik, var
retstridig. Det kan i givet fald være van
skeligt at komme til bunds i, og det er
også et problem, som domstolene skal
afgøre.
Hvis det kan bevises, at handlingen er
både retstridig og tilregnelig, er an
svarsgrundlaget i orden, og et erstat
ningskrav kan gennemføres, hvis det vel
at mærke kan bevises, at der er opstået
en skade. Og denne skade skal normalt
have været af økonomisk karakter.

Ansvaret og vort specielle arbejde.
Under afsnittet om civilret og straffe
ret nævnte vi, at straffeloven ligefrem
bestemmer, at visse ellers strafbare
handlinger er straffri, hvis de begås for
at redde nogen eller afværge en truende
fare for mennesker eller værdier. Det er
en såre naturlig regel. Man kunne jo
tænke sig, at vi blev kaldt ud til en sam
menstyrtningsulykke og i nærheden af
stedet rev et stakit ned for at bruge det

til afstivning under redningsarbejdet. Vi
ville ikke blive dømt for hærværk i den
anledning. Man kunne også tænke sig,
at vi på stedet under hensyn til situatio
nen fandt at burde iværksætte rednings
arbejdet uden at stive af. I så fald ville
vi heller ikke risikere, at arbejdstilsynet
bagefter kom og ville have os dømt for
at have arbejdet uden tilbørlig afstiv
ning.
Vi kunne også henvise til et par sa
ger, vi har været ude for, og hvorunder
vi er blevet frikendt netop under hen
syn til de vilkår, vi så ofte må arbejde
under. Det klassiske exempel er vel
nok koen i mosen, der lå så uheldigt, at
man ikke kunne komme til at lægge sele
om den. Redderen fik så rebet surret
omkring hornene og trak den op. Det
veterinære sundhedsråd blev afæsket en
erklæring, der gik ud på, at optag
ning af en ko ved hornene måtte anses
for at være forbundet med betydelig
risiko for koens liv og derfor frarådes.
Vi blev alligevel frifundet med den be
grundelse, at fremgangsmåden under
hensyn til de ganske særlige omstændig
heder måtte betragtes som den eneste
anvendelige.
Vi tilkaldes efter indtrufne skader. Vi
skal afbøde virkningerne af ulykker, der
allerede er sket. Vi skal handle, hvor
der er fare på færde, og det er ofte så
dan, at vi skal handle hurtigere, end
man ville have gjort, hvis tiden ikke
spillede nogen rolle. Det er også tit så
dan, at selve arbejdsforholdene er van
skelige, og vi kan komme ud for at
skulle løse en opgave med materiel, der
ikke var forudset ved alarmeringen og
derfor ikke medbragt, således at man må
klare sig med det forhåndenværende.
Alt dette gør selvfølgelig, at man ved
bedømmelsen af skader, som vi måtte
have forvoldt, ikke kan gå ud fra helt
de samme ansvarsregler, som man ville
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anvende under normale omstændigheder.
Dette forhold gælder ikke blot os. Det
gælder f. ex. også læger, og der er for
ikke så lang tid siden udkommet en af
handling om netop lægernes civilretlige
ansvar. Den er skrevet af cand. jur.
Ellinor Jakobsen, og den blev fornylig i
»Ugeskrift for retsvæsen« kommenteret
af højesteretsdommer J. Trolle, der om
lægernes ansvar bl.a. skrev:
Det er vel i det hele ikke uden be
tydning, at deres hverv i modsætning til
andre professioners næsten altid er at
bøde på indtrådte eller forebygge truen
de skader. Læger kan som følge deraf
ikke nægte at påtage sig det, som kræves
af dem, men må handle under omstæn

digheder, hvor der er fare, og hvor ikke
sjældent det, de gør, i sig selv frembyder fare. De handler, når der er fare
på færde, under ganske særegent ube
hagelige og betyngende omstændigheder,
hvor det er af allerstørste betydning, at
de ikke er hæmmet af ansvarsregler, der
et mere snærende end højst nødvendigt.
Det turde siges at være synspunkter,
som bogstaveligt talt ord til andet kan
overføres på vore forhold. Det er i hvert
fald ord, som må trøste hver den, der i
anledning af ansvarsoverdragelsen måtte
være gerådet i den vildfarelse, at nu kan
man snart ikke foretage sig noget uden
at få spørgsmålet om ansvar stukket i
næsen.

Nye kranvogne
I løbet af 1958 indsattes på stationerne
23 nye kranvogne. Heraf er 14 bygget
på værkstedet i Gladsaxe, og af denne
egen produktion kan der være grund til
at nævne 3 forskellige typer, Thames
Trader 30, Bedford D 6 og GMC-militærmodel. Vi har bedt værkmester Aage
Jensen fortælle lidt herom.

Thames Trader 30.
Denne type har en axelafstand på
138” og en vendediameter på 14,5 m.
Den har en 4 cylindret dieselmotor, der
yder 69 hk ved 2500 o/m. 2’, 3’ og 4’
gear er synchroniserede. Der er twospeed på bagaxlen. Vognen er monteret
med Gar-wood motorspil mellem chas
sisets længdevanger. Den maximale be
lastning er ca. 5000 kg træk i wiren.
Spillet har frikobling til wiretromlen.
Mellem kraftudtaget på gearkassen og
motorspillet er der indbygget en Bed4Q

ford gearkasse, således at man har fire
hastigheder til rådighed ved indkøring
af wiren. Dertil kommer bakgearet til
affiring. Håndtag og greb til frikobling,
vognens kobling og gasregulering er an
bragt under ladet i venstre side umid
delbart ved førerhuset. De sidder i be
kvem arbejdshøjde helt ude ved yderste
ladkant. Wiren føres bagud under ladet,
hvor der findes et wirestyr.
Kranen på de 3 af Thames Tradervognene, som er bygget på værkstedet ;
Gladsaxe, er en Løwener-kran til en
maximal belastning på 2500 kg. Under
transport, hvorunder byrden bestemmes
enten af bagaxelbelastningen eller af af
lastningen af foraxlen, er vognene ind
registreret til en maximal belastning af
1700 kg. Slæbevægten er maximalt 7000
kg.
Vognene er endvidere blevet monteret
med et anhænger-træk i almindelig
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højde og et lavt træktøj. Endelig skal
nævnes monteringen af udryknings
signal, udrykningslygter og kølerjalousi
af fabrikat Claffo.
Vognenes lad er trælad med en værk
tøjskasse på langs i hver side. Der er
gummibagskærme, og bageste ladvange
er udført i jern, hvorpå er svejst en ko
fanger af damprør.

Bedford D 6.
Denne type har en axelafstand på
4280 mm og en vendediameter på 17,07
m. 3 af denne type er bygget på Gladsaxe-værkstedet. Vognen har en 6 cylin
dret benzinmotor, der yder 115 hk ved
3000 o/m. Alle gear er synchroniserede,
og der er two-speed Eaton bagaxel.

Ladet er af jern med tilhørende mo
torspil fabrikat Gar-wood, der er an
bragt oven på ladet lige bag førerhuset.
Dette motorspil er væsentligt kraftigere
end de hidtil anvendte typer.
Mellem kraftudtaget på vognens gear
kasse og motorspillet er indbygget en
Bedford gearkasse med 4 fremadgående
og et bakgear. Kædehjulet på spillets
snekkeaxel er forsynet med en brudstift,
som sikrer spillet mod overbelastning.
Wiren føres under ladet bagud og løber
ud gennem wirestyret. Mellem førerhu
sets bagkant og ladets forkant findes
en platform, 60 cm bred. Her sidder alle
greb, således at motorspillet kan betje
nes derfra. Den størst tilladelige slæbe
vægt er 11.000 kg.
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Kranerne på disse vogne er de efter
hånden velkendte Falck-Schmidt-kraner
med udskydning. Vognene er indregi
streret til at kunne transportere 2200 kg
i krogen, når kranen er sammenskudt.
Der er monteret støtteben til brug ved
stationært kranarbejde. Vognen har
både almindeligt anhængertræk og lavt
træk.

Endelig er vognene monteret med ud
rykningssignal og -lygter.

GMC-militærmodel.
Denne serie på ialt 6, hvoraf værkste
det har bygget de 2 og skal i gang med
nr. 3, er vel nok den mest interessante
af årets kranvognstyper. Motoren er en
6 cylindret benzinmotor, der yder 102
hk ved 2800 o/m.
Vognene blev først på karosserifabrik
monteret med førerhus, hvorefter dette
og undervognen blev grundmalet. Så
blev det værkstedets tur. Vi forsynede
dem med militær-jernlad med spil. Som

på de andre kranvogne indsatte vi en
Bedford gearkasse mellem kraftudtag og
spil, og som på Bedford D6-en monte
rede vi platform mellem førerhus og lad,
hvor man bekvemt kan stå og arbejde
med spillet.
Til vognen hører en speciel højkran,
der har en løftehøjde på 6 m med en
maximal belastning på 2500 kg i fuldt
rejst position.
Bugserkranen er fremstillet på værk
stedet efter trebensprincipet, ligesom
højkranen og som kranwire bruges wi
ren fra motorspillet, idet wiren føres
igennem et løbehjul i trebenet til byr
den. Motorspillet indkobles, og byrden
løftes til den ønskede højde. Derefter
hægtes byrden fast med en kæde, og
wiren slækkes.
Under ladet findes støtteben til brug
under stationært kranarbejde.
Vognene er 3-axlede med træk på et
sæt bagaxler ved almindelig kørsel. Ved
kørsel i terrain eller med stor slæbevægt
kan alle 3 axelsæt kobles ind. At vog-

En af de 6 GMC-kranvogne af militærmodellen.
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nen er monteret med terraingear (reduk
tionsgearkasse) nævnes for fuldstændig
hedens skyld. Der er monteret frontspil
til 5 tons træk i wiren. På dette spil, der
betjenes fra førerhuset, er der frikobling
for wiretromle. Der er to hastigheder
for indkøring af wiren plus affiringsgear.
Stationen i Rønne har iøvrigt ladet os

Det var dengang —
Dette udklip fra
viser to ting.

Socialdemokraten

fra 1909

For det første, at vi dengang

annoncerede i dagspressen, og for det andet,
at forholdene for 50 år siden var en del ander
ledes end nu. Hvor går man i dag hen og får
cn stor 4 værelsers lejlighed på Frederiksberg
til 30 kr. om måneden? Og så det for os helt

besynderlige, at husejerne var nødt til at an

vide, at GMC-kranvognen har opfyldt
alle forventninger. Den går ved rigtigt
brug af gearene gennem det vanskelig
ste terræn uden besvær, og vognens for
spil har vist sig overmåde gavnligt. Det
har kun knebet i meget glat føre, idet
vognen så ikke er meget for at lystre
forhjulene, med mindre man lægger sne
kæder om.

Stor 4 Værelsers Lejlighed
i Mrtten IM. ta
MatMldevej 20 (ved Sdr. Fasan
vej) 30 Kr. mdL (2. S.) ved Fre
deriksberg Sprov., Sols., Auers
Tæppebel. (Vicev. anv.).
Sindshvilevej 6 — mdL 35 Kr.
Apr. Fl.

noncere for at få en lejlighed afsat 1

Emilievej 3 B

2 og 3 Vær. Lejl. till, stfaks eller
April Fltd. 19 og 24 Kr. mdi.
2. Sal anv.

fiflflnmgskomsøts MM for Sygetransport.

Bärtigste egbedate Befordring af Syge overalt I Landet«

lag«» OnukHtainger.

Op- øg Nedbæring af Syge af •awaritteruddannedø Folk.
6412c

Stationen aaben ftiag ogKat«

Ny Koigensgade 15. Tli. Reddagskorpset (H. 1470).
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Den nye hovedstation
i København
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Den nye hovedstation, som korpset

nu

lader opføre på grunden ved

Polititorvet i København, kommer
til at rumme hele den københavnske

administrations personale samt selv
i

følgelig den nuværende station
Tietgensgade.

Som

det fremgår af tegningen,

bliver det en 6-etagers bygning mod

Polititorvet, og i denne får alle kon
torerne plads.
I øverste etage bliver der indret

tet en kantine til personalet, men
dennes store spisesal kan omdannes
til foredragssal m. v. Udenfor salen

indrettes en stor overdækket frilufsterrasse.

Fløjen langs Syndergårdsgade er
bygget hen over garagehallen. På 2.

etage findes mandskabets opholds-,
bade- og soverum placeret, og i un

derste etage findes først og fremmest
vagtstuen, men også en del kran

vognsgarager og et mindre værk

sted får plads her.
Garagehallen kommer til at ligge
på tværs af grunden med indkørsel

fra Mitchellsgade og udkørsel til
Syndergårdsgade. Oven på garage

hallen indrettes parkeringsplads til
ca. 30 personvogne. Disse føres her
op ved hjælp af en elevator.
Bygningen opføres med jernbeton
skelet og udfyldning med prefabrikerede elementer — bortset fra gara
gen, der mures op på vanlig vis.
Ejendommen er tegnet af voregen
arkitekt, Axel Nielsen.
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En redningsaktion og en redningsmand
Den 13. februar blev vor station i Aar
hus kaldt til en sammenstyrtningsulykke
ombord på det hollandske motorskib
»Jonan«, som lå i Aarhus havn og los
sede fosfat. Under lossearbejdet i ski
bets lastrum skred fosfatsækkene ned
over to havnearbejdere. Situationen var
meget alvorlig. De to mænd var kom
met til at ligge under et stort tryk, som
ikke blot forhindrede dem i at røre sig,
men som også ville kvæle dem begge,
hvis der ikke blev grebet hurtigt ind. De
arbejdere, som havde nået at springe til
side, begyndte strax at fjerne de nedskredne sække, og de fik den ene mand
fri. Den anden mand — havnearbejder
Ths. Christiansen — var kommet til at
ligge meget uheldigt under sækkene,
hvoraf nogle var gået i stykker, så fos
faten strømmede ud og fyldte mellem
rummene mellem sækkene ud.
Da vor udrykning ankom — den be
stod af assistent Eduard Christiansen
og redder Henning Møller — lå havne
arbejderen stadig under fosfatsækkene,
men hans kammerater havde dog fået
hans hoved fri. Der var imidlertid gået
adskillige minutter, og havnearbejderen
åndede ikke mere. Assistent Christian
sen så med det samme, at havnearbej
derens situation var yderst alvorlig, og
da kun hans hoved var frit, begyndte
Christiansen at give ham kunstigt ånde
dræt ved hjælp af mund-til-mund-meto
den.
Som det vil være læserne bekendt, har
vi et snævert samarbejde med narkose
lægerne på Aarhus kommunehospital, og
nogle minutter efter at assistent Chri
stiansen var gået i gang med at gen
oplive havnearbejderen samtidig med at
redder Møller og havnearbejderens kol
leger arbejdede med at få havnearbejde
rens krop fri, ankom reservelæge Morten
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Lange og en narkosesygeplejerske til
ulykkesstedet. På det tidspunkt var det
lykkedes assistent Christiansen at få
havnearbejderen til at ånde, men han
var dog stadig bevidstløs. Man havde nu
også fået patienten fri af sækkene. Reser
velægen og narkosesygeplejersken over
tog derpå genoplivningsarbejdet under
transporten til kommunehospitalet.
Om assistent Christiansens resolutte
og helt igennem korrekte handlemåde
udtalte chefen for Aarhus kommune
hospitals
narkose-afdeling,
overlæge
Henning Poulsen til Aarhuus Stiftsti
dende:
Eduard Christiansens præstation er
meget flot. Der er ingen tvivl om, at
han ved sin hurtige og dygtige ud
nyttelse af mund-til-mund metoden
har reddet Ths. Christiansens liv. Hav
nearbejderen er nu vågen og har det
tilfredsstillende.
Reservelæge Lange, som ankom til
ulykkesstedet og overtog genoplivnings
arbejdet undervejs i ambulancen, udtalte
til Demokraten i Aarhus, at han var
imponeret over, at det var gået godt.
Hvis der var gået 20 sekunder mere, før
manden havde fået kunstigt åndedræt,
ville han være død.
Allerede samme aften, efter at assi
stent Christiansen var taget hjem, an
kom en lille deputation fra Lions Club
i Aarhus til Christiansens bopæl og
overrakte ham en flaske med noget godt
i samt følgende skrivelse:

Dagbladene fortæller enstemmigt i
aften om den indsats og snarrådighed,
De i dag på helt exemplarisk vis har
øvet i bestræbelserne for at redde et
menneskeliv. Med denne hilsen, ved
lagt 100 kr. har Lions Club, Aarhus,
en følelse af at være på linie med en

offentlighed, der gerne føler trang til
at takke, når mandsdåd øves i dagligt
arbejde.
Men dermed var hyldesten til Chri
stiansen ikke overstået. Der ankom
mange blomster og hilsener fra kendte
og ukendte, som gav udtryk for deres
beundring over Christiansens indsats, og

Eduard Christiansen og Ths. Christiansen

den 16. februar kom havnearbejderne
ned på stationen med en blomsterhilsen
til Christiansen og for at takke ham
personligt for deres kammerats redning.
Dagen efter fik han yderligere følgen
de brev fra Aarhus Stevedore Compagni:
I anledning af, at De ved Deres
åndsnærværelse og hurtige reaktion
har reddet en af vore havnearbejdere,
Ths. Christiansen, fra den visse død,
ønsker vi herved at udtale vor største
beundring for Deres handlemåde. Idet
bemærkes, at nævnte arbejder allerede

igen er beskæftiget ved Aarhus havn,
beder vi Dem modtage vedlagte beløb
som en lille erkendtlighed.
At begivenheden ikke blot rygtedes
overalt i Aarhus og omegn fremgår af
et telegram, som Christiansen, der er
gammel livgarder-korporal, modtog fra
sine soldaterkammerater i København.
Telegrammet lød:
Kære Basse. Vi har i de køben
havnske aviser læst om din flotte dåd
og vil gerne fortælle dig, at vi er
stolte af dig.
Soldaterkammeraterne
fra 2. livgardebatt.
Før den her beskrevne sammenstyrt
ningsulykke skete, havde vi til brug i
dette nummer af »Meddelelser« skrevet
om en anden aktion, som Christiansen
var impliceret i. Den drejede sig om en
mand, der den 30. januar styrtede i Aar
hus havn med en skibsaxel over sig.
Aarhus-stationen blev rekvireret, og
Christiansen var med på udrykningen.
Ved kajen opholdt der sig tilfældigvis
en stenfisker-dykker, der allerede var
iklædt, men dog ikke havde sit apparat
på. Han kunne ikke gå ned til den
forulykkede. Men da Christiansen kom
tilstede og blev klar over, at der ikke
var ét sekund at spilde, hvis der skulle
være chance for at få manden levende
op, gav han sig ikke tid til at trække i
dykkerdragt eller tage apparat på. Han
sprang fuldt påklædt i havnen og fik
manden befriet og bragt op. Men des
værre havde opholdet på havnens bund
allerede varet så længe, at døden var
indtrådt.
Det gør dog ikke Christiansens dåd
mindre rosværdig. Han gjorde sit yder
ste, og man kan vel endda i betragtning
af årstiden og de øvrige omstændigheder
sige, at han gjorde en del mere, end man
med rimelighed kunne have forlangt.
Der skal både selvtillid, mod og fysik til

Assistent
E. Christiansen
i familiens
skød under
»Demokratenes
interview af
ham.

i januar måned at dykke fuldt påklædt
ned på bunden af en 5 m dyb havn og
uden apparat frigøre en mand, der lig
ger klemt under en tung genstand.
Disse seneste begivenheder i Aarhus
og en række tidligere aktioner, som
Christiansen har været delagtig i, gør
det rimeligt her i bladet at give udtryk
for vor oprigtige beundring og taknem
melighed. Ingen i korpset kan tage os
det fortrydeligt op, at vi fremhæver
Christiansens arbejde på denne måde,
og at vi karakteriserer hans indsats ved
de forskellige lejligheder som aldeles
enestående. Direktør H. Falck har alle
rede personligt overfor ham givet ud
tryk for korpsets anerkendelse. Han har
fået at vide, at korpsets ledelse sætter
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den største pris på hans medarbejder
skab, og at vi er ham megen tak skyldig
for hans andel i vort omdømme. Hvad
kan man så sige mere? Man kan egent
lig ikke sige mere, som personalet i
Aarhus og det øvrige Midtjylland ikke
ved i forvejen. Men alle de mange, som
ikke kender videre til Christiansen, kan
vi fortælle, at han ejer alle forudsæt
ninger for at være redningsmand. Han
kan sit job på fingrene. Han kan handle
resolut og basere sine handlinger i de
givne situationer på både teoretisk viden
og erfaring. Han har udpræget sans for
selve arbejdet med at hjælpe, og han
har en fysik, der kan gøre enhver atlet
misundelig.
Endnu en ting mangler vi, hvis vi

skal tegne et fuldstændigt billede af
ham. Han har en meget udtalt evne og
vilje til samarbejde. Det er kommet til
udtryk mange gange og bl. a. også i et
interview, som dagbladet Demokraten
den 22. februar havde med ham i for
bindelse med sammenstyrtningsulykken.
Man lægger i dette interview særlig
mærke til, at Christiansen foretrækker
at sige vi i stedet for jeg. Hvis han har
været ude til en ulykke sammen med
andre, betragter han sig selv som et led
i aktionen, ikke som eneren, der bare
har andre med til at hjælpe sig. Det er
en tiltalende indstilling, og en og an
den kunne måske lære lidt af ham på
det punkt.
Når en mand sådan med visse mellem
rum er forsidestof for aviserne, kan no
gen måske få den tanke, at han også
selv er ude om sig. At han er ærgerrig
og har »albuer« — egenskaber, som jo
ikke er helt ukendt her i landet. Men
det gælder ikke for Christiansen. Han er
ikke meget for al den omtale. Han er
et af de mennesker her i landet, der

opfatter beskedenhed som en dyd. Også
i så henseende ville han have gjort sig i
det antike Grækenland.
Hvad vi sagde om vi og jeg er ikke
bare noget vi har fundet på. Selv om
det ved sammenstyrtningsulykken var
Christiansen, der gjorde aktionen op
sigtsvækkende, så var der dog to mand
om arbejdet. I konsekvens heraf delte
Christiansen da også straks den beløn
ning, han modtog fra Stevedore-Kom
pagniet med Henning Møller, som dog
protesterede, fordi han fandt, at beløn
ningen tilkom Christiansen alene. Men
stædighed er også et karakteristisk træk
for Christiansen, så han nægtede at tage
Henning Møllers protest til følge. Vi
finder Christiansens standpunkt både til
talende og rigtigt, hvilket ikke behøver
at være ensbetydende med, at det også
er almindeligt. Det er for resten meget
muligt, at vi slet ikke skulle have sagt
noget om dette sidste, men vi har den
tro, at det vist er meget godt, at det al
ligevel bliver sagt.

Mund-til-mund-metoden
Af Aage Rørmark
Mund-til-mund metoden, der nu atter
har figureret i dagspressen efter episo
den i Aarhus, er i sin udformning gam
mel. Den er nævnt i biblen, og den fin
des afbildet i redningsmuseet i Salzburg.
Det vil være læserne bekendt, at den
det sidste år jævnligt har været fremme
i aviserne som mere eller mindre dæk
kende referater af diskussioner i viden
skabelige tidsskrifter. Sverige har en
rum tid vist sin interesse, og især forsk
ningscentrene i USA har arbejdet meget

på at måle sig til dens værdi både som
selvstændig metode og især i forhold til
de gængse godkendte manuelle gen
oplivningsmetoder.
Diskussionen har desværre som før i
genoplivningens historie til tider haft et
mere sekterisk end rent videnskabeligt
præg, hvis eneste, noget tvivlsomme re
sultat har været at forvirre begreberne
hos lægmand grundigt.
Metoden består i al sin enkelhed i ved
simple håndgreb at fatte om patientens
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åndedrætsorganer med hænder og egen
mund og ved en række indblæsninger af
egen luft at bibringe den skindøde en
vejrtrækning, der kunne resultere i, at
patienten atter ånder selv.
Ved den uvildige undersøgelse af
disse forhold har især overlæge, dr. med.
Mogens Andreassen, Rigshospitalets kir.
afd. D, og narkoseoverlæge Henning
Ruben, Finseninstituttet (konstruktøren
af AMBUsug og AMBU ventilations
posen) gjort en indsats. Førstnævnte har
populariseret disse ting i TV og sidst
nævnte har studeret dem 3 måneder i
USA, hvorfra han nys er hjemkommet.
I almindelighed vil metoden for lægmænd næppe være egnet for voksne, og
for teknisk personel vil der nok til si
tuationer, hvor manuelle metoder skøn
nes betænkelige eller ikke kan praktise
res, som i Aarhus, dukke en anden
principiel løsning af »indblæsningstypen« op. Overfor småbørn kan me
toden benyttes, idet det er væsentligt i
praksis, at man med sin mund kan fatte
om barnets næse og mund samtidigt og
dække lufttæt ind, mens den ene hånd
holder kæbevinklen frem og den anden
hviler på barnets brystkasse og kontrol
lerer åndedrætsvirkningen under indblæsningen.
Vi hidsætter en illustration, udlånt af
overlæge Ruben .Fig. 1 viser anbringel
sen i stilling, fig. 2 viser løftningen af
kæbevinklen, hvorved tungeroden spæn
der og de frie luftveje etableres (frem
medlegemer er naturligvis fjernet først).
På fig. 3 og 3 a ses indblæsningen med
den kontrollerende hånd på brystkassen.
På fig. 4 lyttes til det begyndende ån
dedræt og endelig viser fig. 5 tømning
af patienten. Åndedrætsrytmen går op
til 25 gange pr. minut. (Altså hos børn).
Det skal understreges, at anbringelsen
af hånden på brystkassens nederste del
desuden har til formål ved et lempeligt
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tryk at hindre, at luften søger ned i
mavesækken. Indblæsningen foregår ro
ligt, og man puster kun så meget, at
man lige mærker brystkassen hæve sig,
hvorefter udånding sker af sig selv.
Bortset fra denne ganske korte om
tale af problemet i et omfang, hvori
f. ex. dagbladet BT også har bragt en
illustreret artikel, tilkommer det ikke
lægmænd at tage stilling i dette spørgs
mål. Men for ikke at rokke ved vor fag-

4

lige linie bør det sluttelig understreges,
af den af Sundhedsstyrelsen fortsat god
kendte genoplivningsmetode for lægmænd er HN-metoden, hvortil for den
lægeuddannede redder kommer poseven

Fra

tilationen, såfremt den i det enkelte til
fælde er mulig at praktisere med tilfreds
stillende virkning.

Sønderborg-stationens deltagelse i bygningen af en stor fabriksejendom.
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Fra stationerne

Den seneste tid har været rig på be
mærkelsesværdige entreprenørarbejder.
Sønderborg-stationen har således del
taget i arbejdet med opførelsen af en
stor lagerhal på 800 m2 for en af byens
store fabrikvirksomheder, S. J. Selve
murerarbejdet overlod man ganske vist
til murere, men ellers udførtes arbejdet
af fabrikens egne folk, som også frem
stillede det stålskelet, som hallens tag
skulle hvile på. Men ved opsætningen
af dette stålskelet måtte vi altså med ind
i billedet, og med vi menes Sønderborgstationens mænd. Hvorledes arbejdet fo
regik ses bedst af billedet nederst side 51.

★
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Et andet arbejde i Sønderjylland, som
stationerne Åbenrå og Sønderborg ud
førte i fællesskab, drejede sig om trans
port og placering af to oliebeholdere
hver til 80.000 liter. Beholderne var pr.
stk. 18 m lange og ,5 m i diameter. De
blev taget fra en stor sættevogn og pla
ceret i en udgravning ved Danfoss fa
brikerne. Både Åbenrås og Sønderborgs
folk har i den givne anledning meddelt
os, at de ikke ved alt det gode, de skal
sige om Odense-kranerne.
*

Stationsleder Fedder Jensen (Sønder
borg) har sendt os billeder af begge de

Fra Åbenrå- og
Sønderborg-stationemes transport
af en 80 000 liter
tank til Danfossfabrikerne.

to forannævnte arbejder. Men vi havde
egentlig lige så gerne imødeset et par
billeder fra stationerne i Kolding og Hor
sens, der kunne illustrere et par af de
entreprenørarbejder, som disse to statio
ner klarede med bravour i januar/februar. Kolding-stationens folk var me
stre for transporten af et 30 m langt,
4,5 m højt og 2 m bredt gitterspær fra
Tranberg i Kolding til Uggerløse ma
skinfabrik på Sjælland. Det var en op
gave med problemer, og hvis man tæn
ker på dimensionerne, vil man også kun
ne forstå, at der hele vejen måtte politi
til for at lede transporten betryggende
uden om byerne undervejs. Og hvad
Horsens-stationen angår, så transporte
rede den i det glattest tænkelige føre en
bagatel på 31 tons i form af en mobil
kran fra Arhus til havnen i Horsens.
Det er forståeligt, at der på de spejl
blanke bakker, især Stejlebakken ved

Horsens, måtte et par store kranvogne
for blokvognen for overhovedet at kom
me frem. Det var forøvrigt et anseligt
vogntog, som selvsagt havde vanskeligt
ved at holde sig inden for færdselslo
vens 14 m.

★

I sidste nummer måtte vi udskyde en
morsom bile historie om redder Axel
Sørensen, Viborg, der havde den for
nøjelse at fungere som godsejer på
»Avnsbjerg« i et lille døgns tid. Det for
holdt sig således, at godsejeren med
familie og alle godsets folk skulle til
høstfest i sognegården et par kilometer
væk, og da man ikke mente at kunne
overlade det store gods helt til sig selv,
fandt godsejeren fornuftigt nok på at
søge assistance hos os. Redder Axel Sø
rensen blev så udnævnt til godsejer for
tiden fra om eftermiddagen til langt ud
på de små timer.
S3

Efter Åstrup-drabet i Sønderjylland
blev vi anmodet om at hjælpe politiet i
Haderslev med at finde mordvåbenet i
en lille sø ved Nygård, hvor morderen
påstod at have kastet pistolen fra sig.
Det blev vore Kolding-svømmedykkere,
Aage Busch og Peter Hansen, der blev
sat på den kølige opgave. Ikke nok
med at vandets temperatur ikke kunne
blive lavere, men bundforholdene var
alt andet end indbydende. Et metertykt
lag mudder skulle de føle dem frem i,
og det er jo næsten som den berømte nål
i høstakken. Busch og Peter Hansen
måtte da også melde pas. Sidstnævnte
var forøvrigt dårligt blevet færdig med
at fange grise ved Gudsø, før han blev
dirigeret til Haderslev. Det med grisene
forholdt sig sådan, at en stor lastvogn

K

havde tabt sin last bestående af en lille
snes velvoxne søer lige ved Gudsø cen
tral. Ingen af grisene kom noget til, så
de stak af i alle mulige retninger, og da
hver eneste af dem skulle overmandes,
kunne man jo ikke finde nogen bedre
egnet end judoverdensmester Hansen i
Kolding.

★
Vi må fra entreprenørfronten også
nævne Esbjerg-stationen, der i februar
måned til Ribe jernstøberi har transpor
teret nogle meget moderne smelteovne.
Med den klædelige beskedenhed, der f.r
så karakteristisk for Esbjerg-folkene, kan
vi ikke oplyse noget om vægten, men af
billederne i Vestkysten for 10. februar
får man en tydeligt fornemmelse af, at

■
i V /Ms

Fra Kolding-frømændenes arbejde med at lede efter mordvåbenet i en sø ved Nygård.

Esbjerg-stationen har været ude for at skulle remplacere havnens slæbedamper, da et stort skib skulle forhales.
Den ene kranvogn, der ses på billedet, var dog ikke alene om arbejdet.

det ikke er småting, de har bakset med
derovre.
*

Øen Manø, der som bekendt ikke er
særligt landfast med den jydske vest
kyst, kom i midlen af februar måned i
en vanskelig situation, idet øens læge
blev alvorligt syg. Befolkningen håbede
at kunne holde al sygdom og ulykke
væk fra øen, enten til deres doktor blev
rask igen eller til vadehavets pakis for
svandt. Men værre var det jo for dok
toren, som skulle over på Ribe sygehus.
Vor station blev rekvireret, og der var
faktisk ikke andet for end at lade am
bulancen forcere vadehavets pakis — 7
km begge veje. Det gik nu godt, for det
er aktioner, man ikke er helt uden erfa
ring i derovre i Ribe. Men på hele tu
ren måtte en mand dog sidde foran på
køleren og med et tæppe sørge for, at
der ikke kom vand ind i motoren og iøvrigt sparke de isflager væk, der for me

get nærmede sig den størrelse, der hin
drer en ambulance i at køre på havets
bund.
Ja, ikkesandt, det lyder helt tosset for
os, der ikke kender forholdene ved Va
dehavet, men det er sandt hvert et ord!

★
Den 23. februar blev Ørnegården re
kvireret til en ulykke på Hellerup gods
banegård. En rangermaskines venstre
puffe var gået gennem en lastvogns høj
re dør, og maskinen havde på den må
de trukket køretøjet, en sættevogn med
læs, 6—7 m hen ad sporet. Der var 3
mand i vognen, da sammenstødet skete,
og manden, der sad ved døren, fik beg
ge ben klemt fast mellem døren og tor
pedoen. Døren var fuldstændig krøllet
sammen omkring puffen, og torpedoen
var på vognen, en Bedford A-5, på
grund af delvis fremskudt styring, ført
noget ind i førerhuset.
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Fra ulykken på Hellerup godsbanegård. Preben Petersen fra stationen i Gladsaxe står klar med
skærebrænderen, medens lægen giver den fastklemte en smertestillende indsprøjtning.

Da vore folk så denne situation, alar
meredes strax skærebrænder og hydrau
lisk værktøj fra stationen i Gladsaxe.
En tilkaldt læge gav den fastklemte
mand en smertestillende indsprøjtning.
Med udrykningen fra Gladsaxe fulgte
maskinarbejder Preben Petersen fra sta
tionens værksted, som straks efter an
komsten til stedet gik i gang med at skæ
re gennem førerhusets hjørne, så det
kunne løftes. Derefter blev torpedoen
brækket fra til midten af vognen, og
det lykkedes så ved hjælp af denne store
spreder fra det hydrauliske værktøj at
presse de sammenkrøllede metaldele så
meget fra hinanden, at manden kunne
frigøres. Under Preben Petersens arbej
de med skærebrænderen gik der flere
gang ild i vognens træværk, men det
slukkedes hver gang med kulsyresne.
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Den fastklemte mand var ikke så
slemt medtaget, som man først antog,
og efter en undersøgelse på hospitalet
kunne han transporteres til sit hjem.

★
Imponerende indsats af redningsmand
skabet, skrev Hjørringaviserne den 18.
januar, efter at vore slukningstog og
mandskaber fra Hjørring og Løkken fik
stoppet ilden i ejendommen Store Harretslevgård, således at kun én længe af
den store ejendom blev ødelagt. Bran
den udviklede en usædvanlig kraftig røg,
og en overgang truede den med at tage
et katastrofalt omfang. Men mandskabets
indsats bevirkede, at katastrofen blev
undgået. Det var fristende nok at citere
nogle af de rosende bemærkninger, som
efter dette slukningsarbejde blev vore

folk til del, men det er måske nok så
rimeligt at citere lidt fra stationsleder
Gullachs vel nøgterne brandberetning:

Ved ankomsten til brandstedet viste
det sig, at der var kraftig ild i det me
ste af den østlige længe (svinestald og
kostald), ligesom vort indtryk var, at il
den havde fat inde i laden, der var sam
menbygget hermed. Vi trængte straks
ind i laden, som var fyldt med kraftig
røg, og det viste sig, at ilden ikke hav
de nået hertil endnu. For at afbøde en
røggaseksplosion i laden, brød vi hul
i taget på denne, og samtidig brød vi hul
i taget over kostalden i nærheden af la
den. Hertil var ilden endnu ikke nået,
hvorfor vi straks indsatte to strålerør
her, og det lykkedes os at standse il
dens videre fremtrængen. Straks ved an
komsten indsatte vi 3 strålerør med vand
fra tanken, og inden denne var tømt,
havde vi vand fra en mergelgrav ca.
350 m fra stedet, hvor enhed 1438 var
bragt i stilling. Vi kunne herefter straks
indsætte endnu 3 strålerør. Imidlertid
havde ilden ved en mindre røggaseksplosion også fået fat i et loft med korn
oppe under tagryggen i den østlige længe
i laden, men dette opdagede vi så betids,
at vi ved brug af to strålerør kunne slå
ilden ned. Vi fjernede kornet, hvorefter
vi igen kunne koncentrere os om stald
længen. Her lå en mængde hø og halm
på lofterne, hvilket vi fjernede samtidig
med afslukningen. Såsnart faren for il
dens videre fremtrængen var overstået,
foretog vi afslukning af den nedbrændte
staldlænge.
Inden vor ankomst havde beboere og
tililende bragt kreaturerne ud, hvorimod
nogle svin og smågrise omkom i røgen.
Brandfogeden havde straks ved sin an
komst foranlediget hugget hul på mer
gelgraven, blot var det lavet for langt
ude, således at vi selv måtte slå et andet

hul i isen af hensyn til placeringen af
sprøjten.
Brandskaden blev således begrænset til
selve kostalden, og den eneste skade på
laden begrænsede sig til de huller, vi
slog i taget for aftræk for røgen. Det
løsøre og mindre maskiner, der befandt
sig i staldene og malkerummet, blev øde
lagt af ilden.
*

Der er i den senere tid udført en ræk
ke andre bemærkelsesværdige sluknings
arbejder, men det er som om stationerne
ikke selv finder dem omtale værd. Vi
ved f.ek., at stationen i Randers havde
en exemplarisk udrykning til en opstået
brand på en stor virksomhed i byen.
Branden blev ganske vist slukket
prompte, men vi ved, at en beretning
om såvel selve slukningsarbejdet som de
iøvrigt trufne dispositioner ville være af
interesse for mange andre stationer.

Fra kontorerne
Udnævnelser:
1/1 Fuldmægtig Viggo Skjoldborg, Ar
hus, til afdelingsleder.
1/1 Fuldmægtig Poul Halvorsen, Ar
hus, til afdelingsleder.
1/1 Overassistent Tommy Andersen,
Arhus, til fuldmægtig.
1/1 Maler Eduard Bertelsen, handelsaf
delingen, Gladsaxe, til assistent.
1/1 Assistent Kr. Glargaard, Hammel,
til stationsleder.
1/1 Redder Hartvig Ottesen, Lemvig, til
redningsfører.
1/2 Redder Børge Lundgreen, Roskilde,
til redningsfører.
1/2 Redder Louis A. Pedersen, Roskilde,
til redningsfører.
1/3 Redder Holger Svend Aage Jakob
sen, Svendborg, til assistent.
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1/3 Repræsentant Herluf Olsen, Præstø,
til inspektør.
1/4 Repræsentant Aage Hansen, Køben
havn, til inspektør.

★
Fra 1. april ændres telefonnummeret
for hovedkontoret i København til Cen
tral 8320. Samtidig udgår det »hemme
lige« nummer, C. 505, og C. 1808 hel
liges alene samtaler til hovedstationens
vagtstue.

★
I den nye tarif for ydelser efter reg
ning rettes følgende:
Side 4, Bugsering.
For ventetid beregnes samme pris som
for bugsering, men 4- 50%.
Side 5, Diverse ikke specificerede ar
bejder.
Som for bugsering.
Småtjenester. Ordet »igangslæbning«
erstattes af ordet »bugsering«.
Side 6, Extramandskab.
Tilføjelse: Ved alt arbejde bortset fra
ambulance- og sygekørsel beregnes ef
ter normal arbejdstids ophør et tillæg
for mandskabet på 50%.
Side 8, Beredskab (afsnit 4).
Det tilføjes: Prisen kan dog ingen
sinde gå under den for mandskabet
gældende.

★

Abonnementsafdelingen i København
beder os henstille til stationerne, at de
ved assistance til benzinselskabernes vog
ne så vidt muligt påfører rapporterne de
pågældende vognes løbe-numre i stedet
for indregistreringsbogstav og -nummer.

★
I SL-kartoteket bedes kortet for vogn
mand Hans Blaudson, Sønderborg, fjer
net.

★

Som allerede meddelt i cirkulære af
20. februar er dyrtidstillæget for mand
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skab omfattet af landsoverenskomsten
med Dansk Arbejdsmands Forbund æn
dret fra 1. marts til at være kr. 90.90
pr. uge for døgnvagtsmandskab og kr.
96,66 pr. uge for dagvagtsmandskab.
Dyrtidstillæget pr. time er forhøjet med
10 øre til kr. 2,02.

★

Foranlediget af en forespørgsel i »Falcken« om sikkerhedsseler og beskyt
telseshjelme henledes opmærksomheden
på, at vi allerede er gået i gang med at
forsyne sygevognenes ledsagersæder med
sikkerhedsseler, at spørgsmålet om sik
kerhedsseler i førerhuset på sygevognene derefter vil blive taget op, og at
man på stationer, der måtte mangle
brandhjelme, blot kan rekvirere sådanne.

★
Guldberg-planen har forespurgt os, om
det kan tænkes, at en eller to mand har
lyst til at gøre tjeneste i Guldberg-lejren
i Nørre Lyngvig i månederne juni, juli
og august, måske også i maj måned.
Bedst var det, om den eller de samme
folk kunne dække hele perioden. Inter
esserede bedes rette henvendelse til di
rektør M. Falck, København, hvor de
nærmere vilkår kan fås oplyst. Det kan
dog allerede her oplyses, at der bliver
tale om 3 sommerlejre i Nr. Lyngvig.
Den første vil løbe fra 1. juni til 25.
juni, den anden fra 1. til 25. juli og den
tredie fra 1. til 25. august.

★
Årsberetningen er på trapperne og vil
som sædvanlig blive udsendt fra Køben
havn til folketingsmedlemmer, kommu
ner, politimestre, amtmænd, sygehusenes
inspektører og overlæger, amts- og kreds
læger, forsikringsselskaber og større bi
blioteker. Hver station vil modtage et
passende antal til fordeling blandt større
abonnenter og andre, som måtte være
interesserede.

Ord til eftertanke
Selv en nok så stor faglig dygtighed
vil kun meget sjældent i det lange løb
kunne få virkelig betydning, hvis den
ikke er ledsaget af evnen til at vinde
tillid og skabe menneskelig respekt
blandt dem, man skal arbejde sammen
med, det være sig overordnede, sideord
nede eller underordnede.
Dette er jo ikke noget nyt. Det har
altid været rigtigt; men det gælder i
vore dage mere end nogen sinde, fordi
de komplicerede og udspecialiserede
samfundsforhold (og livsbetingelserne
iøvrigt) i stedse stigende grad nødven
diggør den arbejdsform, man med brug
af angelsaksisk terminologi benævner
»teamwork«. Det er ikke blot, når det
drejer sig om løsning af store opgaver,
men også ved et utal af mindre og dag
ligsdagsopgaver, at man kun kan opnå
tilfredsstillende resultater gennem »team
work«, hvorved det naturligvis er en
forudsætning, at der indenfor den grup

Ambu^apparaturet
Testa-laboratoriet, som fremstiller de
af overlæge Henning Ruben konstruere
de apparater til overtryksventilation og
sugning, har fornylig udsendt en beret
ning om situationer, hvorunder brugen
af apparaterne må siges at have haft af
gørende betydning for genoplivning af
patienterne. Beretningen omfatter hoved
sageligt schweiziske rapporter, men la
boratoriet råder også over rapporter fra
andre lande, derunder også fra Dan
mark. Da vi selvfølgelig kun kan være
interesserede i, at der fra det praktiske

pe, der skal arbejde dermed, skabes et
på respekt og tillid grundet samarbejde.
Noget i den retning gælder vel og har
altid været gældende for alt arbejde,
som der skal være flere til at udføre,
enten samarbejdet sker mellem menne
sker, der er nogenlunde sideordnede, el
ler det er over- og underordnede, det
drejer sig om. I sidstnævnte tilfælde er
der nok stadig nogle, der mener, at blot
lederne kan skabe den nødvendige di
sciplin, vil det være tilstrækkeligt. Selv
følgelig skal der i ethvert arbejdsforhold
disciplin til. Den kan slet ikke undvæ
res; men disciplinen skal være baseret
på gensidig tillid og respekt. Er den ikke
det, vil det ikke gå godt — i hvert
fald ikke på længere sigt — og navn
lig ikke, når der opstår vanskelige og
uforudsete situationer. Manglende for
ståelse af dette har i tidernes løb øde
lagt enorme værdier, både materielle og
menneskelige.

H. Stevenius-Nielsen
forhv, formand for industrirådet

arbejde med apparaterne tilvejebringes
et så stort erfaringsmateriale, som over
hovedet muligt, beder vi stationerne om
at rapportere til os, når de har været ude
for aktioner, hvorunder apparaturet har
været i brug og skønnes at have haft
indflydelse på resultatet af genopliv
ningsforsøg.
Antallet af stationer, hvis personale
er blevet uddannet i apparaturets brug,
stiger iøvrigt støt, men hvis det på nogen
station er forbundet med vanskelighed at
få tilrettelagt uddannelsen, vil vi gerne
vide det. Meddelelse herom sendes til
dr. O. Juhl, Falcks Redningskorps, Tiet
gensgade 67, København V.
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REDDER HARRY NIELSEN, Hillerød, med
hunden Peter, som han den 13 januar under dra
matiske omstændigheder reddede på slotssøen
Hunden havde vovet sig 100 m ud på isen, men
gik så igennem. Først i sidste øjeblik nåede Harry
Nielsen ud til den og fik fat i den.
Kan man ikke se, at hunden siger »Tak«?
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Udrykningskørsel
Vi har påbudt, at vore chauffører un
der udrykningskørsel skal stoppe op for
rødt lys, gå ned i første gear og først
fortsætte kørslen efter at have overbevist
sig om, at den fra siderne mod trafik
signalets grønne lys kommende trafik er
blevet opmærksom på udrykningssig
nalerne og holder tilbage. Påbudet er
blevet til efter moden overvejelse, men
da det ikke er helt almindeligt, at man
pålægger sig selv en begrænsning af
den ret, loven hjemler, kan det være
på sin plads her i bladet at knytte nog!e
bemærkninger til det udsendte cirkulære.
Bag beslutningen ligger ingen afstand
tagen fra de synspunkter, vi tidligere
har gjort gældende, når udryknings
kørslens betimelighed har været debat
teret, men et ønske om at tilpasse udryk
ningskørslen efter de vilkår, som tra
fikken i dag byder os. Vi vil stadig kun
ne hævde og dokumentere, at de argu
menter, som udrykningskørslens bitreste
modstandere i årenes løb har betjent
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sig så flittigt af, på de væsentligste
punkter ikke holder stik. Det er stadig
væk sådan, at tidsfaktoren er umådelig
vigtig for bekæmpelsen af brande, og at
selv små forsinkelser kan afstedkomme
katastrofer. Det er også fortsat sådan,
at der så at sige dagligt indtræffer ulyk
ker, som han have de frygteligste lidel
ser til følge for dem, der rammes, og
som retfærdiggør, at hjælpen når frem så
hurtigt som overhovedet muligt. For
manden, der sidder fastklemt i en maski
ne og er ved fuld bevidsthed, vil mi
nutter være som timer, og ved sammen
styrtningsulykker kan et halvt minut
være afgørende for spørgsmålet om liv
eller død. Vore folk rundt omkring i
landet vil kunne berette om adskillige
situationer, hvor selv små forsinkelser
ville have medført død eller tilintet
gørelse af store værdier.
Den forøgede mulighed, som retten til
udrykningskørsel giver for at redde men
neskeliv og materielle værdier og for
at forkorte menneskers og dyrs lidelser,
vil stadig være et meget tungtvejende
argument i debatten om udrykningskørs
lens berettigelse. Men når det nu er
sådan, at vægtige grunde taler for en
fortsat udnyttelse af denne ret, hvorfor
har vi da påbudt, at der skal stoppes for
rødt lys på linie med den fremgangs
måde, der skal iagttages ved indkørsel
på en hovedvej?
Vi har set sådan på spørgsmålet, at
retten for udrykningskøretøjer til at køre
over et gade- eller vejkryds mod rødt
lys, kun er en del af den dispensation
fra de almindelige færdselsregler, som er
givet for udrykningskørsel, men til gen
gæld netop den del, om hvilken man må
sige, at den er forbundet med størst ri
siko for uheld. Også med den indførte
begrænsning vil vore udrykningskøre
tøjer fortsat kunne nå ud til ulykkes
stederne væsentligt hurtigere, end hvis

de var henvist til at iagttage de alminde
lige færdselsregler. Det er et spørgsmål,
som vi naturligvis har diskuteret med en
række af vore mest erfarne folk, og de
har ikke lagt skjul på, at den stærkt
forøgede trafik efterhånden har gjort det
til en betænkelig sag at passere gade- og
vejkryds mod rødt lys. De har bl. a. gjort
gældende, at bebyggelserne omkring
stærkt trafikerede kryds, selve støjen fra
de forskellige trafikmidler og de meget
lydtætte, moderne vogne, hvis radioap
parater måske tilmed spiller meget høje
re end strengt nødvendigt, gør det van
skeligt for udrykningssignalerne at træn
ge igennem. Og ingen kan være i tvivl
om, at der er en grænse for, hvor kraf
tige signaler man kan betjene sig af.
Vi har aldrig bestridt, at det er både
urimeligt og paradoxalt, hvis et udryk
ningskøretøj undervejs til et ulykkes
sted frembyder alvorlig risiko for andre

trafikanter og måske tilmed er skyld i
trafikulykker. Men vi har overfor på
stande om, at udrykningskøretøjer skulle
være skyld i relativt flere uheld end an
dre køretøjer, været i stand til at doku
mentere, at påstandene er urigtige, og at
det tværtimod forholder sig omvendt.
Udrykningskøretøjernes hastighed er
slet ikke så stor, som mange synes. Men
den standsende trafik og signalerne kan
give folk indtrykket af stor hastighed.
Signalerne skal kunne bane vej, så kørs
len kan foregå jævnt og opbremsninger
så vidt muligt undgås. Det er da også
yderst sjældent, at udrykningskøretøjer
har været impliceret i færdselsuheld un
der kørsel ad lige gade- og vejstræknin
ger. De relativt få ulykker med person
skade, der i årenes løb er forekommet,
er hovedsageligt sket i kryds, hvor sidefra kommende vogne har krydset udryk
ningskøretøjernes kørselsretning i tillid

En situation, som enhver af vore folk vil nikke genkendende til.

63

til, at det grønne lys gav dem sikkerhed
under overkørselen.
Det er denne risiko for ulykker, som
vi med vort påbud om stop for rødt og
langsom overfart i første gear under
stadig anvendelse af signalerne håber at
kunne reducere meget betydeligt. Vi skal
stadig gøre vort yderste for at bringe
hurtig hjælp til dem, der trænger, og
forsinkelsen vil formentlig i mange til

fælde kunne indvindes derved, at man
kommer ind i trafiksignalernes rhytme,
så man ad længere, lige strækninger kun
kommer ud for enkelte stop. Men vi skal
også vise trafikanterne et skyldigt hen
syn. Og sådan som trafikken har ud
viklet sig, især i de store byer, kan dette
hensyn kun iagttages gennem en tilpas
ning af udrykningskørslen således som
påbudet er udtryk for.

Kunstigt åndedræt uden apparatur
HN-metoden er ikke passé
Vi har som bekendt været ude for et
par situationer, hvorunder vore folk ved
anvendelse af mund-til-mund-metoden
har reddet menneskeliv. Begge disse til
fælde har været skildret i pressen, og
mund-til-mund-metoden, som vi i det
følgende for letheds skyld vil kalde
MTM-metoden, har derudover både i
presse og fjernsyn været genstand for
en ikke helt ringe opmærksomhed.
Alt dette har utvivlsomt medført, at
der hos mange mennesker er opstået
den tanke, hvor vidt HN-metoden nu
måtte være passé og stod for at skulle
afløses af enten MTM-metoden eller en
variant deraf, hvorunder indblæsningen
sker gennem næsen.
Som allerede nævnt i vort sidste num
mer har der i USA været foretaget en
række forsøg med MTM-metoden, og
man er derovre kommet til det resultat,
at metoden er yderst effektiv, således at
den måtte være at foretrække frem for
HN-metoden, som efter sigende ikke
engang vil kunne holde stand som se
kundær metode, idet man formentlig
sekundært vil søge tilbage til Silvestermetoden.
Uagtet at vi efter indførelsen af pose
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ventilationen knap så hyppigt som før
vil komme ud for at skulle udføre gen
oplivningsforsøg uden apparatur, interes
serer spørgsmålet os naturligvis, og for
uden de informationer, som overlæge
Ruben har givet os om udviklingen i
USA, har vi haft lejlighed til at drøfte
det indgående med Dansk Anæsthesiologisk Selskabs transportudvalg, og vi
har selvsagt holdt os à jour med de
synspunkter, der er kommet til udtryk
under drøftelsen af problemet inden for
HN-komitéen.
Under vore drøftelser med anæsthesiologerne gjorde overlæge Henning Poul
sen, Århus, rede for nogle forsøg, han
havde ladet foretage, og som havde vist,
at ikke alle formår at lære MTM-meto
den, således at de kan udføre den med
tilsvarende eller bedre effekt end tilfæl
det er med HN-metoden. Dertil kommer,
at MTM-metoden er meget trættende at
udføre. Disse to forhold vejer naturlig
vis meget tungt, når man skal vurdere de
to metoders egnethed, idet man må be
tænke, at brugen af en genoplivningsme
tode helst skulle kunne læres af enhver
og i givet fald kunne udføres i timevis.

Spørgsmålet om kunstigt åndedræt
uden apparatur har for os to sider. Den
ene er, at vore folk selv skal kunne give
kunstigt åndedræt både med og uden
apparatur, og den anden er, at vi hvert
år lærer andre mennesker at udføre kun
stigt åndedræt uden brug af apparatur.
Hvad vore egne folk angår, er vi
kommet til det resultat, at vi ikke skal
kaste HN-metoden over bord til fordel
for MTM-metoden. HN-metoden er fort
sat at betragte som en god metode. Den
er let at lære, og den er ikke særlig træt
tende at udføre rigtigt selv i lang tid. På
den anden side har vi også måttet tage
til efterretning, at MTM-metoden kan
have en større effekt, og at den er an
vendelig i visse situationer, hvor HNmetoden kommer til kort. Man kan tæn
ke sig, at man umiddelbart efter en
drukneulykke får den druknede op med
hovedet på kanten af en robåd. I en så
dan situation vil man øjeblikkeligt kun
ne gå i gang med at give kunstigt ånde
dræt efter MTM-metoden. Man kan
også bruge metoden, medens man bæ
rer en patient ind på strandbredden, og
vi har endnu i frisk erindring tilfældet
fra Arhus, hvor den skindøde kun hav
de hovedet frit. Og endelig er der jo de
tilfælde, hvor der foreligger indre kvæ
stelser. I sådanne situationer er det
klart, at MTM-metoden har sine fordele,
og det er med henblik herpå, at vi er
kommet til det resultat, at vore folk må
lære MTM-metoden foruden HN-meto
den. Vi vil dog meget gerne understrege
så kraftigt som muligt, at dette kun
gælder vort eget personale, og at det
ikke er meningen, at vi skal indføre
MTM-metoden i vor instruktion af
andre.
Konklusionen er altså, at vi skal bibe
holde HN-metoden, men derudover lære
også at anvende MTM-metoden. I den
forbindelse gør vi opmærksom på, at

anæsthesiologerne tager afstand fra
den gamle regel om, at man ikke må
begynde at give kunstigt åndedræt, hvis
der foreligger indre læsioner. Hvis vejr
trækningen er ophørt, skal genopliv
ningsforsøg strax iværksættes, idet man
selvfølgelig forinden sørger for frie luft
veje. Dr. ]uhl har udtrykt det på denne
måde: Hvis patienten ikke trækker vej
ret selv, skal den, der først kommer til
stede, trække det for ham. Og der skal
ikke først anstilles betragtninger om,
hvor vidt patienten nu også kan tåle for
søgene. Hvis de nemlig ikke sættes i
gang, dør patienten. Noget andet er så,
at vore folk, hvis de har formodning om,
at der er indre kvæstelser, især thoraxlæsioner, skal kunne bruge MTM-meto
den, som jo ikke vil forværre eventuelle
indre kvæstelser.
Den anden side af sagen er vor in
struktion af andre i kunstigt åndedræt.
På dette felt skal vi fortsat holde os til
undervisningen i HN-metoden. Der er
flere grunde hertil. For det første har det
som nævnt vist sig, at ikke alle kan lære
MTM-metoden, så den får lige så god
eller bedre effekt end HN-metoden. For
det anden er metoden meget trættende,
og for det tredie vil det være forbundet
med vanskelighed at få andre til at lære
den, idet mange utvivlsomt vil vige til
bage for at udføre de praktiske øvelser.
Dette sidste er jo en ting, der allerede er
sagt mange vittigheder om, og det skal
da også erkendes, at de praktiske øvel
ser selvfølgelig ikke altid ville forekom
me uæstetiske. Det kommer jo lidt an
på ofrene. Tilhængere af metoden har
hævdet, at den praktiske undervisning
skulle kunne gennemføres på den måde,
at f. ex. ægtepar deltog og øvede sig på
hinanden.
Imidlertid vil det jo nok komme til at
ligge lidt tungt med at få folk til at kom-
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me parvis for at få undervisning, og vi
må også tænke på, at en meget stor del
af eleverne vil være børn og unge men
nesker, om hvilke man erfaringsmæssigt
ved, at vi kun i de færreste tilfælde vil
kunne få dem til at komme parvis.
En meget væsentlig ting har for os
også været den smittefare, der kan være
forbundet med praktiske øvelser i MTMmetoden. Man behøver blot at tænke
på, at et offer kan gå rundt med en
uopdaget TB, og vi har ikke ment, at
vi under den almindelige undervisning
i kunstigt åndedræt kan løbe den risiko.
For undervisningen af vore egne folk
i MTM-metoden gælder ikke de sam
me ulemper. Vore folk er fysisk stærke
nok til, at de i almindelighed skulle kun
ne holde ud at bruge metoden, og de
skulle også have forudsætninger for at
lære at bruge den effektivt. Hvad det
uæstetiske angår, vil de, således som det
er os bekendt at en række læger har

gjort, kunne øve sig på kone og børn,
og når der kommer fantomer på mar
kedet, d. v.s. modeller af samme slags
som blev vist i fjernsynet, vil vi også ved
hjælp heraf kunne bibringe vore folk de
fornødne kundskaber. Forøvrigt viste
aktionen i Århus og Viborg, at vore
folk meget hurtigt vil komme efter det.
I vor undervisning af andre skal vi
som nævnt fortsat holde os til HN-metoden, men vi vil gerne understrege, at der
i højere grad end hidtil skal lægges vægt
på de frie luftveje. Det er så uendeligt
vigtigt, for det nytter ikke, at man gør
sig de hæderligste anstrengelser for at
trække patientens vejr, hvis luftvejene
er stoppet til. Og i forbindelse hermed
skal det pointeres, at også patientens
lejring er uhyre vigtig. Husk derfor al
tid at vise eleverne Trendelenburg-le]ringen og forklare dem, hvilken glimren
de mulighed for rigtig lejring der findes
ved en grøftekant eller på en strandbred.

Mandskabslønnen i 1958

Inden for de sædvanlige geografiske
områder varierer gennemsnittet således:
København ...................... kr. 14.486,—
Sjælland/Møn .................. kr. 13.510,Lolland-Falster/Bornholm kr. 12.889,—
Fyn/Langeland .............. kr. 13.185,—
Jylland ............................. kr. 12.912,Gennemsnitslønnens sammensætning
varierer ikke stort fra år til år. Den pro
centvise fordeling af grundløn, kørepenge, overtid og iøvrigt ser for de sidste
4 år sådan ud:

Udregnet på grundlag af årsindtægten
for 626 reddere, der i kalenderåret 1958
har været fuldt beskæftiget, bliver den
gennemsnitlige, totale årsløn kr. 13.369
mod kr. 12.480,— i 1957, kr. 11.878 i
1956 og kr. 11.254,— i 1955. Forhøjelsen
fra 1955 til 1958 andrager således 19%,
og den kan man passende sætte i for
hold til stigningen i leveomkostningerne,
der i samme periode har været på 10%.
Der er altså tale om en stigning i real
lønnen på 9 %.
Gennemsnitslønnen for 1958 fremkommer således:
Grundløn og dyrtidstillæg kr. 9.907,—
Kørepenge ....................... kr. 1.756,—
944,—
Overtid ............................. kr.
Iøvrigt .............................. kr.
765,Kr. 13.369,-
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Grundløn

Kørepenge

Overtid

Iøvrigt

1955
6,2
74,9
12,4
6,5
1956
77,0
5,7
11,6
5,7
1957
11,7
75,9
6.2
6,2
1958
74,1
5,7
13,1
7,1
Den lille procentvise stigning af kørepenge og overtid i 1958, der selvfølgelig
modsvares af et tilsvarende fald i grund
lønnen, skyldes udelukkende de hårde
måneder i begyndelsen af 1958.

Specialbibliotek
for
brandmænd
I den nedenfor refererede samtale med
Københavns brandvæsens bibliotekar, hr.
A. Froloff, fortælles lidt om det special
bibliotek for brandslukning, som også
vi kan drage nytte af.

Vi kommer allesammen ud for pro
blemer, til hvis løsning vi strengt taget
godt kunne tænke os lidt bedre forud
sætninger end dem, vi nu engang er i
besiddelse af. Det gælder selvfølgelig i
almindelighed, men det gælder i ganske
særlig grad for problemer i forbindelse
med den voldsomme tekniske udvikling,
som vi oplever. Vi stilles jævnligt over
for opgaver, der kræver, at vi bryder
med vanetænkning og kutymemæssig
planlægning, og vi oplever, at det selv
for folk, om hvilke man umiddelbart
skulle tro, at de måtte vide besked, på
grund af den rivende udvikling kniber
med at bevare overblikket over indhol
det af den tilgængelige faglitteratur.
Det er med henblik herpå, at man op
retter og opretholder specialbiblioteker
og brancheråd. Den slags institutioner op
står, fordi der har udviklet sig et ganske
enormt behov for exakt viden om tin
gene, og det står så til os selv, om vi
vil gøre brug af den hjælp, som biblio
tekerne og de faglige oplysningscentra
ler byder på.

I vor egen branche har Rørmark som
bekendt i en årrække været beskæftiget
med at indsamle og bearbejde et omfat
tende materiale om redningsarbejdes
forskellige former, og på brandsluknings
området findes der hos Københavns
brandvæsen et udmærket bibliotek og en
dertil knyttet oplysningstjeneste, som vi
— og dermed menes i givet fald også de
enkelte af vore stationer — er velkom
men til at henvende os til og søge råd
hos.

Vi har besøgt biblioteket hos Køben
havns Brandvæsen på brandstationen på
Enghavevej i København og bedt biblio
tekaren, hr. A. Froloff, fortælle os lidt
om den service, der ydes derfra, og som
vi altså også kan nyde godt af. Vi bad
først hr. Froloff forklare lidt om biblio
tekets etablering og den service, det
yder, og hertil svarede han:
— Biblioteket her er i virkeligheden
skabt langsomt og udbygget /ra en op’
rindelig ret spredt håndbogsaj iling. Den
tekniske bogsamling er ifølge sagens na
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tur ikke så omfattende, når man sam
menligner den med et almindelig biblio
teks. Derfor arbejder vort bibliotek snæ
vert sammen med universitetsbibliotekets
2. afdeling og Danmarks tekniske bi
bliotek. Vi anskaffer således kun den
brandtekniske litteratur, som almindelig
vis ikke indkøbes af de andre bibliote
ker, og kommer vi ud for spørgsmål, der
ikke direkte angår brandvæsenets pro
blemer, låner vi fra eller henviser til
andre specialbiblioteker, hvoraf jeg kan
nævne biblioteket hos Brandværnskomi
téen, Fabriktilsynet, Civilforsvaret o.s.v.
Man kan aldrig blive selvforsynende,
men må bygge på hinandens litteratur.
— Hvordan hjælper De så Deres egne
folk?
— Vi lægger meget stor vægt på op
lysnings- og referattjenesten, og det er
givet, at et sådant arbejde er vældig
praktisk. Det ville jo være meningsløst,
om den, der til en undersøgelse eller en
rapport får brug for oplysninger, som
andre har redegjort for i litteraturen,
skulle spilde alt for megen tid ved selv
at måtte gå i gang med at søge oplys
ningerne. Derfor gør vi det, at vi regi
strerer emnerne omhyggeligt, således at
vi når som helst kan slå op og finde den
litteratur, der er udgivet om netop det
emne, der spørges om. En sådan distri
bution af faglige oplysninger er langt
vigtigere end at samle på bøger og stille
dem på en hylde.
— Og den service må vi også gøre
brug af?
— Selvfølgelig. Enhver, der er interes
seret i brandslukning og de dermed for
bundne emner, er altid velkommen til at
henvende sig hos os, og det gælder na
turligvis også Falcks folk. Jeg vil endda
tilføje, at Falcks folk agter vi at behand
le som vore egne. Og forøvrigt har vi
skam fået henvendelser fra Falck-folk i
provinsen, selv om det ikke er mange.
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Men måske skyldes det, at de ikke rigtig
er klare over, at vi existerer.
— Er der grænser for, hvad De kan
hjælpe med?
— Det er klart, at der er grænser, for
der er jo problemer, som slet ikke er
løst endnu, og som følgelig ikke kan
forekomme i litteraturen. Men hele den
brandtekniske litteratur er langt mere
righoldig, end man almindeligvis forestil
ler sig. Man må tænke på, at der ud
over de almindelige statsprøveanstalter
findes en række brandtekniske forsk
ningssteder, som jævnligt gør rede for
foretagne forsøg, og som ofte kan hjælpe
brandmanden under hans praktiske ar
bejde.
— Biblioteket her ligner jo ikke no
get andet bibliotek!
— Nej, det er rigtigt. Den, der venter
sig en masse hyldemeter med smukt
indbundne bøger med guldbogstaver,
bliver dybt skuffet. Som helhed ser
vores samling broget ud. Ganske vist er
der flere tusinde bøger, men de er —
bortset fra håndbøgerne på de forskel
lige arbejdssteder — slet ikke det vigtig
ste. Fagbøgerne forældes jo hurtigt, og
man må nødvendigvis lægge større vægt
på de faglige tidsskrifter, hvori forskerne
nedfælder deres erfaringer og forsøgs
resultater. Tidsskrifterne er så afgjort
den vigtigste litteraturkilde.
— Hvis vi skal give vore stationer en
anvisning på, hvorledes de i givet fald
gør brug af bibliotekets service, hvad
skal vi så fortælle?
— Hvis Deres folk kommer ud for
ting, som de gerne vil vide mere om end
de selv ved, kan de blot skrive eller
ringe hertil og opgive det emne, de vil
vide noget om. Hvis vi har noget om
emnet, kan vi eventuelt udlåne materia
let, idet vi selvfølgelig beder om at få
det tilbagesendt hurtigst muligt efter
brugen. Hvis det er et emne, vi ikke

har noget om, kan vi fortælle, hvor op
lysningerne kan søges, herunder, hvilket
andet bibliotek man skal henvende sig
til. Må jeg blot tilføje, at regulære hånd
bøger låner vi ikke ud. Det gør de andre
biblioteker heller ikke, men jeg går ud
fra, at de håndbøger, som vi kalder
»bibler«, har Rørmark formentlig selv
på Amager-biblioteket.
— De ved jo, at vi i korpset har et
stort problem i den geografiske spred
ning af de mange stationer. Hvorledes
får De orienteret de interesserede hos
brandvæsenet om det nye, der kommer?
— Ja, jeg forstår så godt, at proble
met er svært for korpset at løse, hvis det
vel at mærke skal løses på en økono
misk overkommelig måde. Selv med vort
begrænsede område går der ret lang tid.
Men lad mig sige det sådan, at når vi
har modtaget bøger, tidsskrifter, rappor
ter, fotokopier o.s.v., så klassificerer vi
med det samme emnerne og fører dem

på kort, så vi med det samme kan finde,
hvor et emne har været behandlet. Men
når det så er sket, lader vi tingene cir
kulere. Det sker efter ganske bestemte
regler, og det er formelt sådan, at alle
hos brandvæsenet på den måde får lej
lighed til at gennemse det cirkulerende
stof. Men cirkulationen tager ca. 4 måne
der og meget ofte mere, så det kniber
altså, hvis en af dem, der har været
først i rækken, rekvirerer stoffet for at
gå i dybden med det. Men her har vi
dog en god hjælp i vort fotokopiapparat,
som vi iøvrigt også bruger, hvis flere
ønsker at bruge den samme kostbare
bog.
— Hvad med litteratur, der berører
redningsarbejde?
— Ja, på det punkt er vi jo ret fattige,
men vi nærer jo det håb, at Falck en
skønne dag når dertil, hvor vi er nået
til på brandvæsenets område, således at
vi rigtigt kan supplere hinanden.

Masser af huller
Det turde vist være sivet ud, at vi har
fået hulkort-anlæg på hovedkontoret i
København, og skulle der være stationer,
der i forhold til den sædvanlige budstik
kevej ligger lidt afsides og derfor ikke
har hørt andet, kan vi oplyse, at anlæget
er fint i gang med en del af de funktio
ner, som det er meningen at lade udføre
pr. hulkort.
Nu skal man næppe være nogen stor
profet for at forudse, at der allerede ved
denne indledning vil være en del, der
mener, at noget med huller og hulkort i
hvert fald ikke kommer dem ved, og så
skulle pokker da gøre sig den ulejlighed

at læse videre. Men la’ være med at se
sådan på det! For det første kommer vi
allesammen før eller senere i berøring
med systemet, således at det betaler sig
at tage tyren ved hornene og få lidt at
vide om, hvad det hele er for noget. Og
for det andet skal vi gøre vort bedste for
at skildre anlæget og funktionerne på en
letfordøjelig måde.

Hvordan det var før
Man kunne jo nok have ønsket, at
alle havde set, hvorledes vi bar os ad,
før vi fik hulkort. Vi havde protokoller,
lister, kartoteker og blanketter i lange
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baner, og dertil brugtes en del boghol
derimaskiner, som efterhånden havde
fået en del år på bagen og trængte til
udskiftning. Efterhånden som arbejdet
tiltog, blev det imidlertid klart for os, at
en fuldstændig omlægning af abonne
mentsbogholderiet ville være mere hen
sigtsmæssig end at lappe på det gamle
system, og efter indgående undersøgel
ser besluttede vi overgangen til hulkort.
Det har taget et år at skifte fra vort
gamle system til hulkort, og det tør si
ges, at overgangen har været hård.
Men nu er alt det historie. Nu smiler
vi ad datidens fortrædeligheder, for nu
har vi maskiner til at tage slæbet og
ubehagelighederne, og dem behøver vi
ikke engang at have medlidenhed med.
De æder sig hurtigt og præcist gennem
det materiale, de bliver fodret med, og
de afleverer lige så præcist de resulta
ter, vi ønsker.
Hvad er et hulkort?
Det materiale, vi fodrer maskinerne
med, er hulkort. Kig engang på det kort,
vi har gengivet, og hvis virkelige stør
relse er 82x187 mm. Det indeholder 80
lodrette kolonner med cifrene 0—9, altså
10 linier. Det giver 80X10=800 »posi
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tioner«, (hulmuligheder). Dertil kommer
så 2 »overlinier« med yderligere 2x80=
160 hulmuligheder.
På det gengivne kort er også vist,
hvorledes man med huller (de sorte rekt
angulære felter) kan markere et hvilket
som helst bogstav eller ciffer. Et ciffer
markerer man selvfølgelig ved at hulle
oven i det på kortet trykte ciffer. Et
bogstav »koder« man ved hjælp af to
huller, dog således at i hulles som 1.
Man kan altså ved at hulle et kort ud
trykke 80 cifre og/eller bogstaver, og det
vil i reglen være nok til at udtrykke føl
gende ting:
1) Station nr.
2) Abonnementsnummer.
3) Forfaldsdag og -måned.
4) Navn og adresse.
For hver abonnent har vi hullet et så
dant kort, kaldet navnekort. Hvis vi la
der hele bunken af navnekort gå gen
nem anlægets sortermaskine, så vil den
med en hastighed af 39.000 kort i timen
lægge kortene i den orden, vi ønsker.
Dog bemærkes, at kortene skal engang
igennem maskinen for hver kolonne, der
er tale om. Hvis vi f. ex. skal have lagt
kortene i nummerorden, skal de igennem
6 gange, da højeste nummer har 6 cifre.

Vi kan selvfølgelig også lægge kortene i
stations-, måneds- eller datoorden.
Nu har vi i virkeligheden foregrebet
begivenhedernes gang, for vi har endnu
ikke fortalt om selve hullerne. De laves
på maskiner, der minder om skrivema
skiner. Blot laver de altså huller i stedet
for cifre og bogstaver. At lave huller er
et specialarbejde, hvor spindesiden hæv
der sig overlegent. Vore damer præsterer
op mod 14—15.000 huller i timen pr.
næse, så man vil forstå, at fingrene skal
sidde rigtigt. Det er uhyre vigtigt, at hul
lerne anbringes rigtigt, og da selv de
dygtigste »hulledamer« kan slå forkert,
bliver hvert kort kontrolhullet.
En kontrolhullemaskine, som også lig
ner en skrivemaskine, laver ikke selv
huller. Den har »følestifter«, som føler,

om hullerne er slået rigtigt. Der skal så
ledes være overensstemmelse mellem
hulledamens og kontrolhulledamens nedtrykning på maskinernes taster, og er
der ikke det, laver kontrolhullemaskinen
vrøvl, og kortet må tages ud for at blive
rettet.
Hold nu fast ved, at vi har hullet et
kort for hver abonnent, et såkaldt nav
nekort. Men da det ikke indeholder alle
de oplysninger, vi har brug for, må vi
have flere kort. Vi må først og frem
mest have et teknisk kort, d. v. s. et kort,
der indeholder oplysninger om afgift, af
delinger, abonnentens erhverv, tegnings
år, art og antal motorkøretøjer m. v.
Ved hjælp af disse to kort, navnekort
og teknisk kort, kan vi lade en maskine
udskrive kontrakter. Maskinen er en så-

Damen til højre laver huller i kortene — masser af huller i masser af kort — og damen til venstre kontrol
lerer, at hullerne er placeret rigtigt. Hvis de ikke er det, laver hendes maskine vrøvl, og kortene må laves om.
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Tabulatoren er en kompliceret maskine, der kræver sagkyndig betjening, og som i starten var genstand for
megen opmærksomhed. Omkring maskinen ses fra venstre dir. M. Falck, overassistent E. V. Larsen, fuld
mægtig Lilballe og hovedbogholder H. Jørgensen.

kaldt tabulator, en kombineret regneog skrivemaskine, der skriver 4800 linier
i timen, d.v. s. en kontrakt i løbet af
3—4 sekunder, samtidig med at den »op
suger« afgiftsbeløbene og afleverer sum
men til os efter endt arbejde.
Flere hulkort
Nu har vi imidlertid brug for at få
lavet andet end skrevet kontrakter. Når
et abonnement forfalder, skal man i bog
holderiet udføre en funktion, der kaldes
debitering. Derved forstås, at man note
rer sig det tilgodehavende, man får på
forfaldsdagen. Det gør vi nu på den
måde, at vi i en maskine, der kaldes re
produceren, lader navnekort og teknisk
kort fremstille et tredie kort, som vi kal
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der debetkort. Summen af disse debet
kort, som også optælles pr. maskine, er
det beløb, vi sammenlagt debiterer. No
genlunde samtidig lader vi også repro
duceren og tabulatoren i forening udskri
ve girokort.
Et girokort til huller ligner ikke de
girokort, vi hidtil har brugt. Men det
har stadig en talon, som vi modtager,
når betaling har fundet sted. De hullede
taloner lader vi gå gennem reproduceren,
som så fremstiller et kreditkort, og alle
kreditkort lader vi sammen med debet
kortene gå gennem en maskine, der kal
der collateren. De debet- og kreditkort,
der svarer til hinanden, finder så hinan
den i collateren, og dermed bliver be
standen af debetkort selvfølgelig miindre

og mindre. Debetkortene fortæller os til
enhver tid, hvilke betalinger, der står
åbne. Og nu vil den intelligente læser
uden videre forstå, at debetkortene så
kan bruges til at udskrive rykkerbreve
med, idet man putter dem i tabulatoren
sammen med navnekortene og lader ma
skinen ordne resten. Så enkelt er detl

Pas på med numrene!
Alt hvad vi hidtil har sagt, har utvivl
somt virket lidt kedeligt for de fleste, i
hvert fald ude på stationerne. Men det er
dem ikke uvedkommende. Sagen er nem
lig den, at hele hulkortanlægets gnid
ningsfrie funktion afhænger af, at man er
pinlig nøjagtig. Et hulkort registrerer
f. ex. en indbetaling efter nummeret og
ikke efter navn eller adresse, og hvis en

station på sit indtægtsregnskab angiver
et forkert nummer, bliver maskinernes
kreditering forkert. Derfor beder vi me
get indtrængende alle på stationerne, der
har med regnskaberne at gøre, om at
være meget omhyggelig med abonne
mentsnumrene.
Og der er en meget vigtig ting til.
Hulkortmaskinerne kan ikke lide à conto
indbetalinger. De vil kræve et nyt kort
for hver indbetaling. Derfor beder vi sta
tionsledere og repræsentanter være os
behjælpelige. Hvis det kan ventes, at
restbeløbet ret hurtigt går ind, så vent
med at føre beløbet på indbetalingslisten,
til hele beløbet er indgået. I kassekladen (kassebogen) opføres à conto ind
betalinger som hidtil, men de medta
ges ikke på listerne, før hele beløbet

Assistent W. R. Larsen ved reproduceren, der fremstiller nye hulkort på grundlag af de kort, man har i
forvejen. Til højre ses en del af kartoteket med navnekort og tekniske kort.
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er indgået. Hvis sidste indbetaling træk
ker ud, må man forklare de pågældende,
at de risikerer et rykkerbrev på hele
beløbet. At det af bilag i kassen må
fremgå, at kassen indeholder à conto
beløb, siger sig selv.
Det bliver bedre endnu!
Vi indledte med at sige, at hulkortanlæget fungerer fint med hensyn til de
funktioner, vi foreløbig har ladet det
arbejde med. Dermed antydede vi, at der
kommer mere til. Og det bliver ting, som
i allerhøjeste grad får stationernes inter
esse. Vort anlæg, der koster % million
kroner, har en uudnyttet kapacitet, og vi
kan, selv om der bliver tale om en vis
udvidelse, tage en del flere opgaver op,
som for øjeblikket løses mer eller mindre
pr. håndkraft. Det er først og fremmest
et område som rapporterne. Den dag er
ikke mere fjern, da vi lader rapporterne
hulle, og dermed vil vi få et uvurdeligt
statistisk materiale, der bl. a. muliggør
en regelmæssig og ret hurtig tarifkon
trol. Og dermed vil bl. a. de blå ske
maer blive overflødige. Vi vil fra hul-

Sortermaskinen, der i løbet af en time sorterer 39 000
kort i 10 bunker.
Øverst i næste spalte er overassistent E. V. Larsen
i færd med at koble de funktioner, som ønskes ud
ført af tabulatoren.
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kortene kunne forsyne stationerne med
enhver ønskelig oplysning om udryk
ningerne. Vi vil også kunne lade ma
skinerne udføre hele lønningsregnska
bet, så man på stationerne kun behøver
at oplyse os om antallet af køre- og
overtidstimer i den forløbne uge. Løn
regnskabet for hele landet vil maski
nerne kunne udføre på en dags tid, idet
den afsluttende funktion vil være, at
tabulatoren udskriver check og konvo
lut til hver mand.

En med fjerpen blækskrevet Quittering.
Enhver vil forhåbentlig kunne se per
spektiverne. Så lad derfor være med at
rynke på næsen af disse nymodens ma
skiner, hvis formål jo udelukkende er
at gøre tilværelsen behageligere for os.
Det tager sin tid at vænne sig til, men
for de fleste lykkes det. Der kan være
enkelte, som foretrækker middelalderen,
således som vi så det fornylig, da en
kunde returnerede det hullede girokort,
hvis betydning han ikke »kjendte«, og
udbad sig en rigtig Quittering skrevet

med blæk. Og da vi er til for at hjælpe
folk og opfylde deres ønsker, skrev vi
naturligvis en Quittering med blæk til
ham, endda gjorde vi os den ulejlighed

at skrive den med en rigtig gammeldags
fjerpen, som vi med lodder og trisser
fik tryllet frem.

7//
Inden for vore forskellige arbejdsom
råder støder vi på en række udtryk og
begreber i forbindelse med ilt. Lad os
blot nævne iltmangel, ilthunger, iltfor
giftning, iltapparatur o.s.v., så er ingen
i tvivl om, hvad vi mener. Det er ting, vi
i årenes løb har talt og skrevet en hel
del om, men det er vist nok rigtigt at
sige, at vi i disse forbindelser har for
sømt at give en mere fyldestgørende skil
dring af selve grundstoffet. Det forsømte
søges derfor indhentet med denne frem
stilling.
Folk behøver i almindelighed ikke at
spekulere særligt meget på ilt. Men for
vore folk er det nødvendigt at vide en
del om dens karakter og betydning. Vi
kan ikke klare os med kun at vide, at
ilt er en for os mennesker absolut nød
vendig bestanddel af den luft, vi ind
ånder. Vi skal nødvendigvis vide mere,
og vi skal navnlig vide, at både for lidt
og for meget ilt kan frembyde fare, for
faren refererer sig bl. a. til sådanne ar
bejdsområder som livredning og brand
slukning. Det siger derfor sig selv, at ilt
er et stof, vi skal ofre opmærksomhed
og tilegne os kendskab til.
Iltens betegnelser.
Ilt er et grundstof, hvis kemiske be
tegnelse er bogstavet O. Ordet ilt er
rent dansk. Det er skabt af H. C. Ørsted,
som indførte det i sin nomenklatur fra
1814. Før den tid kaldte man ilt for sur
stof eller ildluft. På engelsk siger man

oxygen og på fransk oxygène. Begge
ord hidrører fra latinens oxygenium. På
tysk hedder ilt Sauerstoff, på norsk sur
stoff, og på svensk syrgas. Disse frem
mede betegnelser bør man kende, for
man kan jo nemt komme ud for bro
churer og brugsanvisninger på fremmede
sprog, og så er det unægteligt rart at
vide, hvad man har med at gøre.
Når vi nævner de forskellige benæv
nelser har det også en anden årsag. Det
kan nemlig ikke bestrides, at det er ret
uhensigtsmæssigt med så mange forskel
lige udtryk for et så vigtigt stof. Derfor
har den danske terminologicentral hen
stillet, at man her i landet og vel især i
den faglige omtale af ilt prøver at vænne
sig til betegnelsen Oxygén. Det samme
har man gjort i Sverige og de tyskspro
gede lande, og man kan allerede spore
en vis tendens i svensk og tysk fag
litteratur til at anvende oxygen i stedet
for henholdsvis syrgas og Sauerstoff.
Men det tager selvfølgelig sin tid at
trænge igennem med sådan en ændring,
og vi må sikkert regne med endnu nogle
år at høre og læse om ilt. Endnu har
bestræbelserne i Danmark ikke sat sig
særligt tydelige spor, så derfor kan vi
også i det følgende tillade os at holde
os til H. C. Ørsteds udstryk.

Et udbredt stof.
Ilt er det mest udbredte og hyppigst
forekommende stof på kloden. Det turde
være almindeligt bekendt, at omkring

75

21 % af den atmosfæriske luft er fri ilt,
og at ca. 88 % af vandet er kemisk bun
det ilt. Hertil kan man så lægge den ke
misk bundne ilt, der forekommer i jord
skorpens bestanddele af oxyder, sili
kater, karbonater, sulfater, fosfater og
nitrater. Her skønner man iltindholdet
til omkring 47 %. Alt i alt anslås ilt at
udgøre ca. 50 % af den samlede jord
overflade incl. atmosfæren.
Selvom ilt forekommer i naturen i så
enorme mængder, er det alligevel sådan,
at man på mangfoldige områder ikke
kan nøjes med den mængde, der fra na
turens side er lige for hånden. Vi ken
der det selv så godt fra vore iltflasker,
som vi bruger til at hjælpe åndedrætsbesværede og skindøde med. Man frem
stiller altså ilt, og det sker enten ved
elektrolyse af vandige opløsninger eller
ved fortætning og destillation af at
mosfærisk luft ved lav temperatur og
højt tryk. Den elektrolytiske fremstil
lingsproces, hvor råstoffet selvfølgelig er
vand, kræver et ret stort strømforbrug,
så metoden anvendes kun i lande med
billig elektricitet. Den anden metode, de
stillationen, er i virkeligheden såre enkel,
når man tænker på, at der er 13° C.
forskel på kogepunkterne for flydende
ilt (— 183° C.) og flydende kvælstof
(—196° C.). Når man lader flydende
luft fordampe, vil kvælstoffet jo for
dampe først, og så har man ilten tilbage.
På den måde kan man fremstille tilstræk
keligt ren ilt (indtil 99,5 %) til anven
delse i industri og hvor man ellers har
brug for ilt.

Karakter og egenskaber.
Vi ved, at »ilt er en luftart, der hver
ken har farve, lugt eller smag. Hvis ilt
afkøles kraftigt, ændres dens tilstand fra
luftart til vædske, men det kræver som
før nævnt en meget lav temperatur, så
flydende ilt er ikke noget hyppigt syn
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for os. Som vædske får ilten forøvrigt
farve, idet den så bliver svagt stålblå.
For en ordens skyld kan vi nævne, at
ilten selvfølgelig også kan antage fast
form lige som vand, der kan blive til is.
Men at fryse ilt til fast stof kræver en
temperatur, der kommer et godt stykke
ned mod det absolutte nulpunkt(-273°C).
Ilt opbevares og transporteres i stål
flasker under et tryk på 100—150 atm.
For behandlingen og opbevaringen af
sådanne flasker gælder en række sikker
hedsforskrifter, der tilsigter at forhindre
brande og eksplosioner. Forholdet er
nemlig det, at ilt har en overordentlig
stærk tilbøjelighed til at forbinde sig
med andre stoffer. Når der sker en så
dan forbindelse, taler man om en oxy
dation (at oxydere), vel at mærke hvis
der er tale om en langsom proces. Ved
normal temperatur sker oxydationen for
langt de fleste stoffers vedkommende
langsomt. Vi kender så udmærket pro
cessen fra f. ex. jernet, der ruster. Hvis
forbindelsen er hurtigere og sker under
en vis lys- eller varmeudvikling, taler
man om en forbrænding, og her kender
vi også typiske exempler som f. ex. selv
antændelse i oliemættede klude, halm,
koks- og tørvelagre o. 1. Hvis et stof som
helhed hurtigt forbinder sig med ilt
under betydelig varmeudvikling, kalder
vi processen for en explosion.
Ilt og ild.
Af det forannævnte vil det fremgå, at
ilt er en luftart, der er god grund til at
passe på. Man kunne måske være fristet
af udtrykket luftart til ikke at skænke
ilten så megen opmærksomhed som til
fældet er med visse gasarter. Men ilt er
altså slet ikke så uskyldig, og i uden
landske lærebøger er det da også almin
deligt at rubricere ilt som gasart. Sven
skerne kalder jo ligefrem ilt for gas.

Til trods for, at 78 % af den at
mosfæriske luft består af kvælstof, for
mår luftens ilt, der altså er fortyndet
fem gange, at nære enhver ild. Ganske
vist er det oftest — men ikke altid —
sådan, at gasarter, dampe samt flydende
og faste brændbare stoffer brænder ro
ligt i atmosfærisk luft. Men hvis der til
føres mere ilt, vil forbrændingsproces
sen blive mere intensiv. Den vil foregå
hurtigere og give højere temperaturer. I
ren ilt ville forbrændingen få karakter af
en explosion. %
For al anvendelse af ilt gælder, at den
aldrig må komme i nærheden af brand
bare stoffer. Alle ved forhåbentlig, at
man ganske særligt skal passe på olie,
det være sig i flydende eller forstøvet
form eller som damp, og så selvfølgelig
gasarter. Der vil ellers danne sig eksplo
sive blandinger. De steder, hvor vi har
store iltflasker med omfyldningsag
gregat, er det indprentet, hvor forsigtig
man skal være. Bare en lille smule olie
kan afstedkomme alvorlige ulykker.

Ilt og åndedræt.
På en anden front — visse former for
redningsarbejde og under befordring af
skindøde og åndedrætsbesværede — er
det mangel på ilt, der er kendetegnet.
Et voxent menneske bruger godt og vel
Vå m3 atmosfærisk luft i timen. At
luftens iltindhold netop ligger på ca. 21
% er særdeles praktisk, for dette indhold
passer os fortrinligt. Kommer man ned
under et iltindhold på 15 %, er der tale
om underforsyning, selv om man rent
faktisk kan klare sig med et indhold på
helt ned til 9—10 %. Men kommer man
derunder, indtræder der ret hurtig be
vidstløshed, og indåndingsluft med kun
3—4 % ilt medfører uden videre kvæl
ning. Disse oplysninger kan samtidig
være svar på det spørgsmål, der har
været rejst i forbindelse med kunstigt

åndedræt efter mund-til-mund-metoden.
Selv om udåndingsluftens iltindhold er
lavere end de 21 %, så er den i hvert
fald ikke under 15 %.
Indånding af ren ilt er under normale
forhold og i en begrænset tid ikke for
bundet med risiko af nogen art. Men
gennem længere tid ville man ikke have
godt af det. Og så ville det forøvrigt
være ganske overflødigt. Anderledes for
holder det sig med skindøde, f. ex. kulilteforgiftede, der har godt af at få
»skyllet« lungerne med ren ilt, og ånde
drætsbesværede, som vi under trans
porter eller på ulykkessteder helt eller
delvis ventilerer med ren ilt.
Det vil erindres, at der for et par år
siden stod en vis strid om, hvor vidt vi
i sygevognene skulle medbringe ren ilt,
»luftblandingen« (50 % ilt og 50 % luft)
eller karbogen, idet karbogenets kulsyre
indhold dog var reduceret fra 7 til 4
%. Det endte som bekendt med en er
kendelse af, at HN-metoden ikke kunne
overventilere patienter, således at der
ikke kunne opstå mangel på kulsyre til
pirring af åndedrætscentret. Og derfor
blev der givet grønt lys for ren ilt. Kun
gasforgiftede, der ånder, bør ventileres
med karbogen, for på sådanne patienter
understøttes åndedrætsmekanismen ved
det rimelige kulsyretilskud. Det er an
derledes ved skindød, altså ved manglen
de åndedræt (også forårsaget af kul
ilten). Her ville et kulsyrefilskud med
føre en kulsyreophobning, idet organis
men jo stadig og lige til det sidste om
sætter den i legemet forhåndenværende
ilt og producerer kulsyre. Og da en
overdocering af kulsyre virker narkoti
serende, ja ligefrem dræbende, vil man
forstå, at en sådan risiko ikke bør løbes.
Derfor den gældende ordning med ren
ilt.
Tilfælde af iltmangel har i årenes løb
været beskrevet flere gange her i bladet,
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og det kan være rimeligt at erindre om
de undersøgelser, som Rørmark har fore
taget i forbindelse med ulykker i vand
forsyningsbrønde med hel eller delvis
sidestensætning (altså ikke kloakbrønde
med forrådnelsesgasser). Disse ulykker
synes at skyldes iltmangel, forårsaget af
bratte barometerfald i et lokalt område,
idet man dog også har set sådanne ulyk
ker, uden at der forelå væsentlige bårometerudsving. Selv om der ikke hersker
enighed om årsagen til dødsfaldene —
en mere udbredt obduktionspraxis havde

været ønskelig — så synes årsagen at
være iltmangel, idet brøndrørets luft
søjle ved et faldende tryk er steget til
vejrs, hvorpå iltfattig luft fra omgivende
jordlag er sivet ind. Ilten er her forbrugt
ved geologiske og bakterielle iltningspro
cesser. Det er muligt, mener Rørmark, at
der sideløbende har været et vist kul
syreoverskud. Men under alle omstæn
digheder kræver aktioner i sådanne
brønde brug af KG-apparat, trykluft
eller friskluftapparat.

Fra stationerne
Århus-stationen havde i marts måned
en stor og voldsom brand på Essostationen ved Oddervej i Højbjerg. Bran
den skyldtes en explosion, der opstod,
da man på stationen hældte benzin fra
en tromle. På få sekunder var service
stationen et knitrende bål. Taget skred
hurtigt, og alt af værdi opslugtes af
flammerne, deriblandt nogle tønder olie.
Da vi ankom til brandstedet var stråle
varmen enorm, så vore folk måtte ar
bejde med asbestdragter for at komme
bålet nogenlunde nær. Foruden at sætte
ind mod ildhavet måtte man være op
mærksom på det underjordiske tankan
læg, der indeholdt ca. 20.000 liter ben
zin. Standerne dækkedes med presen
ninger og disse afkøledes ustandseligt.
Under arbejdet led begge sprøjter skade,
idet strålevarmen smeltede malingen ad
den ene sprøjtes side, og på den anden
sprøjte sprængtes forruden.

★
Stationen i Maribo har været ude for
noget extraordinært. Efter en brand hos
gårdejer Antonisen, Brandstrup, var 13
køer blevet alvorligt medtaget af røg,
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og den tilkaldte dyrlæge, A. Mølholm,
fandt det absolut nødvendigt omgående
at skride ind, hvis dyrene skulle reddes.
Det kom til et samarbejde mellem dyr
lægen og vor Maribo-station, og man
gik i gang med at give de medtagne dyr
kunstige åndedræt, idet dyrlægens
kreatur-narkosemaske monteredes på
stationens iltapparat. Arbejdet stod på
en dags tid, og det kronedes med held.
En af køerne var dog så medtaget, at
den døde, men de 12 andre livede væl
digt op efter behandlingen.
En journalist fra »Ny Dag« i Maribo
overværede arbejdet med køerne og be
rettede herom:
Nogle af køerne tog imod masken
uden at reagere, mens andre var lidt
uvillige til at begynde med, men det
var interessant at konstatere, at så
snart de havde indåndet den rene ilt
et stykke tid, var de rolige, så man
ikke kunne andet end få det indtryk,
at de ligefrem nød det og mærkede
iltens velgørende virkning på de røgforgiftede lunger. Hver ko fik en halv
times behandling, og det kvikkede som
nævnt vældig op på dem. Der kom

Fra behandlingen af de røgforgiftede køer.

mere rejsning over dem, og de stod
ikke mere og hang hjælpeløse med ho
vederne.
Selv om vi jo alle husker Arhus-stationens iltbehandling af 50 grise, der an
kom med Kalundborg-færgen i en ret
miserabel tilstand, er det vist alligevel
noget enestående, hvad der skete i
Maribo. Dyrlægen blev i hvert fald
spurgt ,om han før havde hørt om en
tilsvarende behandling af køer, og han
svarede dertil :
— Nej, det har jeg ikke. Jeg ved
ikke, om andre har forsøgt det, men
jeg syntes, at dette var et oplagt til
fælde til at gøre eksperimentet, for det
er jo et eksperiment. Garantere noget
kan jeg ikke endnu. Derimod har det
tidligere været forsøgt med held at
puste liv i et nyfødt og skindødt dyr
med iltbehandling. Forholdet har væ
ret det, at man hidtil ikke har haft ap
paratur til den slags eksperimenter

med fuldt udvoksede kreaturer, men
jeg vidste, at der det sidste halve års
tid er kommet nogle transportable ilt
apparater frem. Falck i Maribo viste
sig at have et sådant, og hvad var så
mere logisk end at skride til eksperi
mentet og regne med en heldig virk
ning. Som sagt, det var et oplagt til
fælde til at gøre forsøget, og Falck var
straks beredvillig til at assistere.

★
Redder Crone Jensen, Viborg, viste
den 31. marts, at det ikke er mundsvejr,
når der tales så meget om vigtigheden
af de frie luftveje. En far kom om af
tenen løbende ind på stationen med sin
lille dreng i armene. Drengen var ved at
kvæles, og situationen så kritisk ud. En
mand kørte strax en ambulance frem, og
Crone Jensen tog sig af drengen, idet
han sugede hals og mund fri for slim og
inde i bårerummet undervejs til sygehu
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set gav barnet kunstigt åndedræt efter
mund-til-mund-metoden.
Redder Crone Jensens resolute og rig
tige behandling af barnet reddede sand
synligvis barnets liv.

★
Den 1. april overtog vi brandsluknin
gen i Hirtshals, nærmere betegnet
Horne-Asdal kommune. Vi havde som
bekendt oprettet autohjælp-station i
byen, og nu følger snart en ny automo
bilsprøjte med 2000 liter vandtank,
skumanlæg og højtryk.
Efter at overenskomsten med kom
munen var underskrevet, foretog man fra
kommunekontoret om aftenen kl. 20.28
en alarmering af stationen i Hjørring,

hvorfra byen skal kunne rekvirere yder
ligere slukningshjælp. Efter 16 minutters
forløb ankom to slukningskøretøjer fra
Hjørring stationen, således at man fik et
ganske godt indtryk af den hjælp, der i
katastrofetilfælde kan regnes med i
Hirtshals.

★
En mand fra Tåstrup-stationen optråd
te den 27. april som brandstifter. Det
skete imidlertid efter ordre fra civilinge
niør Lundsgaard, Dansk Brandværns
komité, som arrangerede et forsøg, der
skulle vise virkningen af forskellige sik
ringsforanstaltninger i en stråtækt ejen
dom. Som objekt var valgt en ejendom
i Baldersbrønde ved Hedehusene, der al-

Det sker at vi kommer ud for nedstyrtede luftfartøjer, og opgaven er ikke altid lige let. I Vendsyssel, hvor
dette billede er taget, var maskinen helt forsvundet, og der var kun dette hul i jorden, som tilmed hurtigt
fyldtes med vand, så der forud for eftersøgningen måtte gå et større pumpearbejde.
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Fra en af den senere tids alvorlige bilulykker, ved hvilken to personer dræbtes.

ligevel skulle nedrives for at give plads
for hovedvejsudvidelsen. Vor opgave var
ikke blot at antænde ejendommen, men
også at sikre en ejendom, der lå tæt op
ad det stråtækte hus. Forsøget blev gjort
for under realistiske forhold at prøve de
nye materialer og konstruktioner, som
forskellige firmaer har arbejdet med.
Ejendommen var inddelt i 5 sektioner:
1. En usikret sektion, der skulle tjene
til sammenligning med de sikrede sek
tioner.
2. En sektion sikret med Asbestolux,
Pladerne var tæt tilpasset og fastgjort
med søm på undersiden af lægterne.
3. En sektion sikret med Daporkaskum.
På 6 cm lægterne var sømmet rørvæv
og kyllingenet, og mellemrummet mel
lem dette net og strået var udfyldt
med plasticskum. Den ene side af ta

get var pudset på indersiden, den an
den strøget over med en plasticopløs
ning til styrkelse af overfladen.
4. En sektion sikret med Rockwoll-måtter med brandimprægneret papir på
den ene side. Måtterne var 3 cm tyk
ke og fastholdt med galvaniseret tråd
væv til lægterne.
5. En sektion sikret med Flamol. Under
siden af strået og tømmeret var sprøj
tet to gange med Flamol-skummaling,
og stråtagets yderside var sprøjtet en
gang med specialflamol.
Dansk Brandværnskomité vil fremkom
me med en nærmere redegørelse om for
søgsresultaterne. Men vi kan allerede nu
sige, at den sikring, der kan gennem
føres for stråtage, er umådelig værdi
fuld, og man kunne have ønsket, at samt
lige ejere af usikrede stråtækte ejendom-
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me, havde haft lejlighed til at overvære
denne brand. Den ville bedre end mange
ord have kunnet fortælle dem, at et usik
ret stråtag i virkeligheden frembyder en
så stor risiko, at det er helt urimeligt at
løbe den. I den usikrede sektion gennembrændte huset meget hurtigt. Ilden hav
de bogstaveligt talt fortæret alt i løbet af
5—6 minutter, og allerede efter 2% mi
nut var temperaturen oppe på 500° C. I
de sikrede sektioner varede det fra 6 til
12 minutter, før taget brændte igennem,
men da ilden ikke flammede op, holdt
temperaturen sig på omkring 70° C., så
ledes at man havde mulighed for at træn
ge ind i huset og udføre sluknings- og
redningsarbejde. Tilsyneladende holdt
den sektion med plasticskum-sikring sig
bedst, idet taget stod sig i godt en halv
time.

★

Megen ros blev stationerne i Odense,
Otterup, Ejby, Arup og Glamsbjerg til
del efter slukningsarbejdet den 18. marts
på Langesø slot. Ilden opstod om aftenen
og skyldtes sandsynligvis en gnist fra en
skorstensbrand om formiddagen. En tag
lejlighed i slottets østfløj antændtes, men
ved en energisk indsats lykkedes det at
begrænse ilden til taglejligheden.

★
Den 28. april indviedes den nye sta
tionsbygning i Dronninglund. Behovet
for den nye bygning opstod naturligt, da
stationens tidligere leder, M. Nielsen, i
slutningen af 1958 faldt for aldersgræn
sen og derefter ønskede at benytte sin
ejendom, som korpset havde lejet, til
andet formål. Dertil kom, at der i Dron
ninglund er opført et nyt amtssygehus,
hvilket medførte, at stationens vognpark
måtte udvides. Det kunne den gamle sta-

Den nye, smukke stationsbygning i Dronninglund.

Den ejendom, korpset har købt i Fredericia og agter at indrette til stationsbygning. Billedet er taget fra
havesiden, og til venstre ud mod vejen vil blive opført garagehal.

tionsbygning forøvrigt heller ikke have
klaret.
Den nye bygning, der er tegnet af
arkitekt Axel Nielsen, er opført af røde
sten og indeholder en garagehal til 5—7
køretøjer, opholdsrum til mandskabet,
vagtstue, kontor og en tjenestebolig til
stationsleder Allan Lassen.
Håndværkerne har her udført et ual
mindeligt smukt stykke arbejde, hvilket
de tilstedeværende gæster ved indvielsen
også gav udtryk for.
Overretssagfører V. Falbe-Hansen
holdt indvielsestalen og rettede herunder
en tak til de lokale myndigheder, hånd
værkerne, arkitekten og dem, der iøvrigt
havde bidraget til det smukke resultat.
Direktør H. Falck bragte en hilsen fra
moderselskabet i København.
Sognerådsformanden og sygehusinspek
tøren takkede korpset for den service,
der allerede var ydet i de år, korpset

havde haft station i Dronninglund, og
udtrykte deres glæde over den udbyg
ning, som den smukke nye station ville
betyde. Hertil sluttede sig formanden for
den lokale handelsstandsforening.
Arkitekt Axel Nielsen fortalte om det
gode og helt igennem gnidningsfrie sam
arbejde, han havde haft med byens hånd
værkere under byggeriet og roste det
ovenud fine håndværksmæssige arbejde,
der var lagt i det.
Til sidst talte direktør Jørgen Falck og
rettede herunder en varm tak til den af
gåede stationsleder M. Nielsen for det
arbejde, han til alles tilfredshed havde
ydet gennem årene. Henvendt til den
nye stationsleder, Allan Lassen, og hans
mandskab opfordrede Jørgen Falck til
påpasselighed med den nye stationsbyg
ning og til også fremover at efterleve
korpsets motto til gavn for befolknin
gen.
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Vi vil lige nævne, at den nye stations
bygning i Grindsted også er blevet fær
dig og er taget i brug. Den vil blive
nærmere omtalt i vort næste nummer,
og vi vil så også kunne bringe et billede
af den. Vi kan derimod nå denne gang
at vise den ejendom, vi har købt i Fre
dericia, og som vi i nær fremtid vil gå i
gang med at indrette og udbygge til en
stationsbygning, der kan afløse de hid
til lejede lokaler i byen. Den erhvervede
ejendom er yderst velegnet til vagtloka
ler, opholdsrum og et par tjenesteboliger,
og der hører en ret stor grund til, såle
des at der på en udmærket og hensigts
mæssig måde kan føjes en garagehal til
den bestående ejendom.

★

Fra kontorerne
Civilingeniør Peter Straarup, brand
tjenesten og udlandstjenesten, og direk
tionssekretær Børge G. Johansen, statistisk-økonomisk afdeling, udnævntes
til direktører den 14. april.

På hovedkontoret i København er over
assistenterne Lars Larsen, rapportafde
lingen, og Steffen Mortensen, statistisk
økonomisk afdeling pr. 1. maj udnævnt
til fuldmægtige. Samtidig er følgende
kontorassistenter udnævnt til overassi
stenter: Per Søborg Nielsen, rapport
afdelingen, Niels Lilia, Svend Aage
Nielsen og G. H. Frederiksen, abonne
mentsafdelingen, Erling Conradsen, ud
landstjenesten og Jens Beck, vogntjene
sten.
Assistent Chr. Konradsen, Herning, ud
nævntes pr. 1. april til stationsleder i
Fredericia.

Vagtmester Kjeld Christensen, Ørnegår
den, er pr. 1. juni udnævnt til assistent
på stationen i Tåstrup.
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Redder Georg Munk Madsen, Frede
rikshavn, udnævntes den 1. april til assi
stent.
Redder John Ambjørn, Køge, er pr. 1.
maj udnævnt til assistent på stationen i
Hillerød.
Redder Hans Møller, Haderslev, er pr.
15. maj udnævnt til assistent ved statio
nen i Herning.

Redder Jørgen Fink, Rødovre, er pr.
1. juni udnævnt til vagtmester på Rødovre-stationen.
Telefonist Freddy Johansen, Ørnegår
den, er pr. 1. juni udnævnt til vagtme
ster på Ørnegården.

Redder Bent Michaelsen, Gladsaxe, er
udnævnt til vagtmester på st. Frederiks
berg.

Redder Børge Hansen, Ørnegården, er
udnævnt til vagtmester på st. Gladsaxe.
Redder Christian Olsen, Vejen, dø
de pludseligt den 22. april, kun 33
år gammel.

ERA venter rekordsæson
Hvis ellers stormagternes diskussion
om Berlin arter sig vel, ser udlandstje
nesten en meget stor sæson i møde — og
med god grund. Sidste år dækkede ERA
omkring 60.000 danske udlandsrejsende,
og alene organisationens fine renommé
skal nok gøre sit til, at tallet på udlands
abonnementer i år stiger betydeligt.
Vi venter selvfølgelig, at stationerne
og akkvisitørerne gør deres til, at det
bliver til en undtagelse, hvis nogen her i
landet begiver sig udenlands uden et
ERA-abonnement. Argumenterne er de
bedst tænkelige. Gang på gang har de
hjemvendte abonnenter fortalt os og
skrevet til os, hvor glade de har været

både for den assistance, de har fået, og
for den sikkerhedsfølelse, som ERAabonnementer har været for dem. Man
behøver kun at læse de breve igennem,
der har været gengivet her i bladet, for
at forstå den økonomiske og psyko
logiske virkning, som abonnementer har
haft.
Dertil kommer, at vi i år står så stærkt
rustet som aldrig før. Flyvetjenestens
personelle og materielle beredskab er ri
geligt tilpasset det sandsynlige behov,
og både stationen i Hamborg og kon
toret i Genua bygger på værdifuld er
faring.
Læg så hertil, at den betjening, vi kan
sikre udlandsabonnenterne, i år er ud
bygget med hensyn til hjemtransport og
reservedele. Læs de udsendte cirkulærer
herom grundigt igennem, så De ikke er
i tvivl, når De bliver spurgt.
Vi kan roligt fortælle folk, der agter
sig til udlandet i sommer, at de intet
steds kan opnå en blot nogenlunde til
svarende sikring som den, der kan ydes
dem af ERA. Og så er udgiften jo så
uendeligt ringe i forhold til de omkost
ninger, der iøvrigt er forbundet med en
udlandsrejse.

★

Automogram - en fin idé
I forbindelse med udlandsrejserne er der grund til

at henlede abonnenternes opmærksomhed på en fin

idé, der er fostret af grosserer Mogens Brock, Odense.
Idéen går ud på at holde forbindelsen med sit hjem

vedlige

ved hjælp af et

automogiam,

en dansk idé,

der i virkeligheden kun tiger sigte på udnyttelsen af

5-ords telegrammet.

Et sådant telegram sender man

fra det hotel eller den campingplads, ir.an kommer til,
og det behøver kun at indeholde hotellets eller plad

sens telefonnummer

—

intet andet.

Afsenderbyens

navn vil altid stå i telegrammet, det koster intet. Og
et sådant telegram er fremme en time efter at det er
afsendt. Hjemmefra vil man på den måde altid kunne

komme i forbindelse med den ferierende i udlandet,
og det kan i mange tilfælde være værdifuldt.

★

Breve udefra
Vi får denne gang kun plads til et par
enkelte breve. Først har vi et fra pastor
Svend Hertling, København, som skriver:
Med stor glæde har jeg i »Aktuelt«
læst om Falckkøretøjemes påbudte
standsning for rødt lys. Atter en gang
har Falck taget et prisværdigt initiativ
— korpsets traditioner til ære. Det var
dog også tindrende nonsens, at grønt
lys skulle betyde livsfare for både os
motorkørende og dem, der skal hjæl
pes.
Om dette problem henviser vi iøvrigt
til artiklen side 62.

★
Hjemkommet fra udlandet har fabri
kant Elsvard, København, bl. a. skrevet:
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed
til at takke Dem for hjælpsomhed og
god service, ikke alene i dette specielle
tilfælde, men også i flere andre tilfæl
de, hvor jeg har haft hårdt brug for
Deres hjælp.

★
Og så slutter vi1 med et brev fra frisør
mester Emil Stybert, Hotel Terminus,
København :
I 25 år har jeg været abonnent hos
Falck, og med en enkelt undtagelse i
1940 været så heldig ikke at have haft
brug for Deres service. Men i det sid
ste halve år har jeg desværre gentagne
gange måttet benytte mig af Deres as
sistance ved befordring af min hustru
mellem hjem og hospital.
Det er med glæde, at jeg har kon
stateret — og det finder jeg korrekt
at meddele Dem — at jeg har mødt
en udpræget velvilje hos Dem, hvem
jeg så har henvendt mig til både på
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kontoret og på vagtstuen, og ikke
mindst hos det kørende personale, som
har kørt min hustru.
Sidst, nu i søndags, blev min hustru
kørt til Nykøbing F. efter længere tids
hospitalsophold, og jeg forstod, at det
var en vogn fra Tåstrup-stationen, der
kørte os derned. De to mænd udviste
en omsorg og en venlighed overfor os,
som glædede os dybt, og kørslen fore
gik i et jævnt, behageligt og solidt
tempo, så min hustru ikke følte det
mindste ubehag ved den lange tur.
Da folk vel altid er villige til at be
klage sig, når de føler grund til det,
finder jeg, at direktionen også bør vi
de, når folk føler sig godt behandlet
og evt. lade takken gå videre til dem,
som har medvirket til, at transporten
gik så fint for os.
*

Kontoret i Odense har fra hr. Boesgård Larsen, Odense, modtaget et brev,
hvori det bl. a. hedder:

I mange år har jeg haft mit abon
nement hos Falck, men først sidste
nytår fik jeg brug for assistance. To
kraftkarle bar mig ned ad trappen, an
bragte mig på en båre og kørte mig
til afd. B 1 på OABS. Det var en
coronar thrombose, der var årsag til
denne udflugt. Da jeg havde ligget en
måned, bragt Falck mig lige så sikkert
til Gudenå kurbad. Ingen af disse kø
reture havde jeg dog megen fornøjelse
af, fordi jeg var for syg til at interes
sere mig for dem.
Derimod vil jeg aldrig glemme hjem
turen fra Silkeborg, der fandt sted den
12. marts. En ny dejlig vogn ankom
præcis, og et bredskuldret mandfolk i
Falcks uniform kom ind på stuen til
mig og præsenterede sig som Helge
Petersen fra Falck, Odense. Hr. Peter
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sen drak en kop kaffe med os og be
svarede høfligt de forskellige spørgs
mål, som en samling nysgerrige kur
gæster kan finde på at stille, når man
efter lang tids »indespærring« møder
et pust ude fra den store verden.
Nå, hr. Petersen fik min kone og
mig anbragt i vognen, og vi gled for
sigt ud gennem lågen med kurs mod
Odense. Vejret var herligt, og hr. Pe
tersen spurgte, hvilken vej vi ønskede
han skulle køre — den hurtigste eller
den kønneste. Vi foretrak den kønne
ste, og vi fik en dejlig tur hjem. Det
var som at vende tilbage til livet. Der
til kom, at Petersen kunne køre en
vogn, som den bør køres. Jeg har selv
kørt bil i 30 år, så jeg ved, hvad jeg
taler om. Jeg kunne mærke, at han
var fuldkommen klar over, at en pa
tient af min slags ikke må udsættes
for chock eller spænding. Forsigtigt
og glidende gik turen gennem smuk
jydsk natur, og under kørslen slud
rede vi hyggeligt sammen om alt mel
lem himmel og jord.
Da vi kom til Odense, bar Petersen
også vores kæmpebagage op, før han
høfligt og stilfærdigt tog afsked. Men
min kone og jeg vil mindes ham læn
ge, ikke bare for hans kvalifikationer
som chauffør, men også fordi han som
menneske var af høj karat og på bed
ste måde repræsenterede Falck-institutionen — et foretagende, som han iøvrigt syntes meget stolt af at tilhøre.
Det kan jo være, at De selv er klar
over alt dette, men sommetider kan det
jo være morsomt at få en kendsger
ning bekræftet. Konklusionen er i
hvert fald for mit vedkommende den,
at de penge, jeg i årenes løb har givet
ud for mit Falck-abonnement, sande
lig er givet godt ud.

★

Jfweiti

sikket'?

Mange nikker sikkert genkendende til
dette spørgsmål. Det er et af dem, som
vor store humorist, Storm-P. også tog
under overvejelse, og han kom som be
kendt til det resultat, at det eneste, der
er sikkert er 12 pilsnere, 6 til hver.
Men hvor fristende det end er at gå
Storm-P.’s filosofiske betragtninger og
hans ustyrligt morsomme tegninger
igennem, så vil det her i bladet nok være
mere realistisk og overensstemmende
med bladets formål at gengive nogle
synspunkter om emnet, som findes i en
lille bog, der er udgivet af National
Safety Council i Chicago og gengivet i
»Pas på«’s marts-nummer under over
skriften »Er De helt sikker«:
Selvtillid er en vidunderlig egenskab
at besidde, hvis vi vel at mærke benyt
ter os af den på det rette tidspunkt og
de rigtige steder — hvis vi er sikre på,
at vi ved, hvad vi gør og kan gøre det
hurtigt, præcist og uden fare for os selv
eller andre. Vi kan påtage os et job og
klare det, sikkert og godt. Vi kan møde
en kritisk situation og beherske den. Vi
kan tage, hvad livet byder os.
Hvis vi savner selvtillid, bliver vi let
ængstelige, vi føler os små og usikre.
Vi begynder på noget og må opgive det
igen. Folk omkring os er ikke længe om
at opdage vor frygt og usikkerhed, og
vi føler os underlegne, både på grund af
frygten og som følge af den holdning,
vor angst fremkalder hos andre.
Ja, selvtillid er vidunderlig, en af de
bedste karakteregenskaber en mand kan
blive velsignet med.
Men det er dødsens farligt at føle falsk
selvtillid — eller selvsikkerhed, om man
vil kalde det sådan — at tro, vi ved no
get, som vi i virkeligheden ikke ved, at
lade os forlede til at gøre ting, som vi
ikke er sikre på, vi kan magte — for så

senere at opdage, at de i stedet tager
magten fra os.
Noget af det onde, der kan opstå en
ten af frygtsomhed eller af falsk selv
tillid, er ulykker. Og en ulykke er uden
tvivl sværest for en person, der har haft
falsk selvtillid, fordi han ikke kun lider
fysisk smerte, men også den bitre følelse
af mindreværd, der kommer, når hans
selvsikkerhed tilintetgøres.
Vort valg står dog ikke kun mellem
frygt og selvtillid. Vi har et andet al
ternativ. Igennem selvtillid, baseret på
virkelig viden om os selv, vort arbejde,
dets farer og midlerne til at undgå disse,
kan vi erhverve en ballast af erfaring og
sund fornuft som vil sikre os mod fa
rerne.
Kan De huske de virkelig gode og ef
fektive arbejdere, De har kendt? De var
hverken overdrevent forsigtige eller af
den slags, der helst skal »vise sig«. De
tog alle nødvendige sikkerhedsforholds
regler, og efter at have gjort det arbej
dede de roligt og støt i tryk forvisning
om, at den måde, de arbejdede på, var
den sikreste og bedste måde.
Sådanne mænd er lykkelige. Men de
cr mere end det, for de har skabt deres
egen lykke. De har gennemtænkt deres
arbejdsområde grundigt og realistisk, og
de har handlet på basis af virkeligt og
dybtgående kendskab til tingene.
Det er i virkeligheden alt, hvad der
behøves for at opbygge både selvtillid og
sikkerhed. Kend dit arbejde, kend dig
selv, kend de farer, arbejdet indebærer,
og kend de midler og måder, hvormed
du kan imødegå disse farer.
Hvis dit kendskab er tilstrækkeligt
godt, og du handler på grundlag heraf,
vil intet nogensinde kunne ødelægge den
selvtillid, som enhver bør besidde i for
bindelse med sit arbejde.
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Frøken KIRSTEN MATHIESEN, København,
præsterer pr. time 15000 huller — ca. 30 millioner
pr. år — på sin maskine i hulkortafdelingen.
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Regler og sund fornuft
Da forslaget til den nye dykkerlov
blev behandlet i folketinget, blev vi un
der et møde i folketingsudvalget spurgt
om vort syn på betimeligheden af en
lovgivning om svømmedykning. Anled
ningen var, at der havde rejst sig rø
ster mod en sådan lov, der karakterise
redes som unødvendig og dertil byrde
fuld for de erhverv, der beskæftigede
svømmedykkere. Vi svarede dengang, at
vi ville finde det uforsvarligt ikke at
skabe faste regler for erhvervsmæssig
svømmedykning, og at vi under alle
omstændigheder agtede at lægge en for
svarlig ramme om den svømmedykker
virksomhed, som vi drev.
At loven er nødvendig, har en me
ningsløs ulykke siden vist. Hvad der er
sket, kan man selvfølgelig ikke bebrejde
lovgiverne så vist som der ikke ville
være sket noget, hvis loven var blevet
respekteret. Og enhver kan forestille
sig, hvad der ville være sket af ulykker,
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hvis vi overhovedet ingen lov havde
haft.
Vi nærer selv ingen tvivl om, at hver
eneste af vore svømmedykkere nøje ken
der og retter sig efter bekendtgørelsen
om betryggelse af dykkere, der bl. a.
siger, at dykkeren gennem en livline skal
være i uafbrudt forbindelse med en line
holder, og at dykkeren selv, før han
går ned, skal forvisse sig om, at line
holderen er nøje instrueret om sine plig
ter. Vi tvivler heller ikke om, at alle
vore ledere på stationer med dykkerud
rustning kender deres pligt efter dyk
kerlovens § 1, hvorefter man skal for
visse sig om, at enhver, der udfører
dykkerarbejde for os, skal være i besid
delse af fornødent dykkerbevis.
Vi vil imidlertid gerne understrege, at
vi ikke blot ønsker dykkerloven og de
i medfør deraf udstedte bekendtgørelser
nøje overholdt, men at man også strengt
skal overholde de sikkerhedsbestemmel
ser, vi selv har givet, og som vore dyk
kere har lært på skolen i Århus. For
holdet er ganske analogt med færdsels
loven og vor egen kørselsinstruks. Vort
personale har pligt til ubetinget at re
spektere dem begge.
At bekæmpe ulykker og bøde på virk
ningerne af allerede indtrufne skader er
et væsentligt led i vor virksomhed. Der
er tale om funktioner, hvis art på en
naturlig måde pålægger os en særlig
pligt til også indadtil at rette os efter
givne regler og handle med omtanke.
Netop på baggrund af vort formål ville
det forekomme andre ganske menings
løst, om vi under vort arbejde var skyld
i alvorlige ulykker på grund af sløseri,
manglende omtanke eller misligholdelse
af bestemmelser, som det offentlige og
vi selv har fastsat med det primære for
mål at forebygge ulykker.
Vi kan jo ikke føre kontrol med hvert
års godt halve million ydelser og der

igennem sikre os, at alt arbejde udføres
og alt materiel behandles i overensstem
melse med de ordrer, der er givet. Og
vi kan heller ikke følge hvert køretøj
landet over og se om færdselsreglerne
og kørselsinstruksen nu også respekte
res. Men vi tror, vore folk selv kan ind
se, at hverken det offentlige eller vi la
ver regler for reglernes egen skyld, men
fordi de ud fra et helhedssynspunkt fin
des hensigtsmæssige.
Det skal villigt indrømmes, at reglers
og instruksers indhold sommetider kan
være så omstændeligt og selvfølgeligt,
at det kan irritere. Men man må ikke
glemme indholdets sigte. Hvis alle un
der alle forhold handlede rationelt og
fornuftigt, ville antallet og omfanget af
regler og instrukser kunne begrænses
betydeligt. Så behøvede man ikke at
spilde tid og penge på at formulere
regler om, at frømænd skal have livline
på under dykning, at man ikke må køre
vanvittigt hurtigt gennem tætte bebyg
gelser, og at man ikke må hænge et

KG-apparat på en ukyndig og sende
ham alene ind i et røgfyldt rum. Men
man kan nu engang ikke hos alle og
altid regne med den sunde fornuft, den
gode vilje eller den ædle hensigt.
Vi har indtil nu talt om arbejdsom
råder, for hvilke der findes regler, der
skal følges. Men det sker jo — og for
øvrigt slet ikke så sjældent — at vi
kommer ud for alvorlige situationer,
hvor der må handles hurtigt og efter
konduite, og hvor man hverken har tid
eller sans for overvejelser om, hvor vidt
ens handlinger nu ikke strider mod en
eller anden regel. Det er situationer,
hvorunder mennesker eller dyr er i fare
og hvor store værdier er truet af øde
læggelse. I den slags tilfælde vil indsat
sen ofte være simplificeret ved, at man
kan se bort fra visse hensyn, der ellers
måtte tages og for sådanne situationer
gælder i virkeligheden kun én brugbar
regel, nemlig at man skal bruge sin
sunde fornuft. Så går det sjældent helt
galt.

Det kunne være gået galt
Store brande og alvorlige ulykker med
dræbte og kvæstede er sikre på publi
kums opmærksomhed, og de stiller i al
mindelighed store krav til os. Men man
bør ikke af den grund glemme de man
ge og hurtige aktioner, som ofte netop
på grund af hurtig og effektiv indgri
ben er skyld i, at alvorlige skader bog
stavelig talt undgås. Og vi har denne
gang lyst til at omtale et exempel.
Lørdag den 23. maj kl. 17,55 fik Køge-stationen melding fra Køge gasværk
om, at man derfra havde observeret

nogle flammer, der slog ud fra den sto
re fabrikshal på det kendte Junckers
savværk, der kun ligger ca. 500 m fra
gasværket. På stationen i Køge ved man,
at en tagbrand på Junckers savværk
meget let kan udvikle sig til en kata
strofe, og stationsleder Aagaard afsend
te strax et slukningstog, der var be
mandet med redderne Chr. Hansen,
Vagn Kristiansen og Leif Eriksen. Sam
tidig alarmerede han for en sikkerheds
skyld stationerne i Store-Heddinge,
Ringsted og Taastrup.
91

Da Køges første slukningstog kom
til savværket, havde der allerede samlet
sig tilskuere uden for porten, og de
var spændt på, hvorledes sprøjten ville
komme ind. Porten var nemlig låset, og
det personale, der på det tidspunkt be
fandt sig på savværkets grund, havde
ikke opdaget flammerne. Spørgsmålet
om at komme ind var nu ikke så stort,
for Køge-stationen medbragte selv nøg
ler. Sprøjten kunne derfor hurtigt kom
me i stilling foran hallen, og først da
dukkede to fyrbødere op fra fyrrum
met. De var meget forbavsede over
sprøjtens tilstedeværelse, og de blev
først i dette øjeblik opmærksomme på
flammerne.
Vore folk, som fra øvelser har et ret
grundigt kendskab til indretningen af
de større virksomheder i Køge og om
egn, søgte strax op ad en stentrappe til
et nærliggende tag, og meget hurtigt
havde de vand på en C-slange, der al
tid sidder tilsluttet en afgangshane på
taget. Medens Chr. Hansen tog sig af
flammerne, gik Vagn Kristiansen og Leif
Eriksen i gang med nede i den store
hal at dække maskinerne til, så der ikke
opstod nogen vandskade, og da Chr.
Hansen havde fået bugt med flammerne
på ca. 4 minutter, var situationen helt
under kontrol.
I det samme ankom stationsleder Aagaard med 2. slukningstog, men det kom
overhovedet ikke i arbejde. Lidt senere
kom kommunens brandfolk, som gik i
gang med at brække det brændte tag
ned. Det drejede sig om ca. 20 m2 af
hallens tag, der ialt er på ca. 1500 m2.
Store-Heddinge stationen kom lidt ef
ter med to slukningstog og 7 mand og
Ringsted-stationen med 1 slukningstog
og 4 mand. Taastrup-stationen nåede
man at stoppe undervejs over radioen.
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Om udrykningen skrev Østsjællands
Folkeblad bl.a.: Takket være en næsten
overmenneskelig hurtighed og tip-top
moderne materiel lykkedes det at redde
millionværdier fra at blive flammernes
bytte. Og bladet har ret. Et savværk

En af deltagerne i brandudrykningen til Junckers
savværk, redder Vagn Kristiansen. En anden del
tager har vi placeret på bagsiden.

er altid en brandfarlig virksomhed, og
her drejer det sig om en af landets stør
ste træindustrielle virksomheder, hvis
lager og råvarer består af knastørt træ.
Selv om savværket selvfølgelig er brand
sikret så omhyggeligt, som man har mu
lighed for, frembyder en opstået ild
selvsagt altid en større risiko end i an
dre virksomheder, og kun en meget hur
tig indsats, der muliggjordes gennem
beredskabet og vore folks indgående
kendskab til virksomhedens indretning,
forhindrede betydelig økonomisk skade.
Man kan derfor ikke fortænke vore
folk i, at de efter hjemkomsten til sta
tionen var glade for resultatet. Det hav
de de også grund til at være. Det var
probert arbejde.

Vore kollektive overenskomster
Fuldkommenhed er endelighedens
kulmination. Derefter er kun døden
tilbage.
C. Northcote Parkinson.

Ved en tidligere lejlighed har vi væ
ret inde på det forhold, at vore kollek
tive overenskomster om løn- og arbejds
vilkår aldrig kan blive fuldkomne i den
forstand, at man i overenskomsternes
text kan finde svar på ethvert spørgs
mål, der måtte opstå. Man må somme
tider søge ind bag ordene for at finde
ud af, hvad der egentlig er ment med
dem. Man kommer også ud for at måtte
jævnføre dem med reglerne i andre ar
bejdsretslige aftaler, undersøge om man
kan slutte analogt ud fra kendelser, der
er afsagt af faglige voldgifter eller den
faste voldgiftsret, eller se efter i den
fagretslige litteratur, om der deri findes
holdepunkter, der kan bruges i det ak
tuelle tilfælde.
De kollektive overenskomsters ufuld
kommenhed er ikke speciel for vort ar
bejdsområde. Man kan vist roligt sige,
at man i alle brancher og på alle ar
bejdspladser, for hvilke der gælder kol
lektive løn- og arbejdsaftaler, med mel
lemrum kommer ud for problemer, der
ikke kan løses alene ved hjælp af over
enskomsternes paragraffer. Og så er
det, man må prove at finde løsningerne
ved hjælp af forhandling mellem par
terne, og under sådanne forhandlinger
gor man så brug af de midler, der står
til rådighed i form af kendelser, kuty
mer andre steder, responsa, litteratur
o. s. V.
Disse indledende bemærkninger er affodt af et forslag, vi har fået af en red
der. Forslaget, der netop er foranlediget
af, at man ved affattelsen af reglerne

om arbejdsforholdet ikke har kunnet for
udse alt, går i al korthed ud på, at vi
her i bladet skulle skabe en slags fast
rubrik med omtale af de problemer om
kring arbejdsforholdene på stationerne,
som måtte dukke op. Der er nævnt fle
re praktiske exempler, som — hvis de
stod alene — ikke kunne efterlade den
fjerneste tvivl om, at en sådan regel
mæssig omtale og behandling af opstå
ede tvivlsspørgsmål i enhver henseende
ville være hensigtsmæssig.
Til forslaget er knyttet nogle syns
punkter, som vi gerne vil referere lidt
af, da de utvivlsomt deles af mange.
Det siges først om landsoverenskom
sten, at den på en række punkter er
uklar og ufyldestgørende, således at man
også af den grund har behov for den
vejledning og klaring, som en regel
mæssig omtale kunne give. Det hedder
dernæst, at hvis man kommer i tvivl
om noget, og ikke lokalt kan finde en
løsning, er man næsten nødt til at lave
cn »sag« ud af det ved at lade tillids
manden søge råd hos den lokale fag
foreningsformand, som unægteligt ikke
altid har de bedste forudsætninger for
at vurdere forholdene og motivere en
opfattelse. Og endelig siges det, at det
jo er korpset og redderne, der er de di
rekte implicerede og dermed også dem,
der må være mest interesserede i en for
nuftig og ikke alt for omstændelig drøf
telse af de spørgsmål, der nødvendigvis
af
til må melde sig.
Der er i dette indlæg stillet spørgs
mål og gjort synspunkter gældende, som
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vi gerne vil komme nærmere ind på.
Men lad os først sige om vore kollek
tive overenskomster i almindelighed og
landsoverenskomsten i særdeleshed, at
de efter vor opfattelse har dækket vort
arbejdsområde på en måde, der slet ik
ke har været så ringe. Det er intet for
søg på at gøre sort til hvidt, for det si
ger da noget, at vi i de mange år —
og vi har da rundet den første menne
skealder — aldrig har haft en sag for
den faste voldgiftsret og kun to gange
har måttet gøre brug af faglig voldgift.
Hvad antallet af mæglingsmøder angår,
synes vi afgjort ikke, at det har været
slemt, men det skal indrømmes, at vi i
så henseende har været ude for uover
ensstemmelser, som måtte forekomme
latterlige, og som burde have været und
gået. Det er sket, at der måtte mæg
lingsmøder til for at få ordnet rene ba
gateller, som man vel nok skulle have
kunnet få ud af verden på en lettere
og billigere måde. Men alligevel, vi ved,
hvad der på andre arbejdsområder fore
kommer af uoverensstemmelser, og hvor
ofte der må etableres faglig voldgift eller
indklages for den faste voldgift, og i
forhold hertil synes vi ikke der er ri
meligt at kritisere vore overenskomster
så kraftig, som det flere gange er sket.
Når det visse steder i overenskomsten
kan knibe med klarhed, så cr det såmænd ikke fordi parterne ikke selv kan
se det. Men simpelthen fordi man i al
mindelighed er meget varsom med at
ændre i noget bestående. En ændring
kan tilsyneladende være af ren redak
tionel art, men en skønne dag dukker
der så et problem op, som måske kan
henføres til den foretagne ændring og
give holdepunkt for en løsning, som ik
ke var forudset af en af parterne. Der
for er man bange for ændringer og trø
ster sig med, at man i korrespondancen
om andre sager eller i resultaterne fra
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mæglingsmøder har tilstrækkeligt mate
riale til i givet fald at kunnet klare de
misforståelser, som eventuelt måtte op
stå på grund af en ikke helt klar for
mulering. Det er derfor rigtigt i sin
vurdering af overenskomsten at tage
med i betragtning, at der i afsluttede
forlig og i form af korrespondance lig
ger en hel del materiale, der supplerer
overenskomstens text. Det er også rime
ligt at nævne, at vi ikke hidtil har af
holdt os fra at skrive om overenskom
sterne og arbejdsforholdene, og at vi
skam agter fortsat at omtale disse ting,
når vi finder anledning til det. Vi har
blot fortrinsvis holdt os til en mere ab
strakt gennemgang af regler, der i al
mindelighed kunne herske tvivl om.
Når nu alt dette er sagt, bør det og
så tilføjes, at det måske nok ikke var
nogen dårlig idé, om man med mellem
rum også bragte omtale af konkrete
problemer, der er af en vis almen inter
esse. Hvis man derved kan bidrage til,
at man undgår helt latterlige sager, hvor
der er et åbentlyst misforhold mellem
det, der cr uklarhed om, og det spild
af tid og penge, som de forårsager, så
ville det unægteligt være hensigtsmæs
sigt med en regelmæssig omtale som
den foreslåede. Spørgsmålet er så bare,
om det er rigtigt, hvad redderen har
skrevet om korpset og reddere som di
rekte implicerede og mest interesserede
parter. Det må ikke glemmes, at en kol
lektiv overenskomst er afsluttet mellem
korpset og en faglig organisation, og
skal man fortolke en regel i en sådan
overenskomst, så nytter det ikke at se
helt bort fra den ene af overenskomst
parterne. Vi kan jo godt skrive om for
holdene og åbne spalteplads for de an
sattes synspunkter. Men vi kan dermed
ikke altid tilvejebringe løsninger uden
om vedkommende organisation. Rettig
heder efter en kollektiv overenskomst

tilkommer reelt organisationen og for
melt tillige dens medlemmer, idet orga
nisationen har en meget vidtgående ad
gang til at råde over sine medlemmers
ret. Det er exempelvis sådan, at en or
ganisation kan rejse sager og slutte for
lig helt på tværs af medlemmernes øn
sker. En organisation, der omfatter en
gruppe af de hos os ansatte, er den
primært berettigede i forholdet til korp
set, og den kan i givet fald uden hen
syn til, hvad vi i enkelttilfælde måtte
have aftalt med en enkelt mand, med en
gruppe af personalet eller med en lokal
fagforening hævde overholdelsen af den
mellem os og organisationen indgåede
kollektive overenskomst, med mindre or
ganisationen ligefrem har tiltrådt, at en
sådan aftale har kunnet træffes lokalt.
Det er altså et spørgsmål, om det har
så stor værdi at diskutere tingene »di
rekte«, som det er foreslået. Vi kan
sagtens gøre det, og helt uden praktisk
værdi ville det vel heller ikke være.
Men det, der nok var den inderste me
ning, nemlig at finde frem til gyldige
løsninger uden alt for store armsving,
lader sig ikke altid gennemføre. Man
vil i givet fald fra organisationen kun
ne henvise til »kommandovejen«. Vikan
godt selv snakke om tingene, men vi
kan ikke generelt træffe aftaler og for
tolke henover hovedet på den ene af
overenskomstens parter.
Når landsoverenskomsten er blevet
karakteriseret som ufyldestgørende, så
trænger påstanden til en forklaring, der
går lidt ud over det, vi allerede har sagt
i almindelighed om overenskomsters
ufuldkommenhed. Påstanden vil nok
også forbavse dem, der mener, at over
enskomsten burde være affattet på bag
siden af et frimærke.
Der er i forbindelse med påstanden
hentydet til nogle diskussioner om over
enskomstens faglige udstrækning. Som

bekendt siger overenskomsten praktisk
taget intet om arten og omfanget af det
arbejde, den gælder for. Det gør nu ikke
så meget, og i de fleste andre kollek
tive overenskomster vil man også lede
forgæves efter regler om udstræknin
gen. Forholdet er det, at spørgsmål om
en kollektiv overenskomsts faglige ud
strækning er ret udførligt beskrevet i
den fagretslige litteratur og der er i ti
dens løb af den faste voldgiftsret afsagt
en del kendelser, der giver gode mulig
heder for analoge slutninger.
Det er rigtigt, at vi et par gange har
været ude for spørgsmål om, hvorvidt
vore folk var pligtige til at udføre et
nærmere bestemt arbejde, og det har
været spørgsmål, som overenskomstens
text ikke umiddelbart gav svaret på.
Men det ligger for det £ørste sådan, at
vor beskæftigelse ikke kan anfægtes, så
længe den ikke griber ind på arbejds
områder, der er dækket af andre lønog arbejdsoverenskomster. Dette burde
være klart for enhver. Imidlertid er en
sådan begrænsning for snæver for os,
da vi jo i praxis griber ind på adskil
lige områder, der er dækket af andre
overenskomster. Det sker der normalt
ikke noget ved, da vor indgriben som
regel sker i særlige situationer — ofte
vil man kunne tale om redningsarbejde
eller om aktioner, der kan sidestilles
hermed.
Men det kan altså ske, at spørgsmålet
rejses, og det er rejst to gange. Den ene
gang var det af rent teoretisk art, men
den anden gang blev det afgjort ved
faglig voldgift, og her blev vor påstand
underkendt. Nu var der tale om en af
den slags sager, hvor dommeren efter
parternes indlæg udtalte, at han helst
så et forlig bragt i stand, da spørgsmå
let var hårfint og kendelsen faktisk kun
ne falde ud til gunst for hvilken som
helst af de to parter. Nu tabte vi imid95

lertid lodtrækningen, og det var os in
gen trøst, at sagen i virkeligheden ikke
kom korpset til skade, men nærmere vo
re folk. Men exemplet viser, at selv om
vi er nok så direkte implicerede og in

teresserede, og selv om vi nok vil kunne
finde løsninger på mange småproblemer,
så kan en organisation se anderledes på
tingene, og den har som overenskomst
part adkomst til at give sit besyv med.

KILILTE
Den, der beskæftiger sig med red
ningsarbejde, vil før eller senere støde
på det kemiske symbol CO, symbolet for
kulilte. Det har alle dage været vanske
ligt at få gjort symbolet til et begreb,
til noget alment forståeligt, og det skal
nok hænge sammen med, at der er så
lidt positivt at sige om kulilten. Når man
har sagt, at CO består af 50 atomproccnt kulstof og 50 atomprocent ilt, så
har man stort set sagt det positive, der
kan siges om denne luftart. Ellers synes
CO kun at besidde negative egenskaber.
Ved normal temperatur viser kulilte in
gen som helst tendens til at reagere ke
misk. Den er hverken sur eller alkalisk,
og den lader sig praktisk taget ikke spal
te. Den er uden særlige foranstaltnin
ger heller ikke tilbøjelig til at oxydere
eller ændre sig på anden måde. Nogle
ganske få metalforbindelser formår at
fastholde kulilte, men de kan ikke æn
dre den.
Kulilte opstår som bekendt ved ufuld
stændig forbrænding af organiske stof
fer såsom kul, træ, benzin o.s.v. Hvis
forbrændingen er fuldstændig, dannes
der kulsyre, men hvis iltmængden er
utilstrækkelig, bliver resultatet kulilte.
Kulilten ligner atmosfærisk luft der
ved, at den hverken har lugt, smag el
ler farve. Vi kan altså ikke med vore
sanser skelne den fra luft. Den adskil96

1er sig heller ikke synderligt i lysbryd
ningen, og dens vægtfylde er omtrent
som luftens. Som luftens ilt optages
kulilte af vort blod, og det er denne
egenskab, der gor kulilte dødsensfarlig.
Man ser ofte anført, at kulilte er en me
get giftig luftart, men det er egentlig
ikke helt korrekt. Kulilte er ikke i sig
selv giftig, men den bliver det på grund
af sine negative egenskaber. Det forhol
der sig nemlig sådan, at blodets røde
farvestof, hæmoglobinet, er en af de få
metalforbindelser, der fastholder kulilte,
og desværre optager hæmoglobinet me
get lettere kulilte end den for os så nød
vendige ilt. Og når kulilten først er op
taget af blodet, spærrer den ved sin
uforstyrrelige tilstedeværelse for ilten.
Desværre er kulilte særdeles standhaftig
overfor legemets påvirkninger. Der er
faktisk intet i legemet, der evner at for
trænge kulilten, og man kan heller ikke
komme den til livs ved hjælp af anti
stoffer eller medikamenter. Man har i
virkeligheden kun én mulighed ved be
handling af en kulilteforgiftet, nemlig at
fjerne kulilten fra blodet ad samme vej,
som den kom ind, d.v.s. gennem lunger
ne og blodets kredsløb. Og derved bli
ver kunstigt åndedræt under tilførsel af
den nødvendige ilt, som kulilten har
fortrængt, det vigtigste led i behand
lingen.

Volumen pCt.
Hvor farlig kulilten er fremgår bedst
af diagrammet, som vi har lånt fra »Drä
ger-Hefte«. Det ses, at der ikke skal me
gen kulilte til, før situationen bliver krifisk, og at farligheden afhænger af såvel
kuliltekoncentrationen som den tid, hvori
man er udsat for kuliltekoncentrationen.
Drägers diagram er udarbejdet på grund
lag af indgående undersøgelser, og det
bruges som illustration i 1958-udgaven
af »Handbuch der Feuer- und Explo
sionsgefahr«. Blot 0,1 %, d.v.s. en blan
ding af 1 del kulilte og 1000 dele atmo
sfærisk luft er tilstrækkelig til ved indån

ding at medføre bevidstløshed og efter
nogle timers forløb døden.
Kulilte forekommer i almindelig ko
ge- og belysningsgas (indtil 20%), i
vandgas (40%), i udstødningsluft fra
benzinmotorer (indtil 10 %) og i brand
røg (indtil 5 %). Når man ser på dia
grammet, vil det være let at forstå, hvor
for ophold i en lukket garage med mo
toren i gang medfører livsfare i løbet af
få minutter. Der er altså en særdeles ri
melig grund til brandmyndighedernes
krav om tydelige advarselsskilte i ga
rager.
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Hvorledes forløber nu en kuliltefor
giftning? Vi citerer fra en artikel her i
bladet for nogle år siden, da stålvalse
værkets bedriftslæge, dr. E. Steenbergcr,
fortalte om den farlige kulilte:

Den svære akute kulilteforgiftning
fremkalder hurtig bevidstløshed. 1 al
mindelighed går et kort stadium forud,
hvor den angrebne føler sig ligesom let
bedøvet og noget angst. Han bevæger
sig på en noget tumlende måde og mær
ker en kraftig svækkelse i musklerne.
Derefter falder han om i dyb bevidstløs
hed. Lad os som illustration hertil kort
beskrive, hvorledes garagedøden indtræ
der. Chaufføren har startet motoren og
står måske nu og ordner et eller andet
i maskine eller vogn. Under denne sys
len er det undgået hans opmærksomhed,
at porten har lukket sig af en eller an
den grund. Pludselig mærker han et tryk
omkring hovedet. Han bliver elendig til
mode og får kvalme. Det hænder, han
kaster op. Han bliver nu klar over, at
han er meget syg, og at det er nød
vendigt for ham snarest at komme ud i
fri luft. Men på vej mod udgangen svig
ter benenes muskulatur, hvorfor han seg
ner om, og hvis der ikke er hjælp til
stede, er han redningsløst fortabt. Nu
forværres tilstanden nemlig meget hur
tigt, da han på grund af lufthunger
uvilkårligt foretager kraftige og dybe
indåndinger, hvilke yderligere forøger
CO-procenten. En svær akut forgiftning
behøver ikke at medføre døden, men så
er det nødvendigt, at der øjeblikkelig
kommer hjælp fra andre menneskers
side.
Den lette, akute kulilteforgiftning vi
ser sig på følgende måde: Banken i tin
dingerne, øresusen, sortnen for øjnene,
svimmelhed, hjertebanken, ildebefinden
de, kvalme og opkastninger. Ligeledes
98

kan opstå abeenser, hvormed man for
står, at man et kort øjeblik føler sig
ganske fraværende. Det siger sig selv,
at en fører i en bil med slidt motor på
den måde kan blive en stor fare for sig
selv og andre.

Den kroniske kulilteforgiftning er of
te meget vanskelig at opdage, fordi teg
nene herpå i reglen er så forskelligar
tede og svære at få øje på og tit kan
lede tanken hen på andre sygdomme.
Denne tilstand kan derfor let misken
des. Sygdommen udvikles, hvis man gen
tagne gange igennem længere tid har
været udsat for pludselige forøgelser af
kuliltemængden i den indåndede luft.
Det er slet ikke nødvendigt, at man har
haft akute kulilteforgifninger. Efterhån
den og ganske snigende indfinder symp
tomerne sig på en kronisk forgiftning.
Man kommer til at lide af en konstant
hovedpine. Det er karakteristisk for den
ne, at den gerne vedvarer på fridage.
Den angrebne bliver overmåde søvnig.
Nattesøvnen bliver i reglen meget dyb,
og man er ikke udhvilet om morgenen.
En stor træthed melder sig, og hukom
melsen kan tage så stor skade, at man
ikke engang kan udføre en ordre, fordi
man øjeblikkelig glemmer den. Der op
træder svimmelhed, og man bliver må
ske deprimeret eller let irriteret over
småting. Alkohol påvirker mere end
normalt. Endelig fremkommer tegn på
forskellige nervelidelser f. cks. fra ma
vens og hjertets side.

★
En svær akut forgiftning, som bevir
ker dyb bevidstløshed, kan minde om
forskellige andre tilstande, men man
kommer dog til det rigtige resultat, når
man tager i betragtning, at den syge
har arbejdet et sted, hvor der udvikles

kulilte, og ved synet af den bevidstløse
bliver man i almindelighed slået af hans
blomstrende udseende, som skyldes det
kirsebærrøde kuliltehæmoglobin.
En let akut forgiftning opdages på
omtrent lignende måde, men en kronisk
forgiftning er som nævnt meget vanske
lig at blive klar over. Her hjælper det
især, hvis man undersøger den syges
blod og bestemmer procenten af kulilte
hæmoglobin. Det er også formålstjenligt
at foretage analyser af luften i arbejds
lokalet for derved at få kendskab til
mængden af kulilte.
En hurtig hjælp til den akut forgif
tede er nødvendig, hvis han skal slippe
levende fra sin alvorlige lidelse. Det kan
være påkrævet at give ham kunstigt ån
dedræt, og man må hurtigst muligt
transportere ham til et hospital, hvor
man kan yde ham den nødvendige pleje
i form af stimulerende behandling samt
iltindåndinger eller endnu bedre indånd;ngcr af carbogén, som består af ilt
med et indhold af kulsyre, der har en
stimulerende virkning på åndedrætscen
tret.
Hvis den angrebne på denne måde
undslipper faren, kan han i reglen efter
længere efterbehandling blive fuldstæn

dig rask, men der kan også efter nogen
tids forløb indfinde sig forskellige ner
vøse symptomer som tegn på, at hjerne
cellerne har været beskadigede.
Behandlingen af den lette akute for
giftning er noget tilsvarende. Den kro
niske forgiftning unddrager sig enhver
behandling, hvilket heldigvis er ret be
tydningsløst, thi næsten altid forsvin
der symptomerne, når den angrebne for
fremtiden kommer til at arbejde i luft,
som ikke er forurenet af for store mæng
der kulilte.

★
Vi har nu sagt så meget ufordelagtigt
om kulilten. Det kan derfor være rime
ligt til slut at sige, at lige så reaktions
træg og passiv kulilte er ved normal
temperatur, lige så aktiv og reaktions
ivrig er den ved temperaturer på om
kring 1000° C. Og så kan kulilten være
gavnlig som energileverandør eller rå
stof. Det gælder f. eks. ved benzinsyn
tese. De meget negative egenskaber æn
dres så til meget positive og nyttige
egenskaber, som man dårligt ville kunne
undvære.

Genoplivningsinstruktionen
Den instruktion af skolebørn, som vi
gennemførte i ugen før skoleferiens be
gyndelse, fik en ganske overvældende
succes. Stationerne vil vide, at det kneb
for os at følge med med hensyn til le
veringen af mærker, og det var simpelt
hen fordi vi slet ikke havde forudset,
at så mange børn ville tage del i in
struktionen.

Ialt uddannede vi 35.000 børn efter
de retningslinier, som dr. Juhl havde gi
vet. I virkeligheden var tallet på børn,
der blev undervist, en del højere, men
nogle opnåede ikke at få genoplivnings
mærket, fordi de ikke bestod den prø
ve, der skulle aflægges. Men for de fle
stes vedkommende har de fået løfte om
at måtte komme igen senere og aflæg
ge ny prøve.
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Fra genoplivningsinstruktionen i Sønderborg, hvor stationen havde allieret sig med skolen.

Vi har allerede fra mange af statio
nerne modtaget meddelelse om forløbet
af instruktionen, og rapporterne har lært
os meget. Frem for alt har vi lært, at 10
ars grænsen er lidt for lav. De mindste
børn har haft vanskeligt ved at lære ryt
men i HN-metoden. Vi har fra mange
stationer fået henstilling om, at vi frem
tidig sætter grænsen til 12 år.

Stationsledcr Stentoft, Horsens, skri
ver bl.a.:
Antallet af kursusdeltagerne her på
stationen var 265. Det var alle skole
søgende børn, og de fik alle udleveret
mærke. En del af dem havde lidt
svært ved at udføre genoplivningen
korrekt, men disse børn gav vi så extraundervisning, således at vi roligt
kunne sige, at de vatr i stand til at
udføre HN.

På flere stationer etableredes et ud
mærket samarbejde med skoleinspekto
rer og læger, som venligst påtog sig at
overvære prøverne og udlevere mærker
ne til de børn, der viste, at de havde
tilegnet sig stoffet ordentligt.
En mere indgående beretning om in
struktionsforløbet skal fremkomme, når
vi har dannet os et samlet skøn over
stationernes indsats. Men det kan må
ske være rimeligt allerede nu at citere
lidt fra stationernes indberetninger:

Stationsleder Viggo Christensen, Var
de:
Vi havde 195 børn til kursus. Bør
nene fulgte instruktionen med stor in
teresse, og de gik op i arbejdet. Efter
instruktionen arrangerede vi en lille
»examen«, hvorunder børnene enkelt
vis viste, hvad de havde læfrt. Godt
10 % kneb det for, men de fik ikke
lov til at gå, før de havde lært meto
den grundigt. Jeg bemærker, at det
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kun var selve HN-metoden, det kneb
med. M.h.t. lejringen og forståelsen af
de frie luftveje gik det udmærket for
dem alle.

Stationslcdcr Kai Wentzlau, Holbæk.
Holbæk-stationen har undervist 275
born i brandbeskyttelse, faren ved
landbrugsmaskiner og i genoplivning
samt lejring og frie luftveje. Vi gik
lidt videre end anført i instruktionen,
idet vi omtalte MTM-metoden og vi
ste dem brugen af iltapparat. Vi hav
de indtrykket af, at både børnene og
deres forældre var glade for under
visningen, og vi lod intet barn gå,
for vi havde overbevist os om, at det
lærte hang fast.

Stationsleder O. Nielsen, Løgstør:
Kursus her på stationen har omfat
tet 127 børn, der var meget interesse
rede og gjorde deres yderste for at
tilegne sig både HN-metoden og op
lysningerne om frie luftveje og lej
ring. Jeg havde det indtryk, at det
kneb for meget for de 10-årige med
at fatte den rette rytme i HN, og det
var heller ikke dem alle, der havde
kræfter til at vende en bevidstløs om
i side- eller maveleje.
Stationsleder Chr. Konradsen, Frede
ricia:
Instruktionen gennemførtes her for
550 børn og i samarbejde med dr.
Herberth Andersen, som efter en små

På Gladsaxe-stationen foregik instruktionen i skolestuen.
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totimers instruktion overhørte børne
ne. Prøven skete på den måde, at hvert
barn viste lægen og os udførelse af
HN-metoden, og derpå blev de ud
spurgt af dr. Andersen om lejring og
luftveje. Hele stationens personale
stillede på stationen hver aften og
gjorde en fin indsats.
Både lægen og vi her på stationen
er overbeviste om, at der ikke er gået
børn fra instruktionen, som ikke har
været fuldstændig klare over, hvorle
des de skal bære sig ad, hvis de kom
mer ud for bevidstløse patienter.

Stationsleder lp Kjeldsen, Faxe:

Vi havde 89 børn til instruktion.
Alle viste stor interesse for at tilegne
sig stoffet, og vi ved, at børnene i
flere tilfælde hjemme har demonstre
ret deres viden for forældrene og fået
dem interesseret.
Stationslcder Chr. Meyer, Frederiks
havn :
Interessen har været stor, og vi kun
ne godt have afholdt flere kursus, men
vi prøver efter sommerferien at følge
sagen op.

Stationsleder V. Krogh, Thisted:
Vi havde 209 deltagere, der alle var
vældigt interesserede og gjorde, hvad
de kunne, for at lære HN-metoden,
lejringen og frie luftveje. Vi synes
selv, at instruktionen havde en gavn
lig virkning, men tilføjer, at man ved
fremtidig kursus bør hæve aldersgræn
sen til 11 eller 12 år.

Der har selvfølgelig været stationer,
hvor tilstrømningen var helt overvæl
dende, eller hvor stationerne arrangere
de sig med skolerne og skolelæger, så
ledes at instruktionen blev større anlagt,
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end vi havde forudset. Det gælder f.cx.
stationerne i Aarhus, Silkeborg, Viborg,
Sønderborg, Hjørring, Frederiksværk,
Maribo, Odense, Svendborg, Vejen og
Rønne.
Fra læger, skolefolk og forældre har
vi fået mange beviser på, at instruktio
nen blev godt modtaget. F.cx. skrev før
stelærer Axel Andersen, Thorup skole,
til stationen i Frederiksværk:
Tak for den udmærkede instruktion
i livredning, som De gav vore børn,
og som vi meget vil ønske må blive
cn fast tradition her lige før børnene
tager på ferie.
Vi skal villigt indrømme, at arbejdet
med at instruere de mange børn har stil
let store krav til stationernes personale,
og dertil kom, at stationerne fik materi
alet lovligt sent, og at det kneb for os
at følge med i mærkeudleveringen. I
mange af brevene ankes der over, at
man ikke kunne få mærkerne hurtigt
nok, men så vidt vi kan skønne, blev
alle rekvisitioner imødekommet, og skul
le der være et sted, hvor man »skylder«
born mærker, skal man blot lade os det
vide.
Overalt i landet har aktionen vakt
opmærksomhed, og stationerne har in
kasseret megen ros for det arbejde, der
af personalet er lagt i uddannelsen af
børnene. Også vi vil herved gerne sige
hver eneste mand, som har deltaget i
dette arbejde, hjertelig tak. Det har man
ge steder været cn anstrengende uge,
men enhver hos os, der har set en ejen
dom, der er nedbrændt på grund af
børns leg med tændstikker, set kvæste
de eller dræbte børn under cn traktor
eller har været tilkaldt til børn, der er
druknet under badning, ved med sig
selv, at enhver bestræbelse for at få re
duceret antallet af disse ulykker, er ulej
ligheden værd.

Fra stationerne

Fra lirovst-stationens arbejde på ulykkesstedet mellem Brovst og Halvrimmen. Der arbejdes med skæiebrænder
for at få den fastklemle chauffør fri.

Brovst-stationcn har værrct ude til
et af dc alvorlige biluhcld. Det var
da en 20 tons kølevogn med påhængs
vogn og læsset til randen for nogen tid
siden kørte ud over en skrænt til en ka
nal, der løber mellem Brovst og Halv
rimmen. Den store vogns forparti blev
helt knust, men mærkværdigt nok kla
rede chaufføren sig med nogle slemme
kvæstelser. Han blev ved ulykken fast
klemt, så han ikke kunne røre sig, og

da det var sket midt om natten, varede
det næsten 3 timer, før cn forbipasseren
de motorcklist opdagede vogntoget ne
den for skrænten og fik alarmeret vor
station i Brovst. Vore folk måtte tage
skærebrænder i anvendelse, for det var
muligt at få den fastklemte chauffør fri.
Han må forøvrigt have været ikke så
lidt hårdfør, for han havde trods sine
kvæstelser været ved bevidsthed i alle
dc 3 timer, han sad alene, uden at no103

Stationsleder Nørrevang, Ørsted, kunne med rette sige, at den forulykkede vogn i Auning var slemt
molesteret. Der dræbtes 4 mennesker. Et 7-årigt barn slap ud af vognen i live.

gen havde opdaget ham, og da vore folk
kom med kranvogn og skærebrænder,
fulgte han interesseret arbejdet med at
frigøre ham.

★
Stationen i Holstebro er flink til at
sætte tog på sporet. Sidst skete det på
Ørnhøjbanen, da en skinnebus skulle
fra Holstebro hovedbane til sydbane
gården. Fire af bussens hjul hoppede af
sporet, men efter en lille times forløb
havde vore folk sat bussen på spor igen.
Der henvises iøvrigt til forsidebilledet.

★
Lørdag den 23. maj skete der en fryg
telig bilulykke i Auning, hvorved 4 men
nesker blev dræbt. Det var en familie
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på 5 medlemmer, et landpostbud, hans
kone og deres 3 børn, der i en ældre
vogn blev påkørt i en ubevogtet jern
baneoverskæring. Kun det ældste af bør
nene, en 7-årig pige, slap fra ulykken
med livet i behold. Vor station i Ørsted
blev tilkaldt, og stationsleder Nørrevang
udtalte bagefter til Randers Amtsavis:
»Jeg har aldrig i mit liv set en vogn så
totalt ødelagt som denne. Vognen var
totalt revet fra hinanden, og de ulykke
lige mennesker var ganske indfiltret i
vognens karosseridele.«

★
Traktorulykkerne tager til. Det cr
snart mange, der er kommet galt afsted,
når traktorerne vælter, og det er ikke
så få dræbte og lemlæstede, vi bliver

Næstved-stationens kranvogn tager traktoren op af mergelgraven i Spragelselille, hvor en
16-årig landbrugsmedhjælper blev dræbt.

kaldt ud til. Sidst var det ved Næstved,
da en 16-årig landbrugsmedhjælper un
der harvning kom for nær ved en mer
gelgrav og væltede, således at han fik
traktoren over sig, da den styrtede i
vandet. Næstved-folkene var på stedet
— det var i landsbyen Spragelselille —
11 minutter efter at ulykken var sket, og
så snart vi havde fået traktoren op fra
mergelgraven, kunne den omkomne land
brugsmedhjælper hurtigt bringes op. Men
han var da forlængst død, og alle gen
oplivningsforsøg var frugtesløse.

★
Entreprenørafdelingen i København
er for tiden fuldt beskæftiget bl.a. med
tankrensning. Arbejdet hermed har ef

terhånden bredt sig over det ganske
land, og der er stor efterspørgsel efter
vore specialister med assistent Preben
Sonne i spidsen. Sidst var det de store
benzinanlæg i Nakskov, Aabenraa og
Aalborg, der skulle have en omgang,
og Sonne har efterhånden vænnet sig
til rejselivet.
Arbejdet med at rense tanke er et
specialarbejde, som stiller store krav om
forsigtighed og omtanke. Sonne, som
har beskæftiget sig i årevis med dette
arbejde, er fuldt fortrolig med det, og
benzinselskaberne nærer fuld tillid til,
at han kan organisere og gennemføre
rensningerne på en betryggende måde.
Netop fordi dette arbejde af benzin
selskaberne forlanges udført efter gan105

Odense-' tationcns kran-

og

blokvogn i Hannover med en kran fra Thomas B. Thrige.

ske bestemte retningslinier, må statio
nerne aldrig begynde tankrensningsar
bejde på egen hånd. Enhver rekvisition
skal videregives til entreprenørafdelin
gen i København, som så foranlediger
arbejdet iværksat under assistent Son
nes ledelse.

m, og den var 3,3 m bred. Stationen har
også for Ths. B. Thrige transporteret 12
kraner af samme type fra Odense til
Burmeister & Wain i København.

★
Vi fortæller andetsteds i bladet om
faren for bladanforgiftning, men vil lige
benytte lejligheden til her at fortælle,
at Horsens-stationen har været ude den
22. juni for at tage sig af cn knust fla
ske koncentreret bladan, som et bud
fra en materialhandel havde tabt. Da
man var klar over stoffets farlighed,
sorgedc politiet for afspærring af ga
den, medens vore folk gik i gang med
at skylle gaden ren under anvendelse
af neutraliscringsmidler.

★
Odcnsc-stationen har haft en del trans
porter med store kraner for Ths. B.
Thrige. Man har bl. a. transporteret en
16 tons skibskran fra Odense til Han
nover og retur. Kranens højde var 4%
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Under den persiske Shah’s besøg i Aarhus optog
Dansk Films Journal billeder til fjernsynet. Da foto
grafen kom til at mangle en medarbejder, henvendte
han sig til Aarhus-stationen, som stillede redder
Elvin Eriksen til rådighed.

Fra en af Kolding-stationens transporter af grusharper.

Den 25. maj havde en gruppe køben
havnske spastikere skovtur, og her del
tog nogle folk fra Frederiksberg-stationen. Skovturen var arrangeret af Kø
benhavns Lions Club, og efter at arran
gementet var vel overstået, skrev Lions
klubben til os:
Vi føler trang til at takke de to
reddere, Ib Desting og Erik Hertz,
som havde fået denne opgave betroet.
Vi er klar over, at der naturligvis fin
der en uddannelse sted, og at der er
en naturlig korpsånd tilstede under et
sådant arbejde. Men vi synes allige
vel, at det var en ualmindelig smuk
måde, de to mænd løste opgaven på,
og derfor er både spastikerne og Lions
klubben ualmindeligt glade for hånds
rækningen.

På stranden ved Sandvig på Born
holm tog man i juni måned et dejligt
friluftsbad i brug. Derved er afhjulpet
et stort behov, idet badning fra stran
den ofte er livsfarlig — i hvert fald
hvis der er lidt pålandsvind. Det nye
bassin, fyldt med havvand, som ustand
seligt skiftes, blev indviet den 13. juni,
og i den anledning var der stillet et
større arrangement på benene. En af
begivenhederne var en svømmedykker
opvisning, som assistent K. Pihl tog sig
af samtidig med at repræsentant Herbert
Kristensen kommenterede og fortalte
om faremomenter og genoplivning.
En god idé var det, at Kristensen op
fordrede tilskuerne til at kaste penge
ned i bassinet, idet Pihl så ville samle
dem op og aflevere dem til Solgaveind107

samlingen. Idéen slog godt an, og der
blev da et par hundrede kroner i møn
ter til de blinde.

vorlige ulykker. Stoffet skulle simpelt
hen brændes af. Kolding-stationen tog
de 45 kg benzoylperoxyd med ud på et
øde sted, og der blev det brændt af i
nortioner à 5 kg. Som det fremgår af
billederne giver afbrændingen af en en

Assistent Phil på vej ned til en wire i en skibsskrue.

Vi har fået rapporter fra en del sta
tioner om udført frømandsarbejde. Bl.a.
har Pihl fra Rønne ordnet et par wirer
i skibsskruer, og Poul Jørgensen i Hor
sens har repareret en læk på et stenfi
skerfartøj.

★
Stationen i Kolding fik fornylig en
opgave lidt ud over det almindelige.
Kaalunds fabriker i Kolding bruger et
stof, der hedder benzoylperoxyd, til bleg
ning af fedtstoffer, og dette stof er uhy
re brandfarligt. Derfor ville fabriken
gerne skille sig af med det. Det ville
imidlertid være for farligt at smide det
på en mødding eller grave det ned, for
det ville senere kunne afstedkomme al
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kelt 5 kg portion et ganske godt indtryk
af stoffets farlighed. Det øverste bille
de er taget nøjagtigt 1 sekund efter an
tændelsen, og det nederste billede 3 se
kunder efter.

Båren vejer kun 28 kg, og den kan
som »amerikanerbåren« køres på plant
underlag.

DCart&Welimnditiq.
Under tørken har stationen i
Hornslet været ude og vande en
kartoffelmark, og det inspirerede i
Aarhus Amtstidendes husdigter
Matabcle til følgende vers:

Falck kan bruges
til mange ting,
og han har meget
at gøre.
Nu bli’r han også
sat i sving,
hvis kartoflerne
er for tø’re.

Vor nye båre, der er patentanmeldt
og allerede har været på flere udstillin
ger bl. a. i forbindelse med en lægekon
gres i Wiesbaden, er blevet til i samar
bejde med Dansk Anæstesiologisk sel
skabs transportudvalg. Båren honorerer
alle de krav, der kan stilles om hensigts
mæssig lejring og patienttransport. Som
det ses af billedet, er bårens muligheder
mange. Den er forsynet med sele, så
urolige patienter kan fastspændes og be
vidstløse fixeres i sideleje. Underlaget
er fast, men ikke hårdt, hvilket er væ
sentligt for thoraxlæsioner. Madrassen
er riflet, så patienten ikke kan glide.

j
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Forleden havde vi
slet ingen regn.
Og graderne
gik i højden.
Så er det rart
for den tørstende egn,
at Falck kan
komme med sprøjten.

|

Planterne hang,
så det var en gru
og trængte til
at bli’ vædet.
Men så kom Falck,
ba-bu, ba-bu,
og så var
kartoflerne reddet.

'
l
!
|
!
|
!
I

Ja, Falck er virkelig
god at ha’.
Nu ved vi,
hvor hjælp er at få,
hvis det sku’ bli’
så varmt en da’,
at kartoflerne
brænder på.

'

|
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Om korrekt optræden
Det siger sig selv, at man i en virk
somhed, der i udpræget grad er baseret
på en omsorgsfuld og korrekt kundebe
tjening, må være opmærksom på hæn
delser, der kan frygtes at spolere det
omdømme, som man gennem årene har
skabt netop på kundebetjeningens om
råde. Selv tilsyneladende ubetydelige
afvigelser fra det, man anser for abso
lut korrekt, kan skade omdømmet, og
som vi skal se om lidt, kan rene mis
forståelser afstedkomme indtryk, der er
ubehagelige for os.
Nu er det ubestrideligt meget vanske
ligt at fastslå, hvad der i hver given si
tuation er korrekt optræden. Forskel
len mellem det korrekte og det ukorrek
te kan sommetider være hårfin. Den kan
ligge i et enkelt ord, i en betoning el
ler måske i en fejlagtig opfattelse af
situationen. Før vi omtaler den episode,
der har givet os anledning til at skrive
dette, vil vi prøve at give en brugelig
definition på korrekt optræden. Den må
komme til at se nogenlunde sådan ud:
Ved korrekt optræden forstås, at man
nøje iagttager eller søger at være i over
ensstemmelse med de regler, som almin
delig skik og høflighed foreskriver.
Lad det være sagt strax, at denne de
finition ikke er helt fyldestgørende. I
virkeligheden burde den også sige noget
om, hvad der forstås ved almindelig
skik og høflighed. Men det lader sig
af flere grunde ikke gøre. Skik og høf
lighedsregler skifter så at sige fra sted
til sted og fra situation til situation, og
det er derfor af største vigtighed, at hver
enkelt af vore folk selv fornemmer,
hvad der på stedet og i den givne si
tuation er korrekt. Måske forklarer vi
bedst, hvad vi mener, ved at referere
den foran nævnte episode.
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En af vore stationer modtog bestil
ling på en sygetransport fra en større
gård i oplandet til sygehuset i købsta
den. Kørslen blev bestilt af gårdejeren,
som meddelte, at der var hans søn, der
skulle indlægges. Stationens sygevogn
ankom til gården til den aftalte tid, og
blev modtaget af gårdejeren, som med
delte, at hans søn var ved at blive gjort
i stand til turen, så der ville gå nogle
minutter, før vore folk kunne komme
ind til ham. Man fordrev tiden med at
sludre om vind og vejr, ønsket om snar
lig regn, og hvad man nu ellers taler
om, når man er landbrugsinteresseret.
Da der blev en naturlig pause i samta
len, ville vor redder vende tilbage til
det, der var hans job: at bringe gård
ejerens søn på sygehuset, og han spurg
te derfor ordret: »Nå, hvor gammel er
fyren så?«
Denne udtalelse tog gårdejeren meget
ilde op og gjorde redderen opmærksom
på, at der aldeles ikke var tale om no
gen fyr, men om hans voxne søn, der
tilmed indtog en særdeles agtværdig po
sition i samfundet. Redderen undskyldte
selvfølgelig og begrundede sin fore
spørgsels form på den måde, at han hele
tiden havde haft opfattelsen af, at det
var en lille dreng, der skulle hentes. Og
han havde ikke ment, at udtrykket fyr
om en lille dreng kunne karakteriseres
som uartigt.
Gårdejeren sendte os en skriftlig kla
ge over redderens optræden, og vi kun
ne naturligvis kun beklage den faldne
udtalelse og meddele, at vi overfor ved
kommende redder havde givet udtryk for
vor misbilligelse. Vi kunne ganske til
træde gårdejerens opfattelse, at redde
rens udtryk måtte anses for at have væ
ret ukorrekt.

Nu vil en og anden nok indvende, at
hvis redderen havde god grund til at
tro, at patienten var en lille dreng, så
havde det da ikke være ukorrekt at om
tale ham som fyr eller knægt, idet begge
udtryk er ret almindelige om smådrenge.
Man kan endda sige, at der ligger lidt
af en anerkendelse eller ros i de to ud
tryk.
At redderen havde kunnet få den
nævnte opfattelse, skal vi ikke bestride.
Patientens navn var ikke opgivet. Red
deren havde kun fået at vide, at pati
enten var gårdejerens søn, og det er
muligt, at han så kun har kunnet fore
stille sig en lille dreng. Men det afgø
rende er, at han ikke vidste noget be
stemt, og derfor burde han have sagt:
»Nå, og hvor gammel er Deres søn så?«
Det får således ingen betydning, at ud
tryk som lille fyr eller knægten ganske
rigtigt er almindelige og også korrekte,
og at de sommetider virker lidt hygge
ligere end patienten, sønnen, datteren,
o. s. V.
I almindelighed giver sprogbrugen al
drig anledning til så dybsindige betragt
ninger. Man ved, hvordan man begår
sig på sin egn og i de forskellige situ
ationer. Men tilfældet viser, at man godt
kan komme galt af sted. Og er man i
tvivl, bør man holde sig til udtryk, som
under alle omstændigheder er uangribe
lige. Folk er så forskellige, og både tone
og samtaleform varierer fra egn til egn.
Også situationerne er højst forskellige,
og den spøgefulde bemærkning, der i
det ene tilfælde kan virke opmuntren
de på patienten, kan i en anden situa
tion virke helt malplaceret.
Hvad vi her har sagt er affødt af en
uheldig bemærkning i forbindelse med
afhentningen af en patient. Men det
gælder under alle former for vort ar
bejde, at det ikke er ligegyldigt, hvor
ledes man belægger sine ord. Pas der

for altid på! Det er ikke før forekom
met, at vi har fået en klage som den
foran refererede, men det er jo ikke gi
vet, at det er det eneste tilfælde, der
har kunnet anfægtes. Der kan have væ
ret andre tilfælde, som kunderne ikke
har villet ulejlige sig med at klage over,
men som alligevel har efterladt et ube
hageligt indtryk hos dem. Brug derfor
reglen om at optræde som almindelig
skik og høflighed byder.

Fra kontorerne
Redder Robert Andersen, Hovedsta
tionen, København, er fra 15. juni ud
nævnt til vagtmester.
Vagtmester Erik Poulsen (kaldet Erik
sen), Hovedstationen, København, er fra
1. juni udnævnt til assistent.
Redder Knud Jacobsen Pihl, Rønne,
er fra 1. juni udnævnt til assistent.

Redder P. Graversen, Fredericia, er
fra 1. juni udnævnt til redningsfører.

★
For en ordens skyld understreges, at
ambulanceudrykninger altid skal foregå
uden forsinkelse af nogen art, og at sta
tionerne, hvis der findes nogen anden
hjælpemulighed, der m.h.t. køretid, ma
teriellets beskaffenhed eller personalets
kvalifikationer og dermed hjælpeaktio
nens forløb bør foretrækkes, skal vide
regive meldingen dertil.

★
Opmærksomheden henledes på, at
mund-til-mund-metoden aldrig må bru
ges, hvis der er risiko for, at patientens
lammelse skyldes forgiftning med bla
dan eller tilsvarende plantegift. I sådan
ne tilfælde anvendes poseventilation el
ler i mangel af pose HN-metoden.
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Jsaie en nusjc) eståehe
Det må være en misforståelse! —
Tænk engang over, hvor tit man hører
den vending i dagligdagen. Misforstå
elser må man tilsyneladende altid være
beredt til at undskylde — for bemærk
ningen falder altid med et afvæbnende
smil, og som regel er den også tilstræk
kelig til at standse diskussionen. Man
oplever misforståelser hjemme. Det kan
være en aftale, der er blevet glemt eller
opfattet forkert, det kan være en uover
ensstemmelse, hvis oprindelse viser sig
at være en fejltagelse — det kan være
tusind andre ligegyldige ting. Man op
lever misforståelser i handelen. Man får
sendt forkerte varer, man oplever fejl
i notater, fakturaer eller regninger, man
oplever fejlekspeditioner i forretninger
ne — og stadig er'det samme melodi,
man hører: Først en hed diskussion om,
hvad der er sagt, hvor hver holder på
sit — og så et skuldertræk og bemærk
ningen: »Så må det være en misforstå
else«.
Og man oplever misforståelser på ar
bejdspladsen. Et eller andet bliver »brok
ket«, fordi en mundtlig ordre eller en
uklar skriftlig ordre er blevet opfattet
forkert. Misforståelser kan også være
årsag til uro, rygtedannelser, utilfreds
hed, de kan bevirke, at en mand føler
sig forkert behandlet og mister humøret,
de kan skabe baggrunden for, at virk
somhedens renomme udadtil og rytmen
indadtil forstyrres.
Men stadig skal man være rede til at
godkende, at det altså »bare var en
misforståelse« — og så er der ikke me
re at sige om den ting.
Misforståelser er ikke »bare«. De er
dyre, unødige og ærgerlige. Der kom
mer aldrig noget godt ud af dem. Tvært
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imod er de altid kilde til irritationer, og
de kan direkte skade forholdene på ar
bejdspladsen. De er kort sagt flotheder,
som den velordnede virksomhed i alles
interesse må søge at udrydde. Og det
kan gøres. I hvert fald kan misforståel
sernes antal reduceres, så de bliver en
ganske betydningsløs faktor i helheds
billedet. Men det kræver ikke blot orga
nisation, men også omtanke og god vilje
hos alle, hvis misforståelserne skal hen
vises til den plads, hvor de hører
hjemme.
Der er et lille træk, man ikke bør
overse. I forholdet mellem mennesker
— og ikke mindst i forholdene på en
arbejdsplads — har det stor betydning,
at en fejl følges til dørs. Man må finde
ud af, hvordan den er opstået — ellers
kan man ikke hindre gentagelser — og
man må have efterforsket, hvor og af
hvem den er begået. Ikke for at lave
repressalier af nogen art, men fordi alle
de, der ved, hvem det er, der har fejlet,
vil blive irriterede, hvis fejlen ikke pla
ceres.
Og vendingen »så må det være en
misforståelse« er netop en af de mest
anvendte udveje, hvis man vil undgå at
placere et ansvar. »Det« er jo noget
ganske upersonligt. Vendingen siger in
tet om, hvem det er, der er skyld i
misforståelsen. Er det, der skulle siges
eller skrives, blevet udtrykt uklart? For
så er det ordregiveren, der er den skyl
dige. Eller har det været klart nok, mens
modtageren af beskedenhed måske har
været for ligegyldig og uopmærksom?
For så er det hos ham, fejlen ligger.
Accepterer man vendingen »det er en
misforståelse«, ja, så deler man ansva
ret. Det er akkurat det samme, man op

lever hjemme, når ens bedste pibe lig
ger på gulvet brudt og brækket efter at
være slået ned fra pibestativet. Ingen har
slået den ned. »Den er faldet ned« eller
»den er gået i stykker«. Også i denne
vending fejrer det upersonlige vilde tri
umfer. Tingen må selv bære ansvaret —
ingen vil løfte det.

Hvis man vænner sig til, at en besked
altid modtages med en gentagelse af
dens indhold i stedet for blot og bart
med et . »ja«, vil man opdage, at mis
forståelsernes antal svinder mærkbart
ind.
Men slet så enkelt er det ikke for de
fleste misforståelsers vedkommende. Der
cr tale om mere komplicerede begreber.
Den slags misforståelser, vi her beskæf
tiger os med, koster nok ikke direkte så
meget som et eller andet, der på grund
af cn fejl bliver »brokket«, men til gen
gæld er de meget kostbare i spørgsmå
let cm tilfredshed, ro og harmoni i
samarbejdet.
Lad os se på, hvordan misforståelser af
denne art kan undgås:
For det første stilles der naturligvis
krav til ledelsen om at være påpasselig
og tænke sig meget om. Men desuden
er det af største betydning, at »forbin
delseslinjerne« i virksomheden er rig
tige og benyttes korrekt.
Disse forbindelseslinjer mellem alle
led i virksomheden og mellem ledelse
og alle afdelinger skal ikke alene fun
gere på den måde, at meddelelser, øn
sker og ordrer fra ledelsen passerer frik
Men det kan undgås, og det kan be tionsfrit, hurtigt og korrekt gennem de
tale sig for alle parter i et arbejdssam- forskellige led, de skal også virke i. mod
virke at undgå de drilagtige misforstå sat retning, så at ledelsen holdes løben
de underrettet om alt af interesse i virk
elser.
Det er relativt let, når det drejer sig somheden. Det har ikke noget med po
om faktiske ting, f.eks. om en eller an sekikkeri at gøre, men ledelsen må na
den besked til en eller anden mand i turligvis være bredt orienteret om, hvad
produktionen. Skal beskeden gives der sker, fordi en masse tilsyneladende
mundtligt — og det er som regel det ligegyldige småting kan betyde, at der
hurtigste, det billigste og det sundeste, skal foretages ændringer i dispositio
fordi det er kontaktskabende, — ja, så nerne, eller kan komme til at spille en
må den eller de, der skal give ordrer rolle ved fremtidige dispositioner.
Det er i alles interesse, at disse for
og beskeder simpelthen skoles i at give
dem ganske klart og utvetydigt. Og bindelseslinjer er i orden, og dog er det
ydermere må de lære, at en besked al nok et af de områder, hvor man tiest
drig er givet, før den er opfanget rig ser forsyndelser i danske virksomheder.
Det kan hænge sammen med, at man i
tigt og forstået.
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travlheden og under arbejdspresset, mens
en virksomhed vokser op, ikke får tid
til at tænke på den slags. Virksomheden
begynder i det små, og ledelsen kan
overse det hele og være i direkte kon
takt med hver enkelt.
Men så tager udviklingen fart, og der
må skydes mellemled ind, samtidig med
at ledelsen udvikler sig mere og mere
til at være »topledelse«, der er travlt
optaget af en kæde af problemstillinger,
som er nye.
Og en dag sidder ledelsen så isoleret
på toppen af kransekagen — måske med
gode kontakter til sine nærmeste medar
bejdere, men med svigtende forbindelses
linjer til virksomhedens medarbejdere i
øvrigt.
Det kræver god vilje fra alle sider,
hvis en sådan uheldig situation skal æn
dres, men der er lykkeligvis talrige exempler på, at det kan gøres.
Men misforståelser er så uheldige at
have i en virksomhed, at alt det, der
her er nævnt, end ikke er nok, hvis de
skal undgås. Der skal endnu et træk
med i billedet:

Åbenhed fra alle sider. Hvis ledelsen
sørger for at holde virksomheden vel
orienteret om udviklingen på alle må
der, vil risikoen for, at der opstår mis
forståelser, være mindsket ganske bety
deligt — for misforståelserne vil savne
grobund, hvis virksomhedens medarbej
dere ved, hvordan det hele i virkelighe
den ser ud.
Og åbenheden må være gensidig. Hvis
en medarbejder føler, at en misforstå
else er opstået, eller at en fejltagelse er
ved at udvikle sig til noget alvorligt,
må han sørge for at finde ud af, hvad
sandheden er, og prøve på denne måde
at standse misforståelsen i starten. Også
det har man set mange heldige exempler på.
114

Indtil nu har vi i hele denne forbin
delse ikke nævnt den, der sidder i nøg
lestillingen i talrige spørgsmål på ar
bejdspladsen: Arbejdslederen eller som
han ofte kan kaldes: »manden i mid
ten«.
Han vil være velorienteret fra ledel
sens side i alle væsentlige spørgsmål.
En arbejdsleder kan simpelt hen ikke
fungere, medmindre han ved ordentlig
besked om problemerne.
Og han har direkte fingeren på pulsen
i virksomhedens mange forskellige ar
bejdsgrupper. Han bør være den, der
undgår at lave misforståelser, og det
hører også med til hans vigtigste opga
ve at standse misforståelser, der er ved
at opstå.
Det er netop en af årsagerne til, at
der stilles så store menneskelige krav
til arbejdslederen. Han er den mand,
der kan skabe en misforståelse blot ved
at vise dårligt humør. Og han er til
gengæld den, der kan udrydde enhver
misforståelse ved ligefremt at sige, hvor
dan tingene ser ud. Han kan mane fejl
tagelserne i jorden, og han bør altid
gøre det.
Kort sagt, alle i virksomheden må
hjælpe med til at skabe forståelse i ste
det for misforståelse, klarhed i stedet
for rygter, tilfredshed i stedet for mur
ren og beklagelser.
Det er op til hver enkelt medarbejder
at spekulere over det emne, der her er
ført frem. Det er nok først og fremmest
et problem for ledelsen — og en sag,
som ledelsen må tage sig af — men løs
ningen kan kun findes i samarbejde.
Som en fodnote bør det føjes til, at
misforståelser mellem arbejdskammerater
også bør undgås. Misforståelser på sam
me trin inden for virksomhedens orga
nisation kan føre til intriger og klike
dannelser, og det skader det gode klima,
den gode tone på arbejdspladsen, som

alle skal nyde godt af. Det vil altid være
uheldigt, hvis en kollega bliver bagtalt,
og man så skal til at forklare det hele
som — en misforståelse. Principielt må

en misforståelse aldrig kunne give an
ledning til intriger mellem mennesker.
Det gælder for resten også for vilkå
rene hjemme.

Ny station i Grindsted

Den 29. juni indviedes den nye sta
tionsbygning i Grindsted. Den er indret
tet efter det snart klassiske mønster med
en garagehal, kontor, vagtstue og op
holdsrum samt tjenestebolig for stations
lederen på 1. sal.
Indvielsen markeredes ved en lille fest
lighed i garagehallen, og bagefter fik
gæsterne lejlighed til at bese lokalite
terne.

★
I årene efter krigen har vi nu opført
nye stationsbygninger i en snes byer, og

hertil kommer så det byggeri, der er
sket i forbindelse med indretning af
ejendomme, vi har overtaget, eller egne
ejendomme, som vi har moderniseret. Og
alligevel trænger behovet for fortsat ny
byggeri sig på. Tegningerne til en ny
station i Haderslev ligger klar, og det
samme gælder Nykøbing M. Der er og
så planer om et par helt nye stationer
og om indretning af nye bygninger i
4—5 byer, hvor vore gamle stationsbyg
ninger trænger til afløsning.

★
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Redder CHR. HANSEN, Køge, der sammen med
redder VAGN KRISTIANSEN og LEIF ERIKSEN,
ved hurtig indsats forhindrede, at branden på
Junckers Savværk den 23. maj fik et katastrofalt
omfang.
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Orientering
Sommeren har arbejdsmæssigt hørt til
de begivenhedsrige. Stationerne i Ha
derslev og Åbenrå bistået af svømme
dykkere fra stationerne i Arhus, Oden
se, Kolding og Sønderborg deltog i det
store rednings- og eftersøgningsarbejde
efter katastrofen på Haderslev dam den
8. juli. En måned før havde stationerne
i Skærbæk, Tønder og Ribe været i virk
somhed i 4 døgn med bekæmpelse af katatrofebranden på Rømø, og over store
dele af landet — især i det københavn
ske område og i Midt- og Sydvestjylland
— har stationerne haft fuldt op at gøre
med udbedring af vandskader efter uvejr,
som kun få af os mindes at have ople
vet magen til. Derudover kan helt til
fældigt nævnes, at Randers-stationen
har haft en af de sædvanlige oversvøm
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melser, at Hjørring har haft en voldsom
bybrand, Store-Heddinge, Faxe og Køge
en togulykke, og at stationerne i Var
de, Tarm og Skjern har været generet
af utallige mose- og hedebrande, som
i den voldsomme hede var uhyre van
skelige at få bugt med. Endnu mange
aktioner kunne nævnes, og dertil kom
mer alt det sædvanlige.
Jo, vi har virkelig haft en begiven
hedsrig ferieperiode.
★

Vor dykkerskole i Århus blev den 10.
august godkendt af Handelsministeriet,
og det er nu den eneste dykkerskole i
landet udover Holmens, der som be
kendt ikke kan påtage sig uddannelse af
private erhvervsdykkere. Det hårtrukket
lidt ud med godkendelsen, og da vi skal
have ordnet en masse ting, bl.a. instal
leret en stor 5 kg dekompressionstank,
have indkøbt en 3 kg teleskoptank, dyk
kerapparater, dragter o.m.a., er det kom
met til at knibe med afholdelsen af det
kursus, vi havde planlagt her til sep
tember måned. Teleskoptanken kan vi
først få leveret omkring 1. oktober, og
Drägerwerk har ikke alle de apparater
færdige, som vi skal bruge. Vi nødsages
derfor nok til at udsætte det planlagte
kursus til maj næste år.
Netop under hensyn til det fremskred
ne tidspunkt har Handelsministeriet gi
vet os tilsagn om, at vi vil kunne få
gyldigheden af de beviser, der blev ud
stedt til det sidst uddannede hold, for
længet til maj næste år. Dette tilsagn er
dog ikke ensbetydende med, at det sidst
uddannede hold kan tage let på tingene.
Examinationen vil komme, og det vil
være klogt at læse flittigt på teorien!
★

Arbejdet med uddannelsesproblemerne
skrider frem, og i begyndelsen af okto-

Fra eftersøgningsarbejdet på Haderslev dam den 9. juli.

ber løber et forsøgskursus af stabelen
på stationen i Roskilde. Ud fra vort
kendskab til det stof, vi har tilvejebragt,
og de erfaringer, vi håber at høste i
Roskilde, vil rammerne om den fremti
dige uddannelse blive lagt. Det er også
som et led i instruktionen, at vi har la
det optage en 12 minutters farvefilm
om patientbefordring. Med denne film,
der kommenteres af dr. Juhl, lægges der
vægt på at illustrere rigtig lejring og
brugen af ventilations- og sugeapparat.
Filmen vil blive vist på en kongres i
Holland i midten af september, der af
holdes i forbindelse med det hollandske
Røde Kors’ 50 års jubilæum. På denne
kongres vil Danmark være repræsenteret
af Dansk Røde Kors, Gentofte brand
væsen og Falcks Redningskorps.
★

Vi har sikret os en ny stationsbygning
i Nysted på Lolland. Bygningen skal vi
overtage til næste år. På Bornholm har

vi oprettet overenskomster med Svaneke
købstad og omliggende kommuner om
brandslukning, redningsarbejde, ambu
lancekørsel og sygetransport, og til april
næste år vil der i Svaneke stå en ny sta
tion færdig. Den indrettes i en smuk og
velbeliggende bindingsværkejendom, som
vi køber af Svaneke kommune. Og så
har vi endelig sluttet overenskomst med
Rudkøbing kommune om overtagelse af
brandslukningen i købstaden. Overens
komsten er allerede trådt i kraft, og som
et led heri har vi erhvervet og udvidet
byens hidtidige brandstation og flyttet
stationen hertil fra de gamle lokaler på
Rolighedsvej. Med overtagelsen af brand
slukningen i Rudkøbing varetager vi nu
brandslukningen på hele Langeland.
I nær fremtid får vi nogle nye 10
tons kranvogne. Det er engelske, treaxlede køretøjer, hvis kraner har en løfte
højde på 6 m. Om disse og om endnu
flere ting, der er på trapperne, vil vi for
tælle i næste nummer.
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Uddannelsen og Ambivapparaturet
giver resultater
Den 12. og 13. august havde Gladsaxe-stationen to udrykninger til druk
neulykker, og i begge tilfælde fik vi
med al ønskelig tydelighed bevist, at
vort apparatur og den uddannelse, som
vore folk har fået, tjener et praktisk for
mål.
Begge udrykninger var til det store
friluftsbad i Gladsaxe, der kun ligger et
par hundrede meter fra stationen, og
begge gange var det børn, der var druk
net.

Det første tilfælde skete onsdag den
12. august kl. 16.50. Meldingen var ikke
ganske klar, men det fremgik i hvert
fald af den, at det druknede barn var
fundet og bragt op. Der blev øjeblikke
ligt afsendt en ambulance med redderne
J. Frandsen og Bent Petersen (rapp.
Gx. 14799), og om det videre forløb
fortæller redder Bent Petersen i sin rap
port:
Ved vor ankomst til hovedindgangen
så vi et stykke inde på terrænet en liv
redder komme bærende med et bevidst
løs barn. Det var en 10-årig dreng. Hans
hoved hang slapt bagover, øjnene var
kæmpestore og meget fremskudte. Vi
løb livredderen imøde, tog barnet og
lagde ham i vognen gennem sidedøren.
Vi havde ikke fået båren ud endnu og
ville ikke spilde tid med at elevere den,
men løftede i stedet hovedgærdet højt
og anbragte barnet omvendt, altså med
hovedet nedad. Dette skete altsammen i
løbet af få sekunder, og derpå begynd
te jeg med posen og ilt, medens Frand
sen sprang ind i førerhuset og kørte af
sted. Posen fyldtes hurtigt, og ilten sy
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dede svagt ud af ventilen. Jeg finstillede
trykket, d.v.s. jeg lukkede lidt af på
finstillingsskruen. Ilten løb næsten ikke
ud af ventilen mere. Posen var fuld og
sitrede, og jeg var klar over, at respira
tionen var standset. Jeg gjorde så, som
jeg havde lært: Løftede underkæben
frem og op, klemte posen første gang,
og det viste sig på brystkassen, at ilten
gik fint ind. Drengen var nem at venti
lere. Efter nogen tid — jeg kan ikke
sige bestemt hvor længe det varede —
begyndte patienten at blive urolig. Uro
en tog til og udviklede sig nærmest til
en slags raserianfald. Så slap jeg posen
og holdt kun masken på ham. Nu så jeg
posen bevæge sig svagt fra halvfuld til
fuld, og ilten sydede svagt, når posen
var fuld. Jeg iagttog takten og ventile
rede forsigtigt med, da drengen igen var
faldet til ro. Da var vi også nået frem til
amtssygehuset i Gentofte, hvor Frand
sen løb ind for at hente assistance. End
nu i ambulancen fik drengen et nyt an
fald, men denne gang ikke så heftigt
som første gang. Jeg slap igen posen
og kunne nu rigtigt se, at den arbejde
de jævnt og kraftigere end før. Frand
sen kom tilbage med en portør, som
hjalp ham med båren, medens jeg fort
sat holdt masken på drengen uden at
ventilere. Den vagthavende læge, dr.
Middelboe, undersøgte strax drengen og
tilkaldte narkoselæge. Derpå gav han
mig besked om at holde masken væk
en gang imellem, så drengen kunne få
lidt atmosfærisk luft. Og pludseligt kom
det tredie anfald af uro — mindre end
det andet og langt svagere end første
gang. Sygeplejersken talte til drengen,

Redderne J. Frandsen

o#

Bent Petersen fra stationen i Gladsaxe.

men uden at få svar, og jeg lagde maske
på igen og fjernede den lidt efter. Og nu
spurgte drengen med svag mumlen, hvad
der var sket og hvor han var. Da nar
koselægen kom og havde undersøgt
drengen, kunne de begynde at spørge
drengen ud om hans navn. Men det
kneb for ham at huske sit navn, og han
talte meget hakkende og nærmest, som
om han havde fået noget i den gale
hals. Han frøs også. Det varede imid
lertid ikke længe, for det blev bedre og
han kunne fortælle, at han hed Hans
og hvor han boede. Narkoselægen spurg
te, om vi havde rystet eller suget vand
ud, hvortil jeg svarede, at det havde vi
ikke, da vandet i Gladsaxe bad af sik
kerhedsgrunde er tilsat salt. Drengen
blev derefter indlagt til observation.

¥

Den anden ulykke i Gladsaxe-badet
skete dagen efter, torsdag den 13. au
gust kl. 10.11. Det var denne gang assi
stent P. Vognsvend og redder Mogens
Andersen, der tog afsted. Ved ankom
sten havde badets livredder fået den
druknede — en 11-årig pige — op fra
bunden og var begyndt at give kun
stigt åndedræt efter HN-metoden.
Om det videre forløb lader vi assi
stent Vognsvend fortælle:
Vi kunne ikke komme nærmere ste
det end 50 m. Jeg tog strax ventilationsapparatet og løb hen til patienten, me
dens Mogens Andersen tog sig af båren.
Pigen var stærkt medtaget. Hun var
helt uden åndedræt og var helt blågrå
i ansigtet. Jeg begyndte strax ventile
ring med ilt samtidig ved at Mogens An
dersen og livredderen løftede pigen op
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på den indstillede båre. Jeg kunne mær
ke under min ventilation, at der var fri

Redder Mogens Andersen, Gladsaxe.

luftvej, men der var slim i mundhulen,
og da vi havde fået rullet båren hen til
ambulancen, sugede vi lige slimet ud
med det stationære sug.

Allerede da båren var sat ind — og
alt skete under stadig ventilation — kunman spore en forandring i pigens ud
seende. Mogens Andersen var hoppet
ind i bårerummet og havde overtaget
ventilationen, og han fortsatte hermed,
indtil vi ankom til amtssygehuset. På
det tidspunkt trak pigen vejret nogen
lunde regelmæssigt.
Undervejs til hospitalet havde jeg
over radioen adviseret amtssygehusets
vagthavende narkoselæge, og da vi an
kom stod han klar til at tage sig af pa
tienten.
Jeg ringede dagen efter til amtssyge
huset og fik at vide, at pigen efter om
stændighederne havde det godt.
Jeg har i årenes løb været ude til
mange drukneulykker, og jeg har ofte
set patienter, som efter mit skøn ikke
var nær så medtaget som denne lille
pige, men som det alligevel ikke trods
timelange anstrengelser har været mu
ligt at genoplive. Da vi ankom til badet
og så pigen, var jeg ret sikker på, at
det ville være umuligt at få hende gen
oplivet. Når det lykkedes, er der for
mig ingen tvivl om, at det skyldes vort
nye apparatur og den grundige uddan
nelse, vi har fået på overlæge Dams af
deling på Bispebjerg.

Redningsarbejde på Møns klint
Redder Kurt Christiansen, Stege, red
dede for nylig en marinesoldat, der var
styrtet ned ad en af Møns mere end
100 m høje klinter, men som til alt held
blev standset af en træstub lige før et
lodret fald på henved 30 meter. Støtten
de sig til træstubben, som kun gav plads
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for den ene fodballe, ventede han i
mange og lange minutter på hjælp, og
det blev redder Kurt Christiansen, der
viste sig for ham som den frelsende en
gel. Bagefter sagde marineren spontant:
Var det ikke for ham, så havde jeg ikke
stået her!

Det hele gik sådan til:
To marnesoldater var sammen med en
del kammerater fra Søværnskommandoet
i København taget på udflugt til Møns
Klint, inden de om seks dage skulle
hjemsendes. Kvartermesteren, der ledsa
gede dem, advarede dem imod at nærme
sig skråningerne, da de ikke var sikre
at færdes på.
Enkelte af de værnepligtige gik ned
på strandbredden foran Dronningestolen for at nyde synet af klinten fra ne
den, mens andre foretrak en travetur i
højden. Da de to marinesoldater Erik
Olsen og Poul Plet nåede op ad trap
perne fra Store Klint til sydsiden af
Dronningestolen, foreslog Erik Olsen, at
de skulle skyde genvej ned gennem slug
ten ad et indsnit i kridtmasserne for hur
tigere at komme ned til nogle kamme
rater, der stod på strandbredden og vin
kede til dem.
Poul Plet fulgte til dels den »gode«
idé, mens Erik Olsen straks gik igang
med sit forehavende. Han krøb ud un
der rækværket og lod sig glide et stykke
ned. Her råbte han atter på kammera
ten, men denne var blevet betænkelig.
Plet forsøgte at overtale Erik Olsen til
at vende om, men denne mente ikke, der

ville være noget farligt i at fortsætte
nedefter. Han havde ikke opdaget, at
der under afsatsen ca. 105 meter nede
var en stejl, indfaldende kridtmur på
23 meters højde, som han ingen mulig
hed havde for at komme ned ad. Plud
seligt, mens han langsomt gled nedad,
ramte hans sko et fremspring, og hans
fart var da så stor, at han fik overba
lance og styrtede mere en 20 meter gen
nem luften, inden han atter ramte skræn
ten og fortsatte nedefter. Hans kamme
rat Poul Plet, der alligevel var fulgt ef
ter, reagerede omgående i et forsøg på
at få fat i kammeraten. Også han kure
de med stor fart gennem slugten og blev
først stoppet af et enligt stående træ,
85 meter nede. I mellemtiden var Erik
Olsen standset i den dødsensfarlige tur
af en tilfældig trærod, der på et stykke
af en kvart meter stak frem af jorden,
lige akkurat nok til, at den ene sko kun
ne glide under og gribe fat.
En anden mariner var i mellemtiden
blevet alarmeret af råbene fra Erik Ol
sen, og han løb om på den nordlige side
af Dronningestolen for derfra at forsøge
at nå de nedstyrtede. Han krøb ned mel
lem træerne, men måtte til sidst opgive
forsøgene. I stedet kravlede han op og

Redder Kurt Christiansen
på vej op ad klinten med den

trætte og forslåede marinesoldat
foran sig. Der er mere end
100 meter ned til den hvide

strandbred.
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løb til hotel St. Klint, hvorfra han alarmarede vor station i Stege.
Alt imens vore folk gjorde tovværket
klar, havde der samlet sig adskillige tu
rister. Stationsleder Pedersen var flere
gang rundt for at formane turisterne om
at holde sig fra afsatserne, da disse kun
blev båret oppe af grene fra buskads og
træer. De kunne ved for stor vægt briste
hvert øjeblik, og først da ville den store
katastrofe ske.
Efter at have ligget knapt to timer på
klinten blev de to ncdstyrstede undsat.
Redder Kurt Christiansen gik ned med
tov om livet, og kun ved dygtig indsats
fra hans side lykkedes det at få marine
soldaterne velbeholdne op.
Kurt Christiansen krøb først ned til
Erik Olsen, der lå på platformen. Han
råbte til sine kammerater oppe på klin
ten, og derved konstateredes, at han ik
ke havde lidt overlast udover, at han de

første 14 dage vil kunne fremvise blå
mærker over hele kroppen.
Erik Olsen fik tovet om livet og blev
derefter trukket op til kammeraten, Poul
Plet, der fik mavet sig ud til tovet fra
træet, hvorefter han selv begav sig op.
Det tog 12 minutter at få Erik Olsen op.
Han måtte have et par hvilepauser på
vejen op på grund af de slag, han hav
de fået.
Det første, de to marinesoldater gjor
de, da de stod på stien igen, var at give
Falck-redderne et håndtryk. Særlig hånd
trykket til Kurst Christiansen var fast.
Det er ikke første gang, vore Stegefolk har været i aktion ved Møns klint.
De kender klinterne, og de ved, at der
derude skal arbejdes med omtanke. Krid
tet er ikke stabilt, og de mange næsten
lodrette kridtvægge giver ikke de bedste
arbejdsmuligheder.

Bjergning af køretøjer
Assistance ved kørselsuheld er et om
fattende arbejdsområde hos os. Det år
lige antal assistancer af denne art har
forlængst oversteget 200.000 svarende til
600 om dagen, og man behøver ikke at
være profet for at forudse en fortsat og
endda kraftig stigning.
For flertallet af disse assistancer gæl
der, at problemerne i forbindelse med
hjælpeydelsen er til at overse, selv om
det villigt skal indrømmes, at vanskelig
hederne tager til i takt med karosseri
ernes voldsomme udbygning. Om visse
af personvogntyperne skulle man tro, at
konstruktørerne aldrig har tænkt den
tanke, at der en dag kunne ske noget
med vognen, så man på en eller anden
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måde var nødt til at transportere den.
Alligevel er det ikke de almindelige
bugseringer af vogne, der kan løbe på
hjulene eller skal hænges op for eller
agter eller transporteres på »fejeblad«,
der stiller de største krav. Det er der
imod bjergninger, hvorved vi bl.a. for
står optagning af køretøjer, der er styr
tet i udgravninger o.l., vogne der sidder
godt fast i terrain med leret mudder op
over alle hjul, eller vogne, der på en el
ler anden måde sidder fast og så uhel
digt, at de næsten ikke er til at komme
i nærheden af med det nødvendige ma
teriel.
Kommer man ud for disse tilfælde,
betaler det sig altid at gå systematisk til

værks. Vi ved udmærket, at vi har man
ge folk med stor rutine, som er tilbøje
lige til at se stort på rekognosceringen.
De tager et hastigt overblik og går så i
gang med arbejdet i tillid til, at deres
erfaring slår rigeligt til — hvad den jo
som regel også gør. Men sommetider
gør den det alligevel ikke, og så er
det, at det går ud over materiellet —
rent bortset fra den flove situation, der
kan opstå, når aktionen ikke lykkes med
det samme og yderligere assistance må
tilkaldes.
Lad det derfor være en gylden regel,
at man i den slags tilfælde rekognosce
rer. Det vil sige, at man før selve arbej
det begyndes undersøger

1)
2)
3)
4)
5)

havaristens vægt
bundforholdene
stigningen
optræksretningen og
trækkets anbringelse.

De tre første punkter er jo afgørende
for det træk, materiellet skal præstere,
og det første punkt kommer man som
regel let over. Et lastkøretøjs vægt står
på køretøjets side, og man kender no
genlunde vægten på de forskellige per
sonvognstyper.
Med hensyn til bundforholdene ved
vi, at rullemodstanden, d.v.s. den kraft
man skal præstere for at få et køretøj
til at bevæge sig på hjulene — er meget
forskellig alt efter som vognen står på
en fast vejbane eller dybt i mudder. Om
denne rullemodstand findes nogle simp
le regler, som man faktisk er nødt til
at kunne udenad. Man beregner simpelt
hen rullemodstanden ved at gange det
havarerede køretøjs vægt med en brøk,
der for de forskellige underlag er:

Fast banet vej .....................
græs ........................................
grus ........................................

1/25
1/7
1/5

løst sand .................................
mudder, lav dybde ...............
mosebund, dybt mudder ......

1/4
1/3
1/2

Hvis man altså har en 5 tons havarist
på mosebund, bliver rullemodstanden
51 X Vz = IVz t, og man skal således
for alene at overvinde rullemodstanden
kunne præstere et træk på 2Yi t.
Men det er jo ikke alt.
Havaristen står jo ikke altid i ens
eget niveau, han kan være kørt ned ad
en skråning, før han nåede mosebunden, og der er således også en stignings
modstand, der skal overvindes.
Om hældninger har man også simple
regler, der siger, at hældninger under
45° giver en modstand på 1/60 af køre
tøjet vægt for hver grads hældning. —
Hvis hældningen er mere end 45°, reg
ner man stigningsmodstanden lig køre
tøjets vægt. Lad os antage, at havaristen
i mudderet skal trækkes op ad en skrå
ning på 30°. Det giver en stigningsmod
stand på 51 X 30/60 = 2Y> t — for
uden de andre 2Yz t, der udgjorde rulle
modstanden.
For at få vores 5 tons havarist op af
mudderet og op ad den 30° skråning,
skal der altså præsteres et træk på 5
tons. Men nu er det ikke altid sådan,
at man på stedet kan gøre sine beregnin
ger, så de er helt sikre. Vi må regne
med, at havaristens vægt passer nogen
lunde, men bundforholdene kan man
ikke altid vurdere helt nøjagtigt, Og da
man ikke medbringer vinkelmåler, må
man også skønne hældningsgraden. Det
eventuelle fejlskøn i forbindelse med
usynlige materialefejl kræver en sikker
hed på 25 %, som må lægges til det træk
på 5 tons, vi kom til, d.v.s. at man må
kunne præstere 5 tons + 25 % = 6U
tons.
Det er muligt, at havaristen står så
dan, at han principielt kunne trækkes
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op ved hjælp af kranvognens direkte
træk på hjulene. Men en kranvogns
trækkraft på hjulene regner man til at
være:
ved træk på alle hjul: Vægt X 4/10
ved træk på baghjul:
Vægt X 1/4
og det vil sige, at man skulle have en
16 tons kranvogn med træk på alle hjul
for at slæbe havaristen fri.
Man ville selvfølgelig i det nævnte til
fælde bruge motorspillet, men hvis man
uden videre trak éU tons, ville kran
vognen glide. Man taler om et hjælpe
køretøjs ankermodstand, og derved for
står man den modstand (ankerevne)
mod glidning, som vognen, bremset med
fodbremsen kan yde. Denne ankermod
stand sætter man til vognens vægt X
4/10, så det ville stadigvæk være en
anseelig kranvogn, vi skulle bruge.
Det vil i dette som i så mange af de
tilfælde, der dagligt forekommer, være
nødvendigt at forøge ankermodstanden.
Det kan ske på mange måder, ved hjælp
af klodser, ved en wire til et solidt træ
i nærheden el. lign. Det er et emne, vi i
et senere nummer skal vende tilbage til.
Kan man efter de nævnte regler ud
føre trækket direkte d.v.s. ved hjælp af
et eller flere køretøjers trækevne, vil
det ofte være hurtigst. Men motorspil
er en god ting, og det er i sådanne til
fælde både mere sikkert og bedre for
kranvognen, at bruge det, selv om det
kan tage tid med forankring m. v.
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Trækkets anbringelse er uhyre vig
tigt. Havaristen må ikke påvirkes unø
digt, og man må ikke skabe en unødig
hård spænding i wiretrækket. Det er
bedst med to fastgøringspunkter i hava
risten, så trækket påvirker køretøjet lige
og i dets længedretning. Netop med hen
blik på sidevirkninger og spændingen i
kæder eller wire bør man arrangere fastgøringen som vist i fig. 1. Det er en
gylden regel, at hver trækkæde eller wire
skal være dobbelt så lang som afstan
den mellem fastgøringspunkterne, så man
får 2 vinkler på ca. 70° (se tegningen).

Der skal ikke mere end godt 15° stig
ning til, før man må tage tilbørligt hen
syn hertil ved trækkets anbringelse.
Hvis man anbringer trækket som vist i
fig. 2, vil man få en meget kraftig sam
menklemning af forfjedre og dæk, og
dermed vil rullemodstanden blive bety
deligt forøget og spændingen i trækwiren vil stige. Derfor bør man føre
trækket under havaristens axler med fast
gøringspunkter på bagvognen, således
at vognens forende bevæger sig frit op
ad hældningen. (Se fig. 3).
Hvis hældningen er stor, så der er
risiko for, at forenden skal »stejle«, kan
man lægge en wire foran f. ex. om ko
fangeren og lade den gå under trækwiren, derved sikrer man sig, at vognen
ikke tipper bagover.

For nu at være sikker på, at de an
førte regler om rullemodstand og stig
ningsmodstand er forstået, prøver vi med
et par exempler til.
Vi antager, at havaristen vejer 3500
kg og står i løst sand, og at der er en
lille skråning på 10°. Den kraft, der så
skal bruges må være:
Rullemodstand 3500 kg X 1/4 = 875 kg
Stign.modstand 3500 kgX 10/60 = 583 »

+ 25 %

1458 kg
365 »
1823 kg

Hvis havaristen vejer 1000 kg (en per
sonvogn) og sidder fast nede på en mark
i blød jord (svarende til mudder af lav
dybde) og hvis grøftens stigning er ca.
20°, må den nødvendige kraft være:

1000 X 1/3 = 333 kg
1000 X 20/60 = 333 »
666 kg
+ 25% .............. 166 »

832 kg
At kunne disse regler er simpelthen
nødvendigt for enhver, der kommer ud
til et bjergningsarbejde. Kan man reg
lerne og kender man sin kranvogns da
ta, kan man aldrig komme galt afsted.
For de enkelte kranvognes vedkommen
de kender man jo på stationerne vægt og
motorspillets trækkraft, og man kan så
derudover regne med, at wirer, sjækler
og kæder kan tage en belastning, der
inclusive rimelig sikkerhed beregnes så
ledes:

1,5XD2 = styrken i tons
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D2 er selvfølgelig wirens, sjæklens el
ler kædens diameter i anden, og diame
teren regnes i centimeter. Lad os tage
et exempel. Vi har en wire, der er 1
tomme i diameter, svarende til 2,5 cm
og vil hurtigt beregne dens belastnings
evne. Vi forudsætter naturligvis, at wi
ren er i god stand. Efter den foran
nævnte »tommermandsregel« får vi så:
l,3x2,52 = 1,3x6,25 = 8,125 tons
Den belastning, som et hampetov kan
tage, er jo betydeligt mindre. Også for
hampctove findes der en bekvem tøm
mermandsregel:

1/6 xD2 = styrken i tons.

Vi prøver denne regel i et exempel
med et hampetov ligeledes på 2,5 cm i
diameter:
l/6x2,52 = 1/6x6,25 = 1,041 tons

Reglen om hampetoves belastning kan
forøvrigt uden videre bruges på belast
ning af kroge.
Vi ser meget gerne, at man på statio
nerne ofrer denne fremstilling fornøden
opmærksomhed og bl.a. lærer de anførte,
simple regneregler. Det vil være hen
sigtsmæssigt, om man på hver station
ud fra kendskabet til stationens egne
kranvogne, wirer, kroge, kæder m. v.
opstillede exempler og løser opgaverne
ved hjælp af de her givne regneregler.

Genoplivning uden apparatur
Af overlæge Henning Ruben.
Den resolution, som blev vedtaget på Holger Nielsen komitéens møde
den 1. april, liar utvivlsomt gjort mange usikre. Man hævdede endnu
HN-mctoden, men anbefalede forbedringer, og man lod ane, at det
kun ville være et spørgsmål om tid, før MTM-metoden ville fortrænge
HN. Ganske vist gav man kun MTM-metoden fri for særligt kyndige,
hvortil vi formentlig regnes, men resolutionens ordlyd lader formode,
at forsøgsstadiet snart er overstået. Denne resolution samt en lidt
uheldig omtale af MTM-metoden i »Det Bedste« har foranlediget os
til at opfordre et af HN-Komitéens medlemmer og medunderskriver
af resolutionen, overlæge Henning Ruben, Finseninstituttet, til at give
os en fyldestgørende forklaring.

Den 17. maj 1958 afholdtes i U.S.A.,
i Washington, et møde, der fik så over
raskende konsekvenser, at man næsten
overalt i verden tog kunstig åndedrættekniken op til fornyet overvejelse. Un
dersøgelser, som bl. a. var inspireret af
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det amerikanske Røde Kors’ Første
Hjælps Komite, afslørede, at Holger
Nielsen metoden ikke altid var effektiv,
ja endda kun undtagelsesvis opfyldte sit
formål at frembringe et effektivt kun
stigt åndedræt til patienter, som var

åndedrætslammede. Det blev derefter fo
reslået at indføre indblæsningsmetoden,
da undersøgelser havde vist, at denne
metode, rigtigt udført, mest sikkert ville
tilføre patienten den livsnødvendige ilt
og fjerne stofskiftets affaldsstof, kulsy
re. Resultatet var, at det amerikanske
Røde Kors næsten øjeblikkeligt annek
terede den gammelkendte mund-til-mund
metode, i første omgang til anvendelse
overfor børn, og % år senere, i januar
1959, yderligere til anvendelse overfor
voksne. Her hjemme vakte undersøgel
serne over Holger Nielsen-metoden
skepsis, og man var også straks meget
stærkt imod mund-til-mund metoden.
Meningerne var dog stærkere følelses
betonede end egentligt uhildede, hvilket
turde fremgå bl. a. deraf, at mange ud
talte sig pro Holger Nielsen og contra
mund-til-mund metoden ud fra person
lig »overbevisning«, uden at have haft
lejlighed til at anvende Holger Nielsen
metoden eller mund-til-mund metoden
under praktiske forhold eller have set
deres anvendelse på personer, der eks
perimentelt var bragt i skindød tilstand.
Men diskussionerne var naturligvis læk
kerbidskener for dagspressen, som vil
ligt lånte øre og navnlig spalteplads til
diskussionen, hvori bl. a. en indsender
fastslog, at han endog fandt mund-tilmund metoden pervers. Beklageligvis
tog mange offentligt stilling til sagen
uden at have haft lejlighed til at sætte
sig ind i det grundlag, hvorpå det ame
rikanske Røde Kors’ afgørelse byggede,
og det gælder endnu i dag, hvor det
svenske og norske Røde Kors har an
nekteret metoden, og bl. a. Svejts har
besluttet sig til at følge efter, at man i
danske aviser kan se udtrykt, at det al
drig nogen sinde er blevet bevist f. eks.,
at Holger Nielsen metoden ikke er ef
fektiv i alle tilfælde.

Den 1ste april 1959 samledes den dan
ske Holger Nielsen Komite for at tage
stilling til kritiken mod Holger Nielsen
metoden og for at drøfte forholdene
vedrørende mund-til-mund metodens
praktiske muligheder. Af de undersøgel
ser og informationer, som blev fremlagt
ved dette møde, fremgik det bl. a., at
Holger Nielsen metoden ikke var så ef
fektiv, som man tidligere havde ment.
Det er en vigtig betingelse for ethvert
kunstigt åndedræts effektivitet, at der er
åben forbindelsesvej til lungerne, og det
te bliver ikke ubetinget opfyldt, når
man anvender Holger Nielsen metoden
i den hidtidige udførelse, hvilket også
kom til udtryk i d en erklæring, som blev
udsendt efter mødet, og hvori der bl. a.
står: »En af mulighederne for at bedre
luftpassagen er en yderligere bagudbøjning af patientens hoved«. Man havde
dog også betænkeligheder ved uden vi
dere at indføre mund-til-mund metoden.
Man skønnede, at der var store proble
mer både »med dens udførelse og in
struktionen deri«, og herved tænkte man
på, at det ville være svært at undervise
i metoden. Det kan ikke tilrådes at me
toden bliver øvet gensidigt på hold. Rent
bortset fra at dette ikke ville fortælle,
om metoden virkelig blev udført effek
tivt, er der den meget væsentlige ind
vending herimod, at infektioner kunne
vinde spredning, for selv om vel ikke
mange ville være bange for at løbe en
ringe risiko for at pådrage sig infektion
til gengæld for et liv, så ville det være
meningsløst at risikere dette i forbin
delse med indøvelse af metoden. Dertil
kom, at undersøgelser, som var blevet
foretaget i U.S.A, havde vist, at vel var
mund-til-mund metoden teoretisk set
meget effektiv, men det var ikke så let
for lægfolk at lære og at huske meto
den.
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I august nummeret af »Det Bedste«
findes der en beskrivelse af, hvordan
man udfører mund-til-mund metoden.
Desuden omtales i samme artikel et
hjælpeapparatur hertil, nemlig et fladt,
kurvet plasticrør, hvis ene ende indfø
res dybt i den bevidstløse patients mund,
medens redderen blæser gennem den an
den ende af røret.
Det er meget uheldigt, at denne arti
kel er fremkommet, idet begge de om
talte metoder nu fra mange sider for
dømmes, og derfor er ved at blive for
ladt igen. Grunden hertil er følgende:
Ved den mund-til-mund metode som
beskrives, anbringer redderen sin tom
melfinger inde i munden bag under
mundstandrækken og trækker underkæ
ben frem for derved at åbne luftvejen
til lungerne.
Dette, som er en af de metoder, som
tidligere blev foreslået i forbindelse med
mund-til-mund metoden, har imidlertid
vist sig uheldig af forskellige grunde.
For det første må man regne med, at
munden hos et stort antal patienter, som
er akut åndedrætslammede, er krampag
tigt tillukket, hvilket forøvrigt er almin
delig kendt af narkoselæger og også
fremgår af praktiske rapporter fra liv
redderne i bl. a. U.S.A, og Svejts*).
Dette ville med andre ord gøre meto
den uanvendelig eller udsætte hjælpen,
indtil krampen forsvandt, og herved vil
le man jo spilde livsvigtig tid. Hertil
kommer, at det med denne teknik har
vist sig teknisk vanskeligt for mange
lægfolk at sørge for lufttæt tilslutning
mellem redderens mund og ofret, idet
man skal gabe over både offerets mund
og sin egen tommelfinger. Desuden er
det ubehageligt, undertiden smertende
•)

Det var også tilfældet ved cn af de drukne

ulykker, som

lelser«

130

er omtalt i dette nummer af »Medde

for redderen i længere tid at holde finge
ren inde i munden mod offerets mere el
ler mindre skarpe tænder, som han kunne
finde på at bide hårdt med i et krampe
anfald, eller når han var ved at vågne.

Med hensyn til anvendelse af hjælpe
midler til mund-til-mund så gør disse
ingenlunde metoden mere effektiv. De
er først og fremmest blevet indført for
at gøre metoden mindre utiltalende. Men
hjælpemidler, der bygger på anbringelse
af apparatur i munden, må man anse for
farlige. Deres indførelse i munden kan
forårsage beskadigelse af mundens slim
hinde, og den derved opståede blødning
kan kvæle patienten. Det samme resul
tat kunne en opkastning resultere i, og
den fare er til stede, hvis patienten våg
nede fra bevidstløsheden uden at red
deren forstår, at det er nødvendigt øje
blikkeligt at fjerne instrumentet. Des
uden er det kendt, at folk ofte begyn
der kunstigt åndedræt hos bevidstløse,
som ikke er åndedrætslammede, og ind
førelse af sådan et rør i munden på så
danne patienter, (f. eks. ved epilepsi el
ler et apoplektisk anfald) vil næsten sik
kert fremkalde opkastning, som kan for
vandle en relativt ufarlig tilstand til en
virkelig livstruende. Men måske er alle
disse farer trods alt kun teoretiske, for
man kan vist roligt gå ud fra, at læg
folk altid ville have glemt hjælpeappa
raturet, når de endelig fik brug for det,
og naturligvis måtte man slet ikke spilde
tid med at hente hjælpeapparaturet.
Noget helt andet gælder, når man
kan, og derfor også bor, være forbe
redt til kunstigt åndedræt, (altså f.
eks. for livreddere, ambulancepersona
le). Så er det rimeligt at anvende det
mest hensigtsmæssige apparatur, og
det vil i virkeligheden sige apparatur

til poseventilation (*), men dette fal
der udenfor det her behandlede pro
blem.

Uheldigvis har ivrigheden efter at ind
føre den effektive mund-til-mund meto
de medført, at man i et af vore nabo
lande har indfort tommelfinger-i-mund
metoden. I U.S.A, forsøger man nu al
lerede på at indføre en væsentlig mere
praktisk metode, der både er teknisk
lettere at udøve og lettere at huske,,
samt endelig er mere universelt anven
delig end den ovenfor nævnte. Metoden
er foreløbig gennemprøvet på mere end
500 bevidstløse, curariserede patienter,
og den er desuden blevet prøvet af et
stort antal lægfolk under tilsvarende
omstændigheder. Siden Holger Nielsen
Komiteens erklæring er der desuden sket
det nye, at en hensigtsmæssig undervis
ningsmodel, et Fantom, er blevet kon
strueret, så man nu kan undervise sy
stematisk og uden smittefare i den virk
ningsfulde indblæsningsmetode.
At indblæsningsmetoden er langt me
re effektiv end nogen manuel metode,
kan der slet ikke herske berettiget tvivl
om. Det er en overtryks ventilations
metode, idet redderens lunger svarer til
gummiposen, og at denne metode er ef
fektiv, behøver man vist ikke nærmere
begrunde i dette blad. At indblæsningsmetoderne skulle være mindre gunstige
end de manuelle metoder med hensyn
til kredsløbet, hvilket man kan høre på
stået, ville i alle tilfælde være fuldstæn
digt uvæsentligt i denne forbindelse. Det
må være en mindstefordring til en kun
stig åndedræts-metode, at den er god
til at kunne give kunstigt åndedræt. At
bruge en væsentligt dårligere metode end
(♦) Ambuapparaturet er standardudstyr på korpsets

vogne (Red.)

den bedste af frygt for at skade et even
tuelt svigtende kredsløb, kan ikke alene
karakteriseres som meningsløs, det er
simpelthen at øge den fare for at dø,
som patienten befinder sig i.
En meget hyppig fremført indvending
mod mund-til-mund metodens praktiske
anvendelighed var, at man ikke kunne
få folk til at overvinde ubehaget ved at
komme i så intim kontakt med en frem
med person. Praksis har imidlertid vist,
at dette er en urealistisk indvending. Tal
rige rapporter, nu også her fra landet,
har vist, at mund-til-mund metoden vir
kelig bliver anvendt. Forøvrigt ville der
ikke være noget i vejen for at anvende
et klæde, f. eks. et lommetørklæde, mel
lem redderens og den forulykkedes an
sigt.
I hvert fald kan der vel ikke være
tvivl om, at enhver, om fornødent, ville
anvende indblæsningsmetoden, hvis et af
deres egne familiemedlemmer var i fare,
så alene af den grund bør nu alle lære
denne metode.

Og her er så en beskrivelse af den ef
fektive, simple metode til nødhjælpsån
dedræt. Selvfølgelig skal den indøves,
så man kan den, før det virkelig bliver
alvor, og allerhelst under instruktion af
en, der allerede kan den. Bedst er det
at indøve metoden på et fantom. Lad
mig forøvrigt tilføje for at undgå enhver
misforståelse, at selv om beskrivelsen
refererer sig til et nødhjælpsåndedræt,
der er gennemprøvet i flere lande og
herunder også på Finseninstituttets nar
koseafdeling, så er dermed ikke sagt, at
enhver afvigelse fra beskrivelsen giver
en dårligere effekt. Hovedsagen er, at
patienten får luft ned i sine lunger, og
jeg mener ikke, at man skal strides om
en eller anden detaille, der ikke influ131

Fig. 1 jfr. punkt 2

Fig. 2 jfr. punkt 4

erer på det, der er det essentielle. Det
er blot min opfattelse — og den bygger
bl. a. på omfattende forsøg med curariserede forsøgspersoner — at man næp
pe vil kunne nå til en i alle henseender
mere hensigtsmæssig udførelse af det
kunstige åndedræt end den her be
skrevne:

Det er af stor betydning for gen
oplivningsresultatet, at man har
vidtåben mund. Kan man overho
vedet føle næsen, har man ikke ga
bet højtnok op og risikerer at luk
ke offerets næsebor, så at luften
ikke kan komme ind.

1. Læg den forulykkede på ryggen (på
gulvet eller jorden) og læg Dem på

4. Flyt hånden fra offerets nakke op

begge knæ
hoved.

ved

siden af

offerets

2. Drej offerets hoved så langt bag
over som muligt med Deres ene
hånd som støtte under hans hals.

(Se fig. 1.)
Når naturlig modstand fornemmes,
må hovedet ikke drejes læn
gere tilbage. Denne tilbagebøjning
af hovedet er vigtig, fordi man
derved åbner for luftpassagen ned
i lungerne. Hovedet skal altid hol
des i denne tilbagebøjede stilling
under hele genoplivningen både
ved ind- og udånding.

3. Gab så højt op som muligt og an
bring den vidtåbne mund omkring
den forulykkedes næse, fast mod den
forulykkedes ansigt.
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under hans hage og luk hans mund.

(Se fig. 2.)

5. Indånd hurtigt og dybt gennem De
res vidtåbne mund og blæs til De
ser offerets brystkasse hæve sig.

(Se fig. 3.)
Hvis offerets mund ikke kan hol
des rigtigt lukket med hånden un
der hagen, er det nødvendigt at
tage håndens tommel- og pegefin
ger til hjælp og lægge dem over
munden for at undgå luftudsivning
denne vej.
6. Slip kontakten med offerets ansigt.
(Se fig. 4.)

Udåndingen sker så automatisk.
Man kan nu se, at brystkassen hos
offeret sænker sig og kan høre, at
luften blæser ud af lungerne.

Fig. 3 jfr. punkt 5

Såsnart udåndingen er tilendebragt —
og ikke før — blæses straks ind igen.
Giv de første 10 »pust-og-udåndinger«
lige efter hinanden for hurtigt at for
ny luften i lungerne. Hvis den forulyk
kede ikke skulle være kommet til sig
selv allerede nu, fortsætter man derefter
i et langsommere tempo, ca. 15 indpustninger pr. minut. Hvis De føler Dem
forpustet eller svimmel, så fortsæt i et
langsommere tempo. Man har kun sik
kerhed for, at luftvejene er fri, når pa
tienten lejres på ryggen med tilbagebøjet
hoved. Tilbagebøjningen skal ske på
fladt underlag. Det er ikke lige så godt
at bøje hovedet bagover over kanten på
en båre eller et bord, og heller ikke at
holde et barn med hovedet bagover den
støttende arm.
Det er en fordel ved denne metode,
at man straks kan se, om man bærer sig
rigtigt ad, for man skal så se brystkas
sen løfte sig og høre lyden af udåndings
luften. Hvis man ikke kan gøre disse
iagttagelser, kan der være 3 grunde her
til:
1. Den forulykkedes hoved er ikke
lejret rigtigt,

Fig. 4 jfr. punkt 6

2. Indblæsningen af luft foretages,
uden at der er sikret tilstrækkelig
lufttæt tilslutning mellem redde
rens mund og offerets ansigt.
3. Der er ikke luftpassage i næsen,
eller et fremmedlegeme blokerer
svælget.
I de to første tilfælde må man rette
sin fremgangsmåde, så den følger in
struktionen. Men hvis dette er i orden,
må man blæse gennem munden i stedet
for gennem næsen.
Indblæsning gennem munden foregår
med den forulykkedes hoved holdt i
samme stilling som beskrevet ovenfor,
men den vidtåbne mund anbringes fast
mod ansigtet omkring offerets mund,
som selv holder sig åben, når hovedet
er bøjet tilbage. Hvis man føler, at den
indblæste luft trænger ud gennem offe
rets næse, hindres dette ved, at redde
ren læner sin kind mod offerets næse
bor.
Føles der stadig blokade ved indblæs
ning gennem munden, må man regne
med, at et fremmedlegeme, f. eks. tang
eller legetøj blokerer, og det må man
naturligvis så se at få fjernet straks.
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Lederansvaret
Det vil erindres, at vi i marts-num
meret bevarede en række spørgsmål i
forbindelse med den overdragelse af an
svaret til stationslederne, som blev gen
nemført i januar måned i år. Et af
spørgsmålene angik ansvarets omfang på
fremmede arbejdspladser. Vi gav udtryk
for den opfattelse, at det var meget
svært at opstille generelle regler for,
hvornår ansvar ville kunne indtræde, og
at der måtte være en vis margin for
vildfarelser, ligesom også nødretsgrund
sætningen måtte finde anvendelse. Vi
fremhævede endvidere, at det var nød
vendigt for korpset at kunne handle hur
tigt, og man derfor kunne komme ud
for at skulle løse opgaver med materiel,
der ikke var forudset ved alarmeringen,
således at man ikke skulle kunne be
dømme en eventuel skade eller indtruf
fet ulykke efter samme strenge målestok,
som man ellers ville anvende.
På foranledning af arbejdslederforeningen rettede vi henvendelse til direk
toratet for arbejdstilsynet og udbad os
en principiel udtalelse om korpsets an
svar for sine folk, når de beskæftiges på
fremmede arbejdspladser, d. v. s. uden for
stationernes område. Direktoratet blev
senere gjort bekendt med de synspunk
ter, vi havde givet udtryk for i »Medde
lelser«^ marts-nummer.
Den 21. juli har direktoratet svaret, at
når korprset udfører arbejde på frem
mede arbejdspladser, må disse betragtes
som korpsets arbejdssted, således at
korpset i medfør af arbejderbeskyttelses
lovens § 5 stk. 1 vil være ansvarlig for,
at det redningsarbejde, der udføres, af
hensyn til korpsets folk bliver udført på
forsvarlig måde. Derefter fortsætter di
rektoratet:
Da ansvaret ifølge § 3 stk. 2 er over
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ført til korpsets stationsledere, vil disse
således i almindelighed blive ansvarlige
for arbejdets udførelse i relation til ar
bejderbeskyttelsesloven.
Om den fremstilling af problemerne,
vi gav i martsnummeret, skriver direk
toratet:
Direktoratet kan i det væsentlige til
slutte sig de anførte betragtninger i
forannævnte artikel »Ledernes ansvar«
og skal for sit vedkommende frem
hæve, at der for direktoratet at se i
første række vil blive tale om et type
ansvar, således at lederne er ansvarlige
for, at de forskellige arbejdsprocesser
og arbejder er tilrettelagt på en sådan
måde, at de objektivt bedømt er for
svarlige i forhold til hver enkelt form
for arbejde, der kan tænkes inden for
korpsets område, men med hensynta
gen til de subjektive faktorer, som vil
være tilstede ved ethvert bestemt ar
bejde eller en bestemt ulykke. Efter
direktoratets opfattelse vil stationsle
dernes ansvar i første række komme
til at afhænge af, om de har opfyldt
disse betingelser, herunder i henhold
til lovens § 5 i fornødent omfang
har instrueret de dem undergivne ar
bejdere og overvåget, at givne instruk
ser følges, om fornødent ved selv at
være til stede ved redningsarbejder og
lignende af større betydning.
Direktoratet er endelig enig i, at der
under hensyn til, at der i ulykkes- og
katastrofesituationer ofte skal handles
hurtigt, må lades en vis ikke helt
ringe mulighed åben for fejlskøn, lige
som nødretlige synspunkter også vil
kunne få indflydelse på, hvorvidt et
konkret arbejde eller en bestemt hand
lemåde isoleret betragtet har været for
svarlig.

Det tilføjes, at den endelige afgørel
se af det her rejste spørgsmål henherer under domstolene.
Vi har forelagt direktoratets skrivelse
som helhed for stationsledernes organi
sation, Foreningen af arbejdsledere i
Danmark. Hverken foreningen eller vi
har efter vor første fremstilling og direk
toratets ovenfor citerede udtalelse noget
at tilføje. Men hvis nogen stationsleder

Lederansvaret gælder også under arbejde på
arbejdspladser udenfor stationerne.

ønsker spørgsmålet yderligere belyst, kan
det jo tages op igen senere.
Derimod kan der nok være anledning
til at gøre et par bemærkninger om lo
vens virkninger for reddere, vagtmestre
og stationernes øvrige personale. Man må
nemlig gøre sig klart, at det nu er sta
tions-lederne, der bærer det strafferetlige

ansvar for, at der kan arbejdes forsvar
ligt med materiellet. Derfor må man på
stationerne finde sig i, at stationslederne
kritiserer eventuelt sløseri. Det kan ikke
nytte at klage til fagforeningen, fordi en
stationsleder bebrejder en mand, at han
f. ex. ikke har adviseret om en opstået
beskadigelse på vogne og materiel. Det
er stationslederens ret og pligt at påtale
den slags ting, og ingen vil få medhold
af fagforeningen i klager over, at sta
tionslederen udøver kritik over den slags
forhold.
Hvis en mand kommer hjem med en
vogn og der så er en eller anden ting,
der skal repareres ved vognen, så er det
uforsvarligt at lade som ingenting. Det
er uforsvarligt overfor den kollega, der
senere kommer ud med vognen, og det
er hensynsløst overfor stationslederen,
som i givet fald bliver gjort ansvarlig for
den skade, der på grund af sløseriet
eventuelt måtte opstå. Det må være
klart for enhver, at loven om arbejder
beskyttelse og den måde, hvorpå vi har
placeret ansvaret, har det formål at være
en beskyttelse for vore folk, og det ville
være meningsløst, om netop de af vore
folk, som loven er skabt for, negligerede
de ganske simple krav, der stilles til dem.
Som vi skrev i vort sidste nummer, er
det ikke tingene selv, der går i stykker.
Fejl og beskadigelser har altid en år
sag, og det er ikke noget urimeligt for
langende, at stationernes ledere bliver
orienteret om det skete. Enhver ved jo
udmærket, at hvis der gives en fornuftig
forklaring, sker der ikke andet, end at
beskadigelsen eller fejlen udbedres. På
den anden side må lederne også have ret
til at bebrejde en mand, hvis han har
påført køretøjer eller materiel en skade
på grund af grov uagtsomhed. Hvis no
gen for at undgå bebrejdelser undlader
at orientere stationens leder, kan kon
sekvenserne blive alvorlige.
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Fra stationerne
Det er rimeligt at indlede med en
anerkendelse af det store arbejde, som
sommerens talrige brande har givet sta
tionerne. Skal man fremhæve nogen,
må det blive de fynske stationer og
stationerne i Vestjylland. Stationernes
indbyrdes samarbejde, det hurtige frem
møde og på Fyn det særligt karakteri
stiske, at enhver brand uopholdeligt
blev angrebet af personale og materiel
fra en række stationer, har helt igen
nem været rosværdigt, og det er slet
ikke så få, der i denne sommer er ble
vet opmærksom på vort brandvæsens ef
fektivitet.
Perioden med de mange brande ind
ledtes jo hæftigt med den store Rømøbrand, hvor mandskabet fra stationerne
i Sydvestjylland havde fire uforglem
melige døgn. Der blev præsteret en fin
indsats, og det vil være rigtigt her at
citere, hvad politimesteren i Tønder den
13. juni skrev til stationsleder Claus
Kyhl, Skærbæk:
Jeg beder hermed Dem og Deres
medarbejdere modtage min tak og an

erkendelse for Deres store og utræt
telige arbejde i forbindelse med be
kæmpelsen af katastrofebranden på
Rømø den 8.—11. ds. Takken og an
erkendelsen omfatter også lederne og
personalet fra de øvrige bistands
ydende Falck-stationer, til hvilke den
bedes videregivet.
Jeg føler trang til særligt at frem
hæve Deres egen personlige indsats,
sign. Bøving.

★
Motorcykler afstedkommer vel nok de
ulykker, der med hensyn til skade på
personer og materiel frembyder de vær
ste syn. Fra den senere tid kan vi næv
ne en kollision den 13. august mellem
en motorcykle og en tankvogn med på
hængsvogn. Ulykken skete på hovedvej
1 i Vestjylland, og både motorcyklens
fører og passager dræbtes på stedet. Mo
torcyklen kom i brand og antændte
tankvognens påhængsvogn. Esbjerg-stationen blev tilkaldt og mødte med sluk
ningstog og ambulancer. Vi bringer et

Tankvognens påhængsvogn
og motorcyklen efter ulykken
på Hovedvej 1 i Vestjylland
den 13. august.
En hasarderet overhaling
kostede de to unge mennesker
livet.
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Også føreren af
denne motorcykle
dræbtes på stedet
Køretøjets bestand
dele er her fotogra
feret foran stationen
i Saxkøbing.

billede a£ påhængsvognen og motorcyk
len. Det taler for sig selv. Og dertil skal
man så lægge personskaden — de to
unge mennesker, der blev dræbt, bare
på grund af en hasarderet overhaling.
Man kunne ønske, at detaillerede foto
grafier fra denne ulykke blev forevist
enhver, der får kørekort til motorcykel.
Et så grufuldt syn må da kunne holde
fartdjævlen i de unge mennesker lidt i
ave.
Fire dage forinden kørte en motor
cyklist mod en skinnebus ved Saxkø
bing. Ved påkørslen blev skinnebussens
gasregulator bojet, så skinnebremsen ik
ke kunne bruges. Derfor måtte bussen
bremses med motoren gående for fuld
kraft. Også her dræbtes motorcyklisten
på stedet. Det forstår man vel ved at
kigge på billedet af køretøjet efter ulyk
ken.

★

Den 18. juli indgik der til Store-Heddinge-stationen melding om et sammen
stød mellem motortoget på banen StHeddinge-Rødvig og en vejtromle. Sam
menstødet, der skete ved en overskæ
ring i Lille-Heddinge, var meget vold
somt, men ved et under kom kun to
mennesker tilskade. Vejtromlen blev to

talt knust og toget blev slynget af spo
ret, så det kom til at stå vinkelret på
sporene. Vi rykkede ud fra stationerne
i Store-Heddinge, Faxe, Køge og Præstø,
og i samarbejde med banens personale
fra centralværkstedet i Haarlev blev spo
ret ryddet og toget sat på plads i løbet
af godt 4 timer.
Vi kan desværre ikke bringe et or
dentligt billede som illustration. De bil
leder, der blev taget af ulykken, er alt
for små og dertil ikke så skarpe, som
ønskeligt er, når der skal laves klichéer
af dem.

★
Den 2. august nødlandede et Oxfordfly ved Snolderød, og den følgende nat
blev det overdraget os at transportere
det havarerede luftfartøj til Kastrup.

★
Katastrofen på Haderslev dam den 8.
juli gjorde et uudsletteligt indtryk på
hver eneste af vore folk, som deltog i
rednings- og eftersøgningsarbejdet. Vi
deltog med mandskab fra stationerne i
Haderslev og Åbenrå og derudover med
svømmedykkere fra Århus, Odense, Kol
ding og Sønderborg. Om natten sørge
de vi for belysning på dammens bred.
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Omkomne og tilskadekomne transpor
terede vi til sygehusene i Haderslev og
Gram, og fra Vejen og Brørup sørgede
vi for befordring af et stort antal do
norer til sygehusene i Haderslev. Svøm
medykkerne var i funktion i ialt 52 ti
mer.

Og så var der jo det voldsomme uvejr,
som den 31. juli hærgede det storkøben
havnske område, og den 14. august sto
re dele af Vestjylland, især egnen om
kring Bramminge.
Det lader sig selvfølgelig slet ikke gø
re her i bladet at give en detailleret

Fra eftersøgningen på Haderslev dam
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Et af de mange kørselsuheld, som uvejret over Sydvestjylland afstedkom.

fremstilling af den omfattende indsats,
som disse katastrofeagtige u\ejr kræve
de. Skaderne var talrige og mangearte
de, og på stationerne havde man ikke
før været ude for noget tilsvarende. Vo
re telefoner blev stormet, og det var
møjsommeligt at komme igennem alle
anmodningerne om assistance — især at
vurdere ud fra meldingerne, hvor be
hovet for assistance var stærkest.
Under uvejret i København måtte vi
trække mandskab og materiel ind fra
sjællandske og et par fynske stationer
— de sidste rekvirerede vi pr. fly fra
Beidringe. I Vestjylland var det statio
nerne i Esbjerg, Varde, Brørup, Vejen
og Bramminge, der tog det store slæb.
Helt ejendommeligt var det, at vi kunne
iværksætte slukningsarbejde på de lyn
antændte ejendomme ved simpelthen at
lade sugeslangen ligge ved siden af sprøj

terne. Det var ikke vand, der manglede
i de dagel
Oversvømmede kældre var selvfølge
lig den hyppigste melding. Men også
lynbrandenes antal var stort, og overalt
i de hærgede områder var der bilister,
der sad fast.
★
Andetsteds i bladet har vi refereret
en aktion på Møns klint, hvor en red
der blev firet ned og fik en marinesol
dat op. Noget tilsvarende er sket på
Bulbjerg, hvor det dog var et får på
75 kg, der var styrtet ned, men havnet
på et fremspring, hvor det så blev red
det af redder Carl Sjørring fra stationen
i Fjerritslev. Sjørring blev firet ned op
pe fra det højeste punkt på Bulbjerg,
men da han rakte ud for at få fat i
fåret, blev det bange og sprang ud i
luften. Men Sjørring fik fat i halen på
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Fra en voldsom
brand den 1. august
i Hjørring jern- og
stålforretning

dyret, og det lykkedes at £å det bjer
get i god behold.

★

Der har været spredte tilfælde af
svømmedykkeraktioner. Det største ar
bejde var dykningen i Fænøsund i be
gyndelsen af august, efter at en benzin
tankvogn, som skulle flådes over til
Fænø, tippede over og gik til bunds på
28 m vand. Det er jo en betragtelig dyb
de, og strømmen i Lillebælt er som be
kendt ret voldsom. Vore svømmedykke
re fra Odense udførte her et dygtigt
arbejde med at få det store køretøj op.
Bundforholdene mod Fyn er ganske vist
fine, men køretøjet skulle løftes hen over
en meget dyb revne, det tog sin tid.
Et par dage senere afholdt Vejle-sta
tionen en realistisk opvisning i havnen
med deltagelse af stationens svømme
dykkere. Man lod en bil med en dukke
køre i havnen og rykkede derefter ud
140

fra stationen. Over 3000 vejlensere fulg
te opvisningen, der gav et udmærket ind
tryk af beredskabet og den indsigt, som
vore folk har i redningsaktioner af den
art. Det drejede sig kun om minutter,
før svømmedykkerne havde lokaliseret
køretøjet på havnens bund og fået duk
ken bjerget. Og derpå tog man sig af
vognen, der snart efter stod på det tørre.
Endelig kan vi fra frømandsfronten
nævne Århus og Silkeborgs skattefund
i Almind sø ved Silkeborg. Dagbladet
B.T. havde anmodet os om at bjerge tre
frygteligt tunge aluminiumskister, som
skulle ligge på 15 m vand og være sæn
ket der af general Hanneken under be
sættelsen. En amatørfrømand havde set
de tre kister, men da vore folk fik slået
wirer omkring den første og ved hjælp
af en kranvogns motorspil hævet den
op på søens bred, viste kisten sig at væ
re et stort cementanker. Skuffelsen var

Den schweiziske
kølevogn med 18 tons
kød og fisk, som
væltede på Hovedvej
1, og som Odensestationen bragte flot.

utvivlsomt stor i Silkeborg, hvor man i
årevis har hørt fortællinger om tysker
nes natlige sejltur på søen for at sænke
kisterne med kostbarheder, hemmelige
dokumenter og meget andet. Noget an
det er så, om afsløringen vil få beret
ningerne til at forstumme. Allerede ef
ter at have konstateret, at der absolut
ikke var tale om nogen skattekiste, hør
te man i Silkeborg sige, at kisterne jo
nok også var sænket et helt andet sted
i søen.
★
Den 10. august opholdt redder Mar
tin Borre, Maribo, sig ved lystbådehav
nen ved Maribo sø, hvor han sammen
med en mekaniker afprøvede en pum
pe. Som altid samlede der sig hurtigt
en del børn, der interesseret fulgte ar
bejdet med pumpen. Pludselig faldt et af
børnene — en 4-årig dreng — ud fra
bådebroen og havnede i vandet under
broen. Resolut lagde Borre sig ned, og
lige i det øjeblik den lille dreng duk
kede op fra vandet, fik Borre fat i ham
og fik hevet ham op på det tørre igen.
Der er det pågældende sted et par me

ter ikke særligt sigtbart vand, og ingen
af småbørnene på bådebroen kunne
svømme.
Det traditionelle svagføretog med svag
føre fra København, Odense, Randers
og endnu et par byer, var i år gæster i
Folke-feriebyen ved Middelfart. Vi del
tog som sædvanlig med ambulancer og
personale. I slutningen af august arran
geredes det ligeledes traditionelle svag
føreophold på Refsnæs, hvor Rørmark
gør hele opholdet med efter forud at
have deltaget i udvælgelsen af gæsterne.

★
Blandt den senere tids mange store
assistancer til havarerede kølevogne næv
ner vi Odense-stationens assistance på
hovedvej 1 til en vogn fra Schweiz. Den
var læsset med frosne kaniner og fiske
fileter, hvoraf 14 tons befandt sig i bag
vognen og 4 tons på forvognen. Vog
nen var væltet, og det blev nødvendigt
at omlæsse den, før vi rejste den og
bugserede den til Odense. Senere fik
Odense følgende brev fra speditør An
dreas Andresen, Padborg:
Vi skal meddele Dem, at der fra
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Fra Svendborgstationens transport
den 3. juni
af en motorbåd på
20 tons.

Schweiz er modtaget komplimenter
for den måde redningsaktionen er fo
retaget på. Man er dér meget impo •
neret over den hurtige assistance,
Falck har ydet ikke blot ved selve
bjergningen af vognen, men også for
den hjælp, der er udvist senere.

Den første af en
serie ambulancevogne,
vi fornylig har fået
eller er ved at få
leveret.
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Man må undskylde os, at vi ikke får
plads til flere beretninger. Der var end
nu mange, som havde rimeligt krav på
omtale. Men stoffet har denne gang væ
ret så overvældende, at vi har måttet
udskyde betydeligt mere, end vi egent
lig syntes om.

Breve udefra
Fra direktør W. H. Bumstead, Sidcup,
Kent i England, modtog vi følgende
skrivelse med en anerkendelse til red
der Bent Sørensen og kolleger på sta
tionen i Køge.
The writer has just returned from a
long trip in Europe and Scandinavia,
and one af the first letters must be to
thank your Mr. B. M. Sorensen and
his colleagues at Køge Depot for the
very excellent service they rendered
to me when my car broke down in
their area.
It is appreciated that Falck is in
operation to render service, but it is
the manner in which it is carried out
that is so important, and I must say
that this was of the highest order and
reflects the greatest of credit on Køge
Depot, English speaking Mr. Sorensen
and, of course, the final arrangements
that were made by your office upon
our arrival in Copenhagen.
Again my thanks for a job well
done.

★

Esbjerg-stationen modtog den 15. juli
brev fra K.F.U.M.’s Esbjerg-afdeling:
Jeg vil gerne på KFUM’s vegne ud
trykke vor tilfredshed og tak for den
service Falck har ydet os under KFUM
og K’s rejse til Schweitz.
Som det er Dem bekendt blev en
af deltagerne fløjet hjem fra Heidel
berg til Esbjerg Sygehus af Falck, og
den hurtighed og elskværdighed hvor
med sagen blev behandlet vakte be
rettiget opmærksomhed hos de tyske
myndigheder og hospitalet.
Den glæde vi således har haft af
ERA abonnementet har jeg også givet
udtryk for i dagspressen, ligesom jeg
er overbevist om foreningen fremover

vil bruge ERA ved lignende arrange
menter.
Med venlig hilsen og tak,
Ole Volfing.
KFUM sekretær.

★
Til stationen i Rødovre har vi en hil
sen fra hr. og fru Højfcldt Flittner,
Schacksgade 9, København.
Vi ønsker herved overfor stations
lederen at udtrykke vor dybeste takncmmclighed for hurtig og elskvær
dig hjælp ved trafikulykken ved Her
stedvester den 26/6 59.
Det var velgørende at mærke den
omsorgsfulde måde, hvorpå mandska
bet ydede deres assistance. Vi beder
Dem rette en hjertelig tak til Deres
mandskab fra os begge.
*
Fra hr. Holger Olsen, Åbyhøj, har vi
den 10/8 modtaget følgende brev:
Jeg føler trang til at takke Dem
for den strålende behandling, jeg var
udsat for af såvel Deres personale i
Århus som i Hamborg. Endvidere af
Deres flyvende personel i forbindelse
med min sygdom og hjemtransport
fra Kaltenkirchen i Tyskland. Jeg er
naturligvis svoren tilhænger af Deres
ERA-abonnement, og vi forsømmer
ikke lejligheden til at anbefale det vi
dere til andre.

★
Og i et længere brev af samme dato
skriver elektriker Hans Jensen, Hille
rød, bl. a.:
Må det sluttelig være mig tilladt
på familien Christensens og egne veg
ne at sige Falck tak for den aldrig
svigtende hjælpsomhed og elskvær
dighed under vort ophold i Østrig.
Til trods for, at vi også dér mødte
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hjælpsomhed og forståelse, har de te
lefonsamtaler og breve, som vi mod
tog fra Dem, været os til største glæ
de og opmuntring. Ligeledes er vi
Dem taknemmelige for, at De efter
fru Christensens og min hjemkomst
holdt os underrettet om Leif Christen
sens sygdom under hans fortsatte op
hold i Østrig indtil hans hjemtrans
port i Deres ambulancemaskine, da vi
modtog ham frisk og lykkelig i Ka
strup. Alt dette og meget mere føler
vi grund til at takke Dem for, og vi
håber, at disse fattige, men velmente
ord kan være Dem en opmuntring i
Deres fortsatte arbejde.

Og lad os slutte denne gang med et
brev fra arkitekt Fr. Zeuthen, Hellerup:

Samtidig med min kvittering vil jeg
ikke undlade at rette en tak for al den
forståelse og hjælpsomhed, jeg under
alle de vanskeligheder, jeg har været
ude for under min Italiensrejse, har
mødt i Italien som herhjemme. Jeg
beder om, at min tak særligt må gå
til Konsulen i Genua, den fuldmæg
tig, med hvem jeg forhandlede på kon
toret i Søborg, frøken Marcussen, samt
livredder Mogens Andersen. Det var
dejligt at møde så venlige og hjælp
somme mennesker.

75.000 rejsende i usynlig snor
Hos udlandstjenesten i Gladsaxe har
man i tiden fra 1. januar til 31. juli pas
set på mere end 75.000 danske på rejse
i udlandet. »Passet på« er slet ikke for
meget sagt, for hver eneste, der er om
fattet af et udlandsabonnement, er som
med en usynlig snor forbundet med ud
landstjenestens alarmcentral, der uden
varsel kan sætte de hjælpeaktioner i
gang, der bliver nødvendige.
At 1959 bliver et rekordår for ud
landstjenesten kan ikke overraske, for
det har alle år været hidtil. Men et par
tal vi illustrere den meget betydelige
vækst i virksomheden. De ca. 75.000
personer var fordelt på 21.958 ERAabonnementer, tegnet i samarbejde med
FDM. I fjor var der i samme tidsrum
tegnet 15.345 ERA-abonnenter. Antallet
af »gående« abonnementer i år er endnu
ikke opgjort.
For første gang har udlandstjenesten
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også betjent nordmænd i større stil, idet
der gennem Norges Automobil-Forbund
er tegnet abonnement på Norsk ERA.
1269 norske motorkørende har allerede
i startåret benyttet sig af ordningen, og
dette antal abonnementer dækker et be
tydeligt større antal personer.

Mange hjælpeydelser på grund
a£ varmen
Antallet af hjælpeydelser har ikke al
ene været præget af det store abonne
mentstal, men også på forskellig måde af
den varme sommer. Usædvanlig mange
abonnenter har måttet flyves hjem på
grund af sygdomme, der er fremkaldt
eller forværret af varmen, og i hundred
vis af køretøjer har haft motorsammen
brud, fordi den store belastning af pas
sagerer og bagage i forbindelse med den
voldsomme hede har været mere, end
motoren kunne klare.

Indtil 19. august var afviklet 89 hjem
transporter af syge eller tilskadekomne,
og antallet af transporterede personer er
endnu større, da mange transporter om
fatter flere patienter. Helt udenfor kom
mer de mange pårørende, der er fulgt
med på hjemflyvningerne. 152 køretøjer
var hjemtransporteret efter kørselsuheld
eller anden skade. 89 abonnenter har
fået reddet ferierejsen, fordi udlandstje
nesten fragtfrit tilsendte reservedele, der
ikke kunne skaffes i udlandet. 39 abon
nenter har fået godtgjort øgede hjem
rejseudgifter for ialt 106 personer. Og
endelig kommer de talrige mindre hjæl
peydelser, der er præsteret af stationen
i Hamborg eller kontoret i Genua.
En ERA-nyhed er i år, at abonnenter
fra et land, hvor de er dækket af et
abonnement kan tage udflugt uden over
natning til et naboland uden først at
skulle tegne abonnement gældende dette
land.
Udlandstjenesten fandt selv
de kvæstede

Udlandstjenestens rapportarkiv er en
fyldig håndbog i, hvad der kan ske for
folk, der rejser i udlandet. Vi har bla
det lidt i rapporterne og skal her for
tælle om nogle få af sommerens karak
teristiske hjælpeydelser.
Den 16. juli læste man hos udlands
tjenesten i morgenbladene om en dansk
bil, der var forulykket i nærheden af
Innsbruck med fører og fire passagerer.
Føreren var fra Hillerød. Rutinemæssigt
undersøgte udlandstjenesten straks, om
der var tale om en abonnent. Det var
der tilsyneladende ikke, idet man ikke
på kontoret havde nogen abonnements
begæring fra ham. Men for en sikker
heds skyld spurgte man stationen i Hil
lerød, om man der havde tegnet bili
sten, og det viste sig at være tilfældet.

Begæringen var blot ikke indgået til ud
landstjenesten endnu.
Det næste skridt var at bede den øst
rigske motororganisation om at finde ud
af, hvilket hospital de fem danske var
indlagt på. Forespørgslen blev stillet
over fjernskriveren, og kort efter med
delte organisationen, at de pågældende
lå på hospitalet i den lille by Zamst.
Straks efter ringede Conradsen til Zamst
og kom til at tale med bilens fører, der
var sluppet med nøglebensbrud. Han
var langt nede, men livede kendelig op,
da han hørte en stemme herhjemme fra.
Han fortalte, at han netop havde pas
seret en lille bro, da han mistede herre
dømmet over vognen og kørte ud over en
skrænt. En af hans passagerer havde på
draget sig bækkenbrud, en anden nøgle
bensbrud som han selv, en lille pige
havde alvorlige kvæstelser i hovedet,
mens en lille dreng var sluppet uskadt.
— Og med skam at melde tegnede jeg
ikke den supplerende sygeforsikring gen
nem Europæiske, som De anbefalede
mig, sagde abonnenten. Jeg regnede jo
ikke med, at der skulle ske sådan no
get, og nu ligger vi her, og det er dyrt.
Udlandstjenesten lovede abonnenten
at sætte sig i forbindelse med sygehusets
læge for om muligt at fremme hjem
transporten. Nogle dage senere kunne
fire af de fem flyves hjem. Den femte,
der havde pådraget sig bækkenbrud,
skulle ligge nogle uger endnu. Da han
blev klar til hjemtransport, fløj dr. Hans
Nielsen fra Slagelse med til Innsbruck
efter ham. Dr. Nielsen havde kort for
inden deltaget i en ambulanceflyvning til
Tours i Frankrig, hvor det også gjaldt
en patient med bækkenbrud. Han udtal
te sig efter disse flyvninger rosende om
udlandstjenesten og flyvetjenesten.
Hillerød-abonnenten fik yderligere
transporteret sin stærkt molesterede fol
kevogn hjem fra Østrig.
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Blev opereret mens
ambulanceflyet ventede
Den 28. juli forulykkede en dansk
personvarevogn med to danske hånd
værkere ved Linköping i Sverige. Begge
mænd blev meget alvorligt kvæstet. Den
ene blev fløjet til Aalborg, hvor han
bor, så snart hans tilstand gjorde det
muligt. Den anden skulle blive liggende
på lazarettet i Linköping indtil videre,
og det viste sig, at han ikke overlevede
sine kvæstelser. Hans båre blev fløjet
til København. Ved begge flyvninger fik
flyvetjenesten tilladelse til at benytte
SAAB-fabrikkernes private flyveplads
ved Linköping.
Den 21. juli meddelte stationsleder
Skourup over fjernskriveren fra Ham
borg, at en ung dansk kvinde, der var
på scootertur med sin mand, havde abor
teret. Den tyske læge ville tillade, at
behandlingen først skete i Danmark,
hvis hjemflyvning kunne finde sted in
den for et par timer. Heron’en gik straks
afsted med Lunding og Studstrup som
piloter, og med dr. Hjelme som læge.
Ved ankomsten undersøgte dr. Hjelme
patienten og kunne på grund af kompli
kationer ikke tage ansvaret for hjem
flyvning, før hun var blevet behandlet.
Sygevognen kørte derefter til hospitalet,
hvor patienten blev foreløbig behandlet,
og derfra tilbage til lufthavnen, hvor
Heron’en ventede. Mindre end to timer
senere lå patienten på Rigshospitalet i
København. Manden og ægteparrets
scooter var taget med hjem.
To gange tværs over uvejrets
Europa
Den 10. august meddelte kontoret i
Genua, at en mandlig abonnent lå syg i
en campinglejr ved Grado i nærheden
af Triest. Det drejede sig formentlig om
maveblødning, og patienten skulle hen
tes omgående.
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OY-ADG blev gjort klar og gik i luf
ten med Lunding og Sund som piloter,
og da det ikke i løbet af en frist på
halvanden time var lykkedes at finde
en mand, der kunne tage med og køre
patientens vogn hjem, måtte Gullach
hoppe ombord. Som læge medfulgte dr.
Arnfred, der tidligere har været læge
ved flyvevåbnet. Vejrudsigten var ikke
gunstig, og på vej ned gennem Tysk
land kom man ind i en tordenstorm.
Starten skete fra Kastrup ved 18-tiden,
og kl. 22,30 landede man for maskineftersyn i München. Tidligt næste morgen
hoppede man i varmt og trykkende vejr
over Alperne og landede på lidoen ved
Venedig. Det havde været nærmere at
flyve til Triest, men man frygtede, at
transporten ville blive forsinket på grund
af eventuelle politiske komplikationer.
Gullach og dr. Arnfred tog med vaporettoen til Centralbanegården og her
fra med eksprestoget til Cervignano.
Herfra gik turen med taxi til hotel El
dorado i Grado, hvortil patienten var
blevet overført fra Camping-lejren. Selv
om han havde fået den bedste behand
ling af en italiensk og en tysk læge,
føltes det som en lettelse, da der kom
cn læge hjemmefra Danmark og overtog
behandlingen.
På grund af ugunstige vejrmeldinger
kunne starten fra Venedig først ske næ
ste dag, og da blev maskinen endda be
ordret over Lyon for at gå uden om
uvejret. Da man var ud for Milano, be
mærkede Lunding imidlertid, at en lys
ning muliggjorde at gå over Alperne til
Zürich. Her tillod vejret imidlertid ikke
landing, hvorfor Doven fortsatte til Han
nover. Herfra startedes på den sidste
etape til Skrydstrup, hvor patienten var
hjemmehørende.
Men det var kun den ene halvdel af
transporten. Så snart Gullach havde fået
doktoren og patienten sendt i sygevogn

fra Grado, satte han sig — efter en en
kelt kop espresso — ved rattet i pati
entens Rekord, der var læsset til randen
med bagage. Det samme uvejr, som van
skeliggjorde hjemflyvningen, ramte med
fuld styrke vognen på vej gennem Al
perne. Det var mørkt som natten, og
vandet stod i kaskader over vejen. Før
ste dagsrejse endte i Salzburg sent om
aftenen, og turen fortsatte tidligt næste
morgen for at komme bort fra uvejrs
området. På vejen gennem Østrig kunne
man gennem vognens radio høre de ind
kaldelser af alle rednings- og brandfolk,
der hvert andet øjeblik afbrød de ordi
nære udsendelser. Anden dags rejse end
te i Karlstadt am Main, tredje i Ham
borg. Fjerde dag blev vognen afleveret
i Skrydstrup, og chaufføren kunne rej
se hjem til København med toget.

Holbæk og Horsens
klarede reservedelene
For en overfladisk betragtning synes
den fragtfri tilsendelse af reservedele at
høre hjemme mellem de mindre ydelser.
Det er imidlertid ofte et meget stort og
nærmest detektivisk arbejde, der ud
øves, inden den pågældende del kan gå
afsted. Og dette arbejde skal vel at mær
ke afvikles på næsten ingen tid, for
abonnenten venter utålmodigt et eller
andet sted i udlandet.
Et eksempel: Det er søndag, og Beck
har vagt på udlandstjenesten, da der re
kvireres en drivaksel til oliepumpe samt
hjul til krumtapaksel til en BSA-motorcykel til Zell am See. Alle BSA-forhandlere har lukket. Selv værksteder,
der reklamerer med, at der svares dag
og nat, er øde og forladt. Men et værk
sted i Holbæk viser sig at have de øn
skede dele. De er bare tilfældigvis på
monteret en motorcykel. Værkstedet af
monterer dem igen, og st. Holbæk kører
omgående dele i jeep til Kastrup. Delene

nåede åbenbart frem, for motorcyklen
kom til at køre igen, helt til Alsfeld i
Hessen, hvorfra udlandstjenesten måtte
transportere den hjem med sammen
brændt motor, men det er en anden hi
storie.
Og historien er vel at mærke ikke
enestående. Højre side af en komplet
foraksel til en Vauxhall 1948 viste sig
umulig at skaffe i København en lørdag
lige før lukketid. Abonnenten ventede
utålmodigt i Köln for at kunne fortsætte
sin tur. Til sidst fandt Hermansen et
værksted i Horsens, som for nylig hav
de sendt netop en reservedel som den
ønskede til en kunde. Værkstedet mente
ikke, at kunden havde monteret akslen
endnu. Man ville undersøge. ... Kort ef
ter var station Horsens på vej med re
servedelen til Fredericia, hvorfra den
med et af de gennemgående tog blev
sendt sydpå.
Som en nål i en høstak
Udlandstjenesten løser sine opgaver i
samarbejde med en række organisatio
ner og institutioner i ind- og udland.
Man har indtryk af, at alle er glade for
at bidrage til, at hjælpen når frem hur
tigst muligt og på bedste måde. Det
ville føre for vidt at takke dem alle her.
Vi vil blot som et eksempel nævne en
af rigstelefonens søde damer, fru Conny
Sanddahl, der tidligere har været nævnt
i »Meddelelser«. En aften kalder en
abonnent alarmcentralen i Gladsaxe fra
Rom og meddeler, at hans far har på
draget sig en anden grads forbrænding
af den ene fod. Han ønskes transporte
ret hjem. Han kan sidde op under trans
porten. Når transporten er klar, kan
man blot ringe til hovedpostkontoret i
Rom telefon San Silvestro. Kontoret har
åbent til kl. 2 nat.
I Gladsaxe er man ikke længe om at
organisere den hurtigste hjemtransport,
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som er med SAS’ morgenfly fra Rom til
Kastrup. Hjælpen blev rekvireret kl. 21,
og mindre end en time efter kan man
ringe besked til den tilskadekomnes søn.
Men nu begynder vanskelighederne.
Medens hovedpostkontoret i en danskers
øre er en yderst nøjagtig adresse, synes
Rom i de sene nattetimer at bestå af lut
ter hovedpostkontorer, og ordene San
Silvestro viser sig desværre ikke at væ
re det Sesam, der får bjerget til at luk
ke sig op. Men fru Sanddahl, som til
fældigvis har vagt, giver ikke op. I ti
mevis arbejder hun for at etablere for
bindelsen og må efterhånden have talt
med en væsentlig del af verdensstadens
befolkning. Vær ikke nervøs, vi skal
nok finde ham, lover hun udlandstjene
sten, og kl. 1,45 er forbindelsen klar.
Det var som at finde en nål i en hø
stak, sagde den hjælpsomme telefonist
inde bagefter. Men hun fandt altså nå
len.
De mange glade abonnenter
og de få andre
Mange af de abonnenter, der har fået
hjælp gennem udlandstjenesten, sender
bagefter takkebrev, og nogle kommer op
og takker personlig. Det sker også, at
man får tak fra folk, der slet ikke fik
brug for deres abonnement, men som
blot er taknemmelig for den tryghed,
det gav under udlandsrejsen at have
abonnementsbevis og kreditbreve i lom
men.
Så at sige alle, der har fået assistan
ce, er tilfreds med ydelserne, og mange
giver udtryk for, at de fik endnu mere
og bedre hjælp, end de havde turdet
håbe på.
Utilfredse abonnenter er en sådan
sjældenhed, at man taler længe om dem
bagefter i udlandstjenesten. Men mellem
75.000 personer er der selvfølgelig folk
af alle slags.
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En af de få er en ejer af en motor
cykel med sidevogn. Han fik først på
abonnementet sendt reservedele fragt
frit til Tyskland. Senere blev hans mo
torcykel transporteret hjem fra Köln.
Han meldte sig straks hos udlandstjene
sten og klagede over den totale ødelæg
gelse, der var sket under transporten.
Den viste sig at bestå i, at en smørkruk
ke var revnet, stangen på en håndpumpe
var bøjet, og et lygteglas på en lejr
lygte var knust. Han forlangte 50 kr.
i ersatning, men han var åbenbart be
gyndt i den øverste ende, for han syn
tes henrykt, da udlandstjenesten meget
kulant gik med til at betale ham 25 kr.
Den samme motorcyklist og hans hu
stru var med toget fra Köln og fik efter
abonnementsbetingelserne godtgjort mer
udgiften ved hjemrejsen. Igen meldte
han sig på udlandstjenesten og gjorde
vrøvl over, at man havde trukket for
meget fra i beregnet benzinforbrug ved
normal hjemkørsel. Det var ganske op
lagt, at manden ikke var blevet snydt,
men man gav ham 10 kr. til. Han for
lod kontoret tilsyneladende tilfreds.
Det havde han også al mulig grund
til at være. Da man i Gladsaxe pudsede
sagen efter inden arkivering, opdagede
man nemlig, at han havde fået rejse
penge to gange. Han havde i første om
gang fået dem udlagt pr. post fra sta
tionen i Hamburg, hvilket han fortav,
da han hævede rejsepengegodtgørelsen
i Gladsaxe. Det var efter at have mod
taget to gange rejsepenge, at han kom
og forlangte 10 kr. til. Han blev selv
følgelig omgående bedst om at tilbage
betale det af Hamborg udlagte beløb.
Ville af med den dårlige
samvittighed
Vi har opholdt os en del ved vor
motorcykel-abonnent, fordi han er et
udmærket eksempel på, hvordan de fle-

ste af iidlaiidsabonnenteriie ikke er.
Vi kan passende slutte med at omtale
en helt anden slags abonnent, der for
nylig sendte direktør William Falek føl
gende brev:
»Ja, måske vil De synes, mit brev er
meget mærkeligt, men jeg håber, De vil
forstå mig.
For en del år siden var jeg i udlan
det og tegnede derfor hos Falck et ud
landsabonnement. Da jeg var på hjem
turen, knækkede jeg en bagaksel, som
jeg fik svejset, da en ny ikke kunne
skaffes. Da jeg så skulle betale, mang
lede jeg nogle kr.
Chefen på automobilværkstedet sag

de, at det ikke var så slemt, da de i
stedet skrev nogle flere km på regnin
gen til Falck for bugsering, men jeg
har over for Guti og Falck haft sådan
en dårlig samvittighed, da det jo er
meget forkert at indlade sig på den
slags.
Nøjagtig hvor meget, det drejede sig
om, husker jeg ikke, men jeg tror, det
var ca. 20 kr. Jeg sender 50 kr., så ved
jeg, at Falck har fået sine penge med
renter.
Mit navn ville jeg gerne opgive, men
synes ikke, jeg kan, ikke for min egen
skyld, men for hans skyld som kom
med ideen.«

Købstædernes Brandforsikring på besøg.

Fabrikant Helge
Andersen, Vejle, og
tømrermester C. W.
Jensen, Viborg,
får af dir. W. Falck
forklaret mekanismen
på G lad saxes
drejestige.

40 repræsentantskabsmedlemmer fra Køb
stædernes Brandforsikring aflagde den
27. juni besøg på stationen i Gladsaxe.
På pladsen bag stationen var samtlige

slukningskøretøjer, dykkervognen, en
splinterny ambulance og to nye sprøj
ter med forskellige pumpetyper (Myers,
Aster og Ruberg) stillet op, så gæsterne
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Gæsterne fra Købstædernes Brandforsikring pa pladsen bag Gladsaxe-stationens værkstedsfløj.

kunne studere materiellet i detailler. Der
udover havde handelsafdelingen arrange
ret en udendørsudstilling af mindre sluk
nings- og redningsmateriel.
De sagkyndige gæster blev budt vel
kommen af direktør W. Falck, og deref
ter gav Straarup en redegørelse for sta
tionens brandslukningsvirksomhed og
gennemgik materiellet. Straarup minde
de bl. a. om, at det var ved indvielsen
af Gladsaxe-stationen, at justitsminister
Hækkerup havde udtalt, at han ville øn
ske, at mange andre kommuner ville lø
se deres slukningsproblem således som
Gladsaxe kommune havde gjort det.
De to nye spørjter, der ved denne lej
lighed endnu ikke var helt færdigbygge
de, var de første af en serie, der skal
fordeles på stationerne i Rødovre, Glad
saxe, Esbjerg, Rudkøbing, Hirtshals og
Århus. Med denne type sprøjter er det
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søgt at kombinere førstehjælpsprøjtens
og normaltypens fordele, således at man
får et enkelt køretoj, der meget hurtigt
er i stand til at yde en effektiv indsats
selv med et fåtalligt mandskab. Det vil
altid være de første minutter efter en
brands opståen, der er afgørende for,
om der skal blive en storbrand ud af
den.
Pumpen på den ene af de nye sprøjter
er en nyhed. Det er en frontmonteret
kombineret hoj- og lavtrykspumpe af
svensk fabrikat (Ruberg). Den repræ
senterer en billigere løsning af høj
tryksproblemet end andre hidtil kendte
systemer, men besparelsen opnås ikke
på bekostning af kvaliteten. Man kan
næsten sige tværtimod.
Da gæsterne havde beset køretøjerne
og det udstillede materiel, arrangeredes
en demonstration af slukning under an-

Tilhøjre: Der demon
streredes slukning af
benzin-, olie- og
gasbrande.

Nederst: Dir. W.
Falck demonstrerer
en lille pulverslukker
for fhv. departements
chef Aage Svendsen,
fabrikant Einer Pe
tersen, Horsens, og
landinspektør Jun
gersen, Maribo.

slukker og højtrykket med en pistol fra
en af motorsprøjterne kunne hurtigt gø
re det af med gasbranden.
En bakke med olie og benzin, næsten
3 m2, antændtes, og slukning forsøgtes
med en 10 kg kulsyreslukker. Forsøget
mislykkedes. Derefter indsattes en 12 kg
pulverslukker, som på få sekunder kval
te ilden. Benzin- og olieblandingen an
tændtes igen, og nu vistes det, at også
højtrykket med 2 pistoler kunne få
branden under kontrol og slukke den.

Roskilde-skolen

vendelse af forskellige slukningsmidler
og -metoder. Først antændtes udstrøm
mende benzin, som man forsøgte at
slukke med kulsyre. Det gik dog ikke
så godt. Først da der blev anvendt en
6 kg pulverslukker, kunne den bræn
dende benzin kvæles. Det samme for
søg udførtes så med ild i udstrømmen
de flaskegas. Også her kom kulsyresluk
keren til kort, men både en 6 kg pulver

Til det tidligere omtalte kursus på sta
tionen i Roskilde, der begynder den 12.
oktober, vil indbydelser blive udsendt i
slutningen af september. Der lægges for
med to hold à 15 mand. Undervisningen,
der er tilrettelagt i studiekredsform og
vil vare 36 timer, forsøges i første om
gang gennemført i aftentimerne.
Det er meningen, at følgende kursus
skal henlægges til andre stationer med
egnede lokaler, f. ex. Esbjerg, Århus og
Gladsaxe.
151

Brandinspektørmødet i Herning
Som sædvanlig deltog vi i brandin
spektørforeningens årsmøde, der denne
gang afholdtes i Herning den 21. og 22.
august, og i Herninghallen havde vore
handelsafdelinger arrangeret en efter
vor egen opfattelse både smuk og rig
holdig udstilling af sluknings- og red
ningsmateriel. Vi udstillede bl. a. den
universalsprøjte, der skal anbringes på
stationen i Rødovre, en type, hvoraf
yderligere 4 exemplarer er under byg
ning bestemt til Hirtshals, Gladsaxe,
Rudkøbing og Århus.
I forbindelse med udstillingen blev
der holdt tre foredrag. Først talte kon
torchef i justitsministeriet, Mogens Grau,
om forslaget til ny brandlov. Indled
ningsvis erklærede kontorchefen, at lov
forslaget jo ikke kunne siges at repræ
sentere nogen revolution i forhold til
de nugældende gamle love. Det skyldtes,
at de gamle lovgivere havde haft en hel
dig hånd, og at brandvæsenet i Danmark
stort set havde været godt og forstået
at følge med den almindelige udvikling
i samfundet. At man havde forladt tan
ken om et statsbrandvæsen, fandt kon
torchefen heldigt, for han mente ikke,
at et sådant statsforetagende ville have
været nogen lykkelig løsning. Det var
efter hans mening meget væsentligt, at
man i vid udstrækning kunne tage hen
syn til de lokale forhold rundt omkring
i kommunerne. Brandvæsenernes ar
bejdsområder er meget heterogene, og
lokale brandvæsener vil derfor bedre
kunne overse og løse de opgaver, der
meldte sig.
Derefter gik kontorchefen over til at
gennemgå lovforslaget og de kommen
tarer, som folketingsudvalget har knyt
tet til det.
Af den meget fyldige redegørelse skal
vi her kun referere nogle enkelte udta
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lelser, som vi finder er af særlig inter
esse for stationerne. løvrigt må vi hen
vise til særtrykket af forslaget og kom
mentarerne.
Kontorchefen lagde bl. a. meget vægt
på, at man sørger for, at lokalt mand
skab virkelig møder til brand. Den store
slukningshjælp med 2—3 mand fandt
han ikke fyldestgørende, hvis der
ikke også mødte lokalt mandskab til
hjælp. Det kunne derfor ikke henstilles
kraftigt nok, at man gjorde en alvorlig
indsats for at effektivisere hjælpemand
skabsordningen.
Om den i lovforslaget omtalte brand
skole udtalte kontorchefen, at den var et
bevillingsspørgsmål, som folketinget vil
le tage stilling til, når selve loven var
vedtaget. Om dc bevilligende myndig
heder til den tid ville finde det nødven
digt med en brandskole, kunne han ikke
udtale sig om, og han gentog her fra
indledningen, at brandvæsenerne jo i
praxis viste, at arbejdet udførtes til
fredsstillende.
Disse bemærkninger affødte senere et
indlæg af brandinspektør Bolt-Jørgensen,
som først gav kontorchefen ret i, at
det som oftest gik godt på brandsteder
ne, men som alligevel fandt, at kravet
om bedre uddannelse af brandvæsener
nes personale måtte være et stærkt krav.
Vi burde simpelthen råbe på mere ud
dannelse, sluttede Bolt-Jørgensen.
Kontorchefens redegørelse gav anled
ning til en hel del spørgsmål. Brandin
spektorerne Amnitzbøl og Bolt-Jørgen
sen, Københavns brandvæsen, rejste
spørgsmålet om brandskolen, således
som det allerede er nævnt, og brandchef
Brade-] ohansen, Gentofte, spurgte, hvor
for man ikke havde overvejet en amts
brandvæsen-ordning. Dette sidste spørgs
mål besvarede kontorchefen med at hen-

vise til, hvad han havde sagt om vær
dien af de lokale brandvæsener med det
intime kendskab til forholdene i de en
kelte kommuner.
Driftsbrandinspektør Petersen, Næs
tved, rejste et interessant spørgsmål om
pligten for enhver til at deltage i sluk
ningsarbejdet på landet. Det er jo så
dan, at man i den nye lov ikke har
reglen om mødepligt for enhver, og
spørgsmålet er så, i hvilken udstrækning
man vil kunne gøre brug af tilskuere
m.fl. jvfr. lovforslagets § 20, stk. 1
Hertil svarede kontorchefen, at den kom
manderende på et brandsted kan sætte
tilfældige tilskuere til at udføre arbejde,
der ikke stiller særlige krav og ikke med
fører urimelig risiko for de pågældende.
Men pligten til at udføre sådant arbej
de ophører, når nødssituationen er for
bi, d.v.s. at man ikke kan sætte de på
gældende til oprydningsarbejde o. 1.
I relation til kontorchefens bemærk
ninger om alarmeringsordningerne hen
ledte direktør Straarup opmærksomhe
den på de høje afgifter, der blev bereg
net af telefonselskaberne, et spørgsmål,
som kontorchefen lovede at drøfte med
telefonalarmeringsudvalget og telefon
selskaberne. Straarup efterlyste også mo
tivet til reduktionen af brandudvalgets
medlemsantal fra 9 til 7 mand, hvorved
entreprisebrandvæsenet, der ubestride
ligt udgjorde en væsentlig del af landets

brandvæsen, ikke fik nogen repræsen
tant i udvalget. Hertil svarede kontor
chefen, at reduktionen var politisk præ
get, idet man havde fundet, at der ville
kunne forekomme en vis forfuskning af
eventuelle forhandlinger, hvis parterne
sad på samme side af bordet. Endelig
spurgte Straarup om grunden til, at en
udtalelse fra en distriktsbrandinspektør
i en sag, der angik os, ikke var blevet
os forelagt. Kontorchefen svarede hertil,
at den pågældende udtalelse absolut ik
ke var hemmelig, og at vi uden videre
kunne få den forelagt. Det gjaldt iøvrigt
enhver udtalelse fra distriktsbrandinspek
tørerne.

★
Brandinspektør H. Terkelsen, Køben
havns brandvæsen, holdt på mødet fo
redrag om sikringsanlæg i underjordiske
garageanlæg og i etageejendomme. Af
foredragets titel fremgår, at det især var
af interesse for brandinspektører, og de
af vore ledere, som er brandinspektører,
var tilstede.
Forud for brandinspektør Terkelsens
foredrag var gået et foredrag af brand
inspektør G. Haurum, Københavns
brandvæsen, om vesttyske materielnyhe
der og tyske standardsprøjter.
Dette
foredrag vil blive gengivet i »Brand
fare og Brandværn«, og vi vil anbefale
alle at læse det grundigt.

Af forfatteren Johannes Smith.

Mine drengeaar var præget dybt dels
af drenge der gik en klasse eller to over
mig, dels af piger jeg var forelsket i.
I alt hvad jeg gjorde, og i hver eneste
af mine tanker og drømme kunne det
spille ind hvad disse ophøjede væsner
ville føle og tænke i anledning af den

ne lille personage som jeg ikke kunne
lade være at beskæftige mig en hel del
med.
Naturligvis ville jeg gerne roses af
dem, men saa vidt kom det saa at sige
aldrig. Jeg var taknemmelig, blot en af
de store læredrenge der i middagsstun
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den dominerede paa svømmeflaaden, bad
om at laane mit stykke marmor at dykke
efter eller spurgte om hvad saadan en
kniv som jeg havde, kostede.
De var vidner til min tilværelse —
naar de altsaa var det.
Der er særlige love for, hvem man
bryder sig om at ha til vidne. Man skal
helst kunne se op til dem. Hvis de er
jævnaldrende, skal de ha noget man ikke
selv har, som det er tilfældet med pi
ger. Bedst er det naar de i en eller an
den henseende staar over en. Egentlig
sympati er vist ikke altid nødvendig.
Jeg kan huske flere lærere jeg absolut
ikke kunne li, og som næppe satte syn
derlig pris paa mig, men som jeg gerne
ville imponere. Det var ligesom en slags
hævn at gøre det. Omvendt var der læ
rere jeg ikke regnede at blive rost af.
Som saa mange af livets omraader kan
overflod bringe inflation ind i billedet,
ligesom sparsomme forekomster forøger
værdien.
Hvor meget af det der gjaldt i drengeaarene, har mon gyldighed paa ar
bejdspladsen? Efter min mening en hel
del, og det er de samme grundlove der
gælder. Maaske er vi med aarene blevet
lidt mere kræsne. Det er ikke nok at
vidnerne er ældre eller hører til det an
det køn.
Udvælgelsen af det rette vidne paa ar
bejdspladsen er nok mere realitetsbeto
net. Man maa ha respekt for ham rent
fagligt. Han skal i hvert fald paa nogle
omraader være dygtigere end en selv.
Men ved siden af de individuelle vid
ner er der det kollektive begreb, kam
meratskabet en bloc. Man vil nødig ha
ord for at være en daarlig kammerat,
og det er sikkert et væsentligt element
baade i arbejdsmoralen og den almin
delige atmosfære i enhver virksomhed,
løvrigt optræder dette kollektive vidne
med begge fortegn. Det kan være en po
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sitiv kraft i den kollegiale opdragelse,
men det kan ogsaa udvikle sig til at
blive en slem tyran, der forhindrer at
værdifulde faglige og menneskelige egen
skaber kommer til udfoldelse i den rig
tige retning.
Ledelsen af en virksomhed kan med
hensyn til klimaet slå en rigtig tone an,
og den kan forbedre vilkaarene for det
indbyrdes forhold mellem medarbejder
ne, og den kan gøre det omvendte; men
nytten af at gøre det rigtige staar og
falder med forstaaelsen af det behov vi
allesammen har for de rette vidner. Hvis
ingen har nogen at gøre sig umage for,
vil umage blive en mangelvare. Og in
gen virksomhed kan nøjes med den ind
sats der købes for penge, ikke i det lan
ge løb. Det er den spore som gode vid
ner betyder, der skal tilføre virksomhe
den de rette økonomiske og menneske
lige værdier.
Ligesom forfængelighed er en mægtig
drivkraft (undertiden lidt ildelugtende
og beskidt som benzin og kul og andre
energikilder) kan ligegladhed lamme me
get. Vi skal ikke helt sætte os ud over
hvad vore omgangsfæller mener om os,
og vi skal ogsaa efter behov indkas
sere de smaa opmuntringer vi faar gen
nem venlige bemærkninger om vores nye
sommertøj, eller en tale vi holdt forle
den, eller et propert stykke arbejde. For
an et jubilæum eller en rund fødsels
dag kan man godt grue for alt det der
vil blive sagt om en i den anledning,
men naar dagen oprinder skal der nok
falde noget af med reel næring i og
som kalder paa taknemmeligheden, og
den er der altid gevinst ved at føle,
bl. a. fordi den normalt forpligter til
noget godt, og derfor er det en god cir
kel at komme ind i.
En af de smukkeste Nekrologer jeg
kender, er skrevet af den kloge franske
filosof Montaigne, og lyder saadan.:

Jeg har mistet vidnet til mit liv. Jeg
er bange for at jeg fra nu af vil kom
me til at leve mit liv mere skødesløst.

Men ikke alene døden berøver en vid
nerne til ens tilværelse. Mange mister
vi ved at vi — med rette eller urette —
diskvalificerer nogle af dem vi i tidli
gere perioder levede højt paa. Med er
faring følger selvklogskab. Hvem kan
sige helt fri for det. Det kan ogsaa ske
at man faar for gode lejligheder til at
kigge en og anden af de ophøjede vid
ner i kortene med nedslaaende resultat.
Hvor meget der nu er selvforskyldt og
hvor meget der følger af udvikling og
modning i livets skole, saa er det forar
mende at miste vidner. Den dag man
ikke mere har nogen for hvis skyld
man gider anstrenge sig, er livet blevet
fattigt.
Men tilbage til arbejdspladsen. Vi har
vel alle haft vore vidner som har inspi
reret os til bedre præstationer og til
loyalitet mod kolleger og mod den virk
somhed der gir os brødet. Konflikter
mellem de to slags loyalitet har maaske
ikke altid kunnet undgaas, og det kan
skyldes fejl paa begge sider.
Det er af flere grunde beklageligt, hvis
vi med aarene mister de inspirerende
vidner i vort arbejde og i vort person
lige liv, men vi maa i hvert fald ikke
glemme den betydning de har haft for
os. Mens vi selv mister flere og flere
vidner faar vi større chancer for at være
de rette vidner for dem der kommer til.
Hvis man ikke har haft den store suk
ces og er kommet højt paa straa, kan
man til gengæld ha den fordel at være

nærmere ved dem der har behov for en.
Den næstyngste kan være det alt afgø
rende vidne for begynderen, og paa alle
trin opefter er der brug for vidner der
er nær ved. Det er ikke sikkert at chef
direktørens summariske ros og tak ved
nytaarstid eller hans individuelle skul
derklap i forbifarten har saa stor vær
di som det en lidt ældre kollega har at
byde paa, for i det kapitel er det ofte
de menneskelige egenskaber der betyder
mest, herunder den sympatiske interesse
for andre, den aabne opmærksomhed
som al sand kultur bygger paa.
Hvis vi i vores egen tilværelse har
haft gode og taktfulde vidner som paa
afgørende stadier lagde mærke til vores
fremskridt, har vi en gæld at betale af
paa, ved selv at være det sympatiske an
sporende og opmuntrende vidne. Man
kan være det med maadehold og som
følge deraf med større vægt i særlige
tilfælde, eller man kan være det med
venlighed over en bred front, som ens
temperament nu er. Hvad enten man er
populær eller ej, i en snæver kreds, el
ler i det halve land (saadan som sports
helte kan blive det) er vi forpligtet, dels
som exempel, dels som vidne. Vi har al
lesammen chancer for at yde noget i det
store kredsløb som et samfunds kultur
ernærer sig ved. Paa en maade er vi
stafetløbere og faklen vi bringer videre
er bl. a. lidt opmærksom og venlig an
erkendelse af et medmenneskes indsats,
for ingen af os taaler at føle at vi er
betydningsløse, eller det der er værre.
Vi har alle brug for vidner til vores
tilværelse.
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Assistent PREBEN VOGNSVEND, Gladsaxe, der
den 13. august med fint resultat behandlede et
druknet barn med ventilationsapparat og sug.

