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Om at være kollega
Det hænder nu og da, at vi med en fag
lig organisation - det være sig et fagfor
bund eller en lokal fagforening eller 
med en tillidsmand - træffer aftale om, 
at man for en enkelt mand, en lille 
gruppe eller et særligt arbejdsforhold 
indfører vilkår, der afviger mere eller 
mindre fra den gældende overenskomst 
eller almindeligt anerkendte kutymer. 
Om sådanne aftaler kan man sige, at 
de altid kommer personalet tilgode.

Ved sådanne lejligheder plejer man at 
understrege aftalens begrænsede om
fang, f. eks. en bestemt station, en sær
lig gruppe, en særlig art arbejde o. 1., og 
man enes hurtigt om, at aftalen træffes 
uden præjudice, dvs. at den ikke kan 
hævdes på andre områder eller for an
dre grupper.

Så langt er alting godt, og retfærdigvis 
må det tilføjes, at aftalerne som hoved
regel holdes og håndhæves for det per
sonale eller det arbejdsområde, de er 
indgået for. Men desværre sker det og
så, at andre får ondt af dem. For nylig 
var der en mand, som fandt, at han 
turde gøre nogle kolleger på en anden 
station bekendt med en sådan special
aftale. Han ville formentlig gerne opnå 
en anerkendelse af, at man havde fået 
ordnet det særlige forhold på en god 
måde, men virkningen var selvfølgelig, 

at nogle kolleger på den station, han 
havde indviet i aftalen, omgående ret
tede henvendelse til os om at få en til
svarende ordning. Vi måtte henvise til, 
at særordningen netop var oprettet, for
di forholdene som helhed talte for af
vigelse fra de normalt gældende vilkår, 
og at forholdene på den station, hvis 
personale godt kunne tænke sig en til
svarende særordning, ikke var umiddel
bart sammenlignelige med forholdene 
på den station, som havde fået en sær
ordning.

Forholdene i en stor virksomhed må 
nødvendigvis variere lidt fra sted til 
sted, og hvis variation giver anledning 
til, at man alt taget i betragtning finder 
det rimeligt at træffe en særaftale, så 
bør det kunne ske, uden at andre søger 
at udnytte situationen. Vi er ikke uri
melige, selv om vi nok har set, at det 
på et møde i en fagforening er hævdet, 
at vi er vanskelige at have med at gøre. 

Vi er tit indgået på særordninger, når 
særlige forhold har talt derfor, men det 
er klart, at vi vil være mere forsigtige, 
hvis vi ikke kan stole på en aftale om, 
at ordningen er at betragte som en sær
ordning. Man bør kunne unde nogle 
kolleger en lille fordel, når omstændig
hederne taler for, at de får den.

B. Johansen.
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William Falcks begravelse
Lørdag den 10. december samledes om
kring 700 korpsmedarbejdere, venner og 
familie til William Falcks begravelse i 
Holmens kirke. Ansatte i korpset af 
alle grader og fra alle tjenestegrene 
mødte op og viste Fællesforbundets 
præsident den sidste ære. Flere var ta
get den lange vej fra Jylland for at 
overvære højtideligheden i kirken.

Efter ønske fra familien ville det være 
en glæde, dersom man i stedet for 
kranse og blomster betænkte Forenin
gen til Kræftens Bekæmpelse med et be
løb. Alligevel var der til båren sendt 
omkring 200 kranse og blomsterbuket
ter.

På stationerne fulgte mange en opfor
dring til enten at betænke Foreningen 
til Kræftens Bekæmpelse eller Sophus 
Falcks Mindelegat med beløb, der el
lers ville være anvendt til kranse og 
blomster. Til begge formål indkom me
get smukke beløb.

Overalt på korpsets stationer og byg
ninger vajede flagene på halv stang, og 
hjemmeværende personel iagttog kl. 
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Øverst:
Den smukke 
kranse
smykkede 
Holmens
Kirke under 
begravelsen.

Til venstre: 
William 
Falcks kiste 
i kirkens 
kapel føi- 
begravelsen. 
Bemærk i øv
rigt Peter 
Wessels 
(Torden
skjolds} 
sarkofag i 
baggrunden.



14.00 et minuts stilhed over hele landet. 
I Holmens kirke bestod æresvagten af 
E. Havemose, A. Hviid-Nielsen, P. 
Grønvold, Tage Jensen, K. Rasmussen, 
H. Aagaard, K. Vognsvend, E. Blæsild- 
Henriksen, Ras. Lehn og Ivan Ander
sen. Højtideligheden var meget smuk. 
En ven, pastor emeritus Lund Sørensen 
udtalte mindeordene over William 
Falck. Cellisten, kgl. kapelmusikus As
ger Lund-Christiansen blev akkompag

neret af organist fru Grethe Krogh 
Christensen til Schuberts „Ave Maria“, 
hvorefter kgl. operasanger Ib Hansen 
sang „Den store mester kommer“.
Efter at æresvagten havde båret kisten 
ud af Holmens kirke fulgt af talrige fa
ner, var højtideligheden slut for korp
sets medarbejdere. Kun familie og næ
re venner af William Falck fulgte ki
sten til hans sidste hvilested på Garni
sons kirkegård.

Æresvagten bærer kisten ud. Til højre redningsinspektør H. Tharsgaard med kransen fra Kongen og 
Dronningen.

Mindeord
I anledning af direktør William 
Falcks død har generalkonsul 
Harry Duelund, der i en lang år
række samarbejdede med direktør 
Falck og stadig er knyttet til 
korpset, skrevet følgende:

Hvis nogen mand har båret et navn, 
som symboliserede hans gerning og 
hans interesse i livet, så er det William 
Falck. Han var 12 år, da hans fader, 
Sophus Falck, stiftede Falcks Rednings
korps, og det var der, han siden holdt 
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til hele sit liv lige til dets afslutning i 
lejligheden i Falck-huset i København. 
25 år gammel blev han sendt til Odense 
for at stifte og lede Falck på Fyn, og 
da han var 39 år, vendte han igen til
bage til København og blev hele korp
sets øvers te chef.

Mit første møde med ham var i 1929, 
og at møde William Falck, arbejde 
sammen med ham og lære ham at ken
de var at være hans ven. Han levede og 
åndede for Falcks Redningskorps. Han 
krævede, at hjælp skulle ydes straks 
uden at skele til betaling, og han kunne 
aldrig sige nej til at lade korpset støtte 
og hjælpe et godt formål, men på sin 
stille måde havde han også et fint in

stinkt for at træffe de rigtige dispositio
ner, så virksomheden trivedes og vok
sede under ham og vandt anerkendelse 
i et omfang, der undertiden næsten kun
ne skræmme ham.
Men den varme venlighed, han altid 
blev modtaget med af alle, han skulle 
arbejde med eller forhandle med, den 
glædede ham. For hans nærmeste bliver 
savnet stort. De vidste, at afslutningen 
nærmede sig, så døden kom ikke som et 
chok, men den fylder alle, der stod ham 
nær, med vemod over, at denne dygtige, 
gode og så glade mand ikke er mere. 
Hans minde vil leve og holdes i ære, 
så længe der findes en Falek-mand i 
Danmark.

IDAG - IMORGEN-HVER DAG-DØGNET RUNDT-HVERT 5TE MINUT

Overskriften stammer fra en gammel 
Falck-avis, udgivet af korpset 1935. 
Her figurerer kendte navne som „Ær
bødigst“ og „Sylvester Hvid“, man la
vede vel reklame med manér. Overskrif
ten passer den dag i dag, og man kan 
med rette ændre til hvert 25. sekund. 
Kapaciteten er altså steget 12 gange i 
de forløbne 30 år, først og fremmest 
naturligvis på grund af de mange biler, 
der efterhånden er kommet på vejene, 
og det heraf følgende stigende antal 
uheld og ulykker, men vel også i no
gen grad fordi korpsene gennem alle 
disse år har gennemført en effektiv 
abonnementsudvikling, og som navnlig 
efter sammenslutningen i 1963 har taget 

et stort opsving med nye fordelagtige 
vilkår. Allerede i den spæde begyndelse 
talte man om abonnenter, og overskrif
ter som „Kampen mod vandet“, „Når 
den røde hane galer“, „Når vognen 
strejker“, „Hjælp til dyrene“ var kendte 
klicheer allerede i trediverne, alle brugt 
i forbindelse med akkvisition og abon
nementstegning. Propaganda og rekla
me er på et tidligt tidspunkt opdaget og 
brugt i den humanitære tjeneste og vel 
nok med rette. Man kan endnu i dag 
finde mennesker, som ikke har anelse 
om indholdet, endsige værdien af et 
abonnement. Først når uheldet er ude, 
og regningen kommer, begynder man 
at tænke på, om det ikke alligevel kun- 
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ne betale sig at være abonnent, men 
heldigvis er det kun de færreste. Antal
let af abonnenter er stort og vokser sig 
stadig større. De er nødvendige faktorer 
for vor eksistens og vi måske en lige så 
nødvendig institution for samfundet, i 
hvert fald kunne den store kapacitet af 
køretøjer, redningsmateriel og velud
dannet mandskab ikke undværes i de 
redningsressourcer, i hvilke De Danske 
Redningskorps indgår som et naturligt 
led. Sophus Falcks første aftaler med 
forsikringsselskaberne og dagens mo
derne abonnementsvilkår ligner ikke 
hinanden ret meget, men grundtanken: 
AT YDE HJÆLP NÅR HJÆLP BE
HØVES er stadig den samme.
Gamle gulnede abonnementsbegæringer 
og -kontrakter taler deres morsomme 
sprog, bl. a. har 10 km stenene dengang 
haft en afgørende indflydelse på abon
nementsvilkårene, idet alle kontrakter 
indeholdt klare bestemmelser om, at as
sistance udover en afstand af 10 km 
betales pr. løbende km, uden at man 
derfor røber til hvilke priser. Kontrak
ten indeholdt også det gode råd, at man 
burde huske at lukke for vandet ved 
evt. vandskade, og døde heste indgår 
ikke i abonnementet, og man anvender 
et sjovt gammelt ord som kalamitetstil- 
fælde. Man aner allerede i trediverne, 
at forsikringslignende bestemmelser kan 
blive nødvendige for at hindre evt. mis
brug. Man er også konsekvent og reso
lut. Udrykningerne foregår „inden for
løbet af 1 til 2 minutter“, situationspla
nerna er hemmelige og kommer kun 
frem, når de pågældende lokaler er tru
ede. Man kan more sig lidt over ven
dingerne og sproget, men man må have 
fuld respekt for datidens forfattere til 
abonnementsbetingelserne. De er gået 
til opgaven med en alvor og nøjagtig
hed, som vi andre, der i dag sysler med

VecHJran^caid:

Zone-Brand-Vagten „Brand“
VedUlykkekalck

Redningskorpset „Ulykke“
hvorved Samtalen gennemføres uopholdelig.

7.one>Brand.Vagtci» Redningskorps, Fakter. 
Telt. EskIMstrop 22.

Redningskorpsene har altid været meget opfind
somme med hensyn til at finde på navne til sig 
selv. Men dette redningskorps „ulykke“ har ingen 
vist hørt om før.

lignende opgaver, godt kunne misunde 
dem. Tænk bare at kunne skrive, at alt, 
hvad der ikke hører under abonnement, 
kan udføres til billige priser. Entrepre
nøren Sophus Falck fornægter sig ikke, 
det er håndværkerens reelle sprog, der 
tales. Udtrykket anvendes i afslutnin
gen af hver eneste afdeling i abonne
mentskontrakten.
De forskellige abonnementsformer er 
vel opstået lidt efter lidt og i takt med 
tidens krav, men allerede i begyndelsen 
finder man abonnement for vandskade 
- ildebrand - ambulance - forbindskas
ser, og i afsnittet om kørselsuheld ofrer 
man over halvdelen af teksten til at 
præcisere hjælpevirksomheden for he
stekøretøjer. Det minder lidt om tidens 
hygge og adstadige tempo.

Den oprindelige tekst lød: „Ved Badeulykke med
bringer Ambulancen Pulmotor'. 1 dag klarer man 
sig med mundtøjet.
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Familieabonnementet er et kapitel for sig og bør studeres med interesse. Heri 
ligger jo hele grundtanken: alle hjælpemulighederne ud til alle i befolkningen 
uanset enhedens størrelse. Et brev fra afdøde direktør Rudolf Falck i begyndelsen 
af trediverne lyder sådan:

HMTia HjjS^P 
CP 0009ELT H1<IP

REDNINGSKORPSET
FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG A/s

TELEFONER:
CENTRAL 1808 — 6208 — 3526 

(OMST. TIL SAMTL. AFD.)

TELEGR.-ADR.: »REDNINOSFALCK«
POSTOIRO 20812

ABONN EM ENTS-AFDELINGEN

KØBENHAVN V.,

VI tillader os gennem vedlagte Brochure at henlede Deree

Opmærksomhed paa en Udvidelse af vor Abonnements-Afdeling, som vi har 
foretaget for at afhjælpe et længe følt Savn i alle Kredse af Befolk

ningen, og som vi har betegnet som et

familie -abonnement

for dermetf at fastslaa dets Karakter. Gennem vort Familie-Abonnement 

kan De sikre Dem og Deres Husstand Redningskorpsets Assistance under 

alle saadanne Forhold, hvor paalidelig, kyndig og hurtig Hjalp er af 

dobbelt Betydning, d.v.s. overalt, hvor Liv, Førlighed eller Ejendom • 

er i Fare.

For at kunne, udstrække denne Hjælp til saa mange som muligt 

har vi ansat den aarlige Præmie for vort Fami lie-Abonnement eaa lavt., 

at praktisk talt ingen har Read til at nægte sig og sin Husstand den 

Beskyttelse, som herved tilbydes.

En af de nærmeste Dage vil vor Repræsentant tillade sig at 

besøge Dem, idet vi foxventer, at dette Abonnement har Deres Interesse« 

Med Højagtelse

REDNINGSKORPSET

fer København og Frederiksberg A/S-,



Dette var vel signalet til den store abon
nementsudvikling for Danmarks hus
stande. Allerede i 1929 kommer en 
mand ind i billedet, hvis navn altid vil 
være knyttet til redningskorpsets abon
nementsudvikling, nemlig nuværende 
generalkonsul tidligere direktør H. Due
lund. Hans forudseende betød simpelt
hen, at redningskorpset kunne bryde ud 
af den relativt beskedne ring og udvikle 
en landsomfattende virksomhed baseret 
netop på abonnementsudviklingen til 
den almene befolkning. Duelund havde 
sans for realiteterne, og et familieabon
nement til 13,50 kr. årligt så dagens lys, 
et abonnement der dengang omfattede: 
Dem selv, Deres hustru, børn og tyende 
- ak ja. Et gammelt trick var også at 
fotografere fire enører, hvoraf der var 
hugget en bid af den ene, og så skrive, 
at man kunne få abonnement for min
dre end 4 øre om dagen. Vi har såmænd 
i dag et familieabonnement, der koster 
mindre end 9 øre om dagen, så vi kun
ne nøjes med en enkelt afgnavet tiøre.

I den brochure, som Duelund gav ud
kastet til i 1929, finder man også nav
nene på alle de institutioner og større 
firmaer, der dengang var abonnenter.

Det er morsomt at se, at langt de fleste 
stadig kan skrives på en tilsvarende liste 
i dag. Abonnementsbegæringerne fra 
den tid kunne såmænd for den sags 
skyld benyttes den dag i dag, i hvert 
fald kunne et moderne EDB-anlæg sik
kert få noget ud af rubrikkerne. Hvad 
mener De om rubrikker, der skulle ud
fyldes af repræsentanten, og som inde
holdt oplysninger om antal voksne per
soner, børn og tyende fordelt i tre ru
brikker. Det var vel en lækkerbidsken 
for statistikere, selv om kolonnen med 
tyende nok var blevet noget mager og 
ville have vist en tilbagegående tendens. 

I 1934 sker der det „heldige“, at en 
medarbejder ved det daværende „Zone- 
Redningskorps“, abonnementschef Otto 
Jessen går hen og brækker benet, „hel
digt“, fordi han under sygelejet på Fre
deriksberg Hospital finder på et nyt fa
milieabonnement og denne gang til den 
facile pris af 4,50 kr. Konkurrencen be
gynder, og den bliver hård og bitter 
gennem en række år, men samtidig uhy
re udviklende og nyttig for den enkelte 
abonnent. Man lærer at „pakke for
dele“, alting prøves, noget går godt og 
noget mindre heldigt. Forbindskasser i 
alle variationer og størrelser præsente
res, selv en minimal lommeæske finder 
afsætning. Langsomt, men sikkert fin
der man formen gennem forsøg med 
cykel-abonnement, livsvarige flyve
abonnementer og forsikringskombina
tioner af forskellig art. I 1946 forsøger 
man lignende redningsvirksomhed bl. a. 
i Sverige, og også her går familieabon
nementet sin sejrsgang gennem en ræk
ke år. Svenskerne bidrager til udviklin
gen med forbindskasse af plastic, spe
ciel husmoderforsikring m. m.

Herhjemme fortsætter kampen om 
abonnenterne ufortrødent, og man bli
ver i befolkningen mere og mere over
bevist om abonnementets fordele. Vi 
nærmer os faste rammer med abonne
ment for husstande - biler - landbrug - 
industri - skoler - søfart - butikshan
del m. m., vi lærer at kombinere abon
nementerne med kombinationsrabat, 
hvilket får stor indflydelse på nytegnin
gen.

Efterkrigsårene viser en ny tendens i 
befolkningen til større beskyttelsesfor
anstaltninger, abonnementsudviklingen 
går uden for landets grænser. Norge og 
Sverige tager ideen op, og rednings
korpset lægger de første frø til en abon
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nementsvirksomhed i udlandet. ERA og 
Zonens udlandstjeneste ser dagens lys. 
ERA bliver den store og den stærkeste, 
men begge bidrager de fra begyndelsen 
til en stærk abonnementsvirksomhed i 
Danmark. Udlandstjenesten klares så 
fint, at den med fordel kan anvendes af 
akkvisitørerne som et godt argument 
selv for et indenlandsk abonnement. 
Versionen: „De kender os da herhjem
me, det er det samme, vi praktiserer i 
udlandet“, får dobbelt bund og dobbelt 
betydning og har ganske givet hjulpet 
både den indenlandske og udenlandske 
akkvisition væsentligt.

Vi nærmer os sammenslutningens år, 
men umiddelbart forinden viser akkvi
sitionen i begge korps klar fremgang, 
bil-abonnementerne bliver legio i be
gyndelsen af tresserne. Det store salg 
af personbiler gør sit, men en systema
tisk gennemført akkvisition bidrager 
væsentligt til store abonnementstil
gange, og navnlig det kombinerede 
abonnement synes at have befolknin
gens interesse, et all-round abonnement, 
som praktisk taget indeholder den 
bedst mulige dækning for enhver fa
milie.

Endelig i 1963 samles man til ét korps, 
og akkvisitionen og abonnementsmulig
hederne bliver da også væsentlig bedre 
ved denne beslutning. Nu er vi efter
hånden nået 60 år frem fra begyndel
sen, maskinerne har overtaget gåsepen- 
nens funktioner, men repræsentantens 
lod er stadig ens, vi skal stadig akkvi- 
rere. Men vi har fået enestående ting 
at sælge, skabt af den fællesvirksomhed, 
der skulle smuldre bort i unyttige kon
kurrenceudbud.

Hvordan ser det da ud i dag, og har vi 
bevaret noget af det gamle?

Ja, grundtanken eksisterer stadig, og 
transporterne, enten det gælder et sygt 
menneske eller en drilagtig bil, findes 
stadig i abonnementsbetingelserne, men 
vi er naturligvis overgået til mere mo
derne systemer i dagens akkvisition. Vi 
har fundet og finder stadig nye veje at 
gå og nye områder, der kan være af 
værdi at tage op, ikke bare tænkt som 
indtægtsgivende faktorer, men også i 
høj grad som samfundsnyttige bidrag til 
større tryghedsfølelse hos den enkelte. 
Vi har i de seneste år ladet de to væ
sentligste abonnementsgrupper - hus
standsabonnementet og personbilsabon
nementet - undergå vigtige forbedringer 
til fordel for abonnenterne, moderne 
ting som nogleservice, hotelophold ved 
havari, gratis ambulanceflyvning, mo
derne hygiejnisk pakkede forbindskas
ser udarbejdet i samråd med lægeviden
skaben og efter de mest moderne for
skrifter fra arbejdstilsynet præger da
gens abonnementsudvikling. Grundtak
sterne for familieabonnementet er ble
vet billigere samtidig med, at abonne
mentet er blevet mere hensigtsmæssigt 
og omfangsrigt. En stadig større tilgang 
i de nævnte grupper forpligter os til nye 
anstrengelser, og vi gør det naturligvis 
gerne, fordi vi gennem forbedring af 
disse grundabonnementer har chance 
for at kunne udbygge systemet og tan
ken endnu bedre. Realistisk set burde 
et familieabonnement være lige så selv
følgelig som en brandforsikring. Ved at 
vise os værdige til den tillid, vi nyder i 
den danske befolkning, skaber vigrund
lag for den reelle baggrund i sætningen 
De Danske Redningskorps.

Man bygger hus ved hjælp af sten, 
mange sten. Man bygger redningskorps 
ved hjælp af abonnenter, mange abon
nenter.

G. Lindehammer.
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V irksomhedskonf er ence
Det er uden tvivl rygtedes over det gan
ske land, at korpset den 15. og 16. de
cember afholdt virksomhedskonference 
på Esbjerg Højskole. For at give et 
sandfærdigt billede af, hvad der er fore
gået, og samtidig prøve at mane til jor
den, hvad der ikke er foregået, er ne
denstående et forsøg på i sprog og bil
leder at referere de væsentligste punkter 
og resultater på konferencen.

Formalia
I samarbejde med AOF og med støtte 
fra Erhvervsfonden indkaldte korpset 
til virksomhedskonference i Esbjerg. 
Der deltog 14 repræsentanter for direk
tion og ledelse, 2 fra DASF og 29 til- 
lidsmænd, repræsenterende hele landet 

og alle personalegrupper i korpset. Kur
susleder var sekretær Otto Nielsen fra 
AOF.
Efter en kort velkomst af Eivind Mo
gensen, Esbjerg Højskole, omtalte for
retningsfører K. Ellegaard, DASF, fag
bevægelsens idé med sådanne konferen
cer, der gav mulighed for saglige pro
blemdrøftelser og bedre samarbejde 
fremover. Direktør P. Straarup takkede 
på korpsets vegne og bemærkede i sine 
velkomstord, at han i sidste øjeblik var 
indtrådt i stedet for direktør Børge Jo
hansen, der var blevet syg.
Konferencen blev ledet af et panel be
stående af kursusleder samt P. Straa
rup, Hellerup, A. Andersson, Aarhus, 
og H. Jørgensen, Vejle.

En vågen forsamling lyttede under orienteringen på virksomhedskonferencen i Esbjerg.
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Orientering
Direktør P. Straarup bemærkede i sin 
indledende orientering, at der med ge
nerationsskiftet i korpset var sket en af
gørende ændring. Ikke at forstå som en 
forklejnelse, men kun at samfundets 
struktur var ændret, og vi måtte følge 
med. Samtidig blev det tydeligt under
streget, at konferencen ikke var et for
søg fra korpset på at øve pression i for
bindelse med de kommende overens
komstforhandlinger.
Otto Nielsen, AOF, redegjorde for de 
økonomiske aspekter og AOF’s interes
se i sådanne konferencer. Samtidig gjor
de Otto Nielsen opmærksom på, at det 
blot for få år siden var uhørt med 
ledelse og personale ved samme bord 
på grund af den da fremherskende „jeg 
alene vide“ politik. Formålet var at 
samle til drøftelse med de, der ved, 
hvor skoen trykker.

Direktør H. Jørgensen gav en oversigt 
over koncernens regnskaber fra 1962 
til 1966. Omsætningsstigningen fra 
1959 på 38 mill. kr. til 1966 med 118 
mill. kr. samt de største indtægts- og 
udgiftsposters fordeling blev noteret til 
senere drøftelse i grupper. Koncern
regnskabet blev kommenteret, samtidig 
med at H. Jørgensen redegjorde for løn 
og omkostningers progressive stigning i 
forhold til indtægter, likviditetsproble
mer og pres på materiel og bygninger.

Direktør P. Straarup gav et eksempel 
på, hvordan en redningsstations økono
mi kunne se ud. Eksemplet var en sta
tion, hvor omkostningerne pr. år var 
400.000 kr.
Med et beboerantal på f.eks. 12.000 
mennesker ville det betyde en ydelse på 
kr. 35,- pr. beboer, hvilket ikke altid 
synes opnåeligt. P. Straarup redegjorde 
endvidere om korpsets forhold til det 
offentlige, og den omstændighed, at 
korpset pt. måtte sige nej til anmodnin
ger om nye stationer, fordi forskellen 
mellem indtægter og udgifter - i regn
skabet noteret som underskud - ved 
etablering efterhånden kunne blive for 
store.
P. Straarup understregede som det pri
mære, at ledelsen følte, at der var ryg
dækning hos personalet for vor hold
ning ved kommende forhandlinger f. 
eks. med kommunale myndigheder.

A. Andersson beskæftigede sig i sin 
orientering med prispolitikkens sam
menhæng med personalepolitikken. I 
den forbindelse gjorde A. Andersson 
opmærksom på, at en hård prispolitik 
kan få uoverskuelige følger. Dernæst 
orienteredes om personaleforhold og 
uddannelse, og A. Andersson gjorde op
mærksom på, at nyansatte reddere 
fremover skulle have hjælp og mulig
heder for selvstudium, så bøger og nød
vendigt udstyr ville blive fremskaffet. 
Selve uddannelsen betegnede Andersson 
som værende i så faste rammer, at den 
hviler i sig selv.
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Debat
Efter orienteringen blev deltagerne delt 
op i 3 arbejdsgrupper. Hver gruppe var 
forsøgt sammensat med bredest muligt 
udsnit fra personalegrupper og ledelse. 
Grupperne fik 6 duplikerede spørgsmål 
til besvarelse på den måde, at hver 
gruppe skulle koncentrere sig om to af 
spørgsmålene, og kun løse de øvrige, 
hvis tiden blev dertil.
Den efterfølgende debat i de tre grup
per var særdeles livlig. Indtil flere slog 
i bordene, og der blev arbejdet så hårdt, 
at man benyttede den ledige stund efter 

aftenkaffe til fortsatte gruppedrøftelser. 
Den 16. samledes panel og deltagere 
atter, hvorefter grupperne forelagde 
svarene på de stillede spørgsmål med 
ivrige kommentarer fra salen.
Gruppe 1 havde fået til opgave på 
grundlag af nogle oplysninger om korp
sets indtægter at redegøre for eventuelle 
muligheder for at forhøje priserne på 
abonnementer og betalt arbejde.
Gruppens referent var redder E. Niels- 
son fra Rønne. Gruppen fandt, at de 
givne oplysninger om indtægter og ud
gifter ikke var udførlige nok, idet der 

På side 12 ses panelet 
samt et udsnit af den 
lyttende forsamling med 
Edwin Jensen og Børge 
Frederiksen fra Falck- 
huset samt Poul 
Christensen fra Randers 
i forgrunden.

Billedet i midten viser 
gruppe 3 under drøftel
serne og tilhøjre ses, 
hvorledes gruppe 2 
alvorligt diskuterede 
de stillede spørgsmål.
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savnedes materiale om nogle specielle 
ydelsers økonomi. Gruppen fandt, at 
der burde gives mere oplysning til 
abonnenterne, at priserne for ydelser 
for det offentlige kunne forhøjes, samt 
at det arbejde, korpset får overdraget, 
fordi private vognmænd m.v. ikke kan 
klare det, kunne tåle et passende pris
niveau.
Den almindelige diskussion og replik
kerne herefter afslørede nogenlunde 
enighed.
Gruppe 1 havde endvidere fået til op
gave at forsøge at anvise nogle udveje 
til omkostningsbesparelse, uden at med
arbejdernes kår eller tjeneste blev for
ringet.
Her angav gruppen som sin opfattelse, 
at centralisering af stationsnettet, udar
bejdelse af en standardstation, samt nej 
til på forhånd urentable forretninger og 
forskellige ændringer i materielindkøb 
og reparationspraksis måtte kunne gen
nemføres. Også på dette punkt her
skede der nogenlunde enighed i forsam
lingen.

På billedet ses reddernes landsklubformand, Johs. 
Hansen fra Vejle og redder B. Dini fra Assens i en 
diskussion med en kollega.

Gruppe 2 havde fået til opgave at rede
gøre for de personale- og strukturmæs
sige konsekvenser, en eventuel ind
skrænkning af hjælpeydelser for det of
fentlige ville få.
Gruppens referent var redder Poul 
Christensen fra Randers. Hverken grup
pen eller forsamlingen var helt enige 
om dette spørgsmål, kun kunne der 
konstateres enighed i, at det såvel per
sonalemæssigt som strukturelt kunne få 
konsekvenser.
Gruppe 2 havde endvidere fået til op
gave at redegøre for, hvorvidt man an
så centralalarmering på regionalbasis 
for hensigtsmæssigt indenfor korpset. 
Der blev i spørgsmålet peget på, at Kø
benhavns Brandvæsen eksempelvis med 
held havde gennemført centralalarme
ring for hele sit område.
Gruppe 2 fandt, at sådanne ordninger 
- trods korpsets og brandvæsnernes for
skellige struktur - måtte kunne gennem
føres med held - blot burde lokalkend
skab være en betingelse på de oprettede 
vagtstuer.
Under debatten var der enighed om 
disse problemer.
Gruppe 3 havde fået til opgave at op
bygge en redningsstation - i teorien - 
for en by med opland på 15.000 ind
byggere.
Gruppens referent var stationsleder P. 
Göranson, Nyborg. Gruppens besvarel
se svarede i hovedsagen til den opbyg
ning, som korpset i øjeblikket forsøger 
at gennemføre på de eksisterende sta
tioner. Naturligt vil der være divergen
ser, især i spørgsmålet om telefonpas
ning m.v. Gruppen påviste endvidere 
forskellige problemer med hensyn til 
stationsuddannelsen af mandskabet, 
hvilket blev taget ad notam. I dette 
spørgsmål var der stort set enighed.
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Gruppe 3 havde endvidere fået til op
gave at forsøge en drøftelse af de nu
værende vagtordningers hensigtsmæs
sighed og bringe eventuelle nye forslag 
på bane.
Gruppen fandt, at vagtordningerne må
ske med held kunne ændres mod det 
allerede i Hjørring og Vejle indførte 
„3-skift“, hvilket der var nogenlunde 
enighed om i forsamlingen.

Afsluttende bemærkninger
En virksomhedskonference, som den 
der blev gennemført i Esbjerg, synes at 
være særdeles gavnlig for alle parter, 

hvilket også fremgik af direktør Mo
gens Falcks afsluttende bemærkninger. 
Det behøver vel ikke at nævnes, at hu
møret under hele konferencen var højt 
både hos de, der havde lagt de sag
lige aftendrøftelser indenfor og uden
for højskolens område. Den store enig
hed, der var om de fleste af de rejste 
spørgsmål, var i og for sig både forun
derlig og glædelig. Til gengæld er det 
en kolossal styrke for begge parter. 
Vejrguderne havde sørget for sne og 
frost, men trods dette så det ikke ud, 
som om nogen vovede sig ud på glatis 
af den grund. *

Resultatet af læserundersøgelsen
Om den i 1966 gennemførte læserunder
søgelse i bladet er skrevet mangt og me
get. I sidste nummer beklagede vi den 
manglende tilslutning og har nu fået en 
slags svar. Flere har nemlig påstået, at 
der lokalt på enkelte stationer var ind
ført svarcensur ved, at ledelsen ved ud
levering af spørgeskemaerne bad om at 
få disse retur, hvorefter samlet indsen
delse kunne foretages. Herved ville man 
på en mindre station miste sin svarano
nymitet, hvorfor der blev undladt at 
svare. Vi foretrækker at forklare disse 
foranstaltninger på den måde, at de har 
været indført for at hjælpe med til be
svarelse og indsendelse - og ikke et for
søg på at vide, hvem der skrev hvad.
Nok om det, resultatet er udarbejdet i 
et par små hefter, hvor redaktionen og 
korpset kan lære en del. I det følgende 
vil vi gengive hovedindholdet i hæfter
ne og prøve at forklare, hvad der sker 
i denne forbindelse.

„Meddelelser44 og dets indhold
Det viser sig, at 64 pct. af besvarerne 
grundigt læser alt, hvad der står i bla
det, medens 25 pct. ser overskrifterne 
og læser, hvad der interesserer. De, der 
grundigt læser, hvad der står, er i ho
vedsagen personalet på stationerne, me
dens kontorpersonalet tegner sig for 
hovedparten af den gruppe, der læser, 
hvad der interesserer.
87 pct. af alle læsere har svaret, at de 
tager Meddelelser med hjem til fami
lien, hvilket er ret overraskende. Det er 
igen stationspersonalet, der her tegner 
sig for den største gruppe. Der synes 
alle steder at være tilfredshed med an
tallet af billeder i forhold til teksten, 
idet dog 42 pct. af stationspersonalet 
fandt, at Meddelelser indeholdt for få 
billeder. Dertil må bemærkes, at nr. 5 
(jubilæumsnummeret) ikke var udkom
met på svartidspunktet. Det indeholdt 
3 gange så mange billeder som normalt.
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Besvarelsernes fordeling med hensyn til MEDDE
LELSER’s indhold af tekst og billeder.

For megen tekst For ti bineder

I I I I
Helhedsindtrykket af Meddelelser synes 
at være et sted mellem jævnt godt 
og meget fint, idet 54 pct. fandt bladet 
jævnt godt, medens 43 pct. fandt det 
meget fint. Der er noget for redaktio
nen at leve op til.
Det viser sig, at der er mest interesse 
for tekniske artikler og redningsberet
ninger, idet 50 pct. af besvarelserne 
faldt på disse 2 grupper, men artikler 
om administration og personer i korp
set er åbenbart også godt stof, fordi 
henholdsvis 16 pct. og 15 pct. fandt 
denne slags artikler interessante.
Skal der nævnes artikler ved navn, sy
nes de i hvert nummer værende faste 
rubrikker om nyt materiel og det, vi 
kalder „fra og til stationerne“ at være 
populære. Artiklen om tankvognsbran
de i nr. 4/66 var yderst populær, og det 
giver os naturligvis blod på tanden, så 
vi fremover kan få lignende belærende 
artikler forfattet og aftrykt. Det er 
imidlertid en form for artikler, som 
redaktionen ikke selv har fornødent 
kendskab til at skrive (det er måske 
derfor, de er så populære?), hvorfor de 
er sværere at finde frem til. Hvis nogen 
på stationerne har en idé i den retning, 
er de meget velkommen til at lade et 
ord falde herom. Mange gange kan 
man også støde på den vanskelighed, at 
de mennesker, der virkelig er faglige ka
paciteter på et eller andet område, ikke 
har fornøden tid eller måske evne til at 
udtrykke sig verbalt i en artikel. Både 

artiklen om hospitalsbranden i Roskilde 
og Hammerum katastrofen var popu
lære, og de, der synes det, har vi til
godeset blandt andet ved at aftrykke 
referatet fra „Skagerak“s forlis i sidste 
nummer.
Som det var ventet, har det i hovedsa
gen været emnet, der har påkaldt sig 
opmærksomhed i en artikel.
60 pct. har ment, at Meddelelser udkom 
tilstrækkeligt hyppigt, når det kommer 
hver anden måned. 30 pct. mente, det 
var for sjældent, og 73 begrundede det 
i, at der måtte være stof nok til ud
sendelse hver måned. Hertil må svares, 
at det med stoffet utvivlsomt er rigtigt, 
men der er også noget, der hedder bud
get og tid, og begge ting umuliggør en 
tiere udsendelse.

Bemærkninger til „Meddelelser“
Naturligvis fulgte der mange bemærk
ninger med besvarelserne. Nogle fandt, 
at bladet burde udkomme som løsblad 
i samlemappe. Det må stadig overvejes 
at udsende noget sådant om tekniske 
emner, men det er ikke opgaven for et 
personale- eller firmablad, hvis mål er 
at forklare emner af interesse på en 
bedre og supplerende måde end den 
rene instruktion. Nogle har ment, at 
Meddelelser og Falcken burde gå i 
samarbejde. Det mener vi ikke er prak
tisk muligt og hensigtsmæssigt, idet det 
ene er et korpsblad og det andet et for
eningsblad. Korpsbladet skal uddybe 
korpset og personalets synspunkter, me
dens foreningsbladet skal videregive 
foreningen og dens medlemmers me
ning. Imidlertid er vi opmærksomme på, 
at bladene stort set sendes til de samme 
mennesker, hvorfor vi vil forsøge at ud
sende Meddelelser i de måneder, hvor 
Falcken ikke kommer, og samtidig vil 
vi forsøge en smule adskillelse af stof
fet.
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Andre har fundet Meddelelsers titel for 
uhensigtsmæssig. Dette problem har vi 
forsøgt at løse med en lille ændring i 
denne årgang, idet det har været et 
spørgsmål, om man skal videreføre el
ler bryde 30 års tradition.

Mange har ønsket artikler om andre 
stationers arbejde. Det vil vi forsøge på 
fremover. Andre mener, at en læser
brevkasse, tegneserier og idé præmiering 
bør indføres. Hertil kan oplyses, at læ
serbreve er velkomne og vil blive gen
givet i det omfang, de findes at have 
generel betydning for flere end spørge
ren. Fast tegneserie forudsæt
ter en fast tilknyttet tegner - 
og ham mangler vi. Tdépræ- 
miering vil blive undersøgt, 
men forudsætter naturligvis 
nogle eksakte ideer. Så er der 
ønsker om mere brandsluk
ningsstof i bladet, artikler om 
standardudstyr på vogne, 
mere om førstehjælp o.s.v. 
Alle disse forslag vil efter
hånden blive overvejet, og 
flere vil blive ført ud i livet 
i den kommende tid.

De gamle bliver ikke glemt 
Et forslag om, at fast ansatte, 
der afgår på grund af alder, 
får sendt Meddelelser hjem 
efter pensioneringen, er bragt 
på bane, og direktør Jørgen 
Falck oplyser, at dette natur-

Spørgsmålet om hvilket stof i MED
DELELSER, der interesserede, blev af 
de to største grupper, stationsperso
nale og kontorpersonale, besvaret for- 
hoIdsvis enslydende. 

ligvis vil kunne lade sig gøre fremover. 
Blot bedes interesserede selv indsende 
deres pensionsadresse til bladets redak
tion.
Der er ligeledes rejst indsigelse mod, at 
personale, der er fraværende på grund 
af sygdom, ikke får Meddelelser, hvis 
de er fraværende den dag, pakken kom
mer til stationen. Det er naturligvis en
keltundtagelser, men er der tale om 
langvarigt syge, bedes stationen selv 
sende bladet i en kuvert til den 
dende. Er fraværet kort, ligger 
til han kommer.

pågæl- 
bladet,

Stationspersonale Kontorpersonale ||

PERSONER i KORPSET, 
der har udført et eller andet 
bemærkelsesværdigt m.m.

PERSONALIA
f. eks. lødselsdage, jubilæer 
og udnævnelser

TEKNISKE ARTIKLER
I. eks. beskrivelse af vogne og 
materiel og brugen af dette

ADMINISTRATION og ORGANISATION 
f. eks. artikel om 
abonnementssystemet

REDN1NGSBERETNINGER
f. eks. om udført redningsarbejde 
ved større ulykker
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Anden afdeling af spørgeskemaet inde
holdt som bekendt en række spørgsmål 
om informationen i korpset. Også den
ne afdeling er behandlet statistisk 
blandt andet ved hjælp af vor EDB- 
afdeling.

Cirkulærer
Kun 94 pct. af lederne på stationerne, 
og kun 81 pct. af redderne angav at 
have set cirkulærer. Det må vist bero 
på en statistisk uoverensstemmelse eller 
muligvis, at nogen har villet tilkende
give, at de ikke så det antal cirkulærer, 
som de umiddelbart følte, de burde se. 
Der vil muligvis blive taget skridt til 
at få dette rettet enten ved en instruk
tion i cirkulærebehandling eller ved 
fremsendelse af flere eksemplarer af 
hvert cirkulære til stationerne med an
givelse af, hvem de er til.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvor
vidt cirkulærer blev set og husket, faldt 
besvarelserne sådan, at man mente at se 
og huske cirkulærer bedre end årsberet
ninger, men dårligere end Meddelelser, 
hvorimod de, der huskede svagt, fandt, 
at årsberetningerne synes bedre og 
Meddelelser dårligere erindret end cir
kulærerne. Alle besvarelsesgrupper var 
dog enige om, at flere cirkulærer ikke 
var nogen god idé.

Opslag
Besvarelserne kunne tyde på, at opslag 
især ikke bliver set af kontorpersonalet, 
hvilket måske skyldes manglende mu
lighed i form af opslagstavler. Ellers 
synes opslagene en smule mere popu
lære og læste end cirkulærer, og især 
efterlyser stationspersonalet opslag om 
alle ledige stillinger, således at enhver 
har mulighed også for at blive oriente
ret om tilsvarende stillinger i andre eg
ne af landet.

Reglementer og instrukser
Kun 86 % af reddergruppen angav at 
have set f. eks. uniformsreglement og 
kørselsinstruks. Disse to er trykt og ud
givet til hvermandseje, hvorfor det må
ske kan blive nødvendigt at undersøge, 
hvorvidt påstanden om, at 14 % ikke 
har fået dem, er rigtig.

Øvelser, kursus og 
informationsmøder
Det fremgår tydeligt af de indsendte be
svarelser, at vilkåerene ikke synes helt 
ens over det ganske land. Forskellene 
er dog ikke så store, at det bør give 
anledning til uro. Som det også frem
gik af virksomhedskonferencen i Es
bjerg, findes der et behov for en ens
artet stationsuddannelse, og det frem
går af vor læserundersøgelse, at der er 

Læse instrukser og reglementer, t. eks. unit ormsreglement og kørselsinstruks

Stationspersonale, ledere 

Kontorpersonale, ledere 

Reddere m.tl.

Kontorassistenter, m.tl.

Diverse
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stationer, hvor der aldrig holdes en 
øvelse. Hele problemet bliver videre
givet til uddannelsesafdelingen, der vil 
arbejde med sagen.
Med hensyn til værdien af møder og 
øvelser vurderes de meget højt af be- 
svarerne. Således har f. eks. 53 % af 
stationernes ledere angivet, at møder 
huskes og benyttes, og ud fra erken
delsen af, at kun 63 % overhovedet har 
deltaget ved sådanne, må resultatet be
tragtes som særdeles positivt. 

fisk decentraliceret virksomhed er et 
meget stort behov for information, og 
den information, der gives lokalt, glem
mes ofte ved besvarelser som her. Men 
vi har naturligvis taget besvarelserne til 
efterretning. Påstanden om, at man al
drig får noget at vide, synes i hvert fald 
efter det foreliggende materiale at være 
forkert.
Med hensyn til ideer om bedre informa
tion kom der talrige. Mødevirksomhed 
synes at være et udtalt ønske, men det

Reddere m. fl.

Flere cirkulærer

Flere publikationer

Flere opslag

Flere møder

Redningshåndbog

Flere hæfter

Figuren viser den største gruppe, reddernes, procentuelle besvarelse af spørgsmålet om, hvad der kunne 
gøres for bedre information i korpsene.

Månedsmøder
Flere stationer har indført månedlige 
møder, hvor ledelse og personale drøf
ter de lokale problemer. Det er en tan
ke, der støttes af korpset, fordi den har 
vist sig særdeles god. En masse små
problemer bliver drøftet igennem, og 
større gnidninger undgås. Disse møder 
er også et udtalt ønske blandt besva- 
rerne, og kan altså arrangeres lokalt.

Informationens værdi og ideer
Hovedparten af besvarerne har ikke ta
get stilling til, hvorvidt de anså infor
mationen for god eller dårlig, men valgt 
at sætte krydset i rubrikken for ?. Det 
må erkendes, at der i en stor og geogra- 

viser sig at være nok så meget lokale 
møder, der efterlyses. Selv om det ikke 
er et direkte resultat af læserundersø
gelsen, kan dog i positiv retning nævnes 
virksomhedskonferencen med dens ud
talte forhåbning om, at flere følger ef
ter - så noget sker der.

Håndbog
I læserundersøgelsen havde vi sat plads 
af til markering af, hvorvidt en red
ningshåndbog var ønskelig. Flere, dvs. 
69 % af alle besvarere, benyttede denne 
rubrik, men mange angav dernæst på 
de tomme linier, hvad de pågældende 
mente med en sådan håndbog. Det førte 
tanken umiddelbart på en korpshånd
bog i stedet.
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Først må vi forklare terminologien. En 
redningshåndbog betragter vi som en 
håndbog, der indeholder praktiske in
struktioner, råd og vink med hensyn til 
redningstjenestens udøvelse. En korps
håndbog er en bog eller et hæfte, der 
indeholder instruktioner, råd og vink 
med hensyn til ansættelsen i korpset og 
de rammer, indenfor hvilke man kan 
udfolde sig, herunder naturligvis kort 
hjælpeydelsernes udførelse.
Som følge af disse besvarelser og et 
gammelt savn er vi i gang med at ud
arbejde den længe ventede korpshånd
bog, og udkastet blev i 50 eksemplarer 
uddelt til deltagerne på virksomheds
konferencen og distriktslederne. Disses 
kommentarer til bogen er ved at blive 
bearbejdet, hvorefter et endeligt udkast 
vil blive udarbejdet. Skal vi uforplig
tende anføre en tidsfrist, er det vort 
håb, at håndbogen kan udsendes - må
ske i et prøveoplag - i løbet af det 
kommende forår.
Dette kan jLltså betragtes som et direkte 
resultat af læserundersøgelsen.

Andre ideer
Besvarerne efterlyste især mere teknisk 
materiale, eventuelt i kompendieform, 
om brandslukningen, bilmodellers bug- 
seringsmetoder i et samlet hæfte, hur
tigere information, flere kurser og me
get andet. Alle ideer vil blive forelagt 
de respektive afdelinger til nærmere 
vurdering.

Redningsskolen
Vi foretog et par statistiske undersøgel
ser af de besvarelser, der kom fra per
sonale, der havde været på Rednings
skolen. Det viste sig, at disse gennem
gående havde en større besvarelsespro
cent end øvrige ansatte. Det viste sig 
også, at 85 % af alle kursisterne angav 
at huske og benytte den undervisning, 
der var givet på skolen, medens kun 
2 % angav at huske den svagt. Gennem
gående syntes de besvarere, der havde 
været på skole, at være mere positivt 
stemt for flere hæfter og en rednings
håndbog.

Breve udefra
Til de to Falck-reddere, der den 15.8.1966 kl. ca. 14.00 kørte en tur fra m/s „Hav
mågen“, Nexø havn til Rønne sygehus.
Jeg lå den dag i en smal gang i ovennævnte skib, og en læge havde stillet diagno
sen, rygskade - det var forskubbelse af to halshvirvler ca. 11 mm.
Jeg skylder lægen tak for hans diagnose, men jeg synes, jeg skylder I to en stor 
tak for den måde, jeg blev behandlet på. Både transporten op af skibet og køre
turen til Rønne, hvor den ene af jer lettede mine følelser i hænderne med at 
gnide på dem.
Opholdet i Rønne blev ikke af lang varighed, allerede samme aften var jeg over
ført til Bispebjerg hospital, hvad I måske har erfaret, da jeg blev på jeres bræt 
dertil.
Efter seks ugers ophold dér kunne jeg komme ud af sengen og blev så flyttet 
til Fysiurgisk hospital i Hornbæk til genoptræning af mine arme, der - om ikke 
lammet så dog - var meget kraftløse.
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Når I ser dette brev, er der gået tre måneder, siden I kørte med mig, da kunne 
jeg ikke røre mig ret meget, i dag har jeg min førlighed på nær venstre arm, 
den kan til nød lukke en dør op, men viser tegn til at blive rask.
Når jeg går her og ser, hvad forkert førstehjælp kan afstedkomme af lammelser 
i det meste af kroppen, kan jeg ikke lade være med at tænke på lægen og I to 
for mig navnløse ambulancefolk. Tak til jer og jeres stand for rigtig hjælp.

Med venlig hilsen, Jens Kr. Slumstrup Larsen,
p. t. Fysiurgisk hospital, Hornbæk.

Vi modtog ovennævnte brev i slutnin
gen af november og kan oplyse, at de 
to, der ydede rigtig førstehjælp og ud

førte den lidt besværlige sygetransport, 
var stationsleder K. Hjort Pedersen og 
redder Frede Olsen fra station Nexø.

Redder Knud Greve fra station Helle
rup er af en københavnske læge blevet 
karakteriseret som en flink mand. 
Brevet lyder som følger:

Til den flinke mand, der søndag kl. 
12.30 på adressen hjalp mig i gang hur
tigt. Jeg var i knibe, og mine tanker var 
ved arbejdet, så meget at jeg glemte 
denne lille påskønnelse: kr. 10,- vedi. i 
den lille folder.

Jeg har i årenes løb, på hospitaler 
og i praksis, truffet masser af Falcks 
eller Zonens folk, altid kvikke, flinke 
og hjælpsomme og behændige. Også til 
behandling af patienterne. Min kom
pliment til Dem.

Med venlig hilsen
sign. M. Bruno-Pedersen.

Redningsfører Bent Rasmussen, station Lyngby, kørte den 30. november med 
kranvogn på Lyngbyvejen ved Kildegårds Plads, da der var ved at opstå trafik
prop på grund af en bil med motorstop. Bent Rasmussen reagerede yderst kor
rekt, hvilket fremgår af nedenstående, der blev sendt til direktionen dagen efter: 
Med undskyldning for, at ovenstående adresse ikke er korrekt, og at min efter
følgende skildring af en lille episode af g. d. måtte findes betydningsløs for Dem, 
vil jeg gerne som talsmand for en halv snes vidner tildele Dem en „rose“! -
Den omtalte episode tildrog sig i går aftes, den 30. november kl. 18.20 ca. 150 m 
syd for K ilde gårds Plads-krydset, hvor en privatbil i nordgående retning var 
kørt tør for benzin (!) - viste det sig senere.
Nogle vognlængder bagved holdt en kranvogn „Falck-Zonen, hvis fører resolut 
satte sin „blinker“ i gang for derefter at spurte hen og, som eneste hjælper, skubbe 
den „døde“ ind på Shell-tanken - (for påfyldning!), hvorefter trafikken atter gled 
normalt.
Vi ca. 10 vidner, som i den modsatte vejside ventede på en sydgående trolleybus, 
var enige om, at den spontane reaktion midt i det herskende uvejr og i voldsom 
„rush-hour“ alene forhindrede det begyndende virvar i at vokse op, og vi fandt 
også, at vor beundring gennem disse linier måtte finde vej til Dem.

Med venlig hilsen 
B. Clausen.
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Sikring af ambulancepersonel

Fluorescerende 
bandolerer
Personale og ledelse har drøftet anskaf
felsen af sikkerhedsveste til uniformeret 
mandskab.
I forvejen har direktør Mogens Falck 
og Vogntjenestens daglige leder, H. Lis
borg, haft forskellige typer veste og 
bandolerer til udtalelse. Problemerne 
har ikke været så små endda, idet det 
nøjagtig måtte undersøges, i hvor høj 
grad de forskellige typer selvlysende 
stoffer tåler tilsmudsning af olie, gade
snavs o.s.v. Samtidig måtte vi være op
mærksomme på, at mandskabet skal 
kunne bevæge sig frit, og iføring skal 
være uhyre let.
Resultatet af alle disse bestræbelser og 
prøver med lyskastere på mørke steder 
og landeveje er blevet, at der fra nu af 
anskaffes et sæt orangefarvet bandoler 
(2 stk.) til alle ambulancer, der benyt
tes til udrykning til mørke lande- og 
motorveje. Det er således i første om
gang ikke alle korpsets vogne, der kan 
rekvireres bandolerer til, men ambulan
cer, der som bekendt betjenes af red
dere i den mørke uniform.
Når der indsættes sådanne bandolerer 
i ambulancerne, er det også meningen, 
at de skal benyttes. Vi vil senere gen
nemgå bestemmelserne om sikkerheds
udstyr i relation til arbejderbeskyttelses
lovene, men kan allerede nu fastslå, at 
det tidligere er sket, at der er rejst krav 
om sikkerhedsudstyr m. v., hvorefter 
det - den dag det indkøbes og udsta
tioneres - ikke bruges eller benyttes til 
helt andre formål (jvf. f. eks. afspær
ringsmateriel).

Således vil ambulancepersonalet fra Falck & Zonen 
fremover vise sig for bilisterne på de mørke veje, 
liandolerne er orangefarvede.

Den mørke uniform er sort om natten, 
det samme er ambulancen. Men ambu
lancen har sine blå lygter, hvorimod 
mandskabet intet har haft. Derfor ind
føres bandolererne - og vi håber, det 
bliver en succes. Vi vil samtidig her
igennem gøre vort til, at offentligheden 
bliver bekendt med vort personales nye 
kendetegn.

*
Lille Claus på fem år skal ha’ en god- 
nathistorie. Samtlige fortællinger i bo
gen har en religiøs morale, og den, der 
bliver fortalt, handler om en lille pige, 
der er ude at køre i bil med sin mor om 
aftenen. Pludselig går bilens lygter ud, 
og nu skal den lille pige bede Vorherre 
om lys, så de kan komme hjem. Claus 
lytter meget interesseret, men udbryder 
indigneret: - Hvorfor fanden ringer de 
ikke efter Falck? M.

Indsendt af en abonnent i Løgstør.
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Sikkerhedsseler i korpsvogne
Rådet for Større Færdselssikkerhed har 
holdt sit årlige repræsentantskabsmøde, 
der i år stod i sikkerhedsselernes tegn. 
På dette møde blev bl. a. udtrykt be
klagelse af, at politi, redningskorps og 
militær ikke som sikkerhed og forbil
lede for andre benyttede sikkerhedsse
ler, når man efterhånden har fået den 
almindelige bilist gjort begribeligt, at 
sådanne seler bør benyttes.
Nu kan vi jo kun svare for os selv og 
må medgive rådet, at vi utvivlsomt 
mange steder af bilister bliver betragtet 
som en slags forbillede - det ligger i 
sagens natur med den slags hjælpeydel
ser, som korpset foretager. Samtidig 
må vi medgive Rådet, at vi faktisk 
burde have indført sikkerhedsseler for 
alle de korpsvogne, der ligner eller be
nyttes som private personvogne. Det er 
imidlertid kun et fåtal af korpsets vog
ne. At vi i mange personvogne har in
stalleret sikkerhedsseler kan bevises 
med den oplysning, at det er redaktio
nen bekendt, at i hvert fald én medar
bejder i efterårets kampagne er blevet 
belønnet af politiet for kørsel med selen 
i København - i korpsets vogn.
Når talen kommer på ambulancer og 
sygevogne til siddende patienter (tran
sitbusser), er der forskellige tekniske 
problemer, der gør sig gældende, idet 
disse vogntyper er opbygget med spe
cielle bænkesæder og som følge heraf 
ikke fuldt så velegnede til beslag som 
private personvogne. Så er der end
videre den gamle historie om, at gode 
råd er dyre, og det er disse forhold, der 
hidtil har afholdt korpset fra at ind
føre sikkerhedsseler. Vi har heller ikke 
haft på fornemmelsen, at personalet 
ligefrem stærkt ønskede sig sikkerheds
seler.

Men vi vil erkende, at befolkningens 
syn på sikkerhedsseler efterhånden er 
ændret i overensstemmelse med de re
sultater, der er opnået ved brug af så
danne, hvorfor vi kan meddele, at korp
sets direktion har bestemt, at samtlige 
nye personvogne, sygevogne, ambulan
cer og sygevogne til siddende patienter 
fremover vil blive leveret med monte
rede sikkerhedsseler, og der skal her
igennem rettes en appel til vort perso
nale om at benytte sig af selerne.

Redder John Nielsen fra Glostrup demonstrerer 
sikkerhedsselen i korpsvogne.

I øjeblikket kan vi ikke nøjagtig oplyse 
om, hvilken type seler der vil blive 
indkøbt, idet det vil komme til at af
hænge af sædernes placering i forhold 
til døre o.s.v. samt prøver på, hvorvidt 
man ved hurtig udstigning kan undgå 
at falde i selen.

¥

Hvad nogle bilister ikke ved kan fylde 
et helt hospital.

(moderne mundheld)
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NYT MATERIEL
M.A.N.-kranvogne til 
entreprenørarbejde
Entreprenørafdelingerne i Dalum (Oden
se) og København har fået nye kran
vogne. Det drejer sig om vogntyper af 
det tyske fabrikat M.A.N. med en egen
vægt på 12 tons.
Kranerne til vognene er bygget af 
Falck-Schmidt og er fuldthydrauliske 
af en større type end de på landevejen 
kendte. Kranerne løfter 8 tons i ind
skudt tilstand og kan skydes ud til 8,3 
meter løftehøjde og endda løfte 3 tons. 
Kranerne er enmandsbetjente og byg
get til stationært brug. Forholdet er 
nemlig det, at selv om disse to kran
vogne er opbygget over meget tungere 
chassis’er end vore normale landevejs
kranvogne, og kranerne her kan løfte 
meget mere, så må de ikke efter regi
streringsattesterne løfte mere end nor
male kranvogne under kørsel, så i den 
retning er der tale om skinnet der be
drager. Kranvognene er imidlertid 
yderst velegnede til entreprenøropgaver. 
Chassis’et er firehjulstrukket og som 
nævnt af fabrikatet M.A.N. type 650 
HA, og den 6 cyl. dieselmotor yder 
174 HK.
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Odense-entreprenørafdelingen påstår, at 
den er landets største Falck & Zonen 
afdeling inden for området, og det er 
klart, at man som sådan må være først 
med nyt materiel. I Odense er der 10 
mand fast placeret på vognene og red
ningsinspektør Kai Thygesen på kontor. 
Der er som regel så travlt, at der ikke 
er tid til megen ekstra rengøring og ved
ligeholdelse, og det at sidde ned er ofte 
et ukendt begreb for Odense-entrepre- 
nørerne.
Den københavnske entreprenørafdeling 
er netop flyttet ud på Sundbyvester- 
stationen med kontorer og alt materiel. 
Der forestår naturligvis nogle ombyg
ninger, men forhåbentlig viser det sig 
rent pladsmæssigt at være en gevinst.



FRA og TIL STATIONERNE

Usædvanlig ulykke 
ved Ringsted
På Hovedvej 1 ved Snekkerup kom 
Rings7ed-stationen ud for usædvanlig 
bilulykke. En morgen kl. 7.23 blev sta
tionen alarmeret til ulykken, og meldin
gen lød blot på, at der var 2 tilskade
komne.
Ved de to fremmødte ambulancers an
komst konstaterede redderne, at der 
var tale om en ulykke, hvor en person
vogn med voldsom kraft var tørnet 
mod hovedvejens rækværk, der består 
af et 60 mm jernrør indstøbt i cement
piller. Således havde vognen knust ni 
cementpiller og ødelagt 40 meter ræk
værk, inden den kørte ned ad en skrænt 
med rækværket boret igennem vognen. 
Over radioen tilkaldtes yderligere 
hjælp, fordi rækværket havde boret sig 
igennem forsædepassageren, der trods 
dette var ved bevidsthed. Medens den 
ene ambulance bragte vognens fører

Fra den uhyggelige ulykke ved Ringsted. Bemærk 
jernrøret fra rækværket, som måtte skæres over 
inde i vognen med nedstrygere.

på hospitalet, afsendte station Ringsted 
2 kranvogne med frigørelsesmateriel og 
skærebrændere, samtidig med at statio
nen alarmerede en læge til at give den 
kvæstede indsprøjtninger.
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I mellemtiden var mandskabet på den 
ved ulykkesstedet værende ambulance 
ved hjælp af vognens redningsudstyr 
gået i gang med oversavning af jern
røret, og da kranvognene kom til, be
nyttede man skærebrændere til - i pas
sende afstand fra den kvæstede - at 
overskære jernrøret, så det kunne kom
me fri af vognen.
Med et stykke jernrør gennem kroppen 
blev den kvæstede transporteret til 
Ringsted Sygehus, hvor redderne måtte 
assistere på operationsstuen, indtil pa
tienten var bedøvet. Den kvæstede unge 
mand kommer sig, men vil få alvorlige 
mén af ulykken.

Erfaringer:
Erfaringerne fra denne ulykke bekræf
ter tydeligt, hvad Redningsskolen i 
undervisningen påpeger, at der nødven
digvis bør være flere sæt nedstrygere 
såvel i ambulancerne som på kran- og 
redningsvogne. Ved den her berettede 
ulykke kunne man udskifte nedstrygere 
uden stop i frigørelsesarbejdet. Når en 
nedstryger benyttes ved sådant skære
arbejde, løber den „varm“ og „klistrer“ 
til metallet, hvorfor klingen er for varm 
til at udskiftes - hele nedstrygeren må 
byttes med en ny.

Abefest
Både station Hillerød og station Næs
tved har i den sidste tid haft fest med 
at fange aber. I Hillerød var der tale 
om en marekat, der, medens dyrehand
leren tog sin frokost, benyttede lejlig
heden til at tage sig sin egen frokost
pause - i det fri. Først satte den sig 
imidlertid i dyrehandlerens vindue, 
hvor en 10-årig dreng opdagede, at 
aben var ved at trække en fugl ud af 
dens bur og lege med den.
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Forbipasserende fik lejlighed til et par 
lystige vittigheder, da assistent Kure og 
redder Jens He miningsen, efter at korp
set var tilkaldt, mødte op i stationens 
største kranvogn til abejagten i forret
ningen. Til stor fryd for tilskuerne lyk
kedes det aben at bide gennem assistent 
Kures arbejdshandsker ned i hånden, 
men den måtte til sidst bukke under for 
overmagten og blev anbragt i sit bur 
igen.

Næstved-aben, der ses på billedet, blev 
opdaget af politiet, idet den stod bundet 
ved et træ, efterladt af sin ejer, der var 
flyttet dagen før. Den lille forkomne 
fyr sad nok så roligt og livede kendeligt 
op, da redderne Jørgen Olsen og Jens 
Christensen kom for at hente den. På 
stationen gjorde aben stor lykke efter
hånden som den fik varmen, og især 
materiellet og hylderne i garagen vakte 
dens store interesse.
Det lykkedes ikke at oplære den lille 
„ungredder“ til noget som helst, for 
efter en times tid måtte vi aflevere den 
på forsøgsanstalten som subsistensløs.



Pas på slangerne
På brandsteder er der ofte adskillige 
ulemper og problemer for politi og red
ningskorps med at få anbragt slanger 
over vejen. Som bekendt er det ikke al
tid, at vandforsyningssted og brandsted 
ligger på samme side af vejen, hvorfor 
universalsprøjterne medbringer slange
broer til brug i påkommende tilfælde. 
Imidlertid må vi - li-

Station Haslev har ladet fremstille en 
kombination af en advarselstavle, en 
lygte og en vejtrekant med fod, som 
medbringes på universalsprøjten og an
bringes nogle meter før slangebroen. 
Vi synes, at ideen ser virkelig godt ud, 
og videregiver den hermed til efterlig
ning.

gesom ved færdsels
uheldssteder - konsta
tere, at den danske bi
list ofte „glemmer“ at 
bremse før i sidste 
øjeblik, eller også er 
han så optaget af det, 
der sker, at han har 
sin opmærksomhed 
henledt på andet end 
kørebanen. Derfor kan 
det ofte virke gene
rende i brandsluknin
gen, hvis et stort last
vognstog pludselig 
„lukker“ for vandet 
og sprænger slangerne.

Bilulykke
uden bil og ulykke
Redder Karl Christensen m. fl. fra sta
tion Glostrup oplevede en af de mere 
sælsomme ulykker for nylig. Stationen 
var med ambulance og kranvogn kaldt 
til Søndre Ringvej, hvor en ulykke skul
le være sket. Men trods ivrig spejden 
lykkedes det ikke at få øje på noget, 
andet end en vejafspærring, der var 
væltet ved en udgravning. Dette er der 
i og for sig ikke noget nyt i. Det opgivne ulykkessted synes øde og forladt.
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Det bemærkelsesværdige ligger i, at der 
var sket en ulykke, men både bil og 
passagerer var bogstavelig talt gået un
der jorden.

Der er alligevel sket en ulykke!
Godt at det ikke var Spies med sin berømte Mer
cedes lang!

Bilen blev fundet, og redderne kon
staterede, at det var et af de ulykkes
steder, der ikke egnede sig for andre 
end små biler, hvilket også fremgår af 
billederne. Passagererne var forsvundet. 
Nok kalder fabrikanten den pågælden
de bil for en ulv i fåreklæder, men vi 
skylder måske at nævne, at det ikke er 
bilen, der har lavet hullet - det var der 
i forvejen.

Kranvognes ydeevne
Efterhånden er der bragt tvivl over lan
det om, hvor meget kranvogne må løf
te, og hvilken slæbevægt der er gælden
de for kran- og autotransportvogne. 
Årsagen synes at være nye retningslini
er, som bilinspektørerne fører ud i li
vet ved nyindregistreringer. Vogntjene
sten har fra den seneste tid eksempler 
på, at tre ganske ens vogne, der er byg
get på Gladsaxe-værkstedet, fik hver 
sin slæbevægt sat i registreringsattester
ne ved indregistrering tre forskellige 
steder i landet. Andre eksempler går ud 
på, at en station har måttet henvise en 
stor lastvogn til assistance fra en anden 
station, fordi der på den ene stations 
største kranvogn var påmalet en maxi
mal slæbeevne, der var for lille til den 

pågældende lastvogn. Nabostationens 
kranvogn var næsten mage til - men 
den havde ikke påskrift om en maximal 
slæbeevne.
For at få at vide, hvilket synspunkt der 
fremover vil gælde ved nyindregistrerin
ger (det kan måske medføre ændrede 
indkøb), og hvilke ændringer vi kan 
forvente ved allerede indregistrerede 
vogne, har Vogntjenesten forelagt 
spørgsmålene for Justitsministeriets Bil
inspektører, hvis svar ikke er modtaget 
endnu, men vil blive bragt, når det 
kommer. For øvrigt kan vi meddele, at 
de varslede ændringer i bugseringsha- 
stigheder heller ikke er indtruffet 
endnu.

¥
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Nytårsparaden
Traditionen tro blev der af
holdt nytårsparader over det 
ganske land. Nytårstalen i 
år var måske lidt mere al
vorlig end før og manede 
utvivlsomt til eftertanke. In
denfor Vejle-aktieselskabet er 
det sædvanligt, at direktør 
H. Jørgensen holder paraden 
på en af stationerne, og i år 
var det Hornsylds tur. Der 
er i slutningen af 1966 an
skaffet en ny sprøjte og am
bulance samt foretaget om
bygning af stationen, og ma
teriel og lokaler blev formelt 
indviet ved paraden.

Nytårsparade i Hornsyld. Fra 
venstre stationens mandskab 
og stationsleder Arne Mik
kelsen. Derefter H. Jørgen
sen junior og senior.

PERSONALIA
Som følge af læserundersøgelsens be
svarelser og direkte forespørgsler vil vi 
fremover medtage alle udnævnelser 
til redningsførere og højere grad i det 
omfang, det kommer til redaktionens 
kendskab. Vi har hidtil kun medtaget 
udnævnelser til deciderede lederstillin
ger, men vil altså fremover medtage al
le. Dog vil der kun være omtale af de 
pågældendes tidligere beskæftigelse ved 
udnævnelse til stillinger efter arbejds- 
lederoverenskomsterne.

Udnævnt til redningsfører

Redderne Jørgen Hansen og Bernt Sø
rensen fra Maribostationen er fra 1. de
cember udnævnt til redningsførere.

Redder Knud Kristensen er fra 1. de
cember udnævnt til redningsfører på 
station Herning.

Redder Ejnar Andersen er fra 1. januar 
udnævnt til redningsfører i Frederiks
sund.
Redderne Holger Christensen og Chr. 
Egebjerg Pedersen fra station Vejen er 
udnævnt til redningsførere fra 1.januar.
Redder Robert Dahl er pr. 1. januar 
udnævnt til redningsfører på station 
Brande.
Redder Hans J. Hansen, Køge, er fra 
1. januar udnævnt til redningsfører.

Redder Hans Lundgård Ernstsen er ud
nævnt til redningsfører på stationen i 
Holstebro fra og med 1. januar.
Redder Eyvind Nielsen er fra 1. januar 
udnævnt til redningsfører på station 
Frederikshavn.
Redder Hans P. Obling er udnævnt til 
redningsfører på station Toftlund fra 
1. januar.
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Udnævnt til vagtmester
Redder Finn Christensen, tidl. Sundby- 
vester, er fra 1. januar udnævnt til vagt
mester på station Hellerup.

Redder Egon Jønsson fra station Tårn
by er fra 1. januar udnævnt til vagt
mester på Vesterbrostationens vagtcen
tral.

Redder Henning Rasmussen fra Århus 
er pr. 1. januar udnævnt til vagtmester.

★

Udnævnt til kontoroverassistent
Kontorassistenterne Elof Hansen, Oskar 
Krogh og Else Spang Larsen er ud
nævnt til kontoroverassistenter i Falck- 
Husets abonnementsafdeling fra og 
med 1. december.

★

Udnævnelse til sekretær
Overassistent og rejserevisor Ib Larsen 
fra revisionsafdelingen i København er 
fra 1. december udnævnt til sekretær i 
revisionsafdelingen. Ib Larsen har væ
ret i korpset i 20 år, begyndt som kon
torassistent i Tietgensgade, fortsat som 
telefonist og vagtmester på hovedsta
tionen, hvorefter han i 1958 blev ud
nævnt til assistent på stationen i Kol
ding. I 1964 kom Larsen igen i admini
strationen, denne gang i Falck-Huset, 
hvor han siden har deltaget i revisions
afdelingens arbejde med omkostnings
kontrol og revision af stationer i pro
vinsen under København A/S.

Overassistent Ole Søborg Nielsen fra 
rapportafdelingen i Falck-Huset er fra 

og med 1. december 1966 udnævnt til 
sekretær i rapportafdelingen. Ole Sø
borg Nielsen begyndte i 1958 som kon
torassistent i denne afdeling, hvorefter 
han blev udnævnt til kontoroverassi
stent i 1960.

Overassistent Gunnar Dan Harkamp, 
Vogntjenesten, er fra 1. januar at regne 
udnævnt til sekretær i Vogntjenesten. 
Gunnar Harkamp har været i korp
set i 19 år, idet han blev antaget 
som kontorassistent i 1935, hvorefter 
han overgik til vagtstuearbejde som 
vagtmester på hovedstationen i 1943. 
Harkamp blev i 1963 udnævnt til kon
toroverassistent, og har i vogntjenesten 
dagligt arbejde med korpsets forsik
ringsaftaler og skader.

★

Udnævnt til afdelingsleder
Fuldmægtig Tommy Andersen fra År
hus er fra 1. januar at regne udnævnt 
til afdelingsleder på Århus-kontoret. 
Tommy Andersen har været ansat i 
korpset i 22 år som kontorelev, -assi
stent, vagtmester, overassistent og fuld
mægtig. Det er tanken, at Tommy An
dersen som afdelingsleder især skal 
varetage personaleadministrationen in
denfor Århus A/S.

På given foranledning skal det 
meddeles, at også bestilling af 
films m. v. bør ske pr. brev via 
stationsposten. Filmsafdelingen 
vil på grund af Sundbyøstersta- 
tionens telefonaktivitet ikke være 
i stand til at besvare sådanne 
telefonopkald.
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Elevernes sidste dag. Era venstre direktor Jorgen Falck, Vibeke Rorniark, Hans Nielsen, Annette Falken- 
skov og direktør Mogens Falck.

Udlærte kontorelever
Den 1. november blev 3 kontorelever 
udlært og dermed automatisk kontor
assistenter. De tre elever bestod han
delsmedhjælpereksamen med fint resul
tat, og begivenheden blev fejret ved en 
lille sammenkomst i Falck-Husets mø
delokale, hvor direktionen og de på
gældende elevers afdelingsledere m. fl. 
deltog. Direktør Jørgen Falck takkede 
de tre for deres hidtidige virke i korp
set og lykønskede dem med resultatet, 
hvorefter direktør Mogens Falck over
rakte eksamensbeviser og blomster. De 
tre forhenværende elever er Annette 
Falkenskov, Vibeke Rørmark og Hans 
Nielsen. Annette Falkenskov begyndte 
som elev i ’j.ddannelsesafdelingen på 

Redningsskolen, hvorefter hun fortsatte 
i kontrolbogholderiet og abonnements
afdelingen i Falck-Huset. Vibeke Rør
mark begyndte i revisionsafdelingen, 
hvorefter hun fortsatte i ekspeditionen 
og kontrolbogholderiet. Alle steder har 
domicil i Falck-Huset. Hans Nielsen 
blev ansat som elev i kontrolbogholde
riet, hvorefter han kom i revisionsafde
lingen og ekspeditionen, ligeledes på 
Falck-Huset. Alle elever blev ansat i 
korpset i 1963.

★

Det er lettere at gøre en erfaren med
arbejder i en virksomhed til EDB-speci- 
alist, end det er at lære en EDB-speci- 
alist virksomheden at kende.
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Redningsinspektør Harry Ingemann- 
Petersen, der med årets udgang fratrådte 
korpset efter 35 års trofast tjeneste på 
Hovedstationen.

William Falcks begravelse (se artiklen 
inde i bladet)
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De to lejre
Godt 4 år er forløbet siden sammen
slutningen af Falck & Zonen. Fire år, 
der har vist rigtigheden af denne dispo
sition. I denne periode har vi kunnet til
byde abonnenterne og det offentlige 
hjælpeydelser af en kvalitet, der var 
ukendt og blev betragtet som ønskemål 
i tiden før 1963. Vi har samtidig for
bedret materiel og uddannelse i det om
fang det overhovedet har været os øko
nomisk muligt.

Den store del af vort personale har 
vist sig meget positive og samarbejds
villige i vore bestræbelser på at skaffe 
ensartede vilkår landet over. De har 
forstået, at det fra gammel tid så ka
rakteristiske personlige tilknytningsfor
hold mellem ledelse og ansatte nødven
digvis måtte afløses af en personale
politik, der - karakteristisk for en stor
virksomhed - i stedet tilstræber den 
nævnte ensartethed, og derfor er mere 
retfærdig for hele personalet taget un
der eet. Udviklingen i vor lønpolitik 
er et typisk eksempel. Vore lønninger 
har i de sidste 4 år haft en relativ me
get stærkere stigning for alle på statio
nerne end f. eks. Arbejdsgiverforenin
gens officielle lønstatistik viser for 
det øvrige arbejdsmarked. Nogle vil 
måske tyde det derhen, at det skyldes, 
at der blev givet for lidt førhen, men 
det bekræfter jo netop rigtigheden af 
sammenslutningen i 1963.

Imidlertid hører vi stadig om det få
tal, der åbenbart ser det som sin op
gave at dele personalet efter tidligere 
tilhørsforhold. Vi har desværre hørt 
om tilfælde, hvor ledere og reddere, 
der kom ind under vor administration 
i 1963, stadig viser sig meget negative 

overfor vore dispositioner og ikke for
sømmer en hvilken som helst lejlighed 
til at udtrykke deres personlige syn på 
nutid og fremtid overfor kolleger og 
udenforstående. Typisk for disse er al
tid, at de henviser til deres gamle virk
somhed som et strålende forbillede, 
skønt kendsgerningerne omkring hjælpe
ydelsernes udvidelse, materiellets be
skaffenhed og det meget større bered
skab viser det modsatte. Det er synd 
for disse menneskers kolleger og nyan
satte at måtte høre dette som et evigt 
omkvæd - for det deler personalet i to 
lejre og skaber dårlige og utrygge for
hold på stationen, rent bortset fra det 
administrative besvær som korpset har 
med at få sådanne stationer passet ind 
i det nuværende system.
Omvendt hører vi også om personale, 
der har en længere anciennitet hos os 
bag sig, og som måske på grund af 
sammenslutningen ikke har kunnet pla
ceres på de topstillinger, hvor de selv 
mener at høre hjemme, tidligt og silde 
giver udtryk for, at de føler sig som 
mennesker af en bedre kvalitet end de 
øvrige der kom til. Som mennesker be
tragtet må det modsatte efter slige 
udtalelser være tilfældet. Vi har også 
hørt udtalelser, hvor man ikke viger til
bage for at henvise til påståede forbin
delser med administration og ledelse for 
at få gennemført et eller andet foreha
vende, der ikke lader sig ordne ad den 
sædvanlige kommandovej. Sådanne på
ståede forbindelser lader vi os ikke an
fægte af, og de vil kun tjene det formål, 
at forringe den eller de pågældendes 
status i korpset. Tilsvarende udtalelser 
er fremkommet i forbindelse med an
søgninger om ledige stillinger, hvortil vi 
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kun kan svare, at enhver udnævnelse 
sker på baggrund af ansøgerens kvalifi
kationer og ikke tidligere tilhørsforhold.

Disse forhold vedrører kun en lille del 
af vort personale, og vi har hidtil la
det alle udtalelser af nævnte art stå 
uimodsagt, fordi foranstaltninger imod 
sådanne ville ramme hele personalet. 
Vi håber vi med dette vil kunne sætte 

en stopper for en af os uønsket per
sonaledeling samt de til tider ridiculøse 
forhold omkring maling af vogne og 
bomærkeplaceringer. Thi at tro korpset 
med fortsæt ønsker en personaledeling 
er en stor fejltagelse, og cuiusvis ho
minis est errare, nullius nisi insipientis 
in errore perseverare. (Ethvert menne
ske kan fejle, men kun den uforstan
dige vil fremture i fejltagelsen).

Den offentlige mening
Det konkurrencemoment, som tidligere kunne gøre det 
naturligt at opretholde redningsvæsenet som private fore
tagender, er for flere år siden bragt ud af verden, da 
Falck opkøbte Zonen - og det har nu vist sig, at det hver
ken blev billigere eller bedre for samfundet En god del 
af det private foretagendes eksistens er afhængig af of
fentlige kontrakter - hvorfor en total statsovertagelse 
af opgaverne næppe kan anses for stridende mod væsent
lige interesser.

Den offentlige mening er en sær usta
dig faktor i vort samfund. Den ene 
dag synes den at være én ting og den 
anden noget helt andet. Den offentlige 
mening kommer til udtryk gennem mas
sekommunikationsmidlerne, presse, ra
dio, TV o.s.v. Men hvis ét stort blad
hus bringer en version af en historie 
og et andet lige så stort bladhus bringer 
en anden - hvad er da den offentlige 
mening, og hvilke garantier findes der 
da for, at den tredie person, samfundets 
individer, ikke har en egen og afgø
rende mening? Sådanne situationer ken
des fra valg og massedemonstrationer.

For et stykke tid siden var der en 
avis, der fandt, at det eneste rigtige var 
at ændre redningskorpsets struktur hen 
i retning af et statsforetagende efter 
socialistisk mønster. Årsagen til artik
len var vi måske selv ude om, men be
grundelsen for avisens mening om korp
sets struktur var både opsigtsvækkende 
og tilsyneladende uovervejet. Journali
sten tilføjede nemlig, at der siden de to 
redningskorps sammenslutning ikke var 
det konkurrencemoment, som gjorde 
det til en fornuftig disposition at be
vare redningskorps som private foreta
gender.
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I det pågældende område af landet er 
to konkurrerende aviser. Vi ved at den, 
vi omtaler, åbenlyst benytter en lidt 
mærkelig taktik for at sikre sig økono
misk, idet den skriver breve til de in
stitutioner, der annoncerer i konkur
rentens spalter og gør opmærksom på 
sin eksistens. Med en sådan opfattelse 
af begrebet konkurrence kan vi måske 
nok give avisen ret i sine betragtninger 
om redningskorps og konkurrence. For 
hvis det ene redningskorps foretog en 
sygetransport eller ambulanceudrykning 
kunne det andet blot dagen efter skrive 
til de skadelidte og besvære sig over, 
at turen var kørt af konkurrenten og 
man forventede en passende ordning 
af forholdet ved lejlighed.

At den omtalte avis sandsynligvis før
hen har hørt til den samlede offent
lighed, der begræd pinlige situationer 
og konkurrencekørsel som følge af ek
sistensen af to redningskorps vil vi slet 
ikke tage stilling til. Derimod finder vi 
længere nede i avisens artikel nogle be
tragtninger over, at vore hjælpeydelser 
hverken er blevet bedre eller billigere 
efter sammenslutningen. Det er positivt 
forkert og må skyldes en noget ensidig 
journalistik. Ved udgangen af 1962 var 
der i det pågældende lokalområde be
skæftiget 8 mand hos Falck og 14 
mand hos Zonen. Ved udgangen af 
1966 er dette antal forøget til 28 mand - 
eller med 27 %. I slutningen af 1963 
blev abonnementsbetingelserne udvidet 
ganske væsentligt til også at omfatte 
en række serviceydelser, der før i tiden 
var absolutte fremtidsdrømme. Siden 
er fulgt flere. Vort materiel er måske 
ikke mere præget af de forkromede 
pyntelister og unødvendige dingenoter, 
men til gengæld har vi haft mulig
hed for fuldstændig at rette os efter 
anæsthesiologernes krav til bårerum og 

behandlingsapparatur, idet vi har kun
net anlægge et synspunkt om hensigts
mæssighed i stedet for strålende ydre. 
Med hensyn til prisen behøver vi ikke 
at lade os provokere. For priserne på 
vore hjælpeydelser følger omkostninger
ne og ikke nogle ønsker om at udnytte 
en monopolstilling. Og vi har da slet 
ikke haft de procentuelle prisstigninger 
som dagspressen - for at tage et rele
vant eksempel.

Hvis denne avis med de store ord vir
kelig er udtryk for den offentlige me
ning i samfundet, står det galt til - set 
fra vor side. Netop den samme avis 
omtalte også fornylig en løsning, hvor
efter de i området værende kommuner 
kunne spare 50.000 kr. ved at foretage 
patientflyvninger med ordinære passa
gerfly i stedet for ambulancefly. Det 
var nærmest de vises sten, der var fun
det, når vi ser bort fra, at korpsets sam
lede flyindtægt i området i 1966 kun 
var 21.000 kr. Hvordan der kan spares 
50.000 her, må stå for den ensidige 
journalists regning. Selvfølgelig kan der 
spares beløb, men der er også forskel 
på at rekvirere en specialmaskine med 
mandskab og udstyr til en patient
transport eller købe to pladser i en 
ordinær rutemaskine til patienten. Hvis 
et rejsebureau kun havde én rejsende 
til en nødvendig rejse, tvivler vi også 
på, at bureauet brugte den til rejsen af
satte chartermaskine. Vi tror, at man 
benyttede ruteflyet, også uden at det 
blev årsag til en trespaltet avisover
skrift.

Af de eksempler vi har nævnt kan vort 
personale se, at den offentlige menings 
såkaldte talerør i enkelte tilfælde kan 
være lidt ensidige også om korpsets for
hold. Det kan skyldes manglende eller 
forkert underretning og måske en poli
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tisk indstilling, men forhåbentlig ikke 
personlige divergenser.
For at undgå, at dagspressen får hi
storier og nyheder ud af noget, der 
ingen historie er, anser vi det for nød
vendigt, at vi underretter pressen med 
omtanke. Vi har intet imod at pressen 
og andre får kendskab til nogle in
terne forhold i korpset, for derigennem 
får de også muligheder for en objek
tiv bedømmelse, men eventuelle uover
vejede bemærkninger i en eller anden 
forbindelse kan få kedelige følger for 
den virksomhed, hvorfra vi alle får 
vort udkomme. Vi har fra den seneste 
tid eksempler på, at korpsets ledelse 
får skyld for manglende information til 

medarbejderne, fordi en avis bringer en 
fortælling om en stations nedlægning i 
et lokalområde. Der er blot det at sige 
til det, at korpset i det pågældende 
tilfælde ingen mulighed havde for at in
formere - for vi kendte ikke historien, 
før vi så den i avisen. Det vil nu i den 
snart længe ventede personalehåndbog 
blive slået fast, at principielle udtalel
ser om korpsets forhold er forbeholdt 
ledelsen. At personalet måske foretager 
en samlet henvendelse i en eller anden 
sag, der har offentlighedens bevågen
hed, kan vi ikke forhindre, men det må 
i så fald være con amore arbejde og 
tydeligt fremgå, at personalet - og ikke 
korpset - står som afsender.

Planlægning
Rationalisering

Og hvad så ...
I „Meddelelser“ nr. 2/1966 redegjorde 
direktør P. Straarup for oplægget til en 
ny normaloverenskomst for brandsluk
ning. Som det dengang blev meddelt 
forestod adskillige forhandlinger med 
justitsministeriet og de kommunale or
ganisationer, og det skal ikke nægtes, 
at der for øjeblikket stadig forhandles 
om de tekniske og økonomiske proble
mer i forbindelse med ændringen af 
vore brandslukningskontrakter, men re
sultatet blev i første omgang negativt. 
Korpsets brandudvalg har lagt et me
get stort arbejde i vor belysning af

problemerne, og det kan ikke undgås, 
at nogle aviser i ny og næ bringer ar
tikler om forhandlinger på det sam
fundsvigtige brandslukningsområde. De 
enkelte avisreferater kan på nuværende 
tidspunkt hverken af- eller bekræftes, thi 
der er et gammelt ord, der siger, at 
man bør forholde sig tavs mens retten 
sidder. Qui vivra, verra (den der lever 
får se). Samtidig lever vi jo i en kom
promisernes verden, så det ville være 
forkert at belyse de udtalelser, der i ho
vedsagen stammer fra enkelte kommu
ner, som gældende for hele landet.
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En anden ting er nok så interessant. 
Korpset har besluttet sig til med ud
gangspunkt i de snart overståede for
handlinger om brandslukning at eta
blere en lands-planlægning. En sådan 
planlægningsafdeling vil i første om
gang få til opgave at gøre status for 
det nuværende og på længere sigt for
søge at angive de alternative mulig
heder for teknisk og økonomisk eks
pansion, der kan tænkes. Direktør 
Straarup har været inde på tanken i 
forbindelse med en samtale med Fyns 
Tidende i januar måned. Årsagen var 
forskellige røster om en eventuel sam
menlægning af flere mindre stationer, 
hvortil dir. Straarup svarede, at korp
set først ville undersøge om der over
hovedet var mulighed for sammenlæg
ning, hvorefter vi naturligvis i givet 
fald ville optage forhandling med de 
implicerede kommuner.

Skal der stadig være små redningsstationer i små

For blot nogle få år siden var man 
ikke tvunget til at vurdere, hvorvidt det 
var rationelt med små, mellemstore el
ler store redningsstationer. I dag er 
forholdet på arbejdsmarkedet ændret i 
en sådan retning - hvilket vi for så 
vidt kun skal være glade for - at 
mandskabsomkostningerne ved døgn
drift er steget så meget, at en virksom
hed som korpset bliver nødsaget til at 
vurdere objektivt, hvorvidt dette mand
skab udnyttes rationelt eller ej.
Naturligt falder øjnene på små statio
ner. Vi har erfaringer for, at små sta
tioners drift som regel er alt andet end 
rentabel. Derfor kunne korpset i og 
for sig godt sætte som målsætning, at 
tilrettelægge stationsplaceringen på en 
sådan måde, at småstationer blev und
gået. Imidlertid er det ikke altid så 
nemt som teoretiske beregninger viser. 
Der er adskillige forhold i forbindelse 
med vore små stationers opretholdelse, 
der taler for en bevarelse. Nævnes kan 
længere køreafstande ved centraliseret 
drift, brandlovens bestemmelser, lokale 
forhold og muligheder for at kunne yde 
en livreddende behandling.
Korpsets stationsnet i hele Danmark 
vil altså efter alt at dømme blive taget 
op til revision i forbindelse med en 
landsplanlægning, hvor vi forsøger at 
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samle alle de forhold der spiller ind 
og lade dem indgå i betragtningen pro 
et contra. Rent økonomisk vil en lands
planlægning spille ind på den måde, at 
en rationel drift i teknisk henseende 
som regel også er rationel i økonomisk 
henseende. Det er helt afgjort, at be
greberne om rationalitet ikke uden vi
dere lader sig overføre til korpsets for
hold. For som nævnt vil en station, der 
måske ligger i et tyndt befolket om
råde, sandsynligvis ikke kunne anses 
for værende rationel, hvorimod de by
mæssige bebyggelser måske kunne rum
me flere redningsstationer end der fin
des i øjeblikket. Men alligevel vil det 
være meget lidt sandsynligt at vi kunne 
påtænke nedlægning af førstnævnte, for
di korpset altid har set det som sin 
opgave at anlægge en samfundsmæs
sig betragtning.
Internt vil en landsplanlægning rumme 
mange fordele. Det har såvel i offent
lige som private virksomheder vist sig 
at være en meget dårlig løsning at lade 
generelle planer opkaste på individuel
eller regionalbasis, fordi den nødven
dige koordination i så fald vil mangle. 
Skal vi tænke på indadvendte fordele 
ved en samlet planlægning kan det 
blive i forbindelse med indkøb, nyan
skaffelser og omlægninger, hvor den 
omstændighed, at nogle har beskæfti
get sig med problemet i en større syns
vinkel mindsker mulighederne for fejl. 
Eksempelvis ville en gennemgribende 
analyse af vore hjælpeydelser i forhold 
til det materiel, hvormed vi foretager 
assistancerne være meget værdifuld for 
korpset. Det ville også være hensigts
mæssigt at undersøge problemerne om
kring centralalarmering på landsbasis. 
Herved ville korpset få mulighed for 
at spare adskillige kalde- og radioan
læg og koncentrere indsættelsen af vagt
mestre til få steder i hele landet.

Indenfor administrationen vil vi kunne 
analysere arbejdsgangen og planlægge 
ændringer på langt sigt. Der er f. eks. 
ingen tvivl om, at vor E.D.B.-proce- 
dure stadig træder sine børnesko og i 
tiden fremover vil undergå forandrin
ger. Ligeledes kan vi tænke os mulig
hederne for udbygning af det nuvæ
rende EDB-anlæg med et såkaldt on- 
line-anlæg, der vil kunne rumme sta
tionernes abonnementskartotek og for 
eksempel centralisere hele korpsets løn
nings- og bogholderiregnskab. Med

Et muligt resultat af rationalisering.

- Vi har et joh her i virksomheden, som jeg ville 
foreslå, at De fremtidig skulle tage Dem af, Jen

sen: DERES EGETI

hensyn til administrationspersonalets 
indbyrdes placering i organisationen og 
kontorer vil en samlet planlægning 
også kunne sættes ind. Noget sådant 
foretager korpsets Århusaktieselskab i 
forbindelse med administrationsperso
nalets flytning til en anden bydel. Man 
har inden flytningen allieret sig med en 
rationaliseringsekspert, hvis opgave er 
at tilrettelægge placeringen af persona
le mest hensigtsmæssigt i den nye byg
ning.
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Efter disse linier vil de fleste nok tro, 
at korpset nu står overfor en gennem
gribende strukturændring og øjeblikke
lige forandringer. Det er slet ikke til
fældet - tværtimod vil de fleste måske 
ikke på nogen måde komme til at 
mærke forandringer i en overskuelig 
årrække. Mange vil også efter dette 
tro, at det med planlægning er en ny 
idé, der er undfanget. Det er heller ikke 
tilfældet. Tager vi f.eks. korpsets brand
tjeneste, har vi et eksempel på lang 

tids teknisk planlægning med hensyn 
til indsættelse og udvikling af materiel. 
Ligeledes andre grene indenfor korp
set. Det er altså ikke noget nyt eller 
revolutionerende, der nu bliver skabt. 
Planlægning på landsbasis og even
tuelle rationaliseringsbestræbelser skal 
blot ses som en erkendelse af, at ko
ordination er nødvendig for at korpset 
skal kunne trives og ekspandere på en 
måde, som alle kan være tjent med.

¥

Loven ög 
et gammelt udtryk, der stadig er ak
tuelt. Loven ændrer sig ganske vist og 
profeterne kalder man i moderne tid 
for vismænd, men begrebet består, og 
selv om man lever i et samfund med 
en næsten ufremkommelig jungle af 
love og paragraffer, ville det måske 
være på sin plads - og på tide - at 
drage sammenligning og forvandle LO
VEN OG PROFETERNE til ABON
NEMENTSVILKÅRENE OG STA
TIONSLEDERNE. Selv et begrænset 
samfund som et redningskorps må na
turligvis også have love og bestemmel
ser, det vi med et fælles udtryk kalder 
for abonnementsvilkår. De er skrevet 
først og fremmest fordi, der i ethvert 
samfund må herske en vis orden i tin
gene, men også helt naturligt fordi vort 
arbejde strækker sig ud til alle katego
rier af befolkningen og altid i service
betonet form. Da man jo ikke kan have 
samme vilkår for sygetransporter som 
for bilhjælp, har vi gennemført en ef
ter forholdene ganske praktisk diffe
rentiering af vore hjælpemuligheder 
gennem de abonnementsvilkår, som nu 
gennem 2-3 år er blevet gransket og 
moderniseret, så de passer ind i vort

profeterne
adfærdsmønster og vore erfaringer for 
behovet af hjælpeydelser. Vi er kom
met frem til 16 forskellige risikogrup
per, som hver indeholder vilkår afpas
set efter gruppens omfang: gruppe 1 = 
husstande, gruppe 2 = landbrug o.s.v. 
Disse grupper er opstillet i nær tilknyt
ning til den inddeling, man fra offent
lig side anvender for statistisk mate
riale: efter erhvervsgrupper. Denne me
tode giver os et godt grundlag for sam
menligning af de eksisterende mulig
heder for tegning af abonnementer og 
de resultater, det lykkes os at frem
bringe. Man kan selvfølgelig ikke ude
lukkende foretage sine beregninger 
alene på statistisk materiale. Den prak
tiske tjeneste og udførelsen af denne 
er en betydelig faktor i samspillet mel
lem abonnent og redningskorps. Abon
nenten kender almindeligvis ikke red
ningskorpsets indre struktur, for ham 
findes der i regelen kun 2 personer: 
den der tegner abonnementet og den 
der yder hjælpen. Alt det andet er for 
ham fyld og til tider i hans øjne helt 
unødvendige dingenoter om halsen på 
en abonnent, der passer sine indbeta
linger af abonnementsafgiften, han er 
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altså til en vis grad realitetsbetonet, 
han vil have en ordentlig forklaring om 
hjælpeydelserne, og han vil have hjælp. 
Til gengæld er han villig til at betale, 
hvad det koster. I den retning er vel 
alle købere ens: vi har betalt for varen, 
det skal være kvalitet.
Men af og til kommer der sikkert en 
køber, der i en eller anden anledning 
mener, at service’n overfor ham bør 
strækkes udover det vilkårene foreskri
ver. Varianterne er legio, den menne
skelige opfindsomhed er som bekendt 
uden ende og vore stationsledere ken
der mange af tilfældene, men ingen bli
ver nogensinde fuldbefaren i den sejl
ads. Et eksempel: en personbil med fire 
personer strander på en øde vej i Vest
jylland, bilen vil ikke mere (der er jo 
grænser for, hvad en 1932-model kan 
holde til), men vi har jo abonnement, 
altså rask til telefonen: Hallo, er det 
Falck/Zonen, kan De komme med det 
samme? Hvorfor ikke - Hvor længe 
skal jeg vente - Jeg vil gerne til Ring
købing, min søster skal til Herning og 
min svigermor skulle gerne til Aarhus 
i aften ...

Der er dog stadig grænser for, hvad der kan til
bydes under begrebet serviceture . . .

Det er en ordentlig mundfuld for en 
stakkels telefonist eller vagtmester, der 
i forvejen har alle trådene i sin hånd 
og samtidig skal ekspedere et alvorligt 
tilfælde og måske i den anden telefon 
skal tale med en læge eller jordemoder, 
men vi er jo et serviceforetagende, så 
vi starter med at sende en kranvogn, 
og kort tid efter kommer vogntoget ind 
på stationens gårdsplads. Nu begynder 
spillet. Kunden vil have to taxi og en 
togbillet og helst også en hotelseng for 
natten - bilen skal repareres. Nu er 
der brug for diplomaten, den taktfulde 
men dog bestemte lokale leder. Han 
findes - endog i stor udstrækning - 
men han har også om ikke modsætnin
ger, så dog kolleger, der i deres iver 
holder sig til det skrevne bogstav, og 
så sætter maskinen igang, ifølge para
graf det og det har De kun ret til - 
.............. o.s.v. Kommet så langt, ser 
abonnenten allerede sit abonnement op- 
sagt ved først mulige lejlighed - og 
det er synd for ham og os. Det vil 
aldrig være muligt for en nok så er
faren medarbejder helt korrekt at kun
ne bedømme behovet og omfanget af 
hjælpeydelserne, men hans og abon
nentens måske i begyndelsen forskel
lige meninger skulle jo gerne selv på 
de mest umulige tider af døgnet ret 
hurtigt komme til at samstemme, og 
det gør de da også i langt de fleste til
fælde. Undtagelserne, ja, dem skal en 
dertil beføjet medarbejder en skønne 
dag tage stilling til, ofte efter en kule
gravning af diverse rapporter, brevskri
verier, telefonsamtaler m.m. Det bli
ver altid dyrere og dårligere. Tilbage til 
vor diplomatiske repræsentant på ste
det, stationslederen eller i givne til
fælde hans stedfortræder; med et for
nuftigt og rimeligt skøn over tingene 
vil de fleste ledere være i stand til at 
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vurdere rigtigt, og de fleste abonnenter 
vil også være endog godt tilfredse med 
de løsninger, lederen foreslår. Den le
der, der kender abonnementsvilkårene 
og forstår at bruge dem rigtigt, finder 
altid en løsning.
Måske bliver han nødt til i enkelte si
tuationer at gå længere end lovens bog
stav tillader ham, men loven har som 
bekendt også en ånd, som det i mange 
tilfælde kan være psykologisk rigtigt 
at følge. De store udsving bliver der 
næsten aldrig tale om, og skulle vi ofre 
en del mere end beregnet på en en
kelt abonnent, vil han sikkert belønne 
det rigeligt i form af rosende omtale. 
Der vil efter en vel udført „redning“ 
ikke være mange i hans omgangskreds, 
der ikke enten er eller bliver abonnen
ter - det sidste ofte efter hans anbefa
ling.
Hvor går da grænsen? Ja, dertil må 
man sige, at den er usynlig, men den 
findes naturligvis. En stationsleder hav
de engang tolket vilkårene for hotelop
hold derhen, at der også hørte aftens
mad, øl og snaps med, foruden at ho
tellet skulle være super luksusklasse, 
sikkert velment, men dyrt, og så er det 
jo ikke en gang sikkert, at abonnenten 
har befundet sig godt, hvis omgivel
serne har været uvante. Øllet og snap
sen gled vel ned, hvis det da ikke lige 
netop var en afholdsmand. Der er vel 
en naturlig forklaring på, at ethvert 
menneske, hvis det kommer i en uvant 
situation, altid søger at komme i for 
ham naturlige omgivelser, det er altså 
det han i hver enkelt situation skal 
hjælpes til. Igen arbejder den lokale 
diplomat, ja, man fristes til at sige 
menneskekenderen. En mor med et 
spædbarn på armen er jo ikke altid til
freds med at sidde foran i en kran
vogn hos en nok så hyggelig og rar 

redder måske mange kilometer og ved 
nattetide, ligesom det vel nok opfattes 
som god service at hente en frysende 
familie, der står på en øde landevej 
uden andre muligheder end Falck/Zo- 
nen for hurtigst muligt at komme der
fra og måske blive kørt til en varm op
holdsstue på den lokale station, indtil 
en kranvogn bliver ledig. Legeonklen 
er også populær. Tænk, så mange un-

Også en form for service, fra en TV-udsendelse. 
Vore reddere var dog ikke de bærende kræfter un

der hele udsendelsen.

ger, der har tilbragt herlige stunder på 
stationen ridende på ryggen af stations
lederen eller måske fået lov til at prøve 
både båthornet og kasketten, mens man 
venter.
Redningskorpset siger aldrig nej. Vi 
fristes vel til tider til at sige måske, 
når det drejer sig om exceptionelle 
krav, men hjælpen kan gives på mange 
måder, uden at man af den grund kom
mer i alvorlig karambolage med fore
skrevne vilkår. Selv det at tænde en 
tændstik for en abonnent kan opfattes 
som en form for service, i hvert fald 
som en venlighed. Danskerne var en
gang berømte for smilet, ikke at for
veksle med det dumme grin. De ven
lige vejledende ord har ingen begræns- 
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ning, de koster heller ikke mere, men 
de varmer og giver måske oven i kø
bet lyst til at betale næste års abon
nementsafgift med glæde.
Situationerne, hvor vanskelige de end 
er, skal af stationens mandskab tages 
med den fornødne hensyntagen til den 
enkelte abonnents behov for hjælp i 
den situation, han befinder sig i, når 
han tilkalder os. Lad så være, at en
kelte går over stregen og ingen be
grænsning kender. Det er meget få 
mennesker, der henvender sig helt 
unødvendigt, selv om de naturligvis 
også findes. Kværulanten er til stede 
overalt, også blandt de mennesker, vi 
betjener, men en redningsopgave kan 
da godt foruden det rent materielle 
også omfatte et lille stykke pionerar
bejde, så en hel del af kværulanteriet 
forsvinder til fordel for helt andre fø
lelser, ja, til og med taknemmelighed 
overfor en uventet gestus fra en flink

/ forbindelse med artiklen om 
abonementsvilkårenes fortolkning, 
der især giver anledning til mis
forståelser ved de såkaldte SER
VICETURE, henledes opmærk
somheden på de i januar udsendte 
mere konkrete retningslinier for 
godtgørelse ved hjemtransport el
ler hotelophold.
Det fremgår af disse, at der pri
mært bør anvendes offentlige be
fordringsmidler, hvis disse ikke gi
ver anledning til lange ventetider 
eller større økonomisk byrde end 
andre former for transport.
Samtidig henledes opmærksomhe
den på den udarbejdede formular, 
der skal bruges ved sådanne assi
stancer.
Der er ikke tale om en ændret 
indstilling til ydelserne, men kun 
en nærmere specifikation af for
tolkningen med det mål, at gøre 
hjælpeydelserne ensartede for hele 
landet.

Akkvisitionslederne vil gerne ringes op om natten 
og fortolke abonnementsvilkår.

vagtmester, redder eller fra en diplo
matisk stationsleder.
Almindeligvis klarer vi opgaverne, og
så de servicebetonede småjobs, som 
nok koster tid og lidt penge, men 
hvor vi som tak får tilfredse abon
nenter - og dem lever vi af. De store 
vanskelige opgaver, der selv for en sta
tionsleder med mange års erfaring sy
nes uløselige, dem bør man nok disku
tere med sin distriktsleder eller hvis det 
er et abonnementsspørgsmål med nær
meste akkivisitionsleder - også under
tegnede - og så spiller tidspunktet i øv
rigt ingen rolle. Kan vi lokalt klare op
gaverne med flinke medarbejdere på sta
tionerne, så kan vi også selv ved natte
tid give den fornødne vejledning, hvis 
den skønnes nødvendig. Hav tålmodig
hed, kære medarbejder derude-hvis det 
er en søvnig og uoplagt stemme, der 
svarer. Som regel bliver den hurtig kvik 
og veloplagt. G. Lindehammer
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En tillidsmand udtaler sig

Om at være en god kollega
Det er altid rart at se en ledelse, der 
har øjnene åbne for de ansattes proble
mer, blot er det kedeligt, at det skal 
resultere i en artikel som den, der stod 
i „Meddelelser nr. 1“ fra 1967.
Det er klart, at der i en virksomhed af 
Falck/Zonens art altid vil være forskel 
fra den ene station til den anden. Det 
være sig i ledelsen, i måden, der køres 
på, og mange andre ting. Men når vi 
kommer til lønnen, skulle forskellen 
gerne høre op.
Lige løn for lige arbejde lyder jo godt, 
hvis det ellers praktiseres, men det 
gør det jo langt fra.
Her tænker jeg ikke på den forskel, der 
ligger i lønnen provinsen ctr. Køben
havn, for det er en hel anden sag, men 
kun på den forskel, der kan være på 
to stationer, hvor der f. eks. udføres to 
nøjagtigt ens arbejder under nøjagtigt 
samme forhold, hvor der på den ene 
station gives betaling for dette arbejde, 
mens det på den anden station udføres 
gratis.
Når en redder en dag kommer hjem 
og fortæller kollegerne om sådanne for-

Svar:
Bent Jensens indlæg taler egentlig for 
sig selv. Først en erkendelse af forskel
lens faktiske eksistens og så en påstand 
om, at forskellen skal høre op, når vi 
kommer til lønnen! Det turde dog være 
almindeligt kendt fra arbejdsmarkedet, 
at normalafvigelser i vid udstrækning 
danner grundlag for afvigelser fra det 
normale lønniveau. Hvis Bent Jensens 
opfattelse var rigtig, ville al tale om 
arbejdsvurdering være meningsløs. Hos 
os fægter man ikke fra station til sta- 

hold - for vi får det jo ikke at vide 
andre steder fra - så syntes jeg, det 
er billigt at insinuere, at han vil opnå 
anerkendelse af sine kolleger, for han 
gør jo kun opmærksom på et menings
løst forhold, som kun er med til at 
skabe uro på arbejdspladsen, når det 
opdages. Det er forhold, som helt kun
ne være undgået ved en mere ærlig og 
åben personalepolitik.
Det kan ikke være meningen, at man 
skal fægte sig frem fra den ene station 
til den anden for at lave særoverens
komster om lønnen. Det skulle være en 
naturlig ting at betale for det arbejde, 
der udføres. Det gør andre virksomhe
der, så hvorfor korpset her indtager en 
særstilling, forstår man ikke.
Særaftaler om arbejdsforholdene behø
ver ledelsen ikke at være forsigtige med 
i fremtiden, for hvis man fortsat vil 
bevare det gode samarbejde imellem le
delsen og personalet, bør disse aftaler 
fortsat kunne træffes, og måske udbyg
ges endnu mere i fremtiden.

Bent Jensen, 
fællestillidsmand, station Gladsaxe.

tion, men man kan indgå en lokal sær
aftale, hvis forholdene taler derfor. Det 
har Bent Jensens egen organisation væ
ret velkendt med, i hvert fald før brud
det med DASF. Eksempler er til rådig
hed! At vi ikke skulle finde det natur
ligt at betale for det arbejde, der ud
føres, er ganske simpelt en insinuation. 
Men den kan være tænkt som en tilslø
ring af kendsgerningerne for ikke at 
sige misundelse.

B.J.
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Det er ganske vist

„Det er en frygtelig historie!“ sagde 
man i Vogntjenesten, og den lå endda 
i den anden ende af landet, hvor histo
rien var passeret. „Det er en frygtelig 
historie ovre i Jylland“. Det er godt, at 
vi er mange sammen, for jeg tør næsten 
ikke fortælle det til direktøren, når han 
kommer. Og så blev der fortalt, så hå
rene rejste sig på hovederne af alle, 
der lyttede, og de, der kun havde nogle 
få hår tilbage på hovedet, fik gåsehud 
over hele kroppen.

Men vi ville begynde med begyndelsen, 
og den var ovre i den mørke del af Jyl
land. Dagen var netop gryet og vagt
holdet skiftet, og man stod nu ude på 
pladsen eller ved benzintanken og va
skede sine flotte røde biler, medens alle 
småsludrede. En af dem, der lige var 
mødt, kørte sin kranbil frem og tan
kede, og da dette var sluttet, gav han 
sig til at efterse motoren, akkurat som 
en respektabel redder bør gøre det. Han 

var iført en ren kedeldragt og således 
en ganske net fyr. Da han var i færd 
med at efterspænde en ganske lille bolt, 
knækkede den, og stumperne fløj ned 
under motoren, og med et bump hav
nede de på den kolde jord nedenunder. 
„Der gik den,“ sagde han, „jo mere jeg 
strammer, des mere af kranbilen fal
der nok fra hinanden“ Og det var nu 
sagt i munterhed, for han var af de 
muntre sind mellem reddere, men i øv
rigt som sagt, meget respektabel. - Så 
kørte han ud på sin tur.
Dejligt vejr var det rundt omkring, red
der stod ved redder og gjorde materiel
let i stand til dagens strabadser, og den, 
som stod nærmest vor ven fra før, var 
ganske vågen. Han hørte og hørte ikke, 
som man jo skal i denne verden for at 
leve i sin gode rolighed, men sin kol
lega måtte han dog sige det: „Hørte du, 
hvad der blev sagt? Jeg nævner ingen, 
men der er en redder, som vil stramme 
alle boltene i sin kranvogn, så den til 
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sidst falder sammen. Var jeg stations
leder, ville jeg foragte ham/4
Og lige bag ved redderne gik assisten
ten, som var sat til at sørge for, at alt 
var, som det skulle være. Han var ud 
af redningskorps-familie, så han havde 
skarpe øren, han hørte hvert ord, som 
redder-tillidsmanden sagde. Han rullede 
med øjnene og sagde til de andre: „Hør 
bare ikke efter, men I hørte sagtens 
hvad der blev sagt? Jeg hørte med mine 
egne øren, og man skal høre meget, før 
de falder af. Der er en af redderne, som 
i den grad har glemt, hvad der er til 
hans bedste, at han med en skruenøgle 
er ved at skille sin kranvogn fuldstæn
dig ad uden at ville samle den igen/4

„Jeg sladrer ikke, men jeg vil dog for
tælle vagtmesteren det,44 tænkte assi
stenten med de rullende øjne. Han er 
sådan en agtværdig mand .Og som sagt 
så gjort. Og nu sad de begge ved vagt
mesterens fine bord med de mange 
knapper, der lyste, når man trykkede 
på dem. „Har I hørt det?1' sagde de 
begge, når andre stationer ringede, „der 
er en redder her, der har strammet 
skruerne i sin kranvogn så meget, at 
hele vognen er braset sammen. Han 
bliver fyret, om han ikke er blevet det 
allerede.44

„Hvor, hvor?44 spurgte de andre vagt
mestre, og da de hørte, hvor det var, 
skyndte de sig at fortælle historien vi
dere, og de tænkte nok, at sådanne ting 
kunne ske dér. „Det er ganske vist,44 
klukkede en stationsleder. „Der er en 
redder, ja der er somme, der siger, der 
er to, som har skilt hver sin kranvogn 
ad med en skruenøgle, fordi de sagde, 
at vognene alligevel ikke var bedre 
værd at holde sammen på. Det er vove
ligt spil, hvis man ikke skal blive fyret, 
og det er de blevet begge to.44

„Har I hørt det, har I hørt det?44 brøle
de den store distriktsleder og ringede 
til de andre. Søvnen sad ham endnu i 
øjnene, men han ringede alligevel. „Der 
er tre reddere, der er fyret, fordi de 
har ødelagt hver en kranvogn med en 
skruenøgle. Vognene ligger i småstum
per endnu på stationen. Det er en fæl 
historie, jeg vil ikke beholde den, lad 
gå videre.44

„Lad gå videre,44 sagde telefonpassere, 
og vagtmestre og stationsledere smilte 
hånligt, og assistenterne lo. „Lad gå vi
dere, lad gå videre,44 og så foer historien 
fra station til station og til sidst tilbage 
til stedet, hvorfra den egentlig var gået 
ued. „Der er 5 kranvogne,44 hed det, 
„som alle ligger i småstumper på en 
station, fordi redderne ville vise, hvor 
dårlige de var, og derfor har skruet 
dem fra hinanden. Det er en skam og 
skændsel, der er overgået stationen og 
hele korpset som helhed til stort tab.44 
Og redderen, der i mellemtiden var 
vendt hjem fra sin tur, kendte natur
ligvis ikke sin egen historie igen, og da 
han var en net fyr og en respektabel 
redder, sagde han: „Jeg foragter de 
reddere, der har gjort det, men der er 
flere af den slags, så jeg vil sørge for, 
at min stationsleder kan underrette dem 
i København, så historien kan komme 
i bladet, så går den landet over. Det 
har de fyre fortjent og stationen med/4 
Og det kom i personalebladet, og det 
blev trykt, og det er ganske vist: En lille 
skrue kan blive til 5 store kranbiler.

Denne lille historie har naturligvis intet 
med fortidige eller nutidige tildragelser 
og personer at gøre, men er skrevet 
fordi man har på fornemmelsen, at vi i 
vort samfund stadig kan få en lille fjer 
til at blive til fem høns.
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Breve udefra
Nægtes kan det jo ikke, at sne og storm 
har sat sit præg på vinterens arbejde 
på stationerne.

Vi har fået et lille brev tilsendt fra 
Århus-stationen, der karakteriserer sig 
selv som Danmarks største rednings
station. Skal der dømmes ud fra hjæl
peydelser og mandskab er det også 
rigtigt.
I vinterens sne blev stationen kaldt ud 
til en vanskelig fødsel i et afsideslig

gende hus syd for byen. Den først af
sendte ambulance kørte fast i sne og 
man måtte rekvirere en ny, der på 
grund af vejrliget var forsinket, så fød
selen var igang, da redderne ankom.
I stedet for at køre med patienten, 
måtte vore reddere derfor bistå jorde- 
moderen ved fødslen, og opnåede an
erkendelse fra jordemoderens side, idet 
det lykkedes dem at kalde det dødfødte 
barn til live med MTN, poseventilation 
og sug.

Fra jordemoderen fik vi følgende takkekort: 
„Til vagtholdet i „dramaet“ ved „Søstershøj“, 
tak til dem, der sad fast i mosen, 
tak for ilten - tak for narcosen.
Mange venlige hilsner sender 
Lisbeth Tanger
Jordemoder.

Om station Randers og stationsleder Ove Petersens hjælpsomhed er der tilskrevet 
os således:

Til Direktionen for Falcks Redningskorps.
Jeg føler trang til at give udtryk for min respekt og tak for den måde, Falck i 
Randers v. forretningsfører Petersen har behandlet os på.
Min kone og jeg har været en tur i Grækenland, hvor min kone ved afrejsen på
drog sig et slemt maveonde, så vi måtte blive i Uggeløse hos en datter nogle dage, 
men da jeg var bange for hjemrejsen med min kone i ret svag tilstand, ringede 
jeg til forretningsfører Petersen, som venligt og omgående foreslog os at tage med 
en Falck-ambulance, som skulle have en patient med til Sundby hospital, og som 
kunne tage os med hjem.
Hjemrejsen med ambulancen forløb udmærket, idet den unge Falck-mand Frede
riksen på en forbilledlig måde repræsenterede Falck og dermed Randers i dette 
tilfælde.
Jeg har et par gange tidligere måttet henvende mig til forretningsfører Petersen 
i en for mig vanskelig situation, og altid fået en fortrinlig behandling, som viste 
konduite og venlighed, og jeg vil som sagt gerne udtrykke min bedste tak.

Med venlig hilsen 
H. Le th Es pensen fhv. bankdirektør
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Vi har bladet i brevbunken og fundet 
nogle tilkendegivelser, som vi af plads
nød ikke har kunnet bringe før:

Flyvetjenesten bragte formanden for 
Dansk Blindesamfund, hr. H. C. Sele
ru p, rundt på den såkaldte solgaveflyv- 
ning. I den anledning har vi modtaget: 
Efter at dette års „solgaveflyvning“ 
nu er vel gennemført, vil jeg meget ger
ne på Dansk Blindesamfunds vegne 
bringe Dem og Deres medarbejdere en 
hjertelig tak for hjælpen i denne sag. 
Virkningen af en sådan flyvning kan 
det være svært at gøre op, men at den 
er der, kan der ikke være tvivl om. 
Virkningen spores i form af notitser og 
referater i aviserne, og det er mig en 
særlig glæde, at det i år i højere grad 
end tidligere er lykkedes at få journali
sterne til også at omtale deres andel i 
flyvningen. Virkningen spores naturlig
vis derefter i form af bidrag, og så be
tyder selve omtalen af vort arbejde 
ikke så lidt for os. Selve flyveturen blev 
i høj grad begunstiget af godt vejr og 
af den store omhu, Deres chefpilot 
Blæsild Henriksen lagde for dagen. Han 
sparede sig ingen anstrengelser for, at 
vi kunnne befinde os godt på turen.

Til slut vil jeg også gerne personligt 
sige tak for den oplevelse, det faktisk 
er at være med på disse ture.

Med de venligste hilsner 
for Dansk Blindesamfund

Deres
H. C. Seierup.

Fra civilforsvars-forbundets rejsesekre
tær i Århus har vi modtaget en tak for 
en hjælp, som Åbenrå stationen ydede: 
Lørdag den 16. juli d. å. ankom vi sent 
om aftenen til Deres station i Åbenrå 
med en af mine rejsefællers vogn, der 
havde en sammenbrændt dynamo, som 
stationen forsøgte at reparere, da vi øn
skede at fortsætte rejsen. Da det ikke 
lykkedes, var stationen så venlig at 
låne os et batteri, og vi nåede vort 
hjemsted i god behold.
Jeg skal derfor ikke undlade at ud
trykke min bedste tak og anerkendelse 
for den service, der ud vistes, ikke al
ene over for os, men også den venlig
hed, hvormed vore koner og børn fik 
lov til at opholde sig i et af stationens 
lokaler.
Det vil glæde mig, at direktionen vil 
overbringe stationen min tak.

Med venlig hilsen 
S. A. Nielsen.

ir
Og til slut en tak for den hjælp, som 
korpsinstruktør Å. Rørmark har ydet i 
forbindelse med transport af handicap
pede spejdere til sommerlejr:
Efter at have afsluttet spejderlejren 
med handicappede drenge i Roland- 
hytten ved Karlsgårde sendes hermed 
vor oprigtige tak for transporten af 
drengene i nærheden af Skanderborg. 
Vi havde en herlig lejr med mange op
levelser - der deltog 12 handicappede 
og 12 raske spejdere.

Venlig hilsen 
Karsten T. Pedersen.

Station Fjerritslev assisterede den 4. december Thisteds amtmand, Florian Marten
sen Larsen, der var kørt fast med sin bil. I den anledning har vi modtaget:
Jeg vil gerne sige Dem en hjertelig tak for den gode behandling, jeg fik forleden 
nat, da jeg var kørt fast med min bil; jeg er meget glad for Deres venlighed 
mod mig. Med venjjg hi]sen fra

Fl. Martensen Larsen
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NYE STATIONSBYGNINGER
Nykøbing Falster
Arbejdet med den nye redningsstation 
i Nykøbing Falster er nu påbegyndt. 
Fødslen var svær, men det siges at give 
velskabte børn. Stationen er ændret en 
del siden vi første gang bragte pla
nerne i MEDDELELSER fra 1964. 
Den færdige station kommer til at ligge 
på vor grund ved Grønsundvej ud til 
Hovedvej A2 (Gedser-vejen). Stations
bygningen bliver stadig i vinkel, men 
kun i een etage. Den ene fløj kommer 
til at rumme 4 dobbelte ambulancega
rager samt mandskabslokaler, vagtstue 
og kontorer til hulkortafdelingen. Vin
kelret herfra er brandgaragen, der bli
ver med 7 dobbelte garager til vore 
og Nykøbing Brandvæsens køretøjer. 
Derudover vil der være slangevask og 
mekanikerværksted. Det 20 meter høje 
slangetårn bliver af stål, og skulle ud 
over at være stationens kendetegn have 
den fordel, at det ikke vælter i storm
vejr, som Tønder-stationen var ude for.

Vore erfaringer med carporte af træ til 
kranvogne har været så gode, at der i 
Nykøbing bliver carport til hele 8 kran- 
og entreprenørvogne. Der er ingen tvivl 
om, at mandskabet får en væsentlig for
bedring, når byggeriet bliver færdigt, 
formentlig hen imod årsskiftet.

Vejle
I Vejle er planerne om ny station ved 
at være realitet. Korpset har af Vejle 
kommune købt en 10.000 m2 stor grund 
på Boulevarden i den vestlige del af 
Vejle-centrum. Stationen vil komme til 
at rumme det nuværende materiel, 
mandskab og administrationspersonalet 
fra Vejle-A/S og konstruktionen er 
overladt en lokal arkitekt. Vejle-folkene 
håber på byggeri til efteråret og ind
flytning i 1968.

★

? i >•

_ '.J

Den endelige plan over stationsbyggeriet i Nykøbing Falster.
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Vagtcentraler i København
I Storkøbenhavns indre ring er vi i 
gang med en omfattende strukturæn
dring af vor telefonopkaldsprocedure. 
I efteråret 1965 fandt flere personelle 
ændringer sted, og det blev overladt 
overassistent Arne Olsen at komme 
med en skitse til en centralalarmering 
for stationerne Vesterbro, Nørrebro, 
Frederiksberg, Hellerup og Amager
området.
Planerne er under ledelse af direktør 
Mogens Falck ved at blive ført ud i 
livet. På station Vesterbro er foretaget 
en omfattende ombygning og udbyg
ning af lokalerne, og man er i gang 
med indretning af den nye vagtcentral. 
Fra nytår blev som tidligere meddelt 
station Sundbyvester nedlagt og områ
det „delt“ mellem Tårnby og Vester
bro. Den 1. marts ophørte station Nør
rebro med selvstændig vagtcentral, og 

vagtmestrene er flyttet til Falck-Huset. 
Det er tanken at benytte Zonens tidli
gere radiofrekvens til kranvognene i 
indre ring, medens Falcks radiofre
kvens kommer til at dække syge-, am
bulance- og redningsvogne. Med om
bygningen i Falck-Huset er foretaget en 
nyskabelse inden for vagtcentralområ
det, idet lokalerne er delt i to, et radio- 
operatørrum og et telefon- og rapport
skriverum.
Det er tanken senere at udbygge cen
tralen med et selvstændigt rum til rap
portskriveri, idet man kan nedlægge et 
par tilstødende kontorer og sætte kon
tordamer til dette arbejde. En tanke, 
der i hvert fald må støttes af rapport
afdelingerne, der ofte ikke let forstår, 
at vagtmestre på grund af travlhed ikke 
kan være perfektionister udi maskin
skrivning og korrekt stavning.

Fra det nyindrettede radiooperator- 
rum på station Vesterbro i Falck- 
Huset. Herfra koordineres kor sien i 
Kobenhavns Indre Ring. Navnet på 
lokalet er måske lidt misvisende når 
man ser alle de telefoner, men det er 
alarmapparater, som vanskeligt ladet
sig placere andetsteds. Bagerst i bil
ledet til venstre skimtes transportbån
det med meldinger fra telefonop
kaldsafdelingen.

51



I radiooperatørrummet er alle alarm
telefoner anbragt således, at meldinger 
på disse går direkte til de vagtmestre, 
der har til opgave at koordinere og lede 
den daglige kørsel. Blandt andet er an
bragt direkte ledninger fra Københavns 
Brandvæsen, således at korpset indgår 
som direkte led i dettes centralalarme
ring. I dette rum er det samtidigt mu
ligt at betjene alle korpsets radiofre
kvenser, men selve området benytter 
som nævnt kun de to, der hidtil har 
været benyttet af Platanvej og Vester
bro.

Ved opkald fra en provinsvogn til sta
tionen må der for øjeblikket kaldes over 
en provinsstation, der telefonisk beder 
vagtcentralen indstille på provinsfre
kvens, men dette afhjælpes snarest med 
en konstant lyttestation i vagtcentra
len. Herved skulle problemer i for
bindelse med provinsvognes langture til 
København forhåbentlig være afhjul
pet.

I telefon- og rapportskriverummet mod
tages alle meldinger, der før gik til 
station Vesterbro, Nørrebro og en del 
af Sundbyvester. Meldingssedlerne 
transporteres ved hjælp af transport
bånd til radiooperatørrummet, der som 
nævnt dirigerer kørslen. Lokalerne er 
således indrettet, at man f. eks. om 
natten eller i andre stille perioder har 
mulighed for at samle hele proceduren 
i dette rum.

Der er knyttet 15 mand til vagtcentra
len fordelt i 3 hold med overassistent 
Arne Olsen og assistent W. Michaelsen 
som ledere. Vi gør opmærksom på føl
gende ændringer som følge af vagtcen
tralens etablering:

Station Nørrebro .... tlf.(Ol) 15 18 08 
Station Vesterbro .... tlf. (01) 15 18 08 
Station Sundbyvester . nedlagt
Alarm i Storkøbenhavns 
indre ring .................. tlf. (01) 14 14 70

Planer fremover
Som nævnt vil vagtcentralen i Falck- 
Huset også med tiden komme til at om
fatte station Frederiksberg (Platanvej) 
og en del af station Hellerups område.

Det betyder, at disse stationer naturlig
vis fortsat bevarer deres normale ydel
sesområde, men at vagtmestre måske 
overflyttes til den nye vagtcentral, der 
vil koordinere kørslen.

Amager-området, stationerne Tårnby 
og Sundbyøster, vil sandsynligvis blive 
udstyret med egen frekvens og dirigeres 
fra en mindre vagtcentral på Tårnby- 
gård, idet korpset finder det hensigts
mæssigt at lade et så geografisk af
grænset område som Amager drage 
sine erfaringer med centraliseret drift - 
erfaringer som hele landet måske kan 
komme til at nyde godt af.

Skal vi meddele noget om det øvrige 
Storkøbenhavn, kan det kun blive gis
ninger, skabt på grundlag af viden og 
kendskab til byplanlægning i området.

Det er afgjort, at der vil blive etableret 
flere vagtcentraler end den i Gladsaxe 
værende, idet befolkningsantallet i det 
vestlige Storkøbenhavn er i meget 
stærk stigning og i det nordlige i min
dre progressiv stigning. Derfor må man 
indstille sig på f. eks. 5 vagtcentraler i 
Storkøbenhavn, Vesterbro, Amager 
(Tårnby), Nord (måske Lyngby), Nord
vest (Gladsaxe) og (måske Val
lensbæk eller Høje Taastrup).
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NYT MATERIEL
Ny redningsbåd til Svendborg
Svendborg-stationen har fået sin nye 
redningsbåd „Falcken III“. Båden har 
to missioner, først skal den tjene som 
sygetransportbåd for småøerne, og der
næst er den udstyret med brandsluk
ningsapparatur i tilfælde af brand på 
samme.
Den nye redningsfalck er bygget af 
plastic, som bevirker, at den er mere 
modstandsdygtig for sejlads i is om 
vinteren. Længde 10 meter, bredde 3 
meter, dybde 1,20 meter.

Montering og data:
Radio - Ekkolod - 2 ambulance- og 
sygebårer - Nødvendige forbindings
stoffer, morfinsprøjter m.m. til brug 

for læger - Iltapparaturer til behand
ling af hjertepatienter, gasforgiftninger 
m.m. - Automatisk sug til kvæstede 
patienter - Bugserkrog til bugsering af 
både - Stationær brandsprøjtepumpe, 
der yder 1500 liter i minuttet - Vand
kanon på agterskibet - Brandslanger 
m. m. - Skumaggregater til udvikling af 
skum - Moderskib for frømandstjene
sten (4 frømænd) - 4 køjepladser til 
mandskab - 83 hk. Penta Volvo diesel
motor.
Den første båd fik stationen i 1942, og 
den sejlede i fem år, hvorefter „Falcken 
II“, der var aflagt af tyskerne, blev 
indsat. Den har gjort tjeneste i 20 år, 
så det må siges at være en tiltrængt for
nyelse, der har fundet sted.

Den nye redningsbåd i Svendborg med vandkanonen i aktivitet. Den første Svendborg-båd blev forøvrigt 
anskaffet som følge af en brand på Drejø.
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FRA og TIL STATIONERNE

Fra et tankvognsuheld, hvor flere timers vejspeerring og wirer over vejen var nødvendig. Det er overtræ
delse af straffeloven ikke at få nødvendig afspærring etableret.

Autohjælp
På vor forespørgsel om, hvilke retnings
linier der fremover vil være gældende 
for indregistrering af kran- og bugser-

vogne i henseende til slæbevægt, har vi 
den 16. februar modtaget svar fra Ju
stitsministeriet:

„I en hertil indsendt skrivelse af 18. januar 1967 har selskabet (red: korpset) fore
spurgt, om der bortset fra bestemmelsen i 2. pkt. i § 8 i justitsministeriets bekendt
gørelse nr. 328 af 23. november 1961 om slæbning af motordrevne køretøjer m. v. 
(red: Ved godkendelsen af kranvogne fastsættes den størst tilladte vægt, hvormed 
kranvognen må belastes) gælder regler om forholdet mellem det slæbende og det 
slæbte køretøjs vægt.

I anledning heraf skal man meddele, at spørgsmålet må besvares benægtende.

Det tilføjes, at justitsministeriet har taget spørgsmålet om en ændring af den 
nævnte bekendtgørelse op til overvejelse.

P.M. V.
E.B.

sign. Frøsig
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Herefter står der for os kun at med
dele, at der indtil videre ikke vil være 
gældende bestemmelser om, hvor stor 
en vægt en kran- eller bugservogn må 
slæbe.
Derimod fastsættes ved indregistrering 
den størst tilladte belastningsvægt, som 
en kranvogn må løfte eller en bugser
vogn må bære. Denne vægtgrænse skal 
følges.
Der er ikke fastsat nye bestemmelser 
for bugseringshastighed, der fortsat vil 
være 30 km i timen (maximalt). For 
autotransportvogne, der ikke slæber an
det køretøj, dog højest tilladte fart for 
lastvogn med læs.

Bugsering på motorveje
I anledning af en bugsering fra Bal- 
dersbrønde til Benløse på Sjælland med 
en havareret lastmotorvogn nedlagde 
Taastrup Politi forbud mod, at motor
vejen ved Hedehusene blev benyttet. 
Stationen undrede sig lidt over forbud- 
det, hvorfor korpset for en sikkerheds 
skyld forespurgte politimesteren i Glo
strup, hvorvidt der var tale om nye ge
nerelle regler eller et specielforbud for 
denne ene transport.
Politimesteren svarede os, at der ved 
den nævnte afgørelse ikke var taget 
stilling til redningskorpsets kørsel med 
havarerede motorkøretøjer ad motor
veje i almindelighed, men alene var 
disponeret ud fra de forelagte oplys
ninger i den konkrete sag under hensyn 
til den fare og ulempe, omhandlede 
transport kunne give anledning til.
I betragtning af de færdselsulykker, 
som langsomt kørende trafik kan 
forårsage, vil korpset principielt be
tragte det som en udmærket idé i til
fælde af en transport, der på forhånd 
må siges at kunne give anledning til 
trafikale besværligheder, forud at 

kontakte politiet og meddele, at trans
porten påbegyndes, og forespørge om 
den færdselsmæssigt bedste kørevej. 
Det er naturligvis ikke meningen, at 
alle transporter skal give anledning til 
forespørgsler, men kun hvor der er tale 
om transporter, der må betragtes som 
generende for anden kørsel.

Wirer over vejen
Når man ved bjærgning af havarerede 
automobiler og lign, kan blive nødt til 
at spænde en wire over en vej, må en 
sådan afspærring af vejen kun ske, så
fremt man foretager en afmærkning 
med advarselstavler på begge sider af 
spærringen. Dette forhold gjorde vi op
mærksom på ved vort cirkulære nr. 18 
af 2.8.65, men det er i adskillige til
fælde ikke blevet overholdt, hvilket har 
haft til følge, at andre trafikanter er 
kørt ind i den over vejen udspændte 
wire, fordi wiren ikke er til at se, da 
dens grålige farve ikke adskiller sig 
nævneværdigt fra vejens farve.
I de fleste tilfælde har sammenstødet 
kun haft materiel skade til følge, men 
i 2 tilfælde skete der tillige personskade, 
dog kun af ringe karakter, men der er 
blevet rejst anklage efter straffeloven 
mod de 2 reddere, og de blev hver især 
idømt følelige bøder.
Vi må betragte disse domsafsigelser som 
milde, for fortilfælde viser, at per
soner, der har spændt hegnstråd over 
vejen, for at kreaturer kunne gå tværs 
over vejen, er blevet idømt hæftestraf 
for ved ubetænksomhed at have udsat 
andre mennesker for fare.
Vi kan derfor ikke kraftigt nok advare 
mod de katastrofale følger, en sådan 
ubetænksomhed kan have for ens med
mennesker, som uvidende kommer kø
rende på køretøjer, hvor føreren måske 
er meget udsat ved en forhindring i 

55



form af en wire tværs over en vej, eks
empelvis cykel, knallert eller motor
cykel. De ovenfor nævnte tilfælde skete 
ved, at automobiler kørte ind i wiren, 
og foruden materiel skade kan der ske 
personskade, selv om man i et automo
bil sidder mere beskyttet.
Kommer man derfor ud for at skulle 
udspænde wirer over en vej, må man 
sørge for, at en afspærring bliver eta
bleret, og er kranvognen ikke forsynet 
med afspærringsmateriel, må bjærg
ningen vente til materiellet eller politiet 
er kommet til veje.

G. D. Har kamp.

Trækøjer
På mange lastbiler er der i forkofange
ren anbragt et trækøje, som er fristende 
at anvende som anhug for motorspil
lets krog, når vognen sidder fast. Hvad 
enten dette trækøje sidder befæstet 
til kofangeren alene, eller der yder
ligere er påsvejset forstærkninger hen 
til chassisrammen, vil vi stærkt fraråde 
at benytte trækøjet under bjærgning, da 
det gang på gang viser sig, at styrken 
i trækøjet, kofangeren eller svejsnin
gerne ikke er stor nok til at modstå det 
træk, som er nødvendigt til bjærgnin
gen, hvilket resulterer i skader, der 
nemt beløber sig til flere hundrede kro
ner. Såfremt det er muligt at få place
ret kæder i de forreste fjederbukke el
ler evt. om chassisrammen og i begge 
tilfælde i begge sider og med et lige 
træk, vil man have hold på vognen og 
ringe chance for at ødelægge noget. 
Forakslen må ikke anvendes til anhug, 
hvor vognen står i blød jord.
Trækøjet er beregnet til bugsering i 
wire med tom vogn på lige vej, men 
korpset benytter som bekendt fast stang 
på forakslen.

Ansvarsforsikring ved bugserskader 
Ved nytår skete en ændring for auto
mobilforsikringerne, idet man foretog 
en nedskæring af tarifområderne, ind
førte pristalsregulering af præmierne, 
forhøjede disse, og hvad der vil få stor 
betydning for korpset, indførte en ob
ligatorisk selvrisiko for lastautomobiler, 
der transporterer gods mod betaling. 
Selvrisikoen andrager kr. 500,00 for 
hver enkelt skade.
Alle korpsets kranvogne, bugservogne 
og transportvogne hører til denne ka
tegori, og bestemmelsen er trådt i kraft 
ved alle nytegninger foretaget i dette 
år, og den vil træde i kraft fra den 
første forfaldsdag for hver enkelt po
lice fremover.
Enhver vil kunne forstå, at denne ny
ordning vil få til følge, at korpset bliver 
belastet med en millionudgift, da den 
altovervejende del af vore skader hid
rører fra transporter, der falder ind un
der betegnelsen „transport af gods mod 
betaling“. (En abonnementsydelse be
tragtes også som transport mod beta
ling).
Vi vil dog være i stand til at begrænse 
udgiften på selvrisikokontoen, og dette 
vil også blive ganske nødvendigt af hen
syn til korpsets økonomi, og vi må der
for henstille til vort kørende personale 
at udvise den allerstørste agtpågivenhed 
og omhu såvel ved anbringelsen af bug- 
serredskaberne som under selve kørse
len.
Forsikringsselskabernes drastiske foran
staltninger har sin rod i et overvæl
dende antal skader indenfor transport
gruppen, og når man indfører den ob
ligatoriske selvrisiko på kr. 500,00 for 
hver enkelt skade, har vi i første om
gang ikke andet middel til begrænsning 
af udgifterne end at passe på skade
antallet. Nu er vi part i sagen hver gang.
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Plan over Phønix-brandens bekæmpelse. De enkelte enheders indsats fremgår af artiklen.

Phønix-branden i Vejen
Onsdag den 4. januar bekæmpede sta
tionerne, Vejen, Brørup, Kolding med 
assistance fra Haderslev og Esbjerg 
samt C F i Haderslev en af de største 
brande på egnen, en millionbrand på 
tagpapfabrikken Phønix i Vejen.

Meldingen
KL 1933 modtog station Vejen en op
ringning fra fabrikken Phønix, hvor 
man gjorde opmærksom på, at der i 
fabrikshallen havde været en mindre 
ildløs i tagpapmaskinen, men at man 
selv havde fået ilden slukket. Man så 
dog gerne, at vi sendte et slukningstog 
uden udrykning for en sikkerheds skyld.

Udrykningen
Vagthavende på station Vejen sendte 
omgående en universalsprøjte og en 
slangetender bemandet med 2 mand og 
ringede stationsleder og reservebrand- 
mænd ud.

Under kørselen til fabrikken konstate
rede stationslederen, at branden var 
brudt igennem taget i hele fabrikshal
len, hvorfor han via radio kontaktede 
stationen med ordre om at sende sta
tionens andet slukningstog, hele frivag
ten og kalde hjælp fra station Brørup 
og Kolding. Dette skete kl. 19.39.
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Brandslukningen
Vi citerer stationsleder Leif Baden Niel
sens rapport om branden:

„Ved vor ankomst til brandstedet stod 
det os straks klart, at der intet var at 
stille op imod branden i fabrikations
hallen, der var ét stort flammehav, og 
vi koncentrerede os derfor om at for
hindre, at branden bredte sig til fa
brikkens andre bygninger. Vort første 
angreb bestod i udlægning af en c- 
slange fra sprøjtens tank gennem kan
tinebygningen til oprulningsrummet for 
at hindre branden i at brede sig til den 
nye lagerhal. Vi vidste, at adgangen fra 
fabrikationshallen til oprulningsrum
met i mellembygningen består af to 
store åbne portaler. Fra mellembyg
ningen til lagerhallen findes en brand
sikret port, men vi turde ikke regne 
med, at den ville kunne holde til den 
stærke varmepåvirkning, ligesom vi ikke 
kunne være sikre på, at porten var 
lukket. Endvidere blev der givet ordre 
til udlægning af 2 c-slanger til taget af 
mellembygningen for at hindre ilden i 
at få fat i bygningens tagkonstruktion 
og ovenlyskupler.
Imens disse slangeudlægninger blev fo
retaget, gik vi med stationens pumpe
tender i gang med etablering af en 
slangevej fra B-hydrant, der er placeret 
ud for vejkontoret, til hjørnet af olie
opvarmningen, hvor strålevarmen hav
de antændt vindskeden på bygningens 
flade tag. Denne slange blev forgrenet 
til 3 c-rør, der dels slukkede varme
centralens tag, hvor det var antændt, 
dels kølede på lagertankene og endelig 
kølede en jernbanetankvogn, der stod 
på læssesporet mellem fabrikationshal
len og opvarmningscentralen. Vi fik 
senere at vide, at tankvognen var tom. 
Dernæst lagde vi, ligeledes med pum- 

petenderen, en slangevej fra fabrikkens 
egen brandboring, der er placeret på 
hjørnet ved kontorbygningen, gennem 
en afgrener op til den vestlige ende af 
opvarmningscentralen, hvor vi kølede 
tankvognen. Senere grenede vi ud til 2 
c-rør, som vi gennem en dør kunne føre 
ind i mellembygningen og bruge til di
rekte angreb gennem portalerne. Fra 
afgreneren blev der lagt 1 c-slange over 
til kedelhuset til afslukning af flyveild, 
der truede med at antænde kedelhusets 
tjærepaptag.

Da station Brørup ankom kl. 19.50 
med 1 automobilsprøjte og 1 pumpe
tender, fik de anvist vandforsyning fra 
en A-hydrant ved Vesterallé, hvorfra 
der blev udlagt en slangevej op mellem 
lagertankene og kontorbygningen til en 
afgrener, hvor vi satte 1 c-rør på kon
torbygningen til afslukning af flyveild 
og 1 c-rør på afkøling af lagertankene. 
Fra afgreneren fortsatte vi med B- 
slange til den vestlige ende af olieop
varmningscentralen, hvor vi grenede ud 
til 3 c-rør til sikring af centralen og 
køling af lagertanke og tankvogn.

Da store flager af brændende råpap 
havde direkte retning mod fabrikkens 
kontorbygning, og da vi var vidende 
om, at denne bygning rummer fabrik
kens hulkortanlæg og kalkulationsma
skiner, placerede vi station Vejen’s 
anden automobilsprøjte i beredskab 
her, hvis situationen skulle udvikle sig 
således, at det måtte blive nødvendigt 
at sikre kontorbygningen med skum. 
Samtidig brugte vi frontpumpen til at 
holde olieopvarmningscentralens pum
pekælder fri for slukningsvand, der fra 
de mange strålerør strømmede ned i 
kælderen.

Da station Kolding ankom kl. 20.06 
med 1 vagtsprøjte og 1 påhængssprøjte, 
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etablerede de, tillige med Vejen’s pum
petender slangevej fra hydranten ved 
Vejen Bank til fabrikkens indkørsel, 
hvor vagtsprøjten blev placeret til se
riepumpning. Fra frontpumpen blev 
udlagt en B-slange til læssesporet, gre
nene ud i 3 c-rør, og senere blev end
nu en B-slange udlagt bagom et oplags
skur til det østlige hjørne af fabrika
tionshallen, hvor Vejen’s efterløberstige 
i mellemtiden var blevet rejst over 
brandstedet. På efterløberstigen blev 
placeret 2 c-rør fra station Koldings 
udlægning, og et tredie c-rør blev fra 
håndstige benyttet gennem en af hal
lens sidevinduer.
I mellemtiden var udlagt fødeslange til 
hydrant på Skovvej, samt endnu en 
slangevej fra frontpumpen til trefor- 
grener med 3 c-rør for afkøling af blan- 
deanlæg, højdebeholdere m.m. Disse 3 
c-rør blev senere benyttet til slukning 
direkte ned i hallen.
Da branden var på sit højeste, hen
vendte maskinmesteren fra Margarine
fabriken Alfa sig på brandstedet og 
fortalte, at store flager af brændende 
råpap blev ført over på Alfa’s byg
ninger, der er tækket med tjærepap. 
Maskinmesteren havde selv slukket 
flere flager, og vi frigjorde straks sta
tion Brørups automobilsprøjte og send
te den, bemandet med 2 mand, over på 
Alfa’s område, hvor den sikrede fabrik
kens bygninger med 2 højtryksslanger. 
Vi kan oplyse, at Margarinefabriken 
Alfa er beliggende på den modsatte side 
af baneterrænet ca. 200 meter syd for 
Phønix.
På brandinspektørens ordre var CF- 
kolonnen fra Haderslev rekvireret til 
assistance, og da den ankom, fik de af 
ham ordre til at etablere slangevej fra 
kommunens rentvandsbeholder i Øster- 
allé til fabrikkens indkørsel, hvorefter 

de placerede 3 c-rør på taget af olie
opvarmningscentralen til angreb direkte 
på fabrikshallen. Vi havde på det tids
punkt fjernet jernebanetankvognen.
Som følge af det store slukningsarbejde 
fandt vi det rigtigst at rekvirere et sluk
ningstog fra station Esbjerg og statio
nens skumefterløber, der blev placeret 
på station Vejen, til beredskab for sta
tionerne Brørup og Vejen’s øvrige 
brandslukningsområde.
Vi sendte 2 mand med trykluftsappara
ter ned gennem et vindue til kælderen 
og fik 8 ilt- og acetylenflasker ud og 
oplagret i behørig afstand fra brand
stedet.

Ca. 45 minutter efter den første alar
mering var korpsets indsats følgende:

4 automobilsprøjter.
2 pumpetendere.
3 påhængssprøjter.
1 efterløberstige.
4 personvogne.

1698 m brandslange udlagt.
23 strålerør i funktion.
21 mand indsat.

1 slukningstog undervejs fra 
Esbjerg.

4 mand i beredskab på station 
Vejen.

Kl. 20.30 rekvirerede vi katastrofebe
lysning fra station Kolding og station 
Haderslev.
Ilden i de to åbne kar i fabrikations
hallen fik vi slukket med 2 skumrør fra 
tilblander og med vandforsyning fra 
enhed 1-699, og det lykkedes os efter 
brug af 260 kg skumvæske.

Efterslukning og oprydning
En traktor med læssegrab blev indsat 
for at læsse tagpaprullerne på lastvogne 
og køre hele lageret ud på den kommu
nale losseplads. Arbejdet måtte indstil
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les på grund af fare for sammenstyrt
ning. Torsdag og fredag genoptog fa
brikkens egne arbejdere, det kommu

nale brandkorps og korpset oprydnin
gen, der var slut lørdag den 7. Brand
skaden blev ca. 3 mill, kr.“

Mere om slanger

Fra stationen i Grenaa har vi hørt, at 
sugeslanger - i særdeleshed sugeslanger 
til lænsepumper - har et svagt led 10-15 
cm fra koblingen.

Stationen gør opmærksom på, at dette 
led kan forstærkes, hvis man inden be
viklingen med manillareb koldvulkani- 
serer et stykke bilslange i 20 cm’s 
bredde - eventuelt i 2 lag - omkring 
slangen. På denne måde skulle slan
gens levetid forlænges betydeligt.

Nyt legat til
Korpsets personale har fået fornyet 
mulighed for at blive tildelt legatpor
tioner. Det drejer sig om Ingeborg M. 
Balcks legat, opkaldt efter en frue af 
samme navn, der afgik ved døden på 
Kommunehospitalet i København den 
12. oktober 1964. Ret meget mere ved 
vi ikke om fru Balck. Hun havde til
syneladende ikke benyttet os flittigt og 
derigennem fået interesse for vort per
sonale - snarere må hendes tanke om 
legatopretning stamme fra avisomtale, 
hvor korpsets personale har gjort sig 
fordelagtigt bemærket.
Af fundatsen for Ingeborg M. Balcks 
legat fremgår det, at kapitalen henstår 
i Bikubens Forvaltningsafdeling som 
urørlig. Legatets renter skal i portioner 
på normalt ikke under 200 kroner ud
betales til reddere ved De Danske Red
ningskorps, der har vist særlig kon
duite ved redning af dyr eller menne
sker, og uddelingen sker efter bestem
melse af ledelsen for De Danske Red
ningskorps. Uddeling finder sted den 
7. marts hvert år, første gang i 1967.

redningsfolk
I år var der d. 7. marts en enkelt legat
portion til rådighed. Efter overvejelse 
besluttede direktionen, at portionen 
skulle tilfalde redningsfører Kurt Ol
sen, Rødovre.

Kurt Olsen genoplivede en buschauffør 
med hjertemassage den 4. marts d.å. 
Historien er den, at en bus kørte løbsk 
i Hvidovre ved 9-tiden om morgenen, 
idet chaufføren pludselig blev ramt af 
hjertestop. Bussen havde ikke ret me
get fart på, så den blev standset af et 
par parkerede vogne. Passagererne 
skønnede, at buschaufføren var be
vidstløs og tilkaldte hjælp over 0-0-0.

Da ambulancen med Kurt Olsen og 
Alex Kleis fra station Rødovre nåede 
frem, sad chaufføren sammensunket 
ved rattet, støttet af nogle buspassage
rer, der ikke havde foretaget sig andet. 
Kurt Olsen konstaterede manglende 
livstegn og blå ansigtsfarve, hvorefter 
han straks påbegyndte hjertemassage si
deløbende med ventilation med Rubens 
pose i ambulancen.
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Ved ankomsten til Diakonissestiftelsen
- der naturligvis var forvarslet over 
radio - bistod Olsen lægerne med fort

sat hjertemassage på gulvet i modtagel
sen, og i løbet af ca. 50 minutter var 
patienten genoplivet.

PERSONALIA
Dødsfald
Den 13. februar afgik stationsleder 
Christian Carl Meyer, Frederikshavn, 
ved døden, 63 år gammel. Chr. Meyer 
havde været knyttet til stationen i Fre
derikshavn hele sin 34-årige tilværelse 
i korpset. Meyer var en overgang red
der både med et og to „d“er og kendt 
for sin kollegiale optræden og sit friske 
syn på problemerne, men flere alvor
lige sygdomstilfælde svækkede ham de 
sidste år.

Vagtmester Ingvard Preben Muggebier, 
Sundbyvester, døde den 25. februar, 45 
år gammel. Müggebier blev ansat som 
telefonist på ZR-stationen på Platanvej 
i 1957 og blev siden flyttet til station 
Hellerup, hvor han gjorde tjeneste ind
til sammenslutningen i 1963. Efter over
flytning til Sundbyvester blev Mügge
bier udnævnt til vagtmester.

Efter 32 års tjeneste i korpset afgik 
redningsfører Aage Nielsen, Nørrebro, 
ved døden, 59 år gammel. Aage Niel
sen havde først en tjeneste bag sig i 
Tietgensgade, før han blev flyttet til 
Nørrebro, hvor han blev udnævnt til 
redningsfører i 1945.
Mest kendt har Aage Nielsen været i 
kraft af sit mangeårige hverv som fæl
lestillidsmand for Storkøbenhavn og 
sin tjeneste på redningsbåden „Falcken“ 
i København, et hverv han fik i kraft 
af sit afgangsbevis fra skoleskibet 
Georg Stage i 1922.

Udnævnt til redningsfører
Ved en beklagelig fejltagelse glemte vi 
at meddele, at redder Valdemar Dahl 
pr. 1. december var udnævnt til red
ningsfører i Ruds Vedby.

Udnævnt til vagtmester
Telefonist Stig Clausen er fra 1. februar 
udnævnt til vagtmester på vagtcentra
len, Vesterbro.

Redder Egon Nielsen, Frederiksberg, er 
pr. 1. februar udnævnt til vagtmester.

Redder Oskar Sjøgreen er fra og med 
1. februar udnævnt til vagtmester på 
station Nørrebro.

Redder Per Christensen er fra 1. marts 
udnævnt til vagtmester på station 
Lyngby.

Udnævnt til assistent
Vagtmester Benny Charles Neesby, 
Lyngby, er pr. 1. marts udnævnt til as
sistent på station Birkerød. Neesby var 
i en 3-års periode redder på station 
Rødovre, hvorefter han fortsatte som 
reservebrandmand. I 1964 blev Neesby 
igen fastansat, denne gang som redder 
på station Lyngby, hvor han siden blev 
udnævnt til vagtmester. Sideløbende 
med sin gerning på stationen i Birkerød 
underviser Neesby på Redningsskolen i 
EL-lære.

61



Redder Benny Brøndum Dini, Assens, 
er fra 1. marts udnævnt til assistent i 
Haderslev. Dini har 5 års anciennitet i 
korpset, hvor han begyndte som redder 
i København i 1962. Siden blev han 
overflyttet til station Assens og er altså 
nu udvalgt blandt ansøgerne til Haders- 
lev-stillingen.

Udnævnelser til stationsleder
Assistent Hans Søndergaard, Struer, er 
fra 1. januar udnævnt til stationsleder 
på Struer-stationen. Søndergaard har 
gjort tjeneste som redder i Skive fra 
1948 til 1965, hvorefter han blev over
flyttet til Struer som redningsfører. I 
1965 blev Søndergaard udnævnt til as
sistent og daglig leder af stationen, og 
nu er udnævnelsen til stationsleder altså 
foretaget officielt.

Overassistent Kjeld Christensen blev 
udpeget som stationsleder af Hørsholm 
pr. 1. marts. Kjeld Christensen har 29 
års anciennitet i korpset bag sig, idet 
han begyndte på Hovedstationen som 
kontorbud. Siden har han været gen
nem alle titler på henholdsvis Hoved
stationen, Ørnegaarden, Taastrup og 
Hørsholm.
Kjeld Christensen har samtidig med sin 
gerning i Taastrup og Hørsholm været 
instruktør på Redningsskolen.

Flyvende udnævnelser
I 1966 er sket nogle organisatoriske 
ændringer i Falcks Flyvetjeneste, der 
nu indgår som selvstændigt aktieselskab 
under De Danske Redningskorps Fæl
lesforbund.
Flyvechef Preben Ipsen er som følge 
heraf pr. 1. december udnævnt til di
rektør i Falcks Flyvetjeneste. Ipsen har 

været i korpsets flyvetjeneste i 14 år, 
hvor han har været med til at opbygge 
en spæd ambulanceflyvevirksomhed til 
en fasttømret organisation, om hvis 
ydelser og flyvninger, der står respekt.

Luftkaptajn Egon Blæsild Henriksen er 
ligeledes pr. 1. december udnævnt til 
flyvechef i A/S Falcks Flyvetjeneste. 
Blæsild Henriksen er korpsets flyve
pioner, idet han begyndte i 1947 og 
„voksede op“ sammen med den berøm
melige „Rapid“. I de 20 år flyvetjene
sten har eksisteret, har Blæsild Henrik
sen i højeste grad været med til at 
præge den udvikling, der er sket til i 
dag.

Fra kontorerne:
Udnævnt til kontoroverassistent
Kontorassistenterne Kjeld Jensen og 
Bjarne Brandt fra Falck-Husets Abon
nementsafdeling I er udnævnt til over
assistenter pr. 1. marts.

Udnævnt til sekretær
Med henblik på arbejde i en kommen
de planlægningsafdeling er overassistent 
Preben Kjær, Revisionsafdelingen i Kø
benhavn, pr. 1. februar udnævnt til 
sekretær. Kjær blev i 1961 antaget som 
vagtmester på station Glostrup og i for
året 1963 overflyttet til revisionsafde
lingen, hvor han siden har virket i hvert 
fald til sin egen tilfredshed. Indtil plan
lægningsafdelingen er en realitet, vil 
Kjær være beskæftiget med specialop
gaver i Falck-Huset sideløbende med 
redaktionsarbejde i forbindelse med 
„Meddelelser“.

Store ord og fedt flæsk sidder ikke fast 
i halsen. Svensk ordsprog.
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Ekstrabladets „Bro Brille“ fortæller en 
gruopvækkende historie om en stakkels 
mand, mr. Osborne - i England - der 
kom til skade på en lidt utraditionel vis: 
Mr. Osbornes kone skulle rense et tæppe 
med benzin. Det skete, men da der var 
noget benzin tilbage i flasken, og hun 
frygtede, at børnene skulle finde det, 
hældte hun benzinen ud i wc-et.
Lidt efter kom Mr. Osborne hjem fra sit 
arbejde og trak sig tilbage til det aller
helligste medbringende sin aftenavis. 
Han tændte sig intetanende en cigaret 
og lod den siden plumpe ned i wc-kum- 
men med det resultat, at der lød et brag, 
hvorefter Osborne røg op under loftet. 
Mrs. Osborne kom forskrækket farende 
og råbte:
- For Gud i himlens skyld, min elskede, 
Har du dårlig mave?

Hun fandt sin ulykkelige mand stærkt 
forbrændt på den del af kroppen, der er 
blottet i dette rum. Han jamrede sig af 
smerte. Men ikke nok med det.
En ambulance blev tilkaldt og kom med 
fuld udrykning. Man lagde den stakkels 
mand på en båre og spurgte, hvad der 
var sket. Nu er der ikke langt fra den 
dybe tragedie til den store humor, og da 
ambulancefolkene fik forklaringen, var de 
ved at bryde sammen af grin, hvorved de 
tabte Osborne på trappen, så han bræk
kede benet.
Morale: Hold på både maske og patient.

Fra Læserundersøgelsen:
Side 44 er 274% bedre læst end side 
32...
Den tænksomme læser: Er der nogen 
side 44?
Nej, men det er også derfor.

★

Det siges, at ERAS pressesekretær snart 
bliver arbejdsløs!
Såh ... hvorfor det?
Jo, for nu kommer den nye flyvema
skine!
Har han da ikke skrevet om andet de 
sidste 3 år?

★

Fra forhandlingerne:
Hellere et stråforlig end en guldproces.

Sidste nyt fra Gladsaxe:
Der er længe til Mortens-aften.
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Orientering
Siden sidst er der sket et par ting, om 
hvilke en kort orientering her på dette 
sted kan være på sin plads.

For det første nåede vi til en aftale med 
de samvirkende sognerådsforeninger om 
en ny overenskomst om brandslukning. 
Der er som hidtil tale om en normal
overenskomst, der skal tiltrædes af de 
enkelte sognekommuner, og der vil i 
nær fremtid blive givet nærmere orien
tering om de retningslinier, der skal føl
ges ved konverteringen af de nu løbende 
overenskomster. Vi ville lyve, hvis vi 
påstod, at den nye normaloverenskomst 
byder os tilfredsstillende økonomiske 
vilkår. Men vi må erkende, at den re
præsenterer det opnåelige og inden for 
en treårig periode kan ventes at komme 
til at give os en rimelig dækning af om
kostningerne.

Med hensyn til løn- og arbejdsvilkår 
har vi fornyet den kollektive overens
komst for provinsen, hvorimod for
handlingerne om overenskomsten for 
hovedstadsområdet brød sammen. Me
dens dette skrives, er første strejkevarsel 
kommet fra Chaufførernes Fagforening 
i København, som har fundet det nød
vendigt, at forskellen mellem de to 
overenskomster gøres større, end den er 
i forvejen. Vi havde jo nærmere tænkt 
os en tilpasning i form af en udligning 
af en del af forskellen, men solidaritets
følelsen var alligevel ikke så vakker, 
som den blev gjort til i propagandaen.

Og så er vi ved at forberede merværdi
afgiften, uden at vi endnu har kunnet 
få at vide, i hvilket omfang og hvordan 
vi skal opkræve afgiften. På nuværende 
tidspunkt kan vi kun sige, at person- og 
patientbefordring efter loven er afgifts
fri, og at denne del af vore præmier 
skal udskilles. Vi har fremsat et forslag 
til direktoratet for toldvæsenet, og vi 
venter, at man accepterer en ordning, 

hvorefter moms skal beregnes med 
10% af 50% af abonnementsafgifter
ne. For alle ydelser efter regning, der 
ikke omfatter patient- eller personbe
fordring, skal moms tillægges med 10%. 
Vi henviser herom til det allerede ud
sendte cirkulære.
Problemet omkring overenskomsten for 
redderne i hovedstadsområdet har sin 
rod i striden mellem de to faglige orga
nisationer. Vi er blot blevet en brik i 
spillet. Vi har gjort vort bedste for at 
holde os neutrale, og derfor har vi hel
ler ikke villet kommentere de læser
breve, der er bragt af et par køben
havnske middagsblade, der både ser fri
skere på tingene og tør, hvor andre tier. 
Forøvrigt lå disse læserbreve på et for 
lavt niveau til at kunne friste os. Kun 
var vi forbavsede over, at nogen hos os 
følte sig kaldet til at opvarte bladene 
med den slags forvrængninger. Det gæl
der så meget mere som vi under for
handlingerne har tilbudt forbedringer, 
der går væsentligt udover det forligs
mandsforslag, som arbejdsmarkedets 
hovedorganisationer har tiltrådt, og helt 
komisk forekommer det os at være, at 
Chaufførernes Fagforening i Køben
havn, som ved kompetent forsamling 
har tilsluttet sig forligsmandsforslaget, 
finder det foreneligt med sund fornuft 
at true med aktion i et overenskomst
forhold, som giver medlemmerne noget 
nær det tredobbelte af det, man inden 
for andre overenskomstområder har gi
vet sin velsignelse. Vi har under for
handlingerne ydet alt, hvad vi kunne 
forsvare, og det har vi tilbudt at doku
mentere med regnskabets tørre tal. Vore 
muligheder for at forøge produktivite
ten er ifølge sagens natur begrænsede, 
men de nøgne kendsgerninger var under 
forhandlingerne nærmest genstand for 
den dybeste foragt.

BJ
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Skibsfartens 

og luftfartens

REDNINGSTJENESTE

I de sidste par år er antallet af eftersøgninger og redningsaktioner i forbindelse med 
skibe, småbåde og badegæster steget væsentligt. Sidst blev det ved „Skagerak“- 
aktionen bevist, at forsvarets civile redningstjenester rådede over et materiel og en 
kapacitet, der oversteg de dristigste forventninger. Da korpset ofte på den ene eller 
anden måde er involveret i disse redningsaktioner, har stationerne ønsket en nær
mere redegørelse for Flyvevåbnets og Søværnets Redningstjenestes opgaver og an
svar. Den følger nu, og vi skal indtrængende anmode alle om at sætte sig grundigt ind 
i nedenstående, så der ved fremtidige assistancer kan blive det bedst mulige koordi
nerede samarbejde mellem redningsindsatsen til lands, til vands og i luften.

Historie og organisation
I henhold til internationale forpligtelser 
påhviler der Handelsministeriet og Mi
nisteriet for Offentlige Arbejder et an
svar for skibsfartens og luftfartens red
ningstjeneste. Disse internationale for
pligtelser er for søfartens vedkommende 
nedfældet i bestemmelser fra Inter
governmental Maritime Consultatives 

Organization (IMCO), og for luftfar
tens vedkommende følger de af bestem
melser fra International Civil Aviation 
Organization (ICAO).
Søredningstjenesten har gennem tiderne 
haft en jævn og traditionsrig udvikling, 
hvori blandt andre Fiskeriministeriets 
redningsskibe, Redningsvæsenet, Fyrvæ
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senet, kystradiostationerne og Søværnet 
har medvirket.
Som medlem af ICAO påhviler der 
Danmark forpligtelse til at organisere 
redningstjenesten for den civile luftfart 
i overensstemmelse med reglerne i An
nex 12 til ICAO-konventionen. I 1947 
oprettedes en redningscentral, RCC, 
under Statens Luftfartsvæsen i tilknyt
ning til flyverkontrolcentralen i Køben
havns Lufthavn. Flyverkommandoen 
fandt det nødvendigt at etablere sin 
egen redningscentral for militære flyv
ninger. Denne redningscentral blev også 
oprettet i København, men senere flyt
tet til flyvestationen i Karup.
I 1952 blev nedsat et „Udvalg vedrø
rende skibsfartens og luftfartens red
ningstjenester“, der fremkom med en 
betænkning i 1957 om koordinering af 
sø- og luftredningstjenesten. Efter for
skellige forhandlinger blev det pålagt 

Søværnskommandoen og Flyverkom
mandoen i fællesskab at varetage den 
daglige ledelse af redningstjenesten. An
svarsfordelingen blev fastslået således: 
FLYVEVÅBNET leder eftersøgnings- 
og redningsaktioner i forbindelse med 
nødstedte luftfartøjer og kan under ud
førelse heraf anmode om assistance fra 
Søværnet.
SØVÆRNET leder eftersøgnings- og 
redningsaktioner i forbindelse med nød
stedte overfladefartøjer og kan under 
udførelse heraf anmode om assistance 
fra Flyvevåbnet.
Som redningscentral for civil og militær 
luftfart etableredes redningscentralen 
RCC KARUP under Flyvertaktisk 
Kommando (FTK). For søfartens ved
kommende udførtes de tilsvarende funk
tioner af Søværnskommandoen indtil 
oprettelsen i 1961 af den nuværende 
søredningscentral SRC ÅRHUS i for- 

Søværnets ansvarsområde er eftersøgning og redningsaktioner til nødstedte overfladefartøjer. Her ankom
mer et af dets egne skibe til Kalundborg med en - som det senere viste sig - omkommen tysk sømand 

fra et skibsforlis
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bindelse med Søværnets Operative 
Kommando, SOK.

Forkortelser
På nuværende tidspunkt kan det være 
formålstjenligt at opridse de vigtigste til 
daglig anvendte forkortelser og deres 
betydning.
IMCO + ICAO: Organisationer, hvis 

internationale regler 
danner grundlag for 
redningstjenesten hen
holdsvis til søs og i 
luften.

RCC: Flyvevåbnets Red
ningscentral (Karup). 
Betyder: Rescue Co
ordination Centre.

SRC: Søværnets Rednings
central (Århus). Bety
der: Sea Rescue Cen
tre.

SOK: Søværnets Operative
Kommando (Århus), 
der huser den nævnte 
redningscentral, SRC.

SAR: Eftersøgning og red
ning. Kaldenavn for 
aktioner, der iværk
sættes af RCC, Karup 
eller SRC, Århus. Be
tyder Search and Res
cue. En hvilken som 
helst aktion i forbin
delse med eftersøgning 
kaldes altså en SAR- 
aktion.

redningsrådet
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Redningstjenestens nuværende 
organisation
Som det fremgår af figur 1, der viser 
den operationelle organisationsplan for 
SAR-aktioner, er RCC, Karup og SRC, 
Århus sideordnede led, der hver for sig 
eller i fællesskab udfører redningsaktio
ner inden for deres ansvarsområde. Det 
bør gentages og bemærkes, at Flyvevåb
nets Redningscentral, RCC, har ansva
ret for redningsaktioner til civile og mi
litære fly i nød, medens Søværnets Ope
rative Kommandos Redningscentral, 
SRC, har ansvaret for hjælpeforanstalt
ninger til skibe og både i nød - også 
hvis man finder, at den mest hensigts
mæssige redning bør ske ved hjælp af 
Flyvevåbnets helikoptere.
Som et konsultativt og rådgivende or
gan over de to redningscentraler er ned
sat et Skibsfartens og luftfartens red
ningsråd, hvor de 7 ministerier, der på 
en eller anden måde har organer invol- 

Skibsfartens og luftfartens redningscen
traler, henholdsvis SRC i Århus og 
RCC Karup er, i overensstemmelse med 
aftaler mellem implicerede styrelser og 
styrelsesgrene, bemyndiget til - hver 
for sig eller i fællesskab - at lade de 
i diagrammet viste civile (f. eks. korp
set) og militære hjælpetjenester indsætte 
i forekommende eftersøgnings- og red
ningsaktioner. Redningscentralernes 
funktioner udføres i et snævert samar
bejde, der er muliggjort af gode kom
munikationsmidler centralerne imellem.

I diagrammet er vist de enheder, som 
redningscentralerne efter omstændighe
derne kan udpege til redningsundercen
traler, ligesom der i givet fald kan ud
peges områdeledere, som vist i dia
grammet.

Uanset de anførte retningslinier er et
hvert af redningstjenestens led (altså

Det er helt i overensstemmelse med gældende ret
ningslinier, at korpset selvstændigt iværksætter red
ningsaktioner ved meldinger om bddforlis. Blot må 
der i givet fald ikke tøves med tilkaldelse af „den 

store hjælp“.

også korpset) forpligtet til at vise selv
stændigt initiativ og efter omstændighe
derne ufortøvet at handle på en sådan 
måde, som giver bedst mulighed for en 
heldigt gennemført redningsaktion. Har 

veret i den operationelle organisations
plan, har sæde. Selv om korpset (Falck 
& Zonen) er led i denne plan, har korp
sets ledelse ikke sæde i Redningsrådet, 
hvilket utvivlsomt skyldes, at vi udfø
rer vore hjælpeydelser for det offent
lige i en slags entreprise, og som sådan 
er undergivet de ansvarlige myndighe
der.
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en part disponeret uden først at have 
underrettet pågældende redningscentral, 
skal underretning af hensyn til aktio
nens fortsatte koordinering og hensigts
mæssige videreførelse finde sted snarest 
muligt herefter.
Foruden de særligt udrustede rednings
enheder er der på figur 1 anført for
skellige institutioner (f. eks. korpset), 
som efter anmodning eller på eget ini
tiativ kan bistå ved eftersøgning og red
ning.
Redegørelsen for denne redningstjene
stes organisation og SAR-aktioner har 
vi i det væsentlige baseret på udkast til 
en håndbog for eftersøgnings- og red
ningstjenesten, der er udgivet af Red
ningsrådet. For at få et fuldstændigt bil
lede af den praktiske indsats har vi end
videre fået Rigspolitichefens Kundgø

relse II nr. 9 af 22. februar 1967 om 
politiets bistand, i hænde, og vi har be
søgt orlogskaptajn E. H. Sørensen, 
SOK, Århus, kaptajn K. Poulsen, RCC, 
Karup, samt Flyvevåbnets Eskadrille 
722 (Redningseskadrillen), Værløse.

Alarmering af redningstjenesten 
Hvornår skal al ar me res?
Søredningstjenesten (SRC-SOK, Århus) 
skal alarmeres i de tilfælde, hvor det 
kommer til korpsets kundskab, at et 
fartøj med personer er i nød eller sav
nes, og der ikke umiddelbart er en hur
tig og effektiv assistancemulighed fra 
land. Det er efter orlogskaptajn E. H. 
Sørensens udsagn umuligt at fastsætte 
nøjagtige kriterier for, hvornår SOK 
skal alarmeres eller ej, men for korpsets 
side kan fastslås, at alarmering skal så

Figur 2: Flyvevåbnets og Søværnets ansvarsområde for redningstjeneste, også kaldet Copenhagen FIR. Red
ningscentralerne, der forøvrigt snart får fælles domicil i Århus, og de tre udrykningsklare helikopteres pla

cering er angivet på kortet.

4J
J 1

11
11

11
11

11
11

11

værlose

C



vidt muligt gå via politiet, hvis indsats 
i sådanne tilfælde er fastsat i den nævn
te kundgørelse II nr. 9. I tilfælde, hvor 
politiet undtagelsesvis ikke kan være til 
stede eller er umulig at alarmere, kan 
korpset - i henhold til Redningsrådets 
håndbogsudkast - selv foranledige en 
indsats, herunder alarmering af SRC 
ved SOK, Århus. Det må blandt andet 
af administrative grunde anbefales, at 
alle muligheder for kontakt med politiet 
forsøges først.
Flyveredningstjenesten (RCC, Karup) 
skal alarmeres i de tilfælde, hvor der i 
henhold til ansvarsområdet vil være tale 
om en eftersøgnings- eller redningsak
tion til et nødstedt luftfartøj. Flyvered
ningstjenesten kan desuden af korpset 
alarmeres i tilfælde, hvor en assistance 
med helikopter skønnes at kunne redde 
liv fremfor andre midler. Således kan 
der tænkes situationer i forbindelse med 
isulykker og syge eller kvæstede, der 
ikke kan undsættes fra land eller hen
sigtsmæssigt med båd etc. Kaptajn Poul
sen, RCC, oplyser, at flyveredningstje
nesten har en intern instruks, der pålæg
ger RCC ikke at foranledige sådanne 
specielle redningsaktioner iværksat, 
medmindre korpset (Falck & Zonen) 
ikke kan udføre assistancen.

RCC så vidt muligt skal gå via politiet, 
der har sin instruks gennem kundgørel
se Il nr. 9. I de sidstnævnte forhold 
(specielle redningsaktioner) kan korpset 
anmode RCC direkte om hjælp, men 
politiets medvirken vil i mange tilfælde 
være hensigtsmæssig.
Såvel Søværnets som Flyvevåbnets red
ningscentraler er interesseret i en vis 
sortering af anmodninger, hvorefter 
unødvendige aktioner kan undgås, men 
man er meget interesseret i rapportering 
om gennemførte aktioner inden for red
ningscentralernes ansvarsområde, men 
uden deres direkte medvirken.
Ved flystyrt findes der ganske bestemte 
regler for tilkaldelse af Havarikommis
sion m. v., hvorfor den i tidligere cir
kulære fra korpset nævnte fremgangs
måde med alarm til Vagtcentralen, Ve
sterbro bibeholdes. Herfra går nemlig 
direkte besked til Kastrup Lufthavn, 
der viderebefordrer meldingen. Men for 
en sikkerheds skyld kontaktes RCC, 
Karup med melding om styrtet.

Hvorledes alarmeres redningstjenesten? 
Søredningstjenesten, SRC ved SOK, År

hus alarmeres på telf. (06) 12 30 99, 
hvorefter man forlanger „Stabsvag
ten'.

I først nævnte tilfælde, hvor 
flyveredningstjenesten kan 
aktiveres, skal det igen be
mærkes, at anmodninger til

Korpsets stationer kan alarmere en 
helikopter, hvis denne skønnes al 
kunne redde liv fremfor andre mid
ler. Her er et ældre billede fra en 
sneperiode med ufremkommelige 
veje, hvor Flyvevåbnet foretog en pa
tientoverførsel.
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Flyredningstjenesten, RCC, Karup alar
meres på telf. (07) 12 29 44, hvorefter 
der forlanges „Redningstjenesten 
eller lokal 354, 355, 371. Der kan til
lige alarmeres over telf. (076) 1 ... 
Viborg 1530.

Område og hjælpemidler
Operationsområdet for Flyvevåbnets og 
Søværnets Redningstjeneste fremgår af 
kortet figur 2 (side 72). Dette område 
grænser op til andre landes rednings
område, og det oplyses, at grænserne 
betragtes som fleksible, således at en 
dansk fisker, der f. eks. hentes fra 
Norsk redningsområde, udmærket kan 
blive fløjet til Danmark gennem RCC.

Flyvevåbnets hjælpemidler til rednings
indsats er primært de sagnomspundne 
helikoptere. Kaptajn Poulsen oplyser, 
at redningseskadrillen formelt er hjem
mehørende i Værløse. Herfra udstatio
neres en helikopter til flyvestation Ål
borg og en til flyvestation Skrydstrup, 
således at der på alle døgnets timer er 
tre helikoptere udrykningsklare. For 
overblikkets skyld har vi indtegnet disse 

Den mest almindelige form for 
korpsets indsats i en såkaldt 
SAR-aktion er landtransport af 
kvæstede fra flyveplads til hos
pital.
Her er det nu til ære for TV, at 
vi er i Værløse.
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tre helikopteres placering på figur 2, 
side 72. Besætningerne udstationeres li
geledes fra Værløse med skift mandag 
og fredag. Således har mandskabet 10 
-11 vagtdøgn pr. måned fjernt fra hjem 
og familie.
Søværnets egne hjælpemidler er primært 
orlogsfartøjerne, der dagligt patruljerer 
i danske farvande, men derudover råder 
RCC og SRC, som det fremgår af figur 
1, i fællesskab eller hver for sig, over 22 
muligheder for offentlige og private 
institutioners medvirken i en rednings
aktion. Formelt foregår det på den må
de, at man anmoder de pågældende in
stitutioner om assistance, men alle (og
så redningskorpset) har ved opbygnin
gen af den operationelle organisations
plan accepteret sin plads i denne, hvor
for anmodningerne mere må betragtes 
som formelle. For redningskorpset er 
det en naturlig ting at yde hjælp efter 
anmodning, hvorfor der ingen proble
mer skulle være i så henseende.

Korpsets indsats i en SAR-aktion
Der kan være utallige måder, hvorpå 
Falck & Zonen kan involveres i en så
kaldt SAR-aktion. Tænker vi os f. eks.

en søredning af en kvæ
stet fisker, hvor både Sø
værnets skibe og Flyve
våbnets helikopter er ind-



Landingshjælp til helikopter om natten. 2 udrykningskøretøjer placeres med ca. 100 meters afstand skråt 
mod hinanden. Det lange lys tændes, og hvor lyskeglerne skærer hinanden vil helikopteren lande. Af hen
syn til pilotens orienteringsmulighed tændes de blå roterende blinklys. Landingsstedet skal være plant og 

på størrelse med en fodboldbane af hensyn til fri indflyvning. Der afspærres om fornødent.

blandet, vil vor primære opgave være 
transport af patienten fra helikopterens 
landingssted til hospitalet. Dette bety
der - hvad der nok er mest almindeligt 
- at det ikke er korpset, der rekvirerer, 
men bliver rekvireret.

Helikopterlanding
l dagtimerne vil vor indsats begrænse 
sig til udrykning med det ønskede am
bulancemateriel til det opgivne møde
sted. Helikopteren er ikke udsat for 
større brandrisiko ved kortvarig lan
ding uden motorstop end ved flyvning 
i luften, hvorfor udrykning med eller 
tilkaldelse af brandmateriel ikke anses 
for nødvendig.
I nattimerne kan der fra helikopterens 
side være et behov for oplysning af lan
dingspladsen. Ifølge kaptajn Poulsen, 
RCC, vil den mest hensigtsmæssige pla

cering af lyskilder være som vist på fig. 
3. Det er ikke umiddelbart nødvendigt 
med katastrofebelysning, men der kræ
ves 2 køretøjer, der placerer sig skråt 
mod hinanden i ca. 100 meters afstand. 
Vognenes lange lys tændes, og hvor 
lysstrålerne skærer hinanden, vil heli
kopteren lande. For at undgå enhver 
misforståelse er det aftalt, at de to køre
tøjer anvender det blå roterende lys 
under opstilling, hvorved fejlopfattelse 
af eventuelle vejspærringer eller andre 
bilister undgås.
Ved en sådan nedtagning af helikopter 
er det igen formålstjenligt at kontakte 
politiet, og dets patruljevogn kan sam
men med vor ambulance udgøre den 
nødvendige oplysning til landingsbane. 
I sjældne tilfælde kan det tænkes, at 
RCC kontakter korpset for oplysning 
om en egnet landingsplads, og en plan 
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græsmark på størrelse med en fodbold
bane er anvendelig. Men der må være 
frie indflyvningsmuligheder (ingen høj
spændingsledninger m.v.), og i givet 
fald afspærres for nysgerrige.

DER MÅ UNDER INGEN OM
STÆNDIGHEDER RETTES LYS 
ELLER LYSKASTERE MOD HELI
KOPTEREN, HVIS PILOT I SÅ 
FALD BLIVER BLÆNDET.

Hvis helikopteren vil standse motorer
ne, vil det blive meddelt forud. I så 
fald er brandfaren forøget, og brand
slukningsmateriel må være til rådighed 
fra det brandvæsen, der har sluknings
pligten på landingspladsen. Er der til en 
almindelig nedtagning af helikoptere 
ikke andre køretøjer end korpsets til 
rådighed, må 2 køretøjer fra korpset 
rykke ud til pladsen. Det overvejes fra 
Flyvevåbnets side at lade helikopterne 
lande på civile og militære, i forvejen 
godkendte, landingspladser. Når dette 
er en realitet, vil det blive meddelt.
Yderligere assistance fra korpset kan 
tænkes i form af svømmedykker-assi

stancer, udrykning med power-værktøj 
eller autogenskæresæt og lignende. Dis
se tilfælde vil være meget sjældne og er 
kun medtaget for oversigtens skyld.

Samarbejde og kommunikation
Fra SRC, Århus og RCC, Karup vil 
der under en SAR-aktion være et natur
ligt behov for kommunikation mellem 
indsatsen på land og henholdsvis den 
maritime og flymæssige indsats. Dette 
behov vil naturligvis være større, jo 
mere den landmæssige indsats spiller en 
rolle, f. eks. vil behovet være stort i et 
tilfælde, hvor skibe og helikoptere efter
søger en badegæst, der er drevet ud på 
en luftmadras, samtidig med, at korp
set yder en indsats i form af udrykning 
med båd og svømmedykker. Denne 
kontakt er nødvendig for en heldig og 
effektiv fælles indsats, hvorfor det må 
indskærpes, at korpsets stationer yder 
deres bedste i så henseende. Først og 
fremmest må der ved alarmering af 
SRC eller RCC redegøres for, hvilken 
Falck & Zonen station der er tale om, 
korpsets foreløbige indsats og hvilke 
muligheder for kontakt, der findes.
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Ejjektivt samarbejde 
kan f. eks. skabes 
ved gensidig træning 
og undervisning. Her 
er kaptajn Willunt- 
sen fra Eskadrille 
722 ved at give 20 
korpsreddere den 
fornødne forklaring 
til fastgørelse af red
ningssele på assistent 
Fürst eling fra Lyng
by. Bemærk selens 
anbringelse. Det kan 
måske komme til 
nytte.



Samtidig må der gives oplysninger om, 
hvor vi befinder os på land, og hvilken 
position vi formoder, de nødstedte be
finder sig på. Endvidere vil supplerende 
oplysninger om et eventuelt nødstedt 
fartøjs udseende, farve og størrelse 
være af meget stor betydning.
For Flyvevåbnet og Søværnet vil det 
være meget værdifuldt at kunne komme 
i kontakt med landindsatsen, hvorfor vi 
bør kunne formidle denne ved hjælp af 
vore radioanlæg.
Det kan, jvf. det foregående, tænkes, 
at en indsats fra land bliver forgæves, 
idet helikopteren eller Søværnets skib 
bjærger de nødstedte. I så fald vil den 
i forvejen engagerede Falck & Zonen 
station få melding, og stationen skal da 
kontakte den ved landingsstedet nær
meste station med melding om, hvor 
og hvornår der forventes nødstedte 
landsat, så det nødvendige materiel kan 
holde klar ved landingsstedet. Denne 
alarm vil givetvis blive efterkontrolleret 
fra SAR-aktionens ledelse, men må alli
gevel finde sted for sikkerheds skyld.

Administrative spørgsmål
Det siger sig selv, at et privat rednings
korps som Falck & Zonen har noget 
besvær med at få samfundsvigtige ud
rykninger placeret rent økonomisk, idet 
man ikke kan lade private abonnenter 
betale sådanne udrykninger. Der har ef
terhånden dannet sig fast praksis, der 
dels er fastslået i love og bekendtgørel
ser og dels er fastsat gennem anerkendt 
kutyme. I tilfælde af en SAR-aktion 
kan der f. eks. tænkes landsætning af 
syge eller kvæstede, hvor korpsets ind
sats bliver kørsel til sygehus m. v. Så
danne kørsler betales - i henhold til 
amtsafgørelse fra København - af den 
kommune, hvor trangen, dvs. landsæt
ningen, er opstået (foregået). Der kan 
tænkes udrykninger i forbindelse med 

meldinger om nødstedte badegæster 
m. v., og for så vidt angår den del af 
udrykningen, der ikke har med patient
transport at gøre, kan overenskomsten 
med Rigspolitiet komme ind i bille
det, hvorfor politiets medvirken også af 
denne årsag er påkrævet. Endelig fin
des der for registrerede skibe tilsvaren
de bestemmelser, som gælder for ar
bejdsgiveransvar på land, hvorfor ski
bets mægler eventuelt kan anvise en be
talingsudvej. Ved ordningens ikrafttræ
den forbeholdt Forsvarsministeriet sig, 
at det kun påtog sig ansvaret for den 
daglige ledelse af redningscentralerne, så 
fra Flyvevåbnets og Søværnets side kan 
det være noget belastende, at man ud
over at lede den tekniske redningstjene
ste også bliver præsenteret for regnin
gen, når den store indsats (en helikopter 
koster f. eks. ca. 5.000 kr. pr. time) fo
retages uden beregning. Der er ikke 
truffet nogen aftaler om eventuel beta
lingsgodtgørelse, men regninger til de 
to instanser i denne forbindelse - også 
for forgæves udrykninger - bør, så vidt 
det er muligt, undgås.

Fremtiden
For ikke at bruge Storm P.s efterhån
den af alle blade forslidte sentens om 
at spå i fremtiden kan vi kun sige, at 
der i øjeblikket er bestræbelser i gang 
for at effektivisere samarbejdet. I det 
sjællandske område er der med stations
leder P. W. Christensen, Ballerup, som 
kontaktformidler et omfattende træ
ningsprogram i gang, hvorefter korpsets 
personale undervises i flynedtagning og 
skal deltage i helikopterøvelser. I Aal
borg består et udmærket samarbejde 
mellem flyvestationen og korpset, og 
fremover vil SAR-aktioner sandsynlig
vis afsløre et endnu større behov for 
fællestræning og samarbejde, hvilket 
korpset kun kan hilse med tilfredshed.
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En SAR-aktion i billeder

1. Alarmen om et forsvundet fartøj modtages hos 
Søværnets Operative Kommandos redningscen
tral i Arhus, hvor orlogskaptajn E. H. Sørensen 
(th.) disku lerere indsatsen med en kollega.

2. Samtidig med en af Søværnets patruljebåde alar
meres RCC, Karup med anmodning om helikop
terassistance.

3. Kaptajn Ellekrog, RCC modtager meldingen fra 
Arhus og afsender helikopter U 240 fra Værløse.

4. Den igangværende aktion følges på RCC af kap
tajn Ellekrog ved hjælp af det store Danmarks
kort, hvorpå meldinger m. v. registreres geogra
fisk.

(Den forringede billedkvalitet skyldes, at fotos er 
optaget via TV-tårnet i Gladsaxe),

På omkring 20 minutter er alle enkeltheder i aktio
nen planlagt, så helikopter U 240 kan afgå fra 

Værløse mod det opgivne ulykkessted.
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(a) Der skal et godt overblik til at styre sådan en 
helikopter.

(b) Helikopterens såkaldte „redningsmand“, der er 
uddannet tekniker, sidder klar og venter på at 
blive hejst ned til undsætning.

(c) Til venstre bliver redningsmanden hejst ned med 
selen, men må returnere, da der skal benyttes 
båre. Til højre nedfiringen med tom båre.

(d) Patienten er anbragt på båren. Det ser farefuldt 
ud, men alle sikkerhedsforanstaltninger er truf
fet. Til højre landsætningen, hvor korpsets am
bulance venter.
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Dagliglivets helte

TTæderspriser er et traditionelt begreb 
1 J inden for videnskab, kunst og kul
tur. Mellem år og dag er det ikke små- 
summer, der uddeles som påskønnelse 
for udvist indsats, og der er vel efter
hånden uddelt så mange, at det ikke 
længere betragtes som en overraskende 
meddelelse, at den eller den har mod
taget en hædrende pris.
I går blev der imidlertid uddelt en hæ
derspris på et helt andet plan, end man 
er vant til. Den var hverken på 50.000 
eller 100.000 kr., men blot på 500 samt 
en vase som varigt minde. Alligevel vil 
vi påstå, at denne hæderspris vil ind
skrive sig i rækken af de mange som 
den, der huskes længst.
Den blev givet til en 35-årig kvinde i 
Nysted på Lolland, fru Solveig Bonde 
Jensen, der er enke og mor til fem 
børn. Samtidig med, at hun opretholdt 
hjemmet og var en ideel mor for sine 
børn, lykkedes det hende at gennem

føre en sygeplejerskeuddannelse, der 
gav hende mulighed for på en endnu 
bedre måde at klare dagen og vejen for 
sine børn og sig selv.

Nogle vil måske sige, at denne enlige 
mor med de fem børn kun har ydet 
sin pligt, men hvor mange ville i givet 
fald følge hendes eksempel i det vel
færdssamfund, vi efterhånden har skabt, 
og som ikke lige netop i den givne si
tuation indbyder til at gøre sin pligt. 

Nej, der er i dette tilfælde al grund til 
at yde en hæderspris, og der er intet 
overdrevet i, at det netop er Falck-Zo- 
nens hædersgave til dagliglivets helte, 
der gives. - Man kunne ønske, at den 
enlige mors hjemkommune også gav en 
hæderspris som anerkendelse af hendes 
målbevidste indsats. Den har fået en 
skatteyder frem for en ansøgning om 
socialhjælp!

Aalborg Amtstidende
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Hovedparten af korpsets personale har 
på nuværende tidspunkt hørt om „F-Z 
FONDEN, dagliglivets helte“. De fle
ste har også gennem forskellige publi
kationer fået fornemmelsen af, at det 
er noget i forbindelse med tidligere 
Zonen-direktør, E. J. Wiboltt. Men 
hvad består fonden af, og hvornår ud
deler den hædersbevisninger?
F-Z Fonden, dagliglivets helte er ind
stiftet i 1965 med et fondsbeløb på 
250.000 - kr. Det skal ikke skjules, at 
midlerne er kommet til veje gennem di
rektør Wiboltt i forbindelse med sam
menslutningen af Falck & Zonen. Som 
direktør Wiboltt selv udtrykte det i for
bindelse med vort interview ved hans 
fødselsdag, er ideen til et sådant fond 
meget ældre, men først efter sammen
slutningen var de økonomiske mulighe
der til stede.
Med fonden har bestyrelsen villet skabe 
mulighed for at hædre medborgere, 
som ofte i det skjulte og under yderst 
vanskelige kår, gør en særlig beun

dringsværdig indsats i det daglige liv, 
eller medborgere, der forsøger at løse 
påtrængende opgaver, som samfundet 
ikke har tilstrækkelig mulighed for at 
løse.
Samtidig vil fonden også kunne hædre 
professionelle og frivillige rednings- 
mænd i tilfælde, hvor de har udvist en 
særlig heltemodig eller påskønnelses
værdig indsats.
Fonden påskønner mennesker, der kom
mer ind under fundatsens bestemmel
ser, ved - efter indstilling, ikke ansøg
ning - at tildele dem en hædersgave, i 
visse tilfælde suppleret med et penge
beløb. Med tiden håber fonden at kun
ne få oprettet lokale bedømmelsesud
valg over hele landet, og i disse be
dømmelsesudvalg er repræsentanter for 
korpset valgte medlemmer.
Det er ligeledes tanken at forsøge fon
dens midler suppleret gennem bidrag 
og donationer fra firmaer, institutioner, 
sociale myndigheder m. fL, som sympa
tiserer med fondens tanke.

At F-Z fondens stif
ter er en populær 
mand vidner talrige 
gratulanter på 70- 
årsdagen i 1966 om. 
Fra venstre fhv. sog
neråds forenings for
mand Jens Holm, 
Bornholm, direktø
rerne Jørgen Falck 
og E. J. Wiboltt, 
præsident for Dansk 
Røde Kors, dr. med. 
Jobs. Frandsen, 
kommunaldir. Jobs. 
Christiansen, Glo
strup og hospitalsdi
rektør Jørgen Bang, 
Frederiksberg.
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Korpsets stationsledere 
er i stor udstrækning 
knyttet til fonden som 
udsendinge ved legat til
delinger. Her er di
striktsleder Poul Gullach, 
Hjørring ved at over
række en hædersgave til 
en moder, der har red
det sit barn.

F-Z Fondens bestyrelse består af:
Direktør E. J. Wiboltt
Landsretssagfører C. L. Borch 
Direktør Jørgen Falck
Grosserer Jørgen Wiboltt 
Akkvisitionschef G. Lindehammer 
(sekretær)

F-Z-Fonden Dagliglivets Helte har i tiden indtil nu foretaget 12 uddelinger: 
Den første hædersgave blev tildelt enkerne efter de fire dræbte politibetjente i 
København, september 1965.
Formanden for „Himmelekspressen“ i København fik hædersgave for mangeårig 
uegennyttig indsats, januar 1966.
En 12-årig pige og hendes bedstemoder fra Sønderborg fik hædersgave for red
ning af 3 børn fra drukning, januar 1966.

Billedet på side 83 viser stationsleder Jørgen Fink, Frederiksberg, legatmodtager og direktør Wiboltt un
der en uddeling i februar 1967.
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En moder fra Vester-Horne ved Hjørring for gennem tre år at have genoptrænet 
sit ulykkesramte barn, december 1966.
En salgskonsulent fra København fik hædersgave for redning af en 2-årig dreng, 
der var faldet gennem Frederiksberg Haves is, februar 1967.
Bedstemoder til en 2-årig pige fik hædersgave for redning af barnet under en 
ildløs i hjemmet, Astrup ved Hjørring, februar 1967.
En 10-årig dreng fra Ravnstrup ved Dronninglund fik hædersgave for at have 
reddet en 12-årig kammerat fra drukning, marts 1967.
En enke og mor til fem børn fra Nysted fik hædersgave som opmuntring i an
ledning af fuldført sygeplejerske-uddannelse, marts 1967.
En gangbesværet frue fra Lyngby fik hædersgave for som enke at have opret
holdt hjemmet, så to drenge kunne fuldføre deres studier.
En 7-årig dreng fik hædersgave for at have reddet en jævnaldrende kammerat 
fra at drukne, København i marts 1967.
En sygeplejerske fik hædersgave for at have reddet en 73-årig kvinde fra at om
komme under en brand i De Gamles By i København, april 1967.
En moder fra Oksbøl Mark ved Sønderborg blev hædret for opretholdelse af 
hjemmet med fire små børn efter sin mands bortgang ved drukneulykke, 
april 1967.
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AKKVISITØRKONFERENCE

Den 29. og 30. april d. å. afholder korpsene i samarbejde med Dansk Funktio
nærforbund en virksomhedskonference på Esbjerg Højskole for samtlige i korp
sene ansatte akkvisitører.
Der er udarbejdet et program, hvis sigte er at give korpsenes sælgere nye impul
ser i deres salgsarbejde, gennem foredrag og rundbordssamtaler med efterføl
gende gruppearbejde at belyse og om muligt at effektivisere samarbejdet mellem 
stationspersonale og akkvisitører.
For at give rundbordssamtalerne en aktuel form og for at fremme den menings
udveksling, der skal til, vil vi gerne give medarbejdere uden for akkvisitionen 
lejlighed til at udtale sig. Vi har derfor valgt at indbyde nogle få medarbejdere 
fra tekniske og administrative arbejdsgrupper til at deltage i konferencen.

Med disse ord fra akkvisitionschef og 
kursusleder Gunnar Lindehammers ind
bydelse i erindringen mødte 123 akkvi
sitører og 17 andre op i Esbjerg til ak
kvisitørkonference .
Konferencen var med Lindehammer 
som primusmotor blevet til i forståelse 
mellem korpset og akkvisitørernes fag
forening, Dansk Funktionær forbund.
Sidste gang korpset holdt konference 
var som bekendt i december, hvor de 
faglige tillidsmænd og ledelsen mødtes, 
og erfaringerne fra Esbjerg Højskole 
var dengang så fine, at der ikke kunne 
tænkes noget bedre sted til denne ak
kvisitionskonference med deltagelse af 
samtlige akkvisitører i korpset.

Den officielle velkomst til højskolen 
blev ligesom sidst udtrykt af Eivind 
Mogensen, der kort fortalte skolens hi
storie og lidt om det daglige liv på ste
det. Næstformand i Dansk Funktionær
forbund, Børge Juel-Larsen bød der
efter velkommen på forbundets vegne 
og takkede for det initiativ og den po
sitive indstilling som korpset havde vist 
ved tanken om denne sammenkomst.

Så var det Lindehammers tur, og han 
redegjorde kort for korpsets deltagelse, 
hvorefter han gav ordet til afdelings
chef i Danmarks Erhvervsfond, Claus 
Riis, der som første foredragsholder 
skulle fortælle om salgets etik.
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Her er de. Korpsets akkvisitører iblandet abonne
mentsafdelingsledere og akkvisitionsdamer. Hvem 
af disse har mon aldrig lovet mere end der kunne 

holdes?

Salgets etik
Claus Riis’ foredrag blev indledt med 
nogle betragtninger over salgsfunktio
nen som en meget vigtig del af vort 
moderne samfundsmaskineri. Begrebet 
etik kommer af det græske ord „ethi
kos“, der betyder sædvane, skik, brug 
og omgangsform. En passende oversæt
telse kan være det enkelte menneskes 
rette optræden overfor det andet. Fo
redraget, der var delt op i 6 hoved
punkter var specielt udarbejdet med 
henblik på de muligheder, som akkvisi
tører i korpset kunne have for at op
retholde en etisk standard i deres salgs
arbejde.
Claus Riis fortsatte med at redegøre 
for, hvorledes reaktionen fra kunder 
overfor en vare, der ikke holder hvad 
sælger lovede, bliver at kunden ikke 
handler det pågældende sted mere og 
føler, at den pågældende sælger ikke 
har levet op til den etiske standard, 
kunden mente at kunne forvente hos 
ham.
„Hvordan kan De som sælger af service 
undgå, at Deres kunder kommer til 
samme negative resultat i vurderingen 
af Dem personligt og dermed også af 
virksomheden De Danske Rednings
korps?“ fortsatte Claus Riis. Spørgsmå
let besvarede han ved at nævne de 6 
punkter, som vi passende kan karak
terisere som Seks forudsætninger for 
akkvisitør-etik i korpset:

1. Aldrig love mere end De kan stå 
inde for.
Kunden skal have klar besked om, 
hvad der kan forventes af hjælp i 
forbindelse med et abonnement - 
hverken mere eller mindre. Blandt 
andet bør 5-års kontrakten omtales. 
Disse redelige oplysninger skal ikke 
alene gives for akkvisitørens egen og 
korpsets skyld, men også af hensyn 
til alle kolleger, der bagefter kommer 
i kontakt med den kunde, der med 
rette føler sig dårligt behandlet.

2. Vis respekt overfor kunden.
Hermed hentydes især til den respekt, 
der skal vises kunden, så han får lov 
at tale ud, og ikke kun skal høre på 
alle akkvisitørens salgsfremmende ar
gumenter.
3. Vær altid velsoigneret.
Claus Riis nævnte, at akkvisitøren 
sælger sig selv før han sælger sin 
vare, abonnementet, og kan han ved 
sin personlige fremtræden virke til
talende vil kunden måske ikke på for
hånd være så kritisk indstillet. Der 
blev nævnt eksempler på velsoigne- 
rethed, såsom velpresset tøj, velbar
bering, rene sko o.s.v. og redaktionen 
kan tilføje, at vort uniformsregle
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ments efterlevelse også bør være med 
her, idet en akkvisitør med opsmøge
de, upressede bukser over et par 
gummistøvler umuligt kan være vel
soigneret i Claus Riis’ betydning af 
ordet.

4. Vis høflighed overfor kunde
emnet.
Claus Riis stillede spørgsmålet, om 
høflighed sådan i al almindelighed 
ikke er ved at blive en mangelvare. 
For sælgeren og akkvisitøren betyder 
høflighed rede penge, idet det frem
mer salgsresultaterne, og Riis fort
satte med en uddybning af, hvad det 
er for høflighed, der bør ydes. Her 
kan nævnes en passende blanding af 
tiltaleformerne hr. eller fru når kun
dens navn nævnes, eller det at rejse 
sig op, hvis emnets kone tilfældigvis 
kommer ind for at give en besked. 
Her er det efter Claus Riis’ opfat
telse et spørgsmål om at sætte sig i 
kundens sted og regne hans tid som 
værende lige så kostbar som ens egen.

5. Sælg den rette service til den 
rette kunde.
Med den rette service menes den ser
vice, som kunden har et reelt og kon
stant behov for. Her bør akkvisitø
rens arbejde i korpset være præget af 
konsulentvirksomhed uden profitjag. 
Gennem de oplysninger, der forud 
findes og selve tegningssamtalen vil 
akkvisitøren kunne fastslå kundens 
virkelige behov - og tegne abonne
mentet derefter. Efter Claus Riis’ me
ning skal akkvisitørerne lade være 
med at falde for fristelsen til at tegne 
abonnementer udover det reelle be
hov - det betaler sig ikke i det lange 
løb, idet en sådan fremgangsmåde 
ikke opbygger et tillidsforhold, som 
er nødvendigt i akkvisitørens arbejde.

6. Vejled kunden rigtigt.
Dette punkt hænger sammen med det 
at sælge den rette service til den rette 
kunde, men er udvidet, idet det ud
mærket kan tænkes, at en rigtig vej
ledning til en kunde ikke medfører 
nogen abonnementstegning, men må
ske skaber det nævnte tillidsforhold 
og dermed en good-will, der senere 
lønner sig.

Gruppearbejde
Efter Claus Rii’s foredrag om salgets 
etik blev samtlige akkvisitører formeret 
i grupper, hvorefter hvert enkelt spørgs
mål til grupperne blev kommenteret af 
panelet, der med direktør B. Johansen 
i spidsen bestod af repræsentanter for 
korpsets forskellige aktiviteter. Hver 
gruppe fik kun 1 spørgsmål, der til gen
gæld skulle besvares skriftligt og ud
tømmende næste dag. I bladet vil vi 
bringe og kommentere de forskellige 
spørgsmål og svar i uddrag.

Direktørerne B. Johansen og H. Jørgensen i samtale 
med funktionærforbundets afdelingsformand, Jørgen 

Sørensen.

Gruppe 1
havde fået til opgave at knytte nogle 
kommentarer til vort nuværende abon
nementssystems form og indhold i rela
tion til publikums formodede behov. 
Gruppen fandt formen udmærket, men 
fandt at der kunne gøres en indsats i
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I grupperne var livlig aktivitet. Øverst fra venstre gruppe 5 med M. Møller, Sv. Aa. Fjeldsted og B. Nøhr. 
Ved siden af hovedet af C. Lauritzen, Poul Mathiasen og Egon Als fra gruppe 6. Nedenunder en mere 
speciel form for gruppeaktivitet, samt Peter Nielsens ekspertgruppe, og nederst fra venstre gruppe 3 med 
Bastrup Pedersen, Tage Holmstrøm, vagtmester Bach, Finn Petersen og Verner Nehammer. Herefter gruppe 

2 med Ric-Hansen og Havemose som ivrige tilhørere.

retning af yderligere serviceforanstalt
ninger, forudsat at korpsets tekniske 
hjælpeapparat blev tilsvarende udvidet, 
så ventetider og klager blev minimeret.

Gruppe 2
skulle kommentere den nuværende ba
lance i korpset mellem pris, kvalitet og 
salgsindsats, og i givet fald foreslå æn
dringer til en forbedret balance. Grup
pen hæftede sig især ved kvalitetspara
meteren og fandt, at en udvidet infor
mation om abonnementsforhold samt 
tekniske ændringer i retning af vogn

investeringsprogrammet måske kunne 
bedre denne balance.

Gruppe 3
skulle diskutere en teoretisk mulighed 
for at indskrænke assistancer til ikke- 
abonnenter og entreprenørarbejde. 
Gruppen anså det for praktisk meget 
betænkeligt af hensyn til korpsets re
nommé. Men gruppen fremkom med 
nogle forslag om centralisering, der lig
ger på linie med redder-tillidsmændenes 
vurdering ved sidste konference i Es
bjerg.

87



Gruppe 4
skulle beskæftige sig med relationer
ne mellem brandslukningstjenesten og 
abonnementstegningen, idet der fra pa
nelets side var givet den oplysning, at 
førstnævnte var tabgivende. Det var 
gruppens opfattelse, at der ved en min
dre dybtgående vurdering bestod en vis 
sammenhæng, men at der måtte kon
krete fakta til for at kunne afgive et 
mere detailleret svar.

Gruppe 5
havde korpsets husstandsabonnementer 
til vurdering med henblik på eventuelle 
forslag om yderligere service. Gruppen 
opfattede denne abonnementsform me
get positivt, men stillede nogle æn
dringsforslag i retning af forbindskasse
indhold og ensartet service.

Gruppe 6
var sat til at vurdere abonnementspri
serne som afsætningsfremmende mid
del. Gruppen bestræbte sig for, at gen
nemgå hele abonnementstariffen, der 
også er blevet døbt „Moses bog“, og 
kom med flere ændringsforslag på spe
cielle områder.

Gruppe 7
fik et spørgsmål af mere intern art til 
diskussion. Det angik det fra erhvervs
livet så bekendte „jerntæppe“ mellem 
specialfunktioner i en virksomhed. 
Gruppens opgave var at kommentere 
akkvisitørernes forhold til stationsper
sonalet, og man svarede at selv om 
tæppet måske var af uld, så eksisterede 
det. Gruppen efterlyste gensidig orien
tering om hinandens arbejde, komman
doforhold, samt en ensartet behandling 
landet over.

Gruppe 8
blev anmodet om at udtale sig om ar
ten og omfanget af salgsarbejde udover 
akkvisitørernes personlige indsats, idet 
der dels var nævnt benyttelse af an
noncemedier og udstillinger, og dels var 
givet den oplysning, at der med ansæt
telsen af en regnskabschef i København 
var påtænkt en budgetlægning, der ville 
give akkvisitionen fast rådighed over et 
reklamebeløb hvert år for hele landet. 
Gruppen så meget positivt på tanken 
om sådan yderligere akkvisition, og an
gav som sin opfattelse, at ugebladsan
noncering i stor udstrækning, dagblads
annoncering i mindre målestok, bio
graffilm, udstillinger og orienterings
blad til abonnenter var udmærkede me
dier. Herudover angav gruppen som sin 
opfattelse, at der burde være lidt mere 
„knald“ på korpsets reklametryksager.

Gruppe 3 i diskussion. Fra venstre C. H. Jensen, 
Rønne, Sv. Aa. Møller, Børge Olsen, Holten Poul
sen, K. Andersen, Age Pedersen og Frode Steen, 

Nakskov.
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Gruppe 9
skulle drøfte en sag, der havde relation 
til Claus Riis foredrag om salgets etik, 
særlig med henblik på valget af argu
menter ved abonnementstegning. Kon
kret fandtes der to former: den konsu
lentprægede, hvor akkvisitøren så vidt 
muligt skaffede sig informationer om 
kundens behov eller mangel på samme, 
og den påvirkende, hvor akkvisitøren 
ved hjælp af uhyggelige forestillinger og 
billeder skræmte folk til at tegne abon
nement. Gruppen tog afstand fra sidst
nævnte, og angav som sin opfattelse, at 
konsulenttjenesten - selvom den måske 
medførte et mindre øjeblikkeligt salgs
resultat - burde være den eneste anven
delige i korpsets akkvisitionsarbejde.

Gruppe 10
havde fået et personaleadministrativt 
problem. Spørgsmålet om, hvorvidt ak
kvisitørstaben skulle rekruttere nyt per
sonale fra stationspersonalet eller ude
fra, idet man ved førstnævnte opnåede 
at få mandskab med kendskab til korp
set og ved sidstnævnte opnåede at få 
folk med kendskab til salgsarbejde. 
Gruppen angav, at det principielt burde 
være muligt at overflytte stationsperso
nale, og dette personales korpskendskab 
måtte betragtes som en fordel. Som til
lægssvar angav gruppen, at alle unifor
merede obligatorisk burde have gen
nemgået hospitalspraktik eller første
hjælpsuddannelse.

Gruppe 11
beskæftigede sig med korpsets perso
nalepolitik, og skulle give en vurdering 
af den nuværende med eventuelle æn
dringsforslag. Gruppen fremdrog - i 
stedet for en generel vurdering - nogle 
enkelte punkter, hvor der var noteret 
tilfredshed eller ønsker om ændring.

a. Personaleabonnementers forhøjelse. 
(Dette problem synes klaret, jvf. ar
tikel andetsteds i bladet).

b. En mere ensartet politik på de en
kelte stationer, generelt med tilsæt
ning af lidt mere høflighed.

c. En bedre behandling af provinsfolk 
ved besøg i Falck-Huset.

d. Distriktsvise møder mellem ledelse 
og mandskab. (Dette problem er be
handlet i „Meddelelser“ nr. 1/1967 
side 19, hvorefter sådanne lokalt 
kan arrangeres).

e. Betydningen af endnu flere virk
somheds- og medarbejderkonferen
cer med de to, der har fundet sted, 
i erindringen.

f. Undgåelse af offentlige kvotaord
ninger og præmieordninger, som ak
kvisition og ERA har lanceret.

Faglige orienteringer
Efter referatet fra grupperne om korps
spørgsmålene var det Dansk Funktio
nærforbunds tur til at docere og af
holde gruppemøder. De rent faglige 
spørgsmål kan vi ikke gå ind på her, 
blot skal det nævnes, at afdelingsfor
mand Jørgen Sørensen og næstformand 
B. Juel-Larsen havde tilrettelagt det 
bedst muligt med al forståelse for korp
senes akkvisitørers problemer.

Ved det altid veldækkede bord ses „pigerne“ Edel 
Rysholm og Mona Frederiksen, samt Rosenblad, 

København og Finn Petersen, Esbjerg.
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Ekspertgruppe
Under ledelse af overinspektør Peter 
Nielsen, København, samledes en grup
pe overinspektører og gruppedrøftelser
nes panel til en orientering om korpsets 
abonnementsbetingelser for virksomhe
der. Det fremgik af Peter Nielsens op
læg, at problemerne på dette område 
efterhånden er nok så store, og det blev 
vedtaget, at fortsætte disse drøftelser i 
en ekspertgruppe, der skal afgive ende
lig indstilling til korpsets direktion.

Det uformelle
Det mere uprogrammerede samvær fo
regik, som ventet, i den bedste atmo
sfære. I løbet af lørdag aften optrådte 
adskillige akkvisitører som talenter udi 
visedigtning, sang og spil på en måde, 
så de utvivlsomt ville have en fremtid

for sig indenfor showbusiness. Vejret 
var det bedst tænkelige og selv om hu
møret undertiden var højt, nåede høj
skolen ikke at blive malet mere rød 
end den var før vort besøg.

„Falck-mænd er da ikke så slemme som de ser ad,“ 
siger højskolens køkkenpiger søndag inden afrejsen. 
Olav Gyland, Hjørring og Bach, Esbjerg ser for

nøjede ud

Personaleabonnementer
Korpsets personaleabonnementsordning 
blev revideret i 1963, hvorefter persona
let kunne tegne abonnement på almin
delige vilkår for så vidt angik husstand 
og bil. Betalingen blev dengang fastsat 
til den såkaldte grundafgift, der var på 
ca. halvdelen af den almindelige abon
nementsafgift.

Imidlertid er sket en ændring i tarifbe
regningen, hvorefter grundafgiften nu 
udgør en mere væsentlig del af det to
tale abonnementsbeløb, og det har med
ført, at der - selv om der ingen for
højelser fandt sted - blev temmelig stor 
forskel på, hvad man som ansat skulle 
give i abonnementsafgift.

For at undgå disse forskelle, der blandt 
andet betød, at nyansat personale skul
le give mere end f. eks. kommunelærere, 
er det vedtaget at indføre en speciel fast 
afgift for personalet.

Reglerne for personaleabonnement er 
samtidig strammet, idet det fremover 
kun er fast ansatte og reservebrand- 
mænd, ansat af korpset, der er beret
tiget til personaleabonnement. Familie 
og løs medhjælp kan ikke komme ind 
under ordningen som selvstændige 
abonnementstagere. Abonnementet for
højes automatisk til normalpris ved 
eventuel fratræden, og der vil gradvis 
ske forhøjelse og sænkning af nuvæ
rende personaleabonnementer, så alle 
kommer til at betale det samme. 
Afgiften er fastsat til:

Husstand incl. 6a kasse. . kr.20,- årligt 
Personbil incl. 6b box . . kr. 60,- årligt 
Komb. husstand og bil. . kr.75- årligt

Andre abonnementsformer og ERA 
findes der ikke personalerabat for, og 
akkvisitørens medhjælp er provisionsfri.
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Mig hører I aldrig fra
Alle ansatte har sikkert hørt om eller 
stiftet bekendtskab med mig. Det er 
mig, der aldrig gør vrøvl, ligegyldigt 
hvor dårligt jeg bliver behandlet. Hvis 
jeg ringer op til Jeres hovedkontor for 
at spørge om noget, og bliver stillet om 
fra den ene til den anden og den tredie 
og fjerde - eller bare får lov til at 
vente uden at der sker noget, hænger 
jeg tålmodigt i røret, mens personalet 
tilsyneladende forgæves leder efter mig 
i kartoteker og kasser. Det kan såmænd 
også godt være, at de bare giver sig til 
at ekspedere andre, hvad ved jeg. Får 
jeg endelig besked, og er den ikke fyl
destgørende, så klager jeg sandelig ikke. 
Ok nej, jeg tager det køligt.

Jeg kan tålmodigt stå i timevis ude på 
motorvejen til Ballerup, medens min 
kone forgæves har forsøgt på at få jer 
til at komme og slæbe mig hjem. For
gæves, fordi hun, da hun til fods begav 
sig på vej til telefonen ikke fik det her 
lange abonnementsnummer skrevet op. 
Forøvrigt ligger det også derhjemme. 
Selv om jeg ikke i kontrakten kan finde 
noget som helst, der antyder, at num
meret er en forudstæning for hjælp, 
kunne det da ikke falde mig ind at 
måtte bede om at tale med stationsle
deren og hidse mig op af den grund. Nu 
skal det i sandhedens interesse siges, at 
I kom og hjalp mig, da jeg selv gik til 
telefonen og bad jer hjælpe mig med et 
nummer på et værksted, der selv rådede 
over en slæbevogn. Men det kunne da 
aldrig falde mig ind at klage over jeres 
redder, der var om muligt endnu mere 
sur og gnaven, fordi jeg havde numme
ret liggende hjemme. Han slap os ikke, 
før vi havde rundet mit hus på hjem
vejen og gennemrodet vore papirer, så 

han kunne få sit nummer. Det var 8 
kilometers omvej - men han må have 
haft god tid. Der stod nok bare andre 
og frøs på motorvejen.
Heller ikke hvis jeg er det medlem, der 
må tilbringe lang tid på jeres lille land
station med at vente på hjælp, fordi alle 
reddere er ude til brandslukning, kunne 
det falde mig ind at kværulere og blive 
vanskelig. Jeg har så inderlig ondt af de 
brandlidte, selv om jeg ikke kan forstå, 
at jeg må undvære autohjælp, som jeg 
har betalt for gennem mit abonnement, 
når jeg også er forpligtet til at betale 
min skat, der blandt andet benyttes til 
at betale brandslukning med. Men det 
siger jeg ikke til nogen, for jeg er af 
den tålmodige type, der nødig vil kal
des kynisk eller indrulleres i lange, pin
lige diskussioner.

Jeg er ikke den type, der kommer ind og beklager 
mig højlydt over service, forhøjelser eller rykkere.

Jeg er også af den tålmodige slags, der 
troligt returnerer jeres fire rykkere med 
bemærkninger om, hvornår og på hvil
ken måde jeg har betalt. Selv om jeres 
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maskine skulle være meget hurtig, er 
det nu min erfaring, at den skal have 
alting fortalt mange gange, og selv om 
I sender mig en opkrævning for fem 
motorcykler i stedet for folkevognen, 
kan jeg da inderlig godt forstå, at det 
kniber lidt i starten - selv om starten 
lader til at være af længere varighed.

Nej, jeg er den flinke abonnent, og jeg 
skal sige Dem, hvad jeg også er: Jeg 
er den abonnent, der ikke kommer igen 
og fornyer mit abonnement. Det er den 
måde, jeg protesterer på, det er den 
måde, jeg hævner mig på for en betje
ning, som jeg ikke synes har været god. 
Jeg finder mig ganske roligt i enhver 
behandling, fordi jeg ved, at det er 
sidste gang, jeg har haft noget at gøre 
med et foretagende, der svigtede min 
tillid. Og så kan den flinke repræsen
tant klynke eller gøre, hvad han vil. 

For det var ham, der i sin tid gav mig 
den tillid, der nu er svigtet. Der var 
ikke grænser for, hvad han lovede.
Den „flinke“ abonnent som jeg, kan 
sammen med mange af samme slags 
ødelægge en hvilken som helst organisa
tion. Nogle af os falder måske fra i 
svinget og lader sig overtale til at ven
de tilbage. Men i så fald har vi kostet 
jer dyrt. For jeg ved godt, at jeres re
præsentanter får provision, og hvis vi 
vender tilbage, bliver det dobbelt ud
gift, selv om vi måske står som smukke 
søjler på jeres salgschefers resultattav
ler.
Sådan noget kan jeg nu ikke lade være 
med at smile af, for I kunne lige så 
godt have beholdt mig ved at yde en 
smidig og rimelig service og spendere 
nogle venlige ord eller måske endog et 
smil.

Den forhenværende abonnent

Trykbandager
Korpsets Vogntjeneste har gennem et stykke tid formidlet de nye såkaldte plastik- 
trykbandager eller luftpudebandager gennemprøvet på flere stationer og hos vore 
anæsthesiologi-lægekonsulenter. Hidtil har alle udtalt sig så positivt om bandager
ne, at vi fremover succesivt vil forsyne udrykningsambulancer landet over. For at 
alle på nuværende tidspunkt kan danne sig et indtryk af bandagernes fortrin og 
funktion, har vi bedt korpsinstruktør AAGE RØRMARK om at redegøre for 
disse.

„Som bekendt regnes brudsmerter for 
at være en under visse omstændigheder 
betydelig chokfaktor i et ulykkesbillede, 
og helt tilbage i tider, da man ikke 
havde nogen tydelig forestilling om 
chokets opståen og mekanisme, gjorde 
man sig store anstrengelser for at af
stive brækkede legemsdele, dels fordi 
man af erfaring vidste, at en sådan 
støtte gav ro i læsionen og navnlig for

di man derved fik tilvejebragt en nor
malstilling, der tillod en opheling uden 
alt for store funktionelle mangler og 
bortfald senere i forløbet.
I lange perioder var vat-papskinnen det 
af lægmand benyttede, og i en sådan lå 
patienten også i sygehuset, til røntgen
billedet var tørt og en reponering og 
gipsning kunne ske. Senere kom gout- 
tieren, ståltrådsstativet, der mere eller 
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mindre understøttede gipsningen, især 
når f. eks. patienten var oppegående 
som med et overarmsbrud, og derpå 
holdt Thomassplinten sit indtog.
Under Finlandskrigen 1940 opfandt Bo
forsfabrikkerne en fiberskinne, der 
frembød betydelige feltmæssige trans
portfordele, idet den var vandfast, mod
standsdygtig mod bakterier 
og meget slidstærk. Den 
fandtes - og findes stadig - 
som håndskinne, armskinne, 
underextremitetsskinne og 
som et helt rygskjold (der 
kan klappes sammen og bæ
res let og ubesværet grundet 
ringe vægt) der tillader en 
slæbning på sne og is af ryg
skader, hoftebrud o. lign, 
kvæstelser.
Her i 1960’erne er der med nye mate
rialers fremkomst dukket et plasticpro
dukt frem under meget forskellige be
tegnelser i de enkelte lande, men efter 
samme princip og af næsten ens kon
struktion. Redningsteknisk Institut har 
gennem sine internationale kontakter 
tidligt haft lejlighed til at stifte bekendt
skab med og følge disse produktioner. 
Luftpudeprincippet viser sig omkring 
nytår 1964 som indført fra USA og Ca
nada under navn af „jet splint ban
dage“ og omtales i Holland, Frankrig 
og Spanien nogenlunde samtidig med 
at den dukker op i amerikansk littera
tur. Plasten er dog ganske tynd endnu, 
hvorfor der kræves en betydelig luft
spænding i bandagen for at opnå den 
fornødne virkning. Mange læger mener 
derfor, at den hæmmer bløddelsfunk- 
tionerne lige så meget som den gavner 
brudstøtten, og er følgelig mindre be
gejstrede. I Vesttyskland lancerer det 
gamle, korpset bekendte firma W. Söhn
gen, bandagen i sit katalog 1964. Fælles 

for disse udgaver er dog, at lynlåsen er 
af metal, og at den giver nogle vild
ledende skygger hos røntgenlægerne, 
der derfor ikke ønsker den benyttet.
I 1965 anvendes den forsøgsvis på Fyn 
i forbindelse med Transportforsknings
udvalgets undersøgelsesperiode, og 
korpset i Odense fortæller, at ambu

Plastik-trykbandagen anbragt pä et ben.

lancerne i denne periode bytter dem 
ved indbringninger fra færdselsulykker 
til Odense Amts og Bys sygehus på 
samme måde, som man bytter tæpper. 
Der sker så det, at man fra flere sider 
udsender en udgave med gennemsigtig 
lynlås, hvorved man har fjernet rønt
genlægernes vigtigste anke. Man har 
dog i en periode fra kirurgerne haft 
visse betænkeligheder ved anvendelsen 
ved brudformer, hvor knogleenderne 
ligger forskudt således, at trykket vil 
presse benendernes hinder, der er meget 
ømfindtlige, ekstra fast mod hinanden. 
Bandagerne bliver nu udført i et tyk
kere materiale uden at det går ud over 
gennemsigtigheden, og de gængse mær
ker er idag „Urias“, „Redi Splint“ og 
„First Aid“ Hurtig Bandage.

De har alle været vurderet dels i Sund
hedsstyrelsens ambulanceudvalg, dels i 
Førstehjælpskomiteen, der synes villig 
til at acceptere dem i førstehjælpen med 
visse ændringer i dimensionerne.
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Overassistent Jens Urth, Aalborg demonstrerer tryk
bandagens egenskaber ved anlæg på benet.

Fordele og anvendelse
Bandageprincippet er dette, at man f. 
ex. ved et skinnebensbrud placerer det 
brækkede lem i en plastic-dobbeltkappe 
af facon som legemsdelen, lukker lyn
låsen og gennem et nylonrør med rulle
lås blæser luft ind i kappen på begge 
sider af legemsdelen, indtil en støtte af 
betydelig og frem for alt behagelig 
fasthed er opnået.
I praxis vil det bl.a. betyde, at man 
er i stand til i et bilvrag eller i bunden 
af en grøft under et vrag at nødstøtte 
et brud, inden væsentlige bevægelser og 
løft skal foretages. Da det er yderst 
sjældent, at man i sådanne tilfælde kan 
anbringe båren, så en direkte og skån
som overførsel til denne kan ske, må 
det nye middel siges at være en vel
kommen hjælp.
Med hensyn til anvendelsesområderne 
angives åbne og lukkede brud, forvrid
ninger, kvæstelser, sår og forbrændin
ger.
En enkelt dansk forhandler har rådført 
sig med en række læger, der i 1965—66 
har prøvet tingene af i praxis. Især har 
man været på vagt over for spørgsmå
let om blodansamlinger i kvæstede lem
mer og konkluderer derhen, at det re
gelmæssige tryk fra alle sider umulig
gør dette og ødemdannelser. Ved kvæ
stelser af hånd og arm bør man sørge 
for, at bandagen går ca. 2 cm ud over 
fingerspidserne, således at hele hånden 
ligger inde i bandagen.
Det tryk, der opstår ved oppustning af 
bandagen ved lungekraft, bringer straks 
de allerfleste venøse overfladeblødnin
ger til standsning. Trykket ligger væ
sentligt under det diastoliske blodtryk 
og øver således hverken indflydelse på 
den arterielle gennemstrømning eller 
hindrer tilbagestrømningen i dybere lig
gende returårer. Skulle der opstå van
skeligheder som „sovefornemmelser“, 
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kan man ved at slippe lidt luft ud af 
bandagen råde bod derpå.
Sterilisation skønnes ikke fornøden, 
men kan gennemføres enten med et 
koldt desinfektionsmiddel eller med en 
gassterilisator.
At bandagetypen efter afprøvning også 
værdsættes i hospitalet i den første tid, 
selv om den ikke er anlagt ved ankom
sten, vidner en udtalelse om, som 1. re
servekirurg, dr. med. Ole M. Hansen, 
specialist i kirurgi og kirurgisk orto
pædi, har afgivet i december 1966 om 
typen „Urias“:

„Man har gennem et stykke tid haft 
lejlighed til at afprøve en oppustelig 
plasticbandage af fabrikat „Urias“ 
ved initial immobilisering af fraktu- 
rer på ekstremiteterne. Bandagen er 
anvendt på den måde, at den er an
lagt på den skadede ekstremitet, så 
snart man efter patientens ankomst 
til hospitalet klinisk har konstateret, 
at der er abnorm bevægelighed eller 
kraftig smertereaktion ved bevægelse 
af ekstremiteten.

Vore erfaringer har været følgende:
1) Bandagen er let at anlægge, selv 

om den ville være endnu lettere 
at anvende, hvis bandagen kunne 
åbnes helt.

2) Med anlagt plasticbandage er det 
nemmere at flytte patienten, end 
det var med de tidligere anvendte 
afstivningsmetoder.

3) Ved røntgenfotografering er det 
ligeledes nemmere at få anbragt 
røntgenkassetterne.

4) Foruden disse fordele for perso
nalet er det vigtigste vel nok, at 
de forskellige manipulationer med 
en skadet ekstremitet kan foregå 
uden smertereaktion fra patien
ten, hvilket må tages som udtryk 
for, at immobilisationen er suffi
cient.

5) Af andre fordele ved bandagen 
kan nævnes, at den er gennemsig
tig, og at den korrekt anlagt ud
øver en passende kompression på 
et blødende sår.
Vi har ikke set komplikationer ef
ter anvendelsen af bandagen, selv 
efter flere timers forløb.

Sammenfattende kan man sige, at 
bandagen virker efter hensigten, og 
at den fungerer bedre end de tidligere 
anvendte immobiliseringsmetoder.“

De her i landet forhandlede typer synes 
så principielt ens i udformningen, at det 
ovenfor citerede skønnes at have almen 
gyldighed.“ Aage Rørmark

Hvad står der ikke
Hvor skete motorstoppene?
Som det fremgår af korpsets årsberet
ning, der udsendes i disse dage, er langt 
de fleste af vore 653.000 assistancer til 
motorkøretøjer ydet i forbindelse med 
motorstop, nærmere betegnet i 455.000 
tilfælde. Vi har i den forbindelse ikke 
kunnet lade være med at behandle det 
store materiale statistisk i vor EDB-af- 
deling, og vi har f. eks. prøvet at for-

i årsberetningen?
dele antallet af motorstop på assistance
steder og fundet frem til, at 41 pct. eller 
188.000 assistancer er ydet på biveje, 
smågader eller pladser uden decideret 
bytrafik, medens 155.000 assistancer 
er ydet i bytrafik. Hoved- og motorveje 
tegner sig for 61.000 assistancer, medens 
vi har assisteret bilister med motorstop 
på amtsveje i 45.000 tilfælde.
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Vognudnyttelse
En anden nok så interessant ting, der 
ikke kom i årsberetningen, er udnyttel
sen af vor vognpark. Også her har vi 
forsøgt at udnytte de muligheder, som 
den administrative databehandling gi
ver, og vi har på grundlag af oplysnin
gerne fra 1966 fundet frem til, at kran- 
og autotransportvogne er de bedst ud
nyttede, idet de gennemsnitligt kører 
1350 ture pr. vogn pr. år, hvilket svarer 

di, at hver kran- eller autotransport
vogn kører 3,7 ture pr. dag. Ambulan
ce- og sygevogne kører 1020 ture i gen
nemsnit pr. vogn pr. år, hvilket svarer 
til 2,8 ture for hver ambulance pr. dag. 
Til gengæld har brandkøretøjer det me
get lettere - de rykker nemlig i gennem
snit kun ud hver 13. dag, og hver vogn 
har derfor kun kørt 28 ture pr. år, men 
så er tiden til rengøring jo så meget 
desto længere.

Udnyttelsen i gennemsnit af hver type udryknings
vogn i 1966.

Kran oq autotransportvoqne
1 350 assistant . r

Personale
Korpset består af 2.555 fastansatte og 
724 honorarlønnede, ialt 3.279 perso
ner. I forhold til sidste år (1965) er det 
en forøgelse på 11 pot. Det er i det 
væsentlige redder- og redningsfører
gruppen, der er forøget fra 1170 til 
1305 reddere og fra 182 til 201 red
ningsførere. Ungredderordningen, der 
blev indført i 1966, har medført, at vi 
pr. 31. december 1966 beskæftigede 5 
ungreddere, 4 i Jylland og 1 på Sjæl
land.

Lønninger
Korpsets udgifter til mandskabsløn er 
- som vi tidligere har nævnt - efter

hånden af en anseelig størrelse, og vor 
lønudvikling viser en meget progressiv 
stigning indenfor de sidste år. Med 
1955 som basis har korpset udregnet et 
lønpristal, der i 1966 udviste 225, hvil
ket vil sige en lønstigning på 11 år på 
125 pct.
Alene fra 1965 til 1966 steg den gen
nemsnitlige mandskabsløn på stationer
ne til reddere og redningsførere med 
13 pct.
Grundlønnen til reddere udgør i perio
den 1955 til 1966 ca. 75 pct. af den 
samlede lønudbetaling uden feriepenge, 
medens den for redningsførere i 1966 
udgjorde 89,5 pct. af totallønnen.
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Idhrtaltø lønninger t i. 1 redde re on redn innsTorere i i960. 

(Gonneinsii i. t Lig- årsløn cxcl . feriepenge pr. mand).

I forbindelse med en tidligere artikel i 
bladet om personalet på ikke-brandsta- 
tioner har der fra flere kanter været 
argumenter mod en for stor indsats i 
dette spørgsmål, idet det er blevet hæv
det, at brandstationernes personale som 
følge af det større beredskab også har 
en væsentlig lavere løn, hvorfor de bur
de have fordele i retning af stillingsbe
sættelser, altså at deres tid på brandsta
tion burde betragtes som læretid med 

senere kompensation for den fortjeneste 
de pågældende var gået glip af. Vi har 
derfor fundet det formålstjenligt at un
dersøge dette spørgsmål på grundlag af 
hele den udbetalte mandskabsløn for 
1966, og kan - med støtte i figuren - 
konkludere, at der er forskel på løn
niveauet mellem brand- og ikke-brand- 
stationer, men at den er af mindre om
fang, end de fleste umiddelbart skulle 
tro.

NYT MATERIEL
KATASTROFEVOGN TIL ÅLBORG

Aalborg stationen har fået en ny kata
strofevogn, der både skal benyttes til 
brandredningsarbejde, vejulykker og 
brandslukning som ekstra-slangetender. 
Vognen er bygget op over et chas

sis af typen International, type 1200. 
Den har en 6 cyl. benzinmotor og 
frontmonteret pumpe af typen Ruberg. 
Pumpen yder 1800 liter i minuttet. Vog
nens totalvægt er næsten 4 tons.
Den type vogn, som Ålborg nu har 
erhvervet sig, adskiller sig fra andre så-
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Station Aalborgs katastrofevogn med det radioak
tive pejlingsudstyr.

kaldte katastrofevogne ved at være hur
tigere og lettere, uden at det er gået ud 
over pakningen. Fordelen er, at vognen 
kan være fremme ved et uheldssted om
trent samtidig med ambulancerne, hvor
ved kostbar ventetid på frigørelsesma
teriel eller skærebrændere undgås. T til
fælde, hvor vognen anvendes i forbin
delse med brandslukning, kan den ofte 
være først på stedet med udrykningens 
vagthavende, så slukning og brandred
ning kan koordineres fra start. De gode 
gamle dage med såkaldte „Rullende 
redningsstationer“ synes nu at være for
bi, afløst af hurtigere og mere effektivt 
materiel.
Vognen står normalt udrykningsklar på 
stationen med trykluftapparatur, auto- 
genskæreapparat, hydraulisk power- 
værktøj, Homelite-lysanlæg, motorsav 
med skiver til metalskæring, sørednings
grej, ildslukkere, donkrafte, skovle, ko
ste og afspærringsmateriel. Derudover 
findes samme brandslukningsudstyr som 
i de slangeudlæggende automobilsprøjter 
(Land-Rover’ne), men i tilfælde af ud
rykning udelukkende til brand findes 
stationært på stationen en brandsluk
ningspakning med slangekurve i samme 
antal, som Land-Rover’en normalt 

medbringer. Dette udstyr anbringes på 
få sekunder i vognen i stedet for kata
strofemateriellet. Vognen er forsynet 
med påhængsanordning, så den enten 
kan medføre redningsmotorbåd eller 
påhængssprøjte. Specielt bør også næv
nes, at vognen medfører geigertæller og 
pejlingsudstyr til konstatering af radio
aktivitet, og at den naturligvis er fast 
monteret med stige, projektører og su
geslanger.
Katastrofevognen er naturligvis ikke 
bundet af nogen område-forpligtelser, 
men kan indsættes til hvilken opgave, 
hvor det skal være.
Sluttelig bør måske tilføjes, at tilsva
rende vogne med lidt varierende udstyr 
og funktioner blandt andet findes i Kø
benhavn, Gladsaxe og Næstved, hvor 
erfaringer med disse hurtigkørende en
heder har været endog særdeles gode. 
For Ålborg-stationen kom katastrofe
vognen som en tiltrængt fornyelse, og 
da vognen blev færdig omtrent samtidig 
med leveringen af en ny vagtsprøjte, 
let-skumanlæg og de andetsteds i bladet 
nævnte plastik-bandager til ambulan
cerne, er der ikke noget at sige til, at 
man på stationen er lidt stolte af ma
teriellet.
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FRA OG TIL STATIONERNE

Århus
I Århus er de længe ventede planer om 
ny station snart ved at være en rea
litet. Vi vil senere bringe en nøjagtig 
beskrivelse og billeder fra de nye lo
kaler, men kan nu oplyse, at kontoret 
i Århus fra ca. 1. juli d.å. findes på: 
Trindsøvej 4-6..........tlf. (06) 15 44 11
Det er tanken, at Entreprenørafdelin
gen, Handelsafdelingen, kontorerne og 
kranvognsstation skal samles i de nye 

og særdeles nydelige lokaler på Trindsø
vej. Der forestår i øjeblikket nogle om
bygninger, og det er stadig tanken at 
bibeholde redningsstationen på Kyst
vejen som selskabets hovedstation. På 
Kystvejen vil således fortsat al ambu
lancekørsel, sygetransport og brand
slukningsvirksomhed udgå fra, og man 
er i færd med at indrette et hensigts
mæssigt kommunikationssystem mellem 
de to afdelinger i byen.

FLYVENDE START
Redder Svend Pedersen fra Nørresund
by fik en af de mærkeligste bugsersed- 
ler i hænde en dag i januar. Køreordren 
lød på kørsel til Aalborg Lufthavn for 
igangslæbning af ruteflyveren SK 475. 
Der er ikke noget at sige til, at Peder
sen undervejs var lidt skeptisk, selv om 
han kørte i stationens største kranvogn. 
Da kranvognen ankom til lufthavnen, 
viste det sig, at rutemaskinen - en Con- 

vair Metropolitan - var skredet ud over 
startbanen på grund af isslag.
Pedersen kørte kranvognen i stilling, og 
ved hjælp af motorspillet kom flyet ind 
på startbanen igen. Passagererne, blandt 
andre statsminister Jens Otto Krag, fik 
sig en ekstra ventetid på en times tid. 
Som Svend Pedersen sagde ved hjem
komsten til stationen: „Der er stadig 
ikke to kranture, der ligner hinanden“.
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PERSONALIA
Dødsfald
Direktør N. Nielsson, Odense

Direktør N. Nielson, Odense, blev efter 
et direktionsmøde i Odense den 10. maj 
ramt af en hjertelammelse og døde, 
69 år gammel.
Efter at have været ansat forskellige 
steder i Odense så Nielson en dag i 
1919 en annonce i Fyens Stiftstidende, 
hvor et nyoprettet redningskorps søgte 
en assistent-elev. Han reflekterede og 
blev modtaget af William Falck sen., 
der straks antog ham. Med denne an
sættelse begyndte nogle år, rige på op
levelser for Nielson. Den unge mand 
startede så beskedent, som det sig hørte 
i disse tider, idet han som vagtmester 
skulle sørge for meldinger til stationens 
mandskab, hvilket skete fra 4. sal i en 
cigarkasse, der blev firet ned til de fire 
redningskøretøjer i gården. Når der var 
udrykning, fløjtede Nielson i en tog
fløjte.
Kun to år efter sin ansættelse blev 
Nielson inspektør på stationen, og da 
William Falck sen. i 1934 overtog di
rektørposten i København efter sin bro
der Rudolf, blev Nielson direktør i 
Odense. Han blev en venlig og imøde

kommende chef, der fik venner overalt. 
Ikke alene redningskorpset havde hans 
interesse. Han fik i byen en række til
lidshverv, således blev han formand for 
Landsforeningen mod Polio’s Odense- 
afdeling, tjenestegrenschef i civilforsva
ret, komitéformand i Dansk Folkehjælp 
og lokalformand i Landsforeningen til 
Hjertesygdommenes Bekæmpelse, hvil
ken post han beklædte, da han selv blev 
ramt af en hjertelammelse.

Akkvisitør Aksel Pedersen, Ringsted
Akkvisitør Aksel Pedersen afgik den 4. 
maj ved døden - 61 år gammel. Aksel 
Pedersen blev i 1956 knyttet til korpset 
som repræsentant i Nakskov, hvorefter 
han i 1961 blev overflyttet til sin hjem
egn, Ringsted. I den sidste tid var Pe
dersen svækket af alvorlig sygdom.

Redder Svend Aage Hansen, Varde 
Redder Svend Aage Hansen afgik ved 
døden den 18. april. Svend Aage Han
sen havde kun været tilknyttet korpset 
et års tid, men havde på den korte tid 
opnået et sjældent ry for sin dygtighed 
og sit omgængelige væsen.

★

Omflytninger
Det kan i en stor og geografisk decen
traliseret virksomhed ikke undgås, at 
der finder ombytninger af mandskab 
og ledelse sted. Som regel er det i for
bindelse med besættelse af højere stil
linger, men efterhånden som korpset 
forsøger at samle vagtmesterfunktionen 
og entreprenørarbejde på få steder, vil 
der naturligt følge en vis omplacering 
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af mandskab uden medfølgende udnæv
nelse.
Storkøbenhavn har hidtil været forbil
lede i denne retning, idet der blandt 
andet i efteråret 1965 fandt en ompla
cering af ledere sted, men ændringer 
ved vagtcentralen m.v. vil naturligt 
fortsætte disse linier, hvorfor vi i et 
mindre omfang vil forsøge at bringe de 
løbende personelle ændringer efterhån
den som de indtræffer.

Skolens nye 
instruktør, 
Hermann 
Wegeberg.

Som det ved talrige kurser har været 
udtalt, suppleret med oplysninger fra 
vor læserundersøgelse, har Ørnegården 
som Redningsskole haft en sådan suc
ces, at kursuskapacitetens udvidelse har 
været et meget stort ønske. Det bliver 
der nu rådet bod på, idet skolen, der 
sorterer under Landt rans portudvalget, 
har stillet forslag om, at der etableres 
dobbeltkurser samt en ekstra undervis
ning i form af l-uges bjergningskursus 
for ældre og i tjenesten mere erfarne 
reddere. Dette kursus kan eventuelt kø
res distriktsvis i provinsen på egnede 
undervisningssteder.
Disse kursusplaner har stillet krav om 
en delvis overgang til faste instruktører 
på skolen, hvorfor assistent Hermann 
Wegeberg, Ballerup, har indvilget i, pr. 
1. april, fuldstændig at hellige sig un
dervisningen på Ørnegaarden. Wege- 
berg har været hjælpeinstruktør med 

bjergning som speciale og er således er
faren indenfor sit område. Han blev 
ansat i 1952 som redder på Hovedsta
tionen, hvorefter han fortsatte i Glad- 
saxe. I 1961 blev Wegeberg assistent i 
Ballerup og er altså nu - 39 år gammel 
- instruktør på Redningsskolen.

Assistent Helge Morell Langaa, Glo
strup, er pr. 1 .april efter anmodning 
overført til station Frederiksberg.

★

Udnævnt til redningsfører
Redder Anker Dalsgaard er fra 1. maj 
udnævnt til redningsfører på station 
Rønde.

Fra 1. maj er redder Svend Aage Chri
stiansen, Skanderborg, udnævnt til red
ningsfører.

Redder Bjarne Juul Hansen, Århus, er 
udnævnt til redningsfører pr. 1. juni.

Vagtmester P. W. Christensen, Ballerup, 
er fra 1. juni overgået til beskæftigelse 
som redningsfører.

★

Udnævnt til vagtmester
Redningsfører Bent Behrendtz er pr. 1. 
april udnævnt til vagtmester på station 
Glostrup.

Redder Bent Jensen, Vesterbro, er fra 
1. maj udnævnt til vagtmester på den 
københavnske vagtcentral.

Redder Steen Thomsen er fra 1. maj 
udnævnt til vagtmester på stationen i 
Hillerød.

Redningsfører Kaj Jensen, Birkerød, er 
fra 1. juni udnævnt til vagtmester på 
station Ballerup.
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Udnævnt til assistent
Redningsfører Verner Christiansen er 
blandt ansøgerne udpeget til den ledige 
assistent-stilling i Hørsholm. Christian
sen blev i 1960 ansat som redder på 
hovedstationen, hvorfra han i 1962 blev 
overført til station Tåstrup. I 1964 blev 
Christiansen redningsfører på stationen 
i Hørsholm og er altså pr. 1. maj assi
stent på samme.
Ligeledes den 1. maj er redningsfører 
Erik Fedder Nielsen udnævnt til assi
stent i Ballerup. Erik Nielsen har lige 
siden sin ansættelse i 1961 været Bal- 
lerup-mand, begyndende som redder, 
fortsat som redningsfører i 1963, og nu 
assistent.
Med virkning fra 1. maj er rednings
fører Knud Ipsen, Århus, udnævnt til 
assistent. Knud Ipsen har 12 års an
ciennitet bag sig, idet han blev antaget 
som redder i 1955 og udnævnt til red
ningsfører i Århus i 1964.

★

Udnævnt til stationsleder
Den ledige stationslederstilling i Frede
rikshavn er besat med stationsleder 
Poul Erik Thingbak fra Østervrå. Det 
er aftalt, at stationsleder Thingbak ind
til videre er konstitueret, hvorfor sta
tion Østervrå ikke p.t. vil blive opslået 
ledig. Årsagen er en mulig omlægning 
af brandslukningsstrukturen i området. 
Ordningen er trådt i kraft pr. 1. april 
d. å. Thingbak begyndte i Hjørring som 
redder i 1958, og efter 2 års forløb blev 
han leder af den daværende brandvagt 
i Østervrå. Efterhånden fik Østervrå 
under Thingbaks ledelse status af at 
være en „rigtig“ station, der dog stadig 
er under delvis administration af di
striktslederen i Hjørring. Man påregner 
i løbet af et års tid at få klarlagt pro
blemerne og truffet endelig afgørelse.

Den ledige stilling som stationsleder i 
Holstebro blev besat med stationsleder 
Poul C. Jensen fra Kjellerup. Poul Jen
sen er kendt med forholdene i Holste
bro, idet han begyndte som redder og 
blev udnævnt til assistent i 1957 på den
ne station. Da Kjellerup-stationen blev 
åbnet i 1961, blev Poul Jensen stations
leder, og det er på baggrund af de gode 
resultater, Jensen har opnået i Kjelle
rup, at han blev udpeget til den større 
Holstebro-station.

Som stationsleder i Kjellerup er over
assistent Poul Pedersen, Århus, ud
peget. Poul Pedersen blev antaget som 
redder i 1959 i Århus og har siden 
haft en løbebane som redningsfører 
(1963), assistent (1964) og overassistent 
(1966), foruden at han er svømmedyk
ker, legatmodtager og meget mere. 
Hvor mange år, Poul Pedersen har be
skæftiget sig med redningskorps, vides 
ikke, idet han er søn af stationslederen 
fra Skive og derfor bogstavelig talt fla
sket op med Falck.

★

Fra kontorerne
Kontoroverassistent Haakon Haderslev,
Randers, er pr. 1. marts d.å. udnævnt 
til fuldmægtig II på stationen i Ran
ders.

„Meddelelsens 
redaktør - Preben 

Kjær - har på 
Handelshøjskolen 

i København bestået 
HD-eksamen i 

organisation/perso
naleadministration, 

og har således ret 
til - hvis han skulle 

få lyst - at kalde 
sig civiløkonom.
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I bestræbelserne, på at hjælpe korpsets 
brandudvalg med at finde frem til et øko
nomisk forsvarligt brandslukningsmate
riel, har vi - med teknisk bistand fra sta
tion Horsens’ vagthold I - konstrueret en 
ny tohjulet enhed, der har vist sig mest 
hensigtsmæssig ved de brande, der er 
slukket inden vor ankomst.

Tekniske specifikationer:
2. cyl. luftkølet motor, model DASF. Mon
teret med frontpumpe af typen Rugbrød. 
Maksimal effekt uden omdrejninger, vek- 

selpedalgenerator med spandingsrelæ, 
tyndstangsstyretøj, dobbelt indsugning 
med udskifteligt luftfilter og vandtank 
med stor spreder.
Enheden medbringer normalt to slanger, 
der er indbygget i dæk-pakning. Den er 
forsynet med indbyggede strålerør med 
hammerlak, og udrykningssignaler findes 
i form af stor roterende ringeklokke og 
blåt blod i årene.
Der er tale om en kortdistanceenhed un
der betegnelsen „hedesprøjte“, og den 
har hidtil med godt resultat kun været i 
brug nytårsaften.
Hvorvidt den opfylder tekniske krav vi
des ikke - men den er økonomisk i an
skaffelse.

Hørt i Esbjerg
En jæger lejede en jagthytte og en hund. 
Af en eller anden grund hed hunden 
„akkvisitør“. Hunden var glimrende, og 
jagten gik fint. Jægeren kom derfor igen 
næste år, men kunne da kun leje jagt
hytten uden hund.
„Hvorfor ikke?“ spurgte han ejeren.
„Fordi hunden er ødelagt. En eller an
den, der lejede den i otte dage, blev så 
begejstret, at han kaldte den „akkvisi
tionschef“, og siden har den bare siddet 
i sit hjørne og gøet.“

Der er to slags dårer. Den ene siger: 
„Dette er gammelt, derfor er det godt.“ 
Den anden siger: „Dette er nyt, derfor 
er det bedre.“ Dean Inge.
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Direktør Jørgen Falck, København 
kan den 30. juni d. å. 

fejre 25-årsdagen for sin 
ansættelse i korpset.

En af Flyvevåbnets helikoptere 
landsætter omkomne fra en bådulykke. 

(Se artiklen inde i bladet).
►
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ERNST MØLLER RAPPORTERER:

ERA går ind i jetalderen
... Med jetfly, hotel og redningsstation i Hamburg 

er der skabt gode muligheder for ERA’s videre ekspansion...

Falck-Zonens og FDMs fælles udlands
hjælpetjeneste ERA har nu taget det 
første skridt ind i jet-alderen. Med an
skaffelsen af det første turbo-jetfly - 
en Hawker Siddley 748 - er ERA ble
vet i stand til på væsentlige punkter at 
forbedre sin service overfor abonnen
ternes tusindtallige skare.
Efter en tre ugers indflyvningstid og 
omskoling af Falcks Flyvetjenestes pi
loter, kunne ERA den 29. august præ
sentere sin nyerhvervelse ved en de
monstrationsflyvning til Hamborg, hvor 
man samtidig fik lejlighed til at vise 
den første danske „redningsambassade“, 
Falck-Huset, frem for de indbudte.

Ambulance- og rutefly
Det nye turbo-jetfly, som ikke alene 
skal anvendes som ambulancefly for 
ERA, men også fungere som rutefly på 
Falcks indenrigsruter til Odense og 
Skrydstrup, adskiller sig væsentligt fra 
de hidtil anvendte Heron-fly, som i 
mange år har været Falcks foretrukne 
fly-type.
Hawker Siddley-f lyet er ikke alene langt 
hurtigere end Heron’en. Den har med 
sine to Rolls Royce Dart MK 531-tur
binemotorer en maximal marchhastig
hed på ca. 450 km i timen. Den er også 
langt større (med plads til 40 passage
rer mod Heron’ens 16). Endvidere er
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den også - i modsætning til Heron’en - 
udstyret med trykkabine, hvilket sikrer 
passagererne mod ubehagelige trykfor
nemmelser i ørene under start og lan
ding og også giver en langt behageligere 
flyvning i en flyvehøjde, som ligger 
langt over, hvad Heron’en har kunnet

En værdig arvtager
Hawker Siddley’en er ikke uden grund 
blevet betegnet som den mest værdige 
arvtager efter luftens „Ford T“ - DC- 
3’eren. Den har nogenlunde samme 
størelse, men plads til flere passage
rer, og den har vist sig at være lige

Så trøstesløs præsenterede grunden på Kielerstrasse sig ved grundstensnedlæggelsen den 15. juli 1964.

præstere, nemlig ca. 6,5 km. Dette be
tyder, at man kan undgå de urolige 
vejrområder og bevæge sig i luftlag, 
hvor vejrforholdene stort set altid er 
rolige. Endelig er der lagt betydelig 
vægt på passagerkabinens indretning og 
comfort med indstillelige fly-stole. I be
hagelighed tåler Hawker Siddley’en in
gen sammenligning med Heron’erne. 

så økonomisk og driftsikker. Hawker 
Siddley’en opfylder naturligvis alle de 
krav, der stilles til et moderne passager
fly med hensyn til sikkerhed og com
fort. Men derudover er den udstyret 
med en række ekstraordinære raffine
menter, som f. eks. vejr-radar, automa
tisk synkronisering af de to maskiner, 
propelbremser m. v. - og for passage-
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En af de sidste store begivenheder i afdøde dir. William Falcks liv var grundstensnedlæggelsen i Hamburg. 
Til højre i billedet ses direktør Peter Straarup, der nu i 15 år har været manden bag ERA’s ekspansion.

rernes behagelighed er der tilslutning 
til et centralt iltanlæg.
I et snuptag kan passagerflyet omdan
nes til ambulancefly. De magelige og 
indstillelige stole kan med et enkelt 
greb flyttes, og kabinen kan på få øje
blikke omdannes til en veritabel „fly
vende operationsstue“. Der er tilslut
ningsmuligheder til forskelligt medi
cinsk og kirurgisk apparatur, således at 
de læger, der følger med på en ambu
lanceflyvning, i givet fald har mulig
hed for i kritiske situationer at fore
tage kirurgiske indgreb medens flyet er 
i luften.
Som ambulancefly er Hawker Siddley’ 
en derfor et væsentligt aktiv for ERA. 

Heron’en har i en årrække vist sig for
trinlig til dette brug, og vil stadig blive 
anvendt, men mangelen på trykkabine 
kunne under visse vejrmæssige omstæn
digheder gøre transporten mindre be
hagelig for passagerer og patienter.

Billig i drift
Hawker Siddley’ens økonomi er helt ek
straordinær, og i praksis vil den vise sig 
at være langt billigere pr. passager-kilo
meter end en hyrevogn forudsat at den 
kan udnyttes fuldt ud. Falck-udgaven 
af Hawker Siddley’en er udstyret med 
40 passagersæder, men fra fabrikkens 
side er der givet mulighed for at for
øge passagerantallet til 58, hvilket giver 
en forbedret fly-økonomi.
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Den overjordiske del af redningsstationen ser ikke 
ud af så meget, men under jorden er plads nok.

ERA i Hamborg
Med turbo-jet-flyet og den moderne 
redningsstation og hotel i Hamborg er 
der skabt gode muligheder for ERAs 
videre ekspansion. Rejsemålene bliver 
stadig fjernere, og ERA vil følge med. 
- Dette har været målsætningen fra den 
beskedne start af udlandshjælpetjene
sten i disse dage for netop 15 år si
den, og det er stadig ERAs mål, at sik
kerheden skal være den samme, når 
man er ude, som når man er hjemme. 
De mere end 40.000 assistancer, som er 
ydet udover hele Europa gennem ERA 
i de forløbne 15 år, understreger denne 
målsætning.
Det var derfor en historisk dag for 
ERA, da man i sommeren 1965 kunne 
tage første del af Falck-Huset i Ham

borg i brug, og et år senere indvie Dan
marks første „redningsambassade“ i ud
landet med fuldt udrustet redningssta
tion, ERA-kontor og moderne hotel 
med 120 sengepladser.

Snart for lille
Det er netop et år siden, Falck-Huset 
stod endelig færdigt, og allerede i løbet 
af dette år har det vist sig, at blive ud
nyttet fuldt ud.
Redningsafdelingens chef, direktør Jør
gen Pedersen, har således nok at se til. 
Hotellets leder, direktør Holger Ras
mussen, som i forvejen driver restaurant 
„København“ i Hamburg siger, at der 
kun er een ting, han er ked af, og det er, 
at hotellet snart er for lille. Vi må des
værre henvise mange til andre hoteller i
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byen, og det gør vi med blødende hjerte, 
siger han.
Holger Rasmussen har satset på at dri
ve hotellet med et typisk dansk køkken. 
Det har nemlig vist sig at trække gæ
ster af mange nationaliteter til, og det 
giver samtidig Holger Rasmussen mu
lighed for rationel drift af begge forret
ninger.
Hotellet, der er møbleret med det bed
ste, dansk møbelhåndværk kan præ
stere, er blevet en afgjort succes i Han
sestaden. En anerkendelse af hotellets 
standard er det, at Lufthansa i vid ud
strækning bruger det til sit flyvende 
personel og også henviser mange pas
sagerer dertil.

Fremskudt hovedkvarter
Falck-Huset, der er projekteret af Ham
borg-arkitekten Hans-Hermann Wey- 
mar, består af to fløje. En hovedfløj i 
fem etager, som bl. a. rummer ERAs 
fremskudte hovedkvarter og foruden 25 
af hotellets 60 værelser også hotellets 
to restaurationer. Bagfløjen, der er 
trukket bort fra gadestøjen, rummer 35 
hotelværelser. Alle hotelværelser er ud
styret med toilet, eget bad og bidet. 

Bag hovedbygningen findes desuden det 
underjordiske garageanlæg med plads 
til 60 biler samt ERA-redningsstatio- 
nen med ambulancer, kranvogne og an
det udrykningsmateriel.
Men en udlands-hjælpetjeneste som 
ERA består jo af meget andet end di
rekte udrykningshjælp, og derfor er det 
af stor betydning, at man har alle fa
ciliteter for hånden, som gør, at man 
kan trække i de rigtige tråde indenfor 
hele det tysksprogede område. Når man 
skal varetage mere end 120.000 abon
nenters interesser helt fra Danmark og 
langt ned i Europa, er det ikke nok at 
basere sig på et antal udrykningskøre
tøjer. Fra stationen i Hamborg skal 
man i nok så høj grad dirigere hjælp 
og assistance i andre dele af Europa og 
ikke mindst skal man også fungere som 
en slags uofficiel turistkontor. ERA- 
kontorets arbejde består derfor i me
get andet end hjælp og assistancer til 
nødstedte. Man er i lige så høj grad be
skæftiget med at vise abonnenter til 
rette med hotelreservationer på ruten 
sydover, bestilling af teaterbilletter og 
gode råd med hensyn til rejseruter o.s.v. 
o.s.v.

e.m.

Mange skandinaver har været taknemmelig for ERA-hjælp når de pludselig befandt sig som part i et sam
menstød i udlandet.
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ERA-abonnementet sørger fru Juel for pâ ERA- 
borgen i Hellerup.

ERA-hjælp 
i billeder
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Alle formaliteter er i orden og 
ambulanceflyveren er på vej mod 

det fjerne udland.

MANDEN I CENTRUM 
hedder C lemmensen. 

Han er fuldmægtig, koordinerer større 
hjælpeaktioner, idet de øvrige „ERA- 

hjælpere“ har hver sit specialområde. 
At madpakken er på bordet hører til 

dagens orden i sommerperioden - 
der er ikke tid til at besøge kantinen.

Også på den havarerede bil tænkes der . . 
Frk. Sommer spekulerer på, hvad nu 

kølergrin hedder på spansk.

Ved siden af sidder ikke søhelten, 
men ERA's H vit felt i fuld gang med 

at arrangere hjemtransport af 
havarerede biler fra udlandet.
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Overenskomsterne
På nuværende tidspunkt kan vi skønne 
i hvor stort et omfang, de nye overens
komster om brandslukning tiltrædes af 
kommunerne. Vi kan straks slå fast, at 
resultatet er udtryk for en gensidig po
sitiv indstilling til den standardisering 
af såvel overenskomstsystemet som ma
teriellet, hvilket korpsets brandudvalg 
har haft som mål.
Naturligvis er det ikke muligt at skabe 
helt ensartede vilkår landet over. Den 
primære hindring herfor kan være korp
sets stationsplacering eller kommune
sammenlægninger, der gør, at der er op
stået befolkningsmæssigt talstærke sam
fund uden for de egentlige købstæder. 
Disse nye storkommuner kan ofte have 
svært at indse, at der ikke kan ligge 
en brand- og redningsstation netop i 
deres midte, selv om vi i måske befolk
ningsmæssigt mindre købstæder eller 
bysamfund må fortsætte vor en gang 
påbegyndte stationsvirksomhed. For 
korpset ligger vanskeligheden i, at det 
ikke umiddelbart lader sig gøre at flytte

om brandslukning
en eksisterende station, der oftest er 
bundet i sin placering ved langvarige 
kontrakter, abonnementsvirksomhed 
etc. Dertil kommer, at man må lægge 
overmåde megen vægt på udryknings
afstandene, der ikke bør overstige 15 
km. Nogle steder ville løsningen være 
at etablere en helt ny station, men i vor 
pengeknappe tid er det meget vanske
ligt. Vi har i korpset beregnet, at der 
skal ret store lokalsamfund til, for at 
en brand- og redningsstation med fast 
bemanding og døgnvagt kan hvile i sig 
selv økonomisk. Hensynet til det øko
nomiske resultat for den enkelte station 
må dog træde tilbage for nødvendig
heden af landsdækningen - ellers ville 
nok halvdelen af stationerne straks bli
ve lukket.

Da De Samvirkende Sognerådsforenin
ger i Danmark og korpset i slutningen 
af maj enedes om et protokollat om 
betaling for brandslukning aftaltes da 
også, at særlige forhandlinger skulle op-

En overgang så det ud 
som om forhandlingerne 
om de nye brandkon
trakter ville løbe ind pä 
et sidespor, men faren 
drev over . . .
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Effektiv 
sluknings
hjælp 
betyder 
udrykning 
med mindst 
6 mand på 
5 minutter 
- også fra 
småstationer 
og om 
natten.

tages de steder, hvor vort hidtidige 
brandslukningsområde ændrer struktur. 
Dette kan som nævnt have sin årsag i 
kommunesammenlægninger, men også i 
den omstændighed, at en enkelt eller 
flere kommuner, der hidtil har haft 
slukningsoverenskomst med korpset, 
opretter eget brandvæsen.
Herved bortfalder forudsætningen for 
den af kommunerne ydede betaling, 
idet dette vederlag ikke for hver kom
mune dækker korpsets faktiske omkost
ninger, men for en flerhed af kommu
ner tilsammen nærmer sig det af korp
set - på grundlag af faktiske udgifter - 
beregnede niveau.
Sådanne problemer kendes i øjeblikket 
i Holbæk, Slagelse, Middelfart, Ribe og 
Tønder, hvor slukningsområderne er 
meget små og samfundsmæssigt set bør 
lægges sammen med købstadens - om 
det så skal betjenes af købstaden eller 
af korpset, det vil tiden vise.
Vi fik også ved de samme forhandlin
ger fastslået korpsets ret til ved sam

menlægning og nedlæggelse af stationer 
og brandvagter at rationalisere virk
somheden, hvis dette kan ske inden for 
rammerne af justitsministeriets godken
delse; forhold som personalet på virk
somhedskonferencerne i Esbjerg har 
været meget positive overfor. Men sam
tidig må korpset, for at kunne opfylde 
sin del af overenskomsterne, påregne at 
skulle etablere flere og bedre udrustede 
brandstationer med deltidsbeskæftiget 
mandskab forskellige steder i landet, 
hvor afstanden fra en brand- og red
ningsstation med fast døgnvagt til en
kelte af denne stations brandsluknings
kommuner er for stor. Disse hjælpe
brandstationer skal udrustes enten med 
såkaldt vagtsprøjteberedskab, d.v.s. 
vagtsprøjte + mandskab, så 2-3 mand 
kan rykke ud samtidig med, at den 
egentlige station sender et slukningstog 
til brandstedet, eller med normalbered
skab. Sådanne hjælpebrandstationer vil 
sandsynligvis blive udbygget i Fugle
bjerg, Hirtshals, Løkken, Pandrup, Sin
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dal, Vinderup, Ulfborg, Videbæk, Kne
bel, Agerbæk, Bramminge, Nordby, Nr. 
Nebel og Ølgod. De fleste steder har vi 
i øjeblikket en såkaldt brandvagt, så
ledes at der kun bliver tale om en 
navneændring og materielstandardise
ring samt forøgelse af mandskabet. 
Endvidere forestår en række lokalfor
handlinger om brandberedskabet på 
småøerne, Fyn og i byerne umiddelbart 
nord for Limfjorden, hvor særlige for
hold gør sig gældende.
Direktør P. Straarup har tidligere rede
gjort for årsagerne til, at korpset netop 
har tilstræbt normaloverenskomster for 
de 65 % af landets kommuner, der har 
brandslukningsoverenskomst med os. 
Som bekendt var der foruden de tek
niske fordele en lang række administra
tive grunde til ensartethed, eksempelvis 
fast og ens pristalsregulering, udløbs
dato, ikrafttrædelse og betalingsforhold. 
Man har også ved tilrettelæggelsen af 
systemet haft mulighederne for anven
delse af EDB-anlægget for øje. En 
overenskomst er en gensidig aftale, og 
en af de pligter, der påhviler korpset, 
er ved denne overenskomstfornyelse 
trukket særligt frem: udrykningen med 
mindst 6 mand inden for højst 5 minut
ter, vel at mærke fra samme station til 

samme brand. Det stiller særlige og 
øgede krav til vort beredskab, som vi 
bør være særdeles opmærksomme på. 
Men vore reservebrandmænd er sam
tidig døbt om til deltidsbeskæftigede 
brandmænd og har fået forhøjet de fa
ste tilskud, og det er sandelig meningen, 
at de skal indgå i hver enkelt stations 
brandberedskab. Vi har på grundlag af 
opgørelser over timeudnyttelse det sid
ste par år desværre fået en kedelig er
faring for det modsatte. Disse erfarin
ger vil i fremtiden blive ændret til kon
kret påtale, for der er i de nye normal
overenskomsters betaling slet ikke taget 
højde for, at de 6 mand alle skulle udgå 
fra stationens døgnvagt. Var dette til
fældet, skulle vort vederlag nok være 
tidoblet, og så er vi ovre i hypotesernes 
verden.

Derfor, betragt de nye overenskomster 
som et væsentligt skridt i retning af 
teknisk standardisering og økonomisk 
tilpasning, men lad Dem ikke forlede 
til at tro på brandslukningen som en 
del af vor virksomhed, der nu økono
misk kan bære en hvilken som helst 
disposition i praksis. Spørg, hvis De er 
i tvivl, men gør det skriftligt til Brand
tjenesten, Hellerupvej 49-51, Hellerup.

De nye normaloverenskomster stiller endnu større krav end tidligere til bygninger og standardiseret 
materiel.
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Det var IKKE os

3000 vidner til rystende ulykke under motorløb på Ring Djursland:

Døde og sårede midt i kaos
Den 30. juli indtraf et tragisk uheld un
der motorløbet på den såkaldte Ring 
Djursland. Fra offentlighedens side har 
man i skarpe vendinger fordømt det 
kaos, der opstod, og den omstændighed, 
at det tog ca. 25 minutter før den sidste 
af 7 dræbte og kvæstede blev kørt bort 
i ambulance.
Vi vil med det samme fastslå, at vi 
ikke havde ambulancevagt det pågæl
dende sted, og at vi tidligere har hen
ledt opmærksomheden på, at det så
kaldte rednings- eller sikkerhedsselskab, 
der påtog sig vagten, ikke i en given 
situation havde den efter vor mening 
fornødne kapacitet. Der er nemlig for
skel på, at have 2 ambulancer på ba
nen og 25 i reserve, og have 2 på ba
nen og kun 1 i reserve.
Det må siges at være en forholdsvis 
beskeden del af entréindtægten ved et 
motorløb, der skal anvendes til ambu
lancevagt, og vi har da også ved hen
vendelser om sådan vagt altid anlagt 
det synspunkt, at såvel mandskab som 
materiel ikke skulle slække det normalt 
i området værende beredskab, men være 
en foranstaltning udover de af abon
nenter og kommuner i forvejen be
talte - og så naturligvis for løbsle
delsens regning. Med normalberedska
bet i reserve har vi derfor altid ment at 
kunne dække en større ulykke på motor
baner med ambulancehjælp.
Tilbage til Ring Djursland, der åben
bart har set ambulancevagt som et nød
vendigt onde og taget det første og bil

ligste tilbud i det lønlige håb, at der 
ikke ville ske noget. Vi kan kun give vor 
tilslutning til, at det ikke burde være 
nødvendigt for en stævnearangør at 
sætte sig ind i, hvorvidt en ambulance 
nu er korrekt udstyret eller har uddan
net mandskab, men sådan er det altså 
desværre stadig i dagens Danmark.
Med hensyn til de 25 minutter har vi 
ikke taget pressens oplysninger som en 
provokation, men som en oplysning, 
der i høj grad burde undersøges og 
eventuelt dementeres af os.
Dementiet kommer vi til at gemme til 
en bedre lejlighed, for oplysningen er 
rigtig. Kl. 14.45 synes ulykken at være 
sket. Dette bekræftes af motorkyndige 
øjenvidner, der oplyser, at man havde 
kørt 8 omgange efter starten kl. 14.35.
Det der undrer os nu er, at det sikker
heds-ambulance-vagt-nøgle-selskab, der 
efter sigende skulle være på banen, ikke 
øjeblikkelig benytter sin radio i ambu
lancen til at kalde yderligere hjælp med. 
For at selskabet har radio i vognen ved 
vi fra en hel del aviser, der for et styk
ke tid siden bragte udførlige beretnin
ger og billeder af et helt nyt og epoke
gørende radiokommunikationssystem, 
som netop dette selskab havde taget 
i brug. Kort fortalt kunne - efter bil
lederne - selskabets direktør kalde et 
hvilket som helst hospital direkte fra 
patientrummet i ambulancen, en ting, 
der må siges at være af afgørende be
tydning, når man ikke har haft en ene- 
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ste mand på Statens Redningsskole - i 
hvert fald ikke i undervisningstiden. Og 
da samme direktør var redder på banen 
i Djursland, kan det da ikke have været 
manglende kendskab til anlægget.
Kl. 14.55 - 10 minutter efter ulykken 
- er det en tilskuer for broget, og han 
kalder 0-0-0 alarmcentralen, der vide
regiver melding om 1 nødvendig ambu
lance til vor station i Grenaa. Ihu
kommende konkurrencekørsel før sam
menslutningen mellem Falck og Zonen 
henviser vor vagtmester alarmcentra
len til en ambulance i Kolind, hvis 
mandskab flere gange har gjort os op
mærksom på, at det er deres område.
Kl. 14.57 er vor på banen som privat
mand værende stationsleder i Ebeltoft, 
Poul Poulsen, klar over sagens rette 
sammenhæng, og han iler til telefonen 
og får hurtigt sat vore stationer i Røn
de og Grenaa ind i situationen, hvor
efter 3 ambulancer straks er på vej. 
Begge stationer har 17 km’s kørevej, 
som - iflg. oplysninger gennem effektiv 
radiokommunikation og stempelure - 
tilbagelægges på 13 minutter.

Siden ulykken er der altså gået 25 mi
nutter, hvilket kunne have været redu
ceret med 10 minutter. Vi kunne sag
tens fortsætte denne beretning med at 
påpege forskellige tildragelser, der kun
ne sætte ambulancevagten på banen i 
dårligt lys. Vi kunne også spørge, om 
det var absolut nødvendigt at køre ud
rykning rundt i Grenaa by for at finde 
sygehuset, men det lader vi ligge, for 
det kunne smage af brødnid.
Istedet vil vi slutte med at erkende, at 
det tilsyneladende ingen sag er, at narre 
folkepensionister i Kolding til et vagt- 
sikkerheds-nøgle-abonnement, som de 
efter dagspressens udsagn slet ingen 
brug har for. Det er heller ingen sag, 
at have 25 stationer, når de 21 ikke er 
oprettet, eller tilbyde lejlighedsindeha
vere i Odense et abonnement til 72 kr. 
på ringere betingelser end et husstands
abonnement til 42,-. Det, der giver pro
blemerne er tildragelser, hvorved flere 
indgåede forpligtelser skal opfyldes 
samtidig, og når dette ikke sker, er det 
blot forkasteligt, at det kan gå ud over 
hjælpen til nødstedte eller hårdt kvæ
stede personer.

Det var os

Reddede to drenge fra at drukne 
— redningskorpset havde ikke tid

Dagbladene „Aktuelt“ og „BT“ bragte 
den 25. juli nogle alarmerende beret
ninger, hvorefter man fik det indtryk, 
at korpset i Nykøbing Sjælland i for

bindelse med et par drukneulykker hav
de været nødt til at afvise meldingerne 
på grund af manglende mulighed for at 
komme nødstedte til undsætning.
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Vi undersøgte sagen og fandt ud af, at 
det var knapt så slemt som det lød, idet 
der med få minutters mellemrum indgik 
2 forskellige druknealarmer, stationens 
ene af 3 ambulancer var ledig ved første 
meldings indgåelse, hvorfor den blev af
sendt efter denne - som det senere viste 
sig - blinde alarm,
stationen netop for tilfældets skyld har 
2 bærbare genoplivningsapparater, hvor
af det ene på dens foranledning blev 
transporteret af en redder i politiets 
patruljevogn til ulykke nr. 2,
stationen står i radiokontakt med den 
lokale Dr. Hassing, der ved melding 
nr. 2 blev underrettet og omgående 
kørte til det opgivne ulykkessted, 
stationen hele tiden handlede i forstå
else med Dr. Hassing, og disponerede 
på en sådan måde, at man hurtigere fik 
ydet hjælp til og transporteret den nød
stedte ved ulykke 2 til hospitalet, end 

man ville have opnået ved at tilkalde 
en ambulance fra Holbæk, 25 km borte. 
Da vi havde fået opklaret disse for
hold, kontaktede vi de pågældende dag
bladsredaktioner, hvor man beklagede 
overskrifterne, der måske så lidt for 
friskt på tingene. De var ikke ment som 
en anklage mod korpset, og vi slut
tede med at tilføje, at pressen altid var 
velkommen til at kontakte vore statio
ner, også hvis man havde fået det - i 
dette tilfælde forkerte - indtryk, at der 
var disponeret mindre hensigtsmæssigt. 
Forøvrigt ved læger og redningsfolk, at 
der netop for at skabe muligheder for 
en heldigt gennemført genoplivningsak
tion er brug for en kontinuert behand
ling, f. eks. på en strandbred, således at 
transportbehovet som regel ikke altid 
er stort i genoplivningens første faser. 
Noget, der også forklarer vore Nykø- 
bing-folks korrekte konduitebehandling.

Mig ser I tit

Efter at have læst om min lidelsesfælle 
- „den forhenværende abonnent“ - sy
nes jeg, det kunne være motiveret, at I 
også hørte lidt fra mig - „den eksiste
rende abonnent“ - mest fordi min type 
sikkert er langt i overtal, men også for
di jeg har haft de samme problemer 
som den forhenværende - jeg har bare 
fundet en anden måde at løse dem på. 
Jeg små skynde mig at sige, at jeg bor 
ikke i Ballerup, men jeg er alligevel gift 
med en bilglad kone, der heller ikke er 
meget for at gå, hvis hun kan få lov at 
køre bil, og helst vil hun selv sidde ved

rattet, og det gør hun tit. For det meste 
klarer hun skærene, men hun har som 
alle andre eksisterende abonnenter af 
og til chancen for at få en assistance 
hos redningskorpset, og De kan tro, 
hun er vel forberedt, det er nemlig hen- 
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de, der holder orden i regnskaberne 
hjemme hos os, og de indbetalinger, der 
skal ordnes, går hun på posthuset med 
hver den første - også girokortet fra 
Falck & Zonen. Hun opdagede hurtigt, 
at der på det sad et abonnementsbevis 
- noget nyt, I har fundet på, men slet 
ikke nogen dårlig idé - og hun fandt 
snart ud af, at vi måtte have hver sit, 
så vejen gik lige fra posten til vores 
Falck-station (den ligger lige om hjør
net), og der fik vi straks ét til, så nu 
har vi to beviser - det ene ligger altid i 
bilen, og det andet ligger hjemme i for
bindskassen.
Skulle det nu ske, at uheldet er ude - 
og det har faktisk hændt i min familie 
ikke så få gange, - ja, så ringer vi altså 
og ser, hvad der sker, og for det meste 
er det en frisk og veloplagt stemme, der 
svarer: Falck & Zonen, og så kører vi 
løs med vore problemer, og jeg må ind
rømme, at jeg af og til bliver ganske 

i nærheden; det var smart og hurtigt, 
syntes jeg, men han tog det som en helt 
dagligdags hændelse, der oven i købet 
sker flere gange daglig for hver vogn. 
Han skulle naturligvis også se abonne
mentsbeviset, og det fik han med en 
bemærkning om, at et sådant havde jeg 
ikke behøvet at bruge før. „Næh,“ sag
de han, „men vi har faktisk gjort det 
for Deres skyld, hr.“ Og så kom for
klaringen, at der desværre er mange, som 
ikke har fundet det ulejligheden værd at 
tegne abonnement, og nogle „glemmer“ 
at betale afgiften; men sker der noget, 
så tager de chancen og kalder os allige
vel som abonnenter, og den slags hjæl
peaktioner tager altid en masse tid, og 
mange gange kan vi ikke få betalt for 
vort arbejde, „og det får ud over Dem, 
hr.“, sagde redderen med et lille polisk 
smil, „for De har jo papirerne i orden“. 
Nu forstod jeg straks bedre, og så flyt
tede jeg abonnementsbeviset over i

„Nu holder vognen til De 
kommer hjem.“

imponeret; i et enkelt tilfælde havde jeg 
knapt nok lagt røret på, før kranvog
nen var uden for døren, og da jeg 
spurgte føreren, hvordan det dog kunne 
gå til, fortalte han, at I havde radio i 
alle vogne, og at han netop havde hjul
pet en anden af „de eksisterende“ lige 

handske facket, så nu kan jeg altid op
give mit abonnementsnummer og få 
hurtig hjælp.
En vintermorgen kunne min vogn ikke 
starte, og min nabos heller ikke, og da 
jeg så mig om på vejen, hvor jeg bor, 
så jeg, at mange af mine lidelsesfæller 
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havde samme problem. Nu gik tanker
ne naturligvis til redningskorpset, og 
vanemenneske, som man er, ringede jeg 
da også ... puh ha - der var lang vente
tid, for alle jeres køretøjer var ude og 
hjælpe vogne, der ikke kunne starte; 
men jeg fik da besked på, hvor lang tid 
der omtrent ville gå, og så tog jeg S- 
toget til kontoret den dag, og på vejen 
hjem bestilte jeg et nyt batteri hos min 
mekaniker, for det gamle var alligevel 
ikke modstandsdygtigt nok til en lang 
vinter med et tærende krav om hurtig 
tænding, varme og lys, og siden har jeg 
lært, at man også kan overdrive udnyt
telsen af sit abonnement. Vores lille søn 
er en rigtig vild trold på 8 år, og han 
får tit skrammer, så jod og hæfteplaster 
er jo en stor artikel hjemme hos os, 
men tilsyneladende er der ingen bund i 
jeres beholdninger af den vare. Vi har 
nu gjort det til en regel at kontrollere 
beholdningen i vores forbindskasse med 
passende mellemrum, og hvis der mang
ler noget, så sender vi rekvisitionen, 
som altid ligger i kassen, ind til jer, eller 
min kone går selv på stationen og hen
ter ny forsyning (hun har en fabel for 
Falck-mænd!). Forleden dag kom hun 
hjem og fortalte, at nu havde I fået 
medicinskabe, som abonnenterne kunne 
få på abonnement. Sådan et har jeg al
tid manglet, så I kan godt sende repræ
sentanten hen til mig og ordne den sag; 
jeg ved godt, at han skal have provision
- jeg er selv sælger og får heller ikke 
nogen egentlig fast løn.

Man har fortalt mig, at I også er brand
væsen en masse steder i landet, og nu 
ser jeg, at „den forhenværende abon
nent“ er lidt fortørnet over, at han be
taler skat til brandslukning. Det gør jeg 
også, og jeg betaler også mit abonnent
- det er da helt klart, for hvis ikke man 
havde været så fornuftig at samle alle

Medicinskabe er også jor eksisterende abonnenter.

disse ting under ét tag, så var det sik
kert blevet endnu dyrere for os stakkels 
skatteborgere. Næh, jeg er godt tilfreds 
med redningskorpset og med mit abon
nement. Nu skal jeg snart på ferie - vi 
skal til Italien i år, - tak for resten for 
ERA brochuren. I kan være ganske ro
lige, ERA abonnementet tegnede jeg al
lerede i marts, så har man jo glæde af 
det hele året, for vi stikker tit en tur til 
Sverige, og der gælder det jo også, selv 
på småture; jeg tør slet ikke tænke på, 
hvad udgifterne ville blive, hvis der 
skulle ske mig og min familie noget i 
udlandet.

Må jeg til slut gøre opmærksom på 
jeres flinke reddere; det er utroligt, 
hvad sådanne nogle fyre kan i en bil
motor eller inde i en ambulance, det er 
jo et helt rullende hospital med alle de 
instrumenter; det var en god idé den 
med redningskorpset, men som I for
står, hører jeg ikke til de billige abon
nenter, jeg benytter jer; og nøglen til 
vores entrédør, den ligger henne om 
hjørnet på Falck-stationen, vi er næsten 
i familie med hinanden.

Venlig hilsen
den eksisterende abonnent.
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Den første beretning fra

STATENS BRANDSKOLE
Statens Brandskole har netop udsendt 
en beretning for tidsrummet fra opret
telsesdagen den 1. september 1965 og til 
den 31. marts 1967. Skolen blev opret
tet, efter at folketinget havde vedtaget 
lov nr. 190 af 26. maj 1965, med hvil
ken brandlovens § 9 blev ændret. Forud 
for denne lov var gået et betydeligt 
kommissionsarbejde, i hvilket korpset 
også havde deltaget.
Brandskolen, der har til huse i lejede 
lokaler på brandstationen i Gentofte, 
blev officielt åbnet den 4. november
1965, og den 15. november s. å. modto
ges det første hold kursusdeltagere. 
Siden er det gået slag i slag, og i beret
ningstidsrummet er der afholdt i alt 12 
kurser, der fordeler sig således:
1 brandinspektørkursus (7 deltagere)
4 befalingsmandskurser (62 deltagere)
5 brandmandskurser (86 deltagere)
1 røgdykkerkursus (20 deltagere)
1 suppleringskursus (12 deltagere)
Dette giver i alt 187 deltagere, og heraf 
har 107, eller godt 57 %, været fra 
korpset. Fra kommunale brandvæsener 
har der været 68 deltagere, fra civilfor
svarskorpset 6, fra de militære værn 4 
og fra Grønlands tekniske organisation 
2.
Det oplyses til slut i beretningen, at 
driftsbudgettet for regnskabsåret 1966— 
67 (1. april—31. marts) har været 347.000 
kr., og hertil kommer så et ikke nær
mere angivet beløb for oprettelsen og 
for de første måneder indtil 31. marts
1966.
Disse er tallene taget direkte ud af sko
lens kortfattede beretning. Men det vil 
være naturligt at tilføje, at denne skole

har været en overordentlig nyttig ny
skabning, som burde have været opret
tet for mange år siden. Rundt omkring 
på stationerne har vi nu over 100 kur
susdeltagere, der kan supplere den offi
cielle beretnings lidt tørre tal. Eleverne 
vil sikkert også kunne berette om, at 
man lærer noget, man virkelig har brug 
for i det daglige arbejde. Vi kan vist 
også godt fastslå, at skolen meget hur
tigt har fundet sin form. Det var jo i 
sig selv en vanskelig opgave at tilrette
lægge en uddannelse, hvis resultater 
skulle kunne anvendes både i den tæt 
bebyggede storby og i de vidtstrakte 
landdistrikter. Men vanskelighederne er 
overvundet forbavsende hurtigt, og selv 
om en og anden måske i undervisnings
øjeblikket synes, at her er noget, man 
ikke har brug for, ja så vil det nok se
nere hen vise sig, at det nu alligevel ikke 
var så tosset at få det med. Vi vil 
gerne benytte lejligheden til at kippe 
med flaget for skolechefen, civilingeniør 
G. Haurum, som på så fortrinlig en 
måde har løst sin vanskelige opgave.

Chefen for 
Statens 
Brandskole, 
civilingeniør 
Gunnar 
Haurum.
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Men det er jo ikke gjort med et ophold 
på Brandskolen. Det grundlag, eleverne 
har fået indpodet, skal følges op og vi
derebringes til de mange medarbejdere, 
der desværre ikke kan få mulighed for 
at komme på Statens Brandskole. Der 
foreligger også store opgaver med hen
syn til uddannelse og træning af del
tidsbeskæftigede brandmænd, og herom 
vil der være at læse andetsteds i dette 
nummer.

Der kan måske være en og anden, der 
hæfter sig ved, at driftsbudgettet for 
regnskabsåret 1966—67 har været kr. 
347.000 og sammenholdt dette tal med, 
at kommunerne har betalt 23 øre pr. 
indbygger til korpset. Men der er jo og
så andre omkostninger, der skal dækkes 
af dette beløb, herunder bl. a. rejse- og 
lønomkostninger.

P-p.

Trykbandager
Bladets artikel i sidste nummer om 
trykbandager til alle udrykningsambu
lancer landet over, vakte meget stor op
sigt.
Noget tilsvarende gjorde sig gældende, 
da Vogntjenesten besluttede indførelse 
af sikkerhedsseler i ambulance- og per
sonvogne, eller da de reflekterende 
bandolerer til udrykningspersonalet blev 
lanceret. I så henseende kan korpset 
konstatere, at vi ofte vil være foregangs
mænd på områder, hvor offentlige in
stitutioner er nødt til at afvente resul
tatet af udvalgsbetænkninger og nye 
finansårsbevillinger.

Vi har fået en rapport fra station 
Odense, hvor man med held har benyt
tet trykbandage ved en udrykning til en 
montør, der var faldet ned i en 7 m høj 
silo.
Udrykningen skete med ambulance og 
katastrofevogn med marinebåre, men 
takket være trykbandagen blev denne 
sædvanligvis mere besværlige transport
måde overflødiggjort, idet Odense- 
redderne anlagde bandagen og derpå 
kunne løfte patienten smertefrit ned i 
ambulancen.
Vi har fået et brev med følgende ord
lyd:

Angående plasticstøvle
Falck-Zonen
Odense.
Undertegnede arbejder som rejsemontør. Jeg var så uheldig under mit arbejde den 
1 .februar 1967 i Davinde Grusgrav at falde ned og brække mit venstre ben lige 
over anklen. Da benet var slået helt over, spekulerede jeg meget på, hvordan jeg 
skulle komme ned fra den silo, hvor uheldet skete, men mine bekymringer var 
spildte, for da Falck-folkene så, hvordan det stod til, lagde de en plasticstøvle om 
ben og fod, og plasticstøvlen blev så lukket med lynlås. Jeg kan sige, at det var 
en stor lettelse, jeg mærkede så at sige ikke til mere under hele redningsaktionen, 
hverken at komme ned fra siloen eller i ambulancen på vej til sygehuset.

Jeg kan give denne støvle min hedste anbefaling og mener, den hør findes i 
enhver ambulance.

Med hilsen
H. C. Nielsen
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NYE STATIONSBYGNINGER

Brønderslev
Blandt andet som følge af udvidede 
brandslukningsforpligtelser i området 
har korpsets station i Brønderslev 
trængt til en udvidelse. Denne er nu 
foretaget, og hele stationen præsentere
de sig som et smukt udført samlet byg
ningsværk ved indvielsen den 10. juli 
d. å.
Stationsbygningerne er beliggende på 
hjørnet af Frederiksgade og V ester- 
gårdsgade, hvor korpset erhvervede 
grunden af Brønderslev kommune. Per
sonalet består af 15 fastansatte og 15 
deltidsbeskæftigede brandmænd. Statio
nen har slukningsforpligtelser i Brøn
derslev købstad og omegnen med godt 
30.000 indbyggere.
Stationen er udstyret med:
1 Volvo-universalsprøjte
1 Commer-vagtsprøjte
1 Land-Rover slangeudlægger
4 ambulancer
3 kranvogne
1 autotransportvogn
samt påhængssprøjter, -stige og sædvan
ligt løst materiel.

Den nye bygning er tegnet af korpsets 
tidligere arkitekt, Axel Nielsen, i sam
arbejde med ingeniørfa. O. H. Brøds- 
gaard, København. Wright, Thomsen & 
Kier fra Aalborg har stået for opførel
sen. - Hele bygningskomplekset er nu 
moderniseret og rummer de sædvanlige 
personale-faciliteter med hensyn til 
vagt-, opholds-, sanitets- og soverum. 
Derudover forefindes skolestue, auto
værksted og stationslederbolig. Statio
nen er udstyret med moderne udring
nings- og kaldeanlæg.

Indvielsen
Ved den officielle indvielse, der fandt 
sted på samme dag som stationens 25- 
års jubilæum blev markeret, var mødt 
ca. 100 gæster fra by- og omegnskom
munerne til receptionen, hvorfra Ålborg 
A/S’ driftsleder beretter:
Driftsleder E. Bødker bød velkommen 
og rettede en tak til de fremmødte gæ
ster, fordi de ville være med til at høj
tideligholde 25-årsdagen for korpsets 
start i landsdelen, idet man samtidig be
nyttede lejligheden til at markere den 
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officielle ibrugtagen af den ombyggede 
brand- og redningsstation.
Formanden for Falcks Redningskorps 
Ålborg A/S’s bestyrelse, konsul K. J. 
Kragelund, omtalte sammenslutningen 
med det kommunale brandvæsen, som 
var baggrunden for udvidelsen af sta
tionen. Konsul K. J. Kragelund omtalte 
det positive i det indrettede lokale til 
undervisningsbrug for personalet og ret
tede en tak til personale og leder, sta
tionsleder K. Ottesen, for god indsats. 
Sluttelig overrakte formanden 10-års 
hæderstegn til brandmændene Oscar 
Nielsen og Arne Christensen.
Derefter talte direktør Jørgen Falck og 
sagde, at det kun var 15 år siden, man 
på samme dato og i samme lokale ind
viede den gamle station. Direktør J. 
Falck rettede en tak til kommunerne 
omkring Brønderslev, Brønderslev by
råd, arkitekt Jepsen for forudseenhed 
ved den første projektering og perso
nalet ved stationen for den støtte, der 
er ydet, og rettede en speciel tak til for
sikringsselskabet AIS Danebroge, som 
havde medvirket til, at det også blev 
økonomisk muligt at genemføre bygge
riet.
Stationsleder K. S. Ottesen rettede en 
tak til direktør J. Falck, byens hånd
værksmestre og firmaet Wright, Thom
sen & Kier A!S for den smukke sta
tionsbygning. Omtalte samtidig, da man 
for 25 år siden flyttede ind i et nedlagt 
maskinsnedkeri. Udtalte en tak til borg
mester A. Tolstrup, der desværre var 
forhindret i at deltage, til de lokale 
brandinspektører, presse, politi og sidst, 
men ikke mindst til alle korpsets abon
nenter, som var hele baggrunden for 
korpsets eksistens.
Byrådsmedlem fru Stagsted Jepsen talte 
på byens vegne og nævnte, at en udvi

delse af en virksomhed som her altid 
bekræfter dens levedygtighed.
Formanden for Brønderslev og omegns 
landboforening, proprietær Niels Chr. 
Ostergaard talte meget humørfyldt om 
naboskab på godt og ondt og rettede en 
tak til stationen i Brønderslev for god 
hjælp til landbostanden.
Medlem af brandkommissionen, stads
ingeniør G. Thomsen omtalte kommu
nens tilfredshed med den nuværende 
ordning af brandslukningstjenesten i 
købstaden.
Brandinspektør gennem 24 år N. Chr. 
Andersen, Ingstrup, talte på kollegers 
vegne og sagde tak for godt samarbej
de.
Ingeniør Martin Petersen, Wright, 
Thomsen & Kier, sagde tak fra hånd
værksmestre og udbragte et leve for 
Falcks Redningskorps.
Lederen af politiet i Brønderslev P. A. 
Rønberg ønskede til lykke med jubilæet 
og sagde tak for et eksemplarisk sam
arbejde.

Stationsleder K. Ottesen takkede til slut 
for de mange blomsterhilsner og gaver 
og viste derefter rundt i de nye sta
tionslokaler.

Så lille så station Brønderslev ud før ombygningen.
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Nykøbing Sjælland
Der er sket noget meget glædeligt i 
Sjællands vestlige hjørne, Nykøbing Sj. 
Korpset har købt en dobbeltgrund af 
Nykøbing kommune, beliggende i byens 
udkant i et nyt industriområde, hvor 
der med tiden vil blive ganske fine vej
forbindelser til hele oplandet. Grunden 
skal af korpset bebygges med en ny sta
tion i indeværende år. Dette er glædeligt 
af to årsager. For det første er stationens 
nuværende forhold under al kritik, idet 
korpset har lejet sig ind hos den tidligere 
ZR-forpagter af stationen, og da der nu 
er et personale på 9 mand mod 3 ved 
sammenslutningen i 1963, kan enhver 

tænke sig det uholdbare i situationen, 
rent bortset fra, at vort materiel kun kan 
være af mindre størrelse for i det hele 
taget at kunne komme ind og ud af 
porten.

Den anden årsag er, at det er korpsets 
første byggeri af en ikke-brandstation i 
10 år. Den sidste, der blev færdig, var 
st. Roskilde i 1958. Det skyldes ikke, at 
korpsets brandstationer trænger hårdere 
til fornyelse end de øvrige, heller ikke, 
at korpset har nogen animositet mod 
ikke-brandstationer, men simpelt hen, 
at der i vor investeringsknappe tid må 
tages et stort hensyn til begrænsede res
sourcer, og da der ved brandsluknings
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forpligtelsers indgåen oftest er ret 
strenge regler for bygninger og mate
riel, må vi prioritere disse stationers ny- 
og ombygning højere end de øvrige. 
Det er f. eks. nødvendigt, at brand
sprøjter holdes under tag om vinteren, 
så vi ikke rykker ud med en isklump i 
stedet for vandtank.
Vi må også, med den projekterede sta
tion i Nykøbing Sj. i erindringen, erken
de, at det - trods lokale myndigheders 
yderste velvilje - er sværere at få de nød
vendige garantier og lån til ikke-brand- 
stationer, idet der tilsyneladende stadig 
hos nogle myndigheder hersker den op
fattelse, at det er mere samfundsvigtigt 
at kunne slukke en halmbrand end at 
være i stand til at rykke ud med en am
bulance og uddannet mandskab, der må
ske kan give en patient den livreddende 
behandling.

ne ændringer bringes op til 9 døgnvag
ter. De sanitære installationer bliver 
som sædvanligt meget fine. I tilslutning 
til stationen opføres et 110 m2 étplans- 
hus til stationsleder Ib Frøslev.
Stationsbyggeriet er tegnet af bygnings
tjenestens konstruktør, John Assentorp. 
Byggeriet inspiceres fra korpset af inge
niør Tage Rasmussen, der efter byg
ningstjenestens reorganisering står i di
rekte kontakt med korpsets direktører, 
Mogens og Jørgen Falck. Selve bygge
riet opføres af „Håndværkerringen“, en 
typehussammenslutning under ledelse 
af snedkermester Vagn Jacobsen, Grøn
nehave.
Fra skoletidens geografitimer ved vi, at 
der i Danmark er 3 byer med navnet 
Nykøbing. Alle tre byer skulle inden for 
kort tid kunne rose sig af at have nye 
moderne Falck & Zonen-stationer.

Stationsmodellen for Nykøbing Sj. set forfra. Til venstre stationslederens kommende hus.

Tilbage til Nykøbing Sjælland, hvor 
stationen kommer til at ligge på en 
4.300 m2 stor grund på Klinte vej. Op
førelsen sker i gule mursten med fladt 
tag. I første omgang bliver der 4 dob
beltgarager med 8 garagepladser, depot- 
og lagerrum samt vaske- og påfyld
ningsplads.
I tilbygning til garagen indrettes vagt
stue, mandskabsopholdsrum, spisekøk
ken og stationslederkontor. I første om
gang indrettes 2 mandskabs-hvilerum 
samt soveplads på vagtstuen, således at 
5 mand kan bebo stationen om natten. 
Dette tal kan dog med relativt besked-

Grunde
Korpset er nødt til at sikre sig bygge
grunde i det omfang de økonomiske 
muligheder tillader det. Samtidig er en 
grunderhvervelse et spørgsmål om vur
dering af kommende aktivitet. Vi har 
for tiden blandt andet grunde i Val
lensbæk og Hanstholm, men om bebyg
gelse eller stationsflytning er endnu 
ikke truffet afgørelse.

»Tak Du Gud for Du ej kom for Riber ret«, 
sagde kællingen til sin søn - Han hang i 
Varde Galge.

Dansk ordsprog
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MATERIELLET
Vi har prøvekørt:

LADVOGNEN

Billedet stammer nu ikke fra vores prøvekørsel, men fra Hillerød-stationens transport af den berømte 
kalif fra Bagdad - pd Børnehjælpsdagen.

Redaktionens nyeste medarbejder, Jan Assentorp, har bistået af Vogntjenestens 
leder foretaget en grundig gennemgang af vore autotransportvogne i den hensigt, at 
få påpeget småfejl og undgå ofte meningsløse skader.

Gennem de sidste par år er det blevet 
korpset klart, at ladvognen er tidens 
løsning af problemet omkring transport 
af havarerede biler, der ikke kan „løbe 
på hjulene“. Ved brug af ladvognen el
ler autotransportvognen, som den offi
cielt hedder, opnår man både en hurti
gere og mere sikker transport end ved 
f. eks. ophængning bag kranvogn. Yder
ligere er ladvognen rationel, idet mulig
heden for at medtage 2 havarerede 
vogne foreligger, hvilket er en stor for
del for stationerne i travle perioder.

Grunden til ladvognens nuværende 
konstruktion blev vel egentlig lagt ved 
anskaffelsen af det såkaldte „fejeblad“, 
fremstillet af Falck-Schmidt i Odense. 
Senere anskaffede man Tempo-vognen, 
der var en af de første selvkørende 
autotransportvogne. Denne model var 
imidlertid ikke særlig stærk, hvorfor 
konstruktionen blev ændret og andre 
mere robuste chassi’er blev anskaffet. 
En vigtig fase i ladvognens historie var 
fremstillingen af den første „knæk“- 
ladvogn, hvor den havarerede vogn blev
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anbragt på ladet ved hjælp af slidsker 
og motorspil. Vognen blev fremstillet i 
Slagelse og blev omkring december må
ned 1961 stationeret samme sted. Gode 
erfaringer med denne vogntype gjorde, 
at Vogntjenesten begyndte en seriepro
duktion, og der er indtil nu alene i Kø
benhavn A/S udstationeret 40 „knæk“- 
ladvogne.
Endvidere har man konstrueret ladvog
nen med hydraulisk vippelad, som be
nyttes i hovedstadsområderne, og Aar
hus A/S har sin egen ladvognsversion.
Ved stadige forbedringer af konstruk
tion m. v. er man således nået frem til 
de typer af ladvogne, som i hovedsagen 
benyttes i dag. De væsentligste konstruk
tive ændringer gennem tiderne er blevet 
foretaget ved den egentlige opbygning, 
men man har da også set, at mange sta
tioner efter udstationeringen har måttet 
ændre konstruktionen.
For at de ændringer, som stationerne 
har foretaget, skal kunne komme andre 
til gode, har vi i samråd med Vogntje
nesten sendt en forespørgsel til nogle sta
tioner, som er blevet forsynet med 
ladvogne. Vi ønskede oplyst, hvilke æn
dringer der var foretaget, samt hvilket 
materiel man havde fundet hensigtsmæs
sigt at anbringe i vognen. Af svarene har 
vi konkluderet, at flere af de ting, som 
stationerne har ændret, både af økono
miske og sikkerhedsmæssige hensyn, 
burde være obligatoriske ved den egent
lige opbygning og montering. Vogntje
nesten har derfor gjort værkstedet i 
Gladsaxe bekendt med disse forhold, og 
værkstedet vil ved fremtidige opbygnin
ger søge disse konstruktionsproblemer 
m. v. løst mest hensigtsmæssigt.

„KNÆK“-LADVOGN
Af de ændringer m. v., man vil foretage 
kan nævnes:

VOGNUDSTYR
Baglygter
Efter ønske fra lokale bilinspektører 
har flere stationer måttet ændre pla
ceringen af baglygterne, idet placerin
gen under ladets bagkant ikke er så 
hensigtsmæssig. Fremover vil baglygter
ne blive indbygget i den bagerste kofan
ger, således at de er mere beskyttede og 
mere end 400 mm over vejbanen.

Også uden for landevejen er transportvognen nyt
tig, f. eks. ved traktortransporter.

Advarselslys
Af sikkerhedsmæssige grunde bliver det 
gule advarselslys anbragt på en forsky
delig stang på ladets forsmæk, idet lyset 
- ved den nuværende placering på vog
nens tag - bliver dækket således, at tra
fikken bagfra ikke har mulighed for at 
se advarselslyset, f. eks. såfremt man 
transporterer en høj varevogn.

Arbejdslys
De to arbejdslygter, der monteres på 
vognen, vil fremover blive anbragt høj
ere oppe, idet lygterne derved kan lyse 
ned på ladet og således ikke blænder den 
bagfra kommende trafik.
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Værktøjsskabet
Som det har været tilfældet på tidligere 
modeller vil vi forsøge at få værktøjs
skabet monteret i vognens højre side, af 
hensyn til afhentning af værktøj m. v. i 
skabet, når man assisterer havarister på 
trafikerede veje.

TRANSPORTUDSTYR
Lad og slidsker
Da det har vist sig, at havarerede vogne 
ofte er skyld i, at ladbunden bliver re
vet op, vil der for fremtiden blive mon
teret plade over hele vognbunden. Syste
met med fastgørelsen af slidskerne vil 
blive ændret således, at slidskerne kan 
forskydes i sideretningen. Endvidere vil 
der med henblik på vinkeltræk med spil
let blive åbnet mulighed for hurtigt at 
montere et wirehjul eller en kasteblok i 
bagenden af ladet.
Der er enkelte stationer, der har anket 
over at lave vogntyper ikke umiddel
bart kan trækkes op - eller ned fra la
det uden at støde mod knækket eller 
jorden med udstødningsrør eller lignen
de. Man har for at undgå skader måt
tet anskaffe særlige ramper eller klodser, 
således at køretøjerne ikke stødte på. 

Disse stationer har ligeledes forespurgt, 
om ikke knækket kunne ændres eller 
slidskerne gøres længere, således at alle 
vogntyper uden videre kunne trækkes 
op på ladet. Hvis knækket imidlertid 
skal gøres mindre, vil det bevirke, at la
det vil ende i en højere afstand fra jor
den. Det vil sige, at slidskerne skal være 
længere, hvis linien bagud skal fortsætte 
uden yderligere knæk. Dette medfører, 
at slidskerne bliver væsentligt tungere

Ofte er der brug for individuel indstilling af slid
sker.

Slidskernes taphuller kan være svage - det ændres 
fremover.

af styrkemæssige hensyn, og endvidere 
vil der blive problemer med at placere 
slidskerne under ladet, når de ikke bru
ges, idet de vil støde på bremserørene. 
Da vi selvfølgelig er interesserede i at 
lave en så perfekt vogn som muligt, vil 
vi bestræbe os på at få ovennævnte pro
blem løst.

130



Det må erindres, at man ved opbyg
ningen af ladvogne tilstræber den 
mest ideelle løsning, men noget uni
kum kan den ikke være, idet der 
hele tiden vil være tale om en kom
promisløsning. F. eks. kan vognen 
godt gøres fladere, men så kan det 
gå ud over bæreevnen o.s.v.

En ny konstruktion af anordning 
til fastgørelse er undervejs.

Stopklodser
Anvendelse af det nuværende system 
med hensyn til de bagerste stopklodser 
indebærer ikke mulighed for at spænde 
den havarerede vogn helt fast. Man vil 
over hele landet forsøge at forbedre det
te, måske ved at indføre et system, som 
anvendes af Vejle AIS, hvor hjulene med 
en kæde og et håndgreb låses fast og så
ledes forhindrer vognen i at rulle bag
læns.

Sikkerhedskæder
For at hindre den havarerede vogn i at 
løbe frem eller tilbage i tilfælde af 
kraftig opbremsning har det vist sig 
praktisk at anvende sikkerhedskæder. 
Kæderne kan eventuelt påsvejses i la
dets for- og bagende og kan så fast
gøres de respektive steder på den hava
rerede vogn.
Disse har stationerne hidtil måttet 
fremstille selv, men er nu fast udstyr 
ved leveringen.

Wire hjul
Da ladvognen ofte bliver benyttet ved 
færdselsuheld, hvor den havarerede 
vogn ligger i grøft eller lignende, vil der 
i fremtiden blive anbragt et wirehjul i 
bagenden på vognen til brug for bl. a. 

vinkeltræk. Derved opnås også altid en 
lige føring af wiren på motorspilstrom
len.

„Sikkerhedskæde'* har vist sig nyttig - er derfor 
standardudstyr.

SKADER MED LAD VOGNE
Følelsen af, at skulle vende hjem til sta
tionen for at udfylde en skadesanmel
delse, er der vist ikke mange reddere, 
der holder af. Især ikke hvis skaden 
skyldes uagtpågivenhed fra ens egen 
side. Selv om man har erfaringer for, 
at skader, som er forårsaget ved lad
vognskørsel, er minimale i antal, er der 
alligevel mange ting, der skal iagttages 
ved kørsel med disse vogntyper. For
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Skævt træk ved „vippeladvogn" kan medføre be
skadigelse af hydraulikken, så ladet hverken kan 
komme op eller ned.

bedst at illustrere, hvorledes man und
går de skademuligheder, der er, vil vi 
her foretage en bugsering med ladvogn. 
Ved ankomsten til havaristen anbringes 
ladvognen så vidt muligt lige foran det 
havarerede køretøj. Dette gælder især 
for „vippe“-ladvognen, idet de hydrau
liske stempler ødelægges, såfremt man 
haler den havarerede vogn skævt op på 
ladet. Slidskerne anbringes nøjagtigt 
foran hjulene på havaristen, alt efter 
den pågældende vogns akselafstand. 
Ved fastgøring af motorspilswiren for
an må det som hovedregel siges, at dette 
finder sted omkring traversen, dog ikke 
på engelske og tyske FORD-vogne, 
hvor broen benyttes. Fastgøring i bag
enden foretages i videst muligt omfang 
omkring bagfjederen.
HUSK: fastgør aldrig i kofangere, 
styrestænger, bremserør, udstødningsrør 
etc.
PAS PÅ: at wiren under ophalingen 
ikke beskadiger kofangere, nummer
plade, lygter o. s. v. Under ophalingen 
med motorspillet skal man påse, at vog
nen kører lige op ad slidskerne og vog
nen således trækkes helt frem til de for
reste stopklodser.

Faktisk billede uden ord. Travers fra en FORD- 
vogn efter ladvognstransport.

HUSK: at såfremt assistancen skyldes 
blokerede bremser, trækkes den hava
rerede vogn baglæns op, da man i mod
sat fald sætter bremserne endnu mere 
fast.
For endelig fastgøring af den havarere
de vogn på ladet anbringes de bagerste 
stopklodser (,,knæk“-ladvognen), sikker
hedskæder, og som en ekstra sikring kan 
man sætte vognen i gear og/eller trække 
håndbremsen. Før kørsel påbegyndes 
med „knæk“-ladvognen, er det fornuf
tigt at påse endnu en gang, om slidsker
ne nu er anbragt ordentligt. Det er 
sådan en kedelig fornemmelse at skulle 
læsse vognen af med kun én slidske. Vi 
er nu klar til at køre, og har selvfølge
lig forinden sørget for, at der ikke be
finder sig hverken fører eller passagerer 
oppe i den havarerede vogn på ladet.
Det tillader politiet nemlig ikke.
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Øverst tv:
Fastgør aldrig i kofangere etc., men i de stærkere 
dele af vognen.Ved ankomsten til bestemmelsesstedet 

foretages forannævnte procedure i mod
sat rækkefølge og selvfølgelig med sam
me agtpågivenhed. Det kan dog tilføjes, 
at det af sikkerhedsmæssige grunde er 
klogt at lade håndbremsen på det hava
rerede køretøj være trukket let an under 
nedfiringen.

HUSK: ved enhver assistance på gader 
og veje at benytte det gule advarselslys 
også når det er højlys dag.
I „Meddelelser“ nr. 2/1967 skrev Vogn
tjenesten om ansvarsforsikring ved bug- 
seringsskader. Det fremgik heraf, at 
korpset nu ved enhver skade har en 
obligatorisk selvrisiko på 500 kroner. 
Vi har ment, at skader med autotrans
portvogne af alle kategorier som regel 
er „sjuskeskader“, hvor uheldet ind
træffer, fordi noget af det førnævnte 
har været glemt. Det må være så ærger
ligt at udfylde en skadesanmeldelse om 
et uheld, der let kunne være undgået, så 
skynd Dem langsomt ved fremtidige 
ladvognskørsler, så glemmer man ikke 
så let.

MATERIEL PÅ VOGNEN
På grundlag af indvundne erfaringer er 
der udarbejdet en plan over det værk
tøj og udstyr, som det vil være hensigts
mæssigt at anbringe i vognen. Indtil

Nederst: Håndbremsen er god at trække inden 
kørslen.

Øverst th: Anbring stopklodser korrekt, og pas på 
vognens karrosseri. Især VW’en har let ved at få 
buler af kæden.

eventuelt centrallager oprettes, vil så
dant materiel kun kunne anbringes på 
de enkelte stationers og selskabers for
anledning:

ASSISTANCEUDSTYR
Aim. 5 tons entreprenørdonkraft 
Værkstedsdonkraft med hjul - 1J4 ton 
Skamfilingspude
Bugserstænger (almindelig + Skelskør- 
stang)
Kost og skovl
2 sjækler
2 hjulnøgler (stor/lille)
Kulsyreslukker
Stålstang (koben) 
Kasteblok
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Kugletræk til bugsering af camping
vogne
Evt. „rullevogn“ til understøttelse af 
hjul på havarerede vogne
Diverse wire- og tovstropper samt 
træklodser
Håndlygte, kort og forbindskasse 
Helsingørklo
Startbatteri eller kabler til elektrisk 
anordning på vognen

HÅNDVÆRKTØJ
Nøgle til Helsingørklo
6" og 10" skiftenøgle
Stor og lille skruetrækker 
Vandpumpe- og universaltang

Hammer og mejsel
Bidetang 
Mukkert 
Pronto og platinfil
Vi håber, at denne omtale må medvirke 
til, at eventuelle problemer i forbindelse 
med ladvognskørsel bliver løst.
De her omtalte konstruktionsændringer 
m. v. er muligvis ikke fyldestgørende 
for at opnå den helt ideelle opbygning 
og montering af ladvognene. Såfremt 
nogle stationer har forslag og ideer i 
forbindelse hermed, hører Vogntjene
sten gerne nærmere herom, men til gen
gæld skulle konstruktive ændringer ikke 
mere være nødvendige på stationerne. 

je a

FRA og TIL STATIONERNE
Rapport fra Justitsministeriets Brandråd

Vi har i brandtjenesten for nylig mod
taget rapporterne fra justitsministeriets 
brandråd om forårets prøvealarmerin
ger. Lad det være sagt straks, der var 
adskilligt, der kunne og burde være bed
re. En del af fejlene, der begås, må nok 
tilskrives, at der er tale om supponerede 
brande. Men man kan jo ikke fortænke 
brandrådet i, at dette ikke optræder som 
pyromaner, således at man fik sluk
ningsarbejdet at se under virkelige for
hold. Der forekommer vel også af og 
til en forståelige nervøsitet, når man 
bliver klar over, at arbejdet kontrolle
res. Der kan også være tale om rimelige 
andre årsager til et mindre heldigt for
løb, hvilke grunde man kan sammen
fatte under begrebet „force majeure“. 
Alle disse ting forekommer formentlig 
også for andre brandvæsener, blot ken

der vi ikke rapporterne for disse. Men 
derudover begås der desværre fejl, som 
burde undgås.
Det er inspektionernes formål at få dis
se rettet. Det er tilsynsmyndighedernes 
pligt at påtale fejlene, og fra korpsets 
side er man kun interesseret i, at de 
rettes. Vi har et klart og mange gange 
tydeligt tilkendegivet sigte, at præstere 
den bedste brandslukning i landet og at 
overholde de forpligtelser, vi er indgået 
på. I de såkaldte „gode gamle dage“ 
tog man måske ikke så tungt på det, 
men i vore dage skal samfundets ser
vicefunktioner, og hertil hører også 
brandslukningen, være i orden.
Og nogle af de rapporter, vi modtager 
fra brandrådet, viser da også tydeligt, 
at det kan lade sig gøre, og det udtryk
kes i brandrådets rapport med betegnel
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sen „særdeles tilfredsstillende“, den for
nemste karakter, man kan opnå. Blandt 
de seneste seks rapporter, vi har mod
taget, var kun én med dette prædikat. 
Den var om en prøveudrykning fore
taget af stationen i Løgstør, og vi synes, 
der er god grund til at lykønske sta
tionsleder Jens Nødgaard samt hans 
dygtige personale, både det heltids- og 
det deltidsbeskæftigede.

Stations
leder 
Jens 

Nødgaard, 
Løgstør.

Stations
leder 
Thorvald 
Rosen- 
may, Ribe

NB. Vi forelægger altid brandrådets 
rapporter for stationerne, og en stå
ende vending ved forklaringen om 
fejl er: „Havde det været en rigtig 
brand uden kontrollører, ville det 
være gået meget bedre, og vi har 
altid hidtil klaret brandene godt“. 
Det er sikkert rigtigt - det tæller 
blot ikke i den foreliggende situa
tion.

P-p.

I efteråret var der ud af otte rapporter 
to med prædikatet „særdeles tilfredsstil
lende“. Den ene var Holstebro, og det 
var således, mens H. P. Jensen endnu 
var leder. Han er nu afløst af Poul Jen
sen, så der er noget at leve op til. Til 
lykke, Holstebro.
Den anden station var Ribe, så vi kip
per også med flaget for stationsleder 
Th. Rosenmay og hans dygtige perso
nale.
Løgstør og Ribe er såkaldte „små“ sta
tioner, hvor problemerne med at trom
me det fornødne mandskab sammen på 
den foreskrevne tid jo er langt vanske
ligere at løse end på de store stationer. 
Så derfor skal Løgstør og Ribe have en 
ekstra blomst med på vejen, fordi de 
har vist, at det altså kan lade sig gøre.

Egeskov - museet
Den 12. maj åbnede Egeskov Veteran
museum i en staklade, hørende til herre
gården af samme navn, beliggende ved 
Kværndrup på Sydfyn, hvor Odense- 
Svendborg og Nyborg-Fåborg vejene 
krydser hinanden.
Vort Odenseselskab har været en del 
impliceret i oprettelsen af dette mu
seum, og korpset har da også haft lej
lighed til at supplere samlingen af 
veteranbiler, -flyvemaskiner, kareter, 
billeder etc. med enkelte eksemplarer. 
Redaktionens travlhed har gjort, at vi 
endnu ikke har haft lejlighed til at be
søge museet, hvorfor en egentlig gen
nemgang må vente. Blot kan vi oplyse, 
at der blandt andet forefindes en Falck- 
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brandbil, Chevrolet 1929, fra Tåsinge, 
Zoneredningskorpsets første ambulance
flyvemaskine, den tomotorede „Mono
spar“, og en heste-ambulance, model 
1880.
Vi kan fra direktionssekretær K. A. 
Rasmussen, Odense, samtidig oplyse, at 
alle Falck & Zonen ansatte har gratis 
adgang til museet, hvis de kan legiti
mere sig på behørig vis. Med behørig 
menes uniform eller legitimationskort. 

Vi vil benytte lejligheden til at bede 
Personaleforeningen tage sagen op og få 
udstedt nogle medlemskort som kvit
tering for de 3 kr., som de fleste an
satte betaler pr. måned, uden nogen 
skriftlig tilkendegivelse af, at de er bi
dragydende medlemmer. Et sådant kort 
ville være en glimrende form for legi
timationen, når personalegoder - som 
initiativrige medarbejdere fremskaffer - 
skal udnyttes.

Transporten af Dan
marks første ambu
lancefly var en na
turlig opgave for 
korpset.

Ændringer i ledelsen
På Fællesforbundets og de enkelte sel
skabers generalforsamling i foråret er 
sket nogle ændringer i korpsenes ledel
se, mest som følge af William Falcks 
død.
Hofjægermester, cand. polit. H. Collet, 
„Lundbygaard“ pr. Lundby, blev valgt 
til formand for Fællesforbundet, idet 
denne titel afløser den tidligere, måske 
mere verdenspolitisk klingende præsi
dent-titel.

Fællesforbundet havde tidligere en 
kommitteret, d.v.s. en person inden for 
korpsets daglige ledelse, der varetog 
forbundets daglige interesser. Dette 
hverv er nu overladt direktør Mogens 
Falck, medens landsretssagfører Viggo 
Bruun er indtrådt i bestyrelsen for flere 
aktieselskaber, blandt andet det nyop
rettede Falcks Flyvetjeneste A/S. Der
udover er der ikke sket væsentlige æn
dringer.
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Direktør Jørgen 
Falcks jubilæum
Den 30. juni var en travl dag i Falck- 
Huset. Den ene skønne sommerbuket 
efter den anden dukkede op til direktør 
J. Falcks 25-års jubilæum, der blev af
holdt ved en reception på 4. sal om efter
middagen.
Jubilarens historie er kort fortalt: Yng
ste søn af William Falck, 21 år gammel 
kontorassistent i revisionsafd. efter real
eksamen og Niels Brocks Handelsskole. 
Vagtmester på Hovedstationen i 1944, 
2 år efter konstitueret stationsleder i 
Skjern, stationsleder i Fredericia 1947, 
og samme år do. for Kolding-stationen. 
I 1950 direktør i Aalborg A/S efter dir. 
Fruensgaards død. Flere tillidshverv og 

Dansk Røde Kors’ fortjensttegn. I 1964 
hentet til København for sammen med 
sin broder, Mogens Falck, at varetage 
den administrerende ledelse.
I stedet for at hellige os jubilarens hi
storie, vil vi kort beskrive Jørgen Falck 
som den persona grata (af hensyn til 
personaleforeningens formand: popu
lære personlighed), som han vitterlig er - 
i og uden for korpset.
Der er ingen tvivl om, at når Jørgen 
Falck på et personalemøde i Aalborg 
erklærer, at vi alle er guld værd - men 
det desværre ikke er muligt at betale 
med mere end sølv, så mener han det. 
Der er heller ingen tvivl om, at hvis en 
medarbejder ønsker at tale med direk
tionen om en eller anden sag, der må
ske går lidt ud over det rent tjenstlige, 
så kan han komme til Jørgen Falck og 
få et ærligt svar eller en redelig vejled
ning. Men ham, der kommer bukkende 
og skrabende op på kontoret uden an
det formål end at fedte - han kommer 
lige så hurtigt ud igen.
Sådan kendes direktør Jørgen Falck, og 
vi burde rettelig have været noget hurti
gere med at bringe en lykønskning.

Til venstre: Direktør Jørgen Falck får her over
rakt Fællesforbundets hæderstegn i guld af den ny
valgte formand, kammerherre, cand. polit. H. Col
let. Fællesforbundets kommitterede, direktør Mo
gens Falck, ses i baggrunden.
Nederst: Et udsnit af de mange gratulanter.
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I sidste nummer, side 89, bragte vi et 
billede af to smukke damer og et par 
sultne herrer. Vi skrev, at det var Edel 
Rysholm og Mona Frederiksen samt 
Rosenblad og Finn Petersen.
De to yderpunkter, Edel Rysholm og 
Finn Petersen, er rigtige nok, men de 
to i midten var Birthe Lindblad og 
Gunnar Johansen - undskyld. Vi kan 
ikke berigtige ved at bringe et billede 
af Mona Frederiksen, for hun sagde 
pænt farvel den 1. august.

Personalia
Dødsfald
Akkvisitør C. H. Jensen, Bornholm.
Akkvisitør Carl Henry Jensen fra Røn
ne af gik den 3. august ved døden, 64 år 
gammel. Akkvisitør Jensen var en kendt 
skikkelse på øen, idet han i 13 år har 
været repræsentant for redningskorpse
nes abonnementsvirksomhed. Han blev 
ansat ved ZR i september 1954 som ene
ste akkvisitør, og ved sammenslutnin
gen i 1963 delte han området med Sv. 
Hjort. C. H. Jensen var afholdt på de 
bornholmske redningsstationer for sit 
rolige og ærlige væsen.

Udnævnelser
Udnævnt til redningsfører
Med virkning fra 1. juni er redder John 
Frederiksen udnævnt til redningsfører 
på station Birkerød.
Redder Mogens Hansen, Holbæk, er 
udnævnt til redningsfører pr. 1. juli.

Udnævnt til vagtmester
Redder Kjeld Fonnesbech-Sandberg er 
pr. 1. juli udnævnt til vagtmester på 
station Frederiksberg.
Med virkning fra 1. juli er rednings
fører Ove Hansen, Glostrup, udnævnt 
til vagtmester.

Udnævnt til assistent
En ledig stilling som assistent på sta
tionen i Bogense er pr. 1. juli blevet 
besat med redder Thage Maar Hansen, 
Odense. Hansen har siden sin ansættelse 
i 1957 været beskæftiget som redder ved 
station Odense.

Udnævnt til stationsleder
Stillingen som stationsleder i Hornslet 
er - efter stationsleder Viggo Brinks 
fratræden på grund af alder - blevet 
besat med vagtmester Dion Benne tzen, 
Randers. Dion Bennetzen har haft hele 
sin løbebane i korpset på stationen i 
Randers, hvor han startede som redder 
i 1958. I 1960 blev han udnævnt til 
vagtmester og har virket som sådan 
indtil tiltrædelsen af den nye stilling i 
Hornslet den 1. juli.

Fra kontorerne:
Kontorassistent Lis Feely, Brandtjene
sten, er med virkning fra 1. juli ud
nævnt til sekretær. Lis Feely har en al
sidig handels- og kontoruddannelse bag 
sig, hvilket har medvirket til, at hun 
siden sin ansættelse i 1965 har gjort en 
så hurtig og fin karriere inden for 
korpsets rækker.

Med virkning fra 1. august er overassi
stent lllica Mikkelsen, Bogholderiet i 
København, udnævnt til sekretær. Fru 
Mikkelsen startede som kontorassistent 
i Revisionsafdelingen i 1953, og som 
påskønnelse for sit arbejde, blev hun i 
1963 udnævnt til overassistent. I januar 
1966 blev fru Mikkelsen forflyttet til 
Bogholderiet, hvor der oprettedes en 
speciel afdeling til behandling af kredi
torfakturaer, her blev fru Mikkelsen 
primus motor og vil således fortsat være 
beskæftiget med at holde styr på kredi
torerne.
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ERA-præmier
I vort referat af akkvisitørkonferencen i 
Esbjerg i dette blads sidste nummer op
lyste vi, at akkvisitørerne ikke ønskede 
kvota- og præmieordninger i lighed med 
de, som akvisitionsafdelingen og ERA 
havde lanceret.

For sidstnævntes vedkommende oplyser 
direktør P. Straarup, at ERA ikke har 

lanceret nogen form for præmieord
ning. Det, man gjorde, var, at tilbyde 
akkvisitørerne en mindre præmie, der 
var blevet tilvejebragt gennem en ny 
procentberegning, idet man på denne 
måde ville lade korpsets akkvisitører få 
glæde af nogle få ører, der sammenlagt 
kunne give en pæn sum.
Dette tilbud afslog korpsets akkvisi
tører, og pengene .. .? - de er nu gået i 
korpsets kasse.

Ordbogen
Adskillige har i tidens løb klaget over, at 
„Meddelelser“ skulle læses med en frem
medordbog ved siden af. Sidst gav et 
par latinske citater anledninger til pro
tester og harmfulde udbrud. Derfor har 
vi fra nu indført ekstra læserservice i 
form af en liste over fremmedord her 
på sidste side. Vel at mærke fremmed
ord, der forekommer i bladet.
For at skabe lidt „Fup eller faktastem
ning“ har vi valgt at lade ordene over
sætte på tre forskellige måder, og for at 
vore stakkels læsere ikke helt skal tabe 
modet ved en selvstændig indsats, har vi 
valgt at sætte kryds ved den rigtige over
sættelse.
Første ord:
Fjederbuk = En, der sover i trækøje.

X = Noget, der er med til, at 
chassis’et bevæger sig, når 
hjulene kører rundt.

= En rejsende i spiraler.

Helsingørklo = Assistentens håndskrift i 
byen af samme navn.

x = noget, der sættes på no
get, der sidder i noget 
på en kranvogn.

= En klo, der hed noget 
andet, hvis den var op
fundet et andet sted.

★

Lokalredaktionen i Fredericia oplyser, at 
redder Poul Dahl stadig er byens bedste 
- og eneste - kattefanger. Han kan efter 
sigende jagte byens misser som ingen 
anden. Sidst skete dog en misforståelse, 
idet han fik færten af miss Fredericia, 
men måtte opgive jagten, idet byens sty
re forlanger, at han for at få sin beløn
ning skal aflevere den pågældendes ha
le ...
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Så lykkedes det....
Redder Ole With Nielsen, 

Sundbyøster, 
fik under prinsessebrylluppet 
til opgave at transportere en 

vaskeægte Rolls-Royce 
med ødelagt styretøj.
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Om en god hensigt og dens midler
Det er dette blads opgave at orientere 
personalet om de ting, der er sket eller 
skal ske i vor virksomhed. Om bladet 
løser denne opgave tilfredsstillende, kan 
man selvsagt have forskellige meninger, 
og man kan til eksempel også have den 
mening, der blev udtrykt så kontant i 
personaleforeningsbladets oktober-num
mer af en Lyngby-redder, at man aldrig 
får noget at vide om, hvad der sker i 
korpset!
Kigger man det sidste års numre af 
„Meddelelser“ igennem, støder man på 
en række omtaler af nyt materiel, byg
geplaner, større redningsaktioner og 
slukningsarbejder. Man finder refera
ter fra to virksomhedskonferencer, 
gennemgang af den nye standardover
enskomst om brandslukning og af en 
foretagen læserundersøgelse. Og så har 
der været artikler om fluorescerende 
bandolerer, og en tilsigtet rationalise
ring af og på stationer, om statens 
brandskole, skibsfartens og luftfartens 
redningstjeneste og mange andre emner. 
Skulle denne orientering virkelig repræ
sentere helt spildte kræfter? Kan det 
være rigtigt, at ingen på Lyngby-statio- 
nen protesterede? Eller har referenten 
ikke fået det hele med?
Vi er selvfølgelig komplet uenige med 
den mand, der mente, at vor generelle 
orientering intet er værd. Vi tør endda 
vove den påstand, at den er bedre end 
i de fleste andre virksomheder. Men 
dermed har vi ikke villet sige, at den 
ikke kan blive bedre. Så vidt vore evner 
rækker, vil vi bestræbe os for at gøre 
den mere fyldestgørende, og vi ville 
have været taknemmelige, om de gode 
folk i Lyngby havde bidraget i det 
mindste med et par gode råd. Men dem 

ledte man forgæves efter i referatet, og 
referenten var åbenbart ikke den mand, 
der var interesseret i at provokere dem 
frem, således som man ellers prøver på 
det under en diskussion.
De største begivenheder har som nævnt 
allerede været omtalt i dette blad, som 
endog har suppleret sidste årsberetning 
ganske godt, når vi selv skal sige det. 
Nogle emner er naturligvis behandlet 
mere udførligt end andre, men det lig
ger i sagens natur, at noget stof bedre 
lader sig uddybe end andet. I den sam
menhæng kan man af såvel Lyngby- 
mødet som et par andre indlæg i perso
naleforeningsbladet få det indtryk, at 
overenskomstfornyelserne ville have væ
ret stof, som man gerne havde set be
handlet mere indgående. Hvis indtryk
ket er rigtigt, kan man med nogen ret 
spørge, hvilken behandling man er ude 
efter? Overenskomsterne foreligger nu 
trykte, og de er i vid udstrækning kom
menteret. Det er klart, at man kan skri
ve side op og side ned om mange af be
stemmelserne, men hvorfor skulle vi 
gøre det? Hvis en bestemmelse medfø
rer uoverensstemmelser i parternes op
fattelser, indeholder overenskomsterne 
regler for uoverensstemmelsernes be
handling, og disse regler skal følges.
Og vi vil ganske naturligt orientere alle 
om de enkelte afgørelser.
Men måske er det slet ikke det reelle, 
dvs. overenskomsternes indhold, der på
kalder den store interesse, men mere 
drøftelserne, der er gået forud og her
under det grundlag, hvorpå forhandlin
gerne om de nye overenskomster er 
blevet til. Et fingerpeg herom findes i 
et afsnit af referatet fra Lyngby. En af 
diskussionens deltagere siger her, at 
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overenskomsten gennemførtes ufint fra 
korpsets side! Det var da en besynder
lig påstand! Hvordan i alverden skulle 
vi dog kunne gennemføre en ny over
enskomst ufint? Vi har forhandlet om 
hver detalje i overenskomsten, og vor 
modpart i forhandlingen var reddernes 
faglige organisation, der blev bistået af 
to tillidsmænd. Ingen ytrede under for
handlingerne noget om, at vi var ufine. 
Og vi har heller ikke selv fornemmelsen 
af at have optrådt sådan. Tværtimod er 
vi af den opfattelse, at vi strakte os 
længere, end vi egentlig havde råd til. 
Helt urimeligt føjer den pågældende 
redder til, at det reelle ved de nye løn
ninger er, at det var korpset, der vandt, 
og redderne, der tabte. Her kunne man 
nok være fristet til at bruge nogle af 
de udtryk, som referenten fandt det for 
godt at pynte sit referat med. Det er 
dog et stift stykke at påstå, at man har 
tabt i en overenskomstforhandling, når

Støt indsamlingen 
af hverdags

problemer

man vitterligt har fået vilkårene for
bedret med mindst 10%, alene hvad 
den økonomiske side af sagen angår. 
Det svarer nogenlunde til 5-6 millioner 
kr. om året for os. Gør man sig den 
ulejlighed - men det gør man sig nok 
ikke, for det er lettere at lade være - at 
undersøge arten og omfanget af de æn
dringer, der har fundet sted på det øv
rige arbejdsmarked, kan man kun kom
me til det resultat, at vort personale 
har fået forbedringer, som sagtens kan 
tåle sammenligning med ændringerne i 
den bedre del af de fornyede overens
komster. Meget få overenskomster har 
fået forbedringer, der går ud over det, 
vi har ydet.
I et indlæg i personalebladet siger en 
Rødovre-redder, der for øvrigt og me
get interessant ophørte med sin tjeneste, 
længe før bladet optog hans indlæg, at 
redderne ikke har fået, hvad de har 
krævet! Ja, tænk! Ikke at have fået alt, 
hvad man krævede, er dog helt even
tyrligt. Vi ved vel allesammen, at vi 
bare skal lukke munden op og stille 
alle de krav, vi kan finde på. Så vil de 
fluks blive opfyldt. Men i rednings
korpsene ser man altså anderledes på 
det. Dér får man ikke alt, hvad man 
kræver; man nødsages til at forhandle 
om tingene! Det har man dog aldrig 
hørt om før!
Hvad samme mand skriver om afstem
ning, skal vi såmænd ikke blande os i. 
Men vi har lyst til at tilføje, at det ef
ter vor opfattelse er noget omstænde
ligt først at vælge repræsentanter til at 
varetage sine interesser for derefter at 
forlange forelagt de resultater, repræ
sentanterne kommer til. Så kan man 
altid se, om man vil godkende dem. 
Sandheden er jo, at det næppe er mu
ligt for den enkelte at vurdere forhand
lingsresultatets samlede virkning. Det er 
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sammensat af en lang række detaljer, 
som forhandlerne har gennemgået sær
deles grundigt, og når forhandlingerne 
er færdige, ved de to parters repræsen
tanter ret nøje, hvor meget de har gi
vet respektive fået. Men disse repræ
sentanter tør man altså ikke stole så 
meget på, at de - når de mener at væ
re kommet så langt som overhovedet 
muligt - kan slutte på alle medlem
mers vegne! Hvilken tillid! Man for
står, hvorfor det somme tider kan væ
re svært at få overtalt en mand til at 
være tillidsmand. Det med tilliden lig
ger det åbenbart lidt tungt med.
For at vende tilbage til Lyngby-refera- 
tet har vi intet imod skilderier på væg
gene, men kan man fortænke os i, at vi 
gerne vil have hånd i hanke med det, 
der ophænges? Vi har set mange ræd
sler, og selv om kvinder i dag ikke er, 
hvad de har været, hvad sensibilitet an
går, så er det stadig væk sådan, at det 
svage køn - og her tænkes på eventu
elle besøg af redderkoner - kan få et 
ugunstigt indtryk af deres mænd, hvis 
det, der er ophængt på væggene, er alt 
for underlødigt. Lad os også sige om de 
rejste uniformsproblemer, at de unæg
telig har undret os. Netop Lyngby-sta- 
tionens folk var de første, der fik ud
leveret branddragter og brandstøvler. 
Alligevel går det ud over jakkerne, så 
uniformen må renses efter hver brand 
og støvlerne nyforsåles. Den slags ud
talelser må da være overdrevne!
Hvorfor ikke alle får en kalender? Ja, 
det er et spørgsmål om økonomi. Men 
det var måske en idé, personaleforenin
gen kunne tage op? Man har før i for
eningen talt om at lave en lommebog, 
og de to ting kan godt siges at være lidt 
i familie.
Vi er meget kede af, at Lyngby-folkene 
kun har et mådeligt bordtennislokale, 

og da ikke alle spiller bordtennis, er det 
altså ikke engang alle, der kan have 
fornøjelse selv af det mådelige. Vi ville 
gerne kunne byde på et hobbyrum med 
høvlebænk og værktøj og slige ting, og 
havde vi midler nok, skulle det såmænd 
heller ikke skorte på andre faciliteter. 
Men vi må indrømme, at vi endnu fat
tes de økonomiske evner til at præstere 
den slags. Man må erindre, at det er 
over 100 steder, ønskerne skal imøde
kommes. Det vil komme med årene. 
Men man får intet gratis i denne ver
den, og det, vi gerne ville ofre på sta
tionerne og stationslokalerne, skal vi 
betale med penge, som vi først skal ind
tjene.
Når vi nu er i gang med personalefor
eningsbladet, går det vel nok an at sige 
lidt om det gengivne læserbrev fra en 
redders kone, der kalder sig for en 
glemt kone. Vi har den største medli
denhed med hende. Tænk, at hun skal 
vaske sin supermands svedige sokker, 
gøre hovedrent, fordi manden har pud
set sine støvler, smøre mad til ham og 
tysse på børnene, når far sover.
En smule kunne personaleforenings
bladet have gjort ved at henvise damen 
til side 21 i personalehåndbogen, hvor 
det netop siges, at lillemor er velkom
men på stationen, og at hun skal be
handles med fornøden respekt.
Vi er bestemt ikke fjendtligt indstillet 
over for vore redderes bedre halvdele, 
og kan vi finde på noget, der vil for
søde deres tilværelse, skal det ikke skor
te på vor gode vilje.
Det må være klart for enhver, at der 
er noget galt med klimaet hos os, når 
man ikke efter forgodtbefindende kan 
hænge kulørte billeder af oppumpede 
strippere op i opholdsrummene, når 
man ikke kan få indrettet et ordentligt 
billardlokale og ikke kan få udleveret 
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en reklamekalender. På den måde skal 
lysten til arbejdet jo fordufte! Hvis 
bare personaleforeningsbladet kan fort
sætte i samme bane, skal vi - som altså 
forudsættes at have et dårligt klima - 
nok få et, der er bedre. Og så vil vi en 
skønne dag kunne glæde hele det øvrige 
erhvervsliv med den opdagelse, at pjat- 

terier som LO’s betænkning om demo
krati på arbejdspladserne samt statens 
og organisationernes forsøg på gennem 
uddannelse, diskussioner, studiekredse 
og virksomhedskonferencer at løse flest 
mulige af arbejdspladsernes problemer 
i virkeligheden er det rene narreværk.

BJ.

Sygekørsel og abonnementsvirksomhed
Efterhånden som nye behandlingsme
toder og forsøg på hospitalerne har 
godtgjort, at en del patienter med jævne 
mellemrum kan bringes hjem i de mere 
vante omgivelser melder problemerne 
sig omkring sygekørsel og abonne
mentsdækning. Det er ganske givet, at 
motiverne bag vor formulering af abon
nementsbetingelserne ikke har været, at 
sådanne besøgsture skulle være under 
abonnement. På den anden side må det 
erkendes, at der findes et behov hos 
abonnenten, hvorfor vi her vil redegøre 
for korpsets indstilling til dette behov.

„Orlovsture66
I overensstemmelse med vort normale 
synspunkt om at varetage abonnentens 
tarv bedst muligt ud fra det opståede 
behov ville det være rimeligt at befor
dre liggende patienter, for hvem syge
huset stod som garant for nødvendig
heden af sygetransport, fra og til hos
pitalet, når patienten fik „orlov“ f. eks. 
i en week-end. Men det fra langture 
kendte krav om direkte lægeordination 
ved gentagne kørsler kan også anvendes 
her, således at vi kort og godt gerne vil 
påtage os kørsel til week-end besøg, 
hvis

1. Liggende transport er nødvendig.

2. Forudsætningen for „orlov“ fra sy
gehuset er sygetransportmulighed.

3. Der ikke vil blive tale om mere end 
1 à 2 „orlovsture“ pr. indlæggelse.

4. Der er tale om kørsel fra og til nær
meste hospital.

Punkt 3 er naturligvis af hensyn til 
f. eks. ældre mennesker, hvis ophold 
vil strække sig over meget lange perio
der på sygehus eller plejehjem. For 
disse må opnås en betalingsordning for 
sygekørslen. Punkterne 1, 2, 3 og 4 er 
affattet som en parallel til den i dag 
foretagne kørsel til og fra ambulant be
handling, om hvilken kan siges, at det 
ofte er patienter med et mindre syge
transportbehov end de, der sendes hjem 
på „orlov“ fra sygehuset.

Juleture
Næste problem er beslægtet med det 
førnævnte. Abonnementsdækning i for
bindelse med besøgsture juleaften. Her 
må tilsvarende regler kunne anvendes, 
for så vidt angår kørsler fra hospital til
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VI KA’ LI’ ØSTERS . . .
... og hvis fru Brydesen havde 
fulgt sin dybfrosne søn til 
hospitalet og havde haft abonne
ment på redningskorpset, så 
havde vi naturligvis kørt 
fru Brydesen hjem igen, da hun 
jo var stum, og vi ikke vidste, 
at hun var morder på dette 
tidspunkt. Munk og Gormsen ser 
fornøjede ud; mon de har 
abonnementsbeviset i lommen?

!

familie, forudsat at patienten stadig må 
anses for at opfylde betingelserne for 
„orlovsture“. Kørsel fra hjem eller 
plejehjem til familie må der stadig op
nås kørselsordning for.

Mødreture
Med hospitalsspecialiseringen opstår 
ofte problemer omkring ledsagendes 
hjemkørsel, hvis et medlem af husstan
den skal indlægges. Før i tiden skete 
indlæggelsen altid til nærmeste hospital, 
og hjemkørselsbehovet var derfor ikke 
så stort. Generelt må siges, at hjem
kørslen må være korpset uvedkommen
de, ud fra den betragtning, at der ikke 
er tale om sygetransport, men vi vil 
dog gøre den undtagelse, at der under 
abonnement tages vidtgående hensyn til 
mødre eller fædre, der har ledsaget de
res børn til hospital fra hjemmet. Hvis 
kørslen foretages uden for de normale 
befordringsmidlers køreplan bør sta

tionerne i videst muligt omfang drage 
omsorg for, at forældrene tages med 
ambulancen retur, under forudsætning 
af

1. At ventetid med indlæggelse etc. 
ikke vil overstige maksimalt et 
kvarter.

2. At returnering med forældre ikke 
griber forstyrende ind i den øvrige 
kørsels afvikling.

Det må bemærkes, at der ikke vil frem
komme et tillæg til nuværende abonne
mentsbetingelser eller lignende, men at 
dette blot skal være noget, man lokalt 
finder ud af.

Tvivlstilfælde kan inden kørsel forelæg
ges pågældende selskabs abonnements
afdeling, og vi ville sætte stor pris på at 
få meddelelser om eventuelt konstateret 
misbrug eller misfortolkninger i forbin
delse med det her anførte.
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Denne gennem de sidste 20 år længe 
ventede håndbog er nu vel udkommet 
og udsendt. Det tog alligevel over et 
halvt år at trykke den, og bogtrykkeriet 
skal ikke have hele skylden, for vi 
„trak“ den i ørerne i foråret for at af
vente de nye overenskomstafslutninger, 
og at de lod vente alt for længe på sig, 
vil vi kun konstatere og helst ikke 
kommentere i denne forbindelse.

Håndbogen er en realitet, og vi kan på 
nuværende tidspunkt rette en virkelig 
velment tak til alle de i administra
tionen og faglige tillidsmand på statio
nerne, der har bistået med råd og kom
mentarer.

Det er ikke anciennitetshæmmede per
soner, der har stået for redaktionen. 
Det kan have den ulempe, at vi ikke 
har fået det hele med, men til gen
gæld den fordel, at vi måske har været 
lidt mere frie og objektive i udform
ningen, samtidig med, at vi har kunnet 
øse af de andres erfaringskilder.

Af reglementer findes i håndbogen:
U n if orm regiem ent (ny red iger et).
Kørsels- og udrykningsreglement, der 
erstatter den tidligere kørselsinstruks og 
delvis det københavnske radioreglement. 
Personalelovene „3 vigtige mediems- 
skaber“.
Abonnementsvilkår, der for første gang 
udsendes til orientering for alle ansatte.

Det har som nævnt været en langvarig 
redaktion, men vi kan trøste Dem med 
at De har en af Danmarks bedste og 
mest moderne personalehåndbøger i 
hænde - synes vi i hvert fald selv.
Det ville være urealistisk, om vi selv 
bedømte håndbogens indhold, idet vi 
naturligvis kun ville rose det, vi selv 
har været med til at skrive og redigere. 
I stedet vil vi hæfte os ved de indlagte 
bilag, der for kørsels- og uniformsregle
mentets vedkommende er blevet til gen
nem intensivt udvalgsarbejde, hvor 
specialister på dette felt har fået lejlig
hed til at udtale sig inden trykningen.
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Kørsels- og udrykningsreglement

Det første reglement i personalehånd
bogen er en nyskabelse. Kørsels- og ud
rykningsreglement har vi kaldt det, idet 
det helt erstatter den lille kørsels
instruks og delvis det lille radioregle
ment. Samtidig har vi tilføjet nogle 
generelle bestemmelser for almindelig 
kørsel, og resultatet af arbejdsgruppe 
,,BRAND“’s arbejde i 1963, udryk
ningsreglementet har vi såmænd også 
fået med.
Alle ansatte i den tekniske tjeneste gør 
klogt i at sætte sig grundigt ind i regle
mentet. For nogle år siden skete flere 
alvorlige ulykker i forbindelse med ud
rykningskørsel. Tendensen var klar 
med det samme: hvis instruksen var 
overtrådt måtte vi tage omgående af
sked med den pågældende. Denne præ
cedens er ikke ændret, så derfor vil vi 
endnu en gang appellere til alle om at 
læse - og følge - det nye kørsels- og 
udrykningsreglement.

A. Bestemmelser for almindelig 
kørsel og hjælpeydelsernes 
udførelse

I dette afsnit er den daglige komman
dovej straks slået fast. Det er redderen 
i vognen, der skal følge vagtbordets 
anvisninger, og ikke omvendt. Dernæst 
er der gjort rede for kørsel uden ud
rykning, hvor det udtrykkeligt er nævnt, 
at korpset eller dets personale ikke ny
der nogen som helst forrettigheder i 
trafikken. Små udskejelser, som at køre 
venstre om hellefyr eller parkere sin 
privatvogn ud for „parkering forbuds
skilte i den tro, at man har så nært 
samarbejde med politiet, at den nok 
går, tolereres ikke af nogen, og korp
sets ledelse har samtidig ønsket, at per

sonalet i trafikken bør være et godt 
eksempel for andre. Så lad være med 
at mase frem i fodgængerovergange 
eller vrænge ad medtrafikanter, det kan 
medføre fortabelse af retten til at føre 
korpsets køretøjer.
I det hele taget er der i dette afsnit af 
reglementet lagt vægt på den korrekte 
optræden og det høflige væsen. Med 
flere småsager i erindringen er der 
samtidig taget højde for, hvorledes 
køresedler udfyldes, kvitteringer opnås 
og hvornår der skal meldes klar til 
vagtbordet. Det sidste punkt i dette af
snit vil vi citere:

„Ethvert ønske om ærinde under
vejs til eller fra et assistancested 
skal fremsættes som en anmodning 
og kan i givet fald afslås.“

Pølsevogne er næsten uundværlige, når der er travl
hed. Men den ene redder kunne nu godt være 
blevet i vognen og hørt efter radioen.

Mon ikke kommentarer til dette er 
overflødige. Trøst Dem med, at såvel 
korpsets ledere som administrationen 
har så stor erfaring, at de efterhånden 
kender alle numre, sandsynligvis fordi 
de er så sjældne, at de bliver genstand 
for omtale inden for korpsets rækker.

B. Kørselsinstruks for 
udrykningskørsel

Udrykningskørsel har hidtil været tre 
forskellige begreber inden for politi, 
brandvæsen og redningskorps - dog na
turligvis afledt af samme bestemmelser 
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i færdselsloven. Med den nye instruks 
har vi forsøgt at tilstræbe en lighed 
med politiets, idet denne efterhånden 
også benyttes af brandvæsenerne, såle
des at begrebet udrykningskørsel efter
hånden, med naturlige modifikationer, 
bliver éntydigt.
Væsentligt er, at udrykningssignaler nu 
er defineret til at være et eller flere 
klart lydende to-tonede horn og en eller 
flere af Statens Biltilsyn godkendte blå 
lygter, der synligt fra alle sider viser 
blinkende lys med 100-200 blink i mi
nuttet. Lygter alene kan anvendes, når 
hornet ikke tjener noget formål eller 
må antages at modvirke formålet med 
udrykningskørslen. Som eksempler her
på kan nævnes kørsel over længere ikke 
trafikerede strækninger, hvor hornet 
kun ville være til glæde for personalet 
selv, eller hvis udrykningskøretøjet bli
ver standset af en trafikprop, hvor hor
net kan tænkes at gøre situationen mere 
indviklet og øge forvirringen blandt 
øvrige trafikanter.

Kørsel mod gult og rødt lys
Signaler afgivet af såvel politi som tra
fikposter skal altid respekteres. Ved 
fremkørsel i lysregulerede vejkryds mod 
gult eller rødt lys skal føreren af korp
sets udrykningskøretøj:

stoppe op, 
skifte til 1. gear, 
køre forsigtigt frem

efter først at have overbevist sig om, 
at den tværgående trafik holder tilbage. 
Som bekendt er denne regel afvigende 
fra politiets og nogle brandvæsners. Det 
er med føje, og begrundet i erfaringer 
fra tidligere ulykker, blandt andet også 
fordi korpset både har ansvar for per
sonale og patient, medens øvrige „kun“ 
har ansvar for personale. For øvrigt er 
vi vidende om, at politiet af og til tager 

sine regler op til revision, og formo
dentlig vil skæve en hel del til vort nye 
reglement i forbindelse med dette 
punkt.

Indkørsel til hovedvej
I den gamle kørselsinstruks havde korp
sets udrykningskøretøjer fuldt stop ved 
indkørsel til hovedvej. Den danske vej
struktur er imidlertid mange steder æn
dret til en såkaldt „glidende indkørsel“, 
der blandt andet praktiseres på motor
veje, hvorfor vore regler var umulige at 
overholde uden at skabe komplikatio
ner ved indkørslen. Politiet har da hel
ler ikke fuldt-stop pligt, så vi har taget 
konsekvensen heraf og strøget denne 
regel. Til gengæld er indført en mode
reret form, hvorefter det pålægges ud
rykningskøretøjets fører kun at køre 
frem, når han (eller hun - hvem ved???) 
har forvisset sig om, at hoved- eller 
motorvejstrafikken holder tilbage.

Kørsel til og fra ulykkessteder
Der er nu kun to former for kørsel med 
korpsets køretøjer:
1. almindelig kørsel uden udrykning
2. udrykningskørsel.
I den gamle kørselsinstruks var indført 
en mellemform, der var afledt af en 
politimesters lokale forbud mod udryk
ningskørsel, hvis man overtrådte gæl
dende hastighedsbestemmelser. Disse 
lokale regler er ophævet, og efter sam
råd med blandt andre Redningsskolens 
lærer og kontakt inden for færdsels
politiet, overbetjent Juel Eriksen, er 
man blevet enige om, at hvad der i den 
retning ikke gælder for politiet heller 
ikke gælder for os. Rent praktisk er vi 
vidende om, at denne gamle mellem
form var meget lidt anvendt og kendt 
af vort personale.
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Der er nu mange gange 
forskel på udryknings
kørsel TIL og FRA et 
ulykkessted.
Hastigheden er ofte af 
naturlige grunde 
afhængig af forholdene.

Almindelig kørsel uden udrykning
Der er i hele reglementet en rød tråd, 
der angiver, at så vidt det overhovedet 
er forsvarligt over for patienter, opga
ver og skaderamte, skal der køres uden 
udrykning. Dette fordi risikoen, og der
med kritik af korpset ved ulykker, vok
ser, jo mere udrykningskørsel der fore
tages.

Udrykningskørsel
I den gamle kørselsinstruks var der en 
hel del kontante råd, givet af dr. med. 
Ole Juhl. Det var således, at hovedpar
ten af de læsioner, som vi kom ud for, 
var angivet med bemærkninger om, 
hvorvidt der skulle køres udryknings
kørsel, en mellemform, eller almindelig 
kørsel. Disse råd er imidlertid slettet i 
det nye kørsels- og udrykningsreglc- 
ment af flere årsager.
For det første er redningsmandskabets 
uddannelse forbedret så meget siden 
1963, hvor sidste udgave af kørsels
instruksen blev trykt, at vi i højere grad 
kan lade det erfarne og uddannede am
bulancepersonale afgøre køremåden.

For det andet vil der efter Sundheds
kommissionens betænkning om ambu
lancemandskabets uddannelse blive til
stræbt en ændring, hvorefter vore am
bulancer skal kunne stå i direkte kon
takt med sygehusenes modtagerafde
linger, hvor lægen (hvis der ikke er 
mangel på sådanne) vil kunne træffe 
afgørelse om kørselsmåden på grundlag 
af vore meldinger. Og så kan det ikke 
nytte noget, at der står noget andet i 
vores kørselsinstruks, det vil blot give 
en masse uønskede kontroverser.
For det tredie har det vist sig, at f. eks. 
kraniebrud var ansat under rubrik for 
almindelig kørsel, men at vi i mange 
tilfælde fik direkte ordre fra læge om 
at køre udrykningskørsel, f. eks. ved 
hospitalsoverførsler. Dette bevirkede, 
at redningsmanden i andre tilfælde på 
grundlag af sådanne erfaringer har 
skønnet og handlet anderledes, end der 
var angivet i kørselsinstruksen. Og et 
reglement er ikke papiret værd, hvis det 
ikke følges blot nogenlunde.
Endelig har vi ikke ment at kunne hen
vise til dr. Juhl, om noget gik galt med 
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efterfølgende avispolemik. Det må være 
korpset selv, d.v.s. redderen, vagtmeste
ren, stationen, direktøren eller hvem 
det nu bliver, der må tage ansvaret for 
sådanne assistancer.
Under udrykningskørsel er det endnu 
en gang slået fast, at den ikke altid er 
at betragte som hastig kørsel, men at 
farten skal afpasses efter patientens 
eller hårdest medtagne patients tilstand, 
for så vidt angår ambulancekørsel, og 
opgave, trafikforhold og ordre ved an
dre former for udrykningskørsel.
Sluttelig er der givet anvisninger på, 
hvorledes man skal forholde sig, om 
ulykker eller uheld indtræffer under 
udrykningskørsel.
C. Udrykningsreglement
Som tidligere nævnt er dette reglement 
et af arbejdsgruppe „Brand“s resultater. 
Arbejdsgruppe „Brand“ er udtryk for 
en samling direktører, distriktsledere 
og stationsledere, der i 1963 og 1964 
lagde et stort arbejde i problemdrøftel
se omkring korpsets forhold og holdt 
mange møder. Nu kan en og anden 
måske indvende, at det var noget sent 
med et reglement, der udkommer 3 år 
efter vedtagelsen, men forklaringen er 
ganske enkelt den, at vi hidtil ikke har 
haft noget at have dette reglement i. 
Det har vi nu ved personalehåndbogens 
tilsynekomst. Vi skylder måske også at 
nævne, at et af arbejdsgruppe „Brand“s 
aktive medlemmer, distriktsleder E. 
Johnson, har gennemset reglementet 
påny og draget omsorg for, at intet er 
forældet eller ændret ved andre foran
staltninger i mellemtiden. Måske vil 
der senere indgå et rettelsesblad, idet 
der er et eller andet om disse forhold, 
der i øjeblikket drøftes mellem brand
tjenesten og justitsministeriet, men dette 
hører De nærmere om, når der fore
ligger konkrete rettelser.

I udrykningsreglementet er givet be
stemmelser af generel art om vagtme
ster, vagthavende, distriktsleder og tje
nestegørende mandskab. Af betydning 
for sidstnævnte skal anføres bestem
melserne om, at alle - også de, der ikke 
skal deltage i den pågældende udryk
ning - må medvirke til, at udrykningen 
sker hurtigt og med rette materiel.

Bliver der bedt om det, må man altså 
forlade TV-apparatet et øjeblik og 
hjælpe de kolleger, der skal køre og 
ikke kan klare af- eller pålæsning selv. 
Sådanne situationer kan f. eks. tænkes 
ved udrykning og læsning af katastrofe
vogne, prodsning af både, påhængs
sprøjter etc., eller hvis en starter har 
sat sig fast.

Udrykningstiden
For første gang har vi skriftligt ned
fældet den maksimale udrykningstid 
under nogenlunde normale forhold: 
Yl minut om dagen og 1 minut om 
natten. De, der ikke har fået tøjet på, 
må så klæde sig færdig i vognen. Lo
kaleforhold kan her spille ind, blandt 
andet er man opmærksom på, at station 
Vesterbro i Falck-Huset har sådanne 
problemer, der ville gøre den mindre 
egnet som brandstation.

Opstilling af køretøjer
En ting, der heller ikke tidligere har 
været skrevet noget om, er opstilling af 
køretøjer ved brand- og ulykkessteder. 
Der er ikke lavet store planer efter 
militært mønster, men kun tilkendegi
vet, at opstilling skal ske så hensigts
mæssigt, at til- og frakørselsmuligheder 
bevares, og der undgås almindelige tra
fikale vanskeligheder. Ofte vil en pla
cering af køretøjer på samme side af 
vejen være nok så praktisk.
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D. Bestemmelser for radio
kommunikation

Det lille radioreglement er som nævnt 
omarbejdet til nogle generelle bestem
melser for radiokommunikation. Det 
fremgår af disse, at vore radiokanaler 
kan aflyttes, dels af uvedkommende og 
dels af P&Ts radioingeniørtjeneste og 
korpsets specialafdelinger. Blandt andet 
kan nævnes en klage af nyere dato over 
uvedkommende støj og bemærkninger, 
hvorefter radionettet blev aflyttet in
ternt. En anden ting er, at vi ofte trans
porterer pårørende i ambulancers fører
rum, og det er meget trykkende for den 
redder, der fører ambulancen, når så
danne utidige bemærkninger frit sendes 
ud i æteren.

Benævnelser
„Du“, „din“, „dig“ o.s.v. må aldrig an
vendes i korpsets radiotelefoni, hvor 
„De“ og „Deres“ er den korrekte til
taleform. Al banden eller uhøvisk tale 
er selvsagt strengt forbudt.

Øvrige bestemmelser
For så vidt angår de øvrige bestemmel
ser skal kun fremhæves de nu ensartede 
regler for alarmopkald, stationsopkald 
og det halve minuts radiotavshed, der 
bør, men sjældent kan, være før en 
meldings afgivelse. Sluttelig en lille be
mærkning om, at varslet radiotavshed 
f. eks. i katastrofetilfælde skal efter
leves, for så vidt angår alle ikke-alarm- 
meldinger.

Uniforms
reglement 
i ny 
udgave
af iinifomisudvalgets 
sekretær, 
afdelingsleder 
Steffen Mortensen

Hvem kunne ikke tænke 
sig at køre med Dorrit 
til brand . . . selv om 
hun ikke er så beskyttet, 
som uni formsreglementet 
foreskriver.
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På et tidligt stadium af personalehånd
bogens tilblivelse stod det os klart i 
uniformsudvalget, at uniformsregle
mentets placering i denne bog gjorde 
det påkrævet at fremstille en ny udgave 
af det reglement, som omfatter samt
lige uniformerede inden for De danske 
Redningskorps. Siden fremkomsten af 
det hidtidige reglement i 1961 er der 
jo foretaget en del ændringer, som fin
des i form af tillæg til selve reglemen
tet. Det nye uniformsreglement i hånd
bogen er nu ført helt à jour, og tidli
gere udsendte reglementer kan derfor 
kun have historisk interesse for de, som 
ønsker at følge udviklingen siden læder
uniformens dage.
Kaster man et blik tilbage på de sidste 
6 års ændringer i reglementet, vil man 
konstatere, at de fleste ændringer er 
kommet nyansat personale til gode. 
Hvor tidligere kun selve uniformen 
blev leveret ved ansættelsen, leveres der 
nu også kedeldragter, skjorter, slips, 
støvler og branddragt, og enkelte af de 
ældre i tjenesten kunne måske få den 
opfattelse, at man udelukkende tog 
hensyn til de nye folk.
Denne opfattelse er heller ikke helt for
kert, men naturligvis er der en forkla
ring herpå. Uniformskartoteket viser 
n°mlig tydeligt, at hovedparten af de 
ansatte efter 3-4 års tjeneste er i stand 
til at foretage en opsparing af punkter 
til andre formål, og mon ikke de fleste 
husker, at behovet for uniformseffekter 
var størst i de første par år af deres an
sættelse.
Selve punkttildelingen har været uæn
dret gennem årene, og en medvirkende 
årsag til denne uændrede tilstand er 
naturligvis den gradvise nedsættelse, 
som i de senere år har fundet sted med 
hensyn til arbejds- og vagttid. Oprinde
ligt leveredes kun jakke, benklæder og 

hue, og disse genstande blev sat til en 
bestemt levetid, som igennem flere år 
har svaret til V/2 år for en komplet 
uniform. Da uniformen ifølge regle
mentet kun må benyttes i forbindelse 
med tjenesten, er den kortere arbejds
tid ensbetydende med en kortere brugs
tid. Derved forlænges den faktiske 
levetid, og muligheden for punktopspa
ring bliver dermed større.

Noget tilsvarende gør sig gældende, når 
reglementet indeholder cn bestemmelse 
om, at vedligeholdelsen af uniformen 
skal bekostes af den uniformerede, når 
der er tale om almindelige slidtage, idet 
sådan vedligeholdelse altid vil komme 
den uniformerede til gode på længere 
sigt. Det forholder sig jo sådan, at fri
gjorte punkter kun må anvendes til an
skaffelse af andre effekter, hvis den 
pågældende er i besiddelse af mindst to 
præsentable uniformer.

Vi skal ikke her går i detailler med 
hensyn til reglementets enkelte punkter, 
men blot fastslå, at reglementet skal 
efterleves af alle uniformerede, idet 
reglementet tjener to formål - et re
præsentativt og et sikkerhedsmæssigt. 

Med hensyn til det repræsentative skal 
nævnes, at uniformen er en væsentlig 
del af korpsets ansigt, og vi vil ikke 
kunne være tjent med, at abonnenter, 
myndigheder og institutioner måtte få 
det indtryk, at vort personale optræder 
i en mere eller mindre broget påklæd
ning. Ikke alene skal uniformen være 
ensartet, den skal også være præsen
tabel. Dette er en af grundene til, at 
spidsbenklæder er forbeholdt udryk
ningstjenestens personale, som i vagt
tiden sover med benklæderne på. Det 
kan spidsbenkiæder tåle, hvorimod 
lange benklæder ikke har særlig godt 
af det.
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For så vidt angår det sikkerhedsbeto
nede formål tænker vi især på unifor
mering ved brand, hvortil altid skal 
benyttes enten fuld uniform eller 
branddragt, og hertil kommer i begge 
tilfælde læderstøvler, brandhandsker og 
hjelm.
Enhver anden form for påklædning, 
såsom kedeldragt, gummistøvler o. a., 
er ikke tilladt, fordi den ikke yder 
tilstrækkelig beskyttelse for den pågæl
dende. Man behøver blot at tænke på 
rustne søm, forbrændinger på hænder 
og ben - skader som er ubehagelige for 
manden og direkte tabgivende for 
korpset, når følgen bliver udbetaling af 

sygeløn. Af samme årsag tillades ikke 
anvendelse af træsko til udryknings
tjenestens personale, da vi allerede har 
været udsat for uheld som følge af 
denne løse fodbeklædning. Træsko
støvler med lange skafter frembyder 
ikke tilsvarende risiko og er derfor til
ladt til kranvognsarbejde o. 1.

I reglementet vil man flere steder se 
uniformsudvalget omtalt, og det kan 
vel være på sin plads her at nævne ud
valgets 4 medlemmet, som er udpeget 
af henholdsvis Fællesforbundet og Per
sonaleforeningen. Udvalget har følgen
de sammensætning:

direktør 
afdelingsleder 
garagemester 
overinspektør

Mogens Falck 
Steffen Mortensen 
Gunnar Petersen 
Svend Rosenblad

København 
København 
Ballerup i 
Hellerup J

formand
sekretær
Personale forenings
repræsentanter
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Ved uniformsudvalgets seneste møde 
drøftedes bl. a. en omlægning af termi
nerne for anvendelse af lange benklæ
der samt en eventuel indførelse af skrå
hue, og dette foranledigede udvalget til 

at udsende et spørgeskema for at under
søge personalets indstilling til disse 
punkter. Spørgeskemaerne er nu mod
taget retur, og vi benytter lejligheden 
til at offentliggøre resultatet:

1713 fra stationernes uniformerede 
personalegrupper besvarede således:

Foretrækker 
skråhue

Foretrækker 
lange 

benklæder

Foretrækker 
lange 

benkLeder

Ja Nej hele året 1'5-30'9

1394 reddere og rednings
førere ......................... 366 1028 517 877

319 ledere, vagtmestre og 
telefonister.................. 84 235 198 121

Resultat................................ 450 1263 715 998

Interessen for skråhuen kan ikke siges 
at være overvældende, og udvalget vil 
derfor indtil videre lægge arbejdet med 
dette spørgsmål til side. Derimod frem
går det af tabellen, at et stort flertal 
gik ind for en fast sommertermin, hvori 
reddere og redningsførere kan benytte 
lange benklæder, og i konsekvens af 
denne tilkendegivelse er terminerne i 
det nye uniformsreglement ændret i 
overensstemmelse dermed.
Opmærksomme iagttagere vil for længst 
have bemærket, at ændringer i regle
mentet sædvanligvis finder sted i til
knytning til forhandlingerne om over
enskomster, idet der ved disse forhand
linger naturligt også fremkommer for
slag til ændringer vedrørende uniforms
reglementet. For at undgå en spred
ning af rettelser og tillæg til reglemen
tet samles de forslag, som udvalgets 
medlemmer i perioden har fremsat, og 
de bliver derefter kædet sammen med 
tillidsmændenes forslag. Efter vor op
fattelse er en sådan praksis den mest 
fornuftige, men dette synspunkt deles 

ikke af personaleforeningens blad, som 
åbenbart foretrækker et reglement, hvis 
indhold helst skal ændres 3 gange i lø
bet af en overenskomstperiode.
Korpsets personale har altid holdt en 
vis standard med hensyn til påklæd
ning. Det bekræfter antagelsen om, at 
der ikke behøves militærjustits for at få 
medarbejderne til at optræde som vær
dige repræsentanter for deres virksom
hed. Selv om uniformsreglementet tid
ligere er udleveret til samtlige unifor
merede, er det nu med kvitteringsord
ningen for personalehåndbogen - og 
dermed uniformsreglementet - slået 
fast, at ukorrekt påklædning ikke kan 
skyldes manglende kendskab, men må 
tilskrives manglende interesse, hvilket 
i givet fald kun kan beklages. SM.

Og så var der lige den med træskoene . . .
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»3 vigtige medlemskaber«
Igennem tiderne har såvel personalefor
eningen som Falck-fondet og personale
fonden af og til stået i den situation, 
at en medarbejder inden for korpset i 
høj grad trængte til hjælp, men at man 
var uden mulighed, fordi han eller hun 
ikke var medlem eller opfyldte betin
gelserne. Dette medførte da ofte livlig 
debat på personalemøder, og grunden 
til de manglende betingelser var næsten 
altid de samme: manglende information 
om, hvad der blev dækket, og hvorledes 
man skulle indmelde sig.
Problemet blev løst for et års tid siden, 
da de „3 vigtige medlemsskaber“ blev 
udgivet. Tilbage stod blot det, at man 
på hver station var nødt til at bede om 
lokal velvilje for at få disse tryksager 
uddelt og kendt blandt personalet. 
Korpset på sin side har hidtil ikke vil
let blande sig i denne form for infor
mation, idet det kunne opfattes som 

indblanding i Personaleforeningens o. a. 
forhold (og måske medføre skrivekløe 
hos en redaktør i Helsingør), men ved 
trykning af personalehåndbogen blev 
det da hurtigt klart, at personalets go
der måtte med, og det blev hurtigt en 
realitet at indsætte lovene som bilag i 
håndbogen.
Vi har bedt Personaleforeningens for
mand om på dette sted at kommentere 
de 3 vigtige medlemsskaber, men dette 
har han ikke anset for nødvendigt.

Tilføjelse
Afdelingsleder Kock-Jensen beder os 
imidlertid tilføje - hvad der hverken 
fremgår af selve håndbogen eller „3 
vigtige medlemsskaber“ - at personale, 
der ansættes efter det fyldte 45. år, er 
frit stillet med hensyn til såvel gruppe
livsforsikring som personalefond.

Abonnementsvilkår
Efter manges ønske har vi udarbejdet 
et lille koncentrat af de gældende abon
nementsvilkår, og dette findes som bi
lag i personalehåndbogen. Vi har ikke 
fulgt den slagne opdeling efter risiko
numre, men i stedet sat husstands- og 
autoabonnementer først i erkendelse 
af, at disse forekommer hyppigst, og at 
læserens opfattelsesiver naturligt daler, 
efterhånden som han kommer hen mod 
håndbogens bagerste sider.
Vi liar glemt autoforsikringsklubben i 
håndbogen - undskyld.
Til slut skal vi henlede opmærksomhe

den på plasticlommen bagest i bogen, 
hvor overenskomster, telefontavler, 
bjergningstabeller etc. med lethed kan 
anbringes. Og skulle De have haft så 
meget mod, at De er nået hele denne 
artikel igennem, vil vi håbe, at den har 
bragt nogle ting frem, som giver Dem 
lyst til endnu en gang at studere Deres 
nye røde personalehåndbog, hvis for
side er en fritegning af Hørsholmsta
tionen. Bagsiden symboliserer rednings
manden og kontorarbejderen eller, om 
nogle vil, den altid „glemte“ akkvisitør.
God fornøjelse.
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Overenskomstforhandlingerne
Om dette års fornyelse af de kollektive 
overenskomster om løn- og arbejdsvil
kår kan man, for så vidt angår provin
sens og hovedstadsområdets redder
grupper samt vagtmestrene, sige, at 
forløbet var noget mere trægt, end det 
plejer at være. På den anden side var 
det egentlig også kun ved trægheden, 
processen adskilte sig fra de tidligere. 
De faglige organisationer havde samlet 
ønsker ind, formuleret dem som krav i 
såkaldte ændringsforslag, der blev fore
lagt os. Og på grundlag af disse forslag 
gav parterne sig så til at drøfte tin
gene.
Ret beset præges disse drøftelser af no
get banalt og uvirkeligt. Indtrykket af 
det banale får man deraf, at fremgangs
måden gennem den sidste menneske
alder bogstavelig talt ikke har ændret 
sig. Metoden har overlevet, skønt er
hvervslivets udvikling ellers nok kan si
ges at have haft fart på og medført 
adskillige metodeforbedringer. Og ind
trykket af det uvirkelige får man af 
den ret udtalte foragt for kendsgernin
gerne.

Hvad er da kendsgerningerne?
Kendsgerningerne er for det første, at 
vi driver en virksomhed, hvis økonomi
ske muligheder for at honorere større 
omkostninger kan bestemmes med ret 
stor sikkerhed. Men det er også en 
kendsgerning, at de faglige organisatio
ner uden undtagelse stiller deres æn
dringsforslag op uden at skabe sig et 
blot nogenlunde, endsige tilnærmet, re
alistisk billede af forslagenes økonomi
ske virkning. Man har ikke på forhånd 
anelse om kompleksets holdbarhed el
ler gjort sig nogen prioritetsfølge klar. 
Almindelig sund fornuft skulle vel sige 

de fleste, at de to ting ikke kan være 
så vanskelige at sammenholde, således 
at drøftelserne i virkeligheden kunne 
koncentrere sig om en fordeling af den 
sum, der er til rådighed. Man har på 
den ene side en række krav, der repræ
senterer en eller anden sum penge, og 
på den anden side en maksimal sum, 
der kan bruges til at opfylde kravene 
med. Hvis man så også på forhånd har 
givet kravene en rangfølge, skulle pro
ceduren jo være relativ let.
Når overenskomstforhandlingerne blev 
så besværlige, skyldes det stort set, at 
de fremsatte krav ikke var synderligt 
realistiske. På forhånd måtte man kun
ne have tænkt sig, at ændringsforslag, 
der medførte en omkostningsforøgelse 
på op mod 30 %, rent ud sagt var 
uigennemførlige. Hvor havde man 
egentlig tænkt sig at tage de midler 
fra? Man kan uden videre antage det 
for givet, at de faglige organisationer 
ikke nærer nogen interesse i at køre er
hvervslivets virksomheder i grøften. Or
ganisationernes ledere er ganske godt 
orienteret om erhvervslivets økonomi
ske tilvækst, og de ved da godt, at hvis 
man bakkede alle de krav op, der sam
les ind, og insisterede på deres gennem
førelse, ville grundlaget for virksomhe
dernes fortsættelse simpelt hen smuldre 
hen. Sådan ville forholdet også have 
været i vor situation.
Når vi karakteriserer ændringsforslage
ne som virkelighedsfjerne, er der selv
følgelig tale om en vis subjektiv karak
teristik. Men den må være tilladelig, 
når modpartens ræsonnementer i alt 
væsentligt baseres på ordet rimelig. 
Man hører ustandselig, at dette eller 
hint krav må anses for rimeligt, uden at 
man egentlig får blot den fjerneste for
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nemmelse af, hvad rimeligt står for. 
Alt, hvad der er foreslået, er rimeligt, 
og hvis vi må afvise et krav, er det uri
meligt. Det tør vist nok siges at være 
subjektivitet, så det batter.
Til syvende og sidst nåede vi til vejs 
ende, selv om vi måtte have både mæg
lingsmand og forligsmand til at hjælpe 
os. Og så er det, man funderer over, 
hvad der mon holder liv i denne om
stændelige fremgangsmåde? Man kan 
tænke sig flere ting, når vi blot holder 
os inden for vort eget område. Man 
kan for det første tænke sig, at hangen 
til at bevæge sig i vante baner er meget 
udpræget. Nu har man i så mange år 
gjort sådan, så må det være nemmest 

tionsstrid mellem reddernes to organi
sationer gjorde ikke tingene lettere. 
Havde den ene organisation opnået no
get mere end den anden, ville mer- 
hugsten have været et godt agitations
middel i kampen om medlemmerne.
Til alle de medarbejdere, der ikke har 
deltaget i overenskomstforhandlingerne, 
kan der være grund til at sige følgende: 
Vi nærer en ganske naturlig interesse i 
at byde alle vore medarbejdere så gode 
vilkår, som det overhovedet er os mu
ligt. Det er da helt indlysende, at hvis 
vi holdt unødigt igen, så vilkårene hos 
os - alle forhold taget i betragtning - 
blev ringere end på det øvrige arbejds
marked, ville vi ikke kunne få kvalifi-

OV E REN SKOM ST- 
FORHANDL1N- 
GER betyder ikke, 
at parterne er eller 
skal være uvenner. 
Her er en træfning 
mellem korpsets 
forhandler, direktør 
Børge Johansen, og 
akkvisitørernes 
fagforeningsmand, 
Jørgen Sørensen.

at fortsætte. Man kunne også tænke sig 
eksistensen af en indbyrdes konkurren
ce mellem vore personalegrupper. En
hver ved jo godt, at der et eller andet 
sted findes en grænse for, hvad korpset 
i alt kan ofre, og hvis en gruppe kører 
løbet hårdt, må det nødvendigvis gå ud 
over én eller flere andre grupper. At 
der så tilmed verserede en organisa- 

ceret personale, og derved ville vi grave 
vores egen grav. Kan vi omvendt for
bedre vilkårene, vil efterspørgslen efter 
beskæftigelse hos os stige, og dermed 
vil kvaliteten som helhed også blive 
bedre. At dette så igen får virkning på 
vort forhold til kunderne turde være 
indlysende.
Sat på spidsen kan man sige, at over
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enskomstforhandlingerne under den 
hidtil kendte form har overlevet sig 
selv. Det har ingen mening at sidde i 
dage- og ugevis og drøfte spørgsmål, 
der i virkeligheden så let lader sig løse. 
Tingene bliver besværliggjort, fordi man 
begynder og i lang tid bevæger sig alt 
for langt fra kendsgerningerne. Det er 
forfatteren Villy Sørensen, der i sin bog 
„Hverken - eller“ siger, at uenighed 
på trods af kendsgerningerne tydeligst 
træder frem hos fulde folk, og at det 
kræver en særlig evne at kunne høre, 
hvad andre siger - en evne, som børn 
i almindelighed ikke har endnu, og som 
voksne i almindelighed ikke har mere. 
Kendsgerningerne hos os er de midler, 
vi kan råde over til omkostningsfor
øgelser uden at ødelægge noget, og re
alistiske ønsker om forbedringer, der 
lader sig opfylde af den sum, der kan 
disponeres over.
Når vi taler om rådighedssummen som 
en kendsgerning, mener vi, at det vir
kelig kan fastslås, hvor meget parterne 
kan disponere over til fordeling. Vi hol
der ikke denne kendsgerning hemmelig, 
og vi erkender på forhånd, at der skal 
være plads til en økonomisk tilpasning 
af personalets vilkår, så vi ikke sakker 
bagud. Når ændringsforslagene derimod 
indeholder lønsatser, der nærmest er 
resultatet af skud ud i luften, og som 
repræsenterer stigninger på op mod 
30 %, er der ikke tale om noget virke
lighedsnært. Også de krav, der udmøn
tes af det materiale, man indsamler, 
lader sig udregne og opstille som reali
stiske ønsker - som kendsgerninger, der 
skal sammenholdes med rådighedssum
men. Som det foregår nu og er foregået 
i mange år, spildes megen tid med jæg- 
teri. Man har fra gammel tid den op
fattelse, at der skal være noget at slå 
af på. Når det økonomiske råds for

mandsskab før overenskomstforhand
lingerne talte om mulige lønstigninger 
på op til 5 %, og vi så har givet for
bedringer på omkring 10 %, så må det 
vel erkendes, at vi ikke har været små
lige, og det ønskede vi for øvrigt heller 
ikke at være. På et meget tidligt tids
punkt af forhandlingerne har vi gjort 
opmærksom på vore økonomiske mu
ligheder, og slutresultaterne ligger også 
nogenlunde sådan, at rammen kunne 
holdes. En smule udover er vi nok gået, 
men vi mener at kunne klare, hvad vi 
er indgået på.
Fra Amerika har man somme tider hørt 
om overenskomstforhandlinger, der fo
regår på den måde, at fagforeningerne 
insisterer på opfyldelsen af en række 
krav og ikke accepterer selv dokumen
terede tal, der viser, hvor langt virk
somhedernes økonomi kan bære. Fag
foreningerne hævder simpelt hen, at de 
ikke tror på sådanne tal - forstået så
dan, at de vil have adgang til at under
søge, om tallene ikke kan ændres, så 
rådighedsbeløbet bliver større. Man ud
trykker dermed mistillid til, at virksom
hederne drives med optimal virkning. 
Vi har for nylig her i landet i en lidt 
anden forbindelse været ude for an
tydninger af den art, og det kan da hel
ler ikke bestrides, at man gennem le
delsens dispositioner, ved hjælp af en 
gennemført planlægning og fornuftige 
arbejdsprocesser osv. kan påvirke virk
somhedernes økonomiske resultater, så 
der bliver mere at fordele. Men i så 
henseende er vi da virkelig åbne for 
forslag, og hvis interessen også er til 
stede hos personalet, vil vi meget gerne 
følge linien op fra virksomhedskonfe
rencerne i Esbjerg og gå ind i en debat 
om vore muligheder for en ønsket for
bedring af vore driftsresultater.

BJ
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Er der »knald« nok over vore 
UDSTILLINGER?

På akkvisitørkonferencen i Esbjerg blev reklametryksager og udstillinger blandt 
andet drøftet, og en gruppe gav på dette tidspunkt udtryk for, at der burde være 
lidt mere liv over korpsets resultater i den retning. For at undersøge, hvorvidt der 
var sket større ændringer, besøgte vi uanmeldt en tilfældig udstilling i Københavns 
omegn, nemlig „Mr. 67“, mandfolkeudstillingen i Herlev-hallen, der blandt andet 
reklamerede med go-go-piger og gratis hustruparkering.

Vi er nu nået ned til korpsets stand, 
der hverken hører til de største eller de 
mindste på udstillingen. To skilte fortæl
ler, at her bor FALCK & ZONEN eller 
ERA. Vi må med det samme konsta
tere, at standen ligner de udstillings
stande fra sidste år, forrige år, for
gangne år og de, vi har på billeder med 
W. Falck som ung mand og Sophus 
Falck som overdirektør. Bag- og side
væg er forsynet med en række lige store 
og sirligt ophængte forstørrelser af de 
af os så velkendte sider i husstands
brochuren, „Stop - jeg vil af“-brochu- 
ren og „ERA-brochuren“ med de un
derlige tegninger af tændrør, jernbane
vogne og hvad ved jeg. Det hvide medi

cinskab og nøglen er skam også med. 
Og vore Handelsafdelinger er repræsen
teret med 5 ildslukkere, men da der 
samtidig er posteret en af vore Balle- 
rup-brandmænd som vagt på hele ud
stillingen, kan vi ikke rigtig finde ud 
af, hvorvidt ildslukkerne hører til stan
den eller er til rådighed for ham.
Akkvisitøren er nydelig, sober og vel
talende, og salget ser ud til at gå fint.

Hvad er formålet med at udstille?
Inden vi fortsætter vore betragtninger 
om udstillingen, må vi først gøre os 
klart, hvad formålet med en sådan kan 
være for korpset. For os at se kan der 
være to muligheder:

UDSTILLING
FRA 30’eme
Der er både manne
quiner og bårer.
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UDSTILLING 
FRA 40’erne 
med flymodel og 
farvelagte tegninger.

1. At tegne nye abonnementer.
2. At „vise flaget“, det vil sige udøve 

konsultativ virksomhed over for den 
bestående abonnementsstand m. fl.

Vi ville nok mene, at en passende blan
ding af begge dele var det bedste, men 
i og med, at akkvisitionsafdelingen al
ene synes at have ansvaret for udstil
linger, kan punkt 1 blive nok så frem
trædende, og det kan måske være be
tænkeligt. For et salgsresultat siger in
tet. Er der f.eks. på en udstilling „solgt“ 
for 10.000 kr. abonnementer, lyder det
te tal nok smukt i forhold til stand
lejen, men er der i samme distrikt slet
tet abonnementer for 15.000 kr. på 
samme tid, er der kun én person i korp
set, der har tjent på den affære, nemlig 
repræsentanten - og hans fortjeneste 
bliver så med tiden til det berømte hår 
ned ad nakken.

Vores kritik
Vi har indledningsvis anført, at udstil
lingsstanden var for konservativ. Vi vil 
fortsætte med at påpege, at den efter 
vor mening kun ser ud til at tjene for

mål 1, at tegne nye abonnenter, eller 
bare at tegne. Efter vor mening kunne 
der ved det i korpset mange gange ud
trykte, men sjældent anvendte ord, 
samarbejde med de tekniske afdelinger 
være nået frem til en udstillingsstand, 
der fangede alles opmærksomhed bedre 
end nogle fotosatser, der har så små 
eller dårligt gengivne bogstaver, at det 
er svært at se, hvad der i det hele taget 
skal stå. Endvidere synes vi ærlig talt, 
at der er gjort for meget ud af ERA 
med 4 plancher, masser af brochurer, 
store bogstaver etc. om denne del af 
virksomheden. Til sammenligning be
søgte vi FDMs stand på samme udstil
ling: Der var ét ERA-billede og ikke 
mere.

Vores forslag
Vi foreslår, at man ved kommende ud
stillinger allierer sig med de tekniske 
afdelinger og benytter informativt tre- 
dimensionelt udstyr. Tænk Dem f. eks. 
hvad lykke 2 lommeradioer i hver sin 
ende af standen med mulighed for sam
tale ville gøre. Eller en brandhjelm, som 
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alle børn kunne tage på. Eller en vogn, 
korrekt udstyret med voksmannequiner, 
eller en kombination af en ildslukker 
og et billede, der viste en bilbrand. El
ler forestil Dem en del af „Ørnegaar- 
den“s planspil flyttet ud som udstilling, 
måske et helt nyt en miniature i land
skab med kirke, skole og andre daglig
dags ting. Der er nok af ideer, og dem 
kan man få - ved at gå på udstilling.

På nuværende tidspunkt vil mange sy
nes, at vi går for vidt. Muligvis, men 
det, vi har villet opnå, er at sætte ideer 
i gang, og det vil nok være på sin plads 
at understrege, at vi har al respekt for 
de mennesker, der havde opstillet den 
pågældende stand. For de har gjort de
res bedste og kan ikke gøre for, at ud
valget af udstyr har været begrænset. 
Efter vor mening er det ikke nok at se 

en udstilling sælger. Den skal repræ
sentere os værdigt og medvirke til, at 
korpset stadig er populært.

Til slut endnu lidt kritik: Udstillings
arrangørerne havde udlånt en dejlig 
pige, der hed Dorrit Frantzen og er af
bildet på side 153 i dette blad. Ærlig 
talt, når udstillingen ligger i Herlev, der 
betjenes af 2 moderne redningsstationer 
i Gladsaxe og Ballerup med superdyrt 
og prangende brand- og redningsmate
riel, var det så nødvendigt at køre pige
barnet helt til Hellerup og fotografere 
hende op ad en 15 år gammel rednings
vogn, der på nuværende tidspunkt har 
kendt sine bedste dage?

Inden bladet gik i trykken, forelagde vi 
manuskriptet for akkvisitionschef Gun
nar Lindehammer, der har haft ansva
ret for denne udstilling. Han svarer:

Den omtalte udstilling i Herlev. Kan De genkende plancherne fra de brochurer, vi alligevel uddeler til folk.

H
1 fil.
g



SVAR
Uden tvivl et interessant emne, vor 
redaktør af „Meddelelser“ her har ta
get op, og ikke mindre interessant at få 
lov at kommentere. Først korpsets 
stand på nævnte udstilling, idet det jo 
tydeligt var den, der fik redaktøren til 
„at fare i blækhuset“. Den ligner alle 
de andre, deri har han så inderlig ret. 
Han havde nu ikke behøvet at komme 
uanmeldt, dertil virker „jungletelegra
fen“ alt for godt, kort og godt, hr. 
redaktør, De var genkendt. Inden vi går 
over til sagsbehandlingen, skylder jeg 
læserne at meddele, at go-go-pigerne og 
hustruparkeringen ikke var anbragt i 
vor stand, selv om det kunne have væ
ret uhyre fristende. Vi har gennem 
årene utallige gange fungeret som bør
neparkering og hjælpestation, hvilket er 
noget ganske andet og meget nyttigt.
Standen ligner de andre, ja, men med 
den undtagelse, at vi havde lagt vægt 
på ERA-reklamen, hvilket vi i øvrigt 
har gjort på alle udstillinger i sommer
sæsonen, fordi vi er overbevist om, at 
denne del af vor virksomhed virkelig 
trænger til al den reklame, den kan få, 
ikke mindst med henblik på konkurren-

ERA-partneren, FDM, havde kun én planche med 
udlands-service.

terne. Vi forsøger i al beskedenhed at 
sælge den vare, man helst ser solgt. At 
FDM kun gør noget for sagen med et 
enkelt skilt, må stå for organisationens 
egen regning, måske har den ikke så 
stor anledning til denne reklame, al den 
stund FDMs sælgere har helt andre 
vilkår end de, der er vore sælgere til 
del. Med hensyn til større repræsenta
tion fra handelsafdelingerne er vi helt 
enige, men dette betinger betydelig stør
re plads, end vi normalt disponerer 
over (6-12 m2), og mens vi nu er ved 
det, koster disse som bekendt dyre pen
ge. Ballerup-brandmanden havde vi et 
fint samarbejde med, og nogen tvivl 
om placeringen af ildslukkerne kan kun 
forekomme i den redaktionelle kreds - 
kunderne var ikke i tvivl - og det må 
være det væsentligste. I øvrigt mindes 
undertegnede en virkelig repræsentativ 
udstilling i 1966, hvor handelsafdelin
gen og teknisk afdeling var stærkt re
præsenteret med ambulancer, kranvog
ne, dykkermateriel m. m. foruden den 
sædvanlige propaganda for akkvisitio
nen. Vi disponerede dengang over 100 
m2. Pligtskyldigst tilsendte vi „Medde
lelser“ et righoldigt billedmateriale, men 
i en eller anden mærkværdig anledning 
fandt man ingen anvendelse herfor.
Ganske vist var der også billeder af 
familien Falck i flere generationer, men 
er der ikke også et vist naturligt sam
menhæng mellem familien og rednings
korpset?

Hvad er formålet?
Vi deltager på lige fod med alle andre 
udstillere, og vi har alle det samme 
mål, at sælge og informere, så langt er 
vi enige. Vore akkvisitører, som slet 
ikke er nogen dårlig opfindelse, idet 
langt den overvejende del af korpsets 
midler skaffes gennem deres arbejde,
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UDSTILLING
FRA 50’erne

er uddannet til først og fremmest at 
sælge abonnementer, men også i ud
strakt grad til at informere kommende 
abonnenter og allerede tegnede, og jeg 
kan forsikre Kjær om, at et endog me
get stort antal „gamle“ abonnenter ved 
hver eneste udstilling får personlig 
hjælp og vejledning om deres abonne
ment og udnyttelsen af samme; mangen 
en mangelfuld adresse (abonnenternes 
glemsomhed) på et bestillingskort er 
klargjort på udstillingen; vi har min
sandten også oplevet, at Hansen træk
ker Petersen hen til vor stand og anbe
faler varen på grund af personlig god 
erfaring - hvad vil De mere Kjær?
Med hensyn til salget på de enkelte ud
stillinger er dette naturligvis individuelt, 
men så dårlige tal, som redaktøren 
nævner, forekommer næsten aldrig, med 
mindre det da ikke lige er en stærkt 
begrænset lokaludstilling som den i

Herlev. Vor beskedenhed forbyder os 
at nævne tegningsresultatet. Hvad der 
derimod er helt ved siden af, er på
standen om afgang i forbindelse med 
tegningsresultaterne på udstillingerne. 
Akkvisitionsafdelingen har fået til op
gave at sørge for tilgang, altså nyteg
ning og porteføljebehandling (tallene 
lader sig let kontrollere), og jeg skyn
der mig at meddele, at årsagerne til 
afgang i masser af tilfælde er akkvisi
tørerne helt uvedkommende. Har Kjær 
aldrig hørt om bristende betalingsevne, 
salg af bil, dødsfald, skilsmisse, flytnin
ger til udlandet, og utallige andre årsa
ger til et abonnements ophør. Jeg 
finder det både groft og uretfærdigt at 
sætte nævnte to ting sammen, eller for 
at sige det klart, det er helt uden rele
vans, derimod er akkvisitørerne meget 
ofte medvirkende til at „redde“ abon
nenterne tilbage til korpset.
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Forslag til udstillinger i højere standard 
er meget velkomne, men det betinger 
helt andre beløbsrammer end dem, vi 
arbejder med. I øvrigt efterlyste jeg på 
virksomhedskonferencen i Esbjerg en 
budgetramme for alle disse ting, hidtil 
uden resultat. Vi regner koldt med vore 
omkostninger og bruger ikke mere, end 
vi med samvittigheden i behold kan 
forsvare. Vi ser meget gerne assistance 
fra de tekniske afdelinger, men vi ved 
også, at hvert eneste teknisk redskab 
som regel er, hvor det hører hjemme, 
nemlig i beredskab eller i funktion. 
Lommeradioer er sjove, men akkvisi
tørerne er sælgere, ikke legeonkler, har 
redaktøren lyst og tid til at fungere 
som sådan, er pladsen ledig på næste 
udstilling. Ørnegårdens planspil har jeg 
tit tænkt på, men materialet er skrøbe

ligt og ikke velegnet til flytning. Ideer, 
kære Kjær, har vi nok af, men vi mang
ler til tider penge til at realisere dem. 
Det glæder mig dog, at man har respekt 
for de mennesker, der opstiller vore 
udstillinger, det er nemlig ligesom 
„Tordenskjolds soldater“, det er også 
akkvisitørerne, der her ofrer deres fri
tid (læs nattetimer) på dette arbejde, og 
de gør det gerne, fordi udstillingerne de 
sidste fem år ikke har givet underskud, 
tværtimod. Udstyret ER begrænset, og 
vi mangler frie hænder til at bruge teg
nebogen, kan denne diskussion klar
lægge dette problem, så hav tak, hr. 
redaktør, for et godt oplæg.
Til sidst, ja, pigen var virkelig dejlig, 
det synes ikke bare vi og Kjær, men 
også alle øvrige udstillere, derfor blev 
hun brugt til bristepunktet af alle del
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tagere. Det var pigen, der var blikfang, 
ikke baggrunden, og her giver vi vor 
eneste undskyldning i denne sag, vi fik 
nemlig en meddelelse gående ud på, at 
man omgående ville fotografere i Hel
lerup, ikke et ord om vogne, derimod 
om forbindsstoffer. Der var tale om et 
tidsspørgsmål, idet omtalte fotomodel 
skulle passe tiden, derfor den noget 
skæmmende baggrund.
Vi gør, som man forstår, vort bedste - 
sikkert ikke nok ifølge Kjærs mening - 
men som før nævnt ser vi meget gerne 
positive løsninger og effektive „knald“ 
på vore udstillinger. Giv os de fornød
ne midler i hænde, hvilket vil sige pro
fessionel lay-out, reklame, teknisk ud
styr til udstillingsbrug m. m. Vi er helt 
enige om, at det ikke længere er nok 
bare at stable forbindskasser i pyra
mide, men vi tror selv, at vi er nået 
ikke så lidt længere. Kritikken glæder 
os, hvis den er ærlig ment og ikke bare 
et udtryk for, at nu skal vi vanen tro

Sådan var ildslukningsapparater repræsenteret i 
Herlev.

kanøfles igen, i så fald, brug spalterne 
til noget bedre og ikke bare til at frem
sætte forslag, der af tekniske og øko
nomiske grunde er utopi, med mindre 
man er indforstået med en radikal æn
dring af vor reklame inden- og uden
lands, men vær i stedet taknemmelig 
for de opnåede resultater, der vitterligt 
er opnået med små og utilstrækkelige 
midler. G. Lindehammer

Et ikke før bragt billede fra „Bil & Fritid1' i 1966. Akkvisitørerne og hr. Lindehanitner 
hilser pä vores direktør.
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Mig vil I høre mere om
For et par numre siden var der en halv
sur herre, der i dette blad kritiserede jer 
voldsomt og kaldte sig „den forhenvæ
rende abonnent“. Næste gang brag
tes nogle begejstrede vendinger, der 
mest af alt mindede om udråb fra en 
amerikansk TV-speaker under nedtæl
lingen til opsendelsen af en måneraket
- før han fik at vide, at det var en 
fuser. Ham i jeres blad kaldte sig „den 
eksisterende abonnent“.
Det må være min ret at slutte denne 
polemik, for jeg kalder mig „den frem
tidige abonnent“, og vil måske være 
den af os alle tre, der stiller de største 
krav til den virksomhed, I repræsen
terer.
Når jeres repræsentant under afstem
ningen af kvarterets dørklokker når til 
mit domicil, begynder mine krav. Jeg 
vil se en nydelig herre, eller måske pige, 
hvis påklædning er en absolut ulastelig 
uniform. Det er adgangen til, at jeg i 
det hele taget gider at snakke med ham. 
Han behøver ikke at være ung og frisk
fyragtig, bare han er det, han giver sig 
ud for at være. Vi kender alle sammen 
repræsentanter med det påtagne „erfar
ne“ rådgiverudseende, og så har de 
været i virksomheden i 2 dage. Eller 
hvis det er en pige, må hun inderlig 
gerne være lårkort og alt det der, bare 
det falder naturligt ind i helhedsbilledet 
og ikke er foranstaltninger, der kun 
skal sælge. For lårene får jeg alligevel 
ikke lov til at beholde for min kone. 
Først vil jeg give jeres repræsentant ud
seendet af, at jeg måske kan påduttes 
en dyr abonnementsform, som jeg slet 
ikke har brug for. Og går han i fælden
- så er det ud. Anlægger han derimod 
den konsultative linie, hvor han virke
lig vil gøre en indsats for at finde frem 

til mit abonnementsbehov, uden skelen 
til økonomien, så er jeg til at tale 
med, og min familie kan hentes til valg 
af forbindskasser, medicinskabe etc. 
Jeg ofrer gerne en time af min fritid 
til en positiv samtale med en, man kan 
stole på.
Mit abonnement er tegnet ved min un
derskrift på begæringen, og nu stiller 
jeg for alvor krav til jer. Jeg glemte lige 
at sige, at jeg naturligvis vil blive meget 
skuffet, hvis jeres repræsentant - efter 
først at have klaret alle øvrige fælder - 
giver sig til at fumle uhjælpeligt med 
udregningen på begæringen, eller glem
mer MOMSen etc.
For det første vil jeg gerne se en kon
trakt nogetledes hurtigt. Og den skal 
være identisk med begæringen. Jeg vil 
ikke finde mig i, at I har stavet Prø
vensvej uden P eller Plansen med T. 
For det vil jeg betragte som mangel på 
den omhyggelige behandling, jeg mener 
at have krav på, i og med jeg vil betale 
mit abonnement - selv om vi lever i en 
maskinalder med hulkortpiger og data
drenge.

- her står: „Er gået til frokost“.
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Og skån mig for alle de brochurer om 
FDM og ERA, som I vedlægger. Hvis 
I behandler mig ordentligt som abon
nent, kan I være sikker på, at jeg ikke 
glemmer jeres udlandsabonnement, når 
jeg skal sydpå, selv om jeg helst så, at 
I kunne finde ud af et abonnement, der 
gjaldt i hele verden, så min eventuelle 
stilling til motor- eller kænguruklubber 
blev holdt uden for dette. I måtte me
get hellere vedlægge et lille hæfte til 
handskerummet, hvor jeg kunne notere 
mit nummer, samtidig med at jeg fik 
at vide, hvad jeg kunne få og havde ret 
til for de penge, som jeg betalte.

Da jeg betalte til repræsentanten ved 
begæringens underskrift, kan I understå 
jer i at sende mig rykkere eller sag
førertrusler - for det ville for mig være 
et tegn på, at I var rystende ligeglade 
med mig, og så ville jeg også være lige
glad med JER, kan I tro.
Mine næste krav er ikke mindre. Når 
jeg, som „den eksisterende abonnent“, 
en vinterdag så, at alle på vejen ikke 
kunne starte, incl. mig selv, ville min 

første reaktion være at ringe til jer. 
Nuvel, spidsbelastninger kender vi alle 
steder fra, og jeg ville da også affinde 
mig med ventetiden, men jeg vil have 
at vide, hvornår jeg kan vente jeres 
kranvogn, så mit kontor kan få besked. 
Når vognen så kommer, vil jeg som 
chauffør gerne have en af disse præg
tige mænd, som der tales om i „Ekstra
bladet“. Ikke en sur en, som den for
henværende abonnent var ude for. Men 
ret skal være ret, og det siges, at de 
første er i overtal.
Jeg vil ikke finde mig i at skulle stå 
sammen med naboer og forbipasseren
de og skubbe jeres kranvogn fri af sne, 
når jeg er trukket i gang, akkurat som 
en journalist i „Berlingske Tidende“ 
var ude for. Når jeg betaler mit abon
nement vil jeg have hjælp fra biler, der 
kan køre i snevejr. Når militæret kan, 
så kan I også; og det er vist bare noget 
med terrængående vogne.
Hvis uheldet er efter mig om somme
ren, vil jeg heller ikke finde mig i væ
sentlig ventetid, for I kan ikke med så

- Har de 2 eller 3 timers ventetid på nabostationen?
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mange abonnenter have spidsbelast
ninger hele året. Jeg vil gøre alt for at 
hjælpe jer med at oplyse om abonne
mentsnumre, adresseforandringer og 
nye biler. Men hvis uheldet er efter 
mig en dag, og jeg som følge heraf 
måske er lidt forvirret og ikke får givet 
alle de oplysninger, som I skal bruge, 
vil jeg under ingen omstændigheder se 
en regning på flere hundrede kroner 
dukke op, og i samme anledning tale 
med en arrogant herre, der bureaukra
tisk foreskriver mig, hvorledes jeg kun
ne have reageret. Jeg vil forlange, at I 
gør alt for at finde ud af mit abonne
mentsforhold, eller først spørger jer 
pænt for.
Vi har det ligesom alle andre hjemme 
hos os. Engang imellem er vi syge, og 
engang imellem skal lillemor og jeg 
have endnu en arving. Når hun skal 
køres til og fra hospitalet, foretrækker 
jeg jeres uddannede reddere ved rat og 
side, men jeg vil stille det krav, at am- 
mulancetransporten er behagelig, og at 
varmeapparatet fungerer perfekt, når 
det er koldt udenfor. Jeg vil ikke se 
min kone ligge og fryse i en stor kold 

kasse, der skrumplende nærmer sig 
sygehuset, og høre jeres redderes for
legne forklaringer om lægekrav til 
bårerum etc. For min skyld må lægerne 
stille alle de krav de vil til en ambu
lance. Men når vi skal transporteres, 
lægger vi vægt på en behagelig kørsel 
og ikke en vogn, der fremskynder føds
len, selv om så hele lægestanden kan 
stå oprejst inde i den.
Nu har jeg stillet krav, store krav og 
krav, som I måske alle opfylder i dag. 
Jeg vil ikke blande mig i, hvorvidt I 
sideløbende med min abonnements
dækning foretager ydelser for det of
fentlige, som måske giver mig et større, 
og måske af og til et mindre beredskab 
at trække på. Det er jeres sag. Men der
imod vil jeg fortælle jer, at jeg selv
følgelig godt ved, at krav koster penge. 
Og jeg er rede til at betale, hvis I op
fylder kravene. Så for min skyld må I 
godt lægge lidt på priserne, bare ser
vicen bliver derefter.
Kan I sørge for alt dette, ja så kan I 
regne med

„Den fremtidige abonnent“.

Breve udefra
De Danske Redningskorps, Taarnbygaard
Denne lille skrivelse for at takke for den dejlige transport jeg fik i mandags, her over 
til Silkeborg, og for at sige Dem, at de to unge mænd, Martin Thøstesen og Ole Jen
sen var helt enestående. Elskværdige, dygtige og ovenud hjælpsomme.

Med venlig hilsen
Signe v. Prangen

Falck/Zonen, Terndrup.
Herved tillader jeg mig at udtale min 
hjertelige tak for den værdifulde bi
stand, som korpset har ydet i forbin
delse med Rebild-festen den 4. juli 1967.

Festen fik i år et fredeligt og også i øv
rigt vellykket forløb, hvortil korpset har 
medvirket. Harne

(politimester)
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DISSE
PRÆGTIGE 
MÆND

Da Fiat-ejere jo som bekendt er 
Falck—Zonens mest trofaste af- 
slæbnings-kunder, og da jeg er ejer 
af et sådant køretøj, vil jeg gerne 
på denne måde sige tak til Falck— 
Zonen.

Når man til daglig møder små 
diktatorer i næsten alle erhverv, 
kan man ikke lade være at undre 
sig over, hvor • Falck—Zonen hitter 
denne stab af høflige og hjælpsom
me medarbejdere. I sandhed nogle 
prægtige mænd.

George Philipp.

Vi har ikke noget erfarings- eller tal
materiale, der fortæller, hvorvidt FIAT- 
ejere er mere trofaste bekendte af kran
vogne end andre bilmærkekørere. Men, 
hånden på hjertet, det giver sikkert et 
lille hip i en hvilken som helst rednings
mand, når han læser et sådant læserbrev 
i „Ekstrabladet“.

DISSE
RAVE

MÆND
Flere har skrevet, at Fiat-ejere er 
Falck-Zonens bedste kunder. Selv 
har jeg kørt en Fiat uden repara
tioner, uden motorstop og uden en 
eneste startvanskelighed i snart 3 
år, og det til trods for, at vognen 
bliver kørt og hvert år klarer 30— 
35.000 km med 4—5000 km mellem 
hvert olieskift.

En gang er den dog blevet slæbt. 
Det var ikke, fordi den ikke kunne 
køre, men fordi det er ubehageligt 
at køre i snestorm med bil, i hvil
ken den ene side er flået væk af 
et vejtræ, der pludselig blev plan-, 
tet midt i vognen. Men i øvrigt kan 
jeg tilslutte mig Georg Philipps 
mening om Falck-Zonens fortræffe
lige reddere.

K. A. R., Kværkeby.

Falcks Redningskorps,
Grindsted. Den 19. august 1967
Det er mig en glæde på Løvlund Mølles vegne herved at bringe Dem og Deres
medarbejdere vor største tak og beundring 
på vor mølle.
Vi er yderst taknemlige for, at vi i dag er 
vort korntørringsanlæg, som De gjorde så

★

De danske Redningskorps
FALCK-ZONEN
Undertegnede ønsker herved over for 
Dem at rette en tak for den eminente 

for den indsats, De gjorde ved branden

i stand til at betjene vore kunder med 
stor indsats for at redde til os.

Mange venlige hilsener,
p.p. AIS Løvlund Mølle.

behandling, redningskorpset har givet 
mig i følgende tilfælde:
Min datter var på feriekoloni ved Ring
købing og blev der angrebet af en kraf
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tig halsbetændelse. Efter konference 
med en tilkaldt læge blev vi enige om at 
få hende hjem så hurtigt som muligt. 
Vi rådførte os med stationsleder Olsen 
i Birkerød, der anbefalede os at kon
takte stationslederen i Ringkøbing. 
Torsdag den 29/6 kl. 7.30 havde jeg en 
samtale med stationslederen i Ringkø
bing, og han kunne berolige min kone 
og jeg med, at min datter skulle blive 
kørt hjem så hurtigt som muligt.
Allerede tidligt på eftermiddagen an
kom stationslederen til Birkerød i per
sonbil, hvor han havde redt op til min 
datter på bagsædet. Stationslederen 
havde sørget forbilledligt godt for min 

datter og havde under hele turen holdt 
sig à jour med hendes velbefindende. 
Normalt vil folk vel mene, at når de 
har betalt et abonnement hos Falck- 
Zonen, er det en naturlig ting, at korp
set yder denne service. Jeg vil imidler
tid gerne have lov til at udtrykke min 
tak over for Dem, og vil bede Dem 
viderebringe min tak til stationslederen 
i Ringkøbing. Jeg er glad for fortsat at 
kunne anbefale korpset og anvende 
denne episode som et godt eksempel på 
en forbilledlig behandling.

Med venlig hilsen 
Svend Erik Nielsen

FALCK & ZONEN,
Hillerød.
Jeg vil bare spørge Dem, om De 
ikke kan skaffe mig en god neg
lesaks til mine storetånegle, så
dan en, som de har oppe på syge
huset, for mine storetånegle er 
ikke til at klippe med en almin
delig neglesaks, de er heller ikke 
til at skære af. De kan sende den 
pr. postopkrævning til mig. 
På forhånd tak.

Venlig hilsen
Ane Christensen.

Naturligvis købte vi dagen efter 
en saks til fru Christensen, der i 
mange år havde haft abonne
ment.

Til Falck-folkene i Slagelse.
Min hjerteligste tak til de Falck-folk, som hjalp mig hjem igen til min far, da jeg 
var fløjet bort fra ham. -
En særlig tak til den redder, som jeg kom til at bide i hånden, da han tog mig for 
at bringe mig hjem. -
Endnu en tak og venlig hilsen , . „ , . r i6 6 fra papegøjen Peder i Løvegade.
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Falcks Redningskorps,
Polititovet, V.
Vedr. Rønde stationen.
Underskriveren vil gerne takke for en venlig service, som herr Dahlstrup på Deres 
ovennævnte station ydede mig g. d.
Man bliver mere og mere glad for de abonnementer, man har med at gøre.

Med venlig hilsen,
Det Franske Vinlager.

NYE STATIONSBYGNINGER
Odense
Den nuværende station i Odense stam
mer tilbage fra 1919, hvor det var red
ningskorpsets første domicil udenfor 
København. Imidlertid kniber det her 
- som andre steder - med den fornødne 
plads til vor hastigt voksende medarbej
derskare, hvorfor korpset har købt 
„Fyns Aktuelt“s gamle bladhus i Kon
gensgade, hvis baggård støder op til de 
nuværende lokaler på Klostervej. Det 
er tanken at al administration skal hen
lægges til de nye lokaler. Derudover 
vil der muligvis med tiden blive talø 
om en EDB-forarbejdningsafdeling.

Fra BORNHOLM
STATIONEN I NEXØ LUKKET 
DEN 1. OKTOBER
Den 1. oktober blev redningsstationen 
i Nexø lukket, fordi der på Bornholm 
ikke er behov for tre stationer. Ved 
sammenlægningen af Falck og Zonen i 
december 1962 var der 4 stationer på 
Bornholm, men ret hurtigt derefter blev 
de to stationer i Rønne sammenlagt til 
én.
Stationen i Nexø lå kun 7 km fra Sva
neke, hvor vi som bekendt opretholder 
en kombineret brand- og redningssta
tion. Aftalen med byrådet i Svaneke 
herom er gensidig uopsigelig indtil 1975. 
En anden grund til, at vi valgte at be

holde Svaneke er, at bygningerne er væ
sentlig bedre end i Nexø. Vi har for
beredt nedlæggelsen gennem længere 
tid, og vi har i god tid orienteret by
rådet herom. Man var naturligvis ikke 
særlig begejstret for vor beslutning, 
men forstod på den anden side, at 
korpset måtte rationalisere ligesom an
dre virksomheder.
Personalet fra Nexø er alle flyttet til 
stationen i Rønne.

NYE LOKALER I RØNNE
I Rønne har man samtidig fået udvi
det mandskabslokalerne. Det lykkedes 
korpset at erhverve en naboejendom - 
et rækkehus - som der kunne skaffes 
direkte adgang til fra stationen. Man 
kunne ønske lidt mere plads til køre
tøjerne, men på det felt deler Rønne 
skæbne med så mange andre stationer; 
kranvognene må stå ude.
Samtidig vil der blive indført central
alarmering på Bornholm, således at alle 
alarmer indgår til stationen i Rønne. 
Det hænger bl. a. sammen med, at Cen
tralsygehuset findes der i byen, således 
at praktisk taget alle patientbefordrin
ger ender i Rønne. Og det er jo 
nu engang korpsets pligt at benytte de 
korteste afstande og den mindste tid.

P-P

173



DET NYE ÂRHUS-KONTOR:

Mennesker mødes...
og sød musik vækker Dem til dagens arbejde

Den harmdirrende mand, der udstyret 
med al sin sammensparede galle tager 
trappen til 2. sal i den nye „Falck-gård“ 
i Århus for at forsyne en stakkels 
kontormus med alverdens ytringer på 
grund af en forvildet rykker, vil uvil
kårligt føle, at alle hans argumenter 

svinder ind til et forsagt „goddag“, når 
han entrer det nye Århus kontor.
For imod ham vil strømme den lifligste 
musik samtidig med, at skridt og højrø
stet tale diskret vil blive opslugt af vægge 
og lofter, takket være arkitekters opfind
somhed og byggeindustriens erfaringer. 

Tilsyneladende ekspederer kontorassistent Kirsten Schrøder en saft undervejs i det 
fascinerende kontorlandskab.

174



Hvis De nogensinde har vandret gen
nem et galleri med tæpper på gulve, 
vægge og lofter, vil De have samme 
fornemmelse, som et besøg på Falck- 
gården vil efterlade Dem med. Man 
kommer ind i ét stort aflangt lokale, 
hvor blomster, grønne planter og mo
derne „kakkelovnsskærme“ skiller an
satte i små arbejdsgrupper efter bedste 
sociologiske mønster. Forrest til højre 
sidder tre på rad bag en disk. Alle tre 
hamrer i skrivemaskiner - men De hø
rer det næppe. Længere nede sidder én 
og arbejder energisk med en bogholde
rimaskine, en anden smækker med lå
get på en kartotekskasse, og to piger 
sidder ivrigt og snakker, og af mine
spillet ser det ud som om, det er bar
tenderen på „Tarantella“, der diskute
res. De ser dem alle, men hører dem 
ikke, højst som svagt ekko.

rende direktør Arno Andersson havde i 
forvejen sikret korpset udvidelsesmulig
heder ved et grundkøb i Viby, der lig
ger i den sydlige del af det, som lokal
patrioter kalder „Storårhus“. Men en 
dag ringede klokkerne i form af mulig
heden for at leje en fabriksbygning 
med grund, der tidligere havde huset 
Århus Elværk. Andersson slog til, og 
skeptikere erklærede, at en lager-agtig 
bygning aldrig ville blive god som kon
torhus.
Imidlertid kom et firma, kaldet Scan- 
dinavien Office Organization Limited 
AIS ind i billedet. Man kom, så og er
klærede, at der ville kunne skabes en 
administrationsbygning, der tilgodeså 
trivselseksperters erfaringer med ar
bejdsgrupper samtidig med, at man 
kunne tilrettelægge en effektiv forret
ningsgang uden for mange unødige be-

Århus-selskabets 
adni. direktør Arno 
Andersson, der 
valgte denne frem- 
skridtsvenlige løsning 
af lokale
problemerne.

Historien
Det hele startede med en kronisk til
tagende pladsmangel påÅrhus-stationen 
ved havnen, hvor både redningsmænd, 
kontorpiger, brandbiler og grydepum
per skulle være på de samme få kva
dratmeter. Århus-selskabets administre-

vægelser eller indviklede papirgange. 
To ting ville være nødvendige for dette 
eksperiment. Det første var slet og ret, 
at korpset accepterede ideerne og dis
kuterede problemerne, inden det prak
tiske arbejde begyndte, hvorefter man 
- som præsten prædiker ved lysning til 
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ægteskab - siden måtte tie stille. Det 
andet var, at forudsætningen for ideer
nes succes måtte være en positiv og 
imødekommende personalepolitik.

En diskussion med ansatte og ledere 
inden for administrationen afslørede en 
meget stor og positiv interesse, hvor
efter organisationsfirmaet sendte ratio
naliseringseksperter ned for at spørge, 
hvad hver enkelt beskæftigede sig med 
- i arbejdstiden. Resultatet af dette blev 
benyttet ved sammensætning af møble
ment og arbejdsgrupper i den nye byg
ning. Alt blev analyseret og lagt tilrette 
inden flytningen. Hvad nogle måske var 
lidt kede af, var, at firmaets eksperter 
en skønne dag stillede på Kystvejen og 
bad om at få lov til at pakke hver en
kelts ting sammen, hvorefter man dagen 
efter kunne sætte sig tilrette i den nye 
bygning og finde alt på rette plads i 
skuffer og skabe. Fra det øvrige pul
verserende liv ved vi, at intet kan være 
så fascinerende som selv at pakke sin 
pyjamas og ostemad og flytte et andet 
sted hen.

Sektionerne
Nu må det være på tide at ledsage alle 
roserne med en konkret beskrivelse af 
lokalet, som det tager sig ud, efter at 
stolene er blevet siddet til og møblerne 
indviet. Som nævnt sidder forrest til 
højre tre mennesker bag en skranke. 
Det er ekspedition- og kassesektionen, 
hvor ind- og udgående materiale be
handles dag for dag. Til venstre herfor 
findes det eneste separatkontor i loka
let, tilhørende selskabets direktør, der 
samtidig har indrettet konferencelokale 
i dette rum. Vandrer man videre ned i 
det store kontorlokale, findes først en 
korrespondancesektion, hvor tre Århus
piger betjener hver sin skrivemaskine. 
To skærme og en sammenplantning læn
gere henne findes bogholderisektionen, 
og her træffer vi kontorchef Jørgensen 
bag grønne planter og skærme, medens 
bogholderimaskinerne er anbragt ved 
modstående vindue. Vi går 4 skærme vi
dere og kommer til abonnementsbog- 
holderiet, hvor akkvisitionschef Halvor
sen er primus motor. Naturligvis finder 
vi et par grønne planter længere henne

Interiør fra abonnementssektoren.
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Glimt fra afdelingsleder Poul Halvorsens „kontor“.

den egentlige abonnemen/safdeling, som 
endnu kan administrere 75.000 abon
nenter uden elektroniske hjælpemidler. 
Man påstår endog, at administrationen 
både er bedre og billigere end vor 
EDB-ven i Hellerup. Hver enkelt abon
nent har sin hængemappe i et karto
teksskab, og der gemmes hele hans 
„sag“. På den højre side bag en palme 
- eller måske er det en thujopsis dola- 
brata - er rapportsektionen, hvor d’her- 
rer Jensen og Christensen gennemgår 
aktieselskabets rapporter.
Ridderne af det runde bord er i Århus 
akkvisitørerne, der så historisk for
ankret kan drøfte dagens fremstød. Da 
vi var på besøg, fandtes der ingen her, 
og med dyb beundring spurgte vi, om 
en sådan flittighed var almindelig på 
dette tidspunkt. Svaret var en fnisen - 

for de var alle gået i kantinen og drikke 
kaffe. Hos akkvisitørerne sidder Gustav 
Granild og holder orden i sagerne.

Ikke nok at det ser hyggeligt ud
Naturligvis har et sådant kontor kostet 
penge, og mange penge, men direktør 
Andersson oplyser, at beløbet såmænd 
af ham betragtes som en overordentlig 
god investering, og man må ikke glem
me, at både lokaler og møbler i Århus 
trængte til en gennemgribende fornyel
se. Farverne i lokalet er afdæmpede. 
Gråt tæppe over hele gulvarealet, møb
ler i lyst træ, grønne planter, hvide 
lofter og okkergule „kakkelovnsskær
me“, hvilket faktisk er et for nedvær
digende udtryk for de nydelige stofbe
klædte flyttebare læmure, der kombi
neret med planter danner adskillelsen i 
sektioner.
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Da hele lokalet var færdigt, kom eks
perterne med et nyt forslag: musik til 
arbejdet. Også det gik man med på, 
dog kun i perioder over hele dagen. 
Om morgenen vækkes man blidt ved 
højttalerens dæmpede gengivelse af 
vellystige harmonier, medens Rolling 
Stones måske med tiden vil tage sig af 
frokostpausen. Hen under fyraften er 
der også musik, således at alt ligesom 
bliver lagt lidt mere rytmisk på plads. 
Lidt begyndervanskeligheder og læng
sel efter „de gode gamle dage“ vil der 
vel altid være ved overgang til noget 
nyt. Hvornår de gamle dage egentlig 
har været så gode som myten véd sik
kert ingen. Men personalet har alle sat 
megen stor pris på de bestræbelser, 
der fra korpsets side er gjort i retning 

af skabelsen af et godt arbejdsklima. 
Det første, der skete ved indflytningen, 
var, at man skillingede sammen til en 
vase, som direktør Andersson fik over
rakt som bidrag til lokaleudsmyknin
gen, og den pryder nu et lille hjørne
arrangement inden for døren, hvor 
kunder og personale kan sidde og tale 
sammen. Naturligvis er der kantine 
nedenunder, men kaffen nydes oppe 
ved bordene, for der kommer kaffe
vogn rundt.
Gæster og abonnenter har også udtalt 
sig meget rosende om det særdeles ny
delige lokale, men som direktør An
dersson understreger: „Det er ikke nok, 
at det hele ser hyggeligt ud - det skal 
også kunne virke i det daglige - men i 
den retning føler vi os sikre her i Århus“.

Om nogen vil misunde Arhus-personalet at arbejde i så behagelige omgivelser, er vist ingen i tvivl. Her ses 
kontorassistent Else-Marie Olsen i akkvisitionsafdelingen
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NYT MATERIEL

Hurtig hjælp er hydro-hjælp

siger Ålborg-stationen, der som den 
første har fået en hydrokopter til red
ningsopgaver i sne, på is og i vand.
Hvad ordet hydrokopter egentlig bety
der har Jørgen Bang forsøgt at fortælle 
i Berlingske Tidende, hvor vi samtidig 
får æren af, at det danske sprog er for
synet med en ny glose. Betegnelsen hy
dro kendes fra hydroplan og stammer 
fra det græske ord hydor, der betyder 
„vand“. Hvad kopter egentligt er for 
noget, svæver i det uvisse. Umiddel
bart kendes det fra heli-kopter, men 
dette ord er faktisk fejlagtigt delt på 
dansk, idet det burde deles heliko-pter. 
Pter stammer igen fra græsk, hvor man 
ingen vanskelighed har med at udtale 
pt i sammenhæng, og det betyder vinge 
(pteron), og således er en hydrokopter 
med danske almindelige ord en „vand

vinge“. Men med helikopteren har den 
i øvrigt kun den lighed, at den kan bru
ges til redningstjeneste.

For de, der interesserer sig mindre for 
sproget, vil det være naturligt på dette 
sted at fremkomme med en teknisk re
degørelse for en hydrokopter og dens 
praktiske muligheder indenfor rednings
tjenesten. Grundlaget til anskaffelsen i 
Aalborg blev lagt allerede i den sidste 
isvinter, hvor vi - trods militærhjælp 
etc. - havde mange vanskeligheder med 
at skaffe hjælp til nogle fødende kvin
der i de to døgn, hvor vinteren var 
værst. Så stillede en herre på stationen 
og fortalte driftsleder Bødker, at det 
problem allerede var løst i Sverige med 
et lille „fartøj“, der blev kaldt hydro- 
copter. Vi fik aftalt prøvetid, og efter 
grundige overvejelser og små ændringer 
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ved konstruktionen er fyren altså købt. 
Hydrokopteren er fremstillet af arme
ret glasfiber med flad bund, og vor 
udgave har plads til to personer og en 
båre. Den drives frem ved en luftpro
pel, der er anbragt agter, men bortset 
fra dette arrangement minder den mest 
om en båd. Dens drivaggregat er en 46 
HK VW-motor, så lidt bil-lighed er der 
også. Det armerede glasfiber gør, at 
den kan bevæge sig såvel i vand som 
på is, i sne, over moser samt over ikke- 
bærbar is (grødis, våge-is etc.). Hydro
kopteren er 4 meter lang og 1,80 meter 
bred, vejer uden passagerer 400 kg, og 
propellerne har en trækkraft på 130 kg 
med højeste hastighed 2300 omdrejnin
ger i minuttet.

Den er hurtig
Hastigheden for en hydrokopter er ef
ter fabrikkens udsagn ret høj, og vore 
prøver har hidtil bekræftet dette. F. eks. 

bevæger den sig over åbent vand med 
en fart af 40 kmltime, i løs sne med 80 
kmltime, og når isen er jævn, kan hy
drokopteren fare frem med 130 kmltm. 
I sidstnævnte tilfælde er det bare om 
at få slået bremserne i i tide.
Om der til søredningsbrug vil blive an
skaffet flere hydrokoptere i stedet for 
småbådene kan ingen på nuværende 
tidspunkt sige. Den er tilstrækkelig let 
til, at den på trailer kan være hurtigt på 
et ulykkessted, og som sådan synes den 
endog meget fint at opfylde de krav, 
som korpset mener at må stille til en 
form for hjælpeydelser, der ikke er vort 
juridiske ansvarsområde, men til gen
gæld i højeste grad et moralsk anlig
gende. Men hydrokopteren er stadig 
kun til småvandsbrug. Deciderede 
fjordopgaver er for risikable og bliver 
overladt til redningshelikopterne, selv 
om vi måske ved denne disposition kan 
blive udsat for kritik på åstedet.

FRA OG TIL
UNIFORM TIL BRAND
Brandtjenesten gør også opmærksom 
på, at der altid skal benyttes støvler 
under brandslukning, også når påklæd
ningen er lange benklæder. Denne lille 
bemærkning fremsættes for at imødegå 
eventuelle misforståelser i anledning af 
uniformsregulativet og cirkulære nr. 
118, hvori det hedder: „støvler anven
des kun til spidsbenklæder“. Et par sko 
beskytter ikke tilstrækkeligt under en 
brand, og det ser heller ikke godt ud.
Brandtjenesten vil for resten gerne be
nytte lejligheden til at indskærpe, at

STATIONERNE
man under brand skal være forskrifts
mæssigt udrustet, og bl. a. altid bære 
hjælm. Udrustningen skal i det omfang, 
det overhovedet er gørligt, beskytte red
ningsmanden mod at komme til skade. 
Skulle det alligevel ske, og det viser 
sig, at grunden hertil er tilsidesættelse 
af sikkerhedsbestemmelserne, vil der 
eventuelt kunne opstå problemer i for
bindelse med ulykkesforsikringen.
Husk også at kontrollere, at åndedræts
beskyttelsesudstyret er i orden, hvad 
enten der er tale om kredsløbsappara
ter, trukluftapparater eller røgmasker. 

P-p
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Togkatastrofen ved Odense
For 122 korpsreddere, politi, civilforsvar soldater, læger sygeplejersker, jernbane
folk og forbipasserende er dette mere end en overskrift og en redningsberetning. 
Det er minderne om uhyggelige scener, kompliceret redningsarbejde og silende 
regn den 10. august på Ejbybroen ved Odense, hvor lyntoget „Nordjyden“ kørte 
op bag i „Sydvestjyden“ omkring kl. 10.10 - 11 blev dræbt, 30 alvorligt kvæstet 
og et halvt hundrede fik lettere kvæstelser.

Ulykkesforløb
2 km øst for Odense, hvor hovedvej Al 
føres under jernbaneviadukten, holdt 
lyntoget „Sydvestjyden“ med maskin
skade, da det efterfølgende lyntog 
„Nordjyden“ i det meget usigtbare vejr 
kørte op bag i og skubbede „Sydvest
jyden“ et halvt hundrede meter hen 
ad banelegemet. Sammenstødet var så 
voldsomt, at de forreste vogne i „Nord
jyden“ og de bagerste vogne i „Sydvest
jyden“ blev presset op i luften og lagde 
sig til rette i et virvar af waggoner, 
jerndragere, sæder, passagerer og knu
ste ruder. Således var der kun 4 meter 
kendelig jernbanevogn tilbage af den 
anden vogn i „Nordjyden“, en vogn, 
der normalt er ca. 16 meter, men ved 
ulykken blev presset ind under den 
langt tungere motorvogn. Ved sammen
stødet rev det meste af „Sydvestjyden“ 
sig løs og blev skubbet endnu et hun
drede meter frem ad den tomme bane
linie, så kun dette togs bagerste motor
vogn var infiltret i „Nordjyden“s for
reste del på ulykkesstedet. Lyntoget 
„Nordjyden“ bestod af 7 vogne, hvoraf 
den forreste motorvogn og som nævnt 
den 2. vogn blev presset sammen med 
„Sydvestjyden“s bagerste motorvogns
del. De øvrige 5 vogne blev stående på 
sporet, hvilkets mindskede ulykkens 
omfang, idet de befandt sig på broen 
umiddelbart over hovedvejen med en 
skrænt til begge sider på ca. 10 meter.

Redningsaktionen 
ALARMERINGEN
Kl. 10.11 indløb der til redningskorpset 
i Odense melding fra Dansk Damman 
Asfalt om, at en ulykke af katastrofe
agtig karakter var sket på banelegemet 
lige uden for fabrikkens vinduer. (Virk
somheden ligger på hovedvej Al umid
delbart før broen). Umiddelbart efter 
var samtlige korpsets ledninger i Oden
se og Dalum blokerede med meldin
ger om ulykken. Få sekunder efter den 
første alarm indløb den „officielle“ mel
ding fra Statsbanerne om ulykken. Sam
tidig med de talrige meldingers indlø
ben lykkedes det indenfor de første par 
minutter at alarmere stationerne Ny
borg og Kerteminde samt få givet be
redskabsalarm til øvrige fynske statio
ner.
UDRYKNINGEN
Ved alarmens modtagelse afsendtes fra 
Odense hjemmeværende mandskab og 
materiel, hvilket vil sige 3 ambulancer 
og 1 katastrofevogn bemandet med 9 
mand og 3 ledere. Samtidig sendte sta
tion Dalum 1 ambulance med 3 mand. 
1 minut efter var yderligere 2 ambulan
cer ledige i Odense, og indenfor de før
ste 5 minutter (tilbagemeldingstids
punktet) var fra stationerne Odense, 
Dalum, Nyborg, Kerteminde og via ra
dio i Odenses omegn afsendt 15 ambu
lancer og katastrofevogne, bemandet 
med 38 mand.
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Det øvrige udrykningsforløb fremgår i det væsentlige af følgende tidsplan:

Kl. Station Afsendtlforetaget:
10.17 Odense Tilbagemelding: Mange kvæstede og dræbte, adskillige 

fastklemte i togvognene.
10.18 Odense Udrykningsalarm til hele Fyn, tilkaldelse af frivagter.
10.20 Odense CF-assistance tilbudt og accepteret med tak.
10.21 Odense Vagtcentralen i København underrettet (iflg. katastrofe

plan), derfra beredskabsalarm til Østjyske stationer.
10.22- 10.52 43 ambulancer og redningskøretøjer er mødt på ulykkes

stedet fra Fynske stationer.
10.26 Odense Drøftelse mellem katastrofestedets leder og vagtcentra

lens katastrofechef om ulykkens omfang. Mere politi, 
læger, sygeplejersker, Odense Brandvæsen m.fl. alarmeret.

10.32 Odense Udringning af praktiserende læger m.fl. Alarmering af 
Østjyske stationer til beredskabsdækning. 2 ambulance
fly klargøres i København. Læger og sygeplejersker fra 
OABS til ulykkessted med returnerende ambulancer.

10.54 Odense Bekræftelse på, at stationerne Kolding, Vejle, Fredericia, 
Horsens og Århus var på vej med ambulancer og yder
ligere specialudstyr til frigørelse. Derudover 2 fly på vej.

11.19 Odense Tilbagemelding: Redningsarbejdet i „Sydvestjyden“ af
sluttet, formentlig endnu 20 indespærrede i „Nordjyden“.

12.09 Odense Ambulancefly ankommet til Beidringe.
12.55 Dalum Yderligere afspærringsmateriel til ulykkesstedet.
15.45 Odense Sidste overlevende, en 14-årige pige, frigjort og kørt til 

OABS.
17.45 Odense Sidste dræbte frigjort og bragt til OABS.
18.00 Odense Redningsarbejde slut.

Kommandoen var straks fastlagt såle
des:

Ulykkesstedet:
Redningsinspektør Rasmus Lehn 

Vagtcentralen i Odense:
Direktionssekretær K. A. Rasmus
sen.

Yderligere ankom direktør Jørgen Falck 
med første ambulancefly fra Køben
havn og kørte direkte til ulykkesste
det for at overvåge korpsets indsats.

KORPSETS FREMMØDE

Fra stationerne:
Odense
Dalum
Bogense
Ejby
Fåborg
Glamsbjerg
Kerteminde
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Opmarchen af køretøjer på hovedvejen blev ret hurtigt organiseret, så der hele tiden var fri passage.

Middelfart
Nyborg
Otterup
Ringe
Rudkøbing
Svendborg
Årup
Assens

var i alt fremmødt 41 ambulancer og 
11 katastrofe-, kran- eller rednings
vogne med frigørelsesmateriel. Disse 
vogne var bemandet med 99 mand. 
Derudover var der som nævnt til be
redskabsdækning og direkte indsats af
sendt 12 ambulancer og redningsvogne 
fra Østjylland. Disse var bemandet med 
23 mand.

Ulykkesstedet
Vor redningsberetning baserer sig på 
oplysninger fra den til forsknings- og 
uddannelsesbrug afgivne redegørelse 
fra Odense, hvorfra vi citerer:

KORT ORIENTERING OM 
REDNINGSARBEJDET I 
SYDVESTJYDEN:
Assistenterne Helge Petersen og Lejf 
Nielson gik straks igang med arbejdet 
sammen med de ankomne reddere. Det 
var i SYDVESTJYDEN, at der var 
færrest hårdt kvæstede og ingen dræbte. 
Ikke tilskadekomne passagerer blev an
modet om at gå frem i toget, og lettere 
tilskadekomne blev bragt ud og enten 
forbundet eller bragt ned til de ven
tende vogne.
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Det bemærkes, at redningsinspektør Rs. 
Lehn beordrede de første lettere tilska
dekomne befordret til OABS i nogle af 
de privatejede automobiler, der befandt 
sig ved katastrofestedet, for at reservere 
ambulancerne til svært kvæstede fra 
NORDJYDEN.
Efter at have beroliget de fastklemte 
i den vestlige del af den ødelagte mo
torvogn, gik man igang med at arbejde 
sig hen til de kvæstede. Der blev be
nyttet donkrafte og nedstrygere samt 
andet værktøj. Efter ca. 15 minutters 
arbejde blev den første frigjort, - der 
var tale om en kvindelig tysk statsbor
ger - dernæst gik det ret hurtigt med 
at få 4-5 passagerer fri - men man 
måtte hele tiden gå meget forsigtigt 
frem, og kl. 10.50 blev det nødvendigt 
at standse for at lægerne kunne komme 
til at give beroligende indsprøjtninger. 
Dernæst blev redningsarbejdet fortsat, 
og efter at have savet sig igennem en 
del beskadiget materiel fra waggonen 
lykkedes det kl. 11.18 at få de sidste 
indespærrede ud af SYDVESTJYDEN, 
og dermed var redningsarbejdet slut i 
dette afsnit af katastrofestedet. Ialt 10 
personer havde været fastklemte i SYD
VESTJYDEN.

KORT ORIENTERING OM 
REDNINGSARBEJDET I 
NORDJYDEN:
Første leder i denne del af katastrofe
afsnittet var assistent R. Dinsen, og 
frygtelige scener mødte ham og det 
øvrige redningspersonel. Fastklemte og 
indespærrede skreg om hjælp, og navn
lig var en hårdt kvæstet, fastlkemt kvin
de stærkt lidende og skreg meget. For 
at undgå panikagtige stemninger søgte 
man straks at få denne kvinde beroli
get, ligesom man fortalte alle andre og 
råbte til de indespærrede at hjælp var

Den fra krigsførstehjælp så kendte „venteplads“ 
blev der ikke behov for. Bårerne blev sat i række 
og benyttet, efterhånden som passagererne blev 
savet fri.

på vej. På den måde lykkedes det på 
få øjeblikke at få skabt ro på stedet, og 
redningsarbejdet blev påbegyndt efter
hånden som personel og materiel kom 
frem. Den nævnte kvinde lykkedes det 
først at få befriet efter ca. 2 timers 
forløb.
Men som nævnt vandt man hurtigt de 
kvæstedes tillid og roligt og besindigt 
skred redningsarbejdet frem i denne 
del af katastrofeområdet, som det var 
gået værst ud over.
Det var her, personel fra blandt andre 
Odense Brandvæsen blev sat ind til 
hjælp for vore reddere, efter samråd 
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mellem redningsinspektør Rs. Lehn og 
brandinspektør C. F. Rix. Der blev ud
lagt højtryksslanger til katastrofeaf
snittet, idet det skal bemærkes, at vi 
forinden havde automobilsprøjte på ste
det, - men endvidere, at katastrofeste
det ligger indenfor Odense Brandvæ
sens slukningsområde.
Fra kl. 11.18 arbejdede alt vort perso
nel på NORDJYDEN, og det skøn
nes, at der på dette tidspunkt var ca. 
25 indespærrede i waggonen.
Gang på gang udspandt der sig i dette 
katastrofeafsnit gribende scener, når 
det lykkedes at få en fastklemt fri - 
eller blot man fik så megen åbning, at 
man kunne komme i kontakt med de 
indespærrede.
Det var navnlig her, at de tilstedevæ

rende læger og sygeplejersker havde det 
store arbejdsområde. Mange kvæstede 
fik uvurderlig hjælp, medens de endnu 
var fastklemt, og mange af vore red
dere var gang på gang på vanskelige 
opgaver.
Således befandt en af vore folk sig i 
flere timer hos den 14-årige pige, der 
sidst kom ud - uafbrudt blev samtalen 
holdt igang for at bortlede hendes tan
ker fra det frygtelige, hun var implice
ret i. Henover hende lå hendes 9-årige 
søster, og hun kunne under sig skimte 
sin dræbte far. Moderen var hårdt 
kvæstet klemt fast overfor hende.
Da hun endelig, efter 5^ times forløb, 
kl. 15.45 blev båret ud til den ventede 
ambulance, sagde hun: „Tak fordi I 
hjalp os!“

En læge yder første-hjælp, medens redderne Arne Olsen og Willy Rasmussen bistår ved frigørelse og 
beroliger to kvindelige togpassagerer.

185



I dette virvar af stal og træ arbejdede reddere med 
nedstrygere, powerværktøj og donkrafte for at fa 
fastklemte fri.

I en anden situation arbejdede man i 
et par timer på at befri 3 indespærrede 
- der blev brugt nedstrygere og løfte
stænger - men når man løftede lidt i 
det sammenfiltrede jern for at søge at 
lindre en ældre kvindes smerter, blev 
situationen alvorlig for en mindreårig 
dreng, der fik det sammenpressede ma
teriale henover sig og var faretruende 
nær kvælning - den tredie indespærre
de - en ung pige - fik sig skærmende 
presset henover drengen og dirigerede 
vore reddere, hver gang presset blev for 
slemt. Det må betegnes som et mirakel, 
at drengen blev reddet, og den unge pi
ges hjælp var uvurderlig, - idet vore 

reddere først mod slutningen af red
ningsaktionen kunne se drengen. En af 
vore reddere var over en time om at 
klippe den unge piges frakke fri, - dette 
skete via en „tunnel“ man havde fået 
savet i den sammenfiltrede waggon.
Her er kun nævnt et par enkelte situa
tioner - som vore folk blev præsenteret 
for under redningsarbejdet i NORD
JYDEN, - mange lignende udspandt 
sig - nogle er refereret i pressen - an
dre er omtalt mand til mand, og mange 
oplevelser beholder redderne for sig 
selv

ULYKKEN SOM HELHED
Arbejdet på katastrofestedet var straks 
fra starten velorganiseret, og der var 
et mønsterværdigt samarbejde mellem 
korpset, politi, CF, brandvæsen og DSB. 
Der var på ingen måde panik og alle 
fulgte med respekt de anvisninger, den 
ansvarlige gav - selvom mange proble
mer måtte klares med de enkeltes kon
duite, og det skal understreges, at alle 
vore folk arbejdede roligt og besindigt. 
Ret hurtigt kom der assistance fra Ci
vilforsvaret, og lederen af CF i Stor- 
Odense, Helge Andersen, henvendte sig 
straks til redningsinspektør Rs. Lehn og 
forespurgte i hvilke afsnit af katastrofe
området hjælp var ønskeligt og under 
hvilke former.
Som nævnt var nedstigningen fra banen 
meget vanskeligt, idet regnen hurtigt 
havde gjort skrænterne til et morads, - 
der blev nu udlagt stiger og etableret 
rebanordninger, således at nedbæringen 
af kvæstede blev lettet.
Hjælp blev også ydet af et kommando 
på 10 CF-folk under ledelse af en 
korpsmester, - der tilfældigt passerede 
katastrofestedet.
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Til stedet ankom også en sanitetsafde
ling fra Fynske Livregiment, og senere 
personel til afspærings- og bevogtnings
opgaver.
På et meget tidligt tidspunkt i rednings
fasen blev det klart, at anvendelsen af 
de medbragte skærebrændere ville be
tyde en meget stor risiko for de inde
spærrede, idet de ødelagte waggoner 
var oversprøjtet med dieselolie fra mo
torvognene, hvorved brandfaren var be
tydelig ved brug af åben ild. Rednings
inspektør Rasmus Lehn valgte i stedet 
at lade de indespærrede befri på den 
mere langsommelige, men sikrere måde 
med nedstrygere, powerværktøj og don
krafte - en disposition, som senere 

vandt fremmødte teknikeres dybe an
erkendelse.
Efterhånden som vort mandskab nåe
de længere og længere ind i det næsten 
uoverskuelige virvar af stål og træ blev 
det tvingende nødvendigt at nedsætte 
tempoet i redningsarbejdet, idet mulig
hederne for at skade fastklemte, ofte 
bevidstløse kvæstede ét sted i de knu
ste vogne ved fjernelse af vragstumper 
et andet sted stedse blev større og stør
re. Den gamle regel med at „skynde 
sig langsomt“ og bevare omtanken blev 
bevist atter og atter.

Fra „Nordjyden“. En ung pige sad her fastklemt 
i flere timer, før det lykkedes at få togdelene pillet 
fra hinanden uden risiko for øvrige fastklemte.
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Fra begge sider af 
jernbanedæmningen 
blev der arbejdet og 
borttransporteret 
kvæstede. Det kunne 
kun lade sig gøre, 
fordi ambulance
kapaciteten hele 
tiden var rigelig, så 
man ikke var nødt 
til at prioritere 
transporterne.

Redningsarbejdet blev stærkt hæmmet 
af det kraftige regnvejr og den omstæn
dighed, at ulykkesstedet lå ude af ni
veau med det øvrige terræn, men ind
satsen af soldater og CF’er var her en 
fin hjælp, når de kvæstede på båre blev 
transporteret ned af skrænterne.
På vagtcentralen blev der fra mange 
sider til korpset rettet henvendelse med 
tilbud om hjælp og assistance af for
skellig art, - der var tale om henven
delser fra afgåede eller ferierende læ
ger og sygeplejersker - flere virksom
heder tilbød teknisk assistance, andre 
ville stille personale og vogne til rådig
hed, og enhver henvendelse blev taget 
op til overvejelse og i visse tilfælde 
drøftet med lederen på katastrofestedet. 
Det skal i denne redegørelse også næv
nes, at da den nu 74-årige, fhv. red
ningsfører Chr. Jensen hørte om kata
strofen - han bor meget nær OABS - 
henvendte han sig straks på OABS 
og tog med en af ambulancerne retur 
og arbejdede side om side med sine tid
ligere kollegaer hele eftermiddagen.

Vagtcentralens koordinering af de man
ge meldinger, telefonsamtaler, henven
delser fra pressen og ængstelige pårø
rende etc. gik ganske upåklageligt ved 
et udmærket samarbejde mellem vagt
mestre og tilkaldt kontorpersonale.
Kl. ca. 18.00 sluttede arbejdet på kata
strofestedet. Det havde været en an
strengende dag for medarbejderstaben, 
der alle havde gjort en udmærket ind
sats og endnu en gang medvirket til at 
skabe respekt om korpsets arbejde.

Erfaringer
Redningsinspektør Rasmus Lehn og di
rektionssekretær K. A. Rasmussen, der 
har udfærdiget Odenses rapport om 
ulykken, har noteret følgende erfarin
ger, som videregives af hensyn til frem
tidige redningsaktioner:

OPMARCH
I starten kneb det med hensigtsmæssig 
opmarch på ulykkesstedet, fordi red
ningskøretøjer kom fra alle sider, og de 
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tilstedeværende ledere ikke fra ulykkes
stedet - hvor man naturligt først kon
centrerede sig om det første hastige 
overblik - kunne se de fremmødte kø
retøjer. Dette forhold blev dog rettet 
meget hurtigt.

RADIOKONTAKT
Naturligt forekommer de første minut
ters manglende konstante radiokontakt 
med ulykkesstedet som ulemper for det 
personale, der på vagtcentralen skal ko
ordinere, alarmere og videregive mel
dinger. Men en efterfølgende diskus
sion i Odense godtgjorde, at dette ikke 
kunne have været løst anderledes, hvor
for man som god erfaring kan videre
give, at en medarbejder i konstant ra

dioforbindelse med vagtcentralen så 
tidligt som muligt har vist sig at være 
af uvurderlig betydning.
UDRYKNINGSKØRSEL
Kørsel mod ulykkesstedet i det omtalte 
regnvejr fra de fynske stationer gjorde, 
at man efterhånden som man nærmede 
sig, var i fare for at blive påkørt af 
andre udrykningskøretøjer, hvis horn 
var umulige at høre og lygter svære at 
se i regnen. Som god erfaring beretter 
Odense, at man flere gange over ra
dioen advarede alle køretøjer mod dette 
forhold. Ulykken medførte da heller 
ikke et eneste kørselsuheld med udryk
ningskøretøj.
PRÆSTER
Odenses vagtcentral er på et senere 
tidspunkt blevet klar over, at man mu
ligvis burde have sørget for tilkaldelse 
af cn metodistpræst, en baptistpræst, 

Billede, der bedre end ord fortæller om det morads, 
der hurtigt blev på jernbanedæmningen. Tove og 
stiger var en uvurderlig hjælp, hvilket vi skylder 
C F og forsvar megen tak for.



den katolske pater og en folkekirke
præst, idet der blandt andet fandtes ud
lændinge i lyntogene, og ingen andre 
havde draget omsorg for dette. I lig
nende situationer må sligt erindres.

UNIFORMER OG MATERIEL 
Uniformsgenstande og materiel led en 
del overlast i forbindelse med rednings
aktionen. Noget er bortkommet og an
det er ødelagt. Fra start betydede le
derne overalt, at dette forhold ingen 
rolle måtte spille for redningsarbejdet, 
og alt er nu repareret, dukket frem eller 
erstattet med nyt.

PRESSEALARM
Det er almindeligt kendt, at pressens 
kommunikationsforbindelser er nogle 
af de hurtigste over længere afstande i 
Danmark. Dette nød korpset godt af 
ved Odense-ulykken, idet den første 
alarm til vagtcentralen i København al
lerede var indløbet gennem TVs aktua
litetsafdeling, da Odense-stationen „nå
ede“ til dette punkt i katastrofeplanen. 
Det medførte, at man i hovedstaden 
allerede var forberedt, da Odense meld
te sig på telefonen.

Tilkendegivelser
Der er fra mange sider givet udtryk 
for tilfredshed med forløbet af red
ningsaktionen. Vi kan naturligvis ikke 
gengive alt på dette sted, og kvier os en 
lille smule ved i det hele taget at gen
give noget, fordi det kan smage af selv
ros. Imidlertid har vi fundet, at tilken
degivelser overfor korpsets ledelse eller 
en lokal kreds burde komme til hele 
vort personales kendskab, hvorfor vi 
håber nedenstående vil blive opfattet 
som udtryk herfor.
Korpsets ledelse udsendte to erklærin
ger umiddelbart efter ulykken. Den ene 
var udadvendt og indeholdt en tak til 
de institutioner, der havde efterkommet 
enhver af vore anmodninger om hjælp 
i forbindelse med selve redningsaktio
nen. Samtidig takkede vi de tålmodige 
abonnenter og patienter, der som følge 
af ulykken havde måttet vente ufor
holdsvis længe på at få kælderen tømt 
for vand eller blive kørt til eller fra 
hospitalet. Deres tålmodighed var en 
stor hjælp under redningsarbejdet.
Den anden erklæring var af intern art 
og er gengivet på side 192.

DANSKE STATSBANER
G eneraldirektøren

København, den 18. august 1967 
Direktøren for Falcks Redningskorps
Klost er vej 28
Odense.
Jeg ved vel, at De og Deres folk har til opgave at hjælpe, når der er behov for 
hjælp, men hjælp kan ydes på forskellig måde. Den hjælp, der fra Deres og Deres 
folks side blev ydet ved den ulykke, der ramte os ved Odense torsdag den 10. ds„ 
var efter det for mig foreliggende af eksemplarisk art, og jeg vil gerne have lov til 
at give udtryk for min beundring herfor.

Med venlig hilsen
Deres 
Skov.
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Redningskorpset 
fortjener tak

For sin strålende indsats ved 

togkatastrofen på Fyn

Det danske Redningskorps i 
Odense (Falck-Zonen) har efter 
togkatastrofen på smukkeste og 
hjerteligste vis rettet en tak til 
allé de frivillige, til beger, syge
plejersker, medlemmer af civil
forsvarskorpset, brandvæsenet, 
DSB-personalet og politiet for 
den store og uselviske hjælp, 
man i katastrofen ydede red
ningskorpset

Man må håbe, at nogen hus
ker at takke redningskorpset for 
strålende indsats under en af de 
alvorligste ulykker, der længe 
er sket herhjemme. Rednings-

Co. 100 reddere fra Falck- 
Zonen var hentet til katastrofe
stedet ved Ejby fra hele Fyn og 
store dele af Jylland. Efter det 
storstilede hjælpearbejde har 
korpset modtaget hele den 
lokale befolknings store beun
dring og ros. Med sindsro arbej
dede redning$holdene sig frem 
gennem kupévragene for at be
fri de mange kvæstede og lem
læstede. Selv unge begyndere 
inden for redningsfaget bed 
tænderne sammen ved arbejdet 
— aldrig havde de været vidne 
til en katastrofe af denne stør
relse.

Uddrag fra "Jydske 
Tidende” og ”Kerte
minde Avis” (14/8).

korpsets hjælpe-aktivitet var 
enestående og forbilledlig. Der
om er alle enige, som havde lej
lighed til at følge den på nær
meste hold.

Ingen har kunnet overraskes 
over omfanget ag kvaliteten af 
den indsats, redningskorpset 
ydede. Falck-Zonen har stillet 
sig i samfundets tjeneste, og der 

Tcaldes ‘aldrig forgæves på korp
set I enhver situation, .hvor 
hjælp er påkrævet, kommer 
korpset omgående og uden be
tænkning til stede. Man under
søger ikke først, om skadelidte 
har abonnement hos korpset, 
men rykker hurtigst muligt til 
undsætning. Bagefter interesse
rer man sig for abonnements
kartoteket Falck-Zonen har i 
årenes løb reddet betydelige 
værdier for det danske samfund 
og bjerget utallige menneskeliv. 
Derfor har korpset krav på vor 
højagtelse og dybeste respekt. 
Næppe noget andet land har en 
rednings-organisation, som i sine 
idealistiske grundsætninger tå
ler sammenligning med Det dan
ske Redningskorps, hvilket ikke 
anføres af national storagtighed, 
men som en velfortjent kompli
ment til en institution, som det 
danske samfund og befolkningen 
står i den største taknemligheds
gæld til.

op.
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Til personalet.
Ved den tragiske togulykke ved Ejby-viadukten torsdag den 10. 8. 1967 blev korp
sets personel involveret i en af de største redningsaktioner i ODENSE A/S’s hi
storie.
Der skal lyde en tak til alle for vel udført redningsarbejde og en tak for den kon
duite, hver enkelt medarbejder udviste under de særdeles vanskelige arbejdsforhold 
på katastrofestedet.
Fra mange sider er der blevet givet udtryk for beundring for den præcision og ro, 
der herskede på ulykkesstedet og for det udmærkede samarbejde, der af korpsets 
personel blev etableret med såvel civile som myndighedspersoner.
Vi siger personalet tak for indsatsen, som har været med til endnu en gang at skab<> 
forståelse og respekt for det arbejde, der udgår fra DE DANSKE REDNINGS
KORPS.

De Danske Redningskorps Fællesforbund.

Det øvrige beredskab
En af Odense-vagtcentralens store op
gaver under redningsarbejdet var at 
drage omsorg for og koordinere det øv
rige beredskab på hele Fyn. Til dette 
brug var der udover brand-, rednings- 
og kranvogne 10 ambulancer fordelt på 
de forskellige stationer. På Nordfyn 
var dækningen en overgang svag, men 
blev hurtigt retableret, blandt andet ved 
politiets hjælp. De yderligere 10 ambu
lancer, der ankom fra Østjylland, blev 
i hovedsagen benyttet til beredskabs
dækning i Odense-området.
I tidsrummet fra kl. 10 til kl. 18 på 
ulykkesdagen blev der udført 17 am
bulanceudrykninger og 4 udrykninger 
til brand på Fyn sideløbende med tog
ulykken. Allerede en lille times tid efter 
togkatastrofen påbegyndtes den nor
male sygekørsel, og anmodninger om 
hjælp til vandskade, hvor større værdier 
var truede, blev efterkommet - i Oden
se bl. a. ved hjælp fra stadsingeniørens 
kontor. Station Otterup assisterede om

trent samtidig med katastrofen ved en 
større vandskade på et gartneri, hvor 
vandet truede hele fyringsanlægget.
Takket være et stort antal fremmødt 
frivagtspersonale lykkedes det meget 
hurtigt at få den opsamlede bunke af 
kranvognsassistancer afviklet i løbet af 
ulykkesdagens eftermiddag.

OPSAGT ABONNEMENT
Som et lille kuriosum til denne red
ningsberetning skal vi måske nævne, at 
der indtil nu foreligger ét registreret 
tilfælde af abonnementsopsigelse på 
grund af korpsets anvendelse af nød
retsreglerne.
Det kom fra en abonnent i Odense, der 
ville have en øjeblikkelig igangslæbning 
midt på dagen. Han blev aldeles op
bragt, da vi beklagede at der var vente
tid. For hele vognen var fuld af fa
milie, der skulle på fornøjelsestur - ud 
at se på togkatastrofe.

Denne opsigelse er taget med sindsro.
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Ansvarsfrigørelse
Med mellemrum bliver vi opfordret til 
at udføre et stykke arbejde, hvor der 
foreligger en nærliggende mulighed for 
at forvolde skade på trediemands ejen
dom, selv om man måtte være nok så 
påpasselig. Som et eksempel skal vi an
føre, at en station bliver anmodet om 
at nedrive en gammel mølle, og at det 
ved besigtigelsen af det påtænkte arbej
de bliver konstateret, at effekter fra 
møllen i faldet vil kunne komme til at 
ramme nogle ledninger og evt. nogle 
træer, buske eller en hæk. Med udsigt 
til en evt. beskadigelse af disse ting vil 
det være uansvarligt at påtage sig ansva
ret uden over for kunden ganske nøje 
at præcisere, hvad der vil kunne ske, og 
spørge, om han vil have revet møllen 

ned, mod at han selv påtager sig ansva
ret for skaderne. Er han villig hertil, 
skal man lade kunden eller abonnenten 
underskrive en forhåndserklæring, hvori 
der er anført de ting, som man forlods 
mener kan blive udsat for skade ved 
nedrivningen af møllen, og bemærknin
ger om, at korpset holdes ansvarsfrit 
for ethvert erstatningskrav.
En mundtlig aftale er som regel ikke 
retsgyldig, hvorfor det er ganske nød
vendigt at få en forhåndserklæring fæl
det ned på papir og få den underskrevet 
af kunden. Skulle man alligevel blive 
draget til ansvar på en eller anden må
de, vil en sådan underskrevet forhånds
erklæring kunne fremlægges og være 
retsgyldig.

Eksempel på en bjærgningsopgave ved Kolding, hvor vi inden arbejdets påbegyndelse foreholdt politiet, at 
der ville opstå skader på vej og trediemands ejendom.
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Det ovenfor nævnte eksempel med ned
rivning af en mølle kan overføres på 
lignende områder såsom fældning af 
træer, væltning af skorsten, mast m. m. 
Der er ved sådant arbejde tid til for
beredelser og overvejelser inden arbej
dets begyndelse, men i tilfælde, hvor 
der opstår en nødsituation, som kræver 
en hurtig beslutning og en omgående 
indgriben for at hindre, at en farlig si
tuation opstår med ødelæggelse af vær
dier til følge, har man selvfølgelig ikke 
tid til udfærdigelse af forhåndserklæ
ringer.
Som illustration af en sådan situation 
skal omtales en på politiets foranled
ning foretaget bjergning af en væltet 
tankvogn på en smal asfalteret vej, som 
er omgivet af en græsplæne med store 
træer. For at få den fornødne afstand 
fra tankvognen, så den kan komme på 
højkant igen, må kranvogne placeres 
inde på græsplænen og forankres til 
træerne med skamfilingspuder og bræd
der. De uundgåelige spor på græs
plænen og nogle ubetydelige mærker i 
barken på træerne ville man gøre korp
set og dermed kranvognenes ansvars
forsikringer ansvarlig for, da skaderne 
uomtvisteligt var påført af korpsets per
sonale under bjergningen.
Da det skønnedes ganske urimeligt, tog 
vort forsikringsselskab sagen op som 
principsag på et af de regresmøder, 
som med mellemrum afholdes, hvor 
samtlige forsikringsselskaber er repræ
senteret. Der blev under mødet fuld 
enighed mellem selskaberne om, at så
danne småskader, som er en følge af 
en hurtig og nødvendig bjergning, og 
hvor der er gået frem med fornøden 
hensyntagen iøvrigt, var at pålægge det 
havarerede køretøjs ansvarsforsikring 
som en del af bjergningsomkostnin
gerne.

Man må lægge mærke til, at forsikrings
selskaberne forudsætter, at korpsets 
personale ved en bjergning som denne 
tager så vidtgående hensyn, at skaderne 
begrænser sig til de mindst mulige, hvil
ket burde være en selvfølge og et rime
ligt forlangende, så man skal derfor 
ikke slå sig til ro med, at enhver skade, 
som man måtte forårsage, vil være at 
påligne den havarerede vogns ansvars
forsikring.
Endnu et eksempel fra dagligdagens be
givenheder skal fremhæves, for at an
svarsfrigørelse kan blive belyst. En 
udenlandsk lastvogn er kørt i en dyb 
grøft på en hovedvej, og politiet anmo
der en af vore stationer om at fjerne 
vogntoget, når trafikken tillader det, 
hvilket vil sige sent på aftenen. Ved 
den forudgående besigtigelse af havari
sten og åstedet for uheldet står det vor 
stationsleder klart, at der ved optagnin
gen af lastvognen uundgåeligt vil blive 
forvoldt skade på den asfalterede vej
bane samt rabatter og hække, hvilket 
han foreholder det tilstedeværende po
liti, samtidig med at han pointerer, at 
udgifterne ved udbedringen af skaderne 
ikke vil blive refunderet af korpset, men 
må pålægges havaristen som en følge af 
hans uheld. Dette er politiet indforstået 
med, og arbejdet bliver udført. Da last
vognstoget står på landevejen igen, sæt
ter chaufføren sig bag rattet og kører 
sin vej.
Den næste dag kommer politiet imidler
tid i tvivl om, hvorvidt man nu også 
kan pålægge havaristens forsikringssel
skab udgifterne ved udbedring af de op
ståede skader, og mener, at der må kun
ne findes dækning i vore kranvognes 
lovpligtige ansvarsforsikring. Havde 
man nu haft en skriftlig forhåndserklæ
ring, ville alt være i orden, men hvem 
skulle udstede en sådan? Derfor må vi 
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fæste lid til, at havaristens forsikrings
selskab in casu Dansk Forening for In
ternational Motorkøretøjsforsikring ta
ger udgiften med som en følge af uhel
det med tankvognen, for det kan ikke 

være meningen, at vi skal tage penge 
med hjemme fra for at bringe en hava
rist flot efter et uheld. Vi må huske på, 
at de første 500,- kr. af enhver skade er 
selvrisiko for korpset.

G. D. Har kamp.

Brandøvelser

Det er meget sjældent, at en gårdejer - som tier i S næbum - ser glad ud, når stuehuset brænder.

Vi bringer her et stemningsbillede, teg
net af journalist Helge Laursen, Ran
ders Dagblad, fra en af årets mange 
brandøvelser, hvor ni mand fra Hobro- 
stationen selv antændte og slukkede en 
gårdbrand i Snæbum.
Ni af folkene fra Falck-Zonen i Hobro 
var kommet i den helt omvendte verden. 

I Snæbum i nærheden af Hobro satte 
de ild til stuehuset på en gård, tilhøren
de gdr. Chr. Kristensen. Mens flam
merne fortærede den stråtækte længe, 
stod folkene blot og så til ...
Meningen var dog god nok. Gårdejeren 
havde selv givet tilladelsen til, at det 
160 år gamle stuehus brændtes af. På 
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den måde ville han selv slippe lettere 
om ved nedrivningen. Han havde lovet 
sin kone, at hun skulle få et nyt stuehus 
inden deres sølvbryllup til næste år, og 
nu havde han altså fundet det billigst 
at lade flammerne fjerne stråtaget og 
træværket. Senere væltes murene af en 
bulldozer.
Stationen i Hobro havde omkring halv
delen af sit mandskab ude til øvelsen, 
der blev ledet af stationsleder Aage 
Bach. Fire slukningskøretøjer var kørt 
til stedet, og alt materiel var i brug. 
Man måtte jo koncentrere sig om går
dens øvrige tre længer, som helst ikke 
skulle brænde. Et stråtækt ladetag blev 
før branden helt dækket med skum, og 
tagene til de øvrige længer, som stødte 
lige op til stuehuset, blev konstant „af
kølet“.
Forud for selve brandøvelsen gennem
førte en del af folkene en røgdykker
øvelse, der dog knap blev så realistisk, 
som man havde håbet. Vinduerne var 
taget ud af bygningen, og trods det, at 
to gamle bildæk brændte kraftigt, var 

røgudviklingen ikke så voldsom, at man 
fik den helt store øvelse ud af det. 
Hobro-stationen havde allerede i be
gyndelsen af marts fået tilladelsen til at 
brænde bygningen af, men først noget 
senere var gårdejeren klar. - Alt af 
værdi var fjernet fra det tidligere bin
dingsværkshus, som for 85 år siden var 
opført i mursten.
Dagen før øvelsen var gårdejeren i øv
rigt rundt for at finde spurvereder un
der stråtaget. For ikke at lade de ikke- 
flyvefærdige unger lide flammedøden 
aflivede han dem selv.
Bortset fra den mindre skuffelse med 
røgdykkerøvelsen var stationsleder Aage 
Bach godt tilfreds. - Dejligt for en 
gangs skyld at arbejde et sted, hvor 
man ikke er tvunget til at se grædende 
børn løbe rundt, eller høre kvæget brøle 
i brændende stalde, sagde han.
For flere af folkene var øvelsen også 
på anden måde en oplevelse. For de 
flestes vedkommende var det første 
gang de så, hvorledes det ser ud, når 
ilden bryder igennem et stråtag ...

Tvangsruter for tankvogne
Vi har fået oplyst, at en del stationer 
på Sjælland og Lolland-Falster bliver 
anmodet om at transportere havare
rede tankvogne til København, som of
test til olielagrene på Prøvestenen ved 
Amagers nordspids. De københavnske 
kolleger er fuldt orienterede om, at der 
i Storkøbenhavn findes såkaldte tvangs
ruter for tanktransporter, men for pro
vinsfolkene kan det være en sjælden be
givenhed, hvorfor vi ikke tidligere har 
givet en generel orientering om dette 
emne.

Tankvognsbrande er meget alvorlige. Derfor tvangs
ruterne. Billedet stammer fra Hørsholmvejen.
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I
Tvangsruterne i Storkøbenhavn
Ruter og korpsets stationer er indtegnet. Kald op over radioen hvis De er i tvivl. Det er for dyrt 
at køre en anden vej eller standse unødigt op undervejs.
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Fra Københavns politis færdselsafde
ling har vi modtaget en redegørelse 
om de storkøbenhavnske tvangsruter, 
hvoraf det fremgår, at disse er fastlagt 
så langt tilbage som i 1937 ved en ju
stitsministeriel bekendtgørelse, der dog 
siden er ændret pr. 12/8 1963.

Hvilke tankvogne skal køres ad 
tvangsruter?
Tvangsruterne skal benyttes af
1. tankvogne med større rumfang end 

9.000 liter
2. tanksættevogne
3. tankpåhængsvognstog.
For alle tre kategorier gælder, at kørs
len skal foretages ad tvangsrute hvad 
enten tankvognen er fuld, halv fuld el
ler tom, med mindre en effektiv udluft
ning har fundet sted.
Tvangsruterne findes i byer eller by
mæssige bebyggelser, og er godkendt af 
politiet efter forud indhentet erklæring 
fra brandvæsenet.
Fornylig kunne man læse i avisen, at et 
tankvognsselskab, der var kørt udenfor 
ruterne, fik forelagt et bødekrav på 
25.000 kr., og for at vore reddere ikke 
ved slæbning eller anden assistance til 
tankvogne skal blive impliceret i en lig
nende sag, må enhver sætte sig grun
digt ind i tvangsruterne, der er angivet 
på kortet for så vidt angår det storkø
benhavnske område. Det bør endvidere 
bemærkes, at der ikke må foretages 
unødige standsninger undervejs langs 
en tvangsrute.
Er De i tvivl om en tvangsrute i en by 
eller bymæssig bebyggelse, må De via 
radio kontakte den pågældende station, 
hvis ikke tankvognens chauffør kan gi
ve de nødvendige oplysninger. I Vagt
centralen i København er såvel kort 
som bestemmelser tilgængeligt hele døg
net.

Velkommen på 
VESTERBRO
Fra mange sider uden for Storkøben
havn er det hævdet, at man blev mod
taget ligegyldigt eller endog uvelkom
ment, når man i tjenstligt ærinde be
søgte vort hovedsæde på Polititorvet i 
København. Der er blevet brugt ven
dinger som fængselsstemning, fabriks
atmosfære eller bureaukratiånd. Sidst 
blev det tydeligt udtalt af gruppe 11 på 
akkvisitørkonferencen i Esbjerg, at det 
var et oven i købet meget højt priori
teret ønske, at provinsens medarbejdere 
blev udsat for lidt mere gæstfrihed.
Vi har længe været klar over, at det er 
et problem, men i den første tid kunne 
det undskyldes med, at forholdene i 
Tietgensgade var så hyggelige, at der 
uden tvivl måtte gå noget over styr ved 
flytningen.
Skal grunden angives må det være, at 
der er for mange ansatte til at udgøre 
små hyggeskabende grupper. Imidler
tid kan der gøres meget, og det vil 
blive gjort. Først og fremmest har 
vi i forbindelse med en skriftlig an
svarsfordelingsplan givet assistent Knud 
Sørensen, i daglig tale kaldt „Store- 
Søren“, den opgave, at tage bedst mu
ligt mod andre stationers personale, når 
de kommer til stationen. Assistent Kn. 
Sørensen indgår i turnus som vagt
havende på station Vesterbro, og når 
han er fraværende, passes opgaven af 
de øvrige vagthavende.
Derfor, kære provinsfolk, hvis De kom
mer til Falck-Huset og gerne vil have 
mulighed for en kop kaffe eller måske 
lidt frokost, eller skal De aflevere noget 
til en kontorafdeling, De ikke umiddel
bart véd hvor findes, så henvend Dem 
trygt til „gæsteassistenten“ på Vester
bro.
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Legatuddelingen 1967
Den traditionelle legatuddeling på 
korpsets fødselsdag, 3. oktober, fik i år 
et lidt utraditionelt forløb på Fyn og i 
Østjylland. Fra korpsets side var det 
ganske umuligt - og også uretfærdigt - 
at udskille enkeltpersoner blandt de 150 
reddere, ledere, akkvisitører eller kon
torfolk, der havde ydet en indsats i for
bindelse med togulykken ved Odense. 
Derfor blev det vedtaget at tildele samt
lige aktivt medvirkende ved rednings
aktionen en erindringsgave - en lighter 
med inscriptionen „ Odense - 1018 1967“ 
til minde om denne indsats.
Ved en parade på stationerne Odense 
og Dalum fik de fleste af de medvir
kende overrakt deres erindringsgave af 
henholdsvis direktør William Falck og 
driftsleder Pontoppidan. De øvrige fra 
fjernere liggende stationer fik deres 
lighter overrakt ved lokale arrange
menter, hvor korpsets tak i denne for
bindelse blev læst op.
Reddede ung pige
Redder Poul Dahl, Fredericia, fik en 
legatportion for en redningsdåd på 

Østerstrand ved Lillebælt, hvor han den 
1. maj reddede en ung pige, der sam
men med tre kammerater kæntrede i 
en båd 200 meter fra kysten. Da Frede- 
ricia-stationen ankom til stranden var 
kun den unge pige i vanskeligheder ca. 
100 meter fra kysten, og redder Poul 
Dahl sprang resolut i vandet og fik 
hende bjærget ind til kysten. Derefter 
fulgte han - selv dyngvåd - med am
bulancen til sygehuset, hvorefter han 
returnerede og var med til at hente den 
havarerede båd ind til land.
Inden Dahl sprang i vandet efter pigen 
huskede han at tage sit armbåndsur 
af, så det ikke blev vådt. Stor var hans 
overraskelse, da han efter vel over
stået bjærgning fandt ud af, at dette 
var mislykkedes - han havde puttet 
uret i bukselommen.
Hjertemassage efter ulykke
Vagtmester Harry Nielsen, Hillerød, 
har i sine 23 års tjeneste i korpset ofte 
været med under vanskelige rednings
aktioner. Denne gang fik han Sophus 
Falcks Mindelegat for sin indsats på 

Redder Poul Dahl 
(tv.) efter rednings
dåden i Lillebælt.
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Hillerød Jernbanestation, hvor en 
chauffør kom i klemme mellem en 
væltet lastvogn og nogle jernbane
vogne. Aktionen er tidligere omtalt i 
„Meddelelser“, og Harry Nielsens ind
sats, der blandt andet omfattede hjerte
massage på chaufføren, er nu belønnet 
med en legatportion.

Vagtmester 
Harry Nielsen, 
Hillerød.

Genoplivede trafikoffer
For en Falck-mand betyder det intet, 
hvorledes et trafikoffer har kørt eller 
ikke kørt sekunder før ulykken. Det be
viste redder Willy Petersen fra Toftlund 
den 3. juli, hvor man var på en brand
udrykning til Spandet Mose.
Pludselig blev brandsprøjten overhalet 
af en personbilist, der med stærk fart 
kørte ad de små biveje. Længere frem
me fandt man bil og bilist, idet bilen 
lå i grøften i en kurve og bilisten var 
slynget ud og kommet til at ligge så 
uheldigt, at han efter at være blevet 
slået bevidstløs, fik hovedet nedad i et 
vandtrug, så luftvejene var spærrede.
Medens man bad om ambulancehjælp 
over brandsprøjtens radio påbegyndte 
Willy Petersen førstehjælp ved genop
livning med mtn-metoden, som han 
fortsatte i ambulancen på vej til Gram 
Sygehus. Patienten blev genoplivet, og

vagthavende læge udtalte sin uforbe
holdne anerkendelse af Willy Petersens 
hurtige indsats, der nu har medført en 
legatportion.

Redningsarbejde på raffinaderiet
Redder Ole Zastrow, Kalundborg, har 
fået tildelt en legatportion for et kom
pliceret redningsarbejde på ESSO-raf- 
finaderiet ved Kalundborg. Man havde 
indtil den 3. februar længe været for
skånet for alvorlige ulykker på raffina
deriet, men denne dag indløb der til vor 
station melding om, at to arbejdere var 
faldet bevidstløse om under arbejdet i 
en benzin-udskillebeholder, der var an
bragt 5 meter over jordoverfladen.
Redder Ole Zastrow kom beundrings
værdigt hurtigt op og ned i tanken, iført 
trykluftapparat, og først blev en af raf
finaderiets egne redningsfolk kørt på sy
gehuset, hvorefter Zastrow fik den ene 
af de to bevidstløse arbejdere ud. Un
der arbejdet med at få den anden ud 
af tanken med meget giftige dampe blev 
masken revet af Zastrow, men trods det, 
at han på meget kort tid fik den an
bragt igen, var giftmængden stor nok 
til at også han måtte have ilt, medens 
andre redningsfolk fik den anden be
vidstløse arbejder det sidste stykke op 
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af beholderen og ned til ambulancerne. 
Det blev nødvendigt at transportere så
vel de to bevidstløse arbejdere, som to 
af raffinaderiets redningsfolk og Za-

Hr. stationsleder Johannes Nielsen, 
Falck-Zonen,

Set. Jørgensbjerg 35, her.

strow på sygehuset under stadig ilttil
førsel. Den ene arbejder lykkedes det 
ikke at genoplive, og vi modtog kort 
efter følgende brev:

Må vi på denne måde bringe vor dybtfølte tak til zone personalet, der var med til 
redningsaktionen den 3. februar d.å. på Dansk Esso-rafinaderiet, Melby, da vores 
søn omkom.
Vi ved, at De og det øvrige personale betragter en sådan aktion som en naturlig 
del af Deres arbejde, men for os var det en stor og modig handling, korpsets per
sonale udførte uden tanke for sig selv og med livet som indsats.
Det var synd for hr. Ole Zastrow, at han måtte døje for sin indsats, men vi håber, 
at det ikke vil medføre mén for hr. Zastrow og ønsker ham alt godt.
Ord er så fattige, men vi vil aldrig glemme eller nok kunne påskønne rednings
korpsets indsats ved denne lejlighed.

Tak, og med venlig hilsen.
(Den omkomnes forældre).

Ved en parade på Kalundborg-stationen den 3. oktober fik redder Ole Zastrow (i midten) overrakt legatet 
af stationsleder Jobs. Nielsen.
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PERSONALIA
Dødsfald
Vagtmester Allan Lassen, Rødovre.
Vagtmester Allan Lassen afgik ved dø
den den 10. oktober d. å., 49 år gam
mel. Allan Lassen havde det meste af 
sin tid i korpset været i Nordjylland, 
hvor han fra 1947 var redder på statio
nen i Frederikshavn. Efter nogle få års 
fravær kom Lassen til Rødovre-statio- 
nen, hvor han som vagtmester blev me
get afholdt og respekteret for sit grun
dige kendskab til korpsets forskellige 
aktiviteter. Kort tids sygdom gjorde det 
af med ham.

Udnævnelser
Udnævnt til redningsfører
Redderne Hans Chr. Hansen, Knud E. 
Olsen og Niels Willy Hansen er med 
virkning fra 1. oktober udnævnt til red
ningsførere på stationen i Hillerød.
På station Sundbyøster er redder Kurt 
Andersen udnævnt til redningsfører pr. 
1. september.
Redderne Mogens Hansen og Walter 
Henriksen er med virkning fra 1. ok
tober udnævnt til redningsførere på sta
tion Køge.
Med virkning fra 1. oktober er redder 
Einar Christensen, Åbenrå, udnævnt til 
redningsfører.
Redder Frede Christensen, Fredericia, 
er udnævnt til redningsfører pr. 1. okt. 
På stationen i Skælskør er redder Iwan 
Seistrup udnævnt til redningsfører med 
virkning fra 1. oktober.
Med virkning fra samme dato er redder 
Tage Jacobsen, Slagelse, ligeledes ud
nævnt til redningsfører.
På station Hørsholm er redder Kurt 
Nielsen udnævnt til redningsfører pr. 
1. oktober.

Udnævnt til vagtmestre
Redningsfører Poul Nielsen er udnævnt 
til vagtmester i Grenå fra 1. oktober at 
regne.

Den 1. oktober er redder Ove Pedersen, 
Århus, udnævnt til vagtmester.

Ligeledes fra 1. oktober er redder Poul 
Christensen, Randers, udnævnt til vagt
mester på denne station.

Redderne Knud Billenstein, Aksel 
Karlsen og Richard Jørgensen fra Da
lum og Odense er alle udnævnt til red
ningsførere.

Udnævnt til assistent
Efter indstilling er redningsfører Vagn 
Dahl, Nykøbing Mors, med virkning 
fra 1. oktober udnævnt til assistent. 
Vagn Dahl, der er handelsuddannet, 
blev ansat i korpset i 1960, og har i den 
forløbne tid udmærket sig på mange 
områder. I 1964 blev Dahl rednings
fører, og nu følger altså udnævnelsen 
til assistent.

Med virkning fra 1. september er vagt
mester Eli Rasmussen udnævnt til assi
stent på station Vesterbros vagtcentral. 
Rasmussen startede som redder på sta
tion Nørrebro og blev i 1964 udnævnt 
til vagtmester samme sted. I 1966 blev 
Rasmussen og Nørrebros øvrige vagt
mestre overført til st. V.

Udnævnt til overassistent
Med henblik på en mere rationel ar
bejdsgang med centralalarmering på 
Fyn er assistent Vagn Hansen, Dalum, 
udnævnt til overassistent med den tek
niske tjeneste som virkeområde, medens 
assistent Leif Nielson, Odense, er ud
nævnt til overassistent som souchef for 
stationsleder og til specialopgaver.
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Om træk og slip.
Den sidste tids debat om, hvor meget 
man må bære, slæbe, løfte eller trække 
har formået os til at gøre en indsats for 
at undersøge spørgsmålet.

Ved at blade i citater fra mestre i hine 
dage, da der ikke fandtes personalefor
eninger, har vi fundet ud af, at det synes 
tilladt at bære med smil sin byrde. Det 
samme gælder, hvis man trækker med 
sang sit læs.

Den slæbende skal stå i et rimeligt for
hold til den slæbte. Helt specielle regler 
gør sig gældende ved efterslæb og un
derslæb. Fra andre virksomheder synes 
det at være sædvane, at formanden ikke 
er godkendt til at bære store byrder, 
hvorimod andre kan bære så meget, at 
det ligefrem bliver et kors, de slæber 
rundt på.

Problemet løfte er noget ganske andet, 
især hvis det er et løfte, der ikke holdes. 
Gyldne løfter er ikke det samme som 
store kranbiler, og endelig er der spørgs
målet om, hvem der trækker det korteste 
strå.

Apropos postnumre
oplyser generaldirektøren for Falck-Hu- 
sets postafdeling, at omvæltningen ikke 
bliver så stor, fordi man faktisk i mange 
år har lavet numre med posten.

Så er det sagt.- med jævne ord
Foruden disse fordele for perso

nalet er det vigtigste vel nok, at 
de forskellige manipulationer med 
en skadet ekstremitet kan foregå 
uden smertereaktion fra patienten, 
hvilket må tages som udtryk for, 
at immobilisationen er sufficient. 

(Falck-Zonens personaleblad)

Fra Berlingske Tidendes „Søndagslyn
tog“ *

Hvad siger lægerne!
„I de 24 timer fra tirsdag aften til ons
dag aften har de 40 reddere udført over 
225 operationer fra færdselsulykker“.

(Dagbladet, Roskilde)
★

Den gamle redaktør, Børge Johansen, er 
nyvalgt formand for en virksomhedsleder
gruppe, og han udtaler i den anledning, 
at en arbejdsleder ikke nødvendigvis be
høver at gå rundt og lede efter arbejde, 
men at der til gengæld ikke er fundet 
beviser for, at en sådan aktivitet har væ
ret til nogen direkte skade.

★
Bytteregisteret.
Haves: Brandstation
Ønskes: Blot en lille skorstens

brand.
Henvendelse: Det Østbornholmske 

brand- og redningsselskab 
i Svaneke.
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Overassistent Erik Lønberg 
Nielsen, der ved siden af sin 

daglige tjeneste på station 
Rødovre har forestået syn og 

indregistrering af flere hundrede 
nye køretøjer for Vogntjenesten 

i København.

Personale og ledelse kunne efter 
togulykken ved Odense den 10. 

august med tilfredshed konstatere, at 
redningsaktionen var forløbet plan
mæssigt. (Se iøvrigt artiklen inde i 

bladet).
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