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Ambulancekørslen i København
En københavnsk kommunal brandmand
har i sit organisationsblad påpeget det
ulogiske i, at i ulykkestilfælde, hvor en
person kommer under en sporvogn, er
det redningskorpset, der løfter vognen,
og brandvæsnet, der transporterer pa
tienten. Forstået på den måde, at brand
manden mener, at én og samme institu
tion burde udføre hele assistancen.
Vi kan måske give den københavnske
brandmand ret, men må analysere pro
blemet nærmere.
Studerer man den af Københavns Brand
væsen nylig udsendte årsberetning for
1966/1967 konstateres det, at der i den
forløbne periode er foretaget 27.600 am
bulanceudrykninger og kørt små 250.000
km. Hvis vi tager det af redningskorp
set udarbejdede og af Monopoltilsynet
og by- og sognekommuners samvirksomheder godkendt takstregulativ for ambu
lancekørsel, der er gældende for 80 % af
Danmarks befolkning, ville rednings
korpset for disse københavnske ambu
lanceudrykninger kunne opnå en beta
ling på omtrent en million kroner, eller
mere populært: ca. 1,35 kr. pr. indbygger
i København. Heraf ville ca. 200.000 kr.
kunne henføres til ambulancernes drift.

Af Staden Københavns regnskab for den
tilsvarende periode er det umuligt eksakt
at se, hvad den kommunale ambulance
tjeneste har kostet. Men antages det, at
brandvæsnets ambulancer har samme
vedligeholdelsesomkostninger som red
ningskorpsets, vil det altså dreje sig om
ca. 200.000 kr. for det kørende materiel.

Mandskabsudgifterne - som rednings
korpset i givet fald så kunne få 800.000
kr. til dækning for - må antages at være
af væsentlig større beløbsstørrelse i det

kommunale regnskab. Vi kan se, at der
i alt er brugt 26 millioner kroner på de
forskellige lønnings- og pensionskonti.

Da brandvæsnets vagtcentral - efter an
tallet af udrykninger af dømme - for
90 % vedkommende beskæftiger sig med
ambulancetjenesten må en væsentlig del
af lønudgiften hertil pålægges denne tje
nestegren. Og da hver ambulance bemandes med 2 mand, er det utopi at an
tage, at de nuværende udgifter ligger på
niveau med 800.000 kr. - vi gætter på
grundlag af vort kendskab til beredskab
m. v. på omkring 2,5 millioner kroner,
eller lidt over 4,- kr. pr. indbygger.

Årsagerne til vore mindre omkostninger
synes åbenbare og begrundet i den strukturationalisering, som redningskorpsets
virksomhed er udtryk for, eller mere po
pulært, alt under én hat, hvor de store
tals lov (mange køretøjer - mange an
satte) giver det store beredskab og mu
lighed for mange ydelser. Desuden den
kendsgerning, at redningskorpset som
privatvirksomhed må forhandle sig til
betaling, og ikke altid opnår mere end
dækning af variable omkostninger.
Nu kan man heldigvis ikke kun regne
med prisen, når det gælder ambulance
eller sygekørsel. Kvaliteten er en nok så
vigtig faktor for denne samfundsopgave.
Men med hensyn til vor kvalitet for am
bulancekørsel kan vi kun sige, at vi føler
os fuldt på højde med den kommunale
ambulancetjeneste. Vi vil endda gå så
vidt som at påpege, at redningskorpset
på nuværende tidspunkt har forsøgt at
indføre de normer og tilpasse sig de
krav, som er angivet i Sundhedsstyrel
sens betænkning fra 1965 om ambulan
cers udstyr. Vi tænker f. eks. på de i øje
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blikket gennemførte kostbare forsøg
med ambulancers radiokontakt til syge
husenes modtagerafdelinger, sengeam
bulancer, katastrofeambulancer af glas
fiber o. s. v. Redningskorpset er i hvert
fald ophørt med som eneste kriterium at
interessere sig for udseende, antallet af
cylindre og hestekræfter i ambulancen.
Da katastrofen indtraf på Valby Gas
værk, var det transport-ansvarlige
brandvæsens hele ambulancekapacitet 8 ambulancer - meget hurtigt fremme.
Men takket være politiets tilstedeværelse
på katastrofestedet blev redningskorpset
tilkaldt - og mødte med 54 ambulancer.
Det viser, at korpsets kapacitet og re

server ikke er af så lille omfang, at vi
ikke skulle kunne påtage os en eventuel
opgave med kommunal ambulancekørsel
i hovedstaden - vi kører jo alligevel i
hele omegnen, og kunne passende kæde
dette sammen med øvrige planer for ra
tionel drift. Forleden stod at læse i en
avis, at 33 % af den kommunale ambu
lancekapacitet på én gang var ude af
drift. Mon ikke man i det stille i den
situation har sat sin lid til, at Falck &
Zonen alligevel var i byen, om noget gik
galt?
Men er det sådanne tanker, den stor
københavnske brandmand mener med
logik - da er vi villige til at forhandle ...

Udvidelse af abonnementsbetingelserne
Korpset har et righoldigt erfaringsma
teriale med hensyn til de enkelte men
neskers behov for hjælp. Af og til
dukker nye behov frem, til andre tider
viser det sig, at store behov det ene år
bliver meget små det næste. I takt med
denne udvikling forsøger vi at forny
vore abonnementsbetingelser, så de til
stadighed kan dække et aktuelt behov
hos abonnenten.
Mange mennesker har efterhånden er
hvervet sig sommerhus eller camping
vogn, og såvel i ferier som week-ends
forlades den normale bopæl til fordel
for det friere liv ved strande eller på
campingpladser.
For den nærmeste familie har der vist
sig problemer i forbindelse med under
retning om alvorlig sygdom og døds
fald, når der på campingpladsen eller
i sommerhuset ikke var telefon.
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Med den øgede fritid, der ofte tilbrin
ges fjernt fra hjemmet har vi erkendt
en hjælp i sådanne situationer som et
behov, hvorfor det er vedtaget, at vore
almindelige husstandsabonnementer nye såvel som gamle - også skal om
fatte modtagelse af telefonbesked på
den ved feriestedet nærmeste station,
samt kørsel til de ferierende i sommer
huset eller på campingpladsen med be
skeden.
Forretningsbesked dækkes ikke af abon
nement ud fra den betragtning, at der
i vigtigheden heraf må anlægges en
normal lønsomhedsbetragtning. Det er
besked til private mennesker om syg
domstilfælde eller dødsfald etc., givet
fra familien.
Med hensyn til vore stationers kørsels
måde forholdes som i cirkulære nr. 121
om nøgleservice.

Den nye
brandslukningsoverenskomst
Sognerådsforeningernes vurdering

Den 30. november 1967 holdt De sam
virkende Sognerådsforeninger i Dan
mark delegeretmøde. Formanden, sogne
rådsformand Arnold Daugaard, Houlbjerg, sagde i sin beretning bl. a. - her
angivet efter „Sogneråds-Tidende“ nr. 17
fra den 15. december 1967:
Den anden aftale, vi har indgået i det
forløbne år, er aftalen med De danske
Redningskorps - Falck - om en ny stan
dardoverenskomst for brandslukning.
Efter aftalen skal der i 1967/68 betales
4 kr. og 49 øre pr. indbygger, i 1968/69
5 kr. og 59 øre, i 1969/70 og følgende år
6 kr. og 70 øre. Der er dog ikke tale om
en nettoprisforhøjelse i forhold til de
hidtidige 2 kr. og 67 øre, for ordningen
indebærer en betydelig udvidelse af
korpsets ydelser. For det første slås det
herved fast, at korpset uden nogen form
for ekstrabetaling skal yde normalt sluk
ningsberedskab i sit hidtidige sluknings
område, selv om dette medfører opret
telse af hjælpebrandstationer i visse til
fælde. Korpset kan altså ikke komme og
forlange ekstrabetaling, fordi det ikke
kan klare slukningsberedskabet fra eksi
sterende stationer. For det andet inde
bærer ordningen en betydelig udvidelse
af korpsets forpligtelser til mandskabs
mæssigt beredskab, således at det sikres,
at der altid fra den enkelte station til
strækkeligt hurtigt kan rykke det for
nødne antal mand ud - normalt 6 mand.
For det tredje bortfalder alle hidtidige
aftaler om særbetaling, der ikke er be
grundet i krav om ekstra beredskab eller
udstyr ud over et normalt slukningstog.

Jeg tror, at vi her er nået til et rimeligt
resultat, hvor korpset får en passende
dækning for de udgifter, det medfører at
opretholde beredskabet, og kommunerne
får varetaget brandslukningen forsvar
ligt for en pris, der er lavere end udgiften
ved at tilvejebringe et lige så forsvarligt
beredskab selv. Kommunerne yder nem
lig godt af de fordele, der er forbundet
med samlingen af de forskellige former
for beredskab og hjælpetjeneste på korp
sets stationer. (Citat slut).
Vi er vel ikke fuldt ud enige med for
manden om, at vi får en „passende dæk
ning“, men vi håber naturligvis, det vil
vise sig at være rigtigt.
Derimod tror vi helt sikkert, at betalin
gen til os er lavere end udgiften til et
tilsvarende kommunalt beredskab.
Vi kender naturligvis godt påstanden
om, at det kommunale brandvæsen kan
gennemføres for betydeligt færre penge
end Falck-Zonen skal have. Ja, brand
inspektøren i Assens har endog skrevet
en lang artikel herom i Dansk Brand
inspektørforenings medlemsblad „Brand
fare & Brandværn“. Desværre var på
standen ikke ledsaget af dokumenteren
de tal. Vi har pænt spurgt, om vi måtte
se hans beregninger, fordi vi mener, at
en kommunal embedsmand for det før
ste ikke har noget at skjule og for det
andet skal kunne dokumentere påstande,
der fremsættes i et officielt tidsskrift.
Vi har stadig ingenting hørt, men intet
svar er jo også et svar - og for resten
har vi da også tid til at vente, til kom
munens regnskab offentliggøres.
P-p.
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Der er nu forskel på
DDR og DDR
Alle vore læsere har hørt om det tyske
problem. Mon de fleste egentlig har
tænkt på, at det østtyske Deutsche De
mokratische Republik benytter samme
forkortelse, DDR, som det hjemlige De
Danske Redningskorps? Vi skylder at
fortælle, at ingen tænkte på dette, da
man den 15. december 1962 - i dag for
ca. 5 år siden - underskrev samarbejds
aftalen mellem Falck & Zonen. Vi kan
gå videre med at fortælle, at medens det
såkaldte tyske problem endnu ikke har
fundet sin løsning, bevirkede den omtalte
Falck/Zonen aftale, at disse korps’ ho
vedproblem blev løst: En i det lange løb
for begge ødelæggende konkurrence, der
sine steder var uværdig og på andre om
råder skadede et idégrundlag, som man
udadtil tilstræbte at efterleve. Måske skal
vi afrunde denne indledning med at er
klære, at bortset fra farven på en del af
vore køretøjer mener vi os ikke af nogen
lighed med den føromtalte republik.

service og en standardiseret pris. Dette
problem løstes uden de store komplika
tioner. Man valgte den fremgangsmåde
at lade sammenslutningens første øko
nomiske resultater komme alle abonnen
ter til gode i form af en generel udvidelse
af betingelserne, hvorefter alle efterhån
den er blevet reguleret op (eller ned: det
sker) til tarifpris.
Personale problemerne
blev regnet for store. Hvorledes skulle
man kunne holde mere eller mindre offi
cielle løfter om avancement, når leder
gruppen pludselig blev forøget som følge
af sammenslutningen? Og hvorledes
skulle man kunne påse, at der virkelig
ikke var nogen, der fik deres kår for
ringet? Da den første overgangstid var
passé, gik det for så vidt af sig selv, og

Sammenslutningen
Da sammenslutningsaftalen blev under
skrevet, følte de ansvarlige, at man stod
over for et omfattende problemkom
pleks. Tiden derefter viste, at store pro
blemer blev små, medens små problemer
sine steder kunne blive store. Lad os i
denne historiske artikel mindes enkelte
eksempler.
A bonnementsbetingelserne
blev regnet for et stort problem. Alle
Falck & Zonens abonnenter skulle til
stræbes en ensartet behandling, samme
6

Ofte er det svært at konstatere, om nogen har fået
deres kår forringet.

det til formålet oprettede udvalg har kun
været i funktion få gange. Vi vil ikke på
stå, at alle problemer er løst i dag. Der
er stadig stationer med „dobbelt-leder“,
men vi er nået langt. Og omtalen af en
mand som gammel „Falckmand“ eller
„Zonemand“ er i dag kun lidt godmodigt
drilleri mellem mandskabet.

Af små problemer
der blev store, må nævnes vognenes far
ve og bemaling. Ingen havde vist fore
stillet sig, at noget sådant burde med i
en kontrakt på million-beløb, men det
havde nok været det bedste dengang.
Stort set er ledelsens senere givne in
strukser i den retning efterkommet, selv
om der stadig kan være steder, hvor en
vogn bogstavelig talt males uden om
navne og mærker for at bevare disse, el
ler hvor en ny vogn kun får det halve
navn med.
Telefonsvaret med begge korps’ navne
var også sine steder et større problem
end antaget. Dette er løst ved udsendel
sen - og kvitteringen - af personalehånd
bogen.

Vi må erkende, at sammenslutningen
skete pludseligt. I dag er der gået fem år,
hvor man i den forløbne tid har haft
muligheder for at løse de enkeltes pro
blemer og skabe fremtidsplanlægning for
samvirksomheden. Vi kan kun sige, at
det er gået over forventning. De onde
tunger, der påstod, at ånd og idé med
redningskorps ville blive erstattet af en
tungere og mere ligegyldig indstilling til
hjælpeydelserne fra vort personales side,
er gjort berettiget til skamme. Der er
både ånd og positiv indstilling hos per
sonalet i De Danske Redningskorps, og
når sådanne immaterielle ting kan eksi
stere i et såkaldt velfærdssamfund - så
har ideen med redningskorps vist at kun
ne overleve.
Zonen bevares
Der har i anledning af femåret for sam
menslutningen været nogle bladforlyden
der om, at navnet Zonen skulle falde
bort. Blandt andet blev henvist til nogle
stempler, som dog bærer aktieselskaber
nes og ikke koncernens navn. Disse for
lydender fra december må betragtes som
en lille juleand. Ledelsen har ikke på
tænkt at ændre de bestående forhold.

„Ørnegården“
Fra hoverigård til redningsskole
Samme dag som redningskorpset fyldte
60 år, var det 40 år siden, at station
„Ørnegården“ blev oprettet. Som be
kendt var »Ørnegården“ den første fi
lialstation, korpset oprettede på Sjæl
land, og det er kun stationerne i Kø
benhavn, Odense, Svendborg og Aal
borg, der er ældre.

I 1926 var det en betydelig større sag
for korpset at oprette en filialstation
end det har været siden, og ikke mindst
måtte der alvorlige økonomiske over
vejelser til, før man løb så stor en
risiko. Man må erindre sig, at rednings
korpset var en ukendt virksomhed, der
sine steder blev opfattet som en spøg.
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Sådan har Ørnegården set ud det meste af den tid, redningskorpset har ejet den.

Hvor gammel „Ørnegården“ er synes
ikke helt klart, men Børge Johansen
har for 15 år siden prøvet at under
søge det og kunne følge dens histo
rie tilbage til midten af 1600-tallet,
hvor den har været en af gårdene i
den lille by Vangede syd for det sted,
hvor ejendommen nu ligger. Under
svenskekrigen blev byen totalt ødelagt,
og da bønderne vendte tilbage omkring
1660, blev nye bygninger opført ude
omkring på vængerne. Foruden ..Ørne
gården“ og „Vintappergården“ var der
kendte ejendomme som „Tranegård“,
„Smakkegård“, „Stolpegård“ o. m. a.
Disse ejendomme hørte under kronen,
da Frederik V overdrog dem til geheimeråden, grev I. H. E. Bernstorff for
hans store indsats for riget. Om det var
den gamle greve eller hans brodersøn,
grev A. P. Bernstorff, der tog initia
tivet vides ikke, men det dengang al
mindelige hoveri ophævede Bernstorff8

erne omkring deres gods „Fasangår
den“ ved Jægersborg, således at blandt
andre „Ørnegården“s beboere i 1767
fik „arvefæste- og skødebrev“.
De gamle skøder, der er enslydende,
begyndte indledningsvis således:
„Jeg Johan Hartvig Ernst Greve af
Bernstorff, Ridder af Elephanten, Hans
Kongelige Maiestæt til Danmark og
Norge etc.’s geheime Raad i Geheimeconseillet, Cammerherre, Obersekretaire i Det Tydske Conseil ved de uden
landske Affairer, Præces ved de fatti
ges Væsen i Dannemark, Direktem ved
Øresunds-Toldkammeret gjør hermed
Vitterligt, at jeg i Kraft af Hans Kon
gelige Maiestæts allerunderdanigste Re
solution af 30. December 1766 hermed
ganske og aldeles overdrager og afhæn
der fra mig og mine Arvinger, Efter
kommere og Eiere af min Gaard Bern
storff til velagtede ...“

og så følger skødemodtagerens navn og
skødets mange paragraffer. I skødet
vedrørende »Ørnegården“ sker overdra
gelsen til
„velagtede Gaardmand Rasmus Han
sen udi Gientofte Sogn og Vangede By
under Bernstorff Gods og Kiøbenhavns
Amt ...“
Det er altså så langt man kan komme
tilbage i „Ørnegården“s historie. Fra
kronen og grev Bernstorff blev gården
altså tilskødet gårdmand Rasmus Han
sen. Han døde, og hans enke, Karen
Hansdatter, fik så godt et forhold til
sin nabo, Anders Nielsen, at de giftede
sig, og gården blev tilskødet Anders
Nielsen mod betaling af 3 rigsdaler til
sognets fattigkasse i 1819. Også Anders
Nielsen døde, og Karen Hansdatter
skødede „Ørnegården“ til gårdejer Ole
Andersen i 1828. Ole Andersen blev
en gammel mand, idet han først døde
i 1866, hvorefter hans enke, Christine
Andersen, født Jensen, efter kort tids
ensomhed på gården solgte den til en
mand ved navn Jens Nicolai Louis
Hoff-Jessen, der beholdt den i 7 år.
Så kom „Ørnegården“ i et par cand.

Ørnegårdens hovedbygning, medens den endnu var
direktørbolig.

philos’ers eje, først hr. Chr. Pedersen
i 1873, og siden kollegaen, Harald Gutzou Münster i 1876. Siden bliver en
tømrermester, Johs. Hansen, ejer, men
han sælger „Ørnegården“ til professor
Christoffer Peter Jürgensen i 1878. Så
mageskiftes i 1884 til proprietær Ni
colai Holm, der beholder gården i 16
år. En anden proprietær, Frantz Dohn,
overtager „Ørnegården“ i år 1900 og
beholder den i 12 år, hvorefter gros
serer Søren M. Christensen bliver ejer.
Den daværende kendte radikale poli
tiker, direktør H. Heilbuth, overtog
gården i 1917, hvorefter den en kort
tid var i Gentofte kommunes eje. I
1926 solgte kommunen „Ørnegården“
til Falcks Redningskorps, og korpset
er således i dag en af de, der har ejet
„Ørnegården“ i den længste årrække.

Rednings
inspektør Svend
Elstoft, der på
Ørnegården har
forstået at gøre
sig uundværlig.

En af de mænd, der bistod direktør
Sophus Falck og hans sønner med kø
bet af „Ørnegården“, var redningsin
spektør Sv. Elstoft, der senere i 1930
blev stationens leder og i dag stadig
er en aktiv og uundværlig mand på
gården. Fra en beskeden start med
1800 udrykninger på et år voksede sta
tion Gentofte, som den officielt blev
kaldt, op til i sine velmagtsdage at ud
føre små 20.000 assistancer og være
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brandstation for Gladsaxe kommunes
30.000 indbyggere. Som nævnt tidligere i
MEDDELELSER var „Ørnegården“ til
lige direktionstjenestebolig, og mange
episoder, f. eks. om kongelig bevågenhed
m. v., kan Elstoft berette. Efterhånden
som stationerne i Lyngby og Gladsaxe
voksede, blev „Ørnegården“ klemt inde,
og da sammenslutningen kom i 1963,
vedtog man at flytte materiel og mand
skab til ZR-stationen i Hellerup.

Elstofts holig efter „halveringen“ af huset.

Ørnegårdsbilleder
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Redningsskolen 5 år
Den 14. januar 1963 begyndte det første
kursus i redderuddannelse på Ørnegår
den, og i anledning af 5-års jubilæet øn
sker korpset via MEDDELELSER at
markere dagen med denne lille artikel,
hvis formål er at skitsere baggrunden for
uddannelsen og dermed rette en tak til
arbejdsministeriet,
uddannelsesrådet,
brancheudvalget og de organisationer og
enkeltpersoner, der har medvirket til
dens etablering i henhold til loven om
uddannelse af ikke-faglærte.

Den lovmæssige baggrund
Loven daterer sig tilbage til 18. maj 1960
og har til formål at skabe faste rammer
og økonomisk grundlag for en sådan er
hvervsmæssig uddannelse af ikke-fag
lærte arbejdere, som til enhver tid svarer
til den tekniske udvikling og forholdene
på arbejdsmarkedet. Til fremme af oven
stående formål har arbejdsministeren
oprettet et uddannelsesråd, og inden for
hvert arbejdsområde er nedsat branche
udvalg, hvem det påhviler at klarlægge
behovet for uddannelse og på grundlag
heraf at udarbejde uddannelsesprogram
mer og undervisningsplaner.
Godkendte kurser står åbne for alle, som
har eller søger beskæftigelse inden for
det pågældende arbejdsområde.
Lovens økonomiske rammer hjemler
mulighed for godtgørelse for mistet ar
bejdsfortjeneste, dækning af rejseudgif
ter, evt. kost og logi i tilfælde af kost
skole samt statstilskud til drift af kur
serne.
Etablering af de første forsøgskurser
Sommeren 1962 søgte de parter, som var
interesseret i uddannelse af rednings
mandskab - nemlig fagforeningerne og

de endnu dengang konkurrerende korps
Falck og Zonen - kontakt med „Bran
cheudvalget for uddannnelse af chauf
fører“ under landtransportområdet. Stor
imødekommenhed og samarbejdsvilje
resulterede i en hurtig sagsbehandling
samt nedsættelse af et arbejdsudvalg med
henblik på oprettelsen af en selvejende
institution til varetagelse af dette uddan
nelsesområde.
De første uddannelsesplaner blev udar
bejdet og godkendt af uddannelsesrådet
som midlertidige med henblik på afhol
delse af forsøgskurser.
Næste opgave var at finde et egnet ud
dannelsessted, hvor det var helt naturligt
at søge at leje lokaler, for derved ikke
at binde sig for permanente udgifter i
forsøgsperioden. Da redningsmandska
bet er spredt ud over hele landet, var
udvalget endvidere af den opfattelse, at
en kommende skole skulle dække alt
personellet, og at der af hensyn til lærer
kræfterne skulle stiles mod en central
skole i København eller omegn. Valget
faldt her på Ørnegården, der netop kun
ne nedlægges som redningsstation, og
som på rimelige vilkår kunne lejes til
skolebrug.
Efteråret 1962 blev det nødvendige pa
pirarbejde fuldført, uddannelsesrådet
godkendte projektet, og arbejdsministe
riets godkendelse til 8 ugers forsøgsvirk
somhed forelå så betids, at de første
kursister kunne indkaldes til mandag den
14. januar 1963 kl. 0900.
Kurserne bestod dengang af grundkur
sus af 1 uges, patientbefordring af 1
uges og specielt redningsarbejde af 2
ugers varighed. Til disse kursers sam
menlagte undervisning på 160 timer be
nyttedes i alt 25 lærere, som udførte et
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stort stykke arbejde ved tilrettelæggelse
af de enkelte timers indhold, udarbejdel
se af kompendier m. m., hvilket der i dag
skal lyde en velment tak for.

Oprettelsen af den selvejende
institution „Specialarbejderskolen for
Landtransportområdet
for København og Omegn“
Efter de første heldige forsøgskurser,
hvor man naturligvis rettede alle de småfejl, som praksis viste det nødvendigt,
søgte arbejdsudvalget om fortsat tilla
delse til kursernes afholdelse - først
yderligere 8 uger, dernæst 20 uger og så
fremdeles - idet både interessen og be
hovet for disse kurser var så stort, at
der var fuld belægning på hvert enkelt
kursus.
For arbejdsudvalget var det dog util
fredsstillende ikke at kunne planlægge
på længere sigt, og da et forsøg på at
danne en institution udelukkende med

henblik på redningsuddannelse mislyk
kedes - blandt andet på grund af brand
uddannelsen, som sorterer under justits
ministeriet og derfra ønskedes henlagt til
en Statens Brandskole - tog brancheud
valgene for landtransportområdet initia
tivet til oprettelse af en selvejende insti
tution for København og omegn, der
skulle dække hele branchens uddannelse
inden for det nævnte geografiske om
råde, idet man her kunne dokumentere
et tilstrækkeligt behov for denne første
brancheskole.
Den selvejende institution blev godkendt
af arbejdsministeriet den 12. oktober
1964 og fik til huse i Københavns Fri
havn, hvor den lejede lokaler, der blev
ledige ved Riffelsyndikatets udflytning.
Ørnegården omfattes af den nævnte selv
ejende institution, selv om Ørnegården
fortsat tager elever fra hele landet og
stadig virker som kostskole for disse.
Det oprindelige arbejdsudvalg er indgået
i institutionens repræsentantskab, og

Undervisning pä patientbefordringskursus i 1966. Dr. K. Garde forklarer om førstehjælp.
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Ørnegården er administrativt og økono
misk at betragte som en forlægning af
Landtransportskolen i Frihavnen.
Landtransportskolens samlede uddan
nelse omfatter kurser i: Føring af gaffel
truck - havnearbejde (lastnings- og los
ningsteknik) - havnearbejde (winch- og
lugemænd) - forbrændingsmotorer, store
erhvervsvogne, førere af omnibusser,
kundebetjening og ekspedition for chauf
fører, redningsarbejde og patientbefor
dring, specielt redningsarbejde, rednings
tjeneste, vagttjeneste, kursus for lager
arbejdere, korn- og foderstofkursus, trælagerkursus samt oliefyrs-service-assistentkursus.
Det bør nok her bemærkes, at kurset
„Redningsarbejde og patientbefordring“
for 52 af ialt 80 timer er identisk med
kurset „Vagttjeneste“, som afholdes for
medlemmer af Dansk Funktionær for
bund.

Ønsket om flere kurser for rednings
mandskabet blev efterkommet allerede
fra april 1967. Det betød samtidig en vis
ommøblering af de oprindelige kurser,
idet de 2 kurser af 1 uges varighed blev
slået sammen til 1 kursus af 2 ugers va
righed, således at kurserne i rednings
uddannelse på Ørnegården nu består af:
„Redningsarb. - patientbefordr.“ 2 uger.
„Specielt redningsarbejde“ 2 uger.

Ombygningen af den gamle garage til skolelokaler
blev afsluttet i 1967.

Kursusvirksomheden på Ørnegården
For kursusaktiviteten på Ørnegården be
tyder det omtalte tilhørsforhold til Land
transportskolen, at kursusplaner og der
med budget kan udarbejdes for et finans
år ad gangen.
Skoleudvalg og repræsentantskab har
naturligvis den afgørende indflydelse på
disse planer, og netop gennem skoleud
valget udtrykte arbejderorganisationerne
ønske om, at kursusaktiviteten på Ørne
gården blev forøget i to henseender; dels
ønskede man flere kurser for rednings
mandskab for i større grad at kunne ef
terkomme kravet om kursusdeltagelse,
og dels ønskede man motoruddannelsen
henlagt til garagen på Ørnegården for
derved at samle skolevirksomheden, idet
Landtransportskolen hidtil havde hen
vist motoruddannelsen til Arbejdsteknisk skole i Herlev.

I store træk afholdes disse 2 kurser sam
tidig, det ene som kostskolekursus for
elever fra provinsen, det andet som dag
kursus for elever fra Storkøbenhavn.
Derved opnåedes yderligere en så intens
undervisning, at der var basis for at fast
ansætte 2 instruktører under Landtrans
portskolen til helt at hellige sig disse
kurser.
Som en nyskabelse pr. 1. april 1967 blev
der indført et kursus på 1 uge i „Red
ningstjeneste“ - beregnet for ældre redningsmænd med stor praktisk erfaring,
som fortrinsvis har behov for den teore
tiske del. Dette kursus afholdes rundt om
i provinsen og er netop blevet muligt i
kraft af den fastansatte instruktør. Kur
set er blevet hilst med stor glæde og synes
at have været en succes.
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Forøgelse af kurserne på Ørnegården ses
bedst ved at sammenligne deltagerantal
let for 2 finansår:
1966/67: antal kursister = 276
Samlet antal elev-uger = 540
1967/68: antal kursister = 459
Samlet antal elev-uger =819
Fagbevægelsens ønske om motoruddan
nelsens afvikling på Ørnegården er af
gammel dato, men behovet for denne
uddannelse skulle først dokumenteres.
Da behovet var til stede, blev planerne
forelagt uddannelsesrådet, og de om
stændigheder, at en rimelig istandsættelse
af garagebygningen og visse sanitære in
stallationer i løbet af blot et par år ville
være billigere end hidtidige lejemål og
udannelsesudgifter, bevirkede igen en
hurtig sagtsbehandling, så håndværkerne
kunne gå i gang. Den 23. oktober 1967
begyndte det første kursus i „Forbræn
dingsmotorer“, som har lokaler i den
ene halvdel af bygningen, medens den
anden halvdel er blevet klargjort til kur
sus i „Store erhvervsvogne“, således at
første hold elever er begyndt den 3. ja
nuar 1968. Til undervisningen er fast
ansat 2 instruktører.
Den samlede stab på Ørnegården består

Fra de nye skolelokaler til forbrændingsmotorkursus.
Nederst underviser Henry Vilsgaard.

herefter af 4 heltidsansatte instruktører:
Aage Rørmark,
Herman Wegeberg,
Ole Hansen og
Henry Vilsgaard.
Derudover er redningsskolens chef, ud
dannelsesleder W. Ric.-Hansen, og en
halvdags kontordame, fru Elsa Clausen,
fast tilknyttet skolen.
Wegeberg blev be
rømt på sin provins
turné i denne vinter.
Her er det i Thisted.

Bagest fra venstre:
Arne Frederiksen
Jens Erik Konge
Johs. Overgaard
Helmuth Eriksen
Erik Andersen
l forreste række:
Bering Overgaard
Bøgild Møller
Laust Hansen og
Erik Friis.
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På bjergningsopgave med Redningsskolen:

Så meget med så lidt
Mange tilskuere ved en bjergningsop
gave er en dagligdags ting. Vi kender
tilskuerne som personer, der ivrigt føl
ger vore redderes arbejde med at få en
havarist op på „det tørre“, og som per
soner, der ofte kommer med „gode
råd“ om, hvorledes den pågældende
bjergningsopgave skal klares. Vi hører
også tit bemærkninger ved vor ankomst
som f. eks.: „Tror I, at I kan hive en
stor 10 tons lastvogn „i land“ med den
„lille æske“ der?“ Kunder og tilskuere
er som regel klogere, når vore reddere
efter en energisk og klog arbejdsindsats,
bistået af den „lille æske“ og diverse
bjergningsmateriel, har bragt havaristen
„flot“ og forlader uheldsstedet.
Når vore reddere på den måde tit kan
dupere en tilskuerskare, må årsagen ses
i den viden, som de har erhvervet både
fra ældre kolleger og på Redningssko
lens bjergningskursus, som en stor del
har gennemgået. Redningsskolen „Ør
negården“, som uomtvisteligt er vor
vigtigste uddannelsesfaktor, har da også
haft elever, som har set en smule skep
tisk på de praktiske opgaver, som kur
susdeltagerne - efter at have fået den
teoretiske viden på skolebænken - stilles
overfor. Men efter forskellige beregnin
ger om stignings- og rullemodstand,
ankerværdi o. s. v. klares opgaverne ger
ne med et fint resultat.
Vi har, for at give det personale, som
endnu ikke har været på bjergnings
kursus, et indblik i den praktiske del af
kurset, fulgt en formiddags pensum un

der ledelse af instruktør Herman Wegeberg. Deltagerantallet på det pågælden
de kursus var 12 - inddelt i 4 hold à 3
mand. Hver enkelt gruppe på 3 mand
ville således i løbet af dagen blive stil
let over for en opgave. Det skal dog i
den forbindelse tilføjes, at alle elever
forsøger at løse samtlige opgaver med
hensyn til beregninger m. v., men at de
pågældende 3 mand, som har fået stillet
opgaven, er ansvarlig for dennes løs
ning. Kursusdeltagerne deles ved hver
opgave op i 3 hold med en for den op
gaveløsende gruppe som leder.

De tre hold kan opdeles således:

Hold 1 : Betjening af kranvogn, spil og
stopklodser.
Hold 2: Anbringelse af kasteblokke og
jordankre.

Hold 3: Udlægning af evt. hjælpewire
og fastgøring i havaristen.

Havaristen er kørt i stilling foran den stejle skrænt,
og eleverne bliver af instruktør H. Wegeberg gjort
bekendt med opgavens ordlyd.
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Opgave 1
Den første opgave, som deltagerne blev
stillet overfor, betegnede således: Ned
firingsøvelse med 90 graders vinkeltræk.
Opgaven bestod i at nedfire havaristen
- en 10 tons lastvogn - i et hul med en
skråning på ca. 15 meter og en stigning
på 35 grader. Kranvognen skulle pla
ceres i en vinkel på 90 grader i forhold
til havaristen.
Beregninger
a. nødvendig kraft til modhold
b. belastning på ankeret
c. ankerværdi for kranvognen
d. nedfiringslængde i forhold til spilwirens længde.
Materiel
Til rådighed for opgavens løsning var
følgende materiel:
5-tons kranvogn udstyret med plade
jernsstopklodser m/kæde
5-tons spil med 50 m spilwire

kasteblokke
2 stk. engelske jordankre m/ tilhørende
jordspyd.
Div. oplysninger
Som supplerende oplysninger til opga
vens løsning blev det opgivet, at ved
nedfiring skal „modholdet“ være lige
så stort, som stigningsmodstanden ville
være, hvis vi trak havaristen op ad stig
ningen. Den nødvendige kraft bliver i
dette tilfælde kun stigningsmodstanden.
Som kontrol med hensyn til rigtig løs
ning skal der anvendes dynamometer.
Løsning
Da kursusdeltagerne forinden var ble
vet undervist i de forskellige bereg
ningsformer - herunder anvendelse af
bjergningstabel - samt almene variatio
ner med hensyn til anbringelse af jord
ankre, kasteblokke o. s. v., nåede man
frem til følgende løsning:

Situationsplan for opgave 1. Nedfiring af lastvogn i 15 m hul.
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Beregningsresultater
(punkterne henviser til side 16).
a. Ifølge bjergningstabellens oversigt
over stigningsmodstand vil den nød
vendige kraft til modhold - når ha
varistens vægt er 10.000 kg og stig
ningen 35 grader - være = 7.300 kg.
b. I bjergningstabellen angives, at ved
skåret vinkeltræk på 90 grader vil
ankerværdien være = 2,3 X K (nød
vendig spilkraft). K er således lig
med den nødvendige kraft til mod
hold, men da der jo er foretaget 1
skæring, vil K’s værdi være:
7.300

kg = 3.650 kg

Under selve bjergningsarbejdet måtte
man iagttage følgende: For at få jord
ankrene placeret i den retning, hvor
kraften er størst - resultanten - fæstnes
jordankrene i første omgang kun med
et enkelt spyd. Derefter strammes wiren
let an, og ankrene placerer sig automa
tisk i resultantens retning. Efter at alle
spydene til jordankrene er slået i, kan
nedfiringen begynde.
Da den nødvendige ankerværdi iflg. be
regningerne androg 8.395 kg, var de to
engelske jordankre, hvis max. belast
ning andrager tilsammen 8.000 kg, ikke
tilstrækkelige, hvorfor man yderligere
måtte benytte et jordspyd (een gange
een), som har en maximal belastning på
1000 kg.

og ankerværdien vil så blive:
2,3 X 3.650 kg = 8.395 kg.
c. Kranvognens ankerværdi med plade
jernsstopklodser m/kæde — vognens
totalvægt = 5.000 kg.
d. Da der er foretaget 1 skæring, vil
forholdet mellem havaristens hastig
hed og spilwiren være = 1:2.
Da H. Wegeberg havde korrigeret re
sultaterne, der som bekendt indeholder
en sikkerhedsmargen på 25 %, gik man
i gang med selve bjergningen. Af teg
ningen side 16 ses, hvorledes kranvogn,
jordankre, jordspyd (1 gange 1), dynamo
meter og kasteblokke blev placeret.

Efter en let stramning af spilwiren anbringer jord
ankrene sig automatisk i resultantens retning, hvor
efter alle jordspydene slås i. I dette tilfælde var det
dog ikke nødvendigt at passe på telefonkabler, vand
rør m. v.

Tre mand — een tanke: „Det er sørme godt, jeg ikke
skal slå alle de jordspyd i alene“.

En vigtig fase i denne opgaves løsning
er placeringen af kranvogn og jordan-
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kre. Man må ved disses placering tage
højde for, hvor langt havaristen skal
fires ned, idet man jo kun har 50 meter
spilwire til rådighed. Afstanden mellem
kranvogn og jordankrene skal dog være
så stor, at wiren kører nogenlunde lige
på kasteblokkens hjul, og at man ikke
løfter opad i ankeret. Netop her kom
mer beregningen med hensyn til hava
ristens hastighed i forhold til spilwiren
i anvendelse. Det beregnede forhold 1 : 2 - vil sige, at hver gang, der kører
2 meter wire af spiltromlen fires hava
risten 1 meter ned.
Opgaveløserne havde dog taget højde
for disse ting og havaristen blev såle
des firet ned på det tilsigtede sted. Wegeberg kunne kun tilføje, at opgaven
var klaret med tilfredsstillende resultat.

Beregninger
a. nødvendigt træk
b. belastning af ankerne
c. belastning af kasteblokkene
d. belastning af spilwiren
e. belastning af hjælpewiren
f. ankerbelastning for bjergnings
vogn
g. bjergningslængde i forhold til
indspilningslængde.
Materiel
Landrover med et 1,8 tons spil og 50
meter spilwire. Landroverens egen
vægt andrager 1,8 tons.
50 meter hjælpewire
3 stk. kasteblokke
3 stk. engelske jordankre
4 jordspyd m/div. tovværk.

Havaristen er på vej ned ad
skrænten, og dynamometret
afslører til stadighed
ankerets belastning.

Opgave II
Efter nedfiringsøvelsen stod det med
det samme eleverne klart, at næste op
gave bestod i at bjerge havaristen op
fra hullet igen, der var blot ingen der
forestillede sig, at bjergningen skulle
foretages ved hjælp af en Landrover
forsynet med et 1,8 tons spil. Da denne
opgave - efter en kort pause - blev stil
let, kom bjergningstabellen, papir og
blyant atter i brug.
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Løsning
Selv om denne opgave måske ville fri
ste mange til straks at rekvirere mindst
2 kranvogne yderligere, viste det sig, at
eleverne med det samme havde situa
tionen under kontrol med det til rå
dighed værende materiel. Man fandt
hurtigt i bjergningstabellen den skæ
ring, man ville benytte. Denne frem
går af tegningen side 19. Imidlertid

måtte man forandre skæringen således,
at spilwiren ikke gik tilbage til bjerg
ningsvognen, men til et anker ved si
den af, idet landroverens egenvægt er
for lille.

Beregningsresultater:
(punkterne henviser til beregningerne
ovenfor)
a. Det nødvendige træk, når havaristen
vejer 10.000 kg, rulningsmodstanden
er som fast vej og stigningsmodstan
den beregnes med en stigning på 35
grader, vil være (rulningsmodstand
+ stigningsmodstand) = 500 kg +
7300 kg = 7.800 kg.
b. Da hjælpewiren er skåret 3 gange
vil den nødvendige kraft til at træk
ke havaristen op altså være 3 gange
så lille. D.v.s. at hver skæring bliver
belastet med:
7.800
—— kg = 2.600 kg, og da anker

d. Spilwirens belastning vil som nævnt
være lig med 1.300 kg.
e. Hjælpewiren vil som nævnt blive be
lastet med 2.600 kg.
f. Bjergningsvognens ankerbelastning
vil være lige med anker nr. IPs be
lastning, nemlig 1.300 kg.
g. Bjergningslængden i forhold til ind
spilningslængden vil for hjælpewirens vedkommende være 1:3 (3
skæringer) og for spilwiren 1 : 2 (2
skæringer) eller ialt 1 : 6.
Tegningen nedenfor viser, hvorledes
man anbragte bjergningsvogn, jordan
kre, jordspyd, dynamometer m. v.:

nr. I (ankeret i forbindelse med
hjælpewiren) bliver belastet med to
skæringer, vil nr. I’s ankerværdi bli
ve 2.600 kg X 2 = 5.200 kg.
Den skæring, der foretages, hvor
spilwiren og hjælpewiren kobles
sammen, medfører, at den nødven
dige kraft bliver yderligere halveret.
Spilwirens skæringer vil således bli
ve belastet med:
2.600
—-— kg = 1.300 kg. Anker nr. IFs

(ankeret i forbindelse med spilwiren)
ankerværdi vil således være lig med
1.300 kg.

c. De to kasteblokke i forbindelse med
hjælpewiren vil ligesom wiren blive
belastet med 2.600 kg.
Kasteblokken der anbringes i for
bindelse med spilwirens skæring bli
ver belastet med - ligesom spilwiren
- 1.300 kg.

Plan over opgave 2. En Landrover haler en lastvogn
op ad 15 m skrænt.
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Inden denne bjergningsaktion blev
igangsat, måtte instruktør Wegeberg
dog foretage en enkelt rettelse af de
resultater, man var nået frem til. Kur
susdeltagerne havde ved beregningerne
benyttet alt det til rådighed værende
materiel. Man havde ikke været op
mærksom overfor den omstændighed,
at det blev nødvendigt at flytte bjerg
ningsvognen, når havaristen var ca.
halvvejs oppe. Bjergningslængden i for
hold til indspilningslængden var nemlig
også en vigtig faktor i denne opgave.

Den 10 tons tunge vogn er nu ved hjælp af et 1,8
tons motorspil på vej op ad hullet. Bemærk nederst
til venstre dynamometret, der her kontrollerer spillets
belastning.

Det beregnede forhold 1 : 6 ville med
andre ord sige, at hver gang der kørte
6 meter wire på tromlen, kom havari
sten 1 meter op. Hvis man beregnede
bjergningslængden til 15 meter, ville
indspilningslængden altså være 6 gange
så stor, nemlig 90 meter, og da man jo
kun havde 50 meter wire til rådighed,
ville man altså ikke være i stand til at
trække havaristen op ad en gang. Det
var derfor nødvendigt at have et jord
anker til brug for flytning af bjerg
ningsvognen, således at man kunne tøj
re hjælpewiren i ankeret, medens man
flyttede vognen. Eleverne fik da også
syn for sagen under selve bjergningen.
Som det ses af billederne havde man
ikke en „Landrover“ til rådighed, men
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den anvendte kranvogn blev på intet
tidspunkt belastet, hverken med hensyn
til spilkapacitet eller ankerværdi, med
mere end en „Landrover“ kunne have
klaret i en given situation. Belastnin
gen blev da også kontrolleret med dy
namometer. Efter en halv times arbejde
var havaristen trukket op, og opgaven
dermed løst tilfredsstillende.
At bjergningskurserne har stor betyd
ning både for korpset og dets personale
er vist ingen i tvivl om. Betydningen for
korpset må først og fremmest ses i det
rent økonomiske, idet bjergningsopga
verne til tider kan klares hurtigere og
med mindre materiel - vognmæssigt
set. Samtidig skulle anvendelsen af bl.a.
bjergningstabellen medføre, at vort ma
teriel ikke belastes unødigt. Med hen
syn til personalet må betydningen bl.a.
ses i den omstændighed, at det altid er
fornuftigt at uddanne sig indenfor ens
arbejdsfelt, hvilket kan være ret væ
sentligt ved evt. ansøgning om højere
stilling. Yderligere kan kurset give en
vis selvtillid, således at man - selvom
opgaven ser nok så vanskelig ud - har
situationen under kontrol.

En af opgave IT s vigtige faser. Kranvognen skal kø
res længere frem, og ved hjælp af tovværk forankrer
man midlertidigt hjælpewiren til et jordanker.

På Redningsskolen gøres til stadighed
en stor indsats for at få så mange på
bjergningskursus som muligt, og for at
øge kursuskapaciteten yderligere har

man som en prøveordning afholdt
bjergningskurser i Køge, Svendborg,
Haderslev, Esbjerg, Horsens, Brønders
lev og Nykøbing Mors. Kurserne, der
afholdtes i løbet af efteråret, var af 1
uges varighed og var hovedsageligt be
regnet for reddere med mange års an
ciennitet. Disse reddere har som regel
meget stor praktisk erfaring, men in
gen teoretisk uddannelse, idet de ofte
har måttet vige for yngre medarbejdere
ved udstikning til kurserne på Ørne
gården.
jea

Hvorvidt opgaven havde været niere realistisk, så
fremt man havde benyttet en Land-Rover, er vanske
ligt at sige, idet eleverne ved hjælp af dynamometret
hele tiden kunne overbevises om, at man virkeligt
kan udrette så meget - med så lidt.

Han laver ulykker
Mange er interesserede i redningskorp
sene, nogle besøger stationer med bør
nene ved hånden og får lov til at se ind
i garagerne, andre fotograferer statio
ner eller beder om billeder, og man har
indtrykket af, at en hel del bygger mo
delstationer til leg og hobby. Men vi
kender i øjeblikket kun én, der har
kombineret sin interesse for modelar
bejde med opbyggelsen af et overdå
digt planspil til saglig forskning og un
dervisning. Planspillet står opstillet på
„Ørnegården“, og dets fabrikant hed
der Børge Gregersen, der i sin „fritid“
er frisørmester på Amager.
Talrige situationer er afbildet på plan
spillet. I et hjørne ses en model af ska
destue, operationsstue og medicinsk af
deling på Glostrup Amtssygehus. Taget
kan løftes af, så man kan se derned. En
af de mest berømte situationer er tank
vognuheldet på Christmas Møllers
Plads i fjor. Planspillet eller model
byen er resultatet af mere end 25.000
timers arbejde, som Gregersen fortje
ner al mulig anerkendelse af. Eleverne
på redningsskolen kan naturligvis drage

megen nytte af byen med de mange
ulykker. En nøjagtig model viser, hvor
ledes jordankre og wirer placeres, når

Frisør Børge Gregersen med en af hans Tekno-ideer,
der nu er fremstillet i hundrede tusinder
af eksemplarer.
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Bjergningsopgave i planspil. Bemærk at wirer, klodser og jordankre er anbragt som tro kopi af
det virkelige liv.

et stort vogntog trækkes op af en
skrænt. Andre steder er fabriksulykker,
drukneulykker, ulykker under gade
niveau i kloaksystemer o.s.v. Fælles er
- som i virkeligheden - at alle steder
myldrer det med tilskuere og biler i
nærheden af ulykkesstederne.
Det er vel overflødigt at nævne, at
ulykkesbyen naturligvis rummer op til
flere fuldt monterede Falck & Zonen
stationer.
Frisør Gregersen behøver støtte og
hjælp til sit arbejde, for som alle mo
delbyer bliver denne aldrig færdig. Der
for har korpset forsynet ham med uni
form, eller måske i øjeblikket delene
af en, for de første bukser revnede,
da han fik dem på. Endvidere er han
forsynet med attest om, at han er dæk
ket af korpsets lovpligtige ansvarsfor
sikring, så han i tilfælde af rednings
interessante ulykker og katastrofer kan
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komme med ud, og ved selvsyn danne
sig et indtryk af begivenhederne, så de
senere kan opstå i modelform til gavn
og glæde for fremtidige kursushold.
Frisørmester Gregersens planspil med
tilhørende modeller er os bekendt i sin
helhed den eneste store ulykkesby her
hjemme. Derfor er det ikke mærkvær
digt, at den påkalder sig interesse hos
brandvæsen, civilforsvar og andre in
stitutioner. Det er en kendt sag, at et
planspil ved første øjekast giver for
nemmelsen af, at der skal leges, men
efter de første indledende manøvrer
går alle i gang med øvelsesopgaverne
med ildhu og interesse. For planspillet
har en væsentlig fordel fremfor det vir
kelige ulykkessted - man kan overskue
situationen og øjeblikkelig afhjælpe
fejldispositioner.
Under sit arbejde med planspillet har
Gregersen naturligvis fået en mængde

idéer til udformning af materiel. Disse
idéer udnyttes fuldt ud af legetøjsfa
brikken „Tekno“, hvis efterhånden ver
densberømte korps- og udrykningsbiler
for en stor del er skabt efter idéer,
givet af Gregersen. Den store Falckog siden Falck & Zonen-kranvogn med
en tro kopi af korpsets anvendte FalckSchmidt-kran, samt den nye Volvosprøjte med højtryksslanger, som er
skabt i model efter korpsets vagtsprøj
ter, skyldes således Gregersen.

Glimt fra ulykkesbyen og de kopierede
red ni ngsstationer.
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Akkvisitør E. Christensen, Ballerup, har ordet:

Udstillinger med knald i
Da der jo egentlig er svaret på hr. Kjærs
indlæg i MEDDELELSER nr. 5, er det
måske overflødigt, men jeg kan dog ikke
helt lade være at kommentere sagen.
Spørgsmålet om der skal være mere
knald over vore udstillinger, ja - hvor
langt skal sådan et knald høres - og hvad
må det koste?
Det er jo vitterlig sådan, at skal man
have solgt en vare, så må man gøre noget
ved sagen, men hvor meget, rent økono
misk? Det er vel dér, skoen trykker.
Jeg vil dog mene, at skal man se på vore
udstillinger i relation til andre firmaer,
der udstiller og sælger, så falder vi da
ikke helt igennem. Dermed være ikke
sagt, at der ikke kan leves forbedringer
også på dette område, men, som hr. Lin
dehammer svarer: Kom med midlerne,
så finder vi nok en reklamemand, der er
i stand til at bruge dem.
For øvrigt er jeg da af den mening, at
der helst skal være en fornuftig sammen
hæng mellem udgifter og indtægter, uan
set hvilken forretning man driver, og
med hensyn til nævnte udstilling skal jeg
da ikke undlade at gøre opmærksom på,
at udstillingen i standleje m. m. kostede
ca. 2000 kr., og for dette beløb kan det
da ikke gå rent galt - og det gjorde det
heller ikke.
Nu jeg er ved salget, så håber jeg, at
eksemplet med de 10.000 kr. i tegning og
15.000 i afgang kun er ment som eksem
pel og ikke noget, der forekommer i vir
keligheden, for ellers er det da kun et
spørgsmål om tid, før butikken lukker.
Jeg skal heller ikke undlade at nævne den
ros, omtale udstilling fik af salgs- og
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reklamefolk fra andre brancher; der var
faktisk ingen, der mente, at der var for
mange brochurer, og det er vel også så
dan, at nævnte brochurer gør væsentlig
mere gavn, når de bliver læst, end hvis
de bliver gemt væk under disken.
Det er da klart, at pigen skal til Ballerup
næste gang, hun skal foreviges - hvor
ellers? Så må man bare håbe, fotografen
får det hele med - og ikke som billedet
af brandslukningsmateriellet, hvor kun
noget af det ses.
Men ellers: tak for kritikken, der kom
mer såmænd nok noget fornuftigt ud af
den, og det er vel egentlig formålet med
kritik.
E. Christensen

P.S. Lige en tak og et hip til „disse brave
mænd“, der daglig udfører et hæderligt
stykke redningsarbejde - Odense-folkene
ikke at forglemme, her tænker jeg på
togkatastrofen.
Det er jo immervæk nemmere at sælge
et abonnement, når sådan noget går, som
det skal, og uden kritik.

Redaktørens kommentar
For at aflive ethvert rygte om det mod
satte skal oplyses, at Lindehammer og
undertegnede i bedste forståelse skrev
både kritik og svar, og meningen var
ganske klar: Vi syntes, at der måtte en
lille debat i gang om de ofte „glemte“
udstillinger. Så Christensen har fuld
stændig ret, når han med formålet har
fundet ud af, at der skal komme noget
fornuftigt ud af det.
P. Kjær

Korpsinstruktør Aage Rørmark med
bistand af overlægerne Hans Pahle og
Willy Dam:
»DEN SANITÆRE HJÆLP«
Det er ikke alene falckmanden Rørmark,
der har skrevet dette kompendium. Det
er i lige så høj grad redningsskolens in
struktør, Røde Kors- og civilforsvars
instruktøren og forskeren fra Rednings
teknisk Institut i personen Rørmark, der
med sine rige erfaringskilder har givet
et væsentligt bidrag til den let fattelige,
men dog dybtgående lære om den sani
tære hjælp.
„Den sanitære hjælp“ er et kompendium,
hvilket vil sige en lærebog, trykt som
manuskript. Fremgangsmåden med
kompendier benyttes inden for mange
fagområder, således at eventuelle beret
tigede indsigelser og rettelser kan blive
taget til følge, inden den egentlige lære
bog udkommer. Ofte ser man såmænd,
at kompendiet er så godt, at lærebogen
aldrig udkommer.
„Den sanitære hjælp“ er koncentrat af
den lærdom, der er givet gennem samariterorganisationernes førstehjælpsbøger,
civilforsvarets lærebøger i redningstjene
ste og katastrofeførstehjælp, krydret
med erfaringer fra den praktiske udøvel
se af landets ambulancetjeneste. Faktisk
er titlen „Den sanitære hjælp“ meget lidt

rammende, idet det op til dette område
grænsende stof også er behandlet udfør
ligt. Her tænkes f. eks. på afsnittene om
meldetjeneste og radiotjeneste.
Kompendiet, der nu skal indgå som lære
bog i Redningsskolens kurser, er absolut
læse værdigt og kan senere være et nyttigt
opslagsværk i forbindelse med det dag
lige arbejde. Naturligvis er noget stof
„tungere“ end andet, men forfatterne
har forsøgt at gøre sproget så let læseligt
som overhovedet muligt, og når man ta
ger i betragtning, at antallet af illustra
tioner af naturlige årsager er begrænset,
synes resultatet at være godt.
Enkelte afsnit og måske bilaget om poli
tiets udrykningskørsel vil måske få en
og anden redningsmand til at tænke, om
det er nye ting, eller hvorvidt de af korp
set udsendte retningslinier nu er forkerte
o. s. v. Det er ikke tilfældet. Forholdet
er, at Redningsskolen som udgiver af
dette kompendium nødvendigvis må be
rette generelt om rednings- og sanitets
tjeneste. Redningskorpsets egne regler
bliver udsendt ad anden vej og er gæl
dende for personalet i dette korps.
Vi satte 4- ved:
De usædvanlig rammende og levende
genfortalte eksempler fra det praktiske
liv, der præger mange af kompendiets
afsnit, samt den koncentrerede viden,
man erhverver sig ved læsningen af alle
afsnit.

Og det lille 4- ved:
Berettigelsen af Justitsministeriets be
kendtgørelse vedrørende slæbning af
motorkøretøjer på netop dette sted.
Hvem får kompendiet?
Alle kursister fra indeværende år, korp
sets stationer og fremtidige kursister har
fået og får et eksemplar af „Den sani
tære hjælp“.

25

NYTår i
NY station i

NYkøbing Sjælland
Hvert nytår sin parade i korpset. Vi ken
der nogen, for hvem paraden i år var en
ekstra god oplevelse. Personalet i Nykø
bing Sjælland har - som tidligere omtalt
i MEDDELELSER - med glæde set hen
til nybyggeriet, og ved juletid var der
indflytningsklart i den ny station. Derfor
tog vi i år til Nykøbing Sj., hvor stations
leder Frøslev og mandskab skulle fejre
nytår med åbning af ny station.
Samtidig genoplivede den københavnske
ledelse en fra Jylland kendt tradition,
hvor direktionen aflægger besøg på en
station ved nytår. Så paraden i Nykøbing
blev lidt ekstraordinær, idet direktør Jør
gen Falck holdt Fællesforbundets nytårs
tale. Samtidig udtrykte han sin glæde
over det hurtige og nydelige byggeri, der
er foretaget på få måneder. Til stede ved
paraden var også distriktsleder Børge
Gullach.
Lad os med det samme sige, at stationen
er nydelig. Den er enkel og stilren og
præsenterer sig usædvanlig smukt i et

nyt kvarter omkring byen. Det er første
byggeri uden korpsarkitekt, og bliver de
næste lige så gode, kan vi kun glæde os.
Også materiellet bliver fornyet en smule.
Der er kommet en ny Mercedes 200lang ambulance, og flere følger efter.

Direktør Jørgen Falck oplæser nytårstalen i Nykø
bing Sj. De skrivende herrer er journalister, og den
lyttende unge mand er J. Falck jr.

Mandskab på stationen ved nytårsparaden. Bemærk den raffinerede tremmeadskillelse mellem køkken- og
opholdslokale. Fra venstre ses: Laurits Jørgensen - Kurt Nielsen - Holten Poulsen - Bruno Mørch - Leif
Larsen - Vagn Hardy Jensen - Børge Pedersen - Svend Klarskov Jensen - Kaj Holm Jensen - distriktsleder
Børge Gullach og stationsleder Frøslev.
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Scania Vabis til København
I begyndelsen af november måned fik
station Vesterbro en ny kranvogn,
„skovlvogn“, autotransportvogn eller
bjergningsvogn. Dette skal ikke forstås
derhen, at vi ikke er bekendt med køre
tøjets udformning, men således, at vog
nen kan benyttes til alle fire formål.
Vognen er opbygget på et Scania-Vahis
76 chassis udstyret med en 200 HK die
selmotor. Karrosseri, løfteaggregat, spil
m. v. er fremstillet af firmaet EKA i
Stockholm. Køretøjet har en egenvægt
på over 10 tons. Vognen er indkøbt
som følge af de problemer, der er op
stået i forbindelse med bugsering af
store lastvogne, busser m. v. Især trans
port af Sporvejenes nye busser har voldt
vanskeligheder, idet disse er udstyret

med glasfiber-karrosseri foran, hvilket
forhindrer ophængning i kranvogn.
Svenskernes overbevisende demonstra
tioner fik os til at anskaffe vognen, der
har vist sig at være udmærket til dette
bus-formål.
Alle anordninger på vognen drives hy
draulisk, og betjening finder sted fra et
lille rum i vognens venstre side. (Den
blev bygget inden den svenske H-dag).
Foruden betjeningsgreb er her anbragt
et måleapparat, på hvilket man kan af
læse, hvor mange tons man belaster hvert
enkelt aggregat med. Den ellers traditio
nelle megen ladplads er erstattet af store
skabe i begge sider, i hvilke alt hjælpe
udstyret er anbragt. Undtaget herfra er
dog bl. a. hjulene til personvogns-aggre
gatet, idet dette - som det ses på bilScania-Vabis’en på sin yndlingsopgave: bustransport.
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Den dinosaurus-lignende „vabs“, hvis ankerskovle kan bære hele vognen. Bemærk personvogns-aggregatet
med hjulene, der er monteret oven på vognen.

lederne - er anbragt ovenpå skabene.
Personvogns-aggregatets funktion er ret
enkel, idet hjulene monteres på to lange
aksler, mellem hvilke er anbragt nogle
kasser, hvori man placerer den havare
rede personvogns for- eller baghjul. Den
modsatte ende af det havarerede køretøj
hæves ved hjælp af løfteaggregatet, på
hvilket man påmonterer en ramme,
hvori det pågældende hjulpar kan an
bringes. Meget fikst er denne ramme
anbragt som en ekstra kranvogns-kofan
ger, når den ikke benyttes.
Det mest exceptionelle ved det nye køre
tøj er afgjort løfteaggregatet, som styres
af tre store hydrauliske stempler. Aggre
gatet har en maksimum belastning på
16 tons og kan skydes
meter i vejret.
Løfteaggregatet kan også benyttes som
kran ved hjælp af motorspillet. Det sid
ste led på den store I-formede jernbjælke
kan ligesom på „skovlvognene“ skydes
ind under det havarerede køretøj. Her
monteres så de nødvendige rammer og
bøjler, som griber det havarerede køre
tøjs chassisramme eller aksel.
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Motorspillet er af helt uvante dimen
sioner, idet maksimum belastningen an
drager 30 tons i direkte træk. Spillet er
iøvrigt forsynet med en 50 mm stålwire.

Umiddelbart kan siges, at man på grund
af manglende ankerværdi ikke altid kan
udnytte den vældige trækkraft, men dette
er ikke tilfældet, idet vognen tillige er
udstyret med to kraftige, hydrauliske
„ankerskovle“, der kan skydes ca. me
ter ned i jorden, og derved opnår man
næsten altid den nødvendige ankerværdi.
Allerede på nuværende tidspunkt har
køretøjet imponeret adskillige af vore
abonnenter på grund af dets fantastiske
evner, hvad enten der har været tale om
bugserings- eller bjergningsopgaver.

Et så stort køretøj skal selvsagt benyttes
med omhu og omtanke, og inden vognen
blev leveret, var redderne Jørgen Lund
og Erik Lemcke på skolebænken i Sve
rige, hvor de både teoretisk og praktisk
fik lært køretøjets evner og anvendelses
muligheder at kende.

SJÆLLANDSBUSSEN
er en realitet
hjem til hovedstaden, når vognen svigter.
Den anden måde at løse problemet på
er langt mindre fagligt og teknisk kom
pliceret. At koordinere de enkelte sta
tioners assistancer langs hovedvejene,
således at passagerer i vognene bliver
transporteret hjem pr. transit-bus eller
tog, hvorefter et „flere-bilers-køretøj“
afhenter de havarerede vogne og bringer
dem til hovedstaden til fordeling på di
verse autoværksteder m. v.
Med planerne om „langtursstationer“ i
ring uden om København og indkøbet
af en autotransportvogn er der ved at
komme gang i sagerne.

Stationerne langs de sjællandske hoved
veje har ofte klaget over de mange ture
med kran- og autotransportvogn til
København især søndag aften - forstået
på den måde, at stationerne mente,
korpset kunne koordinere disse hjælpe
ydelser bedre og tilrettelægge en mere
rationel drift.
Stationernes anke er berettiget. Vor assi
stancestruktur for motorkøretøjer i nær
heden af København adskiller sig væ
sentligt fra strukturen andre steder i
landet. Det viser en gennemgang af rap
portmaterialet. Problemet kan løses på
2 måder: Enten må vi have en halv snes
kranvogne, stationeret i København fra
tirsdag til fredag i hver uge - til hjælp
for de bilister, der skal ud af byen, hvor
efter kranvognene rykker med ud i lan
det om fredagen og hjælper de sjælland
ske stationer med at tage bilisterne med

„Sjællandsbussen“
Det var stationsleder E. Assentorp i
Roskilde, der fandt en egnet transport
vogn til Vogntjenesten. Vi døbte den
øjeblikkelig„Sjællandsbussen“, fordi den
som nævnt skal indsættes på de sjæl
landske landeveje og køre havarerede
vogne fra lokaldistrikter til hovedstaden
- og omvendt. Vognen er oprindelig
bygget til transport af BMC-vogne,
hvorfor den er af fabrikatet Austin.
Men den har en størrelse, som gør, at
den kan transportere 4 biler af det, man
populært kalder „Record-størrelse“.
Sjællandsbussen er en todækker. Øverste
etage sænkes og hæves hydraulisk, og
slidsker påsættes omtrent som på vore
normale transportvogne. Nederste etage
er fast, og der er lavet specielle slidsker,
der kan lette en lav vogns kørsel hen
over de bagerste hjulkasser. Ophaling og
nedsænkning af vogne foregår ved hjælp
af 1^ ton spil, og der er naturligvis
stopklodsanordninger, så de havarerede
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vogne ikke får en uønsket afgang ved
opbremsninger.
Motoren er en BMC-diesel på 105 HK.
Der er tomands førerkabine (med var
me) og servostyring, trykluftbremser
o. s. V.
Langtursopgaver
Stationeringen af Sjællandsbussen i Ros
kilde er ikke tilfældig og skyldes ikke, at
det var netop stationsleder Assentorp,
der fandt køretøjet. For hvis han skulle
have plads til alle de køretøjer, han går
og finder, måtte vi udvide stationen til
det tredobbelte.
Men stationeringen må ses på baggrund
af Vogntjenestens snart realiserede pla
ner om de nævnte langtursstationer, hvor
man i første omgang forsøger Roskilde,

der vil få kontrol med transporter på
hovedvejene Al og A4 (KøbenhavnKorsør og København-Kalundborg).
Et gammelt kommunikationsproblem
opløses samtidig: De københavnske sta
tioners kørsel på anden radiofrekvens,
idet station Roskilde bliver i stand til at
radiokorrespondere både på „provins“ og „københavner“-frekvens.
Velkommen til Sjællandsbussen. Vi hå
ber, at alle implicerede stationer vil se
den som et led henimod en mere rationel
drift, til gavn og glæde for alle i det
lange løb. For det er nu en gang sådan,
at jo mere rationelt man kan drive en
virksomhed, des større lønforbedringer
kan der f. eks. gives ved overenskomst
forhandlinger - bare for at tage et til
fældigt eksempel.

Et par spøgefulde reddere døbte Sjællandsbussen om til „fugleburet“, men af den grund er anskaffelsen ikke
udtryk for pip.
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«

Büssing-kranvognen i Randers har fået en tro tilbeder i - af kolleger kaldet - „Bette Wolle“. Kranen er enkel
og stærk.

BÜSSING kranvogne

til Midtjylland
Randers stationens værksted er for tiden
i gang med et efter lokale forhold om
fattende nybygningsprogram. 5 stk.
Büssing chassis’er - indkøbt af Århus
A/S til fordeling på dette selskabs sta
tioner - er under opbygning. Køretøjer
ne skal fortrinsvis bruges til svær trans
port og til bjærgning.

Büssing’erne er udstyret med servosty
ring, firehjulstræk, har lande vejs- og ter
rængear samt differentialspærring for og
bag. Grundet differentialspærringen er
den 6 cyl. dieselmotor reguleret ned fra
de oprindelige 154 HK til 132 HK, hvil
ket dog efter foreløbigt indhøstede er

faringer er fuldt tilstrækkeligt. Kranerne
er konstrueret og opbygget på Randers
stationens eget værksted (kapacitet 3
mand), ligesom køretøjernes „finish“,
d. v. s. træarbejde, maling m. v., er ud
ført af stationens eget personale.
Kranen er helsvejset af 8 mm plade og
løfter i indskudt stand 5500 kg og med
udliggerarm ude ca. 2400 kg. Løftehøj
den er små 6 meter. Under kørsel må
den løfte 2500 kg.
Køretøjerne betjenes hydraulisk med
undtagelse af udskydning af udligger,
der betjenes manuelt. Det hydrauliske
system består af en Meiller-Kipper olie
pumpe, der ved 800 motoromdrejninger
yder 15 1/m, samt en Denison oliemotor
med en ydelse på 27 kgm. Oliemotoren
er justeret til at „slå fra“, når der er et
enkelt træk på 6500 kg på motorspil-
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wiren, hvilket skulle bevirke et minimum
af sprængte wirer, sjekler m. v. Der blev
valgt en wirehastighed på 1.5 m pr. mi
nut, hvorfor det var nødvendigt at ind
skyde en gearkasse (2:1) mellem olie
motor og spil. Motorspillet har iøvrigt

en dobbeltfunktion, idet wiren både bru
ges som trækwire og kranwire.
Den første af de 5 Biissing’er er blevet
godkendt og indregistreret af statens bil
inspektør og har været i drift på Randers
stationen siden 1. november 1967.

FRA og TIL STATIONERNE

Gasbrande er
uhyggelige
og kraftige. Der
for er det rart
at prøve sluknin
gen ved demon
strationer som
her i Haderslev.

Gasbrande

Stationerne i distriktsleder Johnsons
område i Sønderjylland havde i novem
ber lejlighed til at høre foredrag om og
få demonstreret brande og eksplosioner
i flaskegasanlæg og gas-tankvogne.

Alle mødte på station Haderslev, hvor
garagen var ryddet til fordel for kaffe
borde. Inden traktementet holdt inge
niør Carlsen fra Kosangas en orientering
om flaskegas og dets behandling samt
den mere alvorlige slukning af brande
i forbindelse med gas.

Derefter blev der demonstreret slukning
i det fri, og alle - hvilket udover vore
egne vil sige det indbudte Vojens brand
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væsen, brandinspektører og bilinspektø
rer - deltog med stor interesse i det lære
rige arrangement.
INDBINDING AF MEDDELELSER
Så er der igen gået et år, og vi skal til
den traditionelle indbinding af MED
DELELSER. Det kan igen i år ske gen
nem redaktionen for en pris af omkring
75 kr, pr. bog.
Vi har i år fået tilladelse til, at der på
hver station må være et indbundet
eksemplar af MEDDELELSER til vagt
stuers og lederes orientering. Det har
nemlig vist sig, at flere artikler bliver
taget frem, når stationerne får en speciel
opgave, f. eks. assistance med en heli
kopter etc.

De enkelte stationers ledere bedes drage
omsorg for, at et sæt bliver indsendt til
redaktionen til indbinding, og derudover
er alle velkomne til at lægge deres eksem
plarer med i pakken. Blot skal det tyde

ligt fremgå, hvem der skal have den ind
bundne årgang. Beløbet for privatind
binding vil blive opkrævet på den måde,
at bogen vedlægges girokort, ligesom sid
ste år, hvor alle var gode betalere ...

PERSONALIA
Dødsfald
Redder Viggo Jensen, Ruds-Vedby.
Med sorg modtog vi meddelelse om red
der Viggo Jensens død den 14. november.
Viggo Jensen blev kun 61 år og nåede
således ikke at få sit store ønske opfyldt:
at modtage korpsets 40 års hæderstegn.
Viggo Jensen blev ansat på stationen i
Ringsted i 1931, men blev i 1938 flyttet
til station Ruds-Vedby. Hele korpsets
virke havde hans store interesse, især
arbejdet med kranvogne, og han var ind
til sin død stadig meget aktiv på dette
område. Mange kolleger i Ruds-Vedby
og på andre stationer vil mindes Viggo
Jensens muntre og hyggelige væsen.

Udnævnelser
Udnævnelse til redningsfører.
Redderne Vagn Hede Pedersen og Poul
Mogens Poulsen er med virkning fra
1. oktober udnævnt til redningsførere på
station Horsens.

Pr. 1. december er redder Vagn Jensen,
Ålestrup, udnævnt til redningsfører.
Med virkning fra 1. november er redder
Knud Nielsen, Odense, udnævnt til red
ningsfører.
På Nyborg-stationen er redder Otto
Madsen udnævnt til redningsfører pr.
1. oktober.

Fra 1. januar 1968 er redderne Olaf Ole
sen Kyed og Brixen Petersen, Hornsyld,
udnævnt til redningsførere med fortsat
tjeneste på stationen i Hornsyld.
Udnævnelse til vagtmester.
Med virkning fra 1. november er redder
John Madsen, Vesterbro, udnævnt til
vagtmester.

Ligeledes er redder Dickie Sørensen,
Gladsaxe, udnævnt til vagtmester pr. 1.
november.

Udnævnelse til assistent.
På station Nyborg er redningsfører Karl
E. Efland udnævnt til assistent pr. 1. ok
tober. Efland blev ansat som redder i
1962, og udnævnelsen til redningsfører
fulgte i 1966. Siden ansættelsen har Ef
land gennemgået en del kurser inden for
korpset og er bl. a. svømmedykker.
Ligeledes er vagtmester Jørgen Jacob
sen, Dalum, udnævnt til assistent med
virkning fra 1. november. Jørgen Jacob
sen har 13 års anciennitet bag sig, idet
han blev ansat som redder på station
Odense i 1954.1 1958 blev han rednings
fører, og uddannelsen til vagtmester
fulgte i 1963, hvor han samtidig blev
flyttet til stationen i Dalum.
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Den ledige assistentstilling i Maribo er
pr. 1. februar blevet besat med redder
Leo Seistrup, Sorø. Seistrup, der er 35 år
gammel, blev ansat i 1953 på stationen i
Korsør. Efter 13 års virke på denne sta
tion blev Seistrup efter ønske flyttet til
Sorø i 1966 og er nu udnævnt til assistent
på Lolland.
Direktør Peter Straarup 50 år
Kan man om en mand sige, at han har
sine meningers mod, så må det være
Peter Straarup. Sjældent arbejdsom med
tilsvarende krav til sine medarbejdere.
Den, der har fået en opgave af direktør
Straarup, må kunne løse den selvstæn
digt - ellers skal han ikke forvente flere.
Direktør Straarup har været med til
mangt og meget i korpset, og hans frem

synethed har ofte overrasket. Det er ikke
en eventuel øjeblikkelig økonomisk ge
vinst, men den langsigtede udvikling, der
hos Straarup altid har været i højsædet,
og hvis vi i dag spurgte ham om hans
inderste tanker, ville han sikkert fortælle
os en hel masse om korpsets struktur i
1970 og fremover.
Selv om direktør Straarup er jyde, er
han ingen pranger af natur. Oplæg til en
forhandling, hvor der i forvejen er reg
net lidt ekstra for at have noget at slå
af på, kendes ikke inden for Straarups
arbejdsområde.
I tidligere tid var direktør Straarup per
sonalebladsredaktør - i dag skriver han
stadig i MEDDELELSER, mest under
mærket P-p.
Vi ønsker hermed til lykke med de første
50...

UDLÆRTE ELEVER. Kontoreleverne Ulla Busborg og Jan Assentorp blev udlært pr. 1. november.
I dagens anledning gav direktionen blomster, lønforhøjelse og smørrebrød. Her ses de lykkelige med direk
tørerne Mogens Falck og Børge Johansen.
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Om organisation
I et større firma her af staden kom den
administrerende direktør en dag ind i kon
toret hos en af sine driftsledere. Da han
havde sagt, hvad han havde på hjerte, gik
han hen til væggen og sagde:
- Hvad er det for et stykke karton, De har
hængende dér?
- Det er en plan over firmaets organisa
tion, hr. direktør, sagde driftslederen.
- Jamen der står jo ikke noget på det?
sagde chefen.
- Nej, hr. direktør, svarede driftslederen.
(Fra „Broen“)

★
Gættekonkurrence
Inden for EDB taler man om tre former
for PUT:
input
= det, der puttes ind i
anlægget
output
= det, der kommer ud
af anlægget
ind-igenput = det, der var forkert
og skal ind igen.
Hvilken bunke er størst i korpset????
SVAR: følger ved næste udsendelse af
rykkere.
Ordbogen
Vagtplan =
=

x

=

Vagtfordeling uden plan i
Nutidskunst udført med
krydser og boller
Plan over fridage, således
at nogle går ud, når andre
går hjem.

Om ure
De kender den måske - men alligevel.
En mand havde 2 ure, d.v.s. det ene havde
intet værk, men kun skiven og viserne,
medens det andet var komplet, men kon
stant vandt 2 sekunder i døgnet.
Manden fandt nu på at lade en elektron
hjerne finde ud af, hvilket af urene han
burde foretrække, og resultatet blev føl
gende:
Han skulle bruge det tomme ur, eftersom
dette viste den rigtige tid 2 gange i døgnet,
medens det andet ur, der vandt 2 sekunder
pr. døgn, kun ville vise den rigtige tid én
gang hvert 120. år.

★

ANNONCE:
Jeg gider ikke at læse et
blad, der kun kritiserer alt
hvad der foregår... .
Giv mig et blad, der sagligt
forklarer alt, som det KUNNE
se ud....
Kort sagt....

Giv mig MEDDELELSER.. ..
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Ørnegården en vinterdag i sine
velmagtsdage, hvor den var brandog redningsstation for
Kobenhavns nordlige omegn.
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ET FINGERPEG?
Dette blad tjener mange formål. Et
af dem har hidtil været at gengive den
tak, som tilfredse abonnenter og andre
assistancemodtagere har udtrykt over
for korpsets ledelse. Det har ikke været
for at vise, hvor gode eller hvor stolte
vi har været. Men kun fordi en tak til
korpset er en tak til personalet - og
hvorfor så ikke bringe den videre i et
blad, som hele personalet ser!

De sidste par måneder har vi fået en
anden slags tilkendegivelser. I sand
hedens interesse må dog oplyses, at
sådanne har vi også fået længere til
bage end de sidste par måneder. Men
de fleste har efter undersøgelse vist sig
at være misforståelser af den type, hvor
vi har sendt regning for en hel time til
en igangslæbning, der kun har varet
15 minutter på assistancestedet. Eller
at vi ankom juleaften klokken kvarter
over seks og hentede onkel Ludvig,
skønt aftalen var klokken seks. I først
nævnte tilfælde opklares misforståelser
ne som regel ved forklaringen om, at
assistancen regnes fra kranvognens ud
kørselstidspunkt til hjemkomsttids
punktet, i det andet er det som regel
forsinkelser med trafikmæssige årsa
ger.
Nej, de tilkendegivelser vi har modta
get, er af en helt anden og mere alvor
lig slags. Det er klager over diskus
sioner, som vore reddere har indledt

med læger på sygehusgange, Falckmænd, der ikke ville hjælpe, pumper,
der ikke virkede, fordi de ikke var af
prøvet, redningsfolk, der mod abon
nentens ønsker insisterer på at køre en
havareret vogn til et bestemt værksted,
vagtmestre, der smækker røret på, når
en abonnent ringer og mange andre
»morsomheder«.
Det er ting og sager, der bliver under
søgt meget nøje. Det er klager, der må
ske er misforståelser, men ofte må vi
give klagerne ubetinget ret. Naturligvis
er det givet, at korpsets assistancetal
simpelthen medfører en vis bunke kla
ger. I modsat fald ville alle i dette
korps være teknisk fuldkomne og di
plomatiske genier, og det tror nok in
gen på. Men det er også givet, at et
voksende antal - skal vi kalde dem
alvorlige - klager kan skyldes en men
talitetsændring i personalestaben. Den
mere ligegyldige indstillings fremmarch.
Det tror vi nu ikke, og slet ikke efter
den positive indstilling, der findes på
vore efterhånden talrige virksomheds
konferencer.

Derimod har vi grund til at tro på en
af to muligheder. Enten er der enkelte
medarbejdere i alle stillingsgrupper, der
har en indstilling til vore hjælpeydelser,
der ikke er forenelig med deres ansæt
telse i korpset, eller også er vi inde i en
uheldig periode af ren tilfældig karak
ter - og lad os foreløbig tro det sidste.
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35 kr. om ugen og 70 øre i timen...!
Nogle af vore gamle folk kommer som
metider til at sludre om de gamle dage,
da alting var så dejligt. Vi har for sjovs
skyld hentet en gammel landsoverens
komst frem, og den fortæller os, at red
derlønnen for 30 år siden var 35 kr.
om ugen stigende til 40 kr. efter 3 månede. Hvis man havde opført sig pænt,
og fandtes egnet til arbejdet, steg løn
nen til 50 kr., og efter yderligere IV2
år nåede man op på 65 kr. pr. uge. Det
var højeste løn. Kørepengene var 70
øre i timen indtil kl. 22, bortset fra
kommune- og sygehuskørsel, der først
gav kørepenge efter kl. 22, men så til
gengæld kr. 1,50 i timen. Denne høje
kørepengetakst gjaldt også for overar
bejde indtil kl. 22, og derefter fik man
2 kr. i timen. En ekstramand fik 12 kr.
for en dagvagt og 15 kr. for en natte
vagt, og ferien var på en hel uge. Efter

5 års forløb fik man 10 dages ferie
med løn.
Jo, det var sandelig tider dengang!
Men selvfølgelig må man heller ikke
glemme, at man fik 10 cigaretter for
40 øre, en avis for 10 øre og en spor
vognsbillet af lige-ud slagsen for 15
øre. Et pænt værelse i en provinsby
kunne man leje for 25 kr. om måne
den, og en 2-værelses lejlighed kostede
omkring 50 kr. om måneden. På sta
tionen i Tietgensgade kunne man lige
overfor på hotel »Ansgar« få dagens
middag med to retter og kaffe for kr.
1,25, og når man sommetider om af
tenen flottede sig med brød til kaffen,
var det i form af store dejlige wienerbrødder til 5 øre stykket.

Men det var altså for 30 år siden!
B. J.

BREVE UDEFRA
Til stationslederen for
Station Falck, Ballerup.
De bedes venligst overbringe de af Deres personale, som har foretaget kørslerne med
vor datter Anne, fra Mosevej 9A til Glostrup Sygehus, vor dybfølte tak for en ualmin
delig venlig og hjælpsom behandling. Også en tak til Dem og korpset i almindelighed,
for fin og god service.
Deres hengivne
A. S. Frederiksen

Falck-Zonen
Ballerup
Hvor er det herligt, når mennesker ønsker at hjælpe deres medmennesker. Tak,
tak.
Venligst
NB: HURRA FOR FALCK-ZONEN I BALLERUP
Julia Them
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Til Falcks Redningskorps
Falck-Huset
København
Pan min sidste Rejse har jeg des
værre været nødt til at gøre Brug
af min ERA-Forsikring, og det lig
ger mig meget paa Sinde at takke
Dem mange Gange for den mig
gennem Falck i Hamburg ydede
og i enhver Henseende enestaaende og menneskelige Bistand.
Jeg tror ikke, at man i en saadan
Situation kan komme i bedre Hæn

der, og jeg begriber ikke, at man
nu vil drage Sygekasserne ind i
denne Hjælpe-Tjeneste, som De
igennem saa mange Aar paa møn
sterværdig Maade har oparbejdet,
og som efter mine udenlandske
Venners Mening er uden Sammen
ligning.
Dette er jeg villig til enhver Tid at
staa inde for og forbliver

Med venlig hilsen
F. J. C. HINNE

Til Stationslederen Falck/Zonen
ESBJERG
Jeg føler trang til over for personalet ved Falck/Zonen, Esbjerg, at udtrykke min tak
nemmelighed og beundring for den særdeles imødekommende og velvillige service,
der blev mig vist under mit ophold i byen for få dage siden.
Det var en pludselig opstået sygdom, der bevirkede, at jeg først måtte ulejlige med
flytning af min vogn, af hensyn til datoparkering, og dernæst anmode om chauffør
assistance til hjemkørsel, da min læge ikke tillod, jeg selv foretog en sådan.
Nu vil De måske sige, at noget sådant er ganske naturligt for Falck/Zonen, og jeg
skal også straks indrømme, at de gange jeq har haft anvendelse for korpsets assi
stance, har jeg kun haft grund til fuld tilfredshed.
Alligevel vil jeg dog gerne udtrykke min taknemmelighed og tilfredshed med Deres
assistent hr. Leo Olesen, der fungerede som »min chauffør« på turen fra Esbjerg til
København. Trods ukendskab til den pågældende vogntype var kørslen helt ene
stående, men dertil kommer desuden, at hr. Olesens hjælpsomhed, såvel på færgen
som ved hjemkomst til min privatbolig, var enestående og sikkert udover, hvad man
med rimelighed kan forvente som abonnent.
Idet jeg endnu en gang takker for den gode service, forbliver jeg

Med venlig hilsen
Kort Adler Svanholm
Falck og Zonen
GLOSTRUP
Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke Dem og Deres mandskab for Deres
hurtige og effektive hjælp ved oversvømmelsen her fredag den 22. september d. a.
Uden Deres hjælp ville de opståede skader have haft langt større omfang på vor byg
ning, ligesom vor produktion og distribution til landets hospitaler ville være blevet
afbrudt i længere tid.
Vi takker Dem endnu en gang for Deres assistance og forbliver

Med venlig hilsen
SIMONSEN & WEELS EFTF. A/S
P. Ejlertsen
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Hermed en tak for hurtig assistance i en kritisk situation den 9.-12.-67, til trods
for at det var en af de travleste dage. Vi nåede til kirken med 12 minutters
forsinkelse. Præsten var pr. telefon adviseret om vanskelighederne.
Venlig hilsen
Brud og brudgom

Vi kan tilføje, at det også var station
Ballerup, der ydede assistancen. Abon
nenten, der i dagens anledning var brud
gom, boede i Skovlunde, og da det var
en vinterdag med nogle timers vente
tid, kan enhver tænke sig situationen,
når man skulle giftes i Kalundborg. Bal
lerup efterlyste - i betragtning af sa
gens karakter - uden for tur en kran

Stationsleder K. Lyngby Sørensen,
Falcks Redningskorps,
2600 Glostrup.

Vandopstuvning i FDB.
Jeg har gennemgået den vanske
lige situation, som FDBs anlæg i
Herstedvester var i på grund af de
usædvanlige vandopstuvninger, der
fandt sted under dagsregnen fre
dag den 22.
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vogn i radioen, og der meldte sig me
get hurtigt én, der blev dirigeret til
stedet og klarede startvanskelighederne
for den trippende brudgom. Problemet
var løst med en assistance på stedet, så
vi undgik at være med til den fra vittig
hedstegninger bekendte situation, hvor
brudgommen bogstavelig talt må slæbes
til kirkegulvet. . .

Det er mig en glæde at kunne vi
derebringe førstedirektør Ebbe
Groes’ tak og anerkendelse for den
indsats, Deres medarbejdere ydede
os, og for husets tekniske perso
nale vil jeg samtidig takke for et
godt samarbejde.
Jeg beder Dem venligst hilse og
bringe takken videre.
Med venlig hilsen
HANS NIELSEN

Om en assistance, som redder Per Christoffersen fra Maribo har ydet, hedder det:
»Søndag måtte jeg ulejlige Dem med min vogn. Jeg vil gerne sende Dem min
hjerteligste tak for Deres udmærkede hjælp. Denne tak gælder ikke mindst Deres
chauffør, der på særdeles fin, venlig og dygtig måde udførte transporten hjem
til Hillerød. Mange tak.«
Med venlig hilsen
Birche Pihl Rasmussen

Jeg vil gerne have lov til at rette en stor tak til korpset, herunder specielt station
Sundbyøster, for en fin service og venlighed under transport af min hustru til
og fra Finsen i efteråret 1967 og til hendes død i januar 1968. Det var os en stor
hjælp.
Med venlig hilsen
(abonnenten)
Det er os umuligt at gengive alle de
takkebreve, der indløber til korpset.
Men vi kan nævne, at vi i den sidste
tid har modtaget et brev fra en eng
lænder, mr. M. H. Waller fra Bradford,
der takker station Birkerød for en ex
cellent assistance og prægtige medar
bejdere i forbindelse med en tildragel
se, hvor vi på stedet udbedrede hans
Hillmans motorstop, så hjemturen over
Esbjerg forløb glat.

Ugebladet »Se og Hør« beder os gen
give en tak for den udmærkede hjælp,
Randers-stationen ydede i forbindelse
med bladets vel overståede »skatte
jagt«, der blev afholdt på det fra Bli
cher så berømte gods, Tjele i Jylland.

Der er takkebrev fra borgmester Julius
Hansen i København, der udtrykker,
som det så smukt hedder, beundring
for vort enestående korps.

Så har stationsleder Kjeld Christensen
i Hørsholm fået et takkebrev for den
hjertelige og venlige modtagelse, han
gav politimesteren i Helsingør med
svenske og danske kolleger. Der blev
især udtrykt glæde over at se de gode
arbejdsforhold og høre om korpsets be
redskab og organisation.

Hr. Sven Jørgensen fra Havreholm
takker os mange gange for en assistan
ce den 13. oktober kl. 18 på Vaarsaaevej i København. Han havde kontaktet
vor vagtcentral, men var så heldig, at
en tilfældig kranvogn kom tom forbi
(mon vagtcentralen har haft det fulde
overblik over situationen??), og redde
ren var så flink at udbedre skaden motorstop - på stedet.

Hr. Thorkild Knap i Silkeborg har
skrevet en tak for en veloverstået og
hensynsfuld sygetransport, som station
Nørrebros reddere, Ole Hundborg og
Henning Pedersen, udførte fra Køben
havn til Silkeborg.

Den nu afdøde filminstruktør Alice
O’Frederiks sendte os en tak, fordi sta
tion Hellerup flere gange kørte fruen
til og fra ASAs filmstudier. Fruen skrev,
at hun som altid kunne rose korpsets
personale for dets dygtige og elskvær
dige optræden.
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Og til slut sender fru Annalise Hansen
fra Roskildevej os en tak for højt humør
og hjælpsomhed, som vore københavn
ske reddere har udvist i en periode,
hvor de kørte fruen 3 gange om ugen
i 10 uger til og fra ambulant behand
ling.

— at Falck-Zonen skal have en
kompliment for en meget effektiv af
hjælpning af stormens ødelæggelser.
G. B,
»Deres Talerstol«, BT.

Med eneret for „Meddelelser” præsenteres her:

En anden slags breve udefra
Telefonbetjening
Undertegnede var i lørdags på tur fra Svendborg til Flensborg. I Sønderjylland
blev jeg impliceret i et færdselsuheld, så min bil blev ødelagt. Jeg ringede til Deres
station for at få hjælp og oplysning om, hvordan vi skulle forholde os, da vi
både havde ERA- og Falck-abonnement, men blev afvist i en temmelig arrogant
lone.
Min kone forklarede, at vi skulle hjem på en eller anden måde, men det kunne
vedkommende Falck-mand ikke se, hvad det vedkom Falck . . .
. . . det korte og det lange er, at Deres station har behandlet os temmelig afvisende
og ikke været særlig hjælpsomme, hvad jeg håber ikke vil gentage sig, da jeg
ellers er vant til en god service fra korpset. . .
Naturligvis er korpsets ledelse ked af
at modtage et sådant brev. Og sagen
blev ikke bedre af, at ingen i det på
gældende lokalområde ville vedgå, at
have talt med abonnenten. Når der så

ledes ikke fra korpsets side kunne bi
bringes sagen yderligere momenter,
var der kun eet at gøre: give abonnen
ten ubetinget ret og beklage hændel
sesforløbet.

. . . vi havde lovet at være fremme i Århus senest kl. 14,00, hvorfor vi kontaktede
Deres station for at få denne til at transportere anhængeren til Århus; ved vor
henvendelse til Deres station her, fik vi at vide, at det ikke var et vognmands
firma, vi talte med, slige transporter (red.: bugsering af en anhænger efter hoved
vognens motorstop) skulle man tale med en vognmand om . . .
Forelagt denne klage meddelte stati
onen, at årsagen til abonnentens anke
måtte være forskellig opfattelse af,
hvad et abonnement dækkede. Abon
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nenten havde tegnet almindeligt abon
nement på en lastvogn, og ved dennes
havari forlangte man lastvognen slæbt
på lokalt værksted, medens anhæn

geren skulle til Århus udelukkende for
at blive læsset af. Afstanden til Århus
er fra det pågældende område ca. 200
km. Bemærkningen om, at vi ikke er
noget vognmandsfirma, viste sig - ef
ter vor stations mening - at være ud
tryk for misforståelse, idet den på
gældende anhængertur virkelig må be
tragtes som en normal vognmandsop
gave, der ikke har noget med havari
af køretøj at gøre. Naturligvis ville vi
ikke have afslået at foretage denne
transport - men blot ikke under abon
nement.

Skal man lære af en klage som denne,
må det være, at sætte sig så grundigt
ind i en abonnents situation, når der
anmodes om hjælp, at vi i stedet for at
afslå en tur, fordi den ikke kan komme
ind under abonnementsbetingelserne,
må vi tilbyde den som betalingstur, el
ler på anden måde tilbyde at afhjælpe
den situation, abonnenten befinder sig
i. Problemer, som en vagtmester, der
læser dette, betragter som noget selv
følgeligt, men som i praksis alligevel
ikke er så selvfølgeligt endda. . .

. . . når jeg mener, vi har modtaget dårlig service fra Dem i første omgang, synes
jeg, at det nævnte taler for sig selv. Når De eventuelt til enhver tid må lade hen
synet til faste abonnenter gå forud for andre tilskadekomne biler, må man alligevel
kunne forvente at blive telefonisk underrettet, såfremt De ikke kan overholde en
fast aftale. Det kan undertiden blive katastrofalt, hvis Deres medarbejdere ikke
kan give eller tage mod besked . . .
Efter at have hørt de implicerede
korpsmedarbejderes udtalelser, måtte vi
overfor kunden beklage, at assistan
cen ikke blev udført som aftalt - hvil
ket skyldtes vor vagtmesters glemsom
hed på grund af travlhed. Denne glem
somhed medførte, at politiet havde ta
get sig af køretøjet som forladt, hvilket
havde givet kunden en meromkost
ning på 75,- kr., som vi refunderede.
Den ekstra ulejlighed kunne vi ikke
refundere, men kun beklage.

Hermed en tak for morgenkaffe og god
behandling fra redderne - IKKE fra
dem i »buret«.
Historien til dette er traditionel. En
kranvogn får motorstop under en bugsering. Ankommet til stationen bliver
abonnenten og hans vogn anbragt ba
gest i bunken for opgaver til øvrige
kranvogne, hvilket redderne har for
søgt at råde bod på med morgenkaffe.
Vi behøver ikke at kommentere yder
ligere . . .

Konklusion
De fleste af korpsets vagmestre har me
get stor forståelse for abonnenternes
problemer og det daglige arbejde. Men
savnet af en virkelig effektiv uddan

nelse i såvel telefonbetjening som plan
lægning af det daglige koordinations
arbejde mærkes efterhånden mere end
tydeligt. Et problem, der forhåbentlig
snart finder sin løsning . . .
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Assistancer og kundebetjening
. . . Jeg bad først om at få bilen til mit eget værksted, men da dette ligger i Syd
sjælland, var denne mulighed udelukket. Dernæst bad jeg om at få den til et auto
riseret Renault-værksted (bilen er en Renault 4), men den pågældende redder
syntes, at det var en meget bedre idé at bringe den til et værksted i nærheden,
som han ville anbefale meget varmt. . .
. . . Da jeg for anden gang modtog bilen, fandt jeg den stadig ikke i orden, og en
undersøgelse på FDM’s prøvestation viste da også, at arbejdet var nærmest kri
minelt . . .
. . . Værkstedet påstår i øvrigt, at to af deres storkøbenhavnske stationer plejer at
anbefale det, og hvis dette er tilfældet, vil jeg bede Dem rette en alvorlig hen
stilling til disse Falck-stationer om at holde sig fra sådanne rekommendationer,
så ikke andre kunder kan få samme uheldige oplevelser som jeg selv . . .

Vor stationsleders og redderes udsagn
ligger i dette tilfælde noget fra klage
ren, der ikke var abonnent. Vi vil ikke
bringe påstand mod påstand, men i ste
det prøve at fremdrage nogle generelle
ting.

Rekommendationer
Principielt må korpsets personale ikke
anbefale noget værksted frem for et
andet. Det følger blandt andet af per
sonalehåndbogens afsnit 3.6. side 18 og
19. Imidlertid viser erfaringer fra prak
sis, at vore reddere, når de er på et
ulykkested, ofte bliver spurgt til råds
om, hvad der bør gøres ved en vogn, og
hvor den bør repareres. Det er mange
gange spørgsmål fra mennesker fra an
dre egne af landet, folk, der måske er
lidt fortumlede efter et sammenstød,
eller mennesker, for hvem situationen
er så uvant, at selvstændig disponering
er svær. Sådanne abonnenter og kun
der kan man ikke skuffe ved mere el
ler mindre tilfældige anbefalinger. Det
svækker tilliden til korpsets suverænitet
ganske væsentligt.
Derfor må hovedreglen være, at korp
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set personale principielt ikke kan på
tage sig at anbefale et værksted frem
for andre, men er situationen sådan, at
det ikke kan undgås, må der kun hen
vises til nærmeste for det pågældende
vognmærke autoriserede værksted, eller
ved. karosseriskader eventuelt nærmeste
specialværksted for sådanne skader.
Vi har desværre erfaringer for, at ikke
alle i autobranchen er lige, populært
sagt, fine i kanten. Ofte bliver vore
stationers personale udsat for mere
eller mindre klart formulerede tilbud
om præmier i form af en ti’er eller
hvad det kan være, for hver vogn, der
indleveres på redderens foranledning.
Og hver gang er svaret NEJ, fordi det
mange gange er et par ikke-faglærte,
der køber sig en garage og kalder sig
autoværksted. Vi har også været ude
for, at enkelte store værksteder viste
en sådan interesse. Beløb af størrelses
ordenen 50,- kr. har været nævnt.
Kort og klart. Sådanne aftaler må ikke
eksistere, og følger ganske klart af per
sonalehåndbogen. Kommer der en sag,
og viser det sig, at der har foreligget
en aftale, er det for den pågældende

utvetydigt overenskomstbrud, og ud
over afskedigelsen vil der måske kunne
blive tale om erstatningsansvar.

I det omtalte tilfælde, hvor vi fik en
klage, var der heldigsvis ikke tale om
noget sådant, hvorfor vi ikke kunne
give kunden ret i de fremsatte påstan
de. Der var slet og ret tale om et forsøg
De Danske Redningskorps
Falck & Zonen
Lørdag den 11. ds. havde jeg for en
gangs skyld brug for Deres hjælp. Min
kone skulle transporteres til fødeafde
lingen på Københavns Amts Sygehus,
hvorfor jeg rekvirerede en ambulance på
Deres station.
På grund af en misforståelse, som jeg
har modtaget stationens undskyldning
for, sendte De alligevel ikke en ambu
lance, selv om fødslen var ret frem
skredet og min kone havde stærke smer
ter, hvilket jeg havde forklaret den vagt
havende.
I stedet blev min kone afhentet af et
»rugbrød«, som i enhver henseende var
komplet uegnet til persontransport på
grund af den elendige komfort. Det var
helt uudholdeligt for min kone at sidde
andre steder i vognen end på forsædet,
hvortil hun blev flyttet efter 200 meters
kørsel. På hele turen måtte jeg ligge
på knæ på metalbunden bag forsædets
ryglæn for at støtte hende og afhjælpe
de værste ulemper ved de kraftige rystel
ser.
Jeg finder det uforsvarligt, at De til trans
port af syge mennesker anvender et kø
retøj, der med hensyn til kørselskomfort
ligger så langt under den standard,
rnan kender fra en almindelig taxa eller
lillebil. Havde jeg vidst, hvordan Deres
materiel er, havde jeg sandelig ikke rin
get efter Dem.
Så vidt jeg husker, har jeg ialt betalt
omkring kr. 500,- i den periode, hvor jeg
ikke har haft brug for Dem. Denne pris
finder jeg for høj i forhold til kvalitet og
service, og anmoder Dem derfor om ikke
mere at betragte mig som abonnent i
Deres selskab.
Med venlig hilsen
(abonnentens navn)

på hurtigt at få afhjulpet en for kun
den opstået karosseriskade, hvorfor vor
redder i den bedste mening nævnte, at
det pågældende værksted sandsynlig
vis kunne udbedre skaden hurtigt og
godt. En tillid, som værkstedet åben
bart ikke viste sig værdig til, selv om
man tilbød at afhjælpe de af FDM på
pegede dårlige reparationsarbejder.

Efter klagernes mening skal man være godt rustet
for at køre i korpsets sygevogne.

På vagtbordet kan naturligvis ske fejl
som her, hvor der afsendes en Transit
vogn til en fødsel. Men så burde red
deren have kontaktet vagtcentralen og
omgående bedt om en ambulance. Det
er problemet med at sørge for rette
service til rette abonnent. En diskus
sion om materiel er ikke så enkel som
klageren angiver her. Og vi har ikke
indledt en sådan diskussion, men i ste
det bekræftet den undskyldning, som
stationen tidligere havde givet klage
ren.
Tilkaldelse af politi
Om dette spørgsmål kan der skrives en
del. Vi vil senere i den under udarbej
delse værende vagtinstruktion til alle
vagtstuer redegøre for nogle regler, som
korpset i samråd med rigspolitiet fin-
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»Da det er politiet, der har hestilt transporten må det også være dem, der
skal betale. I øvrigt betaler vi ikke til en stikkervirksomhed som Falck-Zonen.«

der frem til. De sidste skriftlige ret
ningslinjer er fra 1937, så en fornyelse
er tiltrængt.
Historien, der har givet anledning til
ovennævnte harmfulde udbrud fra en
ikke-abonnent er som følger:
En varevogn kører i grøften og
rammer herved et plankeværk,
som bliver ødelagt. Chaufføren af
varevognen beder korpset om
hjælp, og nævner en passant i te

lefonen, at han foruden at være i
grøften har påkørt et plankeværk.
Da der således synes at være sket
skade på tredjemands ejendom,
orienterer vor vagtmester den lo
kale politistation om assistancen.
Politiet kører på egen foranled
ning til stedet og finder varevogns
chaufføren spirituspåvirket.

Varevognens ejer - en EL-installatør - skriver de hårde ord til os.

. . . imidlertid havde jeg kr. 3,81 på mig i småpenge, og efter mange formaninger
om, at det efter vagthavendes mening var meget letsindigt at køre så langt væk
uden penge på sig, fik jeg lov at købe 3 liter benzin — man så stort på de 3 øre,
der manglede . . . turen gik nu tilbage til stationen, hvor jeg gjorde opmærksom
på, at jeg havde krav på at blive trukket hjem, hvis der var noget galt, hvorpå
jeg fik svaret: »Hvis De vender sagen på den måde, kan jeg vende den sådan,
at De overhovedet ikke har krav på noget, når De ikke har Deres abonnements
nummer på Dem . . . !«
Den her nævnte reklamation er udtryk
for noget af det samme som nævnt
under telefonbetjening. En klage, hvor
vi tilsyneladende ikke har haft den
nødvendige sans for abonnentens situa
tion. Men når dette er sagt, må det
samtidig tilføjes, at stationspersonalet
på den pågældende station samstem
mende gav udtryk for, at abonnenten
måske havde udvist en smule provo
kerende adfærd, hvorfor de lod sig
irritere - dog ikke mere end at de var
villige til at give en undskyldning her
for.

Med hensyn til betaling for benzin
kender vist alt for mange af vore sta
tioner situationen, hvor vi en sen nat
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tetime eller en week-end bliver anmo
det om at afhjælpe benzinnød. Hvis
disse anmodninger tager for stort om
fang, kan det ikke undgås, at vi får
kontroverser med benzinhandlerne, og
prøver vi at begrænse, er det abonnen
ter og andre bilister, der føler sig ramt
og reklamerer.
Med hensyn til bemærkningerne om
dokumentationen af abonnementsfor
hold ved hjælp af beviset, er det i det
te blad og internt udtrykkeligt meddelt,
at vi ikke juridisk kan afvise abonne
mentshjælp medmindre vi, d. v. s. korp
sets stationer, kan påvise, at der ikke er
noget abonnementsforhold. Påstande
om det modsatte skal undersøges i
skadekartotekerne.

DE DANSKE REDNINGSKORPS
GENNEM 60 ÅR

Udgivet af direktør Eigil Juel Wiboltt.
Forfattet i 1957 af henholdsvis Børge
Johansen og Erik Wiboltt, perioden
1957-67 af direktør Børge Johansen.
Hvis man skal have noget ud af at læse
denne bog, der indeholder store træk
af det eventyr, som redningskorpsene
har været med til at skabe, må man
først notere sig udgiverens forord,
hvor det blandt andet hedder:

»Oprindelig var det min tanke at lade
udarbejde én samlet beskrivelse af
korpsenes udvikling og aktivitet fra
Sophus Falck"s oprettelse af det køben
havnske korps i 1906 samt Zone-red
ningskorpsets oprettelse i 1931 med
den følgende langvarige konkurrence
periode, og således, at sammenslutnin
gen i 1962-63 og perioden op til 1967
kom til at runde skildringen af. Selv
om tanken forekom mig besnærende,
lod jeg den dog efter nærmere efter
tanke falde, fordi jeg frygtede, at no
get væsentligt derved ville gå tabt. Og
væsentligt mener jeg, det har været, at
vi i 32 år har haft to landsomfattende
korps, der har ansporet hinanden til
resultater, som måske ellers ikke ville

være nået. Disse mange års kappe
strid har ubestrideligt været af betyd
ning for korpsenes udvikling, og for at
muliggøre en dybere forståelse heraf,
har jeg fundet det rigtigst at lade årene
skildre — med en aktualisering og ud
videlse af billedstoffet — som det blev
gjort af korpsene selv i det værk, der
under fællestitlen »HJÆLP« blev udgi
vet i 1957. 1 tilknytning til disse to
selvstændige beretninger har det så væ
ret nødvendigt i et tredje afsnit at føl
ge beskrivelsen op til slutningen af
1962, omtale forhandlingerne, der før
te til sammenslutningen, og slutte med
perioden 1963-67. «

Derfor kan den opmærksomme læser
med undren læse de to artikler om
henholdsvis Falcks Redningskorps og
Zoneredningskorpset, hvor begge korps’
skribenter omhyggeligt undgår at næv
ne modparten, men giver sit eget korps
det lidt selvforherligende indtryk på
bekostning af forskellige historiske
kendsgerninger. Interessant og spæn
dende læsning.
De gamle afsnit
Bogens to første afsnit er som nævnt
aftryk af artikler i det værk, der ud
kom i slutningen af halvtredserne un
der fællestitlen »Hjælp«. Den ene af
skribenterne, Børge G. Johansen, var
dengang redaktør af det berømte blad
»Meddelelser«, hvor han blandt andet
anmeldte værket således:

»Redaktøren har haft et alt andet end
misundelsesværdigt job med at få skik
på stoffet, men desværre har han un
der sine drabelige kampe måttet trække
det korte strå . . .
... I vor artikel (red.: artiklen om
Falck) hedder det bl. a. at Sophus
Falck oprettede de første brandvagter
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på Fyn i 1922. Men sjovt nok kan man
i en anden af værkets artikler læse,
at det slet ikke var på Fyn, men på
Falster, og at det endelig heller ikke
var i 1922, men i 1926. Den slags bold
spil med kendsgerninger gør unægtelig
ikke værket særlig attraktivt, og man
formildes sådan set ikke ved at få at
vide, at vedkommende forfatter bagef
ter har beklaget både den og nogle an
dre grove fejl. . .«
. . . Vil man være venlig, kan man godt
sige noget pænt om værket. . .
Se således skrev hovedforfatteren til
»De Danske Redningskorps gennem
60 år« for 10 år siden. Jovist, ord
kan være farlige.
Det nye afsnit
Afsnittet om Falck og Zonen fra 1957
til 1967 er præget af Børge Johansens
uforlignelige pen. Hvert et komma er
sat med grammatikalsk eksakthed, og
det er afsnittet slet ikke blevet ringere
af. Historien om forhandlingerne, der
førte til sammenslutningen, om den
resourceudhulende konkurrence, om
selve sammenslutningsaftalen og om ti
den derefter er i sin helhed ny for en
hver ansat, og derfor både sjov og læ
rerig. Billedstoffet er måske lidt for
kendt af redningskorpsenes personale,
men det skyldes, at dette altid har væ
ret udsædvanlig godt forsynet gennem
bladet her og årsberetningen.

Vi satte + ved
Det fortjenstfulde initiativ, som direk
tør Wiboltt har taget ved at foranledige
denne bog redigeret, forfattet og udgi
vet. Derudover det usædvanligt noble
træk, at lade det meste af bogens ind
tægter gå i et fond til gavn for korpsets
personale. Denne bog og ikke mindst
omstændighederne ved udgivelsen for
tjener kun anerkendelse.
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Og det lille
ved
Den omtalte aktualisering og udvidelse
af billedstoffet i Falcks og Zonens selv
stændige afsnit. Den er gjort ved en
mindre udvidelse af billedstoffet i
Falck-afsnittet, medens Zonens billed
stof for en stor dels vedkommende er
udskiftet. Det bevirker, at artiklerne
repræsenterer Zonens de bedste bille
der, og Falcks de næstbedste. Det sam
me gør sig gældende ved aftrykkene af
breve om ZR’s flyvetjeneste. Det er
menneskeligt set måske forståeligt, men
det hæmmer objektiviteten . . .
Kjær
Hvorledes erhverves værket
Korpsenes personale kan få værket til
favørpris gennem Personaleforeningen.
Samme favørpris har dir. Wiboltt rund
håndet tilbudt alle »Meddelelser«s læ
sere udenfor korpset. Send blot vedlag
te bestillingskort. Prisen er 28,- kr.
incl. moms og porto (Boghandlerpris
ca. 38,- kr.).

Motorsavens brug og
vedligeholdelse
udarbejdet af
Iver J. Nis
sen, Skov
skolen,
Nøddebo.

»Motorsavens brug og vedligeholdelse«
er en håndbog, der udgives af skovsko
len i Nøddebo. Håndbogen indeholder
alle de oplysninger man kan ønske sig,
lige fra vejledning ved indkøb til den
yderste, tekniske finesse ved savens
brug og vedligeholdelse.
Hvis vi ser tilbage på året 1967, vil vi
mindes adskillige stormfulde dage, hvor
alle vore motorsave var i brug. Mange
vil måske også huske kedelige oplevel
ser med motorsaven, hvor den enten
var gået i stå af ukendt årsag eller hav
de sat sig fast i træet. Det at bruge en
motorsav rigtigt er en færdighed, som
sikkert kun de mennesker, der til dag
ligt anvender dette redskab, kan kom
me i besiddelse af. Motorsaven kan væ
re farlig, hvis den kommer i helt ukyn
dige hænder.
»Motorsavens brug og vedligeholdelse«
kan derfor anbefales som en vægtig
vejledning for det personale, der i tje
nesten kan komme ud for at bruge en
motorsav. Selve bogen har et rimeligt
omfang og er let overskuelig. Der er
flere afsnit i bogen, som der bør læg
ges særlig vægt på, og her kan bl. a.
nævnes skovningens arbejdsteknik, sikkerhedsregler og fældning. Håndbo
gen indeholder ikke oplysninger om de
enkelte fabrikater, idet man her må

henvises til den medfølgende vejled
ning, men håndbogen er affattet såle
des, at oplysningerne kan gælde gene
relt. I bogen nævnes det, at kun den,
der passer og plejer sin motorsav på
bedste måde, får virkelig varig glæde
af den. Heraf kan udledes, at det ikke
nytter noget, at man kun henter saven
frem, når den i en given situation skal
anvendes. Motorsaven kan måske i en
akut situation - hvad enten der er tale
om ildebrand eller stormskade - få af
gørende betydning, hvilket kræver, at
saven virker perfekt. Derfor er det vig
tigt, at saven til stadighed bliver vedli
geholdt og afprøvet, og følger man det
i bogen nævnte vedligeholdelsespro
gram, skulle man kunne få varig glæde
af saven. Efter vor opfattelse en ud
mærket vejledning i motorsavens brug
og vedligeholdelse.

Hvorledes erhverves bogen
Som nævnt kan det anbefales, at sta
tionerne anskaffer bogen, således at
personalet kan få mulighed for at ori
entere sig om, hvad motorsaven inde
holder, hvordan den fungerer og hvor
dan den skal benyttes. Bogen kan ind
købes på skovskolen i Nøddebo (ved
Fredensborg) og koster 4,50 kr.
jea

NYE STATIONSBYGNINGER
Løgstør
Stationen i Løgstør har længe trængt til
en modernisering af mandskabsforhol
dene, og denne er nu foretaget, idet
en nylig overtaget naboejendom mu
liggjorde det. Alle vægge i Løgstør-byggeriet er beklædte med profileret træ,

og der er indrettet såvel mandskabsso
verum som køkken med spiseplads. I
forbindelse med ombygningen er den
trange gårdsplads udvidet til det dob
belte, og der er installeret et nyt tele
fonalarmeringsanlæg.
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O pboldslokalet i Løgstør er præget af moderne
byggeri med vægge i profiltræ og rd sten. Billedet
pa væggen forestiller efter stationens oplysninger
IKKE en korpsansat.

Køkkensektionen i Løgstør er som andre steder nem
og praktisk.

Hobro
Redderne i Hobro har grund til at være
stolte. De har længe set hen til en om
bygning af stationen, men den lod ligesom andre steder - vente på sig. Og
da man efterhånden syntes at tiden
måtte være inde lod de stationsleder
Age Bach forstå, at de var villige til
selv at gøre en indsats.
Ombygningen er foretaget i tre etaper.
Første etape var opbygningen af en car
port bag stationsbygningen til kranvog
ne m. v. Redderne gik i gang med ild
hu, og i dag præsenterer den 24X12
meter store carport til 7 kranvogne sig
som usædvanlig pæn. Det kan slet ikke
ses på den, at vore reddere ikke alle
har været faglærte tømrere - tvært
imod.
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Anden etape var at modernisere den
tilbageblevne garageplads. Hertil kræ
vedes nye porte med glas, cementgulv
og loftsplader. Bortset fra portene var
såvfel støbning som pladeopsætning og
maling også de flittige Hobro-redderes
værk.
Sidste etape var den, der med længsel
blev set hen til. Forbedring af sove- og
opholdsrum, hvilket blev muliggjort
ved, at kontor og vagtstue blev flyttet
ud i noget af det hidtidige garageareal.
Til denne etape måtte der dog hjælp
fra murer og VVS-installatør, men in
ventar og skranker hjalp Hobro-folkene med til. Resultatet er blevet 3 ad
skilte soverum, en dejlig opholdsstue,
vagtstue og kontor.

Hobros nye
stationsfacade,
som personalet
selv bar fikset
op. Det lille
billede fore
stiller den nye
hjemmelavede
carport i
gården.

Til slut syntes den flittige station i Ho
bro, at facaden også trængte til at blive
pudset op, hvorfor der blev indkøbt
profilbrædder, der har fået Pinotex og
er sat op, således at den nye stations
forside præsenterer sig som nydelig i
byens øvrige billede. Det bør måske
til slut nævnes, at hele byggeriet kun
kostede 45.000 kr., hvilket Hobros per
sonale har en stor del af æren for.

Byggeplaner
Hjørring
Det næste store byggeri korpset skal
igang med, er nybygningen af en kom
bineret brand- og redningsstation i
Hjørring. Allerede i 1958 sikrede korp
set sig en byggegrund, der blev købt af
Hjørring Kommune. Siden er der købt
yderligere et stykke jord til, således at
stationen kommer til at ligge på i alt
8.000 m2. Stationen, der kommer til at
ligge på hjørnet af Frederikshavnsvej
og Østre Ringvej, bliver en store
bror til den nuværende station i Varde.

En nærmere præsentation vil vi gemme
til byggeriets afslutning. Blot kan siges,
at der ikke bliver tjenestebolig, idet di
striktsleder Poul Gullach bor lige i nær
heden i eget hus. Selve byggeprojektet,
der er prioriteret først på korpsets
ønskeliste, er anslået til 2 mill. kr.

Kolding
Næstøverst på korpsets liste over større
byggeprojekter står stationen i Kolding,
hvis eksistens i Sydbanegade er stærkt
hæmmet som følge af trang plads. Og
så her har korpset en byggegrund, be
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Storkøbenhavn
Der har længe i korpset eksisteret et
»spøgelse«, der hed Vallensbæk. Om
eventuelle byggeplaner er ikke truffet
afgørelse af direktionen endnu, men da

vi er opmærksomme på de byggeplaner
og den befolkningsekspansion, der vil
ske i Storkøbenhavns vestlige del i lø
bet af de næste år, er det vedtaget, at
lade hele spørgsmålet om eventuelle
udvidelser fra korpsets side underkaste
endnu en analyse, der i første omgang
omfatter den nuværende aktivitet fra
stationerne Rødovre, Glostrup og Tå
strup, der for sidstnævnte to’s vedkom
mende snart får vagtfællesskab. I den
ne analyse vil der dels blive taget hen
syn til brandslukningstjenesten og dels
den lige så vigtige syge- og ambulance
funktion, som korpset udfører.

„Automatisk“ kranvogn
Den dag, hvor redderne kan sidde i ro
og mag og fjernstyre en assistance,
akkurat som de virksomhedsarbejdere,
der har fået erstattet værktøjet ved
samlebåndet med et kontrolrum for
fjernbetjening, er måske slet ikke så
fjern endda.

Sidste nyt er den elektrisk drevne kran
på kranvognen. Vi har tidligere for
søgt med sådanne arrangementer på
ladvogne, hvor redderen kunne tage
plads i den havarerede vogn, og ved
hjælp af fjernstyring bogstavelig talt
trække sig selv op på ladvogn. Ideen
med elektrisk kranspil er den samme.
Den traditionelle reddermotion, hvor
der skiftevis må springes op på ladet
og drejes i håndsvinget og skiftevis ned
igen og ses efter, om klodser og stæn
ger sidder rigtigt, kan nu afløses af en
siddende hugstilling mellem kranvogn
og havareret vogn.
Systemet i fjernbetjening er ganske en
kelt. Et svensk Sepson el-spil med auto
matisk returbremse er monteret på
Falck-Schmidt-kranen i stedet for hånd
sving og tandhjul. Spillet har en direkte
trækkapicitet på 2 tons, men wiren er

liggende centralt ved Vejlevej, og det er
tanken, at dette byggeri - hvis det over
hovedet er muligt - skal påbegyndes
om et års tid.
Med hensyn til detailprojektering er det
for tidligt at udtale sig, så gisninger
om eventuelt utraditionelt byggeri med
to porte eller storstation med 16 porte
og slangetårn, må vente lidt endnu.
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SÅ NEMT ER DET! Redderen sidder pa bug ved den havarerede vogn og dirigerer sin kranvogn med
fjernstyringskablet.

skåret i kranen, således at spillet kan
løfte 4 tons. Da Ford D 800 kranvogn
er den, der hidtil har fået godkendt den
største løfteevne under kørsel - nemlig
3,8 tons - passer spillet som »syet« til
denne kranvogn.
Redderen har betjeningspulten med
»stop«-, »op«- og »ned«-knapperne i
hånden, og han kan nu fjernbetjene
kranen, således at han hele tiden har
øjnene for klodsers placering og skade
muligheder på den havarerede vogn.
Med vanlig praktisk sans lod Vogntje
nesten de første kranvogne med dette
spil udstationere på stationer, der tra
ditionelt meget hurtigt sled kranvogne
ne op, og da spillet hidtil har kunnet
holde på disse stationer, ser det ud til
at have bestået sin ildprøve i korpset.

Som ekstra sikring er der monteret en
kæde, der skal forbindes mellem top
pen af kranen og kranblokken, når det
havarerede køretøj er hejst op.

55

MERCEDES 200-LANG
AMBULANCEN

Korpset har nu ialt 195 Mercedes ambulancer i vognparken

Mercedes har de sidste 10 år været en
fortrinlig ambulance til korpsets brug.
Desværre var bårerummet i starten me
get lille, til gengæld var affjedringen
ganske fortræffelig. Efterhånden som
årene er gået, har korpset i samråd
med importør og karosserifabrikker til
stræbt at bygge Mercedes ambulancer
ne, så de tilgodeser lægeønsker om stør
re og mere regulære bårerum, samtidig
med, at vognens normale køreegenskaber ikke er blevet forringet. Det er
nu lykkedes fuldt ud, idet fabrikken i
Tyskland er begyndt at fremstille en
forlænget udgave af den normale Mer
cedes 200 D. Straks da vi så tegnin
gerne af vognen - der blev bygget for
at tilfredsstille hyrevognskrav - var vi
klar over, at nu var den ideelle lille
ambulance indenfor mulighedernes
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grænse. Men ak, Mercedes er også be
gyndt at deltage i kapløbet om nye mo
deller, så vor »fuldendte« lille ambu
lance er allerede ved at være forældet.
Anderledes med ambulancens indret
ning. Så længe der har været iltappara
tur og sug som fast udstyr i vognene,
har dette været anbragt i siden med
toppen af flaskerne ragende op i vog
nen. Vogntjenesten har længe ønsket
at ændre dette forhold både for at få et
mere tiltalende indre og for at eliminere
mulighed for inficering af udstyret. Og
det er nu lykkedes.

2 typer
Nu foreligger den nye Mercedes lang
med den nye indretning i færdig form.
To forskellige karosserifabrikker har
bygget hvert sit eksemplar. Det ene er

stationeret i Rødovre og det andet i
Ålborg. Men ideen og den grove ud
formning er den samme.
1 Ålborg-udgaven er det af fabrikken
forlængede chassis ikke synligt i karos
seriet, men udlignet ved større side
ruder. Derudover er højre bageste side
dør forhøjet for at lette indstigning, og
venstre bageste sidedør er blændet helt.
Reservehjul er derfor anbragt i for
sænkning i bårerummet. Bagdøren er
forsynet med rude, og iltflaskerne er
skjult i bårekassen, således at de hurtigt
kan anvendes udenfor vognen. Ilt og
sugeapparat tilkobles ved hjælp af så
kaldte lynkoblinger, og stikkene findes
umiddelbart over patientens hovedgær
de. 1 bårerummet er anbragt lysstofrør,
og førstehjælpsværktøjet findes i ambu
lancens førerum.

hånden er meget væsentligt i udryk
ningsambulancer. At sideruderne i bå
rerummet ikke er forlænget, gør, at til
kobling for iltapparatur og elektrisk
sug kan ske i hovedhøjde umiddelbart
ved siden af patientens hovedleje.

Båren i Rødovre-ambulancen er en vi
dereudvikling af korpsets letvægtsmo-

Station Rødovres ambulance er udven
dig mere traditionel, men nok så nyde
lig, idet bårerummets ruder er anbragt
umiddelbart bag forlængelsen. Iltflasker
er anbragt i et rum, der er tilgængeligt
fra venstre bageste sidedør. Disse fla
sker kan altså også tages ud på få se
kunder. Denne sidedør rummer endvi
dere førstehjælpsværktøjet, som efter
indvcndigo med lysstofØverst Ålborg-ambulancen ...........
,
rørbelysningen og skabet over førerhuset. Nederst
Rødovre-ambulancen med indvendige mål.

Højde 125 cm!

! Bredde 125 cm

Længde 256 cm
i bårerummet

57

Således er en af
Falck & Zonens
ambulancer anno 1968
udstyret.

Reflekterende
bandolerer

Bàro med utallige
elevationsmuligheder

Hjulplacering
efter Trendelenburgprincippet

(bag side
døren)

håndlygte,
redningsline

håndværktøj

Trykbondager

Transportabelt
sugeaggregat
telseshiælme

del, der er blevet til i samråd med læ
gespecialister. »Lægebåren« havde alle
fire hjul placeret så langt fra hinanden
som muligt. Dette er ændret derhen, at
det man i bilsproget kalder akselafstan
den er formindsket, for når vi havde
den anden båre oppe på en trappeafsats,
hang de to hjulpar altid udenfor til ge
ne for både patient og reddere. Båren
er forsynet med stålplade, der skal kun
ne modstå såvel tunge patienter som
kraftig hjertemassage. Båremadrassen er
uændret af skumgummi, og elevations
mulighederne er talrige. Hovedgærdet
kan løftes ca. 75°, benenden tilsvaren
de, uafhængigt af hverandre. Desuden
mulighed for konstant benelevation ef
ter Trendelenburg-princippet (opkaldt
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efter en hollandsk læge fra århundred
skiftet).
I begge ambulancer har man udnyttet
det forlængede chassis ved at anbringe
en behandlingsstol umiddelbart i for
længelse af bårepladsen.
Det giver en nem og hensigtsmæssig
mulighed for livreddende behandling i
ambulancen. Samtidig har man ved am
bulanceopbygningen skabt et appara
turskab ovenover førerrummet med ad
gang udelukkende fra bårerummet. Det
ligner den overbygning i en flyttebus,
der populært kaldes en kasket. Dette
rum indeholder det meste af ambulan
cens hospitalsudstyr, og er således me
get let tilgængeligt for den i bårerrum
met værende redder.

Også tænkt på chaufføren
Chaufførrummet er ligeledes opbygget
så hensigtsmæssigt som muligt i begge
ambulancer. Ikke mindst er der grund
til at nævne forsædet med god ryg
støtte. Instrumenteringen er absolut pri
ma, varmeapparaturet er effektivt og
nemt at betjene. Motoren er af typen

200 D og yder 60 hk. Tophastighed er
ca. 125 km/t. Alt elektrisk udstyr er
så strømbesparende som muligt, og som
noget nyt er Ålborg-ambulancen for
synet med ITT-transistoreret bilradio,
der ikke fylder mere end en alminde
lig autoradio. At der naturligvis både
er sikkerhedsseler i førerum og båre
rum, behøver vi vel ikke at nævne . . .

Glasfiberambulance til mange formål

Et væsentligt skridt indenfor udviklin
gen af sengeambulancetyper synes nu
taget med de i alt 6 glasfiberambulan
cer af Morris-typen, der er indsat i de
store provinsbyer.

Før i tiden var en ambulance lille og en katastrofe
vogn en stor tung rullende redningsstation. I dag
er det omvendt hvad størrelse angar.

Glasfiber har mange fordele. Den for
korpset væsentligste er, at egenvægten
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er formindsket, hvilket øger vognens
belastningsevne og køreegenskaber. For
en uheldig redder har vognen den for
del, at en skade bogstavelig talt kan
udbedres på stedet ved hjælp af en
lille reparationsæske, der følger med
hver vogn.
Fra de første sengeambulancers indfør
sel i 1963 til i dag er sket mange ting.
For det første har det vist sig, at en
ambulance udelukkende til transport af
patienter i hospitalssenge ikke har været
en økonomisk forsvarlig løsning, idet
antallet af disse overførsler har været
relativt lille. Men da behovet for en
flerpersoners ambulance til trafikulyk
ker samtidig har været tiltagende, har
det været en usædvanlig god idé at kom
binere disse to ting. Og resultatet er

indvendige opbygning er overladt korp
sets sædvanlige karosserifabrikanter. Vi
har i det store og hele ladet overlæger
ne på de centralsygehuse, i hvis om
råde vognene skulle stationeres, stå for
rådgivning med hensyn til indretning
og placering af bårer. Således er den i
Odense stationerede udstyret med 4 bå
rer, der to og to i hver side kan løftes til
den for behandlingen mest hensigtsmæs
sige højde ved hjælp af en hydraulisk
liftanordning. I Vejle, Århus og Ålborg
er vognene udstyret med to bårer, der
køres ind på ambulancegulvet, og ved
udtagning kan erstattes af en hospitals
seng, til hvilken der altid medbringes
slidsker. Behandlingen af patienter kan
i begge tilfælde foregå såvel fra hoved
gærdet som fra siden.

Morris-ambu
lancen i 2-bares
udgaven. Hvis
en fuldvoksen
mand anbringer
sig under
ovenlyskuppelen, kan han
stå oprejst i
vognen. Under
sæderne er
iltflasker og
førstehjælps
værktøj.

blandt andet denne glasfiberambu
lance.
Chasisset er af typen Morris, og vognen
er opbygget på BMC-fabrikkerne i Eng
land. Motoren er 6-cylindret og yder
100 hk. Egenvægten er 2900 kg. Den
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Ud over sædvanligt ambulanceudstyr,
der omfatter et til antallet af bårer svarende antal af ilt- og sugeapparater,
førstehjælpsværktøj + hydraulisk værk
tøj, forbindskasser, pudsskåle etc., inde
holder den nye type ambulance rota-

metre monteret på kulissestyr med slan
gestuds for oxygen, injektorsuger, kort
tidsur, blodtryksmåler og 1 O-liters oxy
genflasker.
Bemandingen
Primært bemandes disse ambulancer
med et til båreantallet svarende antal
reddere + chauffør. I de fleste typer
vil det sige tre mand. Chaufføren har et
glimrende overblik over vejbanen; til
gengæld kniber det for forankørende
at se de blå roterende lys, der befinder
sig tre meter over daglig højde. Men
forsøgsvis er der indsat en blå lygte
foran i normal højde, og den blinker
med under udrykning.

Erfaringer
Der har hidtil været to væsentlige ind
vendinger fra korpsets stationers side
mod sengeambulancer til udryknings
brug. Den første har været, at den
tungere vogn var mere langsom i tra
fikken. Dette skulle være afhjulpet med
Morris-ambulancen, der som nævnt har
en noget kraftigere motor end andre
hidtil anvendte typer. Den anden ind
vendig har været, at trafiktætheden of
te stiller meget store krav til en ambu
lances manøvredygtighed og smidig
hed i trafikken, krav, som de store am
bulancer kun sjældent har kunnet opfyl
de. Det må erkendes stadig at være et
problem, for det må indrømmes, at
også den her beskrevne ambulance kan
være svær at manøvrere ind og ud på
cyklestier og fortove eller i bytrafik.

Derfor spår vi også, at indsættelsen
af disse store ambulancer af naturlige
årsager må begrænses til de steder i lan
det, hvor sygehusforhold og vejnet g(/>r
det hensigtsmæssigt.
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FRA og TIL STATIONERNE

Holbæk-ambulancer nu i direkte radiokontakt med centralsygehuset :

Det virker perfekt
siger afdelingssygeplejerske, frk. Ly dia
Jacobsen fra Holbæk Centralsygehus
skadestue og montageafdeling.

Som det er bladets læsere bekendt, af
gav et af Sundhedsstyrelsen nedsat ud
valg i 1966 betænkning om skadebe
handling, ambulancers bemanding, ud
styr og indretning samt ambulance
mandskabets uddannelse. Denne be
tænkning har dels i lægekredse og dels
indenfor redningskorpset været gen
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stand for mange drøftelser og fra vor
side forsøg med vogntyper og udstyr
til ambulancebrug.
I den nævnte betænkning fandt man det
blandt andet ønskeligt, at ambulance
transporter fra afhentningsstedet kun
ne foregå med radiokontakt fra ambu
lancen til sygehuset. Fordelene ville her

være en mulighed for lægevurdering af
patientens tilstand på grundlag af vore
redderes oplysninger, samt for syge
husenes modtageafdeling lejlighed til
at bedømme, hvor stort et behov der
ved ambulancens ankomst til sygehuset
ville være for apparatur, læger fra spe
cialafdelinger, blod etc.

Holbæk er landets første
Overlæge Børge Heiberg fra centralsy
gehuset i Holbæk er så vidt os bekendt
den første og hidtil eneste, der har om
sat disse tanke.r i praksis, og da senere
nedsatte lægeudvalg m. fl. har taget
denne radiokontakt op til fornyet drøf
telse, har vi fundet det opportunt, at
redegøre for et års erfaringer i Holbæk.
Da overlæge Heiberg overfor sin afde
lingssygeplejerske frk. Ly dia Jacobsen
og vor stationsleder Frode Sørensen
fremsatte ønsket om en sender- og
modtagestation på sygehuset, tilkoblet
korpsets radiofrekvens, var begge lidt
skeptiske, og de indrømmer samstem
mende, at de synes det lød som noget
overflødigt, fordi Falck & Zonen alli
gevel ringede hver gang de kom med
en alvorlig skade. Dette skete i somme
ren 1966. Efter at de nødvendige op
lysninger og tilladelser var indhentet,
blandt andet fra korpsets hovedkontor,
post- og telegrafvæsenet og radiofabrik
ken, begyndte man installationen, og i
oktober 1966 var man klar til brug.
Der blev udarbejdet en instruks for,
hvilke oplysninger vore reddere skal
afgive over radio til sygehuset. Det er
oplysninger om kvæstedes køn, tilstand
og synlige behov for hjælp. Derudover
hvilken vogn, der er på vej til sygehu
set, hvorfra, samt øvrige ting af inter
esse. Denne instruks har vist sig at fun
gere aldeles udmærket, og sygehuset
har fået en fortegnelse over ambulan

cenumrene i hele distriktet, hvilket vil
sige stationerne i Holbæk, Snert in ge og
Ny købing Sjælland.
Således virker systemet
Når en ambulance forlader ulykkesste
det med kurs mod centralsygehuset i
Holbæk, kaldes korpsets Holbæk-station, der med et enkelt greb på vagt
bordet kobler centralsygehusets sender

Der kaldes op fra ambulancen på ulykkesstedet.
Vagtmesteren i Holbæk tilslutter centralsygehuset
på radionettet ved at tage stikproppen ud.

og modtager til radionettet. Derefter
kalder vognen modtageafdelingen på
sygehuset, og der finder en intern ra
dio-korrespondance sted de to imellem.
Falck & Zonen stationens vagtmester
kan aflytte denne korrespondance og
gribe ind, dersom der skulle opstå mis
forståelser, eller den ene ikke kan hø
re den anden på grund af støj.
Årsagen til, at sygehuset ikke er til
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koblet hele tiden er - som frk. Jacob
sen selv udtrykte det - at de stakkels
sygeplejersker ville blive helt rundt på
gulvet, hvis de konstant skulle høre på
den livlige trafik, der findes på vort
radionet. Men ærlig talt ville det måske
være oplivende for korpsets reddere,
hvis vi kunne få sygeplejersker til at
modtage og afgive turene over radio.
Nå, never mind, ambulancen og syge
huset korresponderer under hele tu
ren til sygehuset. Det betyder, at syge
husets modtageafdeling jævnligt får po
sitionsmeldinger, således at den kan
fastsætte tidspunktet for vognens an
komst, hvilket igen vil sige, at læger
og sygeplejersker ikke behøver at af
bryde deres normale arbejde, blot for
at stå og vente en halv time på en hårdt
kvæstet.
Det siger sig selv, at redderne samtidig
kan give supplerende meldinger om pa
tientens tilstand. Begge reddere kan
tale med sygehuset, idet der i udryk
ningsambulancerne er anbragt hånd
mikrofoner, så også redderen inde ved
patienten kan radiokorrespondere.

Under kørslen kan redderen i barerummet tale med
sygehuset og give de nødvendige oplysninger eller
modtage ekstra instruktion.

Omvendt betyder dette system for korp
sets personale, at de altid kan få et
råd om eventuel mest hensigtsmæssig
lejring, første-hjælp etc. fra hospitalet,
hvilket der - trods uddannelse på red
ningsskole m. v. - ofte har været brug
for.
Når ambulancen når sygehuset, kalder
man stationen og beder dem afbryde
sygehusets radiobasisstation igen.
Erfaringer i dag
Frk. Jacobsen er ikke bleg for at er
klære, at denne - af sygehuset bekoste
de - radioinstallation efter hendes for-

Frk.
Christensen pa
Holbæk Central
sygehus mod
tageafdeling har
efterhånden
vænnet sig til at
tale med red
ningsfolk i
radioen.
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mening er noget af det bedste, der er
indført af praktiske hjælpemidler på
sygehusets modtageafdeling i dag. Sy
stemet, som det er beskrevet, fungerer
aldeles perfekt, og samarbejdet er ud
mærket. Det er sådan, at man er blevet
så forvænt med radiokontakten, at en
enkelt - meget sjælden - »smutter«
øjeblikkelig medfører små vrede blikke
til de to reddere, der kommer uan
meldt, så det glemmer de kun een gang.
Der er et lille minus ved installationen.
Radioapparaturet er af samme fabrikat
som vor stations basisstation, og den gi

ver en lille brummetone. Det er noget,
som vor vagtmester ikke hører, fordi
der konstant tales på korpsets radionet.
Men for en sygeplejerske, der sidder på
afdelingskontoret og skal høre denne
tone hele tiden, kan det være irriteren
de.
For andre stationers eventuelle bistand
til sådanne radioforbindelsers oprettel
se må derfor anbefales et apparatur,
hvor betjeningspult og radioapparat er
adskilt. Eller en lydløs fuldtransistoreret
sender- og modtagerenhed.

Om brandslukning
HUSK AT
der fra stationen altid skal rykkes ud med mindst 6 mand indenfor højst
5 minutter, og det ganske uanset brandobjektet. (NB! enkelte stationer har
strengere udryknngsbestemmelser).
- assistance altid skal kaldes fra nærmeste brandvæsen, uanset om dette er
kommunalt eller en af korpsets stationer.

-

-

-

-

-

der skal holdes mindst 8 årlige stationsøvelser, herunder virksomheds- og
instutionsbesøg, som et led i uddannelsen af både heltids- og deltids
beskæftiget mandskab.
der skal holdes mindst én øvelse om året i hver kommune som et led i træ
ningen og for at få tilstrækkeligt lokalt kendskab.
vandforsyningskortene skal være i orden.
få udarbejdet alarmerings- og opmarchplaner for særlige brandfarlige virk
somheder og objekter. (NB! evt. kan distriktsbrandinspektøren kontaktes).
der altid bæres foreskrevet sikkerhedsudstyr, herunder hjælm, på et brand
sted.
man ved antagelse af deltidsbeskæftigede brandmænd skal sikre sig, at
fysik og helbredstilstand er mindst ligeså god som der kræves for heltids
beskæftigede redningsmænd.
endnu engang grundigt at gennemlæse alle cirkulærer og bilag i forbin
delse med det nye overenskomstsystem, som for længst er trådt i kraft.
P-p
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bør udnyttes helt
Den herskende tendens til at vælge
større og dermed mere driftsøkonomi
ske lastvogne har bevirket, at de fleste
lastvognschauffører nu på et eller an
det tidspunkt kommer i berøring med
et køretøj, der er forsynet med en 2gears bagaksel, eller - som det også
kaldes i daglig tale - et 2-speed bagtøj.
For den, der har øre for den slags ting,
står det helt klart, at alt for mange
af disse udmærkede indretninger en
ten ikke udnyttes fuldt ud af brugerne
eller at de mishandles totalt, uden at
nogen får fornøjelse af det. Naturligvis
er der mange chauffører, som udnyt
ter deres bagtøj sådan, at de både skå
ner motoren og får bedst mulig træk
kraft og størst mulig hastighed i enhver
situation, men man har en fornemmelse
af, at de fleste findes blandt langturs
chaufførerne, og da specielt dem, som
normalt kører med påhængsvogn. Det
er der ikke noget unaturligt i, da det
er disse chauffører, der har størst glæ
de af at kunne bruge den dobbelte ud
veksling rigtigt - men det er synd for
resten, at ingen har gjort sig ulejlig
heden at gøre dem opmærksom på det
glimrende værktøj, som deres køretøj
her er udstyret med!
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Hvad er formålet med den
Man skal betragte en 2-gears bagaksel
som en mulighed for at skaffe sig dob
belt så mange udvekslingsforhold som
man ellers ville have med sin standard
gearkasse. Hvis man altså har fem
fremadgående gear i sin gearkasse, får
man med 2-gears bagakslen mulighed
for at køre vognen, som om man havde
ialt 10 gear frem. Det giver - navnlig
hvis førerhuset er udstyret med omdrej
ningstæller - mulighed for til enhver
tid at benytte motorens størst mulige
trækkraft ved den givne hastighed, og
det betyder både, at man skåner moto
ren, at man bruger mindre brændstof
og at man kommer hurtigst muligt
frem, samtidig med, at chaufføren træt
tes mindst muligt.
De mange, som kun benytter 2-gears
bagakslen som en mulighed for at få
et overgear til gearkassens højeste gear,
får slet ikke det fulde udbytte af den.

To skiftemetoder
Efter de lyde, man hører i trafikken,
at dømme, volder skift fra højt gear
til lavt gear i den 2-gears bagaksel fle-

re problemer end skiftet den modsatte
vej, og vi vil derfor tage nedgearingen
først.
Der findes to metoder til at udføre
denne manøvre:

1. Ved at holde speederen trådt ned.
Denne metode er bedst egnet, når
man har rimelig tid til at udføre
skiftet, f. eks. fordi man under kør
sel på en normal, plan vej kan se, at
trafikken forude sætter hastigheden
ned, men at den ikke vil standse
helt op. Hvis accelerationen efter
den midlertidige fartnedsættelse da
kræver et lidt lavere gear, kan man
nøjes med at trykke skiftekontakten
i bund, medens man holder speede
ren nede.
2. Ved at bruge koblingen. Efter at
have trykket skiftekontakten ned,
kan føreren enten koble ud og koble
til igen så hurtigt, som dette over
hovedet kan lade sig gøre, medens
han holder speederen nede - eller
han kan lette foden fra speederen
og give gas igen umiddelbart efter
eller samtidig med tilkoblingen.

Lad os tage et eksempel på en situa
tion, hvor den sidste metode er på
sin plads. Et fuldt læsset køretøj nær
mer sig en bakke, hvor det er indly
sende, at et gearskift bliver nødven
digt. Det vigtigste for føreren i denne
situation er at opretholde sit omdrej
ningstal på motoren. Lad os sætte, at
han nærmer sig bakken i femte gear
og med bagakslen i højt gear.
Så snart motoren lyder besværet, bør
han da skifte til femte lavt gear. Hvis
bakken er stejl, kan det blive nød
vendigt lidt senere at skifte yderli
gere ned og det vil da ofte være en
fordel at springe fjerde gear helt over
og skifte direkte fra femte lavt til tre

dje højt. Det giver både mulighed for
med god trækkraft at holde en rime
lig fart over bakken og en mulighed
for - hvis skønnet skulle vise sig at
have været for optimistisk - at fore
tage et hurtigt skift ved hjælp af me
tode 2 til tredje lavt og derved stadig
have et omdrejningstal, der svarer til
motorens fulde drejningsmoment.
Der kræves selvfølgelig megen øvelse,
før en chauffør på forhånd kan be
dømme en stigning, skifte hurtigt fra
højt til lavt bagakselgear og i det hele
taget udnytte bagakslen bedst muligt.
Ikke desto mindre er den nødvendige
indsats vel anvendt fordi både chauf
føren og hans arbejdsgiver har glæde
af resultatet.

Skift fra lavt til højt gear
Den rigtigste måde at udføre en skift
ning af bagakselmekanismen fra lavt
til højt gear er at holde speederen
nede, medens skifteknappen trækkes
op. Herved forbereder man skiftet,
som imidlertid først sker, når speede
ren slippes. Man holder den da slup
pet et kort øjeblik, medens skiftnin
gen foregår, og kan da træde til igen.
Under overhalinger, som er påbegyndt
med bagakslen i lavt gear er det ofte
hurtigst at skifte til højt bagaksel
gear, hvis man er ved at få for man
ge omdrejninger på motoren, og det
bevarer som regel en større del af træk
kraften, end hvis man skiftede til næ
ste højere gear, men i lavt bagaksel
gear.

Hvis man i en given situation både
har brug for mere trækkraft og for at
accelerere, og man i øjeblikket kører
med et for lavt omdrejningstal, kan
det være rigtigst at skifte til næste
lavere gear og samtidig skifte bag
akslen fra lavt til højt gear.
67

Vær forudseende
Man må huske, at når en 2-gears
bagaksel bliver brugt rigtigt, kan dens
tilstedeværelse betyde en væsentligt
forlænget levetid for et tungt køretøj.
SKIFT TIL LAVT BAGAKSELGEAR:
1.

Hold speederen nedtrådt og tryk
skifteknappen ned

2.

For at fuldføre skiftningen træder
man koblingen ned og slipper den
igen så hurtigt som muligt

SKIFT TIL HØJT BAGAKSELGEAR:
1.

Hold speederen nedtrådt og træk
skifteknappen op

2.

For at fuldføre skiftningen slipper
man speederen og træder koblin
gen ud samtidig

Hemmeligheden bag den rette brug er
evnen til at forudse, hvad der vil ske
forude om et øjeblik.
»Transport« nr. 8/1967
KOMBINERET SKIFT GEARKASSE/BAGAKSEL:
a)

Når man vil skifte til næste
højere gear i gearkassen og
samtidig til lavt bagakselgear,
skifter man blot gear som sæd
vanligt - og lige før man kob
ler til, flyttes skifteknappen ned

b)

Når man vil skifte til næste la
vere gear i gearkassen og samti
dig til højt bagakselgear, begyn
der man med at flytte skifteknap
pen op. Derefter slippes speede
ren, og nedgearingen foretages på
sædvanlig måde (dobbelt udkob
ling med mellem gas)

1. Hold altid speederen nede, medens skifteknappen flyttes, und
tagen når der skiftes kombineret til det lave bagakselgear
MEGET VIGTIGT:

/

2. Start altid vognen i det lave bagakselgear
3. Parkér altid vognen i det lave bagakselgear

Operation Himmelfarer
Stationerne Ålborg og Dronninglund
blev fornylig bedt om at assistere ved
en lidt kompliceret flytning i Hjalle
rup. Pastor emeritus A. C. Laier har
gennem tiderne omdannet sin have til
en skulpturpark, og vejvæsenet skulle
bruge noget af jorden til en omfartsvej
ved Hjallerup. Det medførte, at en af
pastorens skulpturer måtte flyttes et
stykke længere ned i haven. Der har
i lokale kredse været mangfoldige me
ninger om skulpturerne, der af den over
80-årige pastor emer. er bygget af ce
ment. De bærer alle navne, og den som
vejvæsenet forlangte flyttet, hed para
doksalt nok »Himmelfareren«. Para
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doksalt fordi den ophængt i en af
korpsets kranvogne kom til at svare
sit navn. Flytningen gik godt, »Him
melfareren« måtte pakkes i tæppe for
ikke at gå fra hinanden, og kort tid
efter stod skulpturen på sit nye sted til
glæde for fremtidige besøgende.

PERSONALIA
Dødsfald
Redder Erik Jørgensen, Frederiksværk.
Efter 16 års virke i korpsets tjeneste af
gik redder Erik Jørgensen, Frederiks
værk, den 13. januar ved døden under
udførelse af sin gerning. Denne tragiske
hændelse fandt sted, da Erik Jørgen
sen var på vej hjem fra en entreprenø opgave. Undervejs har han tilsynela
dende fået et ildebefindende, idet kol
leger fra stationen i Frederiksværk ved
ankomsten til stedet fandt ham sam
mensunket over rattet i kranvognen.
Ved ankomsten til sygehuset var Erik
Jørgensen død. Erik Jørgensen, der var
en afholdt og vellidt personlighed
blandt kolleger, blev kun 61 år.
Fhv. garagemester Karl Sigfred Peter
sen, Frederiksberg.
Den 14. februar afgik fhv. garageme
ster Karl Sigfred Petersen, Frederiks
berg ved døden efter længere tids syg
dom. Sigfred Petersen, der blev 61 år,
blev ansat ved ZR’s entreprenørafde
ling i 1945 og blev i 1956 redder på
station Glostrup. 3 år efter blev han
forflyttet til station Frederiksberg som
garagemester, hvilket arbejde han ud
førte med stor præcision. Grundet svig
tende helbred blev Sigfred Petersen i
efteråret 1967 forflyttet til abonne
mentsafdelingen i Falck-Huset, hvor
han indtil sin død var beskæftiget med
kontorarbejde. Hans tidlige bortgang
kom som en overraskelse for alle, thi
nok vidste man at Sigfred Petersen hav
de været syg, men hans humør og væ
sen lod sig ikke mærke med det.
Akkvisitør Helmuth Johnsrud, Sorø.
Med sorg modtog vi meddelelse om ak
kvisitør Helmuth Johnsruds død den

20. februar. H. Johnsrud var blevet
indlagt dagen før på grund af en hjer
neblødning, der altså blev hans ende
ligt. Johnsrud, der kun blev 59 år, var
vellidt blandt kolleger og de mange
abonnenter, han dagligt besøgte. Han
havde 23 års erfaring bag sig som ak
kvisitør, idet han startede ved ZR i Ny
købing Falster i 1945. Siden virkede
han i Ålborg og Ringsted, men blev
ved sammenslutningen forflyttet til
Sorø, hvor han var beskæftiget indtil
sin død.
Stationsleder Chr. Konradsen, Frede
ricia, er efter længere tids sygdom af
gået ved døden den 26. februar, 55 år
gammel.
Konradsen begyndte sin løbebane i
korpset ved stationen i Herning, hvor
han blev ansat som redder i 1948. I
1955 udnævntes han til assistent sam
me sted. Da stationslederstillingen i
Fredericia i foråret 1959 blev ledig,
faldt det naturligt at besætte den med
Chr. Konradsen.
Konradsen vil blive savnet af både kol
leger og medarbejdere, der havde lært
at sætte pris på ham for hans slagfær
dighed og ikke mindst for hans udpræ
gede retfærdighedssans, men mest be
grædes hans alt for tidlige bortgang af
hans hustru og to sønner, der begge
endnu er i lære.
IL.
Udnævnelser
Udnævnt til redningsfører
Redder S. Stougaard Christiansen, Kjellerup, er udnævnt til redningsfører pr.
1. januar.
På Løgstør-stationen er redder Poul
Drejer Jensen udnævnt til redningsfører
med virkning fra 1. januar.
Med virkning fra 1. januar er redder
Johann Andersen, Grindsted, udnævnt
til redningsfører.
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På stationen i Terndrup er redder Leif
Harding Christensen udnævnt til red
ningsfører pr. 1. februar.
Redder Leif B. Hansen, Helsingør, er
udnævnt til redningsfører pr. 1. marts.
Ligeledes 1. marts er redder Kurt Pe
tersen, Frederiksværk, udnævnt til red
ningsfører.
Endelig blev redder Leif Brix Andrea
sen den 1. marts udnævnt til rednings
fører i Herning.
På Ålborg stationens værksted er meka
niker Niels Pedersen med virkning fra
1. februar udnævnt til værkstedsfor
mand.

Udnævnt til vagtmester
Redder Erik Kyed, Grindsted, er med
virkning fra 1. januar udnævnt til vagt
mester på stationen i Vejle.

Udnævnt til assistent
En ledig stilling som assistent på sta
tionen i Ikast er pr. 1. januar blevet
besat med redningsfører Børge Grave
sen, Skjern. Gravesen, der er udlært
mekaniker, blev ansat på stationen i
Skjern i 1949. I 1961 blev han udnævnt
til redningsfører og har indtil forflyt
telsen til Ikast virket som næstkom
manderende på stationen i Skjern.
En stilling som assistent på stationen
i Brovst er blevet besat med rednings
fører Carl Sjørring pr. 1. januar. Sjørring startede i 1959 som reserveredder
på stationen i Løgstør, men blev samme
år fast ansat som redder på station
Fjerritslev. I 1964 blev han forflyttet
og i 1966 udnævnt til redningsfører i
Brovst, hvor han har virket som sådan
indtil udnævnelsen.
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Udnævnt til jysk mester
Vi gratulerer Aage Kaiser Rasmussen,
Århus, der med virkning fra 28. januar
er udnævnt til jysk mester i letsvær
vægtsboksning.
Fra kontorerne:
På hovedkontoret i Ålborg er kontor
assistent Aase Jensen med virkning fra
1. januar udnævnt til overassistent. Fru
Jensen, der er beskæftiget i hulkortaf
delingen, skal virke som daglig leder af
denne afdeling.
Ligeledes på Ålborg-kontoret er over
assistent Agnes Pedersen udnævnt til
kassererske pr. 1. januar. Fru Agnes
Pedersen blev ansat i 1960, og som på
skønnelse for sit arbejde blev fru Pe
dersen i 1963 udnævnt til overassistent.
Overassistent Ove Hansen, Næstved, er
med virkning fra 1. januar udnævnt til
fuldmægtig. Ove Hansen blev ansat ved
korpset i 1955, og har siden haft sin
løbebane på stationen i Næstved som
kontorassistent, vagtmester, overassi
stent og nu som fuldmægtig. Ove Han
sen fungerer som daglig leder af ho
vedkontoret for Næstved A/S.

Aalborg-kunst
Ålborg-stationen, der er med til at flyt
te himmelfarere, har været meget in
spireret af byens eksperimenter på det
kunstneriske område. En dag stod en
redder og skar plastic i garagen, og
pludselig - som det så smukt hedder så var den der. Resultat: En sammen
brændt plasticskulptur, benævnt »Vejle
vagten«, fordi stammen angiver korp
sets faste element, personalet, snonin
gerne, den indviklede vagtordning, og
den lidt truende le, der hænger over
hovedet, symboliserer korpsets ledelse,
der forsøger at gennemtvinge vagtord
ningen. Se det smukke værk på side 71.
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CENTRALREGISTERET
FOR MOTORKØRETØJER

Dato

Teknikkens triumf
På en række ubemandede hollandske
pumpestationer installerede man for no
gen tid siden automatiske fejldetektorer,
som i tilfælde af driftsstop var i stand
til at konstatere fejlen.
Detektoren kunne endvidere ringe den
lokale brandstation op og ved hjælp af
en båndoptager give besked om de mest
sandsynlige fejl. En række prøver viste,
at systemet fungerer perfekt, fortæller
»Ingeniørens Ugeblad«.
Nogle måneder senere opstod der brand
på en af stationerne, og detektoren rin
gede branstationen op og afleverede sit
budskab: Pumpestation fire brænder send straks hjælp! Mens denne sætning
blev gentaget, lød det fra den anden
ende af ledningen: De hører en auto
matisk telefonsvarer. Brandstationen har
fået nyt nummer. Vær venlig at dreje
12 3614.
Og således fortsatte de automatiske an
læg den hyggelige samtale, indtil pumpe
stationen var nedbrændt!

07^02.66

MOJW

Motorkontorerne må være i samme situa
tion, som vi var i, da vi indførte EDBanlæg i Hellerup. Men at en Mercedesambulance skal karakteriseres som en
dieseldrevet motorcykel til udlejningsbrug
må vist være en fejltagelse ...
Definition
Virksomhedskonference: En bordbænket
forsamling, hvor hver især er mødt op for
at høre alle andres mening. Efter at have
spist og drukket sammen, sludret og
konfereret, går den enkelte hjem i den
sikre overbevisning, at hans egen me
ning stadig er den rette.
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Afdelingsleder Lars Larsen
fra Falck-Huset kan rose sig
af et godt helbred. Han har ikke
haft en sygedag siden 1942.

Antallet af såkaldte senge
ambulancer i korpset foroges
år for år Her er det
Kobenhavns eneste sengeambulance, der er »skudt«
ved Rigshospitalet.
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UDRYKNINGSKØRSEL
I dette blad stod i november 1962 at læse:
»Hvis man nu tror, at ambulancers udrykningskørsel er uddebatteret, fordi dis
kussionen for denne gang er løjet af, tager man fejl. Siden 1938 har problemet
været berørt i pressen med regelmæssige mellemrum. Anledningerne har vekslet,
men sikkert er det, at emnet vil dukke op igen. Denne regelmæssige presseomtale
kan vi næppe gøre noget ved, men alle vore folk kan gøre deres yderste for, at
der ikke bliver anledning for nogen til at rejse kritik af kørslen med vore ambu
lancevogne, og vi henstiller indtrængende til dem, at de gør det.«

1 1966 foretog vi en statistisk analyse
af ulykkesfrekvensen for alle former
for udrykningskøretøjer, og sammen
holdt den med hyppigheden af skader
med personkøretøjer. Vi fandt, at der
ikke - trods et formodet højere antal
kørte kilometre pr. år - kunne påvises
noget højere ulykkestal for udryk
ningskøretøjer end for personautomo
biler i almindelighed. Tværtimod var
der indtruffet relativt færre uheld med
udrykningskøretøjer. Årsagen til vor
analyse var en kritik, fremsat på års
mødet i Medicinsk Selskab.
Denne gang har diskussionen taget en
noget anden vending. I Odense skete
det beklagelige, at en ambulance på
kørte en personbil i et lysreguleret
kryds. Ambulancen kørte frem for
rødt lys, og det synes givet, at vor kør
selsinstruks kun til dels har været over
holdt. I de første minutter efter uhel
det tolkede en journalist den stedlige,
tilkaldte leders udsagn på den måde,
at redderen blev fyret på stedet.
Denne tolkning blev bragt i et stort
antal dagblade og medførte en vur
dering af, hvorvidt det var rimeligt, at
en virksomhed som korpset havde sine
regler, og kunne afskedige en mand,
når han ikke overtrådte færdselsloven,
men kun virksomhedens egne regler.

Efter Hovedaftalens § 4 har arbejdsgi
veren - med visse modifikationer ret til at lede og fordele arbejdet. Det
er en naturlig ting, at arbejdsgiveren i
medfør af denne ret har beføjelse til
at give såkaldte reglementariske be
stemmelser, men det synes ganske
klart fra retspraksis for arbejdsretslige
spørgsmål, at ledelsesretten skal udøves
med ro og besindighed og uden vilkår
lighed. Det er ligeledes fastslået gen
nem retspraksis, at arbejdsgiverens ret
til at lede og fordele arbejdet efter Ho
vedaftalens § 4 »ikke er nogen ensidig
ret, men en ret, der forpligter arbejds
giveren til at lade samarbejdet med ar
bejderne foregå på en for dem forsvar
lig måde«.
For de læsere, der ikke er inde i faglige
spørgsmål, kan mere populariseret op
lyses, at den nævnte hovedaftale er fra
18. november 1960 og blevet til gen
nem forhandling mellem arbejdsgiver
foreningen og LO som en delvis nyska
belse og en delvis omredigering af det
fra Danmarkshistorien så berømte
septemberforlig af 1899, hvor arbejds
markedets parter gennem dette forlig
fandt hinanden efter den langvarigste
arbejdskamp, det danske samfund hid
til har oplevet. Denne nuværende ho
vedaftale af 1960 vil blive genstand for
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fornyede forhandlinger mellem arbejds
giverne og LO, idet sidstnævnte har opsagt den, blandt andet på grund af § 4,
idet LO ønsker en tilpasning til indfø
relsen af »demokrati på arbejdsplad
sen«. Da denne hovedaftale betragtes
som »grundlov«, er det ganske givet, at
resultatet af disse drøftelser vil blive
fulgt af korpset, selv om det ikke står
som medlem af den danske arbejdsgi
verforening.
Tilbage til Odense, hvor korpsets ret
til at give reglementariske bestemmel
ser - kørselsinstruksen - synes fast
slået. Tilsvarende kunne man tænke
sig et eksempel fra en virksomhed,
hvor ledelsen havde indført endnu
strengere sikkerhedsbestemmelser end
arbejderbeskyttelsesloven egentlig påbyder. En eventuel overtrædelse af disse
strengere bestemmelser ville nok ikke
give anledning til nogen tvivl om ar
bejdsgiverens ret til i givet fald at fore
tage en afskedigelse. Imidlertid er pro
blemerne noget anderledes, når der er
tale om færdselsloven, idet føreren af
et motorkøretøj alene påtager sig et an
svar, som ikke umiddelbart kan overfø
res på arbejdsgiveren, selv om motorfø
reren er i hans tjeneste. Derfor er kør
selsinstruksen også blevet til gennem
udvalgsbehandling, hvor blandt andre
politiet har deltaget. Det siger sig selv,
at korpset ikke kan indføre bestemmel
ser, som direkte strider mod politi eller
retsmyndigheders opfattelse af ret og
rimelighed.

En hvilken som helst sag kan anskues
juridisk, og måske blive betragtet helt
anderledes ud fra et moralsk synspunkt.
I Odense-sagen har det været væsent
ligt, at det øvrige personale ikke skulle
føle utryghed i ansættelsesforholdet til
korpset. Det har ligeledes været meget
væsentligt, at den pågældende redder
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får så fair og menneskelig behandling
som overhovedet muligt - uden at de
principielle fakta derved ændres kende
ligt. Derfor har korpset indtaget det
standpunkt, at sagen bør gå sin gang altså en afventning af skyldsspørgsmå
lets retslige afklaring - før den pågæl
dende redders ansættelsesforhold på no
gen måde ændres.

Nogle sprøjter
holdt, andre
kørte frem
for rødt lys
Således noterede pressen resultatet af
en aktion, iværksat af de københavnske
brandmænds organisation få dage efter
ambulanceulykken i Odense. Baggrun
den var nu efter sigende ikke denne til
dragelse, men et bødeforlæg for udryk
rykningskørsel mod rødt, som en af or
ganisationens medlemmer måtte betale
ud af egen lomme.
Så vidt vi forstår Københavns brand
chef, cand. polyt. Jan Ammitzbøll, kom
brandfolkenes aktion noget bag på
brandvæsenets ledelse, idet man havde
ventet en henvendelse og en drøftelse,
men ikke en aktion. Vi for vor part
kan kun tilføje, at vi via dagspressen
blev orienteret om, at denne brand
mandsorganisation ville rette henven
delse til korpset og dets storkøben
havnske personale for at få en lignen
de aktion i gang hos os.

Imidlertid har korpset ingen interesse

i at gå i aktion sammen med de kom
munale brandfolks faglige organisation,
og slet ikke, når aktionen skal rettes
mod nogle regler, som korpset som
nævnt selv delvis har været med til at
udarbejde i samråd med forskellige
myndigheder. Derfor blev det fra
korpsets ledelses side tydeligt tilkende
givet, at det i personalehåndbogen væ
rende kørselsreglement stadig var og er
gældende, og at vi ikke deltog i nogen
aktion.

- At risikoen for færdselsulykker ved
brandfolkenes aktion har været forøget
synes uomtvistelig, og at respekten for
udrykningskørsel yderligere er for
mindsket ved at gøre »rødt-lys-reglerne« til et fagpolitisk spørgsmål må væ
re klart for enhver. Derfor har korp
set været af den opfattelse, at hidtil
indarbejdede - og til øvrige trafikanter
kommunikerede - regler skulle overhol
des for trafiksikkerhedens skyld. Og de
blev overhold, hvilket vi nok på dette
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lys har længe stået på. l.ivØbenhavn kom den stærkt frem efter
et sammenstød for et par måneder
-.iden, hvor en ambulance og en
us kolliderede i Øster Søgade,
mbulancechaufføren fik i en peide kørselsforbud. Spørgsmålet
Hk
yderligere aktualitet efter et
Brandmændenes aktion blev ind sammenstød
i Odense, der førte
ledt efter en trafikulykke i Odense,
til,
at
Falck-Zonen afskedigede en
hvor en Falck-Zonen ambulance, der
kørte frem for rødt, kolliderede med ambulancechauffør, der kørte frem
en personbil. Det forlød, at chauffø for rødt og kolliderede med en
ren på ambulancen blev afskediget personbil.
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efter ulykken.
Samtidig gjorde
brandfolkene gældende, at domstole
ne i en lang række tilfælde havde
idømt udrykningschauffører store
bøder i forbindelse med uheld i lys
regulerede kryds.
Siden er der sket det, at det har
vist sig, at chaufføren i Odense ikke
er afskediget, men forflyttet til an
den tjeneste, medens sagen står på.
Desuden har en undersøgelse vist, at
for Københavns Brandvæsens ved
kommende er inden for de sidste tre
år kun én Chauffør idømt bøde i for
bindelse med et uheld ved fremkørsel for rødt.
For trafiksikkerheden må man hå
be, hele rødt lys-striden nu ma blive
endelig afklaret. Som det er nu, hvor
nogle udrykningskøretøjer fortsætter
frem for rødt lys, andre ikke, bety
der det en fare for de øvrige trafi
kanter. I går så man således — inden
for et kvarter — to ambulancer, en
fra brandvæsenet, en fra Falck-Zo
nen, passere samme lysregulerede
Brandchaufføremes aktion
kryds på Vesterbrogade. Den ene
holdt stille for rødt, den anden kørte
ventes indstillet
forsigtigt frem.
auni.
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Et udpluk af den debat,
som Bcrlingskc Aftenavis
forte om udryknings
kørsel. At en aktion
som den, de stor
københavnske kommunale
brandmænd iværksatte,
væ kker opmærksomhed,
ses tydeligt.

Frem for
rødt, men
forsigtigt

77

sted bør takke vort personales besindig
hed for.
Hvad kan der gøres?
I den aktuelle debat har det også været
drøftet, hvorvidt øvrige trafikanter kun
ne høre udrykningshornene og/eller vi
ste tilstrækkeligt hensyn til udryknings
køretøjerne. Flere af vore stationslede
re har af dagbladsjournalister været
spurgt om deres mening ud fra egen
og mandskabets erfaring, og af svarene
kan vi se, at meningerne har været no
get delte. I Vordingborg erkendte man,
at det kunne være et problem at få for
ankørende trafikanter til at trække ind
til siden ved udrykningskørsel, og sta
tionen tilskrev det den omstændighed,
at udrykningshornene ikke kan høres.
I Nakskov påpegede man, at det ofte
er svært at få modkørende bilister til
at blænde ned under kørsel i nattetide.
Mange opfatter ligefrem ambulancens
kørsel med stærkt lys som en provoka
tion og indretter sig derefter ved at for
søge at genere vognen, trods de blå
blinkende lygter. Andre steder påpeges
det, at det blinkende lys kan være svært
at se på høje ud rykningsvogne, og at
trafikstøjen er en alvorlig hindring for
ud rykningskøretøjers ti lkendegivel se.
Med hensyn til udrykningshorn findes
i korpset forskellige typer, hvoraf især
benyttes franske langsomme såkaldte
Sonn-abell horn og hurtigt skiftende
italienske horn. Disse udrykningshorn
er internationalt anerkendte og be
nyttes til udrykningskørsel i en lang
række lande. I USA benytter man
i stor udstrækning sirener til udryk
ningsbrug, og det er måske en for alle
parter mere gennemtrængende og til
fredsstillende løsning. I Tyskland benyt
tes en anden type horn, der især ud
mærker sig i bytrafik, hvorfor den og
så benyttes herhjemme, f. eks. i Kø
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benhavn. Men om denne type er bedre
end de af korpset benyttede vil vi sætte
et spørgsmålstegn ved.
Imidlertid kunne vi på dette sted fore
slå, at politi og redningskorps i for
ening gav sig til at eksperimentere med
amerikanske udrykningssirener, for at
få konstateret, hvorvidt disse egner sig
bedre til udrykningskørsel på lande
veje end de nuværende to-tonede horn.
De kommunale brandfolk ønskede med
deres aktion at få domspraksis ændret,
så udrykningschaufføren ikke risikerer
bøder, med mindre han har overtrådt
færdselsloven. Politiken skriver i sin
leder den 9. april om »Det svage sig
nal«, at redaktionen for sin part ikke
vil undlade at henlede opmærksomhe
den på enkelte seriøse kendsgerninger,
hvorefter følger:
»Står det til os, må der aldeles ikke
køres frem for rødt lys, endskønt det
fremfarende køretøj er rødt og bærer
udrykningens lysende signal på taget.
Forsigtighed, forsigtighed er løsenet
NU mere end nogen sinde, og det
skulle den pågældende chauffør have
vidst, hvorved han ikke ville have an
rettet bare antydningen af en katastrofe.
Tilbage står det fundamentale spørgs
mål: Kan man høre udrykningens to
ner i den gemene trafiks mislyd?«
Fra korpsenes side synes vi ikke, det
er en særlig seriøs kendsgerning, at pa
tienter måske skal ligge længere tid på
landevejene i al slags vejr, at den måske
livreddende behandling skal mislykkes
på grund af for sent fremmøde, at red
ningsfolk skal udsættes for alt andet
end blide tilråb, når de kommer frem
til et ulykkessted, eller at brandkøretøjer
må vige for strømmen af nysgerrige på
vej til brandstedet, blot fordi pressen vil
indgyde trafikanterne en urokkelig tro
på, at grønt lys betyder, at opmærksom
heden kan henledes på andre tillok

kende ting end vejbanen, og kørsel i
alle hastigheder over et kryds tillades.
I Kristeligt Dagblad genså vi Børge
Hjerl Hansens syn på færdselssikker
hed, lovgivning og udrykningssignaler i
en kronik den 20. april med den dystre
titel: »Selvmordsbilisme eller sikker
hedsreformer«, hvorfra vi citerer:

sat kørehastighed for redningskorpsene.
At tage tåbe-trafikanternes parti turde
her være for smed at rette bager. (Rusk
hellere op i alle os andre og læg så
krans på martyr-chaufførernes bårer,
de herrer!).

»For tre år siden skete det i Århus, at
både chaufføren og redderen på en
Fålck-Zo ne n-ambulance under behørig
udrykning blev dræbt af en personvogn,
der hverken respekterede faresignalet
eller rundkørslen. På en sådan bag
grund må det virke dobbelt pinligt, som
det er sket, da Socialdemokratiet var
ved magten - at justitsministeren, støt
tet af færdselschefen ville forordne ned

Vi vil afslutte dette med at efterlyse
et udspil fra Rådet for Større Færdsels
sikkerhed, hvis udmærkede plakater,
brochurer og films nyder almindelig
anerkendelse. Vi vil foreslå, at rådet
gennem sit informationsarbejde prø
ver at skabe større forståelse for udryk
ningschaufførernes opgave. I håb om
at denne forståelse hos medtrafikanter
kan genskabe respekten og forebygge
nogle for alle parter meningsløse ulyk
ker.

Historien er opdigtet
Familien Jensen på Kløvervej skal i
biografen. Familien Jensen består af
overhovedet, farmand, der hedder Bør
ge, mor, med navnet Vivi og sønnerne
Jørgen og Peter. Far var nok lidt sur
ved aftensmaden, for der var nu en god
fodboldkamp i fjernsynet, men de øv
rige familiemedlemmer har fået gen
nemtrumfet, at det netop i aften, ons
dag, skal være biografaften.

Medens flæskestegen nedsvælges, sidder
far og surmuler. Hver gang Jørgen el
ler Peter forsøger at sige de traditionel
le vittigheder eller fortælle om et eller
andet, de har oplevet, bider han dem af
med en halvsur bemærkning.
»Skal vi så se at komme hen i den råd
ne biograf,« snerrer far pludselig. Og
få minutter efter sidder alle i varevog
nen. Den har papegøjeplader, så det er
fuldt lovligt at køre i den, selv om den
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efterhånden bærer præg af sine fem før
ste leveår. Af en arbejdskammerat købte
Jensen sidste år en rigtig bilradio med
FM. Det er nu dejligt at høre musik,
medens man kører i storbyens vrimmel.
Turen ind til byen går fint. Det er
skønt sommervejr. Klokken er halvsyv,
det er lyst, og trafikken glider i en stille
rytme. Peter og Jørgen diskuterer høj
lydt de forskellige vogne, der passeres.
Sært nok er de altid uenige og skændes
bravt på bagsædet. På forsædet be
arbejder Vivi den stakkels Jensen med
fortællingen om, hvad fru Nielsen ved
siden af nu har erhvervet sig af nyt tøj,
og hvorfor hun aldrig selv får noget
som helst. Var Jensen ikke sur, da de
startede, så bliver han det efterhånden
som vognen nærmer sig byen. Radioen
spiller FM. Det er i øjeblikket tonerne
fra Verdis Rigoletto, der højlydt be
kendtgøres i varevognens indre.
Bremserne er der noget med. Jensen
ærgrer sig en smule over, at han ikke
fik sin nabo, der er smed, til at kigge
på dem. De er blevet sløve og trænger
til at strammes op. Måske er belægnin
gerne slidt ned, hvem ved. Men det
højre forhjul bremser i hvert fald godt
nok, når pedalen trædes i bund.
Også fordækkene trænger til fornyelse,
men Jensen er blevet enig med sig selv
om, at med den store bid, som skatte
væsenet efterhånden tager, og de pri
ser, der må betales til motorforsikring,
så kan der ikke blive til det hele, og så
må fordækkene vente de to måneder,
til han får sine feriepenge.

Vi er et helt andet sted i byen. Vi er i
en Falck-ambulance på vej hjem fra
en sygetransport til stationen. Redder
ne Lars Petersen og Erling Thomsen
har klaret sygetransport nummer fire
denne aften. De to første var alminde
lige indlæggelser. Ikke fordi nogen ind
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læggelse er almindelig for patienten.
Hver gang er det helt nye bekymrede
familiemedlemmer, der forsigtigt spør
ger, om transporten, og gør opmærk
som på patientens tilstand. Hver gang
er det samme rutine for redderne med
at få indlæggelsesseddel, veksle få ord
og bære patienten ud i tæpperne på
båren.
Den tredje sygetransport var faktisk en
ambulancetur, men fejlekspederet på
grund af meldingen. De var blevet kaldt
op over radioen med besked om at kø
re til skibsværftet på en »stor vogn
uden«. Da de kom hertil, var der mere
opløb end normalt ved flydedokken, og
henne på kanten lå en af arbejderne,
delvis dækket til med et tæppe. Han så
ikke for godt ud, for han var faldet
ned fra et stillads og havde slået hove
det mod skibssiden. »Det var I sgu læn
ge om,« råbte den første arbejder de
mødte. Tilråb som »Hvor f. . . bliver 1
af« og »for dårligt« lød op mod de to
intetanende reddere. Som sædvanligt
ved slige lejligheder var der kun ét at
gøre. Se undskyldende ud, undgå en
hver diskussion og se at komme af sted
hurtigst muligt med den tilskadekomne.
Han var ikke særlig klar, og da det
blødte småt ud fra ørerne, kørte de
med udrykning til hospitalet.
Lars Petersen, der kører ambulancen,
sidder og tænker på patient nummer
fire. En abort i sjette måned stod
der på indlæggelsessedlen. Både mand
og kvinde var ulykkelige. Man kun
ne se, at ingen af dem var særlig
gamle, måske 20-22 år. Man kunne og
så umiddelbart se, at det havde været
et ønsket barn. Det lige som lå i luften.
Og så pludselig en blødning, natlæge,
undersøgelse og så sygetransporten til
hospitalet. Der var ikke noget at sige
til, at der var tårer i øjnene, og da Pe
tersen samtidig erindrede sig alle de

mange ture med enlige kvinder og unge
piger, der så henrykte ud, når de blev
transporteret til hospitalet med diagno
sen ab III, følte han faktisk, at noget
her i livet er uretfærdigt.
Så pludselig hører begge reddere et
hurtigt opkald i radioen, efterfulgt af
den velkendte fiøjtetone. »HS kalder
ledig ambulance - ledig ambulance
kom ! ! !« Lynhurtigt svarer Thomsen
tilbage, opgiver vognnummer og posi
tion, og venter brøkdele af sekunder, der føles som minutter - hvorefter mel
dingen følger: »Vogn 26 - kør til Ve
stergade 29, akut hjertetilfælde - med
udrykning.« Thomsen gentager adres
sen, Petersen sætter blinklys og horn i
funktion, og det afslappede tempo gen
nem byen er erstattet med en hastig
kørsel, der ligefrem anspores af udryk
ningshornets to-tonede signal i gaderne.
Petersen, ambulancechaufføren, har
alle sanser spændt. Han erindrer under
kørslen arbejderen fra skibsværftet, til
råbene og andre talrige situationer,
hvor han og hans kolleger enten har
måttet konstatere, at de kom for sent
eller er blevet mødt med harme fra utål
modige ventende. Han erindrer samti
dig korpsets strenge kørselsinstruks, der
forbyder for hastig eller uforsvarlig
kørsel, der giver bestemmelser for kør
sel mod hovedvej eller overfor rødt lys.
Han tænker samtidig på en fordums
kollega, der blev suspenderet fra sin
stilling, fordi han skyndte sig for me
get, og overså en lastvogn i et lysregu
leret kryds. Han tænker også på
det nye bestemmelsessted. Prøver at fo
restille sig situationen. Ligger en læge
på gulvet og giver hjertemassage, eller
er der sket en misforståelse? Er patien
ten bare hjertesvag, eller er han måske
allerede død? Mødes de to reddere af
stilhed og alvorlige ansigtsudtryk eller
panik og opskræmte ansigtsudtryk?

Hvad vil der ske, og hvordan er situa
tionen, når de kommer til Vestergade i
den anden ende af byen ? ? ?
Alt imedens sidder vor familie og »hyg
ger« sig i varevognen. Radioen spiller
stadig for fulde tryk. Nu er det Pil
grimskoret fra Tannhäuzer, der lang
somt nærmer sig sit musikalske klimaks
i Jensens gamle varevogn. Vivi sidder
stadig og plager for at få den forban
dede kjole, nu fru Nielsen har købt én,
og Jørgen og Peter er i et drabeligt
skænderi om det nu var en Mercedes
220 SL med to karburatorer, der kørte
forbi, eller en Mercedes 250 S med én
karburator. Varevognen skrumpler af
sted, klokken er nu kvarter i syv.

Ved næste kryds skifter lyset fra grønt
til gult. Det er det berygtede kryds
Møllevej/Ringvejen. Jensens aldrende
varevogn er efterhånden kommet godt
op i fart, og da speedometeret viser 80,
og vognen kun er 100 meter fra kryd
set, får speederen endnu et tryk for at
undgå opbremsning med fordækkene
og de sløve belægninger på bremserne,
og Jensen når ud i krydset, inden lyset
skifter fra gult til rødt.
Fra hans højre side kommer ambulan
cen med Petersen ved rattet. Han hav
de i forvejen taget bestik af situationen
i krydset. Lyset var rødt for ham, men
hornet havde holdt trafikken fra begge
sider på Møllevej tilbage. Bilisterne
holdt med tændte positionslys i én ræk
ke fra venstre og i to rækker fra højre.
Petersen havde - ihukommende kør
selsinstruksen - gearet ned og var,
trods det tilsyneladende fulde overblik
ved at gøre klar til den forskriftsmæs
sige standsning, da lyset skiftede til
gult lys. I stedet for at standse lod Pe
tersen igen vognen trække op i fart i
andet gear, og han er nu næsten midt
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Dette
billede er
nok historie
— men dog
virkelighed.

i krydset, da ambulancen med et enormt
brag ligesom løftes fra vejbanen og ka
stes 10 meter til højre hen ad Mølle
vejens kørebane.
Her endte Jensens biograftur. Det var
hans varevogn, der i anden række ad
Møllevejen havde overhalet alle de ven
tende biler og pludselig var blevet
standset af et eller andet sort, der kom
flyvende fra højre.
1 næste nu er alting kaos. Ud fra ven
tende biler, fortove og ejendomme
strømmer mennesker. Petersen - ambu
lancechaufføren - sidder som forste
net, medens Thomsen kalder vagtcen
tralen op over radioanlægget.
Fra en ruindynge, der engang var Jen
sens varevogn, kravler Børge, Vivi,
Jørgen og Peter. Alle er uskadte, som
ved et mirakel, men den materielle ska
de er meget stor. Varevognen er for
vandlet til ukendelighed, medens ambu
lancen står som en vingeskudt fugl nog
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le meter derfra. Den har fået næsten
den hele venstreside revet op. Båren
ligger på jorden i en underlig forkrøb
let stilling. Iltflasker og sugeaggregat
ligger spredt omkring.
Minutter efter høres i det fjerne en
sværm af udrykningsvogne. De nær
mer sig med tiltagende lydstyrke. Der
må være mange køretøjer. Den fø:*ste
ambulance kører forbi. Det er den til
hjertetilfældet i Vestergade. Den næste
stopper op, to kranvogne er også med,
og politiets patruljevogn kommer fra
den anden side med udrykning. Ambu
lancen returnerer hurtigt, for der var
ingen tilskadekomne. Kranvognene ind
tager deres positioner i nærheden af de
havarerede køretøjer, og politifolk går
i gang med at notere, tegne kridtstre
ger og dirigere færdslen ad andre veje.
Tavse står tilskuerne og ser på dette
sceneri i tusmørket.
Jensen ved at det bedste forsvar for

dækkene og bremserne er et angreb.
Derfor indtager han den aggressive
holdning, og bedyrer overfor politifol
kene, at sådan en dum ambulance over
hovedet ingen ret har til at køre frem
for rødt lys o.s.v.. Det med radioen,
der larmede og det højlydte skænderi
i vognen er jo en privat sag. Og Jensen
påberåber sig videre sin moralske og
juridiske ret til at køre familien i bio
grafen uden at blive udsat for uheld
- som han i øvrigt ikke har haft i over
fem år. Falck må betale ham en ny va
revogn, det manglede bare. . .
På en eller anden mirakuløs vis er va
revognens radio ikke beskadiget, og den
spiller lystigt »Triumfmarchen fra
Aida«, indtil Jensen med et vredt blik
til Vivi får fortalt, at situationen ikke
er til musik i øjeblikket.

En af disse skæggede fyre med ternet
skjorte og åbent kravetøj, delvis dækket
af en slidt fløjlsjakke, dukker op i
mængden. I jakkelommen har han no
tesblok og spidset blyant.
»Nå ! ! ! er det nu igen en ulykke med
en ambulance!« nærmest råber han ud
i mængden. Han er journalist ved Mor
genbladet, og øjner allerede situationens
sensation. Ingen siger ham imod. Han
viser et lille kort til politibetjenten ved
patruljevognen og får lov til at gå ud
på skuepladsen. Da han hører, at der
ingen tilskadekomne er, falder hans in
teresse kendeligt, men et billede bliver
der da taget.
På vej hjem spekulerer han på, hvorvidt
han i det hele taget gider skrive en hi
storie, for redaktionen er ikke glad for
referater om færdselsulykker uden til
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skadekomne, og helst skal der være en
eller flere, der er dræbt. Men nu det er
en ambulance, så måske ...
På redningsstationen diskuteres ulyk
ken livligt hele aftenen. Stationsle
deren er tilkaldt og har en samtale
med såvel Petersen som Thomsen.
Distriktslederen har fået telefonisk un
derretning. Der sætter sig en mørk
skygge ved oplysningen fra den anden
ambulances mandskab om, at hjertepa
tienten i Vestergade netop var skinddød,
da de kom, og trods ihærdig hjertemas
sage ikke lod sig genoplive i ambulan
cen eller på hospitalet. Man er tilbøje
lig til at give varevognens ejer, Jensen,
skylden for hjertepatientens død.

Næste dag bringer Morgenbladet en
stor artikel med firespaltet overskrift:
NY ULYKKE MED AMBULANCE
UNDER UDRYKNING.
Falck & Zonens mandskab er vrede,
og ringer journalisten op. Han er lige
så forbavset, for han kan dårligt kende
sin egen historie igen.

Men én ting står der ikke spor om i
den sensationsprægede artikel: Hjerte
patienten, der døde, fordi ambulancen
var for længe undervejs. Ham havde
man slettet på redaktionen, for herre
gud, han havde jo ingen betydning for
historien . ..

EDB
Siden vi i 1966 gav den generelle information om EDB-anlæggets opgaver i korp
set, har der faktisk været tavshed om dette vigtige administrationsemne. Det ene
ste, der har haft rig næring til stoffet omkring EDB, har været vittigheder og små
tegninger med underlige mænd og komplicerede maskiner.
På nuværende tidspunkt tør man vist nok sige, at det begynder at gå godt med
EDB-behandlingen af abonnementsporteføljen. Der er samtidig fra korpsets
ledelse afgivet bestilling på væsentlige maskinelle udvidelser til såvel hulleafdel ingerne som det egentlige EDB-anlæg. Udvidelser, der betyder en hurtigere og
mere hyppig ajourføring og behandling af abonnements- og rapportmaterialet.
Det kan forudses, at antallet af opgaver, der i dag behandles manuelt, vil blive
mindre til fordel for mere EDB-behandling. Det betyder, at personalet fra det
manuelle arbejde i højere grad skal til at beskæftige sig med kontrolopgaver;
altså sikre, at det, der kommer ind og ud af anlægget, også er rigtigt.
Det må påregnes, at der kan blive tale om EDB-behandling af skade- og gadekort,
lønninger, brandrapporter, autoabonnementsnumre og sommerhusadresser på
abonnementskontrakter, men det siger sig selv, at noget sådant ikke kan påbegyn
des fra den ene dag til den anden.
Forberedelse til EDB-behandling kan tage flere år, hvorfor der allerede på nuvæ
rende tidspunkt er ved at blive arrangeret en række møder og organisationsom
lægninger, således at nye systemer kan afløse hidtil anvendte i takt med tiden og
krav om hurtigere behandling.
Et af de områder, hvor EDB-behandlingen har været en succes, er akkvisitions
området, hvorfor akkvisitionschef G. Lindehammer i det følgende vil redegøre for:

84

E D B og salget
Enhver ny ting betragtes af de fleste
mennesker med skepsis - vanen er det
halve liv - siger ordsproget, og der er
nok en hel del om det. Imidlertid har
vi i vor virksomhed i de senere år op
levet ikke så lidt nyt, bl. a. noget så
epokegørende som en omlægning af
hele vort tarifsystem for abonnemen
terne, et system, der nok trængte til at
blive set efter i sømmene, og som nu
efter de flestes mening virker tilfreds
stillende. Den egentlige grund til den
effektive omlægning var vel nok, at
korpset besluttede sig til overgang fra
hulkort til EDB-system. Nu er al om
lægning og overgang som regel besvær
lig, især for de mennesker, der måske
i mange, mange år har arbejdet efter
et gammelt system og helt automatisk
satte alle forespørgsler om priser og af
gifter i de snævre båse, som det gamle
system havde at byde på, uden mulig
hed for alternativ akkvisition.
Enhver ny ting skal forberedes, og én
ting har vi lært os ved overgangen til
EDB: vi forberedte ikke nok. Det har
givet bagslag i visse funktioner, men
dog ikke mere, end vi nu er ovre de
værste skær og endog kan se en ny ud
vikling af det samme system i møde
med en vis sindsro.
Hvad har dette systemskifte og dets
muligheder da egentlig betydet for vort
salg og for vor akkvisition? Det er jo
ingen hemmelighed, at akkvisitørerne
altid har mange ønsker om relevante
oplysninger, der kunne forbedre salget
for korpset og for den enkelte akkvisi
tør, men uden at forklejne akkvisitø

rens indsats kan man vel roligt sige,
at megen akkvisition i gamle dage hvi
lede på tilfældighedernes lov uden no
gen form for organisation, planlægning
eller egentlige støtteaktioner. Indsat
sen var sikkert ikke ringere, end den
er i dag, men den enkelte og korpset
fik nok ikke så gode resultater, som de,
der nu opnås. Man kommer nu aldrig
langt i denne verden ved bare at række
fingeren i vejret og lade vinden be
stemme, i hvilken retning man skal gå.
Derfor har akkvisitionen med virkelig
forventning set hen til et system, der
kunne give sælgeren fornyede og for
bedrede arbejdsmuligheder. Vi tror på,

EDB-anlxggenc gøres ikke mindre komplicerede ved
tegnernes fantasi. Men strimmelen fra »Output« til
»In-igen-put« kan nogen vist snakke med om her
i korpset.
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at EDB er en af vejene til disse mulig
heder.
Kommet så langt, er vel nogle stadig
i tvivl om fortræffeligheden i dette nye
system. Der forekommer jo stadig fejl,
siger man, og nogle har ganske simpelt
fundet en ny syndebuk til alt. Opdages
en fejl et eller andet sted, siger man
blot: »De må undskylde, men vi har
fået EDB,« og det er synd. Nok har
mangel på rutine og indsigt i maskine
riet hos EDB-afdelingens folk været
årsag til en del fejl, men at alle de se
nere års fejltagelser skulle stamme fra
EDB skulle samtidig betyde, at alle vi
andre var helt fejlfri, og det er bestemt
ikke tilfældet.
Tilbage til fordelene. Akkvisitøren har
i sit daglige arbejde brug for en masse
ting, en masse viden om sin kunde, bå
de den han allerede har og den, han
skal skaffe. Viden er et af fundamen
terne i al form for salg, også for en
abonnementsinspektør. HVAD HAR
VI DA FÅET AF EDB, SOM VI
IKKE HAVDE FØR?
For det første havde vi en stor og gam
mel portefølje, sammensat af tidligere
Falck-abonnenter og tidligere Zonenabonnenter, der hver for sig nok kun
ne give anledning til besværligheder,
fordi de ikke var ensartede, hverken i
udformning eller priser. Gammel kon
kurrence og spidsfindigt udregnede
abonnementsvilkår gjorde det ofte van

skeligt for akkvisitøren at opnå nye
aftaler, fordi enkelte ting i det ene sel
skabs vilkår ikke eksisterede i det andet
selskabs betingelser og omvendt. Med
det nye system fik vi muligheder for at
slå en streg over alle gamle fordomme,
hvor de så end kom fra og begynde på
en frisk, d.v.s. nye vilkår tilpasset be
hovet og mere realistiske i indhold.
Denne gamle portefølje trængte altså
til et effektivt oversyn, men forholde
ne havde med umoderne kontrolfunk
tioner ikke store chancer for at udvik
les effektivt. Her har EDB givet os en
uvurderlig hjælp, ikke blot i organisa
tionen, men vel også nok i væsentlig
grad økonomisk. Alene porteføljebe
handlingen, d.v.s. eftersynet med gam
le abonnenters afgifter, som endnu gen
nemføres med uforholdsmæssigt lave
tariferinger, gav os allerede i 1967 et
væsentligt udbytte. En ting, som et
abonnementsudskrift fra EDB indehol
der ikke bare oplysninger om de enkel
te risici og afgifterne for de enkelte
abonnementer, men også så vigtige ting
som oplysninger om forbruget. Man
kan ikke mere i et tarifmæssigt betalt
abonnement gøre ret meget for at for
bedre den økonomiske status, selv om
forbruget overskrider den indbetalte
afgift i kroner og øre, men man kan
under alle omstændigheder opnå en
efektiv kontrol og det måske mest be
tydningsfulde: man kan være sikker på
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Lakonisk meddeler EDB-anlxgget »ham kender vi ikke« på en liste over provision til udbetaling. Den
repr<esentant, der får »den ukendtes« nummer, bliver ikke fattig.
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den dag, man skal forhandle igen med
den pågældende abonnent, at man har
skabt et fundament, et støttepunkt for
den akkvisitør, der skal forhandle. En
lang rapportliste med udførlige oplys
ninger om hvor, hvornår og hvor meget
for hver enkelt assistance betyder me
get mere psykologisk, end vi er i stand
til at udtrykke i ord og skrift. Stillet
over for de klare realiteter og de til ti
der meget høje omkostninger erkender
en nok så sparsommelig abonnent, at
han eller hans firma må yde den del
af udgifterne, som en relevant abonne
mentsafgift pålægger ham. Her er altså
ting, der er til at tage og føle på.

Videre udgiver EDB hvert år siden
1966 et værk på omkring 5 tykke bind
med oplysninger om hver eneste abon
nent, der i det pågældende år har be
nyttet os. Selv om beløbet til tider er
minimalt, har det sin betydning, at man
med sikkerhed kan fortælle abonnen
ten, at han faktisk har fået noget for
sin abonnementsafgift, udover det vi gi
ver alle abonnenter, uanset om de de
benytter os eller ej - nemlig en værdi
fuld beredskabstjeneste, der faktisk vå
ger over ham og hans familie dag og
nat.

I de sidste år har vi haft vanskelighe
der på grund af den manglende oplys
ningstjeneste fra motorkontorerne om
nyindregistrerede biler. Det betød man
ge steder et alvorligt knæk i akkvisitø
rens rutine og daglige arbejdsvaner og
planer. Også her kom EDB os til hjælp.
Ved systematisk gennemgang af visse
abonnementsgrupper og ved udsendel
se af salgsbreve til de pågældende abon
nenter har vi opnået store resultater.
Uden et systematiseret maskineri, der
hver måned kan give os navne og adres
ser på alle i den pågældende gruppe,
kunne vi ikke gennemføre en så ge

vinstgivende aktion. At vi så samtidig
har givet hver eneste akkvisitør i Kø
benhavn A/S et værdifuldt kartotek
over alle de abonnenter, der befinder
sig i hans distrikt, nævnes kun for fuld
stændighedens skyld.
Her bør akkvisitøren selv finde frem
til mange for ham værdifulde oplysnin
ger, bl. a. undertariferede abonnemen
ter.

Det er rigtigt, at akkvisitørerne som de første i
korpset fik lønudregning på EDB. Men ikke alle
var lige enige om systemets enkelthed.

Indenfor lønområdet var akkvisitører
ne blandt de første, der fik provisionen
udregnet af EDB-anlægget. Det var alle
nytegningerne, der fra starten indgik
i den faste månedlige rutinekørsel. Vi
slås stadig med manuel provisionsud
regning med de deraf følgende mulig
heder for fejltagelser, som et besvær
ligt provisionssystem altid vil medføre
mere eller mindre. Automatiseret regn
skabsføring efter kodesystem giver min
dre mulighed for fejltagelser, og det gi
ver hurtigere resultat. Vi har et begrun
det håb om fuldstændig provisionsud
regning via EDB, altså også det vi i dag
må udregne manuelt. Arbejdskraften
kan herefter bedre udnyttes til bl. a.
effektivisering af de støttefunktioner for
vore akkvisitører, som de har så hårdt
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brug for, og som allerede nu med den
første spæde begyndelse bar givet så
gode resultater.
Risikogruppernes økonomiske stabilitet
må vi vel også sige noget om. Har vi
egentlig haft rigtig kontrol over den en
kelte gruppes omkostninger, f. eks.
hvad et personbilsabonnement egentlig
koster os for nu bare at tage en enkelt
af de 16 grupper? Nu kan vi med stor
sikkerhed sige lidt om, hvad det enkelte
abonnement koster virksomheden, og
om abonnementsafgiften står i rimeligt
forhold hertil. Jamen, det er da vigtigt.
Tænk, om vi f. eks. kom frem til at
kunne sætte en risikogruppe ned i af
gift. Det må da have en salgsmæssig
betydning, det kan selv den dårligste
sælger se med det blotte øje. Nogle
grupper vil vi efter al sandsynlighed
tvinges til at forhøje, men aldrig har
vel omkostningernes fordeling i abon
nementsbestanden været så tydeligt lagt
frem i dagens lys som efter EDB-systemets indmarch i vore annaler.
Nu skal man imidlertid ikke tro, alting
er rosenrødt, langtfra, men vi er kom
met meget langt i vor udvikling gen

nem dette system, selv om skeptikerne
nok stadig trækker på skulderen og
endnu køber gåsepenne. Akkvisitionen
er ikke i tvivl, vi vil gerne gå videre
og finde nye veje i vort salg og vor ak
kvisition, og kan vi få den samme ud
vikling fremover, som de sidste to år
har givet, kan vi kun være yderst til
fredse med de fremtidige udsigter,
uden at vi derfor vil sige, at vi altid
er enige med økonomerne og de admi
nistrative kræfter om formerne for ud
nyttelse af systemet. Imidlertid er det
io ikke nogen nyhed, at en sælger og
en økonom eller administrator sjældent
er enige. Var de det, solgtes der mindre.
Vi har dog ingen grund til alvorlige
klager hos os, men vi ved for lidt om
hinanden og har vel også for lidt re
spekt for hinandens arbejde. Kan EDB
med de store muligheder for effektiv
oplysningstjeneste bidrage til øgede in
teresser for samling af de fælles kræf
ter til fordel for den fælles virksomhed,
har dette system og dets udøvere endnu
en yderst vigtig opgave.
G. Lindehammer,

Offentligt redningsvæsen
Den 14. marts d.å. fremsatte folke
tingsmand Kurt Brauer (SF) et forslag
om oprettelse af katastrofeværn og of
fentligt redningsvæsen, der i al væsent
lighed mindede om kollegaen, Morten
Langes forslag fra 1966. Folketingsde
batten var - ligesom i 1966 - noget
broget, ikke mindst fordi det ikke umid
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delbart fremgik, hvad der i den nuvæ
rende organisation af redningstjenesten
fungerer så dårligt, at det absolut må
laves om.
Sagen er henvist til et folketingsudvalg,
der er nedsat og har påbegyndt sit ar
bejde. Resultat eller mål kendes ikke
på nuværende tidspunkt.

VIRKSOMHEDSKONFERENCE

Hvis vi i stedet for egentligt referat
skal prøve at trække nogle generelle
og små morsomme ting ud af de to kon
ferencer på pension »Ornum Strand«
og den storkøbenhavnske konference
på »Hellebæk Kyst«, kan resultatet må
ske blive nok så læseværdigt.
De fleste pensionsdeltagere fra det be
rømte »Ornum Strand« priste sig sik
kert lykkelige over at have bad med
varmt og koldt vand derhjemme efter
to til fire anstrengende dage. Men hu
møret fejlede ikke noget, og selv om
pensionatet lå i umiddelbar nærhed af
Storebælt, så det ikke ud til, at nogen
gik i vandet under konferencen.
»Hellebæk Kyst«s faciliteter var abso
lut prima. Alene det overdådige frokost
bord, de små saloner, værelserne og re
ceptionsdamen var et besøg værd. Ud
sigten over Øresund til Kulien kunne
ikke være bedre. Se det var sager.
På »Ornum Strand« indledte henholds
vis Mogens- og Jørgen Falck med at
omtale korpsets glæde over at kunne
stå som indbydere til sådanne konfe
rencer. Knud Ellegaard kvitterede med
at fremhæve DASF’s ligeledes store
interesse i virksomhedsarbejde under
denne form.

Børge Johansen viste sig som en ypper
lig foredragsholder, da han redegjorde
for de almindeligste danske virksom
hedsformer, deres finansiering og kapitalfremskafelse. Også hans begejstring
for »Demokrati på arbejdspladsen«
krydderet med erfaringer fra Tyskland
og andre danske virksomheder var le
vende stof.
Så blev det Torben Hansens tur, og det
lykkedes ham ved hjælp af forbundne
kar at give alle forståelsen for de tørre
tals magt og anvendelse. Nogle misfor
stod ganske vist en smule og opfattede
begrebet indtjeningsbidrag som regu
lært overskud, hvor Torben Hansen
mente, det var underskud, men det for
virrede ikke begreberne synderligt.
Da Peter Straarup bogstaveligt talt ra
tionaliserede hele korpset med én teg
ning på den til dagene medbragte flip
over, var situationen klar for enhver.
Straarup påpegede, at det var meget
væsentligt, at rationaliseringsforanstalt
ninger blev modtaget med populært sagt
åbent sind.
Den jyske distriktsleder og brandudvalgsreservemedlem, E. Johnson, stam
mer fra Kolding, men hans gennem
gang af stationsledernes syn på tilrettte-
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læggeisen af det daglige arbejde rum
mede citater, der bar præg af at være
hentet i Herning. Under alle forhold
fik han rammet en pæl gennem mange
ting.
Erik Nielsson, Rønne, og Ib Schelde,
Nysted, redegjorde hver for sig for red
ningsmandskabets syn på det daglige
arbejdes tilrettelæggelse. Adskillige små
vink kom frem. Nielsson glemte ganske
vist, at løn har en smule betydning for
et arbejdes udførelse, men det huskede
Johansen til gengæld. Schelde tænkte
sig muligheden af interne konsulenter
i korpset og synes ikke så godt om te
lefonpasning, men fik de fornødne for
klaringer af Jørgen Falck og Ric-Hansen.

På »Hellebæk Kyst« var det Kaj Olsen
fra Lyngby, der fremlagde de køben
havnske lederes syn på tilrettelæggel
sen af det daglige arbejde. Han beskæf
tigede sig især med den nye aflønnings
ændrede krav til system og tilrettelæg
gelse på stationerne. Derudover gen
nemgik Kaj Olsen meget koncist vagt
fordelingsplaner,
vagtstuefunktioner,
udrykningsafsendelse, spidsbelastnings
afhjælpning og efterlyste overholdelse
af radioreglement samt kørekortfrem
skaffelse.
Den altid årvågne fællestillidsmand,
Bent Jensen, beskæftigede sig med hen
synet til de enkelte ansatte, demokrati
ske lederskabsudvælgelser og øvelsers
intensivering. Derudover dristede Bent

Udpluk fra »store« stationers konference i Ornum. Øverst fra venstre: Johnson som foredragsholder,
Christensen, Varde, som referent, Nilsson, Rönne, som foredragsholder og Rie-Hansen efter et spørgsmål.
Dernæst et par opvakte herrer, bl. a. stationslederne Assentorp, Roskilde, og Jensen, Holstebro, samt
Bjørn fra Silkeborg.
Natste række: DASF-mændcnc Ellegaard og Erik Nielsen samt vor egen K. A. Rasmussen fra Odense. Så
den årvågne forsamling samt Tommy Andersen, Århus, Søborg-Nielsen og Mortensen, København.
Nederst gruppearbejde, Torben Hansen og Erling Jensen som foredragsholdere.

Lindehanimcr var også på Ornum Strand en ivrig deltager.
Her er det »sni.i« stationers gruppe med blandt andre Valdemar Nielsen, Dronninglund, Attermann, Krarup,
Schelde, Nysted, Jobs. Nielsen, Kalundborg, og Froslev, Nykøbing Sj., der får en instruktion i akkvisitoriske synspunkter.

Jensen sig til at fortælle, at man aldrig
blev rost, og slet ikke i »Meddelelser«,
hvorfor vi vil benytte lejligheden til på
dette sted at rose tillidsmanden for hans
indlæg på »Hellebæk Kyst«.
Højskoleforstander Erling Jensen har
været en af Lo’s såkaldte fædre til
»Demokrati på arbejdspladsen«. Hans
gennemgang af den røde betænkning
var meget kontant og bar præg af hans
opgave, at informere om og få tilslut
ning til tanken om dette demokrati.
Der er overhovedet ikke tvivl om, at
hele ideen med betænkningen sad fast
efter Erling Jensens gennemgang.
Diskussionen efter Erling Jensens ind
læg var livlig. Ikke mindst fagfor
eningsformand Erik Nielsen fra Fyn
vil blive mindet for sine indlæg i debat
ten. Undervejs opstod nye navne så

som »Lindegaard«, Lundquist, Harboe,
Shelle og Zonenberg, men det gjorde
ikke diskussionen mindre interessant.
1 Hellebæk var gennemgangen af ar
bejdspladsdemokrati overladt Handels
højskolens amanuensis, O. P. Henningsen. Qua den omstændighed, at han
vurderede betænkningen ganske neu
tralt, blev hans gennemgang et oplæg
i generelle baner, hvor behov og sty
ringsbegreber blev nærmere defineret.
Under denne gennemgang kom Henningsen ind på konfliktmuligheder,
kommunikationsbesvær og de tilfælde,
hvor medindflydelse og medbestemmel
se er umulig.
Diskussionen herefter var ikke mindre
livlig end den forrige på »Ornum
Strand«. Blot bar den - som de fleste
steder - præg af den knappe tid, der
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var til rådighed. Konsulent Arne Jen
sen fra AOF viste sig som en deltager
med mange ideer til afhjælpning
af daglige problemer. Han omtalte mu
ligheden for et psykedelic-korps, hvor
alle syntes om alle og bemærkede slutteligen, at han i hvert fald ikke var ked
af at sige korpsets ledelse imod.
Alle tre konferencehold fik samme
gruppespørgsmål til besvarelse. Det gav
ledelsen mulighed for at drage sammen
ligning mellem besvarelserne fra hen
holdsvis store og små provinsstationer
og de københavnske stationer.

De »små< stationers deltagere fandt hurtigt — med
stationsleder Nielsen, Bradstrup, i spidsen — kor
tene frem i de ledige stunder.

I forbindelse med gruppebesvarelserne
er det væsentligt at bemærke, at alle
går ind for den sociale tryghed, der
hidtil har været forbundet med ansæt
telsen i korpset. Uden følelsen af en
sådan tryghed kunne overenskomstfor
handlingerne måske medføre endnu
større kontroverser, end tilfældet er nu.
Samtidig erkender grupperne, at der
må være behov for omplacering i en
virksomhed af korpsets størrelse, ikke
mindst som følge af det fysisk ret kræ
vende arbejde, vore stationer kan kom
me ud for. I den forbindelse peges på
omskoling af medarbejdere. De køben
havnske grupebesvarelser var lidt mere
konsekvente i deres holdning til disse
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spørgsmål, idet man tilsyneladende me
re beskæftigedee sig med helheden end
den enkeltes tryghed.
1 forbindelse med omskoling pegede
københavnerne på mulighederne for at
lade ældre medarbejdere overføre til
kørsel med småvogne og undervisning
på stationerne.
Forøgelse af kapitalen til anlæg og
drift har ikke fået nogen fuldgyldig
generel løsning. Der peges på en positiv
indstiding hos personalet til medvirken,
men samtidig menes det, at personalets
likviditet til opsparing må anses for ret
begrænset. Koncessioneringstanken har
fået en positiv modtagelse, og dette må
tydes som en afstandtagen fra mulighe
den for uønsket indflydelse via aktie
opkøb. Men det fremhæves samtidig, at
ånden og ideen i korpset ikke må for
svinde af denne grund. Hvorvidt koncessioneringstilslutningen er udtryk for
et virkeligt ønske eller blot den bedste
ud af flere muligheder, eller måske den
mest »moderne«, skal i nærværende
være uskrevet. Københavnerne var her
igen lidt anderledes stemt, idet de dog
også viste sig som absolutte tilhængere
af en koncessioneringstanke. Derudover
pegede de københavnske reddere på
muligheden for at omdanne redder
gruppen til en kapitalgruppe ved tilbud
om B-aktier i korpset. B-aktierne skulle
ikke være i fri handel, men kun til per
sonalet.
Centralalarmering fik som ventet en
blandet modtagelse. Det var ventet, for
di erfaringerne hidtil ikke ligefrem har
opildnet til flere forsøg. Man må i
hvert fald kunne udlede, at investerin
gen i et hensigtsmæssigt kommunika
tionssystem gerne skulle være mindre
end besparelsen ved indførsel af cen
tralalarmering.
Typisk for besvarelserne af spørgsmå-

let om, hvorledes forøgede driftsom
kostninger på 14,3 mill. kr. skal skaffes,
er, at man bør interessere sig nok så
meget for begrænsning af omkostninger
som for forøgelse af indtægter. En
mere hensigtsmæssig selskabs-arbejds
deling, et standardiseret vognindkøbs
program og udnyttelse af brandbered
skab til vognreparationer har været
nævnt. Der synes enighed om, at nye
stationsbyggerier skal fremmes mest
muligt, og med hensyn til indtægterne

Gruppearbejde pd Ornum Strand.

peges på brandrefusionsbeløbene, stan
dardoverenskomsterne og enkelte abon
nementsforhold.
Sluttelig bør kun nævnes, at disse kon
ferencedage utvivlsomt har bibragt per
sonalet større forståelse for ledelsespro
blemer, hvorimod ledelsen til gengæld
har fået impulser om de tanker, som
personalet har gjort sig med hensyn til
disse problemers løsning.
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Øverst til ven s tie
O. P. Hcnningscn i aktion.
Til højre det overdådige kolde
bord. Nedenunder
konferencearrangørerne
B. Johansen og P. Straarup
noterende sig AOF-konsulent
Arne Jensens manende ord.
Til højre gruppearbejde om det
runde bord. Fra venstre
Lynggaards hårtop, derefter
Preben Hansen, Glostrup,
Bent Jensen, Gladsaxc,
og personale forenings formand en
Preben Sonne, flankeret af
sin næstformand,
Gunnar Petersen.
Nederst Torben Hansen,
Kjærsgaard, P. W. Christensen,
Højmark, Møller-Pe tersen,
F lindt, Kurt Andersen,
Meldgaard og Westergaard.
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LEDERKURSER
Som resultat af et samarbejde mellem
De Danske Redningskorps og Arbejdslederforeningen har der i ugen fra den
15. april til 20. april været afholdt et
lederkursus for stationsledere og assi
stenter.
Inden kursets afholdelse var der par
terne imellem enighed om hovedret
ningslinierne for kurset, idet den tekni
ske grundlæggende uddannelse allerede
er fastlagt og sanktioneret af leder
gruppen og følger de uddannelsesmæs
sige muligheder, som er givet af ar
bejdsministeriet (uddannelsesloven), ju
stitsministeriet (Statens Brandskole) og
indenrigsministeriet (civilforsvarets kur
ser).
I;or personel fra ledergruppen, som ik
ke har gennemgået ovennævnte kurser,
hvoraf flere først er etableret indenfor
de sidste 3-5 år, er det et udtalt ønske
om, at der åbnes mulighed for deltagel
se på linie med de retningslinier, som
er givet i »lov om efteruddannelse af
faglærte«. Redningskorpsene har an
modet Arbejdslederforeningen om gen
nem sin deltagelse i dertil nedsat udvalg
at benytte sin indflydelse mest mulig
i sådan retning, at lederne - selv om de
cvt. ikke får godtgørelse for mistet arbejdstjeneste - i alle tilfælde får mu
lighed for at følge eksisterende kurser,
som i givet fald kunne sammensættes
med deltagere udelukkende fra arbejdsledergruppen.
Det afholdte lederkursus var som følge
af ovenstående fortrinsvis helliget ad
ministrative problemer af mere intern

karakter og fordeltes i store træk på
efterfølgende emner, idet korpsets egne
ledere benyttedes som lærere:
Uddannelse 4 timer
abonnementsforhold 2 timer
EDB og rapporter 2 timer
Brandtjeneste m. m. 5 timer
Overenskomster, arbejdsret m. m. 5
timer
Regnskaber 3 timer
Korpsets målsætning 2 timer
Gruppearbejde vedr. kurset 4 timer
Forsikringer m. m. 2 timer
Besøg diverse afdelinger (aften) 5
timer.
Som eneste externe lærer medvirkede
konsulent Freddy Hansen, der benytte
de 12 timer til gennemgang af og grup
pearbejde*“ i kommunikation, instruk
tion og odregivning, arbejdsledelse, le
delsesformer og personbedømmelse.
Samtlige deltagere og undervisere gik
med stor interesse op i arbejdet, bl. a.
kan fremhæves, at hele påskemandag
blev benyttet til undervisning for at op
nå det tilstræbte timeantal. Sidste kur
susdag blev benyttet til gruppearbejde
med det formål, at deltagernes erfarin
ger fra kurset kan danne grundlag for
tilrettelæggelsen af fremtidens tilsvaren
de kurser. Kritikken var særdeles posi
tiv - mindre ændringer vil blive fore
taget - men i store træk kan kurset vist
betragtes som en succes og et glim
rende grundlag at arbejde videre på, og
næste kursus er i disse dage allerede en
realitet.
W. Ric-Hansen
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Stationsledersammenslutningen
i Nordjylland

J

Den nordjyske stationsledersammenslutning kunne måske være forbillede for lignende
gruppearrangementer i det øvrige land. Alle stationsledere nord for Limfjorden mødes
en gang om måneden og diskuterer faglige problemer - på tværs af aktieselskabs
grænserne. Det sker som regel, at stationslederne supplerer sig med gæster indenfor
og udenfor korpsets rækker, for at få den bedst mulige informering om det fastlagte
emne. Udover den faglige interesse, hver enkelt stationsleder har i disse møder,
lærer man hinanden rigtigt godt at kende. Småproblemer og eventuelle kontroverser
bliver aldrig store, fordi de tages op under hyggelige former og behandles fra start.
Fra stationsledersammenslutningens primus motor, stationsleder Valdemar Nielsen,
Dronninglund, har vi modtaget følgende interessante referat af et møde i sammen
slutningen, hvor områdets distriktsbrandinspektør gennemgik brandlovens bestem
melser:

På et møde, arrangeret af den nordjy
ske stationsledersammenslutning, der
afholdtes i Brønderslev den 19 .februar,
havde man inviteret distriktsbrandin
spektør S. H. Andersen, Aalborg.
Distriktsbrandsinspektøren gennemgik
brandloven og de nye bestemmelser an
gående hjælpebrandmandskabet på
landet.
Stationsleder Knud Ottesen, Brønders
lev, bød velkommen og omtalte kort
vor sammenslutnings arbejde.
Distriktsbrandinspektøren indledte med
at takke for velkomsten og sagde, at
han nok kom som kontrollant, men
at han også kom som en god ven, og
efterhånden var der ikke meget at kon
trollere, og når der var noget at anke
over, var korpset altid meget lydhør
over for myndighederne.
Brandlovens kapitel III blev herefter
gennemgået, og her omtalte brandche
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fen den hjælp, man kan rekvirere til
rednings- og slukningsarbejde, herun
der, traktorer, transportmidler m. v. i
indtil 24 timer uden betaling. Ved op
rydning og efterslukning udover denne
tid skal betales. (Kommunen).
§ 21 omtaler brandvæsenets ret til
eventuelt at nedbryde bygninger for
standsning af ildebrand. (Spørg altid
politimesteren, hvis denne er til stede).
Skade forvoldt af brandvæsenet betrag
tes som brandskade.
Brandvæsenet er berettiget til i ildebrandstilfælde at benytte det vand, der
findes i brønde, vandledning og andre
vandsteder.
Under § 22-23-24 omtalte brandche
fen »kommandoforholdet« i landkom
muner, hvor redningskorpsene er den
store slukningshjælp. Her blev det kraf
tigt pointeret, at ledelsen af sluknings
køretøjet altid har kommandoen på

brandstedet, hvad enten han er stations
leder, assistent, redningsfører eller red
der.
Med hensyn til afspærring af brandste
der er det politiets opgave, men poli
tiets eller brandvæsenets personales an
visninger skal adlydes af tilskuere.
Politimester, Falck-Zonen eller kom
munal brandinspektør kan tilkalde as
sistance til ildebrand, og her indskær
pedes det af distriktsbrandinspektøren
altid at kalde det nærmeste brandvæ
sen, enten det var redningskorpset eller
kommunalt brandvæsen.
Dersom assistance har været tilkaldt, og
der opstår et betalingsspørgsmål (kom
munen vil ikke betale), afgøres sagen
af amt eventuelt af justitsministeriet.
Civilforsvarskorpset kan rekvireres i
katastrofetilfælde.
§ 26. »Brandvæsenet skal have for øje,
hvad brandårsagen eventuel kan have
været og påse, at unødvendige nedriv
ninger af elledninger, elmålere m. v.
ikke finder sted.
Om vandforsyningen, der omtales i §
13, sagde brandchefen, at kommuner
ne er pligtige til at sørge for den nød
vendige vandforsyning, såsom brand
damme, vandreservoirer, brandhaner
m. v. Herunder sagde brandchefen, giv
aldrig køb, når vi taler branddamme
med kommunerne, sørg altid for, at af
standen fra tættere bebyggelse til brand
dam aldrig bliver over 300 m, og af
standen mellem brandhaner i bykvar
terer ikke er over 200 m.
Brandhaner bør aldrig opsættes på led
ninger under 2”, herunder blev omtalt
plasticledninger, hvori tryktab er ringe.
Det nye cirkulære om slangemængden
1500 m blev omtalt, og hertil bemær
kede brandchefen, at den øgede slan
gemængde betød et stærkere angreb,
og at man jo selvfølgelig også kunne nå
brandsteder længere væk fra vandfor

syningen, han henviste i øvrigt igen til
ikke at give køb ved anlæggelse al
branddamme.
Efterhånden som større tankkapacitet
vinder frem på slukningstogene, er selv
en brandhane anbragt på en mindre
ledning en god hjælp, og branden kan
mange gange nedkæmpes på denne må
de. Sørg for skiltning ved branddam
me og vandforsyningssteder. Orden i
arrangementet betyder større effektivi
tet. Til redningskorpsets overenskomst
ingen kommentarer.
Vedrørende
hjælpebrandmandskabet,
der bortfalder pr. 1.-4. 1968, såfremt
korpset er i stand til at opfylde be
stemmelsen vedrørende udrykning med
6 mand inden for 5 minutter.
Normalbrandvedtægten siger: Brandfo
ged, assistent, 3 hjælpebrandmænd +
stedlig beredskabsstyrke 3 mand.
I brandkredsene skal nu forefindes
brandfoged + beredskabsstyrke 3
mand, men findes der flere tættere be
byggelser, klitplantager eller moser, kan
det være nødvendig at opretholde et
større beredskab, og endelig har kom
munerne lov til at opretholde hele styr
ken, men redningskorpsenes betalings
pligt ophører ved mandskabets frem
møde ved brand.
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Fremtidige øvelser: 1 årlig øvelse, øvel
sesplanerne bortfalder, distriktsbrand
inspektøren forlanger for fremtiden kun
et ark papir med angivelse af tid og
sted for øvelsen. Efter øvelsen indsen
des en kort rapport over forløbet.
Brandchefen ville være glad for, at vi
medsendte oplysninger om vandforsy
ningen i kommunerne. Den anden år
lige øvelse i kommunerne er korpset
ikke forpligtet i, men distriktsbrandin
spektøren anbefalede os at hjælpe de
kommunale brandinspektører.
Herefter blev omtalt vore 8 øvelser med
eget mandskab, som jo er et led i det
nye overenskomstsystem jfr. normalbe
stemmelserne pkt. 1. 1.
Derefter omtaltes anbringelsen af slan
gemængden på de forskellige enheder.
Slangetenderen skal være pakket med
500 m slange og automobilsprøjten
med 750 m slange. I øvrigt var der hos
distriktsbrandinspektøren
tilfredshed
med, at efterhånden alle stationer i
Nordjylland havde fået slangetendere.
Angående slukningstogenes normering:
Enten automobilsprøjte + påhængs
sprøjte + slangetender eller vagtsprøj
te + slangetender + bærbar sprøjte
eller påhængssprøjte.
Angående alarmcentralerne kun dette:
Et betydeligt tilbageskridt i forhold til
de tidligere manuelt betjente telefoncen
traler.

Derefter gik distriktsbrandinspektøren
over til at omtale de forskellige hånd
slukningsmidler, der findes i handelen
og anbefalede, at vi altid solgte de rig
tige slukningsmidler til de forskellige
formål. (Håndsprøjtebatterier, kulsyre,
pulver).
Husk altid at få nyt personale designe
ret.
Derefter var der lejlighed til at stille
spørgsmål.
Her blev bl. a. spurgt, om man i en gi
ven situation kunne rekvirere en tank
vogn fra mejeri til vandtransport. Sva
ret var bekræftende.

Angående vandforsyningen på landet:
Distriktsbrandinspektøren var altid glad
for at blive underrettet, hvis man fandt
ud af, at vandforsyningen i et område
var utilstrækkelig, så ville man følge
sagen op.
Efter distriktsbrandinspektørens indlæg
havde driftsleder E. Bødker, Aalborg,
ordet og meddelte, hvilke fornyelser
der på brandslukningsmateriellets om
råde ville blive i 1968 i Aalborg A/S.
Station Brovst: Ny vagtsprøjte.
Nørresundby og Løgster: Nye slange
tendere, derefter ville alle stationer un
der Aalborg have fået udstationeret
slangetendere.
Vakl. Nielsen.

BREVE UDEFRA
Chefen og redderne,
Falck & Zonen,
Tåstrup.
Alle de venlige Falck-reddere, som var så venlige at køre mig til Bispebjerg
Hospital, sender jeg mine venligste hilsener, også chefen for stationen med tak for
god hjælp.
Deres Ruth Hansen
pt. Las Palmas
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Til Direktionen for Falck & Zonen
Falck-Huset
Polititorvet
1567 København V.
29. maj 1968

Herved vil jeg gerne udtrykke min store glæde for samarbejdet med Falck &
Zonen i anledning af tronfølgerens fødsel. Al assistance blev udført med største
hjælpsomhed, venlighed og præcision. Jeg beder direktionen overrække perso
nalet min bedste tak.
Med venlig hilsen
Dyre Trolle

Assistancen til tronfølgeren var varslet
forud af professor Dyre Trolle og givet
assistent Svend Lynggaard som en per
sonlig opgave. Beredskabet strakte sig
over flere dage, og da overførslen fra

Amalienborg til Rigshospitalet skulle
ske, var assistent Helge Morell Langaa
og redder Torben Laut rup »vagthaven
de« og foretog den vellykkede tur.

Falck,
Svendborg.
Hermed en hilsen til alle. Husker stadig de dejlige dage jeg havde sammen med
eder, og håber en dag at måtte se eder her i Marokko i vor sol med sine svalende
solstråler af guld og nyde vor vidunderlige landskabers skønhed og den marokkan
ske gæstfrihed.
Hilsen
Ahmed er marokkaner, og besøgte sta
Ahmed
tionen i Svendborg sammen med en
dansker, der er ansat i Casablanca.

*

Hr. stationsleder
Skaaning Pedersen
De Danske Redningskorps
Slagelse.
Vedr. assistance for vogn DA 21.380
Undertegnede vil gerne hermed takke
Dem for Deres udmærkede assistance
i anledning af mit motorstop i Slagelse
forleden.
Alt klappede efter planen, takket være
Deres udmærkede organisation.
Med venlig hilsen
IMPEX TRANSPORT
O. Lodberg

Falck-Zonen Vejen St.
Lad mig få udtalt vor store tilfredshed
med den måde, Deres mand løste op
gaven på hjemkørsel af vor syge datter
fra A skov til Spentrup, 5.-4.
Jeg ved ikke hans navn, men så flink
og tjenstvillig han var, var det korte
bekendtskab med ham for os alle en
fornøjelse, som vi tænker tilbage på
med glæde. Vil De hilse ham fra os.
Deres fhv. sognepræst
H. F. Christensen
Vi kan tilføje, at det var redder Willy
Christensen, Vejen, der foretog den i
alle måder vellykkede transport.
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Falck-Zonen, Odense.
1 begejstring og beundring for den store og gode indsats, som Deres dygtige og
hjælpsomme folk yder på så mange områder, fik jeg for nogen tid siden lyst til
at skrive et par vers.
Jeg sendte dem til en lokal avis og glædede mig til, at De eventuelt skulle se dem;
men da versene ikke blev optaget, tillader jeg mig herved at sende dem direkte
til Dem i håbet om, at De ikke vil finde det upassende af mig.
Med venlig hilsen
Aage Vilh. Pedersen

Vi synes, at versene er endog meget
fine, og kvitterer for hr. Petersens
venlighed ved at bringe dem her:

Falck-Zone-manden mere kan
end slæbe biler hjem:
hvis kælderen er fuld af vand,
er sagen dog ej slem;
han pumper let den ganske tom
hvorfra end vandet det så kom det hører med til faget
at dække hul i taget!

Falck-Zone-manden er en ven,
som vi i nøden har,
og hvor så end vi kommer hen,
til hjælp han sidder klar,
det gør han både dag og nat,
og det er rart at vide, at
hvis man hans hjælp behøver,
han et minut ej tøver

Hans hjælpsomhed er helt enorm
og klart hans overblik;
er træer væltet i en storm
og spærer al trafik,
Falck-Zone-mænd med megen hast
det største træ, hvis rødder brast,
får væk til alles glæde
ved hjælp af kran og kæde.

Når bilen med sin gode last
af kone, børn og hund
på landevejen er kørt fast
af uopklarlig grund,
vi ved: en Falck- og Zone-mand
en hurtig hjælp da yde kan søg blot til telefonen
og ring til Falck-stationen!

Er døren smækket, nøglen glemt,
og ingen anden fås,
Falck-Zone-manden dirker nemt
op hver en smækkelås,
og når vi »værk« i benet fik,
så kørte han os til klinik -hav tak! Du er med ære
en ven, som han bør være!

Undertegnede ønsker hermed at opsige mit abonnement tegnet på min Saab, som
jeg desværre forulykkede med 14. september på Englandsvej i Dragør eller Tårnby.
Vognen blev totalt ødelagt, og som det fremgår af vedlagte skrivelse, har jeg mod
taget den forsikrede pengesum for den.
Ved samme lejlighed må jeg sige, at ifølge mine børns udtalelser skylder jeg Deres
personel på stationen på Englandsvej, Tårnby, tak for deres husly og udmærkede
hjælp til hospitalet, da jeg foruden arm- og benbrud havde sammenklappede lunger,
Tak.
R. K. Thorup Madsen.
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NYE BYGNINGER

ENDNU ET FALCK-HUS
Først på aftenen den 15. marts hævede
direktør W. Falck sit glas og bød med
arbejderne inden for ODENSE A/S’s
administration velkommen i det nye
FALCK-HUS, der har til huse på en af
Odenses strøggader, Kongensgade. Hele
dagen havde medarbejderne haft travlt
med at flytte fra de tidligere lokaler på
Klostervej. Direktørens velkomst var
optakten til en festlig aften - improvi
seret fra først til sidst - med smørre
brød, taler og en svingom i den kom
mende hullestue, - jo, ODENSE A/S
holdt flyttedag med manér.
Det var et mangeårigt ønske, der gik
i opfyldelse med denne flytning af ad

ministrationen fra de trange og meget
spredte kontorlokaler i korpsets ejen
domme på Klostervej, hvor man har
haft til huse siden starten i 1919.
Det nye FALCK-HUS i Odense er købt
af den socialdemokratiske presse og har
i mange år været hovedsæde for
FYNSK AKTUELT. Efter store om
lægninger inden for den socialdemokra
tiske presse var ejendommen blevet for
stor til AKTUELT’s behov, hvorfor
den blev udbudt til salg. Ejendoms
komplekset består af 2 ejendomme, hvoraf hovedbygningen har facade mod
Kongensgade og denne ejendom er for
nogle få år siden ombygget og moder-
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Abonnements
afdelingen i de
nye lokaler med
tappe filt på
gulvene og
ira paneler på
vaggene.

niseret og var derfor i acceptabel stand,
hvorimod »bagbygningen«, - der tidli
gere havde indeholdt sætteri og trykkeri,
nærmest talt var i en sørgelig forfat
ning. Det ligger ganske klart, at denne
ejendoms forfatning har holdt evt. kø
bere tilbage. Direktør W. Falck så imid
lertid, hvilke muligheder, der var i
dette ejendomskompleks, og alle må
erkende, at det var en fornuftig dispo
sition, da direktøren anbefalede købet
over for bestyrelsen.
Med den ombygning, der skulle til, stod det ganske klart, at man for at
holde den fornødne kontrol med arbej
dets fremadskriden og i det hele taget
holde bygningen inden for forsvarlige
økonomiske rammer måtte man alliere
sig med en rådgiver inden for bygge
sektoren. Valget faldt på ingeniørfir
maet L. Aulkær Andersen, og der er
ingen tvivl om, at den rådgivning og
støtte, man her har hentet, har været
væsentligt medvirkende til det færdige
resultat. Den rådgivende ingeniør eller
hans medarbejdere besøgte så at sige
dagligt arbejdspladsen og afgav korte,
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fyldestgørende rapporter, således at man
hele tiden kunne se, om tidsplanen blev
overholdt, og om ændringer i planen nu
blev udført som ønsket osv.
Resultatet er blevet smukke, lyse og
venlige lokaler med fornuftig placering,
og man har fået »ansigt« udadtil med
en smuk facade. Publikum kommer di
rekte ind fra gaden i ekspeditionen,
hvor man udleverer forbindsstoffer,
træffer korpsets inspektører. Endvidere
har man fået 2 udstillingsvinduer. Mel
lem de to ejendomme er der anlagt en
gårdhave, som kunderne til abonne
mentskontoret passerer. Foruden at få
samlet alle kontorer under »én hat«,
fik man også lokaler til en hullestue,
der - når de fornødne maskiner er le
veret - skal beskæftige 8 damer, der
skal »hulle« rapporter for Odense, Vejle
og Århus og endvidere nytegninger for
København.
Samtidig med administrationens fraflyt
ning er man gået i gang med en større
ombygning af de tidligere kontorloka
ler på stationen, Klostervej 28. Man
ønsker herigennem at skaffe bedre og

fornuftigere forhold for medarbejderne
i redningstjenesten. Her skaber ombyg
ningen lidt problemer, idet medarbej
derne skal være i bygningen, medens
ombygningen står på, - men man tager
det pænt og glæder sig til resultatet, der betyder en velindrettet vagtcentral,
opholdsrum, bedre køkkenfaciliteter
osv. Også stationens facade får en
»make up«, således at korpsets fynske
hovedstation i løbet af 1968 vil præ
sentere sig på en værdigere måde i det
odenseanske bybillede. K. A. Rasmussen

103

i billedet, bør det oplyses, at de brand
vagter, der omtales fra 1926 - i mod
sætning til de tidligere omtalte - var
automobilsprøjter, der udlagdes selv
stændigt uden forbindelse med en red
ningsstation, væsentlig i landkommu
nerne.

Hr. redaktør.

Tak for den venlige omtale af bogen
»De Danske Redningskorps i 60 år« i
sidste nummer af »Meddelelser«.
Der er imidlertid et par enkelte punk
ter, som jeg gerne vil kommentere.
For det første omtaler De det som et
minus, at der kun er sket en mindre
udvidelse af billedstoffet i Falck-afsnittet, medens Zone-billedstoffet for
en større dels vedkommende er udskif
tet, og De slutter med at sige, at dette
menneskelig set er forståeligt, men
hæmmer objektiviteten.
Hertil vil jeg gerne bemærke, at det
har været en aftale, at billedmaterialet
skulle forsøges forbedret således som
lovet prænummeranterne - fordi det
var naturligt og af værdi for bogen,
og adgangen har været fuldstændig lige
for begge parter til at bruge det mate
riale, man fandt bedst egnet.
Da man desuden har bragt spørgsmå
let om brandvagter fra 1922-1926 ind
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Automoblisprøjterne var som nævnt
specielt konstruerede, var godkendt af
direktør Sophus Falck og udlagdes ef
ter aftale med ham som »private« Zone-Brand-Vagter, idet redningskorpset
på daværende tidspunkt ønskede den
ne ordning i stedet for selv at finan
siere.

Hvad angår selve bogen, nævner De,
at det meste af bogens indtægter skal
gå til et fond til gavn for korpsets per
sonale. Dette er rigtigt, men for at
undgå misforståelser vil jeg gerne frem
hæve, at ordet »indtægt« på ingen må
de må opfattes som overskud. Tvært
imod er der tale om et ikke ubetydeligt
underskud, som jeg dog var indstillet
på på forhånd, men det, jeg har lovet
prænumeranterne, da jeg i 1966 opfor
drede dem til at tegne sig, er at stille
et beløb tilsvarende det beløb, de ville
aftage bøger for, til rådighed for et
fond med det formål at virke for den
gode korpsånd og det gode samarbejde
inden for korpset. Dette beløb har vist
sig at andrage ca. 32.000 kr.

Med venlig hilsen
E. J. Wiboltt

FRA og TIL STATIONERNE
Togulykke ved Glostrup
Der er et gammelt mundheld i red
ningskorpset der siger, at en eller an
den overnaturlig magt holder hånden
over os, når det rigtigt brænder på.
Det blev atter bevist natten mellem den
11. og 12. januar i Glostrup, hvor sta
tionen - som alle andre - havde usæd
vanlig travlt på grund af vintervejr.
Alle på nær én mand var hjemme nogle for at få ny tur - da DSB kl.
1,03 via 0-0-0 meddelte, at et person tog med ca. 35 passagerer var afsporet
og kørt ind i en bropille umiddelbart
ved jernbanestationen i Glostrup.
Station Glostrup har også lægevagt med
lægen boende på stationen i vagtpe
rioden, men da der er små 45 opkald
hver nat, er det nu meget sjældent, at
han gør brug af den tildelte seng. Og
så på dette område var man heldig.
Lægen, dr. N. Jensen, var lige kommet
hjem, da han blev ringet ud til am
bulancen i forbindelse med togulyk
ken.
Mindre end 1 minut efter alarmen var
4 ambulancer og en katastrofevogn af
sendt. Hurtigt stod det på ulykkesste
det klart, at der ikke var behov for at
iværksætte den gældende katastrofe
plan, men da lokomotivføreren i motor
vognen sad fastklemt, rekvireredes for
en sikkerheds skyld et narkosehold fra
Glostrup Amtssygehus, idet dr. Jensens
udstyr muligvis ikke ville slå til.
Selve redningsarbejdet forløb nogen
lunde glat. Den første forhindring var
kortslutning i det elektriske system,
således at redderne fik voldsomme elek
triske stød, når de nærmede sig toget.
Da først strømmen på hele banelegemet

var afbrudt, blev de chokerede passage
rer hjulpet ud og bragt til jernbanesta
tionen. Enkelte blev forbundet på ste
det, medens i alt 9 blev bragt til amts
sygehuset. Togføreren måtte efter læ
gens beroligende indsprøjtning befries
ved hjælp af hydraulisk værktøj, og da
det røg fra den knuste motorvogn, blev
Glostrup Brandvæsen for en sikkerheds
skyld tilkaldt. Efter ca. 20 minutters
redningsarbejde blev togføreren befriet
og bragt på sygehuset. Han havde fået
kraniebrud og forskellige andre kvæ
stelser.
Årsagen til ulykken var et brud på en
hjulskive på togets motorvogn. Udover
narkoseambulancen fra Gladsaxe og en
radiodirigeret ambulance fra Rødovre
klarede stationen i Glostrup ulykken
alene.
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Nedslagtning på Rygaard
Fra stationsleder Kaj Olsen, Lyngby,
har vi fået følgende rapport om ned
slagtning af 425 stykker kvæg - 70 får
og lam samt 3 lamaer på »Rygård«,
GI. Holte på grund af mund- og klov
syge:
Den 18. marts kl. ca. 23,00 blev vi af
kredsdyrlægen i Holbæk anmodet om
at foretage ovn. nedslagtning. Da det
så afgjort var en uvant opgave, vil jeg
indrømme, at vi var noget betænkelige,
men kredsdyrlægen insisterede på, at
korpset skulle udføre opgaven.
Jeg underrettede driftsleder Ivan An
dersen, der var behjælpelig med at
skaffe slagtere fra andre stationer, det
viste sig, at der kunne fremskaffes 4
professionelle slagtere - ligeledes blev
106

vi enige om, hvad der skulle bruges
af entreprenørmateriel til gravearbej
det.
Der blev foretaget utallige telefonsam
taler de følgende 2 timer, jeg lovede
kredsdyrlægen, at vi kunne starte den
følgende dag kl. 12,00.
Det nødvendige mandskab og materiel
til opgaven bestod af følgende:
1. Gravemaskine - 100 m3/timen
Buldozer.
3 mand.
2. 2 traktorer - 2 mand.
3. Drejekran med tilstrækkelig udlæg.
4. Kranvogn til flytning af ovn.
5. Lysanlæg.
6. 3 boltpistoler + patroner.
7. Overtrækstøj + handsker.

8. Diverse rebstropper.
9. Forplejning m. m.
+ 14 mand:
H. Petersen, Gladsaxe (slagter)
Lindgren, Gladsaxe
K. Jensen, Ballerup (slagter)
Ketner, Tårnby gård (slagter)
Johansen, afd. E
H. J. Petersen, Lyngby
P. Jacobsen, Lyngby
C. Villadsen, Lyngby
J. Vendt, Lyngby
T. Sandahl, Lyngby.
L. Lercke Olsen, Lyngby
Aage Jensen, Lyngby
Arne Petersen, Lyngby (slagter)
Kai Olsen, Lyngby
Arbejdet startede først kl. ca. 15,00, da
der var visse formaliteter med diverse
myndigheder, der skulle klares. Opga
ven blev løst på følgende måde:
Entreprenørerne gravede et kæmpehul
- 40 m langt, 3 M2 m dybt og 5 m bredt
i bunden og 8 m bredt foroven. Be
stemmelserne siger, at der skal være
IV2 m jord over dyrene.
4 mand til indfangning - dyrene gik
løse i bokse med ca. 15 i hver boks.
5 mand til selve nedskydningen - 2
skytter - 2 mand til at holde dyrene 1 mand til ladning af boltpistolen.
2 mand (gårdens folk) til kørsel med
traktorerne.
2 mand til kranvognsarbejdet.
2 mand nede i graven - alle dyrene
skulle bugskæres for at undgå oppust
ning under forrådnelsesprocessen.
Med undtagelse af Johansen, der be
tjente kranen og de 4 mand, der fore
tog indfangningen, blev der skiftet
pladser med mellemrum. Alle - på nær
en enkelt mand - havde lejlighed til at
arbejde med boltpistol, selvfølgelig i
bedste forståelse med dyrlægen. Der
var en dyrlæge i stalden under hele ar
bejdet, der varede i 24 timer.

Bileder fortaller bedre end ord, at denne opgave
var en alt andet end behagelig oplevelse, men den
blev løst — og det må vare det vigtigste.

På et vist tidspunkt kaldte jeg hjem
til stationen og bad om at holde folk
klar til udskiftning; men efter en til
trængt spisepause var alle klar til at
fuldføre arbejdet, hvilket naturligvis
var en stor fordel, da det var svært at
skifte ud på grund af smittefaren, men
også tidskrævende at sætte nye folk i
gang.
Det var helt igennem en ubehagelig op
gave - regn og mudder udenfor - et
sørgeligt syn både ude og inde. Det
eneste oplivende var, når »fangerne«
kom med en halvvoksen tyr - de 4
mand var så dygtige, at en ægte cow
boy ville have været grøn af misundel
se.
Jeg kan ikke finde tilstrækkelig med
rosende ord - det gælder entreprenø
rerne, gårdens 2 mand - og ikke mindst
vore egne folk, det var et helt fanta
stisk godt stykke arbejde, der blev ud
ført. Jeg vil gerne takke alle, der var
medvirkende til ,at opgaven blev løst
- så vidt jeg kunne bedømme, på en
for alle parter tilfredsstillende måde.
Kai Olsen
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Branden på Københavns Pektinfabrik —

i Lille Skensved
Onsdag aften, den 20. marts, bekæmpe
de stationerne i
Roskilde og Tås
trup en faretruende, eksplosionsagtig
brand på Københavns Pektinfabrik i
LI. Skensved (ca. 8 km fra Køge). Il
den opstod i en såkaldt fældehal, i hvil
ken der var placeret 5 store kar inde
holdende ca. 10.000 liter sprit, der er et
led i den kemiske fremstilling af pektin.

Meldingen
Kl. 20,49 indgik alarmen direkte fra
fabrikken i LI. Skensved. Rekvirenten
var stærkt oprevet, så Køge-stationen
fik ingen nærmere besked om, hvad der
brændte. Stationen afsendte straks et
slukningstog bestående af slangetender
og automobilsprøjte med vagthavende
assistent og redningsfører samt 4 red
dere. Da køretøjerne var kommet ca.
3 km fra stationen, konstaterede vagt
havende assistent, H. Friis Madsen, et
kraftigt ildskær over fabrikken, og via
radioen blev stationen orienteret her
om. Distriktsleder H. Aagaard gav om
gående odre til at kalde assistance fra
stationerne i Roskilde og Tåstrup, der
blev kontaktet via radioen. Tillige med
8 brandmænd kørte distriktslederen
straks til stedet, og efter en kort rekog
noscering overtog denne kommandoen
på brandstedet. Kl. 21,11 ankom sta
tion Roskilde med katastrofevogn be
mandet med assistent og 5 reddere og
kort efter station Tåstrups vagtsprøjte
bemandet med redningsfører og 5 red
dere.
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Slukningsarbejdet

Slangetenderen foretog straks kørende
udlæg til fabrikkens spildevandsbassin,
beliggende ca. 200 meter fra brandste
det, og vandforsyningen var dermed
etableret. Som ekstra sikring anbragtes
en påhængssprøjte ved et fjernere spil
devandsbassin, således at man hele ti
den kunne sikre sig den ønskelige
vandmængde. Fra automobilsprøjten
udlagdes 2 HT slanger for at forhindre
ilden fra det brændende tag i at brede
sig til omkringliggende bygninger. Til
lige med 2 LT-slanger fra vagtsprøjten
udlagde station Tåstrup sianger fra en
brandhane i LI. Skensved ca. 300 me
ter borte og sammen med fabrikkens
eget brandværn angreb man ilden fra
den anden ende af bygningen.
Da det kunne få uoverskuelige følger,
dersom ilden bredte sig til de øvrige
bygninger, koncentrerede man i første
omgang slukningsarbejdet ved fælde
hallens porte og tag. Kl. ca. 23,00 vat
ilden under kontrol, idet det var lykke
des at begrænse ilden til den nævnte
ene fældehal. Der forestod dog derefter
et meget kompliceret slukningsarbejde
af branden, der nu var koncentreret til
de 5 kar med sprit. Det viste sig, at det
mest effektive slukningsmiddel i denne
forbindelse var vand, idet spritten ef
terhånden blev fortyndet så meget, at
den ingen brandmulighed havde. For
søgsvis blev ilden angrebet med skum,
men spritten nedbrød tilsyneladende
skummet, så det ikke havde nogen
kvælende virkning. Først ud på natten

lykkedes det at slukke ilden totalt, og
der forestod et stort oprydningsarbej
de, under hvilket station Roskilde eta
blerede nødbelysning.
1 slukningsarbejdet deltog i alt 6 køre
tøjer fra korpset bemandet med 27
mand samt 15 mand fra fabrikkens
eget brandværn.
Kort tid efter modtog korpsets direk
tion, tilige med en gave til distriktslede

Karl Pedersen

ren og mandskabet i Køge, et brev, der
er gengivet nedenfor.
Brandskaden opgøres til ca. 3/4 million
kroner. Hvis ilden havde forplantet sig,
kunne dette have medført en stands
ning i produktionen i ca. 1 år, men
takket være det dygtigt udførte sluk
ningsarbejde kunne produktionen i den
brandhærgede fældehal genoptages ca.
en uge efter.
jea

Skovlund pr. .Tikøb, den 27. marts 1968

Direktionen
Falcks Redningskorps
Polititorvet
Kø benhavn V

I anledning af den alvorlige brand, der opstod i A/S Køben
havns Pektinfabrik den 21. ds. , vil jeg gerne udtrykke
min store tilfredshed med den indsats, der blev ydet som
helhed fra slukningsmandskabets side.
Jeg er klar over, at denne brand kunne have udviklet sig
på en katastrofal måde for selskabet, og at dette blev und
gået, skyldes først og fremmest det fremragende overblik
og den effektive måde, som stationsleder H. Ågård, Køge,
ledede slukningsarbejdet på.
Jeg værdsætter det arbejde, Deres organisation har ud-

C.C.: Falcks Redningskorps, Køge
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Vagtfællesskaber, Alarmcentraler
og
Centralalarmering
Taastrup/Glostrup
Tre vigtige begivenheder for korpsets
stationer på Sjælland er ved at indtræf
fe. Den første gælder personalet på sta
tionerne i Tåstrup og Glostrup, der om
føje tid vil blive dirigeret fra en ombyg
get vagtcentral i Tåstrup. Hvorfor den
ne station blev valgt, skyldtes den om
stændighed, at stationen som brand
station fordrer et større personelt be
redskab end Glostrup-stationen, der
alene behøver beredskab til ambulan
ceudrykninger. Derfor stod det klart,
at hvis korpset ville forsøge sig med
centralalarmering i hovedstadsområdets
vestlige del, måtte Tåstrup blive det
naturlige led for fællesvagtcentralen.
De tre nuværende vagtmestre i Glos
trup overflyttes til Tåstrup og indgår
i deres vagtturnus som led i stationens
nævnte beredskab til brand.
Selve systemet kommer til at fungere
således, at alle meldinger indgår til
vagtcentralen i Tåstrup, der ved hjælp
af et fjernstyringssystem kan afsende
mandskab og materiel fra Glostrup el
ler det normale stationskaldeanlæg af
sende mandskab og materiel fra Tås
trup. Fra Tåstrup til Glostrup er der
etableret såvel personsøgeanlæg som
samtaleanlæg.
Såvel i Tåstrup som i Glostrup er der
foretaget ombygninger af mandskabsog kontorforhold med henblik på en
tiltrængt udvidelse af lokaler. Tanken
om vagtfællesskab blev så at sige »født«
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undervejs, idet det på grundlag af erfa
ringer andre steder fra er skønnet,
at det samlede ydelsestal for de to sta
tioner, 45.000 pr. år, synes at være
en størrelse, der ikke får rationaliteten
til at vige for det uoverskuelige system.
Rent organisatorisk bør det understre
ges, at den omtalte centralalarmerings
ordning er et vagtfællesskab og ikke en
omdannelse af Glostrup-stationen til
relæstation under Tåstrup. Dette med
fører, at der stadigvæk vil være ansvar
lige ledere placeret såvel i Tåstrup som
i Glostrup.
Men det er nærliggende at antage, at
dersom det viser sig, at denne central
alarmeringsordning kommer til at fun
gere ideelt - som formodet - vil der så
vel administrativt som teknisk med ti
den blive tale om en enhed, station
Tåstrup/Glostrup, der blot har to for
skellige udrykningssteder i området. I
øjeblikket gennemføres detailplanlæg
ningen og de praktiske foranstaltninger
af driftsleder Ivan Andersen, Gladsaxe,
og stationsleder L. E. Andersen, Tås
trup, der fra start har været hovedkræf
ten bag beslutningsgrundlaget.
Københavnsområdet

Den praktiske tilrettelæggelse af alar
merings- og assistanceproblemer i det
egentlige København og Frederiksberg
er ved at ske. Siden sammenslutningen
af Falck & Zonen i 1963 har der været

Vagtbordet på
vagtcentralen i
Tastrup set bagfra
vidner om, at
fællesalarmering
ikke bare er noget,
der kan laves fra
den ene dag til
den anden, hvis
den mest effektive
vognkontrol skal
opnås.

et behov for at koordinere de ydelser,
der udføres af stationerne Vesterbro,
Nørrebro og Frederiksberg, idet statio
nerne ligger så tæt, at deres ydelses
område praktisk talt har været det sam
me.
Første skridt blev taget, da stationen i
Lundtoftegade, Nørrebro, som tidligere
nævnt i 1966 fik vagtfællesskab med
Vesterbro. Næste skridt har været svæ
rere. Stationen på Platanvej havde så
mange forpligtelser fra konkurrence
tider, at den ikke umiddelbart lod sig
indlemme i et sådant fællesskab. Des
uden måtte det erkendes, at administra
tionen af så mange ydelser, som Vester
bro og Nørrebro tilsammen har foreta
get, havde flere »fødselsveer«, der for
håbentlig på nuværende tidspunkt er et
overstået stadium. Samtidig skulle sta
tion Vesterbro frigøres fra et vagtfæl
lesskab med Amagerstationer, men nu
er der ved at ske noget. I og for sig er
alle ledere og vagtmestre positive over
for disse central al armeringspi aner. Der
er naturligvis altid spørgsmål om hen

synet til den lokale kreds af abonnen
ter i de enkelte stationers område, men
det løses på den måde, at de fra den
pågældende station overflyttede vagt
mestre i første række tager sig af deres
»gamle« stationers problemer, blot sid
der de på vagtcentralen i stedet for på
den lokale station.
Det ville være synd at sige, at det på
Vesterbro værende lokale til central
alarmering er overdimmensioneret. Men
ved hensigtsmæssige ombygninger er
der skabt ganske gode og praktiske for
hold. Et andet problem har været at få
den station, der har vagtcentral til at
forstå, at stationens vagthavende ikke
af den grund er overordnet for de sta
tioner med vagtfællesskab.
Det er løst på den måde, at der har
fundet en tydelig adskillelse af station
og vagtcentral sted, men naturligvis
må denne adskillelse ikke få til følge, at
det hensigtsmæssige i at have vagtcen
tralens mandskab som »udvidet bered
skab« for hovedstationen går fløjten.
I løbet af ganske kort tid skulle alar
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meringsforholdene i Storkøbenhavn
altså kunne blive som vist på tegningen,
idet stationerne Vesterbro, Frederiks
berg og Nørrebro styres fra vagtcen
tralen i FalcK-Huset, Tårnby og Sundbyøster dirigeres fra en Amagervagt
central på Tårnbygård, medens såkald
te Ydre-Ring-station indtil videre har
selvstændig telefonekspedition - når det
omtalte Glostrup/Tåstrup fællesskab
bortses.
Alarmcentraler for fjembugseringer

Vi var lidt kede af, at de endelige de
tailplaner for fejrnbugseringer »sivede«
ud til pressen, før stationerne fik egent
lig orientering. Det medførte dog ikke
andre misforståelser end pressens egne,
hvor »Berlingske Tidende« blandt andet
fik opfattelsen af, at alle bugseringer
på Sjælland skulle foretages af statio
nerne i Roskilde og Køge. Ak sikke
ventetider, der kunne blive f. eks.
på Skælskøregnen for en lille morgen
start.
Vi havde dog orienteret på forhånd,
blandt andet gennem »Meddelelser« fra
januar d.å. i forbindelse med indkøbet
af den berømte »Sjællandsbus«. Tan
kerne om koordinering af disse fjernbugseringer var fremme allerede da det
såkaldte katastrofealarmeringsudvalg af
1966 drøftede den udsendte plan, og
da Vogntjenesten i juli s.å. udsendte det
lille langtursreglement, stod det klart,
at der måtte gøres noget helt specielt
for det sjællandske område, der ikke
ligner det øvrige land med hensyn til
bugseringsveje.
Den lille instruks om fjembugseringer
er udarbejdet og skal opfattes som et
tillæg til regulativet vedrørende lang
transporter fra 1966.
For så vidt angår sygetransporter og
færgeruter er ingen ændringer sket for
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det sjællandske område. De opdelte så
kaldte centralmeldestationer eksisterer
stadig.
Derimod tager det lille tillæg udeluk
kende sigte på fjembugseringer. Arsa
gen til, at det har været nødvendigt at
koordinere sådanne ydelser, kan kon
kretiseres i følgende:

1. Trafikken på hoved- og motorveje
har i ferietider og weekends været
så intens, at vore autoassistancer
med bilister, der fulgte strømmen
og fik havari, har været meget be
sværlige såvel for korpset som for
øvrige trafikanter.
2. De enkelte stationer har selv måttet
finde en såkaldt »skiftemulighed«,
hvilket har medført et meget stort
antal opringninger og en dårligere
hjælp til abonnenterne.
3. Tomkørslen med kran- og autotrans
portvogne har sandsynligvis ikke
været udnyttet i tilstrækkelig grad.
4. Det har ikke været muligt konstant
at kunne sikre sig, at der har været
et tilstrækkeligt kranvognsberedskab
i de enkelte områder på Sjælland og
Lolland-Falster.
I forbindelse med det udarbejdede til
læg er det forsøgt at standardisere be-

Alarmcentral Roskilde var den første, der fik sit
styrebord opbygget og afprøvet. For hver vogn!
station findes en rød og en grøn kontrollampe,
hvilket skulle kunne give det store overblik.

vagtstue, der skal koordinere fjernbugseringerne, altså station Roskilde og
Køge. Det lyder måske lidt drastisk
med ordet alarmcentral, men årsagen

har udpeget de to stationer som alarm
centraler, så hvorfor så kalde dem no
get andet. Vagtcentral er defineret som
den stations vagtstue, der foruden egne
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meldinger også modtager meldinger og
administrerer ture for andre stationer.
J forvejen er Vesterbro og Gladsaxe
vagtcentraler, idet førstnævnte admini
strerer alle kørsler for nogle stationer,
og sidstnævnte alarmopkald. Tåstrup og
Nykøbing Falster er ligeledes benævnt
vagtcentraler i fjernbugseringssystemet,
idet førstnævnte om føje tid og sidst
nævnte om lidt længere tid vil få cen
tralalarmeringsfunktioner for henholds
vis Københavns Vestegn og LollandFalster. Som nævnt på side 112 er der
ved at blive oprettet en vagtcentral i
Tårnby. Denne er udelukkende af prak
tiske grunde medtaget i fjernbugserings
systemet under Vesterbro, idet det har
været erkendt, at den eneste måde,
hvorpå kranvogne fra Amager kan del
tage i bugseringskoordination mellem
København og øvrige Sjælland er ved
kørsel over broerne gennem station
Vesterbros område.
Lad os sluttelig omtale et par menne
skelige og fagorganisatoriske spørgsmål.
Alle i korpset såvel som abonnenter
m. fl. kan kun være interesseret i så
rationel og koordineret kørsel som over
hovedet muligt. Det nedsætter såvel
køre- som ventetider, og giver forhå
bentlig færre og bedre skiftemuligheder.
Det i provinsen eksisterende faglige af
lønningssystem med kørepenge gør, at
der bør tages rimelige hensyn til, at
alle stationer ligeligt kan deltage i ture
af længere varighed. Det bliver alene
alarmcentralernes opgave at foranledige
dette omsat i praksis. Men det er sam
tidig alarmcentralens opgave at finde
den bedste køremulighed til hver assi
stance, så faglige forhold kan ikke væ
re eneafgørende. Hvis det er mest prak
tisk, at »Sjællandsbussen« afhenter 4
køretøjer langs hovedvej A 1, må den
ne løsning foretrækkes fremfor løsnin
gen med 4 lokale kranvogne.
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For at give alarmcentralen så gode ar
bejdsmuligheder som overhovedet mu
ligt opfordres alle til at være positive
overfor fjernbugseringssystemet. Det
må ikke indebære, at abonnenter ved
havarerede vogne får længere venteti
der, end de ville have fået ved lokal
hjælp. Tværtimod skulle der ved et
samspil mellem hjemkørsel - evt. med
tog - efter autouheld og fjernbugsering
gerne være tale om en forbedret servi
ce, og det vil altid være den lokale
stations ansvar at drage omsorg for
dette.

Men skulle der opstå tvistigheder, må
der internt kunne drøftes åbent om pro
blemerne. Det kan ikke være meningen,
at enkelte måske lidt uheldige løsninger
skal kunne nedbryde et helt system,
som andre korpsmedarbejdere har op
bygget. Ring direkte til alarmcentralen,
dens stationsledere eller distriktslederne,
hvis der opstår misforståelser. Så er det
helt sikkert, at sagen bliver undersøgt
og eventuelle fejl rettes.

Transportkuvert
De stationer, der ligger i umiddelbar
nærhed af færgehavne, ved hvor umå
delig stor betydning transportkuverten
har, når et forladt køretøj skal afhen
tes. I tillægget til langtransportregulativet er udfyldelsen af kuverterne end
nu en gang indskærpet. Direktør Hen
ry Jørgensen, Vejle, der kender proble
merne fra Juelsmindefær gerne, ligger
inde med mange eksempler på statio
ner, der har undladt udfyldelsen af
transportkuvert, og vi benytter lejlig
heden til også på dette sted at indpren
te, at transportkuvert skal udfyldes, når
et køretøj, der er »forladt«, skal trans
porteres over en strækning, hvor flere
stationer er indblandet i transporten.

Kaldte mand til live
på sygehusets fortov
RANDERS — To reddere fra Falck-Zonen i Randers har ved hjælp
af hjertemassage og mund-til-mund metoden reddet en 58-årig mand,
som i virkeligheden var død i flere minutter. Redderne Kjeld Juncher og Aksel Kjeldsen udførte det på fortovet uden for Centralsy
gehuset i Randers.
Juncher kom natten til mandag forbi sygehuset med en kranvogn
og så en mand falde om. Over radioen slog han alarm til stationen,
hvorpå han gik i gang med at give manden hjertemassage. Den 58årige åndede ikke og pulsen slog ikke. Redder Aksel Kjeldsen kom
til, og efter at der var gået næsten 40 minutter havde de to mænd
fået patienten kaldt til live. De kunne derefter bære ham ind på
sygehuset, hvor lægerne overtog arbejdet*

BRAVO RANDERS
Dette avisreferat taler for sig selv. Det
øvrige land kan kun tage hatten af for
redderne Kjeld Juncher og Aksel Kjeldsens resolutte handling.

bygningsarbejdere og Falck-reddere ar
bejdede side om side på toppen af byg
ningen, fik man arbejderen fri. Ilg og
Axelsen lod sig ikke afskrække og tog
turen ned langs husmuren med patien
ten i båren. Det viste sig, at patienten
var dræbt af bygningselementet.

Svær opgave i Rødovre

Station Rødovre blev den 5. april kaldt
ud på en vanskelig opgave. Meldingen
lød, at en arbejder på en byggeplads i
Brøndbyøster havde fået et IV2 ton
byggeelement ned over sig. Da den
første ambulance med redderne Leif
lig og Kaj Axelsen ankom, viste det sig,
at ulykken var sket 45 meter oppe i et
højhus - hvor trapper og elevator ikke
var bygget endnu.
Byggeelevatoren var samtidig med ulyk
ken trådt ud af funktion, men de to
reddere riggede resolut en platform til,
og lod sig hejse de 45 meter op med
båren, løftet af en bygekran. Efter et
kompliceret frigørelsesarbejde, hvor

Rødovre-redderne Leif Ilg og Kcj Axelsen klar til
nedfiring af patient fra 45 meters højde.
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PERSONALIA
Dødsfald

Inspektør Chr. Bøgely, Odense.
Uden forudgående sygdom er inspektør
Chr. Bøgely, Odense, afgådet ved dø
den den 27. marts, kun 62 år gammel.
Chr. Bøgely blev ansat i 1943 og har
i hele sin tid i korpset været beskæfti
get ved abonnementsafdelingen i Oden
se, hvor han i de senere år havde fun
geret som incassator. Chr. Bøgely var
en dygtig og flittig medarbejder, værd
sat af kunder og i korpset for sit gode
humør og muntre lune.

Udnævnt til vagtmester
På Sønderborg-stationen er telefonist
Jens Ove Jørgensen med virkning fra
1. marts blevet udnævnt til vagtmester.
Redder Bjørn Rystrand er med virk
ning fra 1. marts udnævnt til vagtme
ster på station Frederiksberg.
På stationen i Hellerup er redder An
dreas Jacobsen udnævnt til vagtmester
pr. 1. april.

*

Udnævnelser

Udnævnt til assistent
Den ledige assistentstilling på stationen
i Hellerup er med virkning fra 1. april
blevet besat med vagtmester Egon Jønson, Vesterbro. Jønson blev ansat som
redder på station Tårnbygård i 1963 og
blev i 1966 udnævnt til vagtmester på
station Vesterbros vagtcentral, hvor han
har været beskæftiget indtil tiltrædelsen
af den nye stilling i Hellerup.
Stillingen som assistent på den kombi
nerede Skjern/Tarm station er blevet
besat med redder Olaj Georg Jensen,
Varde. Olaj Jensen har 15 års ancien
nitet bag sig, idet han blev ansat på
station Varde i 1953. På baggrund af
Jensens store erfaring og uddannelse
inden for korpset er han blevet fore
trukket blandt ansøgere.
Som følge af assistent Poul Gravesens
udnævnelse til stationsleder i Frederi
cia er dennes efterfølger udpeget blandt
de øvrige ansøgere til stationslederstil
lingen, og valget er faldet på redder Sv.
Aa. Jensen, Sønderborg. Sv. Aa. Jensen
startede som redder i 1960 og er under
beskæftigelsen i Sønderborg blandt an
det uddannet som svømmedykker.

Udnævnt til redningsfører
Med virkning fra 1. marts er redder
Thorvald Jensen udnævnt til rednings
fører på stationen i Hammel.

Den ledige stilling som assistent på sta
tionen i Skive er med virkning fra 1.
juni blevet besat med vagtmester Hel
muth Andersen, Skive. Helmuth Ander

Stationsleder Jens D. Nielsen, Frede
riksværk.
Med sorg modtog vi meddelelse om
stationsleder Jens D. Nieslens død den
1. april. Jens D. Nielsen, der blev 65 år,
startede sin løbebane i korpset som red
der ved station Hjørring og blev 2 år
senere leder af samme station. I 1953
blev Nielsen forflyttet til hovedstatio
nen i København og i 1954 til Glad
saxe, hvor han gjorde tjeneste som
overassistent. I 1955 blev Jens D. Niel
sen atter stationsleder, denne gang på
stationen i Frederiksværk, hvor han
indtil sin død udførte ledergerningen
med stor omhyggelighed. Nielsen vil
blive savnet af både kolleger og medar
bejdere, der havde lært at sætte pris på
hans retfærdige væsen.

*
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sen har gjort en hurtig karriere inden
for korpset, idet han blev ansat i 1964,
udnævnt til vagtmester i 1966 og nu til
assistent. Den nye Skive-assistent er i
øvrigt kun 27 år.
Som et led i omlægningen af ledernes
vagtturnus på stationerne i Århus er
redningsfører Frands Voetmann, Århus,
udnævnt til assistent med virkning fra
1. juni. Voetmann blev ansat som red
der i 1960 og blev i 1964 udnævnt
til redningsfører. Frands Voetmann,
der i øvrigt er uddannet svømmedyk
ker, skal gøre tjeneste på stationen ved
Kystvejen.

Fra kontorerne:
Udlærte kontorelever
Henholdsvis 1. marts og 30. april er
eleverne Annie Larsen, Hellerup, og
Lene Mortensen, Falck-Huset i Køben
havn blevet udlærte. Annie Larsen star
tede i rapportafdelingen i Falck-Hu
set, men blev siden forflyttet til ud
landstjenesten i Hellerup. Til gengæld
startede Lene Mortensen i udlandstje
nesten, men blev siden forflyttet til re
visionsafdelingen i Falck-Huset. Vi iler
til med at bringe et - omend forsinket
- til lykke.

*
Udnævnt til stationsleder
Som ovenfor omtalt er den ledige stil
ling i Fredericia blevet besat med assi
stent Poul Gravesen. Gravesen, der er
uddannet typograf, blev ansat på sta
tion Fredericia i 1946, og har altså 22
års anciennitet bag sig. 1 1959 blev
Gravesen udnævnt til redningsfører, og
ved redningskorpsenes sammenslutning
i 1963 blev han udnævnt til assistent.
Gravesen har gennemgået flere kurser
og kan siges allerede at være fuldt for
trolig med stationslederarbejdet, idet
han gennem 6 perioder siden sin an
sættelse har været konstitueret sta
tionsleder sidst under afdøde sta
tionsleder Konradsens langvarige syg
dom. Direktionen fandt det derfor også
berettiget at overdrage ledelsen af Fredericia-stationen til Poul Gravesen.
På grund af sammenlægningen mellem
stationerne i Skjern og Tarm er sta
tionsleder Børge Bjerg, Skjern, med
virkning fra 1. april blevet forflyttet til
station Ikast, hvor han ligeledes skal
gøre tjeneste som stationsleder.

Den lille Lene i
lårkort, efter
hun er blevet
tid Ler t.
Hun har iøvrigt
indlagt sig stor
fortjeneste i forbindelse
med pakning af
»Meddelelser«.

*
Ny direktør i Ålborg A/S
På et bestyrelsesmøde i tilslutning til
årets generalforsamling i Ålborg A/S
blev selskabets hidtidige driftsleder,
Edgar Bødker, udnævnt til direktør i
selskabet. Ålborg A/S har hidtil haft
Jørgen Falck som direktør, og vil frem
over have begge, idet Bødker på ste
det fortsat skal lede den daglige drift
af det nordjyske område. Bødker for
lod for få år siden Næstved, hvor han
var en afholdt driftsleder for det meste
af Sjælland, og hans gerning som drifts
leder i Ålborg har ikke gjort ham min-
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dre afholdt. Han har ikke været ban
ge for at investere i godt materiel og
nye bygninger, hvilket områdets ledel
se og mandskab naturligvis sætter me
get stor pris på.

Vi siger pænt farvel til:

Stationsleder Kaj Wentzlau.
Det er med vemod, vi med udgangen
af juni måned må tage afsked med sta
tionsleder Kaj August Wentzlau, Hol
bæk, der nu har nået den alder, hvor
man bør lægge stationslederjobbet på
hylden. Gennem sine 37 år har Wentz
lau virket som stationsleder i Holbæk,
hvor han blev ansat ved oprettelsen af
stationen i 1931. Man kan derfor ro
ligt sige, at han mere end andre har
præget stationens ekspansion gennem
årene. Først på den gamle station ved
havnen - siden den midlertidige barak
- indtil ibrugtagningen af den nye sta
tion i 1964. Wentzlau er en kendt
mand i Holbæk, hvor han dagligt præ
ger bybilledet som ivrig knallerist. Både
personalet og udenforstående værdsæt
ter Wentzlau som en hjælpsom og for
stående personlighed. Når man har vir
ket i redningskorpset i 37 år, har man
selvsagt oplevet og set en masse ting.
Nogle oplevelser har været tragiske og
sørgelige, medens andre har været mor
somme og spændende. Af sidstnævnte
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kategori har en af Wentzlaus kolleger
berettet: »Wentzlau var altid første
mand på pletten, hvad enten det gjaldt
brand eller ambulance. For nogle år
siden blev Holbæk stationen kaldt ud
til en skorstensbrand. Ved Wentzlau og
Co.s ankomst brændte det kraftigt op
af skorstenen. For at hindre ilden i at
brede sig til stråtaget, tog Wentzlau re
solut en håndsprøjte og begyndte om
gående at kravle op på taget. Bestignin
gen af taget var imidlertid vanskeligere
end Wentzlau havde troet, men selv om
han på daværende tidspunkt havde pas
seret »kravle-alderen«, nåede han dog
tagrykningen. Håndsprøjten viste sig
dog i dette tilfælde ikke at være særlig
effektiv, hvilket dog skyldtes, at Wentz
lau under den vanskelige bestigning
havde tabt al vandet. Nå, taget brænd
te ikke alligevel, for det var jo trods
alt blevet vådt nogle steder.« Om
Wentzlau kunne der sikkert skrives en
både stor og interessant bog, men det
ville føre for vidt. En ting er dog sik
kert, at Wentzlau stadig vil følge med i
redningskorpsets arbejde som en slags
passivt medlem, og vi håber, at han
bl. a. som læser af »Meddelelser« vil
kunne følge vor videre udvikling.

*
80 år i redningskorpset
For nylig fandt et sælsomt jubilæum
sted i København. Redningsinspektør
Henry Tharsgaard og entreprenørfor
mand Helge Hansen fejrede tilsammen
80-års jubilæum i korpsets tjeneste. At
der skulle være ene nye ansigter at se
på de københavnske stationer, turde
da være modbevist ved et sådant jubi
læum. Den sjældne begivenhed blev in
ternt markeret på behørig vis under

deltagelse af direktionen og afdelings
leder Neerstrand fra entreprenørafde
lingen.
De to jubilarers løbebane og funktion
i korpset er vist kendt af en
hver. Tharsgaard, der er hovedstatio
nens chef, fungerer som redningsin
spektør og distriktsleder i det indre kø
benhavnske område, medens Helge
Hansen er en af de faste støtter i den
centraliserede entreprenørafdeling på
Amager.

Et »RO-ars-handtryk« uddeles jubilarerne af direk
tørerne Mogens og førgen Falck.

Hørt ved forbindstofudleveringen
»Hvilken type kasse har De hr? ? ?«
»Renault Dauphine ! ! I«
Nævnte ordveksling er ikke opdigtet, men
fandt virkelig sted i Falck-Husets forbindstofekspedition i foråret.

Bytteregisteret
Haves: Vandkanon
Ønskes: Demonstration
Henvendelse: De Danske Redningskorps,
Gladsaxe.

Annonce:
DEMONSTRATION
For at demonstrere tager tager korpsets
hovedstation i Storkøbenhavn førstkom
mende lørdag opstilling foran den ameri
kanske ambassade. Man vil her vise
vandkanoners effektivitet mod publikum
til demonstrationen. Ganske vist råder
korpsets hovedstation ikke over en vand
kanon, men en Land-Rover, en balje
vand, en cykelslange og et ALCO-TOTALrør kan klare op til 2500 demonstranter
i minuttet - forudsat de kun skal have 1
liter hver. Sideløbende hermed vil der
blive givet gratis skumbad til publikum.
Af hensyn til stråleførerne skal kvinder
og lårkorte piger over 151 cm medbringe
naturistmedlemskort eller bikini’ess.

Annonce:
ANTI-DEMONSTRATION
En anden af korpsets stationer - der og
så kaldes hovedstation - oplyser skum
mende, at der ikke er planer fra korpsets
side om at demonstrere; tværtimod har
man haft forespørgsel fra demonstranter
om at udleje den vandkanon - som korp
set ikke råder over - til brug mod poli
tiet. Men korpset råder over Toyota-enheder, dersom der bliver behov for de
monstrationer foran den japanske ambas
sade.
For en sikkerheds skyld oplyser denne
hovedstation, at man vil demonstrere
mod den første hovedstation uden brug
af den til formålet ikke-fremstillede landvand-cykel-skum-slange-kanon.
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I Randers faldt en mand
fornylig om på fortovet,
ramt af et hjerteslag.
Han var tilsyneladende
død.

Redder Kjeld Juncher
(øverst) kom tilfældigt
forbi stedet i kranvogn,
og påbegyndte genopliv
ning ved mnnd-til-næsemetoden og hjertemassa
ge bistået af redder
Aksel Kjeldsen (tilhøjre),
der i mellemtiden an
kom med ambulance.
Patienten blev genop
livet.

En af den danske filmskoles
instruktørelever, Flemming,
valgte sem eksamensopgave
blandt andet på film
gengive sin opfattelse a.
Falck-manden på teatervagt,
spillet af John Christensen,
der flankeres af A3G-teatrets
Lizzi Varenkø og
Lotte Hermann.
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Når man har
låst samtlige
bildøre og op
dager, at bil
nøglerne ligger
i den taske,
manfytämtede ikke at tage med,
kanjman ikke lade være med at
gå ew rwn.de omkring bilen og ef
terprøve samtlige døre, selv om
man ved, at de alle er låst. Det
kunne jo være ...
Jeg kom ud for situationen på
en parkeringsplads i det indre Ål
borg, og der var ikke andet at gøre
end at finde den nærmeste telefonbox og herfra rekvirere Falck-Zo
nen.
— Hut De abonnement? spurg
te man på redningskorpsets sta
tion.
Da svaret var bekræftende blev
det lovet at komme med det sam
me.
Så står man midt i regnvejret
med indkøbsnettet fyldt helt op

og med regnen silende gennem hå
ret. Hovedbeklædningen ligger i
bilen i samme taske som bilnøg
lerne — to sæt bilnøgler, for at
der ikke skal være tvivl om no
get.
I løbet af kort tid kommer den
lille gule vejpatruljebil fra FalckZonen. I skjorteærmer og bevæb
net med en værktøjskasse indehol
dende forskellige stykker bøjet
ståltråd kommer Falck-redderen
ud. 1 løbet af ganske få minutter
er sideruden lukket op, og man
kan få en hånd ind og åbne dø
ren.
Ståltråden bliver pakket sam
men, parat til næste gang. For det
var ikke første gang, han var kaldt
til en lignende assistance — og
heller ikke den sidste.
Han blev takket for hjælpen —
Hurra for ham.
Men der er næppe tvivl om, at
han tænkte: „Kvinder .. .“
P-

God og dårlig service
Vi har mange glæder i form af rosende
beretninger i aviserne og skildringer i
breve fra abonnenter, som har været
glade for den bistand, vi har ydet. Det
var således ikke uden stolthed, vi læste
ovennævnte beretning i dagbladet Ny
Tid, Vesthimmerland.
Men træerne vokser som bekendt ikke
ind i himlen. Vi kom ned på jorden
igen, da vi modtog et harmdirrende
brev fra en bilist, som i en anden jysk
by havde smækket sig ude fra sin vogn.
Han ringede til stationen i byen, og en
mand blev sendt hen for at hjælpe. Nu
var dette med at sende ham hen for at
hjælpe ikke så lige til, som det lyder,
for på den pågældende station har man
en turnus-ordning, der nærmest er at

ligne med en hellig ko. Den må ikke
forstyrres! Redderen, der stod for tur,
gjorde opmærksom på, at han ikke
havde nogen særlig færdighed i at åbne
en låset bildør. Når sandt skulle siges,
havde han aldrig prøvet det før. Et par
af hans kolleger belærte ham om, at det
ikke var noget at tale om, og at han
bare skulle gå til sagen. Om stations
lederen var til stede, og om han over
hovedet fungerede som stationsleder,
står ikke ganske klart, men vi har kon
trolleret i bogholderiet og set, at han
i hvert fald får sendt sin løn.
Nå, den unge uerfarne redder blev som
sagt sendt hen til den uheldige bilist,
men det gik, som han selv frygtede.
Han vidste ikke, hvordan han skulle
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gribe sagen an. Han kludrede i det, så
både bilisten og de nysgerrige tilskuere
tilkendegav, at han forekom irriterende
komisk. Enden på legen blev, at en til
skuer lokkede vor mand til at slå side
vinduet ind, hvilket bagefter kostede
bilisten 75 kroner.
Noget flov vendte redderen tilbage til

stationen, hvor der i hvert fald sad et
par kolleger, som nemt kunne have kla
ret opgaven. Det havde bare ikke været
deres tur, og fanden skulle da bryde et
helligt princip. Så hellere lade kollegaen
dumme sig, skabe en vred kunde og
ødelægge stationens og korpsets om
dømme.
BJ

Den 1. august har direktør Peter Straarup virket i redningskorpset i 25 år.
I anledning af jubilæet har vi - i stedet for den traditionelle redaktionsomtale - for
mået ham til at nedskrive de væsentligste begivenheder i dette lange virke. Forskel
ligt fra de fleste er Straarup begyndt et godt stykke oppe på korpsets rangstige,
hvilket gør hans 25-års status til endnu mere spændende læsning end de fleste artikler
med biografisk indhold.
En gennemgang af korpsets personalekartotek afslører, at kun 215 medarbejdere,
hvilket i dag vil sige 8 % af samtlige fastansatte, var tilknyttet korpset, da Peter Straa
rup blev ansat i 1943.

Når man har virket samme sted gen
nem 25 år og 50 års alderen er passeret,
må man se i øjnene, at den længste tid
er gået. I bedste fald er der 17 arbejdsår
igen, inden pensionisttilværelsen skal be
gynde. Man må derfor indstille sig på,
at indenfor et kortere åremål vil den
eller de, der skal føre ens arbejde vide
re, være ved at forlade starthullerne.
Det er en ganske naturlig udvikling.
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som man ikke bør forsøge at hindre, og
den kan jo i hvert fald ikke være nogen
overraskelse. Men det gælder nu om, at
man ved sine handlinger ikke griber
længere ind i fremtiden, end man kan
overse.
Man kunne måske fristes til at tro, at
der med disse indledende linier var tale
om begyndende bitterhed over den gan
ske almindelige udviklings uafvende

lighed. Men de skal kun tjene som bag
grund for de efterfølgende betragtnin
ger og konklusioner, og jeg skal forsøge
på at være objektiv i bedømmelsen af
både fortiden og fremtiden. Det vækker
i den forbindelse til eftertanke, at i de
25 år er direktionen udskiftet og der er
kun 19 tilbage af stationslederne fra
1943, hvoraf igen de fleste kun har få
år igen.
1 disse linier skal jeg med 25 år som
baggrund forsøge at gøre regnebrættet

op. Andre kunne måske gøre det bedre,
men vel næppe hæfte sig ved de samme
ting og vel heller ikke komme til de
samme konklusioner.
Brandinspektøren der kom til Falck
Da jeg den 1. august 1943 trådte ind
gennem døren i Tietgensgade 67, var
det meget lidt, jeg vidste om korpset.
Som kommunal brandinspektør i Kø
benhavn havde jeg mødt det på brand
stederne, og jeg var bekendt med den

almindelige mening om det i de kom
munale brandinspektørers kreds. Den
var ikke særligt flatterende, og man var
nærmest lidt skamfuld, når man var
sammen med kolleger fra andre lande.
Men man skulle nok med tiden få bugt
med den gøgeunge. Hensigten var i
hvert fald tydelig i den henvendelse,
som brandinspektorforeningen i 1938
rettede til justitsministeriet, i hvilken
man gjorde opmærksom på den fare, de
private brandvæsener frembød. Mini
steriet besluttede sig til at nedsætte en
kommission, men p. gr. af krigen, kom
arbejdet først i gang i 1945. Betænk
ningen fremkom i 1952, men først i
1960 blev dens resultat, den nuværende
brandlov, vedtaget af folketinget. Heri
er som bekendt den private brandsluk
ning fuldtud ligestillet med den offent
lige.
Jeg har altid haft en særlig svaghed
for at forsvare den eller det, der angri
bes, specielt når vedkommende ikke
selv er nærværende og kan forsvare sig.
Har der været tale om svigten, hører
forsvaret naturligvis helt op.
Opbyg et prima brandvæsen!
Det kan tænkes, at denne indstilling
parret med en vis nysgerrighed var
grunden til, at jeg reflekterede på korp
sets annonce om en redningsinspektør.
Og den dengang 49-årige direktør Wil
liam Falck engagerede mig til at videre
føre den netop afdøde redningsinspek
tør Sven Jacobsens arbejde. Instruksen
lød ganske enkelt på, at jeg skulle se at
gøre brandslukningstjenesten så god
som mulig, helst uden at direktionen
skulle blandes alt for meget i detaljerne.
Det var i de tider noget af en sensation,
at en kommunal brandinspektør, der
oven i købet havde udsigt til at blive
tjenestemand, søgte til Falck. Derfor
måtte jeg være en underlig fyr, som
125

man også indenfor korpset først skulle
se rigtigt an. Men til en begyndelse fik
jeg nu på min nye arbejdsplads ganske
tilsvarende beretninger om kommunale
brandvæsener, som jeg tidligere havde
fået om Falck.

Den evige strid
Det var naturligvis et dilemma for mig
og gav anledning til nogen forvirring.
Men jeg tror også, at det - måske ube
vidst - fødte en beslutning om, at den
ne unaturlige tilstand skulle søges bragt
til ophør. Det er endnu ikke lykkedes
helt, men visse fremskridt har dog kun
net noteres. En strid om kommunalt el
ler privat brandvæsen og redningstjene
ste er jo i virkeligheden irrelevant. Af
gørende er alene den måde, hjælpear
bejdet udføres på. Det ligger i hvert
fald nær at antage, at de, der skal have
hjælpen, anlægger et sådant synspunkt.
Efter en kort akklimatiseringsperiode
blev jeg sendt ud på den første rejse.
Jeg måtte jo danne mig et billede af,
hvad jeg skulle beskæftige mig med. Det
var spændende, bl.a. om jeg kunne
overvinde den skepsis, jeg ganske na
turligt måtte blive mødt med som den
udefra kommende fremmede, der ikke
havde benyttet den sædvanlige trappe
stige indenfor korpset, og som tilmed
var ret grøn. Heldigvis var jeg dog i
den lykkelige situation, at jeg intet vid
ste om brandslukning udenfor hoved
staden, og jeg må jo have været klog
nok til at indse, at Falcks brandvæsen
ikke skulle eller kunne reformeres efter
Københavns brandvæsens mønster.

De dygtige medarbejdere
Allerede på den første tur kunne jeg
undre mig over, hvordan det var lykke
des korpset at få så mange dygtige med
arbejdere. Interessen for arbejdet gik
tydeligt videre, end hvad arbejdsvilkå
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rene og lønningsposen kunne give for
ventning om.
Således er det heldigvis stadig, omend
grundlaget og forholdene naturligvis
har ændret sig meget betydeligt. Det
har heldigvis også kunnet bekræftes af
personer udenfor korpset. Der er tale
om en ganske særlig arbejdsglæde, der
vel skyldes dels arbejdets art, dels korp
sets struktur. Nogle har ofte benyttet
den lidt udefinerlige betegnelse: korps
ånd, men den hører nok en svunden og
mere militant tid til.

Den værste var Zonelederen
Samarbejdet mellem stationerne er ble
vet væsentligt bedre gennem de 25 år.
Jeg traf dengang en flok individualister;
lederen var ofte den mand, der havde
været med til at starte stationen under
yderst beskedne forhold. Alene derved
var han kommet i et vist modsætnings
forhold til sin tidligere etablerede nabo,
der havde måttet afgive noget af sit om
råde og sin abonnementsportefølje.
Han var ofte i en fremskreden alder
kommet fra et andet erhverv. Redningsmændene var mere eller mindre
tilfældigt kommet med. Nu er det æn
dret, for næsten overalt er det nu 2.
eller 3. generations ledere, der sidder
på posterne, og antallet af redningsmænd er 3-4 doblet. Dertil kommer
virkningen af udvælgelse, ensartede in
strukser og skoling. Individualisterne
findes heldigvis stadig, men de kan nu
få afløb for deres energi på anden må
de end ved at strides med den kommu
nale brandinspektør, nabo-stationslede
ren og den værste af dem alle, Zone
stationslederen.
Det strenge hovedkontor
Der var forresten også en fjerde
„uven“, hovedkontoret, der aldrig for
stod forholdene ude på stationerne. Og

der var noget om det, for afstanden
var for stor, og opfattelserne var stærkt
divergerende. Kommunikationen var
ikke nær så levende, som den er nu alene det at telefonere til hovedkonto
ret, var en sjælden begivenhed, og man
kunne risikere en skarp irettesættelse,
hvis man så unødigt benyttede korpsets
midler. Der var ofte en stærkt diver
gerende opfattelse mellem hovedkonto
ret og stationen om, hvorledes pengene
skulle benyttes. Regnskaber - ja selv
stationsregnskaber - var lukket land.
Alt dette er ændret væsentligt, men end
nu sidder lidt af naget tilbage. Jeg tror,
det ville være nyttigt, om hovedkonto
rernes personale på skift tilbragte en
måned på stationerne. Det er jo trods
alt disses arbejde, der danner grundla
get, al administration er jo en hjælpe
funktion.
Enhver klarede „sin brand“ selv
Det var egentlig forbavsende, at statio
nerne og brandvagterne med det fåtal
lige mandskab og det daværende mate
riel var i stand til at yde en brand
slukningsmæssig indsats, der gik ud over
tilskuerens rolle. Men „nød lærer nøgen
kvinde at spinde“, og der blev i og for
sig præsteret det utrolige. Fire års krig
havde skabt vanskeligheder for udskift
ning og supplering af materiel. Man
skulle også helst klare „sin brand“ selv.
Det var flovt at tilkalde hjælp, og det
værste af alt var at ty til et kommunalt
brandvæsen. Det kommunale brandvæ
sen ville på sin side aldrig drømme om
at tilkalde en Falck-station, det ville
blive ubehageligt samtalestof på næste
årsmøde i Brand inspektørforen ingen.
Fra den tid stammer de mærkelige be
retninger om, at man ikke måtte slukke
en brand, der „tilhørte“ et andet brand
væsen. Det var naturligvis urigtigt, men

i 1943 måtte justitsministeriet besvare
en brandkommissions forespørgsel des
angående.
Den første rejse blev efterfugt af man
ge, og på få år nåede jeg at besøge alle
stationer og brandvagter, nogle af dem
flere gange. Disse besøg var både inspi
rerende og frugtbringende, og jeg føler
mig helt sikker på, at de har fremmet
løsningen af mange problemer. Kon
taktbehovet indenfor en virksomhed
som korpset er fortsat stort, man arbej
der under meget forskellige forhold, og
kender simpelthen for lidt til hinanden.
Det kan næppe løses på helt tilfredsstil
lende måde med den størrelse, korpset
nu har. Sammenligning med andre virk
somheder kommer let til at halte, for
korpsets struktur er jo i virkeligheden
135 forskellige virksomheder med gan
ske vist samme grundlag, men diverge
rende størrelse, arbejdsgrundlag og
-form.

William Falck fulgte med selv i de mindste detaljer.
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Jeg fik frie hænder
Medvirkende til at arbejdet gled let fra
hånden, var naturligvis i meget høj
grad, at direktør William Falck gav
mig meget frie hænder - lidt for frie
har en og anden nok ment. Men misun
delsens brød er værst at konsumere for
den, der har bagt det, så det har jeg nu
aldrig taget mig synderligt af. Naturlig
vis var William Falck og jeg langtfra
enige om alt, men ved en drøftelse
fandt vi altid en løsning. Vel kunne
bølgerne til tider gå lidt højt, men han
benyttede sig aldrig af sin mulighed for
at diktere en afgørelse igennem, og han
gav sig altid den fornødne tid til at
sætte sig ind i problemerne, som han
ofte ønskede belyst fra flere sider. Det
er klart, at William Falcks syn på tin
gene måtte være præget af, at han var
født ind i firmaet, og han kunne erin
dre dets oprettelse i 1906. Han var
aktiv redningsmand fra 1912 og havde
således oplevet tiden med kun én sta
tion og fra 1919 etableringer med flere
års mellemrum og delvis på lokal øko
nomisk basis - derfor de forskellige
aktieselskaber. Det var, som om han
til tider frygtede, at det nu gik for
stærkt. Men når det var vedtaget, at
noget skulle ske, var han den ivrigste
for at få det gennemført på bedste må
de.
Korpsets omdømme var for ham af
meget stor betydning, og han kunne
ikke lade være med at følge med, selv
i de allermindste detaljer. Jeg har lært
umådelig meget af ham, og jeg kan
takke ham for, at mit arbejde blev så
interessant. En af hans karakteristiske
udtalelser husker jeg meget tydeligt:
må aldrig sige nej; det er jo ikke der
for, folk henvender sig til os. Man ven
ter at blive hjulpet, og det kan vi altid
gøre“.
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Ven med Harry Falck
Det var naturligvis William Falck, jeg
havde mest med at gøre, navnlig i de
første år. Måske derfor varede det no
get, før jeg rigtigt lærte direktør Harry
Falck, i det dengang fjerne Århus, at
kende. Det var ikke så let at komme
ham ind på livet, han var ikke så åben
som broderen. Men heldigvis lykkedes
det, samarbejdet blev godt og udviklede

Harry Falck er kun sjældent fotograferet, men der
for ikke glemt.

sig til et virkeligt venskab, og de, der
har kendt Harry Falck vil vide, hvad
det betyder.

Vogne og materiel
Efter nogle års forløb havde jeg samlet
et ganske godt kendskab til stationerne
og deres materiel og mandskab. Det var
ikke større, end jeg kunne have kartote
kerne i hovedet. Derfor fandt man det
praktisk, at jeg også tog mig af vogn
parken og materiellet, som skulle for-

nyes efter krigsårenes strabadser. Korp
set havde stor vilje og evne til at ville
købe nyt, men det var langtfra tilstræk
keligt, for nye vogne var en mangel
vare. I en lang periode måtte vi ofre
megen tid på at overbevise varedirekto
ratet om, at det var nødvendigt, at vi
fik lov til at købe dem. Derfor var det
dengang ikke muligt at gå så rationelt
til værks, som det nu er. Alt for mang?
penge måtte gå til uhensigtsmæssige re
parationer. Vi havde heller -ikke så vel
udviklede motorspil og kraner som man
har nu; meget af dette hjælpeudstyr fik
vi fra de amerikanske overskudslagre
i Tyskland, hvorfra vi også købte en del
chassis’er. En reform var det dog mu
ligt at gennemføre; i „gamle dage“ var
det skik og brug, at nye vogne blev sat
ind på de store stationer - det hed sig,
at de skulle køres til - og senere kom
ud på de små, ofte i delvis nedkørt
tilstand. Det blev ændret.
Standardisering af brandkøretøjer
Brandslukningskøretøjerne er et kapitel
for sig. Der er nu gennemført en til
bundsgående standardisering indenfor

korpset, både hvad angår indretning og
pakning. Det er mit indtryk, at standar
diseringen hilses med tilfredshed, selv
om den må gå ud over individualismen.
1 gamle dage var køretøjerne forskellige
fra station til station, og også her van
drede de fra store til små stationer.
Men det bør slås fast, at korpset for
adskillige år siden fik gennemført stan
dardiseringen indenfor sit slukningsom
råde, som alle i dag finder helt natur
ligt. Først for et par år siden er man
begyndt på noget tilsvarende indenfor
de kommunale brandvæsener. Det var
imidlertid en betydelig skuffelse, at
B rand i nspe k t ø rforeningens standard ise ringsudvalg simpelthen lod som om
korpset ikke eksisterede - en temmelig
småtskåret indstilling, som stempler sig
selv. Hvad er man bange for? Er det
den kendsgerning, at korpsets materiel
er langt mere effektiv og nyere end i de
fleste kommunale brandvæsener, og at
vi ved opbygningen har taget mere hen
syn til, hvilke opgaver, det skulle løse,
end til at overgå eller blot afvige fra
naboen. Man kunne ved et samarbejde
med os formentlig have opnået et bedre
resultat og en standard, som de to grup

Et af korpsets
standardiserede
brandkøretøjer,
vagtsprøjten af
glasfiber. Den
fungerer som
den skal fordi
der ved opbyg
ningen er taget
mere hensyn til
opgave end
udseende.
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per af brandvæsener begge kunne til
træde.
Første station - Thisted
Ved adskillige stationsbyggerier har jeg
også været taget med på råd. Første
gang for alvor var i Thisted, hvor vi
skulle flytte fra en baggård, hvor sta
tionen var startet - som så mange andre
steder. Senere blev det til mange andre
bygningsværker, som jeg synes, vi kan
være bekendt, både udadtil og indadtil.
Men i stationsbyggeriet fejrer individua
lismen stadigvæk store triumfer, og det
er vel et spørgsmål, om man kunne op
nå noget ved en standardisering. Stan
dardiseringen vanskeliggøres iøvrigt af,
at byggegrundene aldrig er ens. Det er
derimod af betydning, at stationerne
bygges, så der let kan udvides, både i
mandskabs- og garageafdelingen, for
det vil der altid være behov for.

De lange kontrakter
Der har gennem årene været mange for
handlinger både med organisationer,
forsikringsselskaber og myndigheder,
ikke mindst kommuner. Her gælder det
- som indenfor korpset - at der har
fundet meget betydelige personændrin
ger sted. Kun i meget, meget få tilfælde
er der nu tale om de samme mennesker,
som jeg i begyndelsen drøftede proble
merne med. Resultaterne af disse for
handlinger har ofte haft virkninger i
flere retninger og næsten altid for man
ge år frem i tiden. Jeg var i sin tid med
til at udforme 1950-normaloverenskomsten om brandslukning, og den blev
først afløst i 1967. Mange overenskom
ster med kommuner blev afsluttet med
15-20 års løbetid, og det må i dag er
kendes, at det er for længe. Udviklingen
løber hurtigere, end det kunne forudses,
men heldigvis er der dog i kontrakterne
indbygget en sikkerhedsventil. Nu hol
130

der man sig til en løbetid på 5 år, men
man må huske på, at vi før 1963 havde
konkurrencen fra Zone-Redningskorp
set at tage hensyn til. En langvarig kon
trakt har jo den fordel, at den giver en
vis sikkerhed for, at arbejdsgrundlaget
holder sig uændret.
Tak til kommunale brandfolk
Flere af de store brandslukningsover
enskomster har givet anledning til stort
postyr. Men heri er der for så vidt intet
nyt, for det var der også i 1924 i Svend
borg, da den første købstadsoverens
komst blev aftalt. Vi har ofte været ude
for, at kommunale brandmænd ved kol
lektive opsigelser og mange andre for
mer for ulovlig (?) pression søgte at hin
dre gennemførelsen af kommunalbesty
relsens lovmedholdige beslutning, at
brandslukningen skulle overgå til korp
set. Det står nu engang i brandloven,
at en kommune kan træffe aftale med
et privat brandvæsen, og det må man
respektere på samme måde, som man
respekterer andre lovbestemmelser. Nå,
heldigvis har pressionerne altid fået den
modsatte virkning af den tilsigtede, så
der kunne måske oven i købet være
grund til at rette en tak til alle de, dei
gen nem årene ufrivilligt har hjulpet.

Fremtidens brandslukning
Hvordan vil det gå med brandsluknin
gen fremover? Det er i hvert fald givet,
at korpset vil øve en indsats for at be
vare og udbygge den, dog ikke for en
hver pris. Kommunesammenlægninger
ne kan i visse tilfælde medføre ændrin
ger, der meget vel kan være en forøgel
se af slukningsområdet, men måske dog
først om nogle år. Vi befinder os nok
i en overgangstid, hvor deltidsbeskæfti
gede brandmænd gradvis må erstattes
med heltidsbeskæftigede. Det må give
korpset en chance, fordi dette med sit

Departementschef Wilh. Boas fra justitsministeriet
er nok den fra ministeriet, der har haft mest med
korpsets brandtjeneste at gøre, bl. a. som formand
for justitsministeriets brandkommission af 1945.

vidt forgrenede virkefelt kan arbejde
mere rationelt, end et brandvæsen, der
alene har slukning og eventuelt ambu
lancekørsel på programmet.
Det ville for samfundet som helhed
være en både praktisk og økonomisk
fordel, om korpset overtog al brand
slukning, dog undtaget København og
Frederiksberg, hvor ganske særlige for
hold gør sig gældende. Det har jo vist
sig, at det med godt resultat kan lade
sig gøre i halvdelen af landet, så der
ville ikke være tale om noget eksperi
ment. Jeg tror også, det ville lette løs
ningen af en del civilforsvarsproblemer.
Monopolfrygten kan man se bort fra,
for bl. a. de kommunale foreninger og
monopoltilsynet sørger nidkært for, at
træerne ikke vokser ind i himlen. Og
med vort nye overenskomstsystem er
der skabt et godt grundlag for både
kommunerne og korpset.

Samarbejde med justitsministeriet
Brandslukningstjenesten hører under
justitsministeriets resort. De godkendel
sesbestemmelser, der er indeholdt i
brandloven, er nærmest at ligne ved en
koncessionsordning. Det har været over
ordentlig interessant at have fået berø
ring med justitsministeriet, og det har
efterhånden udviklet sig til et virkeligt
godt samarbejde, som jeg tror har væ
ret særdeles frugtbringende for begge
parter og for samfundet. Det eneste,
jeg i den forbindelse må beklage, er, at
når man endelig har lært justitsministe
riets embedsmænd godt at kende, for
svinder de til andre embeder. Til sam
arbejdet med justitsministeriet hører
også arbejdet i uddannelsesudvalget, der
førte til oprettelsen af Statens Brand
skole i 1965. Fra korpset gik vi helhjer
tet og uden reservation ind for skolens
oprettelse. Det er næppe for meget sagt,
at denne positive indstilling har haft sin
betydning for det gode resultat.

Forhandlingerne med de kommunale
foreninger
Til nogle af mine bedste minder hører
forhandlingerne med de kommunale
foreninger. Derigennem har jeg truffet
mange overordentlig interessante per
soner, og navnlig har jeg lært, at en sag
kan ses fra mere end to sider. I de kom
munale foreninger møder man den in
spirerende kombination af folkevalgte
repræsentanter og ansatte embedsmænd.
Jeg har erfaret, at man går endog me
get langt for at sikre kommunerne den
lavest mulige omkostning, efter vor op
fattelse naturligvis for lav. I det hele
taget synes jeg, det har været for van
skeligt at få de offentlige myndigheder
til at indse, at god service må betales,
i det mindste med det, den koster at
fremstille.
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Udlandstjenesten
I begyndelsen af 5O’erne blev udlands
tjenesten også et af mine arbejdsfelter.
Det var vel mere eller mindre tilfældigt,
jeg blev indblandet heri. Formålet blev
fastlagt til, at abonnenter under ophold
i udlandet skulle sikres tilsvarende
hjælp, som når de var hjemme. Senere
blev det udvidet med, at man skulle
kunne afbøde virkningerne af et hvil
ket som helst uheld og uforudsete van
skeligheder - kort sagt, ikke alene per
sonerne og bilen, men også ferien skul
le reddes. Det startede i 1952 som Vest
tysklandsabonnement og blev senere til
DETA (Dansk Europæisk Turist Assi
stance) sammen med FDM og KDAK.
Men da KDAK indgik et intimt sam
arbejde med Zonen, måtte samarbejdet
ophøre, hvorefter vi fra 1959 har dre
vet ERA sammen med FDM og klub
bens skandinaviske søsterorganisatio
ner.
Det er klart, at klubberne til at begyn
de med gik ind i samarbejdet med no

Fra præsentationen
af Falck-Huset i
Hamburg: Fra ven
stre ses direktør
P. Straarup, general
konsul Th. WegenerClausen, politidirek
tør, Dr. J. Freuzel,
brandchef, Dr. H.
lirunswig og kommu
naldirektør,
Dr. H. Sieg.
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gen skepsis. Forståeligt, for forbindel
sen forbrugerorganisation-forretnings 
foretagende er vel ikke helt sædvanlig.

Vejpatruljer
Under samarbejdet med FDM oprette
des vejpatruljerne for ca. 10 år siden,
dengang med motorcykler efter engelsk
og tysk mønster. Nu er patruljering jo
ikke så påkrævet her som i andre lande,
hvor man ikke har et landsomfattende,
døgnvagtsbemandet redningskorps til at
tage sig af problemerne, og det er der
for naturligt, at vognene er stationere
de og tilkaldes, dog med patruljering
under højtiderne. Grundtanken bag
denne ordning har jo været, at de pro
blemer, der kunne klares på stedet,
burde ordnes der, i stedet for at man
blot flyttede problemet, selv om det
foregik med en kranvogn.
Hamburg
På et tidligt tidspunkt i udlandstjene
stens virke blev det klart, at vi måtte

have et støttepunkt og helst en station i
Hamburg. Denne by passeres jo af alle
skandinaviske bilturister, og adskillige
af dem når vel ikke længere. Dertil
kommer, at et meget stort antal forret
ningsfolk rejser til Hamburg, hvor de
kan have lige så meget brug for korp
set, som herhjemme. Hamburg blev i
denne forbindelse et kapitel for sig selv,
men det vil føre for langt at gå i detal
jer. Kun skal fremhæves den tydelige
forskel, der er mellem dansk og tysk
mentalitet. Men når først den indleden
de skeptiske periode er overstået, kan
man i Hamburg få lige så gode, trofa
ste og hjælpsomme venner som i Dan
mark.

Redningskorpsgrundlaget mangler i
Tyskland
Den foreløbige kulmination har været
opførelsen af Falck-Huset i Hamburg,
der efterhånden er kendt af mange,
mange skandinaviske abonnenter og
rejsende. Under arbejdet i Hamburg
har det været uhyre inspirerende at
mærke den interesse, som såvel myn
digheder som private og pengeinstitut
terne har vist vor virksomhed. Men jeg
tror ikke, at den vil udvikle sig til an
det og mere end en hjælpeorganisation
for skandinaver. Grundlaget for et red
ningskorps mangler i Tyskland. For det
første er publikum ikke indstillet herpå,
og for det andet ville det kræve en
overordentlig stor kapital uden synder
lig udsigt til afkast. Redningskorpstan
ken er ikke nogen eksportvare, den er
specifik dansk. Efter stationen i Ham
burg kom senere kontorerne i Genua
og Barcelona, der som fremskudte po
ster har klaret mange af de problemer,
vi med vor nordiske indstilling må stå
en smule fremmede overfor.

Efterligning og konkurrence
Udlandstjenesten har nu klaret sig gen
nem godt 15 år, trods efterligninger og
adskillige forsøg på at udkonkurrere
den. Det er heldigvis ikke lykkedes og
må nok tilskrives, at den nyder betyde
lig tillid hos publikum. Det ses bl.a.
af, at mange abonnenter er gengangere
fra de første dage. Det har glædeligvis
vist sig, at sygekassernes initiativ sam
men med forsikringsselskabet „Euro
pæiske“ hidtil ikke har betydet nogen
tilbagegang, snarere tværtimod. Det var
ret ubegribeligt, at sygekasserne søgte
udenlandsk hjælp, da man skulle be
nytte en serviceorganisation (SOS International A/S er et stort set svensk
ejet, men dansk registreret aktiesel
skab). Man skulle jo nok mene, at når
korpset tager sig af næsten hele den in
denlandske patientbefordring, så ville
det også være naturligt at lade det tage
sig af den udenlandske. Det havde vel
været rimeligt at vælge den bedst ud
byggede og mest erfarne hjælpetjeneste,
også selv om det var lidt dyrere. Men
det må på den anden side jo være helt
klart, at korpset ikke kan indlade sig
på at føre dumping-politik. Hvad der
måtte have bevæget svenske forsikrings
selskaber til at sætte penge til her i
Danmark, er ganske uklart, men måske
er det en modforholdsregel, fordi
svensk-ERA har slået så godt an i
Sverige.
Falck og Zonen
T 1962 var jeg i meget høj grad ind
blandet i forhandlingerne om sammen
lægningen af Falck og Zonen. Det er
i og for sig overflødigt at bemærke, at
det var meget interessant. Jeg erfarede
dengang, hvor lidt der skal til, for at
der opstår en masse uheldige rygter,
når en ny udvikling er i gang. Rygte
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smederi er nok noget almen-menneskeligt, og har man ingen facts at byg
ge på, konstruerer man selv et grund
lag. At sammenlægningen måtte kom
me, var helt oplagt. Men det var for
bavsende, at den kunne ske så hurtigt
og smertefrit, da den først var vedta
get. Jeg føler mig overbevist om, at
ikke én eneste af de to hold medarbej
dere med rette kan beklage sig over de
ting, der blev gennemført. Det kunne
naturligvis ikke undgås, at der for nogle
medarbejderes vedkommende måtte bli
ve tale om forandringer.
Stationssammenlægning og
straffereaktioner
T de senere år er der opstået en ret
ubehagelig opgave, nemlig at nedlægge
enkelte stationer og sammenlægge an
dre til større enheder. Det er jo noget
andet end i de første 20 år, hvor der
tværtimod skulle oprettes nye stationer,
et betydeligt behageligere arbejde. Der
for har man måske heller ikke altid væ
ret agtpågivende nok. Men rationalise
ringen må gennemføres, ganske på sam
me måde, som det kendes fra andre
virksomheder, herunder også statslige
og kommunale institutioner. Jeg håber
og tror, vi kan gennemføre det, uden
de personlige tragedier, der andre ste
der følger i rationaliseringens kølvand.
Vore private abonnenter forstår det i
reglen udmærket, idet de alene hæfter
sig ved, om der fortsat ydes rimelig og
rigtig hjælp. Men fra en enkelt kommu
ne har vi oplevet en helt urimelig og
uforståelig reaktion. Man ser et byråd
i et forsøg på at straffe korpset inve
stere flere hundrede tusinde kroner i et
komplet overflødigt brandvæsen. Det
er også lidt bittert at skulle miste kun
der som følge af en fornuftig og rime
lig rationalisering, som bl. a. de kom
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munale foreninger har tilskyndet os til
for at vore samlede omkostninger kan
være lavest mulige.
Alle disse ting har gennem årene ført
til et utal af forhandlinger i alle egne
af Danmark og flere steder i udlandet.
Det har altid været et meget interessant
og ønskværdigt arbejde. Det må aldrig
blive rutine, og man kan ikke blive ud
lært i faget. Men der kan i hvert fald
opstilles to hovedregler, man skal forud
helt præcist kende forhandlingens emne
og dens formål, og man skal i tankerne
kunne sætte sig over på den anden side
bordet.
Korpset fremover
I de kommende år vil der ske meget
store ændringer inden for korpset. Det
er naturligvis ikke muligt at sige noget
konkret herom, fordi grundlaget for
virksomheden kan ændre sig, f. eks. som
en følge af politiske beslutninger, der
ændrer brandlovgivningen og de sociale
love. Men korpset har nu virket i 62 år,
fordi det altid har forstået at tilpasse

sig samfundets udvikling og dække de
hjælpe-behov, der selvfølgelig er op
stået i dette. Derfor må det også fort
sat kunne tilpasse sig de gennemgriben
de ændringer, som samfundet skal igen
nem i de kommende år, og som vi nu
kun er ved begyndelsen af.
Interessant er det at sammenligne med
forholdene i andre lande på tilsvarende
teknisk og kulturelt stade som Dan
mark. I disse har man naturligvis haft
de samme problemer, men løsningen er
blevet en anden. Det er et broget bil
lede, men et gennemgående træk er et
ringe, eller slet intet, samarbejde mel
lem de enkelte hjælpetjenester.
Men lad mig i de efterfølgende betragt
ninger forudsætte, at man ikke i mis
forstået reformiver ad politisk vej gen
nemfører reformer efter udenlandsk
forbillede.
Autohjtelp pr. helikopter?
Der kunne siges meget om den forven
tede tekniske udvikling, om autohjælp
pr. helikopter o. s. fr. Men lad dette
være, for denne er ikke specifik for
korpset, og den vil være den samme,
uanset hvem der skal tage sig af tin
gene. Impulser kommer også fra andre
lande, hvor problemerne på nogle om
råder måske er mere akutte. Dertil kom
mer, at dispositioner vedrørende mate
riel ikke kan få samme rækkevidde som
principielle beslutninger i forbindelse
med korpsets virksomhed og struktur.
Ar bejds- og vagt tid.
Arbejds- og vagttid vil fortsat blive re
duceret som på andre arbejdspladser.
Det er stærkt begrænset, hvor meget
korpset kan imødegå dette ved rationa
lisering. Året vil jo fortsat have 365
døgn à 24 timer, så der må ansættes
flere folk på de enkelte stationer for at

Helikoptere i korpset åbner uanede servicemulig
heder.

opretholde den nødvendige og forsvar
lige vagt. Allerede nu er korpsets sta
tioner i mange byer de eneste steder,
der er bemandet døgnet rundt, så be
folkningen umiddelbart kan henvende
sig, når den er i bekneb.

Nye stationer!
Der vil nok blive oprettet nogle få nye
stationer, dog sikkert kun i områder,
hvor befolkningstallet stiger ekstraordi
nært. Men næppe så mange, at det tal
mæssigt kan opveje reduktionen ved
sammenlægninger og nedlæggelser af en
del af de nuværende stationer. Der må
også forudses en fortsat centralisering
af dispositionerne gennem alarmcentra
ler, der dirigerer og koordinerer hjælpe
aktionerne regionsvis i stedet for sta
tionsvis. Disse bestræbelser kan - rig
tigt planlagt og gennemført - kun bi
drage til, at publikum får en bedre
hjælp, end der ellers vil være mulighed
for. Der skabes også bedre og mere
ensartede arbejdsforhold.
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EDB-hjælp til planlægningen.
Planlægningen af disse rationaliseringer
kræver indgående undersøgelser af man
ge faktorers virkninger. Arbejdet her
med må nødvendigvis gives en større
prioritet. Hertil vil den elektroniske
databehandling kunne være til stor
hjælp. Den giver i virkeligheden uanede
muligheder i planlægningsarbejdet, vel
at mærke, såfremt de data, man får at
arbejde med, er rigtige.

komster om brandslukning skal godken
des. Den nuværende situation, at alene
indregistreringsbestemmelserne for vog
nen kræves opfyldt, er uholdbar. Myn
dighederne bør ganske naturligt inter
essere sig for, om personalets uddan
nelse og vognenes udstyr er i orden.

Demokrati.
Begrebet Demokrati på Arbejdspladsen
vil - når man bliver helt klar over,
hvad det egentlig betyder - komme til
at indtage en fremtrædende plads. Det
vidner de allerede afholdte virksom
hedskonferencer om, hvor man for
resten også fik fastslået, at korpset
egentlig er en ganske demokratisk ar
bejdsplads. Men det kan jo ikke nytte,
at personalets repræsentanter i virksom
hedsnævnene søger at undgå de ubeha
gelige afgørelser, som nu engang også
skal træffes.

Mere brandslukning.
Inden for brandslukningen kan forven
tes øget aktivitet, og flere stationer vil
blive inddraget i denne tjeneste. Det er
nu engang det mest hensigtsmæssige,
om de såkaldte offentlige tjenester:
brandslukning og patientbefordring
samarbejdes med de, som endnu anses
for rent private: redningstjeneste og
autohjælp. Korpset har vist, at det mag
ter opgaven, det er der eksempler nok
på, både i små og store byer med op
land. Koncentration af opgaverne giver
den mindste tomgang og dermed de la
veste omkostninger. Og alle pengene
hentes i samfundet, også alle dem,
korpset skal have. Vi har nu engang
ikke nogen seddelpresse, og vi får det
næppe heller.
Man kan naturligvis diskutere, hvor
den offentlige interesse hører op, og
hvor den private begynder. Efter min
mening er der ingen skarpe grænser og
hvor den tilsyneladende findes, er den
ikke særlig velbegrundet. Mange ka
rakteriserer brandslukningen og patient
befordringen som værende særligt of
fentlige. Det skyldes vel, at nogle lov
bestemmelser pålægger det offentlige,
dels at de kan effektueres, dels at de
bliver betalt. Men, i den aktuelle situa
tion er den private interesse i disse tje
nester måske oven i købet endnu større
end den offentlige.

Koncessioneret patientbefordring.
Patientbefordringen vil få en konces
sionsordning analog med, at overens

Autohjælp som samfundsopgave.
Autohjælpen anses traditionelt som no
get ganske privat. Men hvorfor egent-

Uddannelsen.
Kravene til redningsmændenes kunnen
vil være stadigt stigende, og det vil give
sig udslag i, at korpset vil gå ind for
forøget uddannelse, både på egne og
fremmede kurser. Forøgelse af under
visningen har for resten samme virk
ning som nedsættelse af arbejdstiden,
idet et stadigt voksende antal redningsmænd er på kurser af stadigt længere
varighed. Kursisterne må erstattes ved
supplerende ansættelser. Der vil også
blive tale om nye uddannelsesområder,
idet vi også skal kunne afhjælpe atom
tidens ulykker.
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lig? Det offentlige har jo ellers en gan
ske antagelig interesse i bilerne og ofrer
bl. a. milliardbeløb på veje og broer.
Derfor må der også være en betydelig
interesse i, at dette trafiknet udnyttes
så effektivt som muligt. Hertil hører
bl. a., at standsede biler bringes i gang
igen eller fjernes hurtigt og effektivt.
Det kan nu engang kun gennemføres
på basis af døgnvagtsbemandede statio
ner.

Fremtidsønsker
Det ville måske derfor være på sin
plads at igangsætte et oplysningsarbejde
med sigte på de generationer, der om
få år skal overtage ledelsen af det dan
ske samfund. Det skulle fortælle om
korpsets baggrund og virke, at det ikke
er noget, som kommer af sig selv, no
get som bare er der. Det må slås fast,
at korpset allerede har ydet samfundet
store tjenester, men at det vil kunne gø
re det i endnu større omfang. Og det
må understreges, at dette fortsat kan
gennemføres af den private virksomhed,
der selv skaber sit økonomiske grund
lag.
Det skal derfor være mit jubilæums
ønske, at både planlægningen og den
oplysende virksomhed gennemføres, og
af jeg må få lov at være med. Og lad
mig iøvrigt ønske, at korpset vil bevare
sin friskhed uanset al rationalisering og
planlægning. Det skulle nødigt blive en
verdensfjern institution, der er sig selv
nok - det ville være døden.
Peter Straarup

Abonnement ssys ternet.
Det væsentligste grundlag for korpsets
hidtidige beståen er det helt frivillige
abonnementssystem. Smuldrer dette og
bliver samtidig de offentlige kasser for
karrige, ja, så sker der en ændring. Og
da samfundet jo ikke kan undvære no
gen del af korpsets arbejde, må det
iværksættes på anden måde.
Jeg tror ikke, samfundet har nogen in
teresse heri, for man kan hverken op
nå forbedringer eller omkostningsre
duktioner, tværtimod. Det enkelte men
neske skænker i det daglige næppe pro
blemerne mange tanker. Man er vant
til, at korpset kommer, når der kaldes
- der må aldrig siges nej. Opgaverne lø
ses, og livet går videre.

Jubilæumsbilledet af direktør Peter Straarup.

Fra den sidste tids forhandlinger om brandslukning.
Her er Straarup i selskab med formanden for brand
udvalget, ingeniør Kalmar Olesen og sognerådsfor
mand, advokat Jørn Hansen, Vejen.
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Brudstykke af

en landsstrygers dagbog
Fra ATTRACTION, der er organ for
Citroen-kørere, har vi klippet denne
lille historie:
Sommer var det. Midt på dagen.
I et hjørne af haven stod den nysselig
ste 2 CV, veloplagt og arbejdsvillig.
Og klokken fire skulle en færge, den
sidste den dag, føre den 2 CV med ind
hold, deriblandt mig selv, til en dejlig
lang weekend et sted i Danmark. Et
sted, som jeg og enkelte andre har op
daget, og som for os er blevet noget af
det forjættede land, et sted der flyder
med både mælk og honning foruden
mange andre, endda mere attråværdige
detaljer, et sted med fred og idyl, hvor
naboer er venner, og hvor Frode Frede
gods gode indflydelse har overvin
tret . . .
Ingen skal få mig til at røbe placerin
gen af dette vort Shangri-la, for vi ny
byggere vil gerne beholde de paradisi
ske tilstande endnu i mange år. Men
man kommer altså dertil med en fær
ge, og der går ikke ret mange i døgnet,
hvilket man vel forstår af det foregå
ende.
Men tilbage til vor 2 CV. Nok er den
pæn at se til, men nogen årsunge er den
såvist ikke, og det havde den bekræftet
aftenen før, da en lille gummi-dims i
sædet var bristet. Jeg måtte have en ny
i inden langturen, men den ville jeg
hente på vejen, for det er så heldigt, at
den fører lige forbi et autoriseret Citroën-værksted. Ikke mit sædvanlige,
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ganske vist, men en sådan lille gummi
ring måtte vel være lagervare på alle
værksteder, mente jeg.
Jeg standsede altså uden for det omtal
te værksted, som så både pænt og nyde
ligt ud. Der var for øvrigt delvis som
merferie, fortalte man mig, men jeg fik
da et par gummiringe - det kunne jo
være rart med en reserve.
Ringen blev anbragt i sædet, glad og
fornøjet tog jeg plads, nu i rigtigt
weekend-humør. Måske skulle jeg prø
ve dette værksted en anden gang, tænk
te jeg.
Og så kørte jeg.
Men ikke ret langt.

Da jeg var kommet nogle få meter hen
ad vejen, skete der noget helt utroligt:
motoren gik i stå!
Ihukommende instruktionsbogens o d
om, at den slags genvordigheder kun
skyldes snavs et eller andet sted, tog
jeg endnu på dette tidspunkt situationen
med ro, for jeg var i god tid.
Gennem mange års fortræffeligt samar
bejde er jeg kommet på udmærket tale
fod med min vogn, og på grundlag her
af mente jeg at kunne fastslå, at snav
set i mit tilfælde måtte sidde i benzin
tilførslen.
I en fart skilte jeg karburatoren ad og
efterså diverse filtre og dyser. Alt blev
samlet igen, og så gik motoren atter
som en symaskine.
Troede jeg.

Men bilen kom kun nogle få hostende
meter hen ad vejen, så gik den uhjælpe
ligt i stå igen. Benzinpumpen - for den
måtte det vel så være - havde jeg ikke
rigtig mod på at skille ad. Farvel fær
ge og weekend, tænkte jeg, men pludse
lig gik det op for mig, at situationen
jo på ingen måde var håbløs, for jeg
holdt bogstavelig talt lige uden for et
værksted, hvor man vidste alt om min
lille vogn. Det ordner de, mens en lille
fugl synger, tænkte jeg.
Altså ind på værkstedet. Samme elsk
værdige behandling som før. Men man
beklagede altså, for det havde man ikke
tid til. Det kunne jo også være mange
andre ting end benzintilførslen, f. eks.
tændingen, for bare at nævne en enkelt
mulighed. De; kunne nemt gå både
tie og fire timer, ja, måske en hel ar
bejdsdag, inden man fandt en sådan
fejl. Desuden var det ferie, og man
havde flere faste kunder at betjene end
nu i dag, så det med den færge, det
måtte jeg nok hellere udsætte til en an
den dag osv. osv.

Jeg følte det, som om solen gik ned,
brat og uventet. Borte var alle drømme
om en dejlig weekend med slentren i
solskin langs den dejligste strand i Dan
mark, om et forfriskende bad i det kry
stalblå hav og om alt, hvad man ellers
forbinder med et ophold der, hvor man
befinder sig som i paradis. Det blev alt
så for mig denne gang en historie om
det tabte paradis . . .
Men jeg kunne jo ikke lade min bil stå
der på gaden og rådne op, og så tyede
jeg til noget, som jeg ingensinde havde
tænkt mig at få brug for: mit Falckabonnement. Jeg var ikke så lidt be
klemt, da jeg ringede til det kendte
nummer.
Jo, man skulle da komme med det
samme, blev der svaret i den anden
ende af tråden, men det skulle nu vise
sig, at disse ord kan opfattes forskelligt,
for der gik da i hvert fald efter min
termino’ogi nærmest »en rum tid«, in
den Falck dukkede op. Til gengæld
med en vogn, der kunne transportere
mindst ti 2 CV-ere på en gang.
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»Nå vil den ikke starte?« hilste falken
med et stort smil. Lidt efter føjede han
til: »Jeg har den bestemte opfattelse,
at den kan jeg få i gang på ingen tid.«
Under min ingenlunde skjulte mistro
skruede han luftfilteret af, og så gav
han mig ordre til at trække i starteren,
til han sagde stop.
Han nåede aldrig at sige stop, for hur
tigt og pludseligt gik motoren i gang,
og nu lød igen den rigtige spindende
lyd.
Og så er historien faktisk slut. Jeg skal
dog tilføje, at jeg havde en dejlig week
end, men jeg kunne dog ikke lade være
med af og til at smile ad den historie:

at blive hjulpet i gang af en skruetræk
ker, lige uden for den allerhøjeste sag
kundskab, der havde kapituleret på for
hånd.
Jeg skal nok huske at forny mit Falckabonnement.
Ovenstående skal såmænd ikke være
nogen kritik af værkstedet, for selvføl
gelig kan man ikke der påtage sig at
hjælpe alle og enhver, og da slet ikke
i ferien. Derimod må historien meget
gerne virke som lidt reklame (ubetalt
og ubestilt) for vort udmærkede red
ningskorps og dets flinke mænner.
BU.

For 8 millioner kroner
nye vogne
Glimt fra vogntjenestens årsrapport

„Hvorfor reparerer korpset altid så me
get på addre køretøjer, i stedet for at
udskifte med nye, ligesom andre vogn
mandsforretninger gør det“. Dette
spørgsmål kender hovedkontorerne til
bevidstløshed fra virksomhedskonfe
rencer, personaleforeningsmøder og -fe
ster, stationsmøder o.s.v. Det er fuld
kommen rigtigt, at det ser mærkeligt
ud, at mange vognmænd hvert år kan
udskifte vogne med nyeste modeller,
medens korpset lader vognene køre ad
skillige år og ofte ofrer store reparatio
ner på dem. Men hvad er egentlig år
sagen til, at korpsets vognpolitik er så
dan, som det er tilfældet.
Udover at korpset ikke er nogen al
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mindelig vognmandsforretning kan
man ved at blade lidt i vogntjenestens
interne årsberetning finde en del af sva
ret herpå.

Det skal for oversigtens skyld nævnes,
at denne beretning ikke dækker nyanskaffede brandkøretøjer, der admini
streres af brandtjenesten.

Alene i året 1967 blev der indkøbt for
ialt kr. 7.785.380- køretøjer over hele
landet. Dette tal taler jo ganske givet
for sig selv. Derfor kan påstanden om,
at der ikke bliver udskiftet vogne nok,
ikke være helt rigtig. Ledelsen er da
helt klar over, at det ville være fortrin
ligt, dersom alle stationer havde nye

Opbygning af nye
kranvogne til
Ar hu s A/S på statio
nen i Randers.

vogne. Men det er nu engang sådan, at
ikke alle kan få på en gang, når økono
mien ikke er til det. Hvad vore abonne
mentspræmier o. 1. skulle andrage, hvis
alle skulle køre med helt nye vogne,
vil vi undlade at omtale her. Derfor må
udskiftningsprogrammet og investering i
udvidelser tilpasses budgettet og om
vendt.
Hvert år udarbejdes en oversigt over,
hvilke vogne der bør udskiftes, og hvil
ke udvidelser der kan være tale om. Sta
tionernes vognpark gennemgås og der
tages stilling til, hvorvidt en udskiftning
eller udvidelse er påkrævet eller ønske
lig. Disse to begreber danner så grund
lag for en senere vurdering med hen
syn til i hvilken rækkefølge, udskift
ningerne og udvidelserne skal finde
sted. Det kan ofte være svært at placere
vogne, der bør udskiftes, på de nævnte
begreber, men man søger på grundlag
af indvundne erfaringer og hensyntagen
til stationernes aktivitet, samt selvfølge
lig den pågældende vogns tilstand at
finde den rigtige vurdering og løsning.
Der kan dog indimellem blive tale om

yderligere udskiftninger og udvidelser,
idet et pludseligt behov for et større
materielt beredskab kan opstå.
Resten af svaret på det indledende
spørgsmål må ses i den omstændighed,
at almindelige vognmænd ved at give
den gamle vogn i bytte kan opnå en
økonomisk fordel. Men vi er da helt
overbevist om, at der ikke er mange
automobilforhandlere, der er interes
seret i at tage en brugt kranvogn, am
bulance eller brandsprøjte i bytte. Det
ville nok være for svært at få dem
solgt igen. Yderligere må man jo kon
statere, at der er en væsentlig forskel
på at sælge en almindelig lastvogn og
f. eks. en kranvogn. Vognmanden sæl
ger jo hele vognen, men det ville da
blive alt for kostbart, dersom vi med
hyppige mellemrum - udover at skulle
indkøbe nye kraner og motorspil skulle bekoste opbygning af lad, skabe
m. v., men muligheden for at flytte de
såkaldte ædlere dele til et nyt chassis
er dog til stede, og dette ville måske i
nogle tilfælde være en tilfredsstillende
løsning for stationerne. Dette har med
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held været praktiseret i nogle tilfælde,
men hvorvidt det er den rigtige løs
ning fremover er svært at afgøre.
Vogntjenestens beretning for 1967, der
er udarbejdet af afdelingsleder H. Lis
borg, København, giver desuden et bil
lede af, hvor hektisk der arbejdes for
at følge med på det vognmæssige om
råde. Dette arbejde er ikke altid let, for
di det ikke kun består i at indkøbe
chassis’er, men i at indkøbe rigtige chas
sis’er. Man kan nemt få lastvognschas
sis’er, der må trække en hel masse, men
så må de til gengæld ikke løfte noget
vognart

Ambulancer

vognmærke

FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD

Transit (lille model)
Transit (stor model)
D 800
D 500
Taunus 20 M
Zephyr

18
13

og omvendt. Også i udvælgelsen af
chassis’er til ambulancer kan der være
problemer, når lægekonsulenternes krav
skal opfyldes. Nogle chassis’er opfylder
lægernes krav, men til gengæld er køreegenskaberne dårlige o.s.v.
I året 1967 blev der indsat ialt 192 nye
vogne, fordelt på selskaberne som vist
på modstående side (brandkøretøjer er
ikke medregnet).
Der blev i årets løb afhændet ialt 134
vogne.
I nedenstående tabel er vist de indkøbte
køretøjer-undtaget diverse køretøjer og
Kranvogne
Arbejdsvogne
Vejpatruljer

person
vogne

1

15

10
19
1
1

Landrover

34
13
10
19
1
1

32

4

Mercedes-Benz

ialt

15

15

32

Mercedes-Benz 200D lang

7

3

Citroen

4

4

Morris

5

5

Internatlonel

1

1

Scania-Vabis

1

1

Büssing

5

5

13

Bedford

7

MAN

3

Steyer

1

1

Dodge

2

2

Volvo

1

6

3

1

2

2

2

Vauxhall

2

2

Alfa Romeo

1

Opel

Tempo Matador

1
1

Hanomag

*

Austin

Commer
73
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autotransport
vogne

50

26

1

1

1

1

1

1

1

29
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\xvognart
Selskab

København

Kranvogne
Personvogne
Ambulancer Arbejdsvogne (incl. 20 %
Vejpatruljer
vogne)

50

Odense
Vejle

32

1

2

1

11

1

3

5

29

14

192

8

5

3
11

4
1

Ialt

73

3

1

50

enheder - fordelt på vognmærker og
enkelte modeller.
Af denne tabel fremgår at korpset i
1967 med hensyn til ambulancer, kranog arbejdsvogne, vejpatruljekøretøjer,
personvogne og autotransportvogne ind
købte 26 forskellige vognmærker og
-modeller i 1967. Dette fortæller os lidt
om de besværligheder, der er forbundet
med at finde det rette køretøj til de
mangeartede opgaver, som korpset stil
les overfor. Stationernes tarv må jo og
så tilgodeses ved vognindkøbene. Mens
man på landstationer ofte behøver firehjulstrukne køretøjer kan dette i flere
tilfælde undværes i større byer.
Udover de nævnte køretøjer skal det
tilføjes, at de 14 vogne i diversegruppen omfatter dyreambulancer, varevog
ne, både, blokvogne, kraner og svøm
medykkervogne.
Endvidere kan det også oplyses, at
korpset ved forrige årsskifte rådede
over ialt 1.529 radioanlæg, der fordeler
sig på 121 basisstationer og 1408 mobile
anlæg.
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1
4

3
10
4

5

Ialt

5

14
1

Århus
Ålborg
Fælles
forbundet/
Bornholm/
Flyve
tjenesten

Di
verse

18
1
1
4
2

24
1

Næstved

Autotrans
portvogne

26

3
16
14

Med hensyn til planer for udskiftninger
og udvidelser i indeværende år skal
nævnes, at ialt 132 nyanskaffelser af
vogne må anses for påkrævet. På de
enkelte vogntyper fordelt således:
53 ambulancer, dobbeitambulancer og
sengevogne,
35 kran-, arbejdsvogne og vejpatrulje
køretøjer,
15 personvogne inch 20% vogne,
19 autotransportvogne samt
10 diverse vogne og enheder.
Den samlede anskaffelsessum for disse
vogne vil andrage kr. 5.850.500,-.
Herudover vil det i 1968 være ønskeligt
at foretage yderligere 44 nyanskaffel
ser, der på vogntyperne fordeler sig
således:
15 ambulancer, dobbeltambulancer og
sengevogne,
15 kran-, arbejdsvogne og vejpatrulje
køretøjer,
1 personvogn,
12 autotransportvogne samt
1 diverse vogn eller enhed.
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Direktør William
Falck og rednings
inspektør Rs. Lehn
modtager nye ambu
lancer til Odense A/S.

Den samlede anskaffelsessum for de
ønskelige nyanskaffelser vil andrage
ialt kr. 2.223.000
Den i 1967 indkøbte Scania-Vabis mon
teret med det formidable bjergnings
aggregat, som fremstilles på fabrikken
EKÅ i Stockholm, har allerede vist sin
fulde berettigelse, hvorfor korpset på
nuværende tidspunkt har 4 lignende
vogne i ordre, hvoraf de to første alle
rede er leveret.
De i denne artikel givne oplysninger

bliver normalt ikke stationspersonalet
til del, men vi har ment det formåls
tjenligt på bedste demokratiske vis, at
informere personalet om korpsets dispo
sitioner på det vognmæssige område.
Samtidig kunne oplysningerne måske
give nogle svar på spørgsmål eller må
ske tilbagevise eventuelle påstande.
Yderligere kan det måske bidrage til en
bedre forståelse af de problemer, der
er forbundet med at styre en vognpark
på ialt 2.306 vogne og enheder.
jea.

Nej, hvor de lugtede...
der hang en skarp og ubehagelig lugt

over uheldsstedet, efter at falck-zonen

fra århus ved et-tiden i nat havde hentet
et lastvognstog, der kort efter midnat
kørte i grøften på århus-viborg landevej

ved mundelstrup, ca, 10 km. fra århus.
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Fra journalist Leif Andersen, radioavi
sen, har vi modtaget dette Ritzau-telegram, der klart illustrerer, hvad der
kan komme ud af en historie, der skal
fortælles i telegramstil på vort moders
mål.
Som Leif Andersen skrev er ingen fejl
fri, og vi behøver vel ikke at fortælle,
at det ikke var Århus-redderne, der
lugtede..........

Nærmeste brandvæsen SKAL altid

kaldes til assistance
I de sidste år har korpset gennem cirku
lærer, kommentarer til normaloverens
komsterne om brandslukning og „Med
delelser“ gjort et stort arbejde for at
fortælle alle medarbejdere på alle sta
tioner, at der kun gælder een parole:
Nærmeste hjælp til ulykker eller brand.
Det er endvidere slået fast i korpsets
overenskomster med de enkelte kom
muner, at tilkaldelse af nærmeste brand
væsen - kommunalt, privat eller stats
ligt (CF) - er en forpligtelse, korpset
påtager sig, når yderligere hjælp be
høves.

Vi har fra den sidste tids presseartikler
set et sørgeligt eksempel på, at et kom
munalt brandvæsen og Civilforsvaret
åbenbart ikke kender tilsvarende regler,
når det bogstavelig talt brænder på.
Hvorvidt den historiske Stenløse Mølle,
der nedbrændte den 15/6, kunne være
reddet ved en mere hensigtsmæssig sluk
ningstilkaldelse skal være usagt. Men
fra brandstedet til det kontraktforplig
tede kommunale Frederikssund Brand
væsen er der 14 km.

Da brandvæsenet var taget på skovtur
med hele mandskabet - noget korpset
aldrig kunne tillade sit mandskab på
grund af bl.a. slukningsforpligtelser blev hele slukningsområdet overladt CF
i Hillerød, der til Stenløse har 22 kilo
meters kørevej.
Andre brande i brandvæsenets sluk
ningsområde gav CF rigeligt at bestille,
så da alarmen til Stenløse Mølle indgik,
bad man Hillerød Brandvæsen (22 km)
hjælpe til.
Blot vil vi gerne fremhæve, at der fra
brandstedet til korpsets brandstation i
Ballerup kun er 10 kilometers kørevej,
til korpsets brandstation i Taastrup 18
kilometer og for den sags skyld til det
kommunale brandvæsen i Roskilde
knapt 20 kilometers kørevej.
Ydermere har Stenløse-Veksø Kom
mune tidligere haft overenskomst med
FZ i Ballerup, men man skiftede til
Frederikssund Brandvæsen, fordi det
var billigere (!).
Et sørgeligt eksempel på tilkaldelse af
slukningshjælp, der aldrig må kunne
overføres på korpsets dispositioner.

De så slet ikke autonummeret
Medens fem redningsstationer efter rapporterne trans
porterede en lastvogn gennem det halve Danmark stod
den parkeret foran Falck & Zonens station i Øster Vraa
Lad dette være et eksempel, der ingen
lunde bør efterfølges. Den 25. maj blev
stationen i Frederikshavn ringet op af

station Kalundborg, der forespurgte
hvorvidt vognmand Søholt i Øster Vraa
var abonnent.
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Nu er der ingen vognmand i Øster
Vraa, der hedder Søholt, men derimod
findes der i nærheden en lille by af
dette navn, og da eneste vognmand i
denne by hed Frøkjær, fortalte station
Frederikshavn, at hvis der var tale om
lastvogn PA 77.308, så tilhørte den
vognmanden og var omfattet af et
abonnement.
Stationen i Frederikshavn hørte herefter
intet til sagen før man en rum tid efter
fra station Ålborg fik anmodning om
at overtage sidste etape af en transport
med PA 77.308, tilhørende vognmand
Frøkær („J“et i navnet var åbenbart
forsvundet undervejs), Søholt pr. Øster
Vraa.
Da Frederikshavn lod denne anmod
ning gå videre til sin relæstation, Øster
Vraa, blev der mini-krimi-mystik. For
på stationen sad tilfældigt vognmand
Frøkjær fra Søholt, og han var såmænd
kørende i sin lastvogn PA 77.308, og
redderne kunne selv gå ud og se efter,
at det var rigtigt nok.
Det viste sig så, at den vogn, der var
bugseret helt fra Kalundborg på Sjæl
land til Øster Vraa i Vendsyssel ikke
tilhørte vognmand Frøkjær og slet ikke
havde nummeret PA 77.308 og over
hovedet ikke var en lastvogn.
Det var en mælketankvogn, tilhørende
Søholt Mejeri med autonummeret PA
77.360, og denne var heldigvis for alle
omfattet af et gyldigt abonnement i
korpset.
Det vil med andre ord sige, at reddere
og vagtstuepersonale fra stationerne

KALUNDBORG
HORNSYLD
NR. SNEDE
VIBORG
havde været indblandet i denne trans
port uden at opdage, at vognart, auto
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nummer og abonnent slet ikke passede.
Et eksempel som dette er heldigvis sjæl
dent og bør derfor fremhæves. Hvor
ledes redderne har kunnet udfylde køreseddel og aflæse politinummer står hen
i det uvisse.
Vi kan konstatere af dette eksempel,
at den givne instruks om kontrol med
politinummer ikke efterleves. Samtidig
må vi desværre erkende, at de hundredetusinder af kroner, der hvert år benyt
tes til at EDB-behandle rapporter og
fordele dem på abonnementsnumre,
blandt andet for at kunne opnå større
betaling hos undertariferede abonnen
ter, er kastet ud af vinduet - hvis dette
eksempel ikke kun er et særtilfælde. At
vi også kan blive taget så grundigt ved
næsen at vandet driver af os, hvis en
kunde er ude på det, skal kun nævnes
for helhedens skyld.

DERFOR: Køresedlens politinum
mer skal kontrolleres med det assiste
rede køretøjs nummer. Ellers er syste
met intet værd.

„Jeg må skynde mig at få byttet numrene om inden
de opdager at jeg ikke har fået aflæst dem!!“

Driftsleder Ivan Andersen fra korpset og
brandchef Sven Sönnerbern, Malmø dis
kuterer oli eskad eb ekæn i pelse.

Bekæmpelse
af
Olieskader
Fia Malmös brandchef, Sven Sönnerberg, har vi fået tilsendt en lille notits
om de svenske bestræbelser på at løse
olieskadeproblemer på vand såvel som
på landjord. I Sverige har man grebet
det an på den måde, at Statens Hantverksinstitut har afholdt kursus for
»oliesanerere« i Malmö i april måned.
Som afslutning på dette kursus, hvor
de; deltog tekniske medarbejdere fra
vandvæsen,
havnemyndigheder
og
brandvæsen, var tilrettelagt en demon
stration af de i dag eksisterende midler
mod olieskader og -forureninger. Her
var såvel kemiske væsker som »bundfældelsespulver« og opsamlingsballer og
-net repræsenteret. Af hjælpemidler til
kampen mod olien på vandet blev be
nyttet såvel flyvemaskiner som orlogsfartøjer.
Som eneste middel mod olieskader på
land blev demonstreret korpsets olie
sk adean hænger, hvor driftsleder Ivan
Andersen fra Gladsaxe viste dens for
træffelighed.

Kursus for »oliesanerere« eksisterer os
bekendt ikke i Danmark. Korpset er
som bekendt ofte involveret, når så
danne olieskader opstår på strande, ved
raffinaderier, på land m. v.

Olieskader til vands
Det hidtil foretrukne middel har været
Oilgon, og det er således, at stations
leder Preben Sonne, Sundbyøster, fun
gerer som oliekonsulent i korpset. Han
har hidtil været med til adskillige hel
dige olieskadebekæmpelser, og kan re
kvireres gennem hovedstationen i Kø
benhavn eller den sjællandske entrepre
nørafdeling på Amager.
For olieskader til vands eller på strande
må gælde, at de enkelte selskabers ho
vedstation kontaktes, hvilket for Kø
benhavn A/S’s vedkommende dog vil
sige stationsleder Sonne for skader i
Storkøbenhavn og på Sjælland, medens
distriktsleder tilkaldes på stationerne i
Jylland og Lolland-Falster.
Olieskader på land
I de tilfælde, hvor der opstår olieska
der som følge af væltede tankvogne,
sprængte olierør etc, og der ikke er no
gen umiddelbar risiko for brand kan
de af korpsets stationer, der råder over
en såkaldt ØSA-anhænger tilkaldes.
ØSA-anhængeren har tidligere været af
bildet i „Meddelelser“. Det er en speciel
påhængsvogn, der blandt andet indehol
der en elektrisk pumpe til olietømning,
4 transportable plastikbeholdere med
147

olieblandende vædske (så der kan spu
les), kloakafspærring og meget andet.
Alt dette materiale er gnistfrit, så selv
letantændelige olievædsker kan fjernes.
Udstationering af olieskadeanhængere
sorterer under Brandtjenesten, idet det
er brandvæsenets opgave at fjerne olie,
hvis der er umiddelbar brandrisiko,

hvorfor korpset har fundet det mest
hensigtsmæssigt, at afdelingen for denne
tjeneste også tog sig af øvrige skader.
Disse ØSA-anhængere er IKKE bundet
af kommunale kontrakter, og på viste
kort er deres placering i landet angivet.
Derfor må regelen være, at nærmeste
„ØSA-station“ tilkaldes.

STORKOBENHAVN:

Lyngby
Gladsaxe «

Rodovre

Esbjerg
Odense

Placeringen af hidtil ind
koble olieskadeanhænge 
re. Måske er korpset lidt
svagt repræsenteret if.eks.
Jylland, men flere vil kom
me, når forsøgsperioden
er afsluttet og et økono
misk grundlag er skabt.

X

Anders Jelles 1000 dykninger
En af korpsets tre bornholmske frømænd, Anders Jelle, har i foråret kun
net fejre et sjældent dykkerjubilæum:
Dykning nr. 1000 i korpset.
Anders Jelle er uddannet svømmedyk
ker fra Århus i september 1960 og har
i den forløbne 999-dykkertid foretaget
adskillige spændende og interessante
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dykninger. Wirer i skibsskruer, bund
eftersyn, kabelnedlægning etc. er dag
ligkost for Jelle, medens mere alvorlige
ulykker såsom drukneulykker i klippe
fyldt farvand heldigvis kun indtræffer
få gange om året. Blandt andet har en
af Jelles mest farefulde opgaver været
forceringen af voldsomme vandmasser

ved »Ørnekullen« i Hasle, hvor turister
desværre alt for ofte bader og kommer
galt af sted. Opgaven for svømmedyk
keren er farefuld, fordi han af vind og
vandmasser kastes ind mod stejle klip
per og undersøiske skær.
Et af de sidste tilfælde, hvor Jelle gjor
de en fin indsats, var den 23. decem
ber sidste år, en mørk og tåget vinter
morgen, hvor en asfaltarbejder kørte i
en lergrav med sin vogn og druknede.
Jelle fik 8-10 minutter efter alarmens
indgåelse til stationen (der er 5 minut
ters kørevej) arbejderen frigjort og
bragt op til den ventende ambulance,
men det var for sent.
Vel vidende at der i korpset findes an
dre svømmedykkere, der har holdt dyk
kerjubilæer i antal og år, bringer vi
historien om Jelle i håb om, at frem
tiden vil bringe mere stof fra korpsets
svømmedykkervirksomhed.

PERSONALIA
Udnævnelser:

Udnævnt til redningsfører
Med virkning fra 1. juni er redder
Helge Termann Nielsen, Brande, ud
nævnt til redningsfører.
Udnævnt til vagtmester
Telefonist Kaj Jørgensen er pr. 1. juni
udnævnt til vagtmester på stationen i
Hellerup.
På Ko/dmg-stationen er telefonist Hans
P. Kristiansen udnævnt til vagtmester
med virkning fra 1. juni.

Udnævnt til assistent
Den ledige stilling som assistent på sta
tionen i Ruds-Vedhy er med virkning
fra 1. juli blevet besat med vagtmester
Niels Sørensen, Vesterbro. Om Niels
Sørensen kan siges, at han måske mere

end nogen andre har haft en alsidig
løbebane indenfor korpsets rækker. Han
startede som kontorelev på hovedkonto
ret i København, hvor han efter udstået
læretid blev kontorassistent. Senere blev
Niels Sørensen trafikassistent i Flyve
tjenesten, telefonist, redder og rednings
fører på Tårnbygård samt vagtmester på
station Vesterbro, hvor han indtil ud
nævnelsen har gjort tjeneste.
Udnævnt til stationsleder.
En af Tåstrup-stationens pionerer, assi
stent Preben Damkilde, er med virk
ning fra 1. juli blevet udnævnt til sta
tionsleder på station Glostrup. Dam
kilde startede sin karriere i korpset som
hjælpebrandmand på station Rødovre,
hvor han blev ansat i 1937. I 1939 blev
han fastansat som redder på samme
station, hvor han udover en smuttur til
Ørnegården i godt et år gjorde tjeneste
indtil udnævnelsen til assistent på sta
tion Tåstrup i 1957. Damkilde har i sin
31-årige periode i korpset gennemgået
en lang række kurser, især indenfor
brandtjenesten og han er bl.a. CF-instruktør. Damkildes store erfaring samt
den solide uddannelse berettigede ham
til stationslederstillingen i Glostrup.

Forflyttelse:
Den ledige stilling som stationsleder i
Frederiksværk bliver pr. 1. august besat
med stationsleder Carlo Lundtoft,
Rønne. Forflyttelsen skyldes en reorga
nisering af ledelsesfunktionen på Røn
ne-stationen. Man har i Rønne efter
nedlæggelsen af stationen i Nexø haft 3
stationsledere, hvilket ikke har været
hensigtsmæssigt. Samtidig med Lund
tofts forflyttelse bliver den tidligere
Nexø-stationsleder Knud Petersen over
assistent på Rønne stationen, medens
stationslederposten alene overdrages
stationsleder Erik Bech.
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Fra kontorerne:

Sekretær Ole Søborg-Nielsen, Rapport
afdelingen i København, har den 18.
juni bestået eksamen som translatør i
Engelsk. Vi iler med at bringe et til
lykke med den fine eksamen.

Stations
leder Kjeld
Lyngby Sø
rensen,
Glostrup.

Den nybagte
translatør,
Ole Søborg
Nielsen.

Vi siger pænt farvel til:
Stationsleder Kjeld Lyngby Sørensen,
Glostrup.

Lyngby Sørensen kan med rette kalde
sig en af ZR’s gamle pionerer, idet han
begyndte i 1930 i Eskildstrup på Falster.
Han blev senere københavner og hurtigt
en kendt repræsentant for Zonen, idet
han forestod entreprenørvirksomheden,
blandt andet under besættelsen, og sam
tidig gjorde et stort stykke arbejde in
den for førstehjælpens område. Mange
vil fra brochurer kunne genkende den
stoute redningsmand med det stive kra
vetøj og de store støvler, der introdu
cerede Holger-Nielsen-metoden for tal
rige skolebørn og unge.
Lyngby-Sørensen har i sin tid både assi
steret ved den store og den lille ulykke.
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At han ikke har været så hårdfør som
man umiddelbart skulle tro, ved kun de
færreste. Den eneste gang han har givet
udtryk for følelser under arbejdet var
ved redningsarbejdet efter bombarde
mentet af den franske skole i Køben
havn i 1944, hvor han fik øje på og
prøvede at hjælpe en lille pige, der
søgte at hindre en bærende søjle i at
brase sammen over hendes kammera
ter. Søjlen stod på resterne af hendes
fødder. 1 tiden efter krigen var LyngbySørensen med til talrige sammenstød
med den værste han kunne møde:
Falck-lederen.
Ved sammenslutningen af Falck &
Zonen var Lyngby-Sørensen måske en
af de få, der med rette kunne betragte
sig som salgsvare, idet han bag sig
hverken havde aktier eller den afgø
rende indflydelse, men et langt livs
arbejde. Men han gik positivt ind for
det fornuftige skridt, og man vil mindes
de mange timer han ofrede på at sætte
sig ind i alle Falck-administrationens
små finesser.
Lyngby-Sørensen gik af med pension
pr. 1. juli og vil forhåbentlig nå at
kunne nyde sit otium, der krydres
med et lille bijob ved hofmarskallatet.

§1
(Siefen t>ar altid ret
§2
öfulle bet en sjælden gang
sfe, at riefen alligeoel iffe
fjar ret, træder § J automatisf i fraft
På Fyn, - hvor korpsets regler også gælder, - blev en Falck-assistent så vred over
ikke at kunne komme til ildebrand, at han til avisen erklærede, at nu bliver alle biler
væltet i grøften.
Dagen efter fandt påhængsredaktionen i Berlingske Aftenavis en samling skjønne
vers, som vi gengiver med Mogens Dams tilladelse:
Melodi: Jens Vejmand.

Hvem ligger dér i grøften
med alle fire hjul
i vejret og ser ud, som
den krøbet var i skjul?
Det er familien Hansens
fabriksny, flotte vogn,
hvori de ville køre
en lille tur i skov’n.
Familien var netop
på vej til Ejby strand,
da så de i det fjerne,
at der var ildebrand.
Den må vi hen og se på!
skreg hele flokken, men
så kom Falck-Zonens kranvogn
og standsed op ved den.

De raske Zonen-Falck-folk
til sagen hastigt fløj
og skubbede i grøften
hr. Hansens køretøj.
Der lå den så, mens Hansen
og hans familie stod
og gloede fortabte,
da Falcken dem forlod.
Så gik der fire timer,
før branden døde hen,
og så kom Falck tilbage
til Hansens flok igen.
De slæbte vognen hjemad
til by’n - en kostbar spøg:
Falck over Falck - med andre
ord sagt: hog over høg!
Mogens Dam
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En tankvognschauffør havde ikke
fået sine solbriller med.
korte ud i rabatten og væltede
i et jordbærbed.
Redder Keld Ahrendtsen
fra Kolding deltog i arbejdet
med at sprøjte skum på vogn og
jordbær, så 9.000 liter
udstrømmende superbenzin ikke
øgsa anrettede brandskade.

~
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Over hele landet er vejmyndighederne
i disse år i færd med at adskille køre
banerne på motorveje og andre større
færdselsårer. Denne adskillelse sker i
form af opsætning af forskellige typer
autoværn, og hensigten er ganske for
ståelig. Autoværn kan være af forskel
lige typer. Der er eksempler på jord
volde, betonmure, stålrammer i lygte
højde, kraftig beplantning eller mere el
ler mindre æstetiske raftehegn.
At disse autoværn fuldstændig skulle
kunne hindre trafikulykker på de på
gældende vejstrækninger er utopi. Tra
fikulykkerne er kendsgerninger, og det
er blandt andet korpsets opgave at få
borttransporteret kvæstede mennesker
og havarerede køretøjer så hurtigt som
gørligt, så nye ulykker som direkte følge
af de allerede skete undgås.
Autoværn kan være en temmelig gene
rende faktor for redningsarbejdet. Selv
om vore stationer ved meldinger om
trafikulykker på de omtalte vejstræk
ninger prøver at finde ud af, i hvilken
kørebane ulykken er sket, er det ofte
ikke muligt.
Hvis der f. eks. sker en ulykke på mo
torvejen mellem Hedehusene og Roskil
de kan det tænkes, at ambulancen må

køre næsten fire kilometer forbi ulyk
kesstedet, vende ved en vejudfletning og
returnere i den rigtige kørebane. Altså
syv-otte kilometers ekstrakørsel. Ud
over de alvorlige følger for de kvæstede
på kørebanen medfører det samtidig
større ophobning af biler, hvorved am
bulanceudrykningen yderligere forsin
kes, fordi græsrabatter etc. må tages i
brug. Hvis sygehuset nu ligger i den
modsatte retning af ambulancens køre
vej, får patienten selvsagt endnu en eks
tra køretur. Nu skulle man mene, at am
bulancen i stedet kunne holde i den
modsatte vejbane og transportere pati
enterne tværs over motorvej og auto
værn. Men for det første medfører den
ne løsning en stor risiko for rednings
mandskabet, for det andet kan det være
endog meget risikabelt, at redderne må
koncentrere sig mere om at bjærge pa
tienterne på bårer tværs over motor
vejen end bekymre sig om deres til
stand, og for det tredie kræver de fleste
autoværn flere end to mand til at få
båren over, hvorved korpset bliver
skyld i, at tilstedeværende hjælpere op
holder sig på midten af motorvejen i
stedet for langs siden.
Den sidste løsning er, at ambulancen
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kører i den modsatte vejbane til ulyk
kesstedet, vender og kører retur i rig
tig vejbane, eller fortsætter mod trafik
strømmen med patient i vognen. Bort
set fra den betydelige færdselsmæssige
risiko, og den kendsgerning, at det næ
sten vil være umuligt at komme frem,
skal kun nævnes en fornylig afsagt
landsretsdom, hvor korpset fik pålagt
en del af skylden for et uheld, hvor en
bilist med stor fart kørte op i front
partiet på en ambulance, der med ud
rykningslysene tændt en aften holdt i
modsatte vejbane af motorvejen over
Lolland. At redderne, der var ved at af
hente patienten fra den oprindelige tra
fikulykke ved deres vognplacering
sandsynligvis reddede patientens liv var
naturligvis en formildende omstændig
hed, men løsningen med at køre og
holde modsat trafikken må anses for
særdeles dårlig.

Vi vil med disse synspunkter gøre vej
myndigheder og politi opmærksom på
problemerne omkring autoværn og tra
fikulykker i det håb, at der generelt kan
findes en tilfredsstillende løsning. For
eksempel kunne vi tænke os, at man
på lige strækninger af motorvejene,
hvor risikoen må anses for mindre,
med jævne mellemrum etablerer små
4-5 meter brede gennemkørsler, der ty
delig tilkendegives som værende ude
lukkende for politi og ambulancevæsen.
Disse gennemkørsler kunne eventuelt
beplantes med lave buske eller forsy
nes med bøjeligt afmærkningsmateriale,
og hvis der blev etableret sådanne gen
nemkørsler med 500-1.000 meters mel
lemrum - alt afhængig af vejforholde
ne - måtte behovet være dækket. Noget
sådant er indført på motorvejen ved Sla
gelse, men desværre et enkeltstående til
fælde.

Ulykker på
motor- og
hovedveje
kan ikke
undgås, men
der kan
gøres meget
for at lette
rednings
arbejdet. der
hurtigt skal
afvikles af
hensyn til
den øvrige
trafik.
(Fra Hoved
vej Al ved
Baldersbrønde).
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Korpsinstruktør Aage Rør mark beretter om

Redningsteknisk seminar i
København
Den 1. intern, redningskongres blev af
holdt i Frankfurt a. M. 1908. Heri del
tog overdirektør Sophus Falck m. fl.
fra Danmark. Siden er holdt kongres
ser i Wien, Amsterdam, København
(1934), Zürich og Haag. Den interna
tionale organisation (AISS) bag disse
møder, der har været brudt og udsat
af krige og uro i verden, har sit sæde
i Haag. Korpset har været medlem lige
fra starten, og i perioden siden Haagmødet i 1959 har korpsinstruktøren væ
ret vicepræsident.
Formålet har været faglig erfaringsud
veksling mellem medlemmerne og ind
budte sagkyndige gæster iøvrigt. Ude
om i verden varetages ambulance- og
redningstjeneste jo af en mere broget
kreds end her i landet. Der er tale om
både frivillige og professionelle organi
sationer, men de fagkyndige tælles især
blandt læger fra sygehuse, Røde Kors
og livredningsselskaber.
Det har været svært at få et møde i
stand, men efter en del forhandlinger
er man enedes om at søge gennemført
et seminar, d.v.s. et mindre møde med
sigte på en større personligt præget
kontakt end den mere talrigt besøgte,
uoverskuelige kongresform tillader. Der
vil derfor ikke skulle komme over 100,
og efter de seneste begivenheder vil det
nok volde besvær med kontakten til
østlandenes læger, således at kredsen
bliver mindre end oprindeligt tilsigtet.

Mødet er berammet til den 9.-11. okt.
sluttende den 12. med organisationens
ordinære generalforsamling, hvor sta
tutterne skal ændres, idet livrednings
selskabernes internationale FIS (federa
tion internationale de sauvetage) i Pa
ris vil indlede et nært samarbejde med
Haag.
Mødet vil især beskæftige sig med over
vejelser om international standardud
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dannelse, standardundervisningsmateri
el, ens certifikater og en rednings
mandslegitimation. Dernæst drøfter
man stillingen til katastrofestedsdispo
nering, hjertemassage, sygehusmodta
gelse og intensivbehandling i direkte til
slutning til ambulancebehandlingen.
Desuden vil man sætte meget ind på
opbygning af en ensartet ulykkesefter
forskning til uddannelsesbrug efter
Redningsteknisk Instituts mønster med
ens bibliotek og arkiv, registrering, for
mularer og et flersproget internationalt
kvartalstidsskrift med korte rapporter
over ulykkeshjælp og litteratur, så de na
tionale blade har noget at øse af.
Man starter på Danhotel den 9. om

aftenen med velkomst, kaffe og film og
bruger de to næste dage til indledende
foredrag, diskussioner og overværelse
af øvelser med både Falck-Zonen og
den engelske „Casualty Union“. Fredag
slutter man lidt festligt med en middag
og skilles så for at omplante sine afta
ler derhjemme. Haag og København vil
fortsat samle trådene i arbejdet frem
over.
Der bliver mødebureau i Falck-huset
og samarbejde med Turistrådet, lige
som Københavns Rådhus modtager gæ
sterne officielt. Dir. Mogens og Jørgen
Falck står i spidsen for det danske
ærespræsidium.
Aa. Rørmark.

Falck & Zonen in Denmark
I udlandet har vi konstateret en stadig
voksende interesse for korpset, dets or
ganisation og arbejde. Vi har i den sid
ste tid haft henvendelser fra amerikan
ske læger, hollandske entreprenører, ty
ske, finske, norske, svenske og engelske
brandfolk, en amerikaner, der samlede
på brandhjelme, flyveinteresserede, tids
skriftsredaktører, journalister og mange
flere.
Det er således at man i København
efterhånden har måttet sætte system i
rundvisningen på korpsets stationer,
hvilket redningsinspektør H. Tharsgaard
også kan berette en del om.
Alle udlændinge giver - såvidt vi kan
se ikke bare af høflighedshensyn - ud
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tryk for meget stor interesse og ofte
(kan vi bære det?) beundring for vor
virksomhed, og den måde vi løser sam
fundsopgaver på.
Før i tiden, da bogtrykkerprisen var lidt
mindre, klarede korpset sig med hvergang at trykke et lille oplag akkvisi
tionsbrochurer på engelsk tysk og
fransk til udlandsorientering. Disse op
lag er sluppet op, hvorfor vi har udgivet
1967-årsberetningen på engelsk, med en
tekst der fortæller mere om korpset og
mindre om 1967 end den danske udgave.
Til mere seriøse besøg kan denne tryk
sag rekvireres på „Meddelelser“s redak
tion, som tager sig af de såkaldte PRopgaver.
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There’s
nothing quite
like it...
Denmark has the Falck organisation.

INO JOB IS TOO
ODD FOR DANISH

FvêrÿDane In Distress
Phones The Falck Force

or Your

Nowhere else

in all the world will you find another concern quite like

this one. Basically it Is a recovery and rescue service,
but In fact it covers much more than those two words

suggest. This feature attempts to put Falck into focus.

Tre eksempler på engelske og amerikanske artikler om det med udlandets øjne mærkværdige danske
redningskorps.

Skal Falck-folk lære at køre bil?
Det er egentlig mærkeligt som opfattel
ser af tingenes tilstand kan ændres ef
terhånden som årene går. Før i tiden
var den eneste måde hvorpå man kun
ne blive rigtig redningsmand den lange
erfaring i korpset. I dag har vi red
ningsskole, brandskole, ungredderordning og meget mere. Alle har accepteret
uddannelsen som et væsentligt frem
skridt.

På den anden front har den lange erfa
ring hidtil også været det eneste salig
gørende middel:
Kørefærdigheden.
Korpsets personale har altid nydt egen
og befolkningens tillid med hensyn til
kørsel. Men visse generelle færdighe
der kan i dag erhverves gennem under
visning i forbindelse med den første
ansættelsestid, og denne undervisning
skulle forhåbentlig kunne komme så
vel den ansatte, som korpset, materiel
let og øvrige trafikanter til gode.
For at se, hvorledes politiet løser pro-

blemerne med køreundervisning aflag
de uddannelsesleder W. Ric-Hansen,
afdelingsleder H. Lisborg, overpolitibe
tjent Aa. Juel Eriksen og stationslederen
fra Roskilde samt dette blads redaktør
et besøg på politiets køretekniske anlæg
på Amager.

BEMÆRK den lige hjulstilling ved katastrofe
bremsning. Ikke styre og bremse samtidig.
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og c) bremsning i forbindelse
med undvigende manøvre).

Køreundervisningen
Politiets køreundervisning for nyansatte
omfatter dels en teoretisk del og dels
adskillige timers praktik. Den praktiske
del, som vi overværede lidt af omfatter
blandt andet:

4. Kurvekørsel (slalomkørsel, kurve
kørsel med og uden forudgående
nedgearing).
5. Manøvreprøver (baglæns kant
stenskørsel, vending, indbakning
fra 2. position o.s.v.).

1. Startøvelser (start på „tomgangs
drejninger“, koblings- og speeder
betjening etc.).

6. Udrykningskørsel (kørsel i „sla
lom“ mellem attrapper for hol
dende medtrafikanter).

2. Gearskift (ny svensk MonteCarlo-køreteknik for hurtig gear
skift under acceleration m. v.).

Desuden omfatter den praktiske del
landevejskørsel med overhalingsteknik,
hastighedskontrol og det mere politi
mæssige: standsning og påtale.

3. Bremsning (opdelt i tre sæt øvel
ser: a) forberedt bremsning, b) ka
tastrofebremsning uden blokade

I

fig.2

fig.1

Bremse/undvige
manøvre

”Udryknings
kørsel”
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Det hele ser så let ud. Men
det kan tage adskillige ti
mer at lære vogn og man
øvreteknik at kende.
Bremse/undvige manøvrer
ne tager sigte på indøvel
sen af en teknik, hvorefter
føreren undgår pludselige
forhindringer ved først at
bremse, derefter undvige,
så bremse og sluttelig und
vige attrap for modkørende
biler.
„Udrykningskørsel“ er en
form for slalomkørsel, hvor
forhindringerne er attrap
per for vigende og holden
de medtrafikanter i bytra
fik.

Øverst køreanlægget, hvor
ambulancen foretager „udrykningskørsel“. Til højre et
nærbillede af krængningen på
en Mercedes-ambulance.

Konklusion
Det var efter demonstrationen et umid
delbart indtryk, at her var noget at læ
re for korpsets personale. Københavns
Brandvæsen er ifølge politiet også meget
interesseret, og så snart en teknisk ud
bygning af køreanlæg over hele landet
er sket, skulle vi have store muligheder
for at påbegynde en undervisning.
Som chefen for politiets køreskoleunder
visning i København udtalte, er for
målet med undervisningen dels at give
de nyansatte politifolk den fornødne
køreuddannelse og dels allerede fra
start, at pille smånykker såsom albue
ud af vinduet og „frisk“ kørsel ud af
dem.
Er der noget i dette land man ikke skal

sige til en mand, er det, at han kører
mindre godt eller endog dårligt. Det
rammer hårdt både på ære og samvit
tighed. Formålet med denne artikel er
heller ikke at tilkendegive, at vore red
deres kørsel er dårlig, men som nævnt
at anvise en hurtigere vej til bedre kø
refærdighed end daglig rutine. Og der
er måske alligevel lidt at lære også for
det erfarne personale, især når man fra
Vogntjenesten kan få oplysninger om,
at der gennemsnitligt er én skade pr.
redder om året, og hvis man læser As
surance-Instituttets årsberetning fra
1967, hvor Falck & Zonens personale
placerede sig temmelig langt nede i efterbetalingsrækken, er der måske stof
til eftertanke?? ...
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Inden Sovjetunionens famøse troppeinvasion af Tjekkoslovakiet var redder Jes Las
sen, Tønder, på studieophold som ambulanceredder i Bratislava. Studierejsen fandt
sted i maj måned, og vi bringer her uddrag af hans rapport:

Ambulancestationen
i Bratislava

Om min tur til Bratislava er der så me
get at fortælle, at jeg kunne bruge en
hel dag. Jeg vil allerførst bringe en
samlet hilsen fra hele staben på ambu
lancestationen i Bratislava, Sachranej
Sluxby, som den hedder på Slovakisk
og herefter forsøge at fortælle lidt om
turen, som efter min mening kan in
teressere mine kolleger herhjemme.
Tjekkoslovakkerne er et meget venligt
og gavmildt folkefærd, som en forteg
nelse over de gaver, jeg har modtaget
dernede, ville kunne fortælle en del om.
Ambulancestationen består af en stor
3 etagers bygning, hvori der nedenun
der er værksted, vaske-, smøre- og ma
lerhal. Stuen er garage for stationens
50 sygevogne. Deraf er de 8 ambulan
cer og udstyret som sådan, som de
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eneste med ilt, sug og forbindsudstyr
med skinner til benbrud o. 1. samt blåt
udrykningslys og sirene, medens de øv
rige vogne kun medfører almindelig bå
re. Men arbejdsgangen er også lidt an
derledes end herhjemme. De 42 syge
vogne er alle bemandet med 2 mand,
hvoraf den ene er chauffør og den an
den samarit. De kører kun sygeture fra
morgen til aften; enten indlæggelser på
sygehuset eller kørsel til og fra ambu
lant behandling. Ambulancestationen
dækker både byen, der har 259.000 ind
byggere, og oplandet, så der er nok at
bestille. Men der køres også kun syge
ture. Det er på ingen måde nogen red
ningsstation. Alt er statsligt og ejes af
staten. Der findes ikke nogen kilome
terpris eller beregninger. Kun chauffø
ren holder regnskab med, hvor mange
km hans vogn har kørt, for det betyder
noget for hans bonusordning, men der

om senere. I stuen er der også vagt
central, hvor der sidder telefondamer
og modtager meldinger. Der er altid 2
damer om dagen og 1 om natten. De
arbejder på skift ligesom mændene, og
der er ansat 7 damer til telefonpasning.
Vagtstue og ambulancerum
Vagtstuen for mandskabet, der ikke kø
rer, er slet og ret et rum med stole og
borde og ikke andet, men vagten er og
så kun 12 timer ad gangen.
Dernæst er der et såkaldt ambulance
rum, hvor der er ansat en udlært syge
plejerske. I ambulancerummet findes
udstyr, som på en mindre operations
stue. Der har ambulancevagten også
hjemme. Vagten består af en læge, en
samarit og en chauffør.

Ambulanceudrykning
Når meldingen lyder på en ambulance,
det kan være færdselsuheld (dem var

der meget få af), fabriksulykke, akut
sygdom i hjemmet o. lign, går samarit
ten til sygeplejersken og får udleveret
lægetasken. Chaufføren starter vognen
og når lægen og samaritten har taget
plads går det løs under udrykning. Ved
ankomsten til uheldsstedet eller hjem
met, hvor den syge befinder sig, går
lægen fulgt af samaritten til den til
skadekomne eller syge og undersøger
tilfældet. Samaritten assisterer og på
lægger blodtryksmåler, giver indsprøjt
ning eller piller, alt efter lægens ordre.
Derefter tager lægen stilling til om pa
tienten skal indlægges, køres til hjem
met eller, hvis tilfældet er sket i hjem
met, blive liggende hjemme.
Hjem med udrykning
Når turen var færdig blev der givet
klarmelding over radioen, og vi fik så
en ny melding eller kørte til stationen,
også med udrykning. Vi skulle altid
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skynde os hjem. Ambulancetjenesten
kan faktisk sammenlignes med vores
lægevagtsordning med den forskel, at
her kører ambulancen fra sted til sted.
Det var vældigt interessant at assistere
ved alle de forskellige undersøgelser.
Indlæggelse på sygehuset er omtrent det
samme som herhjemme, dog er vore
sygehuse pænere og mere moderne.
Ved ankomsten til ambulancestationen
afleverer samaritten lægetasken med
oplysning om, hvad der er brugt, og
tasken gøres klar til næste tur.

Drikkepenge for at
ligge på båre
Alle ambulancer og sygevogne er små
og stive S kodaer. Båren er kun udstyret
med to uldtæpper og bruges kun i yder-

Ambulancehold. Fra v.: chauffør, læge, samarit og
sygeplejerske.
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ste nødstilfælde. De er ikke vant til at
bære folk på båre. Den omhu og service
vi yder patienterne kender de ikke, og
trods det, giver patienterne mange drik
kepenge. Hygiejnen er også så som så,
men alt i alt, det var dygtige folk, at ar
bejde sammen med. Uniform bruges ik
ke. Alle kører i en hvid kittel.
Ambulancestationen
er også hospital
Resten af stueetagen bruges som konto
rer for læger, direktører m. v. På 1. sal
er der neurologisk hospitalsafdeling
med egne læger og hvad dertil hører.
Denne afdeling har ellers ingen forbin
delse med ambulancestationen.

Mad og forplejning
Jeg boede på hospitalet i et stort værel
se ovenpå. Maden fik jeg fra køkkenet
på neurologisk afdeling. Maden afhen
tes dog i en anden bydel på et andet
hospital og når patienterne havde fået
deres portion, fik jeg min mad bragt
op på værelset af en stuepige, som plej
ede og passede mig og sørgede for mig
på bedste måde. Hun holdt mit værelse
og tøj. Maden var meget dårlig og
egenartig. Retter som vi slet ikke ken
der herhjemme. Men direktør Teply
bad mig ved min ankomst, om jeg ville
prøve det. Pålæg på brød og smør fik
jeg ikke noget af. Det bruges ikke der
nede. Det kan dog købes men er meget
dyrt. Eksempelvis koster 1 kg kød 35
kroner, 1 pund ost 19 kroner, 1 pund
kaffe 22 kroner, 1 liter mælk 3 kroner,
1 kg smør ca. 26 kroner, 1 liter ben
zin (76 oktan) 3 kroner.
Ambulancelægerne
har alle ekstrajob
Med hensyn til mandskabets lønninger
får en chauffør 1200 kroner, en sama

rit 1400 kroner og en læge 2400 kroner
pr. måned. Der er ansat 7 læger ved
ambulancevæsenet, men de har alle et
job ved siden af. F. eks. læger på fa
brikker. Dr. Orsany var læge på en stor
chokoladefabrik med 2400 ansatte. Dr.
Auguxtie var læge på en brødfabrik.
Frk. dr. Weseley var læge for mand
skabet på ambulancestationen og sådan
havde de noget allesammen. Alle ar
bejder i Tjekkoslovakiet, både mænd
og kvinder. En kvinde har ca. 800 kro
ner månedligt. Pengene er meget små,
f. eks. koster 1 sæt herretøj 1200-1400
kroner, sko 230 kroner, en skjorte 150
kroner, altså slovakiske kroner.

betalt et beløb, der udregnes efter et
specielt system (ca. 1500 kroner). Men
han må også selv reparere sin vogn,
uanset hvad den fejler, det kan være
motor, bagtøj, bremser, bremsebelægninger, justeringer e. 1. Reparationsar
bejdet laver han uden for vagten og
uden extra betaling, og kan han ikke
klare det, men er nødt til at have me
kanikerhjælp, trækkes mekanikerlønnen
fra hans bonus, så for det meste laver
de det selv. Det hører med til at være
chauffør.
Mekanikerarbejde kan chaufførerne læ
re på aftenskoler og andre kurser. En
lignende bonusordning som for chauf-

Nærbillede af
ambulancer,
sygevogne og
mandskab ved
ambulance
stationen i Brati
slava. La’g
mærke til for
skellen mellem
de to første
ambulancer og
de øvrige syge
vogne. Det er
chauffør og
samarit,
der flankerer
vognene.

Chaufførerne skal selv
betale ambulancernes
vedligeholdelse
For chaufførernes vedkommende fin
des der en bonusordning, hvorefter den
chauffør, der holder sin vogn pæn og
fejlfri, d. v.s. at den altid er i orden og
driftsikker og kører mange km uden
motorstop o. 1. hver 3. måned får ud

førerne gælder også for samariterne.
Her gælder det, hvor mange ture de
har kørt, om det har været byture med
mange trapper eller langture, om der er
ydet fin førstehjælp o. 1. Der udbetales
bonus hver 3. måned, beregnet efter et
særligt system. Folkene bliver holdt i
ånde, de bliver hæppet op til at bestille
noget og at passe materiellet.
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Glimt ltd over Bratislava (før russernes troppeinvasion). Billedet er taget fra Jes Lassens værelse.

Demokratisk bonusmøde
Vi var alle en aften kaldt sammen til et
møde, for at diskutere hvordan bonus
ordningen skulle laves i fremtiden med
hensyn til fordelingen af beløbene. Pen
gene bliver bevilget af staten. Den af
ten var det blevet meddelt, at der stod
25.000 kroner (slovakiske kroner), der
skulle bruges til præmier. Hvorledes
fordelingen skulle finde sted bestemte
arbejderne selv, ikke direktørerne eller
ledelsen, og det var det man skulle bli
ve enige om på mødet. Formanden åb
nede mødet med at fortælle, hvad der
skulle foregå, og fra da af og til mødet
sluttede snakkede der uafbrudt 4 mand
ad gangen. Magen til andegård har jeg
aldrig oplevet. Men enige blev de.

Min egen indsats
Direktøren sagde til mig, at jeg var
ikke kommet der for at arbejde. Det
måtte jeg gøre som jeg ville. Jeg var på
vagt som ambulancesamarit i ca. 4-5
dage, men jeg måtte ikke arbejde, jeg
skulle se, hvordan det hele fungerede.
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Det blev mig imidlertid lidt for ens
formigt, så jeg bad om at komme med
på en sygevogn. Jeg ville se, hvordan
de forskellige hjem så ud og hvordan
indlæggelse på sygehuset foregik, og i
det hele taget lære befolkningen at ken
de og se hvordan de levede. En sam
menligning med Danmark tåles slet ik
ke. De bor trods alt helt anderledes og
de spiser meget anderledes end os.
Jeg så næsten alle
seværdigheder
Der blev gjort alt, for at jeg skulle be
finde mig godt. Jeg blev kørt omkring
i landet på kryds og tværs. Jeg har, som
direktør Teply sagde, set mindst 90 %
af landets seværdigheder. Jeg har set
deres store og flotte sanatorier, og jeg
har været på besøg på deres „Heilbä
der“ (kurbad med varme kilder). Det
ene var meget stort og ualmindelig flot.
Pist any hed det. Det er for patienter
med hjerte- og kredsløbssygdomme.
Vandet er ca. 42 grader varmt og kom
mer fra varme kilder i jorden.

Der traf jeg forøvrigt en dansker, hr.
Bjørn fra København. Jeg blev ført
rundt sammen med mine kolleger fra
ambulancestationen i Bratislava over
hele kurbadet. Det er beliggende i ual
mindelige skønne omgivelser. Et andet
kurbad, Sliac, var et mudderbad for
reuma og iskias. Mudderet samles di
rekte fra kilder, hvor det har en tem
peratur på ca. 33 grader. Kilderne er
beliggende i store skove og bjerge. Der
er ikke sparet på noget, hvad angår
kurbadenes flothed. Kurbade og sana
torier besøges også af den jævne be
folkning, som får opholdet gratis af
staten, men desuden af mange berømte
kvinder og mænd fra hele verden, bl. a.
Amerikas præsident, zarer og kejsere,
oliekonger, filmstjerner o. s. v. Selv
Beethovens navnetræk står i deres gæ
stebog, hvor også mit navn nu står.
Jeg har besøgt slotte og museer, dryp
stenshuler så store, at en rundgang tog
over 5 timer. Disse huler har jeg set to
af, den ene langt østpå og den anden i
nærheden af staden Bryun.

De kan lære af vores
socialforsorg
Deres børnehaver, skoler, børnehjem
og anstalter, alt er blevet mig vist. På
det sociale område kan de lære meget
af os. Jeg besøgte et alderdomshjem,
der var indrettet i en gammel herre
gård. Der var fælles sovesal, mænd og
kvinder dog adskilt, fælles spisesal
o. s. v., så der var ingen form for pri
vatliv. Også derfor arbejder de gamle
så længe de kan. De vogter køer, går i
roer o. 1. altså lettere arbejde. Ambu
lancestationens personale har iøvrigt
deres eget feriehjem i nærheden af byen
Modrad. Det er et dejligt sted med
svømmebassin og sportspladser m. v. og
opholdet med hele familien er gratis.

Festligt vennelag
Kollegerne på stationen - nu mine ven
ner - har gjort meget for mig. Jeg var
på rejse næsten hver dag, og jeg blev
på skift inviteret hjem til dem. Jeg har
været med forskellige familier (mand,
kone og børn) på udflugter, som regel
i lånt bil. Vi havde det meget hyggeligt
og morsomt og snakken gik som regel
til langt ud på aftenen. De sidste dage
var inddelt i timer, for at jeg kunne
fejre afsked med dem alle. Det foregik
som regel i en jagthytte, hvor der blev
serveret vin, som er deres nationaldrik.
Den sidste dag jeg havde dernede, måt
te jeg drikke 4 liter vin alene, så mange
måtte jeg tage afsked med. De ville ger
ne have beholdt mig en måned til.
Afskedsfest
Den sidste aften spiste jeg til middag
hos Dr. Orsany fra kl. 18.00 til kl.
20.30. Derefter blev jeg hentet af mine
venner til afskedsfest i en underjordisk
vinkælder i et gammelt kloster. Vi var
ca. 30 mand, så det gik lystigt til. Vi
sang gamle slovakiske sange og folke
viser, og de synger godt. Jeg fik som
nævnt indledningsvis en mængde gaver.
Af direktionen på ambulancestationen
fik jeg to store bøger om Bratislava i
ord og billeder, samt om store Tatry i
ord og billeder.

Store Tatry
Store Tatry besøgte jeg på en tre-dages
tur med 3 venner. Det var bjergbestig
ning til fods og med svævebane. Vi var
3700 meter oppe. Jeg har billeder, hvor
jeg sidder i sneen. Toppen af bjergene
kan man ikke se for skyer. Nogen tid
efter denne tur spurgte direktøren, om
jeg kunne tænke mig en flyvetur over
Slovakiet og bjergene, og det kunne jeg
selvfølgelig. Ja, sagde han, i morgen
167

At tjekoslovakerne
er festlige mennesker
ses tydeligt. Her er
et glimt fra en
udflugt, hvor Lassen
og kolleger deltog.
Den siddende herre
yderst til højre er
Dr. Teply.

står en maskine parat kl. 9.30 og to
mand tager med dig. Det var en vidun
derlig tur. Vi var hjemme igen kl. 17.30.
Vi landede oppe ved den polske grænse,
men ved landingen faldt det ene hjul af
maskinen. Der skete heldigvis ikke no
get. Vi måtte dog vente 4 timer på en
øde flyveplads, inden en anden maskine
med hjul og mekaniker nåede frem. 5
dage efter styrtede piloten ned på en
lignende tur med en hel familie, som
skulle på et sanatorium. Alle fire dræb
tes. Det gjorde et dybt indtryk på mig,
fordi jeg havde lært piloten så godt at
kende. Det var meget tragisk.
De ønskede friheden
Overalt fik jeg gaver. Kollegerne hav
de samlet ind til noget fint krystalser
vice. Jeg ved det har kostet mange hun
drede kroner. Jeg fik desuden vaser,
skåle, kander, vinglas m. v. alt i ægte
krystal. Et af vagtholdene havde f. eks.
samlet sammen til 6 snaps- og 6 vin- og
6 ølglas også i krystal med indlagt guld.
Et andet hold havde samlet ind til smyk
ker til min kone.
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Næste år får jeg besøg af dr. Orsany,
hans kone og dreng. Alle kollegerne vil
le gerne besøge mig, og jeg glæder mig
til de kommer engang. / denne tid føler
jeg med dem, jeg ved, hvor meget de
ønskede friheden.

Kun Øst-biler
Jeg må vel for fuldstændighedens skyld
nævne, at der kun kører „Øst-biler“
dernede. De fleste er Skoda-vogne. En
Skoda personvogn koster 47.000 slova
kiske kroner og leveringstiden er ca.
6 år. Den østtyske Trabant koster
42.000 slovakiske kroner og leveringsti
den er ca. 2}^ år. Ved bestilling af en
bil skal der indbetales 20.000 kroner.
Lang og lærerig rejse
Rejsen var lang og trættende. Østty
skerne er meget omhyggelige med pas
og visum. Jeg tog fra Tønder onsdag
middag, overnattede i København og
ankom til Bratislava fredag formiddag.
Det er lang vej.
Jeg vil nu slutte min beretning og sam
tidig benytte lejligheden til at sige di

rektionen tak for den tillid, den viste,
ved at tildele mig det meget oplevelsesog lærerige ophold i Tjekkoslovakiet.

Også en tak til hr. Aage Rørmark, der
på fortrinlig måde havde arrangeret
turen.
Jes Lassen, Tønder.

Parade i uniform. Ambulancestationens mandskab maj 1968.

To reddere til BIAFRA
Redderne Bent Nordby og Ib Barreth
fra Birkerød-stationen har i tre måneder
ombyttet et normalt liv på stationen
med en tilværelse som deltagere på det
første af Dansk Røde Kors’ hjælpehold
i Biafra-området.
Årsagen til, at vi ikke - som normalt kunne sende opslag ud og tilbyde alle
interesserede muligheden for at ansøge,

var at hjælpeaktionen praktisk taget
blev tilrettelagt og holdet afsendt i lø
bet af to dage. De to reddere nåede
dog at lære det øvrige hjælpehold en
smule at kende, og modtage den mest
nødtørftige instruktion om Afrika og
hjælpearbejdet.
Dansk Røde Kors hjælpehold ledes af
lejrchef H. Reedtz Funder, der er en af
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Biafra-holdet. Fra v.: Fürst, Reed t z-Funder, Søbye Madsen, Barreth, Norby og Ringstrøm.
I et telegram den 17/9 har Internationalt Røde Kors i øvrigt udtrykt megen anerkendelse
af det danske holds foreløbige indsats.

organisationens mest erfarne i interna
tionalt hjælpearbejde. Der er i alt seks
mand på holdet. Udover Reedtz Funder
og de to Birkerød-reddere, der begge
er mekanikere, deltager ingeniør Mo
gens Fürst, der har flere års Røde Kors
erfaring bag sig, civilforsvarsmester

Wagner Søby Madsen og ingeniør Geert
Ringstrøm der også er fra civilforsva
ret.
De to reddere vil senere kort beskrive
deres indtryk fra hjælpearbejdet i en
rapport, der offentliggøres i Meddelel
ser.

BREVE UDEFRA
Kære alle
(red: station Nykøbing Falster)
I skal vide hvor glad jeg er for jeres
hjælp. I er de eneste jeg har nu, hvor
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min mand er blevet så syg. Tak for al
jeres venlighed.
Hilsen
Marie Larsen

Hr. direktør Peter Straarup,
Falcks Redningskorps.
Må jeg med disse linier takke for den i enhver henseende fortrinlige og venlige
hjælp, du og korpset ydede mig ved fældningen af træer ved mit lille sjællandske
sommerhus i Jyllinge. Jeg var selv tilstede og er imponeret over den betænk
somme og hurtige måde, arbejdet blev udført på.
Ved en kop kaffe bagefter konstaterede jeg påny, at 1 i korpset har intelligente
og raske folk, der er glade for deres arbejde, som jeg har gjort det gennem 25 år
med det resultat, at jeg altid har støttet Falck, hvor jeg kunne.
Med venlig hilsen
(Redaktionen:
cand. jur. & polit.
De intelligente og
Niels Friis
raske folk var fra
(direktør for Østifternes Brand
Roskilde}
forsikring).

Vi vender os et øjeblik mod station Lyngbys assistancer og kan fortælle, at fabrikant
Poul Eickhoff i en københavnsk Rot ary-afdeling fortalte om en ganske eventyrlig
fin service, han havde fået af Falck i Lyngby.
Hans kone har efter en operation måttet behandles på Finsen, og Falck har kørt
hende adskillige gange. Det var ikke bare det, at hun blev kørt, men den eksem
plariske behandling, hun har været udsat for.
Falck-folkene blev karakteriseret som venlige, kultiverede og friske, og han havde
simpelthen ikke ord for sin ros ...

Falcks Redningskorps, København V.
Hjertelig tak, fordi De så velvilligt har
transporteret en laborant her fra Rigs
hospitalet i en periode daglig fra Rød
ovre til Rigshospitalet.
Som det også fremgik af den behagelige
telefonsamtale, jeg havde med Dem i
sin tid, er jeg naturligvis helt klar over,
at kørslen er en service og ikke var
indbefattet i mit personlige abonne
ment.
De har på en fortrinlig måde været med
til at fremme det videnskabelige ar
bejde, der drives her på laboratoriet, og
jeg takker Dem endnu engang meget
herfor.
Med venlig hilsen
N. E. Skakkebæk læge

- /or /rsføsid

„Sø-sætningen“ blev nu kodet som
igangslæbning ved Københavns Amts
Sygehus i Glostrup og årsagen til det
lidt utraditionelle takkebrev var redder
Arne Petersen, Glostrup.
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Hr. direktør Børge Johansen,
Falck-Huset.

19. juni 1968.

Vort store selskab i lørdags er nu godt overstået, og jeg vil gerne sige Dem hjertelig
tak for den assistance, som stationsleder Kaj Olsen gav mig i forbindelse med over
dækningen af vor Solgård.
Både stationslederen og hans medarbejdere (red: assistent Jens Hansen og redder
Kurt Meier) var utroligt venlige og hjælpsomme - de handlede i fineste overensstem
melse med ånden i korpset.
Med venlig hilsen
Jørgen Hedegård
direktør

„ERA sag nr. 131“ sender os følgende:
Min kone og jeg vil endnu engang sige ERA tak for al den venlighed og hjælpsom
hed, der er vist os, og samtidig må vi udtrykke vores beundring for den præcision
og hurtighed, Deres organisation arbejder med. Det er noget der gør ventetiden i
udlandet betydelig lettere, dette at vide, at der er mennesker hjemme i Danmark, der
netop med præcision og hurtighed får alt bragt i orden.
Jeg kan forsikre Dem om, at de tjekkere, vi var i forbindelse med, var fulde af be
undring over, at man i Danmark havde en sådan organisation, der tog sig af vore
problemer, og fik os bragt hjem. Deres beundring blev ikke mindre, når de yder
ligere hørte, at bilen ville blive afhentet, og hvad der ellers er af fordele for os. I
denne forbindelse må den lille forsikringspræmie siges at være af symbolsk karakter.
Endnu engang tak til alle, der har været impliceret i vort tilfælde.
Med venlig hilsen
Otto Malinowsky

Her er nogle af de, der var impliceret:
(Det vil være umuligt at nævne alle):
Luftkaptajnerne Orla Christensen og
Lindgaard, stewardess, fr. Birgit Scou
og så naturligvis ER As fru Thomsen,
P. Wulff og sidst men ej glemt: Dr.
Nandrup.

I korthed: Bilulykke ved Brno, Tjekko
slovakiet. Vognen totalskade, passager
alvorligt kvæstet, fører lettere kvæstet.
Hentet hjem med fly, bilen kørt med
transportvogn ad landevejen.
Se det var ERA sag nr. 131.

Hr. direktør Falck
Odense.
Jeg har længe haft lyst til at sende en tak til Deres redningskorps.
For et stykke tid siden fik vort lille barnebarn, Jesper, krampe og blev bevidstløs.
Jespers mormor var alene med ham og naturligvis meget bange.
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Der kom hurtig og kyndig hjælp fra Dem, og nu har vi vores lille raske gnist hjemme.
Jeg tror ikke førstehjælpen, når den som her gives rigtigt, kan overvurderes.
Jeg beder Dem på vor families vegne modtage vor bedste tak.
Jespers farmor.

Vi kan tilføje, at det var redderne Kurt
Littau og Arne Nielsen fra Odense, der

udførte den vellykkede ambulanceudrykning.

Aalborg Stiftstidende

POSTBOKS
TELEX 974
POSTGIRO

Falck-Zonen
933o Dronninglund

Aalborg, den 4. april 1968
BB/ER/lh

Det gamle lokomotiv sender samtlige involverede sin hjertelig
ste tak for god behandling under den store rejse til Sæby.

Endnu en gang må vi konstatere, at "uden mad og drikke duer
helten ikke", og at "Falck klarer alt".

I anledning af
Ålborg-Sæbybanens nedlæg
ning havde
Ålborg Stifts
tidende arrange
ret en tur med et
gammel damptog.
Da banens vand
kraner forlængst
var sat ud af
drift, assisterede
stationen i Dron
ninglund med
påfyldning af
vand fra en auto
mobilsprøjtes
vandtank.

Glimt fra lokomotiv
vandingen ved
Dronninglund.
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Hr* direktør W. Falck.Vi vil gerne hermed udtrykke vor bedste tak for den indsats korpset udøvede
her på savværkt under branden den 5' ds.

Vi har jo været kunde hos korpset i mange år, og har også i, desværre, mange
tilfælde haft brug for hjælp under brande og ulykker i årenes løb, men vi
synes, at der specielt i går blev gjort et enestående stykke arbejde - ikke
mindst af Glamsbjerg under ledelse af Per Sørensen.
Vi vil gerne bede Dem takke mandskabet for strålende indsats - specielt
Glamsbjerg, der var alene i de første kritiske minutter.

Med venlig hilsen

Glamsbjerg Trævarefabrik
og Savværk A/S.

LAJ &

b

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

Ove Høg Christensen

Frk. Husted,
Falcks Rettungsdienst, G.M.B.H.
Hamburg.
Tillad en ubekendt forsikringstager i ERA at udtrykke sin taknemmelighed for
Deres og Deres organisations fortrinlige og behagelige betjening af klienterne.
Man er altid rede til at gøre vrøvl. Lad mig derfor denne gang gå den modsatte
vej og komplimentere ERA med frk. Husted, der ikke alene overfor mig har ud
ført sit job perfekt, men med overordentlig venlighed og charme ligefrem gør det
til en fornøjelse at være en ubehjælpsom, strandet turist i et fremmed land.
Det er stimulerende at møde dygtige og effektive landsmænd i udlandet.
Med venlig hilsen
John Andersen.

Alle - fra Hellerup til Ringkøbing kan vist kun være stolte, når de mod
tager et sådant brev.

★
Fra brevbunken er kun tilbage at næv
ne, at Hadsunds politimester, Harne,
også i år takker Terndrup-stationen for
bistand til Rebild-arrangementerne, at
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hr. Jens Jensen fra Aarhus blev så
glad for en vejpatruljehjælp den 20.
juli ved Odense, at han dagen efter
sendte redder Leif Christensen en lille
opmuntring samt at direktør Gunnar
Rasmussen fra fa. Lemvigh-Müller &
Munck A/S har sendt os en tak for den
assistance, ERA under Clemmensens
kyndige ledelse havde ydet ham efter
et uheld i udlandet.

Med ialt 20 ny- og ombygninger sætter redningskorpset
i denne tid rekord i sin byggeaktivitet over hele landet.
Hjørring
Endelig kom byggeriet i Hjørring i
gang. Til gengæld var interessen for
byggeriet umådelig stor, ikke mindst
blandt håndværkerne. Der blev rekvire
ret i alt 125 licitationsmapper, hvilket
siger noget om det arbejde, arkitekterne
Jens Jacobsen og Borre Jacobsen fra
Hjørring allerede havde på det forbere
dende plan.
Planerne, der tidligere har været om
talt i „Meddelelser“ omfatter en stor
1100 m2 garagehal med 14 porte til 10
ambulancer, 9 brandenheder og 14
kran-, autotransport og øvrige vogne.
Der bliver indrettet moderne slangevaskecentral i forbindelse med slangetår
net. Faciliteterne for mandskabs- og
vagtstuepersonale bliver af den sæd
vanlige, moderne standard, og nævnes
skal blot, at den 400 m2 store mand
skabs- og vagtbygning bliver forsynet
med 3/4 kælder, hvilket på grundlag af
erfaringer andre steder fra kun kan
hilses med glæde.
Det kan iøvrigt nævnes, at de to Hjørring-arkitekter har præsteret et usædvan

lig stort forarbejde i forbindelse med
byggeriet. F. eks. er en detalje som var
meanlægget til garagen udtænkt efter
helt nye principper om strålevarme, idet
de efter en rundrejse på andre af korp
sets nyere stationer ikke fandt de eksiste
rende varmeanlæg gode nok til Hjørring.
Byggeriet anslås til et par millioner
kroner og de finansielle problemer
skulle være klaret, blandt andet fordi
Hjørring Kommune har givet kommu
negaranti.
Fjerritslev
I Fjerritslev har ikke mindst stations
leder Agnholt længe sukket efter en
tilbygning, så mandskabs- og garagean
læg kunne blive forbedrede. Det er ved
at ske nu, men det er sandelig også
Fjerritslev-mandskabets egen skyld, for
de har erstattet de ledige stunder med
ivrig gravning og grundstøbning, hvor
efter „rigtige“ håndværkere fortsætter
opbygningen af det længe ventede gara
gekompleks, der forventes færdigt i lø
bet af indeværende år.
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Hurup
Hurup-Thy er skam også med. Her gæl
der det en mindre ombygning, der skaf
fer mandskabet en acceptabel opholds
stue, soverum og thekøkken. Arbejdet
med denne ombygning forestås af byg
ningstjenesten i København.
Dronninglund
I Dronninglund er der bygget to ekstra
garager til det hidtidige kompleks, hvor
ved hele garageanlægget er udvidet med
90 m2. De nye garager kunne tages i
brug i september.
Ålborg
I Ålborg er indkøbt en stor byggegrund,
og der vil snarest blive iværksat et hur
tigbyggeri, idet vi skal være ude af de
nuværende lokaler på Vesteraa senest
efteråret 1969. Det er tanken at lade
administrationens kontorer på Forch
hammersvej flytte med ud, og Ålborg
A/S sætter alle kræfter ind på at gøre
byggeriet så hensigtsmæssigt som mu
ligt for de mange mennesker, der vil
få deres gang på den nye station.

Struer
På Struerkanten er der også glæde, idet
korpset har indkøbt en 3.000 km2 stor
grund, beliggende i Ringgade/Bredgade
krydset.
Byggeriet påbegyndes omkring nytår og
forventes færdig i løbet af 1969. Det er
Århus aktieselskabets arkitekt, Thyge
Klenian, der også i Struer vil forstå
at skabe en hensigtsmæssig og tidssva
rende stationsbygning, der som nabo
får den kommunale brandstation.
Randers
I Randers har det også været mand
skabspladsen, der var knap, men det rå
des der bod på, idet Randers Byråd
har tiltrådt, at der opføres en tilbyg
ning ud mod Hadsundvejen. Det giver
flere soverum og bedre opholdslokaler.
De finansielle problemer er klaret og
byggeriet påbegyndes i disse dage.
Skive
Stationen i Skive har netop fået færdig
gjort et nyt garageanlæg med 6 porte,
hvilket betyder, at alle vogne nu er un-

Fra åbningen af de nye loka
ler i Skive. Fra venstre ses
direktør A. Andersson, sta
tionsleder Mads Petersen og
Politimester Holger Cortsen,
Skive.

der tag. De nye garager blev taget i
brug efter en lille højtidelighed i slut
ningen af august.

Skanderborg
Arkitekt T. Kleman og direktør A. An
dersson fra Århus har igen samarbejdet
om byggeri. Dennegang i forbindelse
med Skanderborg-stationen, hvor der
bliver opført et 262 m2 garagekom
pleks, samtidig med at en del af den
gamle stationsfacade rives ned. At der
her, som andre steder er tale om meget
nødvendige og ønskede udvidelser kan
forklares med det lille kuriosum, at
stationen har tre ambulancer, hvoraf
nummer tre hidtil har måttet stå på
tværs af køreretningen for ikke at skul
le stå på gaden. I det nye anlæg bliver
plads til 8 køretøjer og det er nok ikke
helt forkert at spå det færdigt omkring
1. november.
Tarm
Som bekendt er korpset stødt på adskil
lige vanskeligheder i forbindelse med
en ny station i Skjern/Tarm området.
Vi har i dette relativt tyndt befolkede
område både station i Tarm og Skjern,
hvor afstanden kun er 7 km. Den nye
station er tegnet på Egvad Storkommu
nes ingeniørkontor og skal ligge ved
Vejlevej i Tarm. Den skal både inde
holde redningsstation og civilforsvars
materiel, men den er så velproportione
ret, at dette sagtens lader sig gøre. Sta
tionsbyggeriet bliver til ved samarbej
de med kommunen, og korpset bliver
lejer af stationen.
Desværre måtte man konstatere, at syv
kilometer var for langt når det gjaldt
Skjern/Tarm området, idet de syv kom
muner, der i 1970 danner Skjern Stor
kommune, har besluttet at bryde sam
arbejdet med korpset om brandsluknin

gen, men dette har ikke ændret korpsets
beslutning om, at én redningsstation er
tilstrækkeligt til mindre end 15.000 ind
byggere.
Vejle
Den 10. september var der rejsegilde på
Vejle A/S’s hovedstation. Lad det være
sagt med det samme, at stationen bærer
præg af ikke alene at være bygget til
nutiden, men også med en smule frem
tid for øje. Alt for tit har korpset måt
tet erfare, at nutidsbyggeri efter få års
forløb er blevet for småt, og de senere
lapperier medfører meget store kvadrat
meteromkostninger. Derfor skal der ik
ke bygges for stort, men man har lov
at skele lidt til aktivitetsforøgelser, hvis
det på nogen måde kan lade sig gøre.
Stationen i Vejle bliver noget større end
de fleste øvrige stationer, hvilket som
nævnt skyldes administrationskontorer
ne. Selve administrationsfløjen bliver i
to etager med fuld kælder. På 1. sal ind
rettes kontorer til direktør, kontorchef,
akkvisitionschef, og så bliver der natur
ligvis et stort, lyst kontor til de øvrige
administrative funktioner. Som i Århus
bliver indretningen „kontor-landskab“.
Det mest smarte bliver kantinen, der
ved hjælp af en foldevæg på få minut
ter kan omdannes til undervisnings
lokale.
I stueetagen bliver der en stor vagt
stue samt vagtmesterkontor og hvile
rum til vagtmestre. Så bliver der 8 hvi
lerum til mandskabet (2 reddere i
hvert), inspektørkontorer, lægeværelse
samt store opholds-, spise-, garderobeog køkkenlokaliteter.
Kælderen bliver indrettet med arkiv
rum, depoter for den tekniske tjene
ste, skyllerum, omklædningsrum samt
nødvagt og sikringsrum.
Der bliver i Vejle en ambulancegarage
med 5 dobbeltgarager, en brandgarage
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Plan over Vejle-byggeriet

Hele stationskomplekset bli
ver opført i håndstrøgne, rø
de mursten, idet dog garage
anlæggene er udført i beton.
Den del, der på skitsen be
nævnes „opholds- og vagtlo
kaler“ er i to etager + kæl
der. Det øvrige i eet plan.
Indgang findes til højre for
ambulancegaragen. 1 hall’en
forefindes nedgang til kælder
og opgang til kontorerne på
1. sal. Til venstre vagtmester
lokaliteterne og hen ad gan
gen til højre mandskabsrum.
Som noget nyt - og godt forefindes toilet for hvert an
det soverum. På planen mar
keret som små nicher ved
indgangen til soverummene.

med plads til 8 slukningstog samt en
krangarage med 4 pladser. Derudover
en carport til 11 kranvogne samt stort
mekanisk værksted og malerværksted.

kompleks, der skaffer plads til alle
kran- og arbejdsvogne. Desuden bliver
der bygget sygevognsgarager og disse
rokeringer medfører, at mandskab og
ledelse får bedre plads til opholds- og
soverum.

Toftlund
Stationen er indrettet i en gi. skole, og
det har før været drøftet at bygge en
ny station på egnen. Nu sættes det
gamle dog i stand, der indrettes bedre
mandskabsforhold, og stationen får nyt
tag.

Otterup
Erhvervelsen af en ny stationslederbolig
medfører, at der kan bygges et nyt
garagekompleks, hvilket giver vogne og
mandskab bedre forhold.

Glamsbjerg
På Fyn er byggeaktiviteten ikke mindre
end i Jylland. I Glamsbjerg har der
været en del besvær med at finde en
passende grund til en ny station, og en
den på det hele blev, at vi erhvervede
den nuværende stations naboejendom,
en villa, der indrettes til funktionærbo
lig. På nabogrunden opføres i tilknyt
ning til stationen endvidere et garage

Odense
Da det nye Falck-Hus i Odense blev
taget i brug for kontorpersonalet var
der muligheder for en meget tiltrængt
udvidelse af stationens mandskabs- og
vagtlokaler på Klostervej, hvor både
kontorer og station før var under sam
me tag. Lokaliteterne er lige færdige og
mandskabssoverum er blevet en reali
tet. Opholdsstuen for mandskabet er
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noget af det mest avancerede, vi læn
ge har set. Der er et lille springvand
med guldfisk. En idé direktør W. Falck
fik gennemført af to grunde: for det
første var installationerne der allige
vel, og for det andet havde han be
mærket fra besøget på andre stationer,
at luften i vore personaleopholdsrum
altid er meget tør og trykkende, hvilket

ikke gavner mandskabssundheden. Det
skulle det lille springvand kunne råde
bod på.
Som følge af den store mandskabsstyr
ke har det været nødvendigt at dele

Nyborg

køkkenfunktionen i to. Et koldt køk
ken med spiseborde, hvor frokostpak
ken kan fortæres, og et varmt til mid
dagsmaden for døgnvagterne.
Alarmcentralen i Odense, der dirigerer
vore hjælpeydelser i Storodense og sam
tidig i ekstraordinære tilfælde fungerer
som hovedstation for hele Fyn og
Langeland, er også værd at omtale. Der
er etableret adskilt radio- og og telefon
rum. Alle vagtborde er opbygget af
standard-køkkenelementer, der viser
sig fortrinlige til dette brug. Store kort
i loftet kan trækkes ned, så man bog
stavelig talt kan finde hver lille plet på
Fyn og i Odense, og samtidig er der
tænkt på en fleksibel telefonpasning, så
antallet af vagtmestre ved telefonerne
kan udvides fra tre til ni, om det skulle
blive nødvendigt.
I forbindelse med ombygningerne er
der indrettet venterum for flypassage
rer og facaden er ved at blive bygget
om med en ny skalmur, der skal pynte
lidt på den nu næsten 50-årige red
ningsstation.

Før Nyborg-byggeriet skulle grunden ryddes for grantræer, hvil
ket Nyborg-reddere gjorde med glæde i det gode vejr.

Byggesummen forventes at
blive ca. 2 mill, kroner inch
grund og kurstab, og arbej
det er i fuld gang. Der er af
ingeniørfa. Aulkær Andersen
- der har bygget flere byg
ninger for Odense A/S - ind
ført en nøjagtig byggeplan
med tidsskema, og efter det
te skulle planering, vejbelæg
ning og grundstøbning være
overstået. Byggeriet opføres
med størst muligt brug af præfabrikcrede jernbetonkonstruktioner og facade
elementer.
Stationen bliver et halvt hundrede me-

ter lang med en facadebredde på 33
meter. Stationen bliver forsynet med et
20 meter højt slangetårn, og hele byggeriet ventes færdigt til foråret.
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Stege
På Mon sker der også noget, f tilslut
ning til den nuværende station opføres
et nyt garageanlæg på stationens nabo
grund. Samtidig opføres vagtbygning
med de sædvanlige gode mandskabs
faciliteter. De nuværende kombinerede
køkken-, kontor- og vagtlokaler bliver
depotrum, så stationen bliver næsten
ikke til at kende igen. Byggeriet for
ventes færdigt omkring nytår.
St. Heddinge
I Store Heddinge er der opført en til
bygning til de nuværende mandskabs
lokaler. Denne tilbygning indeholder
soverum, opholdsstue, baderum og no
get helt nyt for mandskabet: et køkken.
Hidtil har de klaret sig med en varme
plade på gulvet i entreen.

Taarnby
Taarnbygaard får nye mandskabs- og
vagtlokaler. Behovet har her også væ
ret stort i forbindelse med den alminde
lige aktivitetsforøgelse på Amager, og
da stationen nu skal til at være vagt
central for hele øen indrettes et stort
lokale til telefonpasning og vagtbords
arbejde.

Hellerup
1 Hellerup har stationen måttet finde
sig i et til tider lidt kedeligt bekendt
skab med den del af administrationen,
der ikke var plads til på Polititorvet.
Først inddrog man tre udrykningsgara
ger til edb, dernæst røg otte person
vognsgarager til forbindsstoflager, og
da samme lager endvidere lagde be
slag på sygevognsgaragerne i dagtimer
ne og man også havde Caltex-tank, er
der ikke noget at sige til, at der blev
sukket efter mere plads.
Men stationen har i samme periode vist
sig som den, der bedst udnyttede mand
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skab og materiel i hele Storkøbenhavn,
så måske skyldes det, at der ikke var
plads til vognene hjemme i garagen??
Nu forsynes stationen med nyt op
holdslokale og en ny badesektion. Der
ved bliver der plads til ekstra soveplad
ser, og da forbindstofferne samtidig
kan fortrække til kælderen, og Caltexlejemålet er opsagt, skulle der være
grund til at antage, at stationen får
gode forhold.

Hvorfor bygges der så meget?
For fuldstændighedens skyld bør vi vel
nævne, at der i forbindelse med de ad
ministrative omlægninger i København
også er blevet bygget om i Falck-Huset
og He Heri ip-admin ist rat ion e n.
Den umiddelbare årsag til den megen
byggeaktivitet er, at behovet har været
meget stort. Normaloverenskomsterne
om brandslukning har givet behov for
mere fast mandskab, hvorved en sta
tions maksimale kapacitet er blevet
overskredet, og i så fald er det ikke
nok at bygge et enkelt soverum med
plads til to mand. Myndighederne kræ
ver ofte, som følge af denne lille ud
videlse, større opholdslokaler, bedre
køkken- og spiseforhold, garderobe
skabe o. s. v.
En anden årsag til forøget byggeaktivi
tet er de klare tilkendegivelser fra per
sonalet på vore virksomhedskonferencer
om, at gode og ordentlige mandskabsog garageforhold er meget højt priori
teret, og bør etableres, hvis det over
hovedet er økonomisk muligt.
Der mangler meget byggeri endnu, men
alene det igangværende omfatter 15 %
af vore stationer. At vort byggeri også
er igangsat i de traditionelt store ar
bejdsløshedsområder er måske en tilfæl
dighed, men utvivlsomt samfundsgavn
ligt.

FRA OG TIL STATIONERNE
Vardes smukkeste have
I Varde har turistforeningen - uden no
gen i første omgang vidste det - arran
geret en konkurrence, hvor de smukke
ste prydhaver, altanhaver, altankasser
og industrihaver blev præmieret. Turist
foreningen, bistået af dommere foretog
en rundtur i byen, og hvem vandt kon
kurrencen for industrihaver: korpset!
I betragtning af, at alt havearbejde ud
føres af stationens mandskab må det
siges at være endog meget fint at
vinde præmie for den smukkeste have.
Eksemplet kan tages til efterfølgelse
andre steder. Turistchef Kreilgaard og
turistforeningens formand, Lundorf,
overrakte præmien til den allerflittigste
redder i haven, Laurits Hansen. Præ
mien var et smukt solur, og i dagens
anledning gav korpset kaffe, brød og
cigarer.

Udrykningskørsel til fabrikker m. v.
Når et udrykningskøretøj - specielt en
ambulance - kører ind på et fabriks
område, sygehusområde eller lignende
er det almindeligt, at redderne slår ud
rykningshornet fra og lader de blå ro
terende lygter alene angive, at der er
tale om udrykningskørsel.
Det bliver gjort af hensyn til øvrige
virksomhedsarbejdere, hospitalspatien
ter m.v. for ikke at vække for megen
røre eller unødig angst.
I henhold til korpsets udrykningsregle
ment punkt 3.1. er der teoretisk stadig
væk tale om udrykningskørsel, men da
det ikke kan forventes, at andre trafi
kanter på disse steder er opmærksomme
på udrykningskørslen, skal det herved
henstilles, at opmærksomheden skærpes
og der i videst muligt omfang følges de
på stedet gældende trafikanvisninger.

Fra præmie
overrækkelsen
i Varde.
Yderst til ven
stre, stations
leder Viggo
Christensen,
dernæst den
flittigste
„have-redder",
Laurits Bülow
Hansen med
præmien, et
solur i den ene
hånd og Var
des folkedragt
klædte „Vesthopige" i den
anden.
Til højre ses
formanden for
turistforenin
gen i Varde,
M. Lundorf.
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Branden i ROSKILDE DOMKIRKE
Mandag den 26. august vil af borgerne
i Roskilde blive husket som en sorgens
dag. Præcis kl. 12.41 blev der fra Roskilde Tidendes redaktionskontorer ob
serveret kraftig røgudvikling ved Margrethespirets stub. Margrethespiret var
netop blevet gjort til genstand for en
omfattende restaurering, og håndvær
kerne var ved at lægge sidste hånd på
værket, da ilden udbrød. Brandårsagen
er endnu ikke fuldstændig klarlagt.
MELDINGEN:
Roskilde Tidende alarmerede omgående
Roskilde Brandvæsen. Kirken er belig
gende ca. 300 meter fra brandstationen.
Alarmen indgik til korpset kl. 12.51 fra
Roskilde Politi, der meldte, at brand
væsenet var kørt til ildløs i Domkirken.

UDRYKNINGEN:
Roskilde-stationen
afsendte
straks
brandredningsvogn bemandet med vagt
havende assistent O. E. Pedersen og 2
reddere. Kl. 12.53 kørte stationsleder
E. Assentorp til brandstedet. Efter til
bagemelding fra brandredningsvognen,
der meldte, at Margrethespiret stod i lys
lue, gav stationslederen via radio ordre
til - efter katastrofealarmeringsplanens
princip - at alarmere alarmcentralerne
i Køge, Vesterbro og Cdadsaxe med an
modning om at sende mandskab, pum
per, presenninger og andet vandskade
materiel, bl. a. den såkaldte „støvsuger
bande“ fra Storkøbenhavn (vandstøv
sugere). Samtidig rekvirerede korpset
militær-hjælp. Efter en hurtig rekogno
scering på stedet kunne det allerede
forudses, at der kunne blive tale om et
omfattende redningsarbejde inde i kir
ken, dersom ilden ikke kunne standses
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ved den i tagets østlige ende værende
brandmur. Ilden havde allerede på da
værende tidspunkt bredt sig fra Mar
grethespiret til dele af taget.
Kl. 13.00 afsendtes yderligere 2 mand
fra st. Roskilde og frivagten indkaldtes.
I tidsrummet fra kl. 13.10 til 13.25 an
kom ialt 8 redningskøretøjer bemandet
med ialt 26 mand fra stationerne Tå
strup, Glostrup, Køge, Rødovre, Vester
bro, Gladsaxe samt Hillerød, der kørte
til stationsvagt på station Roskilde.
Samtidig ankom distriktslederne B.
Gullach og H. Aagaard.
Under „udrykning i løb“ fra Roskilde
Kaserne ankom ca. 40 soldater til
brandstedet inden for samme tidsrum
og kl. 13.26 afsendtes fra station Ros
kilde 3 mand fra frivagten.
Efter at have fået overblik over det
fremmødte mandskab og materiel gav
stationslederen kl. 13.30 tilbagemelding
til stationen med anmodning om at
standse yderligere udrykning indtil
videre.

REDNINGSARBEJDET:
Roskilde Brandvæsen havde i mellem
tiden kaldt Københavns Brandvæsen,
Holbæk Brandvæsen, Ringsted Brand
væsen og Frederikssund Brandvæsen til
assistance, da ilden truede med at brede
sig til Domkirkens tag. Branden blev
dog begrænset til kun at omfatte Mar
grethespiret og hele tagetagen i kirkens
østlige apsis.
De store vandmasser, der blev an
vendt ved slukningsarbejdet, samt glø
der fra det brændende tag, fremkaldte
stor fare for kirkens kostbare klenodier,
bl. a. højalteret, de smukke korstole,
sarkofager, døbefonden, kirkesølvet,

Fra redningsarbejdet
inde i kirken. De
tungere dele, der var
nagelfaste i funda
mentet, kunne ikke
flyttes og måtte
derfor overdækkes
med presenninger,
ligesom der til
stadighed blev holdt
vagt for at hindre
gløder i at sætte ild
eller vand i at
trænge ind.

kostbare malerier og faner, hvilket alt
sammen er placeret i kirkens østlige
del. Gennem huller, der normalt be
nyttes til fastgørelse af stilladser m. v.,
i kirkens hvælvinger trængte vand og
gløder ned over kirkens inventar. Det
stod straks klart, at disse nationalvær
dier måtte reddes for enhver pris. Sol
dater fra Roskilde Kaserne, personale
fra Roskilde Vikingeskibsmuseum, kir
kens personale og håndværkere samt
korpsets ialt 31 mand gik omgående
i aktion. Efter anvisning fra kirkens
personale og Nationalmuseets eksperter,
der ved ildens udbrud var beskæftiget
på vikingeskibsmuseet, blev værdierne
bragt i sikkerhed. Alteret og de store
sarkofager samt korstolene kunne imid
lertid ikke flyttes, hvorfor disse blev
overdækket med presenninger samtidig
med, at der blev bygget stillads op om
kring til sikring mod en eventuel sam
menstyrtning af kirkens hvælvinger.
Kl. 15.30 blev der givet ordre til at
indstille redningsaktionen inde i kirken,
da faren for sammenstyrtning tilsynela
dende var blevet for stor. Først ved

17.30 tiden, da de store vandmasser, der
havde udøvet et enormt tryk på hvælvin
gerne, var trængt gennem taget, kunne
arbejdet genoptages under udvisning af
stor forsigtighed. Stilladserne omkring
højalteret og sarkofagerne blev yderli
gere sikret, og der forestod et vanskeligt
arbejde med at hindre vandet i at løbe
ned i orglet, prædikestolen og de under
jordiske kapeller. Dette arbejde klaredes
dog med vandstøvsugerne.
Midt under redningsaktionen blev
korpset pludselig - til stor forundring
for de stedlige ledere - anmodet om at
assistere ved vandskade i kirkens tårn
ur, der er placeret i den nordvestlige
ende af kirken, altså modsat den brand
hærgede del. Det viste sig, at sprinkler
anlægget ved tårnuret på grund af en
fejl var blevet aktiveret. Situationen kla
redes dog hurtigt ved en mindre til
dækning.
Kl. 21.00 afsluttedes redningsarbejdet,
men der blev natten igennem holdt vagt
i kirken. Da faren for sammenstyrtning
ikke var drevet over dagen efter, blev
stilladserne inde i kirken forstærket med
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sandsække og gasbetonelementer rekvi
reret gennem civilforsvaret.
ERFARINGER:
Samarbejdet under redningsaktionen
med militær, hjemmeværn, der under
branden, efter politiets direktiver, fore
stod afspærringer af området, politi og
øvrige myndigheder var atter forbilled
ligt, hvilket også dagspressen har givet
udtryk for.
Koordination af ledelsen
Korpsets indsats på brandstedet blev i
stort omfang ledet fra st. Roskildes
brandredningsvogn, der samtidig havde
radiokontakt med stationen. Det vil dog
senere på et møde blive drøftet, hvor
vidt man burde have oprettet en samlet
kommandopost, hvorfra både sluk
nings-, rednings- og afspærringsarbej
det kunne koordineres.
Måske kunne dette have effektiviseret
hjælpen endnu mere. Generelt kan til
føjes, at der bør tilsigtes et mere fleksibelt samarbejde mellem redningskorpset
og kommunale brandvæsener på et
brandsted. Her tænkes både på en gen
sidig alarmering og en fornuftig koor
dination efter forholdene.
jea

BRANDSLUKNING
Det indskærpes påny:
- ved tilkaldelse af assistance:
altid nærmeste brandvæsen,
hvadenten dette er kommunalt,
redningskorps eller en af civil
forsvarets udrykningskolonner.
(Jvf. i øvrigt brandlovens §24).
- udrykningslederen fra den sta
tion i hvis område, brandsluk
ningen finder sted, har komman
doen, såfremt denne ikke er til
lagt brandinspektøren eller den
nes stedfortræder - brandlovens
§22.

Redningsarbejdet fortsattes efter at
slukningen var tilendebragt samt
dagen derpå. For at hindre vandet
i at anrette yderligere skader blev
alle sarkofager og gravmonumenter
omhyggeligt renset ved hjadp
af vandstøvsugere, skovle og koste.
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PERSONALIA

Tvillingerne Mogens og William Falck
har den 20. oktober levet 100 år - til
sammen. Naturligvis er det første man
undersøger, når der er tvillinger, hvem
der er ældst - og det er i dette tilfælde
Mogens Falck med hele otte timer.
Mogens Falck, adm. direktør i Køben
havn, Fællesforbundets kommitterede
og adm. direktør i Næstved A/S, kom
mitteret i flyvetjenesten „Falck-air“
samt chef for Vogntjeneste m.v. er
kendt som de hurtige afgørelsers mand.
Der er vist ingen der med rette kan si
ge, at de er gået ind til Mogens Falck
uden at komme ud med et svar.
For medarbejderne i en større virksom
hed kan det ofte være af stor be
tydning at kunne få en afgørelse fra
direktionen, og en sådan kan man få
hos Mogens Falck. På en, der ikke ken
der Mogens Falck, kan han virke en
lille smule reserveret, men det skyldes
sikkert en naturlig skepsis overfor me
get nyt. En skepsis, der til gengæld kan
afløses af en meget positiv holdning, når
den nye vogn eller mand har vist, at du
til noget.
Jagt, opdræt af fasaner, krebs og mouflon-får er nogle af Mogens Falcks
største interesser. Hans nærmeste med

arbejdere kan tydelig se på smilet, når
f. eks. bukkejagten går ind. Der er ingen
tvivl om, at hans bedste timer tilbrin
ges i sommerresidensen på Jungshoved,
og det er da også kendetegnende, at de
få ydelser, korpset har i forbindelse
med dyreredning, i allerhøjeste grad
nyder Mogens Falcks bevågenhed.

Både den nedlagte løve og Mogens Falck som den
stolte jæger er ægte nok. Situationen er fra Afrika.
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William Falck er simpelthen „Falck på
Fyn“.
Han har - ligesom sine brødre - haft
en alsidig korpsuddannelse. Kontorelev
i København, redningselev, redder, assi
stent i Odense, stationsleder i Store
Heddinge, driftsleder i Odense og siden
9. april 1956 direktør på Fyn.

At det netop er William Falck, der i
forholdet til sine medarbejdere bedst
har slægtet sin afdøde fars joviale, men
myndige facon på, kan kun være en
tilfældighed. Men på ét punkt har han
ingen lighed med sine forgængere: Han
holder af at flyve. Det er karakteristisk,
at allerede i 1947 - omtrent samtidig
med flyvetjenestens start - fik William
Falck flyvercertifikat. Det var ret usæd
vanligt dengang, at en virksomhedsle
der selv ville flyve. At William Falck
allerede i 1960 omgikkes med planer
om at anskaffe turbo-jet til flyvetjene
sten bør vel medtages for en ordens
skyld.
Som sin tvillingebroder er William
Falck friluftsmenneske om en hals. Jæ
ger og lystfisker, opdrætter af diverse
fjerkræ i Hjallese, og når ånde- eller
bukkejagten går ind, ved hele Fyn hvor
William Falck er at finde i fritiden. Og
skulle der på nogen måde være mulig
heder for en safari-tur, er ingen af tvillingebrødrene dem, der holder sig til
bage.

Udnævnelser:
Udnævnelser
Udnævnt til redningsfører
Med virkning fra 1. juni er redderne
Kurt Andersen, Tage Staal og Hans
Dalsgaard udnævnt til redningsførere
på stationen i Århus.
Ligeledes på Århus-stationen er redder
Holger Grann udnævnt til redningsfø
rer pr. 1. august.
Redder Aage Gjerlev Lambertsen er
med virkning fra 1. august udnævnt
til redningsfører på station Grindsted.
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Udnævnt til vagtmester
Redder Hans Nørgaard Nielsen, Århus
er med virkning fra 1. juni udnævnt til
vagtmester.
På station Vesterbro er redderne Hans
Erik Kærgaard Hansen og Jørn Bruun
udnævnt til vagtmestre med virkning
fra 1. august.

Udnævnt til assistent
Den ledige stilling som assistent på sta
tionen i Ikast er med virkning fra den
1. august blevet besat med redder
Egon Jensen, Nykøbing Mors. Egon

Jensen startede som redder på station
Nykøbing Mors i 1957, hvor han har
gjort tjenste som sådan indtil udnæv
nelsen til assistent.

Med virkning fra 1. oktober er red
ningsfører Arne O. Nielsen, Vejle, ud
nævnt til assistent på stationen i Grind
sted, hvor han afløste assistent Danny
Holten Larsen, der er udpeget som le
der af brandstationen i Sdr. Strømfjord.
Arne O. Nielsen har 9 års anciennitet
bag sig, idet han blev ansat som redder
på stationen i Vejle i 1959. I 1966 blev
han udnævnt til redningsfører og har
virket som sådan indtil tiltrædelsen af
den nye stilling i Grindsted.
Udnævnt til overassistent
De ledige stillinger som overassistenter
i Ringsted og Herning er blevet besat
med henholdsvis assistent EU Rasmus
sen, Vesterbro, og Max Christensen,
Herning.
Eli Rasmussen blev ansat første gang i
1946 som redder på station Nørrebro.
I 1964 blev han udnævnt til vagtmester,
og ved sammenlægningen af Nørrebros
og Vesterbros vagtstuer i 1966 blev han
forflyttet til Vesterbro, hvor han året
efter blev udnævnt til assistent.
Max Christensen startede sin løbebane
i korpset i 1956, da han blev redder i
Holstebro. I 1961 blev han akkvisitør i
Silkeborg, og i 1964 fulgte udnævnel
sen til assistent i Herning.
De to nybagte overassistenter vil under
distriktsledernes overopsyn forestå le
delsen af de nævnte stationer.

Udnævnt til stationsleder
Stillingen som stationsleder i Horsens
er med virkning fra 1. oktober be
sat med overassistent Ole Kaj Ther

kelsen, Horsens. Therkelsen afløser sta
tionsleder Michael Stentoft, der efter
38 år i korpsets tjeneste fratræder på
grund af alder. Den nye stationsleder
er selvsagt kendt med forholdene i
Horsens, idet han har virket som vagt
mester og overassistent på stationen i
12 år. Ole Kaj Therkelsen blev ansat
som redder i Hornsyld i 1947. I 1956
blev han udnævnt til vagtmester i Hor
sens og udnævnelsen til overassistent
fulgte i 1964.

Fra kontorerne:
Med virkning fra 1. september er over
assistent, fru Erna Larsen, Direktions
sekretariatet i København, blevet ud
nævnt til sekretær. Fru Larsen har 23
års anciennitet bag sig, idet hun blev
ansat ved ZR i 1945. Erna Larsen var
i mange år en berømt kassererske, og
det er først i de senere år, hun har virket
som direktionens sekretær, for hvem næ
sten intet går i fisk. Hun er bl. a. betroet
flere tillidshverv for direktionen.

Dødsfald
Overretssagfører Viggo Falbe-Hansen
Fællesforbundets mangeårige bestyrel
sesmedlem, overretssagfører Viggo Fal
be-Hansen, R.DM. afgik den 31. juli
ved døden, 93 år gammel. Allerede ved
Falcks Redningskorps’ stiftelse i 1906
blev Falbe-Hansen involveret i korp
sets arbejde, som en af Sophus Falcks
rådgivere, og i over 50 år har han be
klædt posten som formand for fælles
forbundet. I efteråret 1964 trak FalbeHansen sig tilbage som formand og
posten blev overdraget afdøde direktør
William Falck. Trods den høje alder
deltog Falbe-Hansen dog stadig med
iver i fællesforbundets generalforsam
ling.
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Vi siger pænt farvel til:

Danmarks ældste redningsmand, der
trækker sig tilbage
Naturligvis er der tale om Peerson.
Mere officielt Jens Alfred Peerson, red
ningsfører på station Vesterbro, født
18/12 1890, ansat i korpset under di
rektør Sophus Falck den 15/8 1917.
Den dag i dag er Peerson rask og rørig,
og hans tilbagetrækning skyldes da hel
ler ikke hans eget helbred, men hans
kones. Hver eneste morgen har man
kunnet møde Peerson med gadekosten,
og han har kunnet klare fejning af for
tove, garager, parkeringspladser og me
get mere med et tempo, som selv den
største fejemaskine måtte misunde ham.
Efter morgenfejningen gik Peersons dag
med vask af biler og vedligeholdelse af
materiel, og hele dette repertoire siger
noget om hans indstilling: Orden og
renlighed på stationen. At Peerson sta
dig har været en livfuld karl kan de
små kontorpiger berette om, thi det har
ikke været sjældent at han for spøg er
kommet med små tilbud om at køre på
tandem, på ladcykel eller andre sjove
ting med dem.
Peerson har været kollega med tre ge
nerationer i korpset og beretter mange
ting fra tiden, der er gået. F. eks. om
en redningsaktion i 1919, hvor en ung
mand var faldet gennem isen 150 meter
ude. Man havde ingen båd, men Falckmændene fandt en gammel én-persons
skydepram, og i den stagede Peerson
sig ud med stige og tovværk. Han fik
også drengen op, og de andre begyndte
med stor fart at hale begge ind i pram
men. Pludselig skete det! Isen brast,
men drengen, der var på stigen, kunne
stadig hales ind. Peerson lå ude i en
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våge og måtte trækkes hen over isen.
Den var ru og takket, så da Peerson
kom ind, var han så forslået, at han
måtte gå sidelæns i tre uger. Det værste
var, at han fik en ordentlig balle, fordi
hans bukser gik i småstykker, da han
fik dem af hjemme på stationen.
Når Peerson først begynder at fortælle,
er der mange historier. Der er den om
hestene, der faldt i vandet med et tøm
merlæs og af bare angst sprang V/2
meter op på kajen, da Peerson svøm
mede ud til dem. Eller den fra august
i år, hvor Store-Søren mødte en kvie
på et jernbanespor, og Peerson glemte
at skifte sporet, så kvien og Søren ram
lede sammen med et brag, medens
Peerson gemte sig under en godsvogn.
Peerson hører ikke til den type, der ser
ned på de yngre redningsmænd. Han
siger tværtimod, at de kan arbejde - i
hans forstand - når bare de vil. Men
det med at gøre vognene skinnende
rene efter hver tur, det synes Peerson
nu godt, de kan gøre noget mere ved,
selv om inspektør Tharsgaard tager
godt på sagerne. Og vagtmestrene er
flinke, siger Peerson, bare de ville give
lidt mere tid til uforudsete ting, når
man er på langtur og skal nå færgen ...
Peerson fik af William Falck sen. at
vide, at han aldrig måtte gå af fra
korpset, før han selv ønskede det. Peer
son har måttet fremsætte sit ønske nu,
men han er glad, fordi korpset har givet
tilsagn om, at han må komme, når der
er travlt, og give et nap med.
Udover korpsets 10, 25, 40 og 50 års
tegn har Peerson modtaget JIMS Kon

gens fortjenstmedalje, et stort diplom
og en medalje fra Foreningen til Dyre
nes Beskyttelse i Danmark, overrakt af
selveste prins Valdemar, Dyre værnsfor
eningen S valen s diplom og medalje, og
sandelig om ikke Peerson også har et
højtideligt stort dokument, der fortæl
ler, at han i 1935 har gennemgået hele
tre dages kursus i beskyttelsesmaske
betjening og genoplivning ...

Stationsleder
ArboeRasmussen,
Ringsted.

Det har været nogle
pragtfulde år
udtaler stationsleder E. Arboe-Rasmussen, der den 1. oktober ombyttede til
værelsen som stationsleder i Ringsted
med et roligere liv ved Solrød Strand.
Fra Arboe-Rasmussen som 30-årig blev
ansat som redder i Næstved under red
ningsinspektør Christiansens autoritære
ledelse til den dag i dag har to ting væ
ret kendetegnende for ham: Hans
Falck-begejstring og hans meningers
mod. Det med meningernes mod husker
de fleste nok fra de sidste års debat om
arbejdslederpensionen, hvor Arboe som
en af de få gik meget kraftigt imod
den aftalte ordning. Da vi spurgte ham
hvorfor, fortalte han ligeud, at ordnin
gen efter hans mening ikke i tilstrække
ligt omfang tilgodeser de få, ældre le

dere, der før i tiden bogstavelig talt
var redningsmænd 24 timer i døgnet og
passede vagtbord, kørte ambulance,
slukkede brande med 2 mand o.s.v.
Kort sagt, var personen, der gjorde, at
folk lærte Falck at kende. For en så
dan leder må det påregnes, at den må
nedlige gage reduceres til ca. 1/3 ved
pensionens påbegyndelse, så Arboes ar
gumentation er måske velbegrundet.
Den bedste oplevelse i 37 års virke vil
Arboe ikke ud med, for - som han
siger - „så sidder de andre bare og
tænker: Nu praler han igen“. Men vi
ved, at de, der har vundet Arboes
sympati, nok har hørt om eller endog
set den takkeskrivelse, daværende gene
ral Eisenhower sendte Arboe som tak
for hjælpen til amerikanske faldskærms
soldater under besættelsen.
Sin løjtnantstid har Arboe aldrig glemt,
og hans reddere på stationen - samt
de, der har siddet over 40 minutter og
drukket kaffe - kan berette om halv
militær orden og præcision. Vi bad
Arboe selv fortælle, hvad der efter hans
mening bør være af idealer for en red
ningsmand. Svaret blev:
7. Orden såvel på stationen som i pri
vatlivet.
2. Ingen angst for at blive beskidt.
3. Almindelig høflighed og måske lidt
kultur.
Og så, fremfor alt, den uhøjtidelighed,
der prægede Falck-folk i de rigtig gam
le dage.

Stationsleder Michael Stentoft,
Horsens
„Alderen må man bøje sig for, men
det er ingen sag at trække sig tilbage,
når man ved, at stationen er i gode
hænder.“ Trods disse ord er det nok
alligevel med et vis vemod, at stations
leder Michael Stentoft Jørgensen den
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Stationsleder
Michael
Stentoft
Jørgensen,
Horsens.

1. oktober fratræder stillingen som sta
tionsleder i Horsens, der overdrages til
overassistent Ole Kaj Therkelsen, Hor
sens. Stationsleder Stentoft har siden
Therkelsen blev overassistent, lagt vægt
på at denne fik så meget kendskab som
overhovedet muligt til alle sider af
korpsets arbejde, for eventuelt engang
at kunne overtage den post, som han
nu har fået. Derfor kan Stentoft med
sindsro trække sig tilbage fra den ger
ning, der har præget hele hans liv.
Stentofts 38-årige gerning i korpset
startede i Vejle, hvor han blev ansat

som redder i 1930. I 1934 udnævntes
han til assistent, og allerede i 1935 blev
han udnævnt til stationsleder i Grind
sted. I 1951 kom Stentoft til Horsens
som stationsleder, og i de 17 år, han
har været der, har han på fortrinlig må
de ledet stationen. Stationsleder Sten
toft er iøvrigt brandinspektør i 3 land
kommuner.
Det ville føre for vidt, dersom vi skulle
nævne alle de rosende ord, der i tider
nes løb er blevet udtalt om Michael
Stentoft. Han har altid været en ud
præget ledertype, der med sit rolige og
ualmindeligt venlige væsen har forstået
at skabe et fortrinligt arbejdsklima på
sin station. Også udadtil er Stentoft
en respekteret og vellidt personlighed
og kendt for de menneskelige egenska
ber, han er i besiddelse af.
Til trods for at Michael Stentoft nu
forlader det daglige arbejde som sta
tionsleder, er det fuldstændigt sikkert,
at han til stadighed vil følge med i
korpsets arbejde og videre ekspansion,
bl. a. gennem de mange venner han har
i korpset.

E. J. Wiboltt forlader direktørposten
Direktør E. J. Wiboltt fyldte i august
i år 72 år og har nu efter 45 års aktiv
tjeneste i redningskorpsene fundet, at
tiden nu er inde til i højere grad at nyde
sit otium.
Wiboltt fortsætter som medlem af De
Danske Redningskorps Fællesforbund,
ligesom han i rent tjenstlige sager, der
evt. kan blive i forbindelse med tidligere
ZR-medarbejdere, stadig vil være med
til at behandle disse som medlem af
tjenesteudvalget.
Wiboltt vil ligeledes fortsætte arbejdet
for FZ-fonden, „Dagliglivets Helte“, og
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forblive som medlem af forskellige be
styrelser, bl. a. i det legat, han stiftede
for personalet i forbindelse med udgi
velsen af bogen om redningskorpsene.
Da Wiboltt altså således på forskellige
områder stadig er aktivt tilknyttet korp
set, vil vi vente med at skrive om hans
fortjeneste og indsats for redningssagen
og dens udvikling lige fra Sophus Falck’s
tid og hans humanitære indstilling også
over for personalet, men blot herigen
nem ønske ham kræfter og helbred til
de opgaver, han fortsat varetager.
Lkw

Set i Roskilde
Påhængssprøjtens udsendte medarbej
der - „sugeslangen“ - beretter om føl
gende indsugede indtryk fra branden i
domkirken:
Det påstås fra mange sider, at brand
væsenet ydede en strålende indsats mod
de tårnhøje flammer omkring spir og
tårne.
Også redningskorpset arbejdede med
ildhu og lederen var kisteglad, da alle
sarkofager var tildækket. Den røde hane
og kolleger blandt vandhaner og brand
haner gjorde et fortræffeligt stykke ar
bejde. De lukkede først sent den dag.
Inde i kirken blev arbejdet under høj
tryk, men af den grund var der næsten
ingen våde varer.
Der var utallige tilskuere, men det blev
også nævnt, at der var assistance fra
Glo-strup.

Som de siger...
De kører ellers tit hurtigt Han blev i ambulance kørt på hospitalet,
men kom heldigvis ikke noget til.
(Iflg. Jyllands-Posten: Gunnar Nu i TV)

Kun for elektriske biler Falck-Zonen fortæller og viser, hvordan
man slukker en bil.
(Alborg Amtstidende)
Men så var ferien heller ikke længere Direktør Anderssons egen ferie?
Han har siden Kr. himmelfartsdag nydt
vejr og vind i sit sommerhus på Mols.
(BT den 6. august)

Han mødte aldrig til møderne, så han
kritiserede altid det, der var vedtaget.
K. K. Steincke.

Personalebladet „Lego-Knoppen“, der
mærkværdigvis udgives af Lego A/S har
lavet en artikel med små eksempler på
„dansk, en sprog som tales med besvær
lighed“. Her er et par af dem:
Forståeligt
Poul kommer ikke i skolen i morgen.
Hans morder.

En vanskelig transport
Jeg vil gerne, om Karl måtte have fri
i morgen, da jeg skal på hospitalet med
hans ene øje.
Et godt hovede
De bedes give Peter fri, han skal til læge.
Han har hul i hovedet, der er åbent fra
kl. 1-2.
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Danmarks ældste aktive
redningsmand, redningsforer
Alfred Peerson, Kobenhavn,
der fratrådte den daglige
tjeneste med udgangen af
september.

Da branden i Roskilde
Domkirke var på sit
højeste. (Se rednings
beretningen
inde i bladet).

De Danske Redningskorps ønsker alle

en glædelig jul og et godt nytår
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Fremtidens skadebehandling
Ambulance- og sygetransportvirksomheden vil om føje år være korpsets hovedaktivitet,
d.v.s. den del af vor samlede virksomhed, der kræver det største beredskab og
resulterer i de fleste ydelser.
For nylig har vi haft besøg af en gruppe udenlandske læger, som tør siges at være
sagkyndige på patientbefordringens område, og vi har med taknemmelighed mod
taget en hel del ros. Når sandt skal siges, har vi fået bekræftet, hvad vi havde hørt
adskillige gange før: at patientbefordringen her i landet næppe findes bedre andre
steder i verden.
Vi synes således, at vi er fulgt godt med den almindelige udvikling inden for skade
behandling og patientbefordring, men kan man alligevel komme i tvivl og anstille be
tragtninger om, hvor vidt vi nu også er fulgt med i enhver henseende? Kan vi have
været faldet for fristelsen til i selvbeundring at sakke lidt agterud, medens samfundet
i øvrigt har udviklet sig?
Tanken har meldt sig nogle gange, og tankevækkeren har hver gang været professor,
dr. med. Mogens Andreassen, Rigshospitalet, som ved flere lejligheder har gjort sig
til talsmand for en videreudvikling af skadebehandlingen og ambulancekørslen. Da
vi gerne har villet give vort personale lejlighed til nærmere at sætte sig ind i de syns
punkter, professoren har gjort gældende, har vi bedt ham skitsere sine tanker i det
følgende:

Skadernes art
Den stadigt stigende motorisering og
industrialisering har medført et tilta
gende antal tilskadekomne med behov
for behandling efter indlæggelse på
sygehus.
De patienter, som det i første række
drejer sig om, er de, der rammes af:
1) hjemmeulykker, der specielt træffer
børn og personer over 65 år.
2) industri- og landbrugsulykker, der
andrager et stort antal - men i reg
len ikke særlig alvorlige skader,
3) trafikulykker, en meget betydnings
fuld gruppe, som foruden at være

stigende i antal også er stigende i
antal alvorlige skader,
4) andre ulykker, f. eks. drukneulykker
og forgiftninger.
Hertil kommer en gruppe patienter,
der, selv om de ikke er skader, gør
krav på det samme beredskab. Det dre
jer sig om de akutte medicinske og ki
rurgiske patienter, der indbringes til
sygehus enten direkte eller efter første
undersøgelse af læge, men uden forud
gående aftale om indlæggelse - f. eks.
pt. med hjertestop og med store gastro
intestinale blødninger (red.: blødninger
i maven og tarmkanal).
195

Professor, dr. med. Mogens Andreassen,
Rigshospitalet.

Skadernes antal
Det samlede antal skader her i landet
kan anslås til ca. 100 pr. 1000 indbyg
gere, og blandt disse kan ca. 15 pr.
1000 anses for så alvorlige, at de kræ
ver indlæggelse.
Hertil kommer så de akutte medicinske
og kirurgiske patienter, hvorved det
akutte beredskab må omfatte ca. 118
patienter årligt pr. 1000 indbyggere
med et indlæggelsesantal på ca. 18 pr.
1000 indbyggere. Dette tal er stigende.
Dødeligheden, der for 4-5 år siden var
under 5 %, er nu i nærheden af 6-7 %;
denne stigning skyldes næppe en dår
ligere behandling, men, som nævnt, det
stigende antal alvorlige trafikskader og
det forhold, at der er flere og flere
gamle personer i samfundet.
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Centralisering af skadebehandlingen
Den akutte skadebehandling af store
skader stiller krav til såvel en hurtig
behandling som til en stærkt speciali
seret behandlng.
Det primære skadebehandlingssted må
være i besiddelse af et stort antal spe
ciallæger, som kan stille et sufficient
(red.: tilstrækkeligt) beredskab på be
nene, et beredskab, der fungerer i alle
døgnets 24 timer - også på søn- og
helligdage.
Det primære skadebehandlingssted må
desuden være udstyret med et suffici
ent teknisk materiel samt være lokali
seret således, at den gennemsnitlige
transportvej for den tilskadekomne bli
ver så kort som mulig.
Vort nuværende beredskab over for
skaderne opfylder ikke disse krav. De
mindre sygehuse og størstedelen af de
delte sygehuse vil ikke kunne opfylde
kravene alene af den grund, at det
nævnte beredskab ikke kan opretholdes
af personalemæssige grunde, der er for
få læger, sygeplejersker og teknisk per
sonel på disse sygehuse. I planlægnin
gen af landets fremtidige sygehusvæsen
regner Sundhedsstyrelsen derfor med,
at skadebehandlingen må centraliseres.
De svære skader må så vidt muligt be
handles på sygehuse med et tilstrække
ligt stort beredskab. Ambulancetrans
porten må indrettes i overensstemmelse
hermed, og behandlingen og visitatio
nen af småskader må formentlig ske
efter ændrede retningslinier.

Den akutte modtageafdeling
Det moderne skadebehandlingssted kan
indrettes på flere måder. Man kunne
tænke sig at oprette det som en skade
afdeling, der færdigbehandler alle pa
tienter, som indbringes, eller som en
modtageafdeling, som efter observa-

tion og evt. behandling visiterer pati
enten til en anden sygehusafdeling til
videre behandling. Såvel af vagtmæssige grunde som for ikke at isolere en
evt. skadeafdeling i det nødvendige
samarbejde med det øvrige sygehus,
må det efter Sundhedsstyrelsens opfat
telse foretrækkes, at sidstnævnte kate
gori oprettes i form af en såkaldt
„Akut Modtageafdeling“. Denne afde
lings opgaver er forskellige.

UDSTYR
Da skader af alle typer kan komme på
tale, må afdelingen råde over eller ha
ve nem adgang til det mest moderne
udstyr til observation og behandling.
Specielt gælder dette også ambulance
materiel med henblik på, at en ombyt
ning kan finde sted, når en ambulance
indbringer en patient, som ikke kan
flyttes fra ambulancebåren med det
samme.

PATIENTERNE
Disse observeres, behandles og visite
res evt. i forbindelse med den øvrige
sagkundskab på sygehuset. Det må
være en forudsætning, at anæsthesiafdeling, røntgenafdeling og blodbank
forefindes. Mange skader er multiple
og kan kræve f. eks. neurokirurgisk el
ler thoraxkirurgisk ekspertise, hvilket
jo kun findes på få sygehuse. Derfor
må man være indstillet på at transfe
rere patienter til sådanne afdelinger ef
ter at patienterne er gjort transport
klare.

LOKALERNE
Lokalerne bør placeres mest hensigts
mæssigt i forhold til andre behand
lingsrum i sygehuset. De bør bl. a. om
fatte rene og „urene“ behandlingssteder
(operationsstuer) med dertil hørende
rum, samt en sengeafdeling, der for
mentlig må andrage ca. 1-2 % af syge
husets samlede sengeantal.

DER BYGGES HOSPITALER. FORDI DET ER
NØDVENDIGT!
En akut modtageafdeling indrettes som „skade
supermarked“, hvor allehånde almindelige skader
kan udbedres.

BEMANDINGEN
Bemandingen bør ske med læger, der
har specialkendskab til skadebehand
ling. Efter Sundhedsstyrelsens hidtidige
opfattelse må specialister i ortopædisk
kirurgi - ikke i ortopædi efter de hid
tidige retningslinier - anses for de mest
velegnede hertil. Fra flere sider er der
anført, at andre kirurger, f. eks. almen
kirurger, med stor erfaring i behand
ling af bl. a. det akutte abdomen (red.:
underlivsskader) og af store blødninger
må anses for mere velegnede. Der er
dog næppe tvivl om, at når de nugæl
dende specialistkrav inden for den or
topædiske kirurgi med en omfattende
uddannelse inden for den akutte traumatologi bliver en realitet vil speciali
ster i ortopædisk kirurgi være velegne
de til at bemande den akutte modtage
afdeling. Hvad antallet af læger angår,
må dette være så rigeligt, at der er kva
lificeret mandskab tilstede på alle timer
i døgnet. Dette vil på den ortopædisk197

Trafikulykker bliver mere og mere alvorlige. Ambulancetjenesten må altid være hurtig og effektiv.
(Billede fra en alvorlig ulykke syd for Alborg).

kirurgiske afdeling formentlig kræve
mindst 2 fastansatte speciallæger, som
har ansvaret for den akutte modtage
afdeling.

ANDRE OPGAVER UDOVER
PATIENTBEHANDLING
På den akutte modtageafdeling skal
kunne videre uddannes læger såvel de
vordende praktiserende læger, som i
forbindelse med en rotationsordning på
sygehuset bør have en (3-6 måneders)
tjeneste på modtageafdelingen, som sy
gehusets øvrige specialister.
Yderligere må der ske efteruddannelse
af de nævnte læger, og afdelingen må
endelig deltage i den nødvendige forsk
ning inden for området.

Ambulancetransport
Ved en centralisering af skadebehand
198

lingen sker der en forøgelse af den gen
nemsnitlige transportvej. Men der er
ingen tvivl om, at ulemperne ved en
sådan forøgelse er af ganske underord
net betydning i sammenligning med de
fordele, som patienten opnår ved at
blive bragt til og behandlet på en mod
tageafdeling af den kvalitet, som er
nævnt ovenfor.
De forlængede transportvejsulemper vil
yderligere formindskes, såfremt der in
den for de enkelte regioner findes et
organ, der kan koordinere det bestå
ende ambulancesystem .
Blandt de overvejelser, der foreligger i
denne forbindelse kan fremhæves:

1) en bedre kommunikation mellem
ambulance og akut modtageafde
ling ved direkte radiokontakt,
2) en standardisering af alt materiel,

som ambulance og sygehus kan tæn
kes at have fælles,
3) en stationering på sygehuset af de
ambulancer, der skal varetage den
akutte transport, vil medføre, at de
patienter, som har behov herfor,
kan få lægehjælp og specialbehand
ling under en kortere eller længere
del af transporten.
De små skader
Primærbehandling og visitation af små
skader vil være afhængig af lokale ord-

pe så stort ,at disse skadestuer kan
bygge på egne lægers beredskab i
alle døgnets timer,
2) hos praktiserende specialister i ki
rurgi,
3) hos praktiserende læger, der evt. i
en gruppepraksis opretter behand
lingssteder (satellitstationer). Un
dersøgelser om dette spørgsmål,
som rummer mange problemer,
bl. a. administrative (sygekasser, læ
geforening etc.) er begyndt. Man
har i København startet en under

ne nye kuvøser,
som sygeplejer
sken fra Frede
riksborg Amts
Centralsygehus i
Hillerød demon
strerer, er ud
tryk for mate
rieltilpasning
mellem sygehus
og ambulance
væsen.
Da sygehuset
anskaffede
kuvøserne, mon
terede korpset
de nødvendige
stik i ambu
lancerne, således
at kuvøsen også
under transport
kan virke
efter hensigten.

ninger, ligesom afstandsproblemet vil
spille en ikke uvæsentlig rolle.
På den akutte modtageafdeling vil der
naturligvis fortsat i et vist omfang blive
behandlet småskader, men derudover
kan der blive tale om primærbehand
ling og visitation af disse:
1) på skadestuer på de sygehuse, som
ikke har akut modtageafdeling. Her
er det lægelige beredskab dog næp-

søgelse over det arbejde, der fore
går på de forskellige skadestuer og
håber herigennem at få et materia
le, der kan belyse disse problemer.

Placeringen af de akutte modtage
afdelinger på de fremtidige sygehuse
Som bekendt arbejder man i Sund
hedsstyrelsen med at samle hovedpar
199

ten af sygehusfunktionerne på større
enheder i fremtiden, selv om man der
ved går glip af fordelene ved sygehuse
af mere beskeden størrelse.
Det sker bl. a. af hensyn til den sti
gende specialisering, især inden for me
dicin og kirurgi.
Den såkaldte almene kirurgi er for øje
blikket ved at blive opdelt i 3 grupper:

1) Gynækologi og obstetrik (red.: fød
selskirurgi).

2) Ortopædisk kirurgi.
3) Resten .. der kunne kaldes parenchymkirurgi (red.: vævskirurgi) og som stort set omfatter gastroenterologisk kirurgi og urologi (red.:
kirurgi i forbindelse med mave,
tarmkanaler og urinveje).

„GYNÆKOLOGEN?“ - det er mig!
„ORTOPÆD KIRURG?“ - det er skam osse
mig . . .

Denne ordning er gennemført på en
række større sygehuse og er i realiteten
ved at blive gennemført inden for spe
ciallægeuddannelsen.
Inden for medicinen er der den samme
tendens til at opdele i specialiserede
grundelementer.
Ud fra disse synspunkter har Sund
hedsstyrelsen skitseret en plan for sy
gehusvæsenets udvikling i de kommen
de år.
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NORMALSYGEHUS
Alle sygehuse, som modtager patien
ter, med almindeligt forekommende ki
rurgiske og medicinske lidelser, må
have funktion som normalsygehus,
d. v. s. de må have mindst 3 kirurgiske
afdelinger (hver på ca. 50 senge) og til
svarende 3 medicinske afdelinger, samt
anæsthesiafdeling, radiologisk afdeling
etc.
Et normalsygehus bliver således på 300
senge. Det har et befolkningsunderlag
på ca. 75.000 indbyggere.

UDVIDET NORMALSYGEHUS
Der er andre specialer (neurologi, pæ
diatri (red.: læren om børnesygdomme),
oftalmologi (red.: læren om øjensyg
domme) og lungemedicin), som dækker
sjældnere sygdomme, og hvor befolk
ningsunderlaget må være større for, at
afdelingerne kan trives (ca. 200.000).
Disse afdelinger kan forefindes på et
udvidet normalsygehus, som udover
normalsygehusets afdelinger har for
skellige af de omtalte specialer (amts
specialefunktionen). Deres sengeantal
er omkring 800.
LANDSDELSSYGEHUS
Endelig er der visse specialer, som dæk
ker et meget begrænset udsnit af be
handlingen af sygdomme (neurokirur
gi, thoraxkirurgi, børnekirurgi, plastik
kirurgi). Disse specialer kræver et be
folkningsunderlag på omkring 1 million
indbyggere og kan samles på Lands
delssygehuset, der har ca. 1200 senge,
og som udover normalsygehusets og
det udvidede normalsygehus’ funktion
varetager de sjældne specialer.

EFTERBEHANDLINGSSYGEHUS
Endelig kræver sygehusvæsenet et vel
udbygget net af Efterbehandlingssyge-

NORMALSYGEHUS

UDVIDET

LANDSDELSSYGEHUS

NORMALSYGEHUS

senge

300

befolkning 75.000

akut
modtageafdeling

akut
modtageafdeling

800

1200

200.000

1 mill.

Skitse over fremtidens sygehusvæsen. Udvidet normalsygehus og landsdelssygehus er forsynet med akut
modtageafdeling - og dermed evt. amhulancestation.

huse, som varetager opgaver, der ikke
kan henlægges til de mere intensivt ar
bejdende sygehuse.
Akutte modtageafdelingers
involvering
Man mener, at Normalsygehusets funk
tion dækker 60 % af patientbehandlin
gen, det udvidede sygehus 30 % og
Landsdelssygehuset ca. 10 % af patient
behandlingen.
Hvor kommer nu de akutte modtage
afdelinger ind i denne plan?
Principielt må det fastslås, at der på
alle 3 typer sygehuse bør være et akut
skadebehandlingssted, da de patienter,
som har behov herfor, udgør et betrag
teligt antal, og da behandlingen af dem
på andre steder må anses for utilstræk
kelig. Imidlertid kan det næppe gen
nemføres at få oprettet akutte mod
tageafdelinger på alle disse steder i
løbet af de kommende 15-20 år, som
denne plan dækker.

For tiden er der kun oprettet modtage
afdelinger på enkelte af de sygehuse,
som senere skal fungere som landsdels
sygehuse, og samtidigt er en del af den
akutte modtageafdelings principper ind
ført andre steder ved, at de svære ska
der tages ind på sygehusets intensive
afsnit - i reglen ledet af anæsthesiafdelingen.

- Og vil du tænke dig, mor! Så gav de mig en
udvidet normalforbinding, da jeg skulle her på
sygehuset...
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Efterhånden som grenspecialiseringen
bliver en realitet inden for kirurgien og
efterhånden som der uddannes specia
lister i ortopædisk kirurgi, d. v. s. traumatologi (red.: kirurgi efter voldelig
skade) og akut modtageafdelingsarbej
de som en væsentlig del af specialet,
tror jeg det vil være muligt at få op
rettet akutte modtageafdelinger:
1) på størstedelen af landsdelssygehu
sene - og specielt de, som har thoraxkirurgiske og neurokirurgiske af
delinger. Det nøjagtige antal af dis
se sygehuse kendes ikke. Det bliver
nok mere end 5,

2) på en overvejende del af de udvi
dede normalsygehuse, hvis antal
stort set tænkes at modsvare de nye
antal amter, og
3) på nogle af normalsygehusene, hvor
initiativet i første række må ligge
hos sygehusets ortopædisk-kirurgiske specialist i forbindelse med
anæsthesiafdelingen, og hvor ind
retningen af skadebehandlingsstedet
nok ofte vil afvige fra, hvad der
her er anført om den akutte mod
tageafdeling.

Mogens A ndreassen.
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Korpsets medvirken
Dette generelle oplæg interesserer os levende. Det beskæftiger sig som nævnt med
en væsentlig del af de funktioner, vi varetager, og da vi havde lyst til at få uddybet
synspunkterne lidt, fik vi arrangeret en lille diskussion på Rigshospitalet mellem
professor Mogens Andreassen og direktør Børge Johansen. De har begge tidligere
diskuteret ambulancekørslen og dens fremtid, og det forekom os, at det kunne være
interessant at høre, om de hidtil ikke ganske overensstemmende synspunkter måtte
have nærmet sig hinanden.

REDNINGSKORPSET STADIG
AMBULANCEVÆSEN
Vi indledte naturligvis med straks at
spørge professor Mogens Andreassen,
hvorvidt han med sine synspunkter om
ambulancestationer på sygehusenes
akutte modtageafdelinger mente, at den
ambulancetjeneste, der i hovedparten af
Danmark varetages af os, skulle erstat
tes med sygehus-ambulancetjeneste.
„NEJ, det gør jeg ikke. Mit synspunkt
er, at redningskorpset, og her i Køben
havn tillige brandvæsenet, skal påtage
sig opgaven på den måde, at de knyt
ter den nødvendige del af deres ambu
lancetjeneste til de store sygehuses mod
tageafdelinger
Som direktør Johansen bemærkede her
til, vil det måske have sine vanskelig
heder at etablere sådanne ordninger i
provinsbyerne, hvor antallet af decide
rede ambulanceudrykninger i forbindel
se med ulykker er beskedent i forhold
til antallet af sygetransporter.
FREMTIDENS
AMBULANCESYSTEM
MA: „Ideen med ambulancestationer
ved de akutte modtageafdelinger skyl
des ønsket om at forbedre løsningen af:
1. Kørselsopgaver

2. Uddannelsesopgaver.“

Med hensyn til kørselsopgaver er det

professor Andreassens opfattelse, at al
le de assistancer, hvor udrykning med
læge, sygeplejersker og specialudstyr er
nødvendig, skal foregå fra ambulance
stationen på sygehuset. Disse ambulan
ceudrykninger er ret fåtallige, hvorfor
det netop er tanken at lade erfarne
medarbejdere inden for rednings- og
ambulancetjeneste kombinere disse assi
stancer med nærbeslægtede. Der kan
f. eks. tænkes etableret vagtcentral for
ambulancetjenesten i hele det store sy
gehus’ område, hvorfra udrykning til
alle trafik- og fabriksulykker, privat
ambulancekørsel eller endog sygekørsel
koordineres.
BJ: „Uddannelsesopgaverne lyder ikke
mindre interessante?“
MA: „Det er selvfølgelig meningen, at
det personale, der skal forrette tjeneste
i ambulancestationerne, desuden skal
tage del i modtageafdelingernes arbej
de, og det vil netop igennem dette ar
bejde være muligt at give ambulance
personalet en grundig uddannelse i pa
tientbehandling. Det vil være en natur
lig ting at lade netop arbejdet på mod
tageafdelingerne indgå som et led i per
sonalets uddannelse. Jeg er bekendt
med den uddannelse, der allerede gives,
men jeg mener, at vi kan nå et godt
stykke vej endnu.“
„Værdien af at have ambulancestatio
nen og dens mandskab i direkte tilknyt
ning til modtageafdelingen anser jeg for
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ULYKKE

SYGEHUS MED AMBULANCESTATION

Principskitse for fremtidens ambulcmcesystem. Hvis ulykken hænder uden for sygehusambulcmcestationeHS
eget område, rykker den lokale redningsstation som hidtil til undsætning. Undervejs til den akutte mod
tageafdeling aftales et mødested, hvor læge og sygeplejersker kan skifte ambulance, så patienten herved
sikres lægehjælp inden ankomsten til sygehuset. Som det ses, kan systemet gøres fleksibelt.

meget stor,“ fortsatte professor Andre
assen.
„Systemet indebærer både en bedre dag
lig kontakt mellem modtageafdelingens
ambulance- og øvrige hospitalspersona
le og en bedre mulighed for materiel
ombytninger og standardisering af am
bulance- og hospitalsmateriel.“
Professoren sluttede denne del af dis
kussionen med at fremhæve, at han til
lagde samarbejdet og det fremtidige
fleksible system overordentlig stor be
tydning.

ØKONOMI
BJ: „Jeg er stadig væk lidt betænkelig
ved, hvordan man skal kunne få løst
problemet økonomisk. Men tanken om
disse modtageafdelingers ambulance
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tjeneste som centre for uddannelsen fo
rekommer mig tiltalende. Det skal ikke
nægtes, at vi har haft visse vanskelig
heder, bl. a. med at få pladser på ope
rationsgangene. Det er ikke alle ste
der, vi kan få personalet til hospitals
praktik.“
MA: „Hvad den økonomiske side af
sagen angår, må denne diskussion løses
på højeste plan, så vi kan komme i gang
med realitetsdrøftelser, hvor der tænkes
på kvalitet i ambulancehjælp i højere
grad end økonomi.“
(Professor Andreassen har tidligere gi
vet udtryk for, at hvis et sygehus øn
skede et ambulancesystem ændret, så
måtte man også tage del i udgifterne til
såvel beredskab som udrykninger.)
Johansen fremhævede netop modsæt

ningerne mellem på den ene side læge
krav og -ideer til vort ambulancesy
stem, og på den anden side de betalen
de kommuner, der - naturligt - nøjag
tigt vidste, hvad det kostede pr. kilo
meter at køre i en bil, og sjældent var
til sinds at betale mere, blandt andet
fordi loven om offentlig sygeforsikring
pålægger kommunen at anvise billigste
sygetransportmulighed, hvorfor der kun
af moralske grunde kan ske en vurde
ring af kvalitet.

ikke skabe et problem, hvis ambulan
cerne skilles fra redningstjenesten?“
MA: „Jeg ser egentlig intet problem i
det forhold. Den redningstekniske assi
stance kan godt sendes fra rednings
stationen, og da ambulancepersonalet
vil være reddere, forudsættes de at kun
ne arbejde med det frigørelsesværktøj,
der kan medføres af ambulancen. Der
kan findes andre passende løsninger,
f. eks. at flytte redningsstationen hen
i nærheden af sygehuset.“

REDNINGSARBEJDET

ÅRHUS-ORDNINGEN
OGSÅ GOD
BJ: „Århus-ordningen, som efterhån
den har givet os en vis erfaring, omfat
ter i virkeligheden en medicinsk ud
rykningstjeneste. Den er i funktion

Red: „Det hænder jo ikke så sjældent,
at en ulykke kræver andet og mere end
en ambulanceudrykning. I mange til
fælde må der hydraulisk frigørelses
værktøj og skærebrændere til. Vil det

Læger, sygeplejersker
og redningsfolk er
vante til at arbejde
sammen under
mange forhold.
Sengeambulancernes
indførelse har ud
videt dette samarbej
de, men det kan
blive endnu mere
intenst.
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3^400 gange om året på den måde, at
vi henter læge eller sygeplejerske med
en „lille“ ambulance samtidig med, at
en „stor“ ambulance afsendes til ulyk
ken. Forskellen i ankomsttidspunkt til
ulykkesstedet har sjældent været mere
end 2-3 minutter!“
MA: „Århus-ordningen - som Henning
Poulsen indførte - forekommer mig at
være et godt og positivt skridt. Men jeg
vil gerne, at vi kom endnu videre, og
jeg er overbevist om, at begge ordnin
ger vil kunne tages i anvendelse under
den succesive, lægelige udbygning af
ambulancetjenesten, jeg forestiller mig“
REDNINGSSTATION VED
SIDEN AF SYGEHUSET
Red: Hvad om man i stedet for at dele
den nuværenre brand- og redningssta

- noget alvorligt Dok?
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tion simpelt hen tager højde for Deres
tanker i planlægningen og søger at an
bringe hele stationen i nærheden af sy
gehuset?“
MA: „Også en god idé, og i virkelig
heden er såvel mine perspektiver som
Århus-ordningen og Deres forslag ud
tryk for tanker med samme mål.“
RADIOKOMMUNIKATION
Professor Andreassen har i sit generelle
oplæg, side 199, nævnt, at radiokommu
nikationen mellem sygehusene og red
ningskorpsets ambulancer bør udbyg
ges de steder, hvor der ikke bliver tale
om muligheder for ambulancestation
på sygehuset. Det faldt naturligt at gø
re opmærksom på, at denne radiokom
munikation netop var med i Sundheds
styrelsens betænkning fra 1965 som en

ROLLEOMBYTNING II

- Makker, jeg er ikke sikker på, at han er samlet helt rigtigt - nede i benenden!

af de ting, sygehusene skulle gennem
føre, og at der - udover enkelte steder
såsom Holbæk og Hjørring - ikke er
sket noget siden. Professoren svarede
ved at fastholde, at det var en god idé
som burde gennemføres, og at han ville
forsøge at få den gennemført på Rigs
hospitalet.

AMBULANCESTATION
PÅ RIGSHOSPITALET!
Red: „Hvad med det nye Rigshospital?“
MA: „Det er en realitet, at der i 1973
tages en ny akut modtageafdeling i
brug på Rigshospitalet i forbindelse
med den store nybygning. Jeg forestil

ler mig, at man formentlig snart vil
rette henvendelse til brandvæsenet og
til Falck for at få drøftet problemerne
vedrørende en ambulancestation på ho
spitalet!“
Hertil kan allerede nu oplyses, at korp
set synes meget interesseret i en sådan
station, idet antallet af ambulance- og
sygekørsler i hovedstaden er så stort,
at en ambulancestation uden videre kan
udskilles fra det nuværende stationsnet.
Børge Johansen erklærede, at han des
uden var meget positiv, fordi netop en
sådan station vil være en glimrende ud
dannelsesforanstaltning efter det skitse
rede mønster. Måske burde korpset og
sygehusvæsenet drøfte en lignende ord207

ning i forbindelse med Københavns
amts nye sygehus i Herlev.

IKKE FLERE „STORE 6
AMBULANCER?
BJ: „Ambulancer og deres udstyr har
vi i det sidste tiår tilpasset efter læger
nes anvisninger, og siden 1965 har der
foreligget retningslinier fra det udvalg,

læger og redningsfolk imellem, i forbin
delse med det danske ambulancesystem
er afløst af synspunkter, der måske nok
varierer indbyrdes, men går i samme
retning.
Målsætningen fra Hjørring amts syge
husvæsen udtrykker, at alle indbyggere
- uanset hvor de bor - skal ydes den
bedst mulige behandling og pleje, og i

Nutidens brand- og redningsstationer kan tilpasses fremtidens ambulancetjeneste - blot de ligger tilstræk
keligt nær ved de store sygehuse. (Billedet viser den nye station i Nykøbing F.).

der under Sundhedsstyrelsens auspicium
beskæftigede sig med materiellet. Ret
ningslinier som korpset vel at mærke
har fulgt!“
MA: „Jeg er ikke tilhænger af de store
ambulancer, især ikke til udryknings
trafik i byerne!“

SUNDHEDSSTYRELSEN
Det synes ganske klart, at de for få år
siden meget divergerende opfattelser,
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så henseende skal kun rent lægelige
hensyn være afgørende.
Hvis disse lægelige hensyn kræver en
koordinering af ambulancetjeneste og
sygehusvæsen på en sådan måde, at
ambulancevæsenet kan medbringe læge
lig sagkundskab, når det har behov
herfor, og sygehusvæsenet kan have
større ansvar for den uddannelse, red
ningsfolk skal have i forbindelse med

ambulancetjeneste, vil korpset medvir
ke positivt.
Professor Andreassens konklusion var,
at der via Sundhedsstyrelsen må kunne
etableres det nødvendige samarbejde
mellem lægestand, politi og rednings
korps m. fl. Sundhedsstyrelsen kan og
så være den koordinerende myndighed,
der økonomisk kan sikre gennemførel
sen af det mest centraliserede og effek
tive ambulancesystem.
Korpset har gennem sin levealder vist

at kunne leve op til skiftende vilkår og
autoriteternes bevågenhed. En sådan
fleksibilitet kan en privatvirksomhed
indarbejde gennem årene.
Derfor er der ingen tvivl om, at de her
skitserede perspektiver i skadebehand
ling, som tidligst i 1973 og måske først
i 1980’erne begynder at vinde indpas,
forholdsvis nemt vil kunne tilpasses vor
hidtidige virksomhedsform - forudsat
at nuværende grundlag og målsætninger
ikke ændres inden da.

To nye ambulancer
Ambulancen pA
øverste billede
er en Mercedes
220 lang med
lidt mere
„vrinsk“ end
forrige modeller.
Den er statione
ret i Herning.

Til højre ses
den japanske
Toyota i ambu
lanceudgave.
Den er bygget aj
Vejle A/S og
stationeret i
Grindsted. Den
har tilsyne
ladende gode
køreegenskaber,
er rummelig og
har en behagelig
affjedring.
Vejle A/S har
tidligere - f. eks.
da korpset
skulle have lad
vogne - turdet
prøve noget nyt.
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Succesfuld redningskongres
Redningskongressen blev en afgjort
succes. Det praktiske arrangement som korpset i hovedsagen var involve
ret i - var prima, takket være to hol
landske organisationsfolk, Mr. van der
Bellen og frk. Goosen, Rørmark med
sekretærer, vagtcentralen på Vesterbro,
stationen i Gladsaxe og mange flere.
Af det store program bør fremhæves
enkelte ting. De øvrige punkter var af
mere medicinsk interesse.

Modtagelsen på Københavns rådhus
Præcis kl. 11.50 d. 10/10 rullede korpsets
storkøbenhavnske personvogne op for
an Københavns rådhus med kongres
deltagere. Fodturen gik herefter til råd
husets modtagelsessal, der i sig selv er
en oplevelse med byvåben, faner, friser
etc. Overborgmester Urban Hansen

bød deltagerne velkommen, og efter
korte taler fortrak alle til salens ene
ende, hvor et overdådigt måltid i form
af rådhuspandekager, små godbidder
og kransekage, samt en hel masse an
det, som kun en gastronom kan for
klare om. Blandt deltagerne fra korp
set sås direktør Børge Johansen både
som første og sidste mand ved det ind
bydende bord med lækkerierne.
Besøget i Gladsaxe
Kongresdeltagernes besøg i Gladsaxe
blev nr. to i rækken den dag, idet korp
set havde indbudt de københavnske po
litireportere m. fl. til at komme og få
et lille indblik i vort beredskab. Efter
en rundgang, hvor man naturligvis
mest interesserede sig for ambulanceog sygevogne, havde Ivan Andersen og

Fra mod
tagelsen på
K øbenhavns
Rådhus,
hvor over
borgmester
Urban
Hansen bød
velkommen.
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hans trofaste overassistenter arrangeret
en demonstration. Den blev aldeles vel
lykket og gav en praktisk fornemmelse
af, hvorledes redningskorps og politi
arbejder på et ulykkessted.

Kongressen
For danske deltagere var interessen
især samlet omkring indlæg fra de dan
ske deltagere, overlæge Henning Poul
sen, Â. Grut, professor Mogens An
dreassen og overlæge Henning Ruben.
Om den fremtidige skadebehandling,
som professor Mogens Andreassen re
degjorde for, er der skrevet andetsteds
i bladet. Overlæge Henning Ruben re
degjorde for synspunkter i forbindelse
med frigivelse af undervisning i hjerte
massage for lægdmand. Det fremgik af
debatten, at der var overvejende posi
tiv indstilling over for tanken om, at
menigmand skulle lære hjertemassage.
Det var bare ganske klart, at der burde
finde egentlig undervisning sted, at det
fortrinsvis var samaritter m. fl„ der
skulle lære hjertemassage og at læger
og Røde Kors-instruktører først burde
informeres og aktiviseres i undervis
ningskampagnen.
Et meget markant afsnit i kongressen
var den engelske demonstration fra
Casualty Union. Ud fra erfaringen, at
ingen motorfører kan få førerbevis
uden at have fået praktisk undervis
ning, har Casualty Union påtaget sig
at uddanne „ofre“ til første-hjælps-demonstrationer, således at vordende før
ste-hjælpere i praksis kan se, hvorledes
„patienten“ reagerer i de enkelte til
fælde. Demonstrationen var så livagtig,
at både professorer, læger og Falckfolk „hoppede på“ sygdomssituationer
ne og begyndte at give „ofrene“ første
hjælp. Rørmark havde medbragt båre,
så det hele forløb fint.
Kongressen slutede med en banket på

ØVELSEN I GLADSAXE
1. Ulykken er sket.
2. Kongresdeltagerne får lejlighed til på nært hold
at se, hvorledes redderne yder førstehjælp til de
„tilskadekomne“.
3. Klar til transport.

„Danhotel“, hvor direktør Peter Straarup talte på korpsets vegne og over
rakte redningsunionen en porcelæns
falk til minde om det københavnske ar
rangement. Direktør Børge Johansen
var en fortrinlig toastmaster.
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Tilkendegivelser

Efter kongressen modtog de medvir
kende danskere, Rørmark og korpset
en hel del tak for arrangementet. Her

er et par af takkebrevene, som vi for
letlæselighedens skyld har oversat til
dansk: (På kongressen talte man en
gelsk, tysk, hollandsk og fransk i en
skøn forening).

D'herrer direktører Mogens Falck og Jørgen Falck,
Falcks Redningskorps København A/S,
Falck-Huset,
Pol i ti torvet,
København V.
DANMARK.

Nu da vi har vort symposium i København bag os, vil vi gerne på
AISS's ledelses vegne takke Dem for den gode modtagelse, for de
monstrationen og for Deres værdifulde bidrag ved kongressens banket,
fredag den 11. oktober 1968.

Vi har tillagt det stor værdi, at De overlod til vor vicepræsident,
hr. Aa. Rørmark, at sørge for symposiets tilrettelæggelse, hvilket
bidrog til def gode resultat.
Som De måske ved har vi til hensigt næste år i slutningen af sep
tember eller begyndelsen af oktober 1969 at arrangere en AISS kon
gres i Haag i forbindelse med det hollandske Røde Kors' 60 6rs ju
bilæum, og ved dette arrangement har Federation internationale de
Sauvetage også lovet at medvirke.
Det ville glæde os meget, hvis Deres organisation også ville deltage
i denne næste kongres fx. ved afholdelse af demonstrationer.

Idet vi endnu engang takker Dem, udtrykker vi håbet om snarest be
lejligt at modtage tilsagn fra Dem om Deres medarbejderskab i den
næste kongres.
Med højagtelse

sign.
Dr. W. v.d. Slikke
Præsident
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sign.
H.J. Oosterhuis
Generalsekretær

Kære hr. Rørmark!
Tillad mig efter min hjemkomst endnu engang at sige Dem personlig hjertelig
tak for den venlige modtagelse i København og for selve kongressen den 10.-12.
oktober. Tør jeg bede Dem også viderebringe en tak til Falck-ledelsen, i sær
deleshed til d’herrer J. og M. Falck.
Samværet var i enhver henseende værdifuldt, og vi glæder os allerede til at ses
igen ved kongressen i Haag i september 1969.
Deres referat og de uddelte bilag har givet mig talrige impulser med henblik på
en bedre dokumentation inden for vore redningsopgaver. 1 princippet finder jeg
et IRI-skrift godt, men jeg kan ikke rigtigt forestille mig, hvilket forum det skal
henvende sig til. Tænker De på redningsfolk, læger, myndigheder? Jeg vil drøfte
dette nærmere med dr. Mauthner.
Endnu engang mange tak og venlig hilsen
Deres
Prof. Dr. G. Hossli
Sehweite

Administration i almindelighed
- og især i Falck-Huset
Begrebet administration stammer fra
det latinske administrare og betyder
slet og ret forvaltning. I adskillige
virksomheder - deriblandt korpset - er
administrationen gennem tiderne ble
vet betragtet som et nødvendigt onde,
noget uproducerende, som ikke kunne
fremvise økonomiske resultater af be
tydning, men kun fremstille formularer
og diskutable systemer.
I de sidste år har man i højere grad få
et øjnene op for de administrative pro
blemer og muligheder. Måske er årsa
gen erkendte konflikter indenfor de tra
ditionelle organisationer, måske efter
krigstiden med forøgede krav til de en
kelte og forøget tempo, måske det rela
tivt høje lønniveau, måske den almene
demokratiseringsproces i samfundet,
måske noget helt andet.

I hvert fald dumper der hver dag bro
churer og kataloger ind ad døren med
oplysninger om konsulentfirmaer, kon
torrationaliseringsprocesser,
hensigts
mæssige møbler, der minimerer bevæ
gelserne hos de ansatte, epokegørende
fotocopimaskiner, der mindst „sparer“
3-4 damer (som man ikke har i for
vejen) o. s. v.... Samtidig udklækker
det danske uddannelsessystem hvert år
hundreder af ivrige mænd og kvinder,
der har erhvervet sig en eksakt teore
tisk viden om politik, sociologi, organi
sationsprocesser,
administrationsteori
etc. og derfor føler sig meget bedre
rustet til erhvervslivets beslutningspo
ster end anciennitetslederne. Det kan
være cand. polit’er, cand. oeconer,
HD’er, merkonomer og andre.
Man har kort sagt fået øjnene op for,
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at administration i dag skal opfattes
som et middel til at påvirke den enkelte
virksomheds forskellige enheder i en af
ledelsen ønsket retning.
For at få konstateret om administra
tionsafdelinger lever op til dette mål,
må der foretages analyser, og i forbin
delse med analysearbejdet kan der me
get vel opstå konflikter i et traditionelt
organisationsmønster. Det er ikke alle,
der føler sig trygge, hvis organisationen
eller dele af den f. eks. skal kortlægges.
For den eneste måde den kan kortlæg
ges på, er ved hjælp af en såkaldt til
standsbeskrivelse, og denne skulle jo
nødigt være i for megen disharmoni
med de daglige, traditionelle informa
tioner til ledelsen om arbejdets gang.
Med analytikerens arbejde øjnes straks
muligheder for uønsket kontrol, for
andring eller utidig indblanding, hvil
ket er dybt menneskeligt og forståeligt.
Thi de fleste af os ønsker vel næppe for
andringer, som vi ikke selv har kontrol
med. Tilstandsbeskrivelser medfører næ
sten altid omlægninger af en eller anden
art. For hvis alle i en virksomhed inden
beskrivelsen har en fast tro på, at alle
processer er rationelle, vil analytikeren
næppe blive sat på nogen opgave, med
mindre man er i forsker- eller eksperi
mentalbranchen. Dertil er hans arbejds
løn for dyr.
Den væsentligste indvending mod admi
nistrative omlægninger - som tilstands
beskrivelser som nævnt næsten altid
medfører - kan være, at nu har en ad
ministrationsafdeling fungeret upåkla
geligt i 20 måske 30 år og kørt efter et
fast ubrydeligt mønster, så hvad i al
verden skulle der være galt? Det her
til svarende modargument er, at hvis
det er tilfældet, at de administrative
processer bogstavelig talt ikke har æn
dret sig i en „funktionærmenneskeal
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der“, så må der for alvor være grund til
at ændre. For ser man på det øvrige
samfund erkender og accepterer en
hver, at tingenes tilstand bogstavelig
talt ændrer sig fra år til år.

Tænk 20 år tilbage . . .
Fandtes der landsomfattende TV-dækning? Nej. Havde næsten hver dansk
familie bil? Nej. Stereoradioer? Nej.
Var der elektriske regnemaskiner i
stor udstrækning på kontorer? Nej.
EDB-computers? Nej. Erkendte man
begrebet klima på arbejdspladsen? Nej.
Det forekommer paradoksalt, at admi
nistrative afdelinger skulle kunne leve
i sin egen verden uden at undergå for
andringer som følge af alle disse sam
fundsændringer. Men naturligvis er der
dog ændret konstant på eet enkelt om
råde: antallet af ansatte, der støt er
vokset med opgaverne, nogle steder
endog efter Parkinsonsk mønster. Det
første er naturligvis ikke spor kritisa
belt, men helhedsbetragtningen har væ
ret savnet i begge tilfælde.
Hvad har vi gjort?
Da vi efter vore små analyser skulle til
at ændre sagsbehandlingen i vor admi
nistration havde nogle af os ventet
voldsomme reaktioner og megen diskus
sion foran og bag kulisserne. Den ude
blev, hvilket kan tolkes som et udtryk
for, at alle erkendte, at omlægningerne
måtte være nødvendige. Vi har udsendt
en meddelelse til alle stationer og ad
ministrationsfunktionærer om ændrin
gerne, og vil i stedet for at gentage
dens indhold give en kort redegørelse
for nye afdelingers arbejde.

Abonnementssektoren
Der var ingen i korpset, der hellere end
ledelsen ville have ladet abonnements
sektoren på 3. sal omdanne til moder-

ne akustisk kontorlandskab. Men om
kostningerne viste sig for store, idet de
alene for det ene rum beløb sig til over
en kvart million kroner. I stedet er
valgt en løsning, der måske er mere
funktionalistisk end køn, men alligevel
tilgodeser hovedmålet: at samle alle
abonnementsfunktioner under eet.
Budgettering
Som det er nævnt i et opslag har afde
lingsleder Bjørn Bredo forladt ERA til
fordel for budgetterne. Korpsets store
omsætning gør det meget påkrævet at
budgettere selv i de mindste detaljer, og
det er tanken, at Bredos budgettering
skal følges op med forskellige kontrol
foranstaltninger.

E.D.B.
Indenfor edb-området vil adskillelsen
mellem programmeringssektion og ma
skinafdeling forhåbentlig medføre, at
programmører helt kan hellige sig at la
ve korrekte programmer og veldoku
menterede systemoplæg. At man ikke
kan passe anlæg og lave programmer
samtidig er en naturlig følge af den ud
videde kapacitet, der tidligere er rede
gjort for med hensyn til edb-anlægget.

Postafdeling
Postfunktionen i Falck-Huset har ofte
været kritiseret. Retfærdigvis bør siges,
at lokaliteterne, og dermed mulighe
derne for sortering, maskinbetjening
o. s. v. også har været små. Nu bliver
det bedre, og hvis stationerne samtidig
kunne lære, at frankere et brev rigtigt
ville alting være i skønneste orden.
Hulle- og inkassoafdeling
Falck-Huset har fået hulleafdeling igen
under ledelse af fuldm. Sv. Aa. Nielsen.
Samtidig har vi forsøgt at samle al in
kasso i en Inkassoafdeling, der har fået

Ekspeditionslokalet efter ombygning.

Svend Andersen som leder. Herved
skulle rykning og sagførerovergivelse
kunne intensiveres, så abonnements
restancerne bliver så små som muligt.
Kontraktafdeling
Alle brand- og sygetransportkontrakter
med kommuner, sygehuse og statsinsti
tutioner er nu samlet eet sted, i en kon
traktafdeling, der ledes af afdelings
leder Ernst Tönsberg. Hvor meget af
det arbejde, som hidtil har sorteret un
der brandtjenesten, der vil gå til denne
kontraktafdeling, kan der ikke siges no
get om endnu.
Personalekontor
Sandelig har København A/S også fået
et personalekontor, der skal tage sig
af de løbende sager for uddannelses
leder W. Ric-Hansen. Det har længe
været ønsket og tiltrængt, forhåbent
lig bliver resultatet godt. Der er i
hvert fald rigeligt at bestille med ajour
føring af personalekartoteker, udstik
ning til kursus og samtaler med an
søgere.
215

BREVE UDEFRA

DEN ADM DIREKTØR

Falcks Redningskorps
Hellerupvej 49-51»
2900
Hellerup.

2o. november I968

(Falck & Zonen),

Med disse linier vil jeg gerne udtale en tak for
den resolutte og hurtige optræden, som Deres reddere
udviste, da de i går blev tilkaldt til et svært
hjertetilfælde, som havde ramt en af mine forhandlere
under et møde her på Tuborg.
De af mine medarbejdere, der var til stede ved
begivenheden, var meget imponeret over den præcision
°g dygtighed, der sammen med en perfekt ledelse af
udrykningsholdet blev præsteret.

Jeg beder Dem over for alle Deres medarbejdere
udtale min respekt og taknemlighed for en vel udført
præstation.

Den pågældende Tuborg-forhandler var blevet ramt af et hjertestop under et møde
på fabrikken. Det lykkedes redderne Thorkild Nielsen, Stig Wamberg og Leif Glad
at kalde ham til live igen, selv om han fik tre fornyede hjertestop inden ankomsten
til KAS - Gentofte.
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Til
Falcks Redningskorps
Frederikshavn
En glad abonnent og hans Opel sender en tak for fin-fin service en lørdag i juni.
Vi nåede færgen takket være jeres redder, Frank Christiansen.
Venlig hilsen og tak
Axel Mikkelsen
Assistancen fandt sted den 29. juni, hvor der var nogen vanskeligheder med abon
nentens ene hjul. Ved en personvogn og en ladvogns hjælp lykkedes det at få
ordnet sagerne, og abonnenten nåede Oslo-båden.

ROSKILDE DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD
DOMKIRKENS VÆRGE
den 1. oktober 1968.

De Danske Redningskorps - Falck & Zonen,
I forbindelse med genåbningen af Roskilde Domkirke føler vi trang til at bringe en
hjertelig tak til de mange, som under selve branden den 26/8 1968 og i de hek
tiske uger efter den har ydet hjælp til såvel brandens bekæmpelse som oprydning
og nyetablering.
I den forbindelse vil vi gerne udtale vor store påskønnelse af den indsats, som er
ydet af Falck-Zonen, ikke mindst i de farlige timer under branden, da der blev
foretaget omfattende afdækninger i højkoret, hvad der var med til at sikre uer
stattelige værdier mod ødelæggelse. Vi takker også fordi man beredvilligt og dyg
tigt hjalp os med sikring mod, at uerstattelige værdier gik tabt.
Det skulle glæde os, om De ville bringe vor tak videre til Deres mandskab.
Med venlig hilsen
G. Tolderlund-Hansen
Fr. A. Madsen
formand for menighedsrådet
Domkirkensværge
Til Direktionen i Falck-Zonen.
Undertegnede har som gammel abonnent i Deres ærede firma haft brug for (p. gr. a.
dårlig mekanikerbehandling) at trække på Deres firma, når min vogn var gået i stå.
Jeg føler trang til at udtale, at Deres folk både har vist en enestående hjælpsomhed
og fint tempo i deres arbejde, og, hvad for mig ikke er mindre vigtigt, vist en så
nydelig form, - som herren er, så hans tjener.
Derfor føler jeg trang til at takke Dem og komplimentere for den gode ånd, der
råder i Deres firma.
Deres ærbødige
Knud Gemzøe.

SCT. GEORGSGILDERNE I HERNING
BØRNEHJÆLPSDAGEN
På gildernes vegne skal jeg herved på det hjerteligste takke Dem for Deres vel
villige og påskønnelsesværdige assistance ved dette års børnehjælpdage.
Gilderne har besluttet at levere V2 kg kaffe samt 20 stk. wienerbrød om dagen
i de næste fjorten dage som en beskeden påskønnelse til samtlige implicerede
på Falck.
Med venlig hilsen
Knud Kofoed
Hele Herning-stationen stod på den anden ende i de dage. Reddere hentede hus
i Svendborg, satte det op i Herning, kørte med plakater, deltog i optog, kørte
jernbanetog gennem gaderne, og koordinator på stationen var den allesteds nær
værende overassistent Max Christensen.
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„Ellingaaskibet“s
transport fra udgrav
ningssted til Søfarts
museet i Frederiks
havn. Forrest assi
stent Georg Munk
Madsen.

Frederikshavn Museumsforening og Bangsbomuseet
Falck/Zonen, Frederikshavn.
På Bangsbomuseets vegne vil jeg gerne herigennem udtrykke vor allerstørste tak
til Falck/Zonen for den store hjælp, vi har modtaget i form af god og nænsom
transport af „Ellingåskibet“ fra udgravningsstedet til Søfartsmuseet. Uden hjælp fra
mange sider, herunder ikke mindst fra Falck/Zonen, havde vi ikke, som museums
inspektør Ole Crumlin-Pedersen fra Nationalmuseet udtrykte det, fået lov at be
holde dette enestående fund i Frederikshavn.
Museumsbestyrelsen håber ved en senere lejlighed, når arbejdet med skibet er lidt
mere fremskredet, at måtte præsentere det for redningskorpsets medarbejdere.
Med venlig hilsen
for Bangsbomuseet
Peter Laursen.

Falckstationen,
Grindsted.
I nat kl. 1.15 var jeg kørt tør for benzin lidt uden for Hovborg på vej til Rødding.
Tilfældigvis kom en af Deres store vogne forbi. Chaufføren standsede beredvilligt
og tog os med til Hovborg, hvor han bankede en meget elskværdig dame på Caltexstationen op, som hjalp os med en dunk benzin. Derpå kørte Deres redder os
tilbage til bilen og tog benzindunken retur til Hovborg.
Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse af hans hjælp, som var særdeles vel
kommen netop på dette sene tidspunkt.
Vil De være så venlig at hilse ham og endnu engang sige tak.
Med venlig hilsen
P. Raymond Jacobsen
læge
Rødding
Vi skylder at nævne, at den beredvillige redder hed Asger Andersen og var fra
stationen i Grindsted.
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Kære direktør Falck!
Selv om sommeren går på hæld føler jeg trang til at stile til Dem en stor tak
til Deres glimrende mandskab rundt omkring. Der hændte os det tragiske, at min
kære mand døde af et hjertetilfælde helt uden varsel under ferie i GI. Skagen,
pinsedag. Da vi i vores vogn kører efter rustvognen fra Skagen til København
grundlovsdag bryder vores vogn sammen midt i Rold Skov. Min datter får alarmeret
Falck i Terndrup, som kommer så hurtigt med en personvogn, at vi kan nå at følge
rustvognen med den beregnede færge fra Grenaa. I Hundested en ny vogn, som
kørte til Søndermark Krematorium. Vores egen vogn kom næste dag med kranvogn.
Når jeg dertil føjer, at Falck i Skagen kom hurtigt, da jeg var alene med min
døende mand, og at jeg på grund af to ortopædiske operationer har haft brug
for megen transport her i byen, kan jeg ikke lade være med at udtrykke min be
undring for Deres dygtige korps med alle de handlekraftige, præcise og venlige
mænd. Hvad skulle jeg i alle disse situationer have gjort uden vort gamle (og
heldigvis i mange år ubrugte) abonnement på Falck.
Mange venlige hilsener
Grethe Kaalund-Jørgensen

Må jeg på denne simple måde rette en tak til de to friske Falckfolk, der den 1/10
hentede min hustru - Ruth Ravn Rasmussen - på Ortopædisk Hospital i Århus,
og kørte hende til Sønderbrogade i Horsens. Min hustru har over for mig rost dem
i høje toner.
Det liver godt op på syge mennesker, når de bliver - på en så god og frisk måde transporteret frem og tilbage. Vi ringer til jer en anden gang.
Med venlig hilsen
Orla Ravn Rasmussen.
Hvis vi fortalte, at de to reddere blev hentet helt fra Fyn, ville ingen tro det. Men
det er alligevel sandt. De to gode og friske fyre var redderne Steen Jørgensen og
Peter Nielsen fra Dalum-stationen, hvis sygevogn fik turen med på tilbagevejen fra
Århus.

Til de tilstedeværende på
Falck-Zonen i Snertinge
søndag eftermiddag.
Vi kom fra Bjerre, men da vi kom til Axelholm, ville vores lille Neckar ikke mere.
Jeg ringede da til stationen i Snertinge, og en flink herre lovede os assistance i
løbet af en halv time, og det holdt stik; det viste sig at være et lille plasticdæksel,
som var revnet, og vi blev slæbt til Snertinge, hvor der var et par mænd, som var
yderst flinke og forstående. Vi fik da et nyt dæksel påsat i Jyderup, og da var
alt i orden igen. Se alt dette vidste De, men vi tre, som var i forlegenhed, vidste
ikke, at der fandtes så megen hjælpsomhed, og det er det, vi vil takke de herrer
for, og det gør jeg hermed.
Mange tak for hjælpen
Erik Larsens hustru.
En af de kuriøse ...
Fra Hakon Winding i København har vi modtaget en venlig hilsen med tak for
god service. Og servicen var lidt ud over det sædvanlige. Familiens unge datter,
der bor i Holstebro, skulle til Tunis, og stod i København uden pas. Det var aften,
og datteren skulle rejse næste morgen. Vagtmester Jørgen Bruun kontaktede
Holstebro-stationen. Ingen nøgle, ingen vicevært, så døren måtte brydes op. Kørsel
med passet til Vejle, derfra posttog, og enden på det hele blev, at datteren kom
til Tunis i rette tid.
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Sluttelig kun at nævne, at redder Bengt Lauritsen, Lyngby, har fået en fin tak for
meget høflig optræden i forbindelse med et mindre kørselsuheld. Som modparten
skrev det, „man har det dårligt nok i forvejen ved en sådan lejlighed“, hvorfor
Lauritsen blev takket for ikke at komme med de traditionelle nedsablende udtryk.
Lions Club i Haderslev takker den lokale station for stor hjælpsomhed i forbindelse
med et arrangeret loppemarked. Om stationens personale fangede lopper vides ikke,
men de medvirkede i hvert fald til, at arrangementet gav et pænt overskud til
Lions arbejde.

Endelig takker børn, børnehavelærerinder, sygeplejersker og patienter ved KAS’
børnehave i Gentofte for en dejlig tur, som Hellerup-stationen arrangerede for lang
varigt syge børn, der trængte til en lille opmuntring i form af en tur i skoven og
på flødeisfabrik.

FRA og TIL stationerne
Personaleabonnementer
l akkvisitørernes små meddelelsesblade „Kontakt“ har der været flere omtaler
af nye retningslinier for personaleabonnementer. I „Falcken“ blev givet forkerte
oplysninger om disse abonnementer. Derfor er det på sin plads at informere om
de nye takster, der fra dette efterår er indført for personalets abonnementer.

Korpset har hidtil haft det princip, at
personalet kunne tegne abonnement til
en favorabel pris, der i hvert fald ikke
oversteg de laveste tilbud blandt korp
sets udbud af kollektive abonnementer.
I årenes løb har vi måttet regulere pri
sen og udregningsformen enkelte gan
ge, idet vægtene af henholdsvis grund
takst og dyrtidstillæg i de normale bil
og husstandsabonnementer har vekslet,
og da grundtakstens størrelse er be
stemmende for den rabat, der kan
ydes, har det været nødvendigt.
I forbindelse med en generel forhøjelse
af såkaldte undertariferede abonne
menter har det vist sig, at der ikke har
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bestået et rimeligt forhold mellem de
ydelser, korpset har haft på et perso
naleabonnement og den pris, det var
fastsat til. Der er således foretaget en
udregning, der viser, at en stor del af
personaleabonnementerne har et gen
nemsnitligt forbrug på flere hundrede
kroner pr. år.

For at få personaleabonnementer ind
i et nyt à jourført tariferingssystem, er
det derfor besluttet at gå bort fra den
fastpris, der sidst er bekendtgjort i
„Meddelelser“ nr. 3, 1967. I stedet til
bydes personaleabonnementer til den
nuværende grundpris, hvilket vil sige:

kr. 30,00
kr. 70,00
kr. 90,00

Husstande, ind. 6a kasse
Personbil, incl. 6b box
Komb, husstand og bil

Disse takster er stadig under gældende
pris for kollektive abonnementer.
På grund af en ekspeditionsfejl kom
personaleabonnementer, der skulle re
guleres i København A/S i bunken til
akkvisitører, hvorfor nogle har oplevet
den barokke situation, at den akkvisi
tør, man lige havde sludret hyggeligt

med på stationen om eftermiddagen,
mødte op på den private bopæl om af
tenen med en forhøjelsesbegæring i
hånden.
At han så hævede provision af dette
tegningsresultat, var hans ret, men
egentlig ikke tilsigtet, idet grundtanken
altid har været, at korpsets medarbej
dere ikke skulle tjene på hinanden, hvil
ket kun skaber forvirrede tegnings
resultater. Derfor er akkvisitørens med
virken fremover stadig provisionsfri.

Flystyrt ved Frederikshavn
1

B
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Fra overbetjent A. Højring Karlsen, Strandby, der overværede et alvorligt flystyrt
ved Knivholt flyveplads den 22. september, har vi modtaget en rapport, som vi med
overbetjentens tilladelse viderebringer.
Der er tre grunde til vor gengivelse. For det første er der tale om en rednings
beretning, som korpsets personale for en gangs skyld ikke selv har forfattet. For
det andet viser beretningen berettigelsen af den lille 1 kg autoslukker i hver ambu
lance (og for den sags skyld i alle automobiler), og for det tredie vil vi gerne gen
nem denne beretning anerkende den indsats, assistent Georg Munk Madsen og
redder Kurt Thomsen, Frederikshavn, ydede i de første afgørende minutter efter
flystyrtet.
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Det var den 22. september, det var
søndag, der var flyveopvisning på
Knivholt flyveplads ved Frederiks
havn, kl. var. ca. 14.40, da stævnets
speaker gennem højttaleranlæg annon
cerede noget om en dansk ejet kunst
flyvemaskine, der nu ville blive præ
senteret af to danske sportsflyvere. Ma
skinen startede, gik i luften og foretog
forskellige manøvrer, bl. a. skrappe drej,
brat stigning og dyk samt rygflyvning.
Under forsøg på at gå fra rygflyvning
til normal flyvning gik flyet i spin og
styrtede ned på en mark ikke langt fra
flyvepladsen, hvor flyet kom i brand.
De to ombordværende blev alvorligt
kvæstet, navnlig den ene, der blev på
ført svære 3. grads forbrændinger. Beg
ge blev ført til kommunehospitalet i
Frederikshavn, hvorfra den ene samme
dag i ambulancefly blev fløjet til Kø
benhavn, medens den anden efter et
døgns ophold på hospitalet i Frederiks
havn blev overført i ambulance til År
hus. Vedkommende, der blev overført
til København, døde få dage efter uhel
det, medens der angiveligt er grund til
at formode, at vedkommende, der blev
overført til Århus, vil overleve uheldet.

Ovenstående nedstyrtningsulykke gav
selvfølgelig anledning til omtale i såvel
TV som i radio, og for dagspressen,
navnlig den lokale presse, var uheldet i
flere dage forsidestof. Hvad der giver
mig anledning til at tilskrive FalckZonen, er dette, at de forskellige dag
blade under omtale af nedstyrtnings
ulykken havde navngivet vidt forskel
lige enkeltpersoner som værende kom
met først til ulykkesstedet og nærmest
med livet som indsats udført en helte
gerning under forsøg på at redde de to
flyvere ud af det brændende fly. Der
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imod var der, så vidt jeg har kunnet
konstatere, intet anført om Falck-Zonens fremragende og yderst saglige
indsats. En indsats, der så givet var di
rekte årsag til, at i hvert fald den ene
af flyverne blev reddet ud af det bræn
dende fly med livet i behold, men her
om nedenstående.

Under flyvestævnet opholdt jeg mig
ved den af stævneledelsen rekvirerede
Falck-Zone ambulance, der blev be
tjent af Falck-Zone assistent Munk
Madsen og redder Kurt Thomsen, beg
ge fra Frederikshavn. Ambulancen var
placeret inde på den afspærrede del af
flyvepladsen. Såvel de to Falck-Zonefolk som jeg, havde vor opmærksom
hed henledt på ovennævnte fly, da det
i en højde af ca. 250 meter gik ind i
et efter sagkyndig opfattelse ufrivilligt
spin. Den lave højde i forbindelse med
den måde, hvorpå flyet blev forsøgt ta
get ud af spin, måtte give en formod
ning om, at der ville ske en ulykke, og
derfor, da flyet i lav højde gik ind i
en sidste volte, sagde jeg ganske kort til
de to Falck-Zone-folk: „Så kører vi“,
og umiddelbart efter styrtede flyet ned.
Omtrent samtidig var ambulancen star
tet og under udrykningskørsel og med
Kurt Thomsen som fører blev der kørt
direkte i retning mod nedstyrtningsste
det. Under kørslen afgav Munk Mad
sen via radio meddelelse til Falck-Zone
stationen i Frederikshavn og anmode
de samtidig om yderligere ambulanceog brandslukningshjælp.

Jeg vil antage, at kørslen til nedstyrt
ningsstedet varede mellem 2 og 3 min.
Et hegn, pæle med ståltråd, hindrede
ambulancen i at komme det nedstyr
tede fly nærmere end 15-20 meter. Ef
ter en hurtig opbremsning løb de to

Det knuste fly, hvor man får indtryk af det virvar, de to ombordværende har siddet i, medens ilden var
på sit højeste. Den lille PI-slukker viste sig endog meget effektiv.

Falck-Zone-folk de sidste meter hen til
det brændende fly, Kurt Thomsen med
havende ambulancens pulverslukker.
På det tidspunkt blev en af flyverne
lagt til rette på græsmark en halv snes
meter fra det brændende fly, hjulpet
ud fra flyet af 3-4 mandspersoner, der
åbenbart havde opholdt sig i umiddel
bar nærhed af stedet, hvor nedstyrtnin
gen fandt sted. Et par af disse mands
personer løb tilbage og forsøgte at hjæl
pe den anden flyver op fra flyets for
reste cockpit, men forsøget mislykke
des, og det til trods for, at Kurt Thom
sen på det tidspunkt var gået i gang
med at nedkæmpe ilden (benzinbrand)
i og omkring de forreste cockpit.
Når de to mænd ikke kunne frigøre
flyveren, selv om de hev og sled nok så
meget i den pågældende, var grunden
den såre simple, at de ikke havde løs
net flyverens fastspændingsseler. Da

Kurt Thomsen havde tømt pulversluk
keren, hvilket skete medens han be
fandt sig ved bagbord side af flyet, løb
han hurtigt bag om det brændende fly
og kom op på det styrbord plan, hvor
han, samtidig med at Munk Madsen
entrede flyet fra modsatte side, fik fly
verens fastspændingsseler løsnet. Et
derpå foretaget forsøg på at løfte fly
veren op fra cockpittet mislykkedes,
da det viste sig, at rør og ledninger i
flyets cockpit var blevet klemt ind over
flyverens ben.
Munk Madsen skaffede meget hurtigt
en boltsaks fra ambulancen, og ved
hjælp af denne fik Kurt Thomsen fly
veren klippet fri. På det tidspunkt hav
de branden på ny bredt sig kraftigt til
det forreste cockpit, men til trods her
for lykkedes det Falck-Zone folkene
bistået af endnu en mandsperson at få
den bevidstløse flyver op af flyet og
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lagt på ambulancens båre, der var hen
tet frem til øjemedet. Så snart båren
var blevet anbragt i ambulancen, blev
der under udrykning kørt til kommune
hospitalet i Frederikshavn med den
stærkt forbrændte og lemlæstede flyver.
Under kørslen passeredes den rekvire
rede assistance af ambulance og brand
slukningstog. Det skal tilføjes, at jeg
var med i ambulancen under kørslen
til og fra ulykkesstedet.
Når jeg tillader mig at fremsende for
anstående redegørelse, er grunden bl.a.
min formodning om, at redningskorp
set fører statistik over de redningsak

tioner, der bliver udført og jeg vil der
for gerne medvirke til, at rednings
korpsets indsats i her omhandlede til
fælde bliver belyst på en nogenlunde
fyldestgørende måde.
Jeg tillader mig samtidig at fremsætte
min varmeste beundring for de to
Falck-Zone folks - Munk Madsen og
Kurt Thomsen - snarrådige, fagmæs
sige og langt fra ufarlige indsats under
nævnte redningsaktion.
9970 Strandby, okt. 1968.
Med venlig hilsen
A. Højring Karlsen,
overbetjent.

Den nye distiktsinddeling
Efter nogle års „prøvekørsel“ med di
striktsledere under den københavnske
ledelse er ordningen nu ved at finde
sin endelige form. I betragtning af, at
en stor del af Jylland i forvejen ledes
af tre selskaber med direktører, teknisk
og administrativ ledelse, fandt korpset,
at antallet af distriktsledere kunne for
mindskes - til gengæld skulle den nye
ordning indebære mere koordination og
effektivitet, idet distriktslederne frem
over ikke bliver så tynget af egne sta
tionsproblemer, som tilfældet har væ
ret tidligere.
Vi har bedt de fire provins-distrikts
ledere under København A/S, hvis ar
bejdsforhold mest er ændret, om en
lille udtalelse.
Distriktsleder for Sjælland, uden for
Storkøbenhavn,
Erik Johnson, Ringsted:
Ikke udrykningsdemokrati
„Jeg er tilhænger af demokrati på ar
bejdspladsen og i planlægningen, men
det må høre op, når vi står på ulykkes
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stedet. Når vi kommer dertil, skal tin
gene være klaret. Alle skal kende deres
opgave, også dem, der skal tage et
ansvar.
Jeg er stolt af redningsmændene, hvis
de laver noget ordentligt, men jeg då
ner ikke, fordi én har præsteret noget
ekstra. Vi må trods alt regne med, at
det er en del af vores job“.

Distrikts
leder for
Midt- og
Sydjylland,
Tage Jensen,
Herning:

Én enhed
„Jeg vil håbe og tillade mig at gå ud
fra, at de tilpasningsproblemer, der
især på Lolland-Falster opstod som føl
ge af Falck & Zonen sammenslutnin
gen i 1963 nu må være definitivt løste,
og det er min agt at arbejde for, at
hele det område, der hedder LollandFalster bliver én enhed i korpsmæssig
henseende, og ikke fem forskellige sta
tioner, der kun behøver at samarbejde,
hvis de har lyst“.

★
Ordningen bør forstås
„Jeg vil håbe, at stationslederne i bre
deste forstand vil forstå ordningen med
distriktsledere. Vi kommer ikke som
bussemænd, men som medarbejdere,
der - ligesom alle andre i korpset - har
et job, der skal udføres tilfredsstillen
de. Formålet med ordningen må være
ensartet behandling af alle sager, og
jeg håber, at de informationer, jeg bli
ver sat til at give videre, vil blive mod
taget i samme ånd, som de gives fra
min side. Det er den gensidige respekt,
der skaber det gode klima i korpset“.

Distriktsleder i Nordjylland,
Poul Gul lach, Hjørring:

★
Distriktsleder for Lolland-Falster,
Harald Aagaard, Nykøbing Falster:
Samarbejde
„Samarbejdet mellem stationsledelse og
distriktsleder er heroppe så godt, som
det overhovedet kan være - ikke mindst
takket være de ledermøder, vi holder
for hele Nordjylland, hvor både ledere
fra København A/S og Aalborg A/S
deltager og taler ud om problemerne.
Jeg vil arbejde for, at det bedst mulige
samarbejde skabes mellem personalet
på de vidt forskellige stationer - så bli
ver flest mulige tilfredse, og vi får ikke
de småproblemer, som vi læser om
rundt omkring fra“.
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Legatuddelingerne 1968
Traditionen tro blev der atter i år på
korpsets fødselsdag, den 3. oktober,
uddelt portioner af Sophus Falcks Min
delegat. Der blev i år uddelt 10 por
tioner til redningsmænd, der har udført
et særligt bemærkelsesværdigt arbejde,
og 6 portioner til medarbejdere under
uddannelse.

og Verner Olsen påbegyndte hjerte
massage. Det lykkedes læger og red
ningsfolk at kalde den 17-årige til live
igen.

Reddet mand ved hjertemassage
Redderne Kjeld Juncher og Axel
Kjeldsen, Randers, modtog hver en le
gatportion for en genoplivningsaktion
på fortovet ud for sygehuset i Ran
ders, hvor en 58-årig mand var faldet
om. Kjeld Juncher kom tilfældigt forbi
i kranvogn og påbegyndte straks ud
vendig hjertemassage, der blev fortsat
i ambulancen af Axel Kjeldsen.
Redningsaktion i højhus
Redderne Leif lig og Kaj Axelsen,
Rødovre, modtog hver en legatportion
for indsats i forbindelse med en red
ningsaktion i Brøndbyøster den 5. april
i år, hvor en bygningsarbejder fik et
betonelement over sig i 45 meters høj
de ved et højhusbyggeri.

Redningsarbejde på skorsten og silo
Redder Niels Lærkholm Andersen,
Roskilde, modtog en legatportion for
den 17. august at have kravlet 42 me
ter op i en skorsten og fastgjort et reb
i en ovnbygger, der havde fået et ilde
befindende. Ved en anden lejlighed,
den 29. august, reddede Lærkholm An
dersen en bevidstløs mand ud fra en 9
meter dyb kornsilo.

Genoplivning af badegæst
Overassistent Verner Olsen, Helsinge,
modtog en legatportion for en genop
livningsaktion den 22. juni på stranden
ved Rågeleje. Her var en 17-årig ung
mand netop bragt livløs ind på land,
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Første-hjælpsuddannelse og
fjeldredning
Redningsfører Carl Aage Grønbech
Nielsen, Rønne, modtog en legatpor
tion for usædvanlig indsats i forbindel
se med første-hjælps uddannelse af red
ningsfolk og samaritter på Bornholm.

Grønbech Nielsen har blandt andet
studeret fjeldredning i Norge og in
strueret kolleger i denne specielle form
for redningsarbejde, der i Danmark
kun kan tænkes at finde sted på Born
holm.

Påskønnelse efter lang og tro tjeneste
Stationsleder Michael Stentoft Jørgen
sen, Horsens, modtog en legatportion
for 38 års lang og tro tjeneste i red
ningskorpset. Stentoft nåede pensions
alderen den 1. oktober.
Opmuntring til medarbejdere
under uddannelse
I forbindelse med uddannelse modtog
reddere og vagtmestre på stationen i
Esbjerg en legatportion som en opmun
tring i forbindelse med påbegyndte ma
skinskrivningskurser.

Genoplivning efter sammenstyrt
ningsulykke
Redderne Mogens Weikop, Tåstrup og
Bjarne Nielsen, Roskilde, modtog hver
en legatportion for deres indsats den
19. februar i Hundige, hvor de gav en
arbejder, der næsten var begravet i
jord, hjertemassage og ilttilførsel i over
en halv time. Arbejderen blev genopli
vet og er rask i dag.

Endelig modtog fem unge medarbej
dere i korpsets hovedadministration
hver en legatportion som en opmun
tring i forbindelse med påbegyndte
merkonom-studier på Købmandssko
lens Specialskoler.
Kontorchef Robert Larsens
mindelegat
Sluttelig skal nævnes, at kontorassistent
Erling Sønderskov, København, mod
tog en legatportion af kontorchef Ro
bert Larsens mindelegat som opmun
tring i forbindelse med påbegyndte
merkonom-studier.

Falck-Husets legat
modtagere.
Fra venstre:
Henning Petersen,
Revisionsafd.
Hans Nielsen,
Kontrolbogholderiet.
Jan Assentorp,
Direktionssekretariatet.
Wally Ktogh,
Revisionsafdelingen.
Ole Clemmensen,
Bogholderiet.
Erling Sønderskov,
Personalekontoret.
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PERSONALIA"»
Vagtcentral AMAGER
er en realitet
Den 1. november d. å., kl.
12.00, blev vagtstuefunk
tionerne på de to amagerkanske stationer, Tårnbygård og Sundbyøster, slut
tet sammen. Vagtstuefunk
tionerne udøves herefter
fra den fælles vagtcentral
AMAGER beliggende på
station Tårnbygård. I for
bindelse med sammen
lægningen har der fundet
nogle personalemæssige
ændringer sted, og til ori
entering skal det derfor
oplyses, at stationsledel

DØDSFALD
Akkvisitionschef
Enevold Severinsen, Vejle.
Med sorg modtog vi med
delelse om akkvisitions
chef Enevold Severinsens
død den 7. november. Se
verinsen, der blev 63 år
gammel, sluttede derved
brat den pionergerning,
han startede på i 1930, da
han blev ansat som red
derelev. Arbejdet i den
tekniske tjeneste var dog
ikke Severinsen tilstræk

udnævnelser]

sen på de nævnte statio
ner herefter er overdraget
følgende:

Vagtcentral AMAGER
og
station Tårnbygård:

Vagtmester
Martin Thøstesen.

Station Sundbyøster:

Stationsleder
Børge Westergaard,
Assistent Evald Mikkelsen,
Assistent
Flemming Christensen,
Assistent Preben Hansen,
tidl. Sundbyøster,
Assistent
Svend Aage Jensen,
tidl. Sundbyøster,

Stationsleder
Preben Sonne, teknisk
leder af hele ydelses
området.
Redningsfører
Preben Frederiksen,

keligt. I 1932 påbegyndte
han sideløbende med sin
reddergerning incassoarbejde i landdistrikterne
samt en del abonnements
tegning. I 1938 blev han
fast tilknyttet akkvisitions
afdelingen i Vejle og i
1953 blev han udnævnt til
overinspektør. I 1966 fulg
te udnævnelsen til akkvi
sitionschef. Enevold Seve
rinsen havde til fulde den
evne, som er nødvendig
for en akkvisitionsmedar
bejder. Han kunne tale
med folk om alle proble
mer, og han var tillige en
meget afholdt personlig-

hed blandt abonnenter og
kolleger.

REDNINGSFØRER

sen, Holstebro, udnævnt
til redningsfører.

Pr. 1. oktober er redder
Frede Riisager, Vejle, ud
nævnt til redningsfører.
Ligeledes pr. 1. oktober
er redder Bent Frederik-
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Graragemester
H. Wiegandt,
Vagtmester Ib Jørgensen,
tidl. Frederiksberg,
Vagtmester
Preben Petersen,

Redningsfører
Alex Mikkelsen,
tidl. Holstebro.

Stationen i Ruds-Vedby
har fået 3 nybagte red
ningsførere. Det er red
derne Knud Gerhard Jen
sen og Werner Larsen,

Ruds Vedby, samt redder
Knud Edward Hansen,
Kolding, der er udnævnt
pr. 1. november.

Redder Chr. Petersen,
Ikast, er med virkning fra
1. november udnævnt til
redningsfører på station
Herning.
På stationen i Lyngby er
redder Bent Møller ud
nævnt til redningsfører pr.
1. november.
Den opslåede redningsførerstilling på station Sundbyøster er med virkning
fra 1. november blevet be
sat med redder Alex Mik
kelsen, Holstebro.

Redder Verner Mortensen,
Nørrebro, er med virkning
fra 1. november udnævnt
til redningsfører.
På Hadsund-stationen er
redderne Johannes Peter
sen og Ove Marcussen
Jensen udnævnt til red
ningsførere pr. 1. novem
ber.

På Frederiksberg-stationen
er Finn Gadstrup Petersen
udnævnt til redningsfører
pr. 1. november.

VAGTMESTER
Med virkning fra 1. okto
ber er redder Torben An
dersen udnævnt til vagt
mester på vagtcentralen,
Vesterbro.
Redningsfører Hans Lundgaard Ernstsen, Holstebro
er pr. 1. oktober udnævnt
til vagtmester.

Med virkning fra 1. de
cember er telefonist Alex

Johnsen, Birkerød, ud
nævnt til vagtmester.

På station Hellerup er red
der
Anders
Kaagaard
Madsen udnævnt til vagt
mester pr .1. november.
Redningsfører Niels Willy
Hansen er pr. 1. november
udnævnt til vagtmester på
stationen i Hillerød.

nen i Brædstrup i 1961,
men blev i 1965 forflyttet
til Herning, hvor han året
efter blev udnævnt til red
ningsfører. Kristensen har
indtil udnævnelsen til as
sistent fortrinsvis været
beskæftiget ved stationens
vagtbord.

STATIONSLEDER
ASSISTENT
Med virkning fra 1. okto
ber er redningsfører Evald
Madsen udnævnt til assi
stent på stationen i Es
bjerg. Evald Madsen har
haft hele sin løbebane, in
den for korpsets rækker,
på station Esbjerg, hvor
han i 1961 blev ansat som
redder. I 1965 blev Evald
Madsen udnævnt til red>
ningsfører og har virket
som sådan indtil udnæv
nelsen.
Ligeledes den 1. oktober
er redder Poul Johansen
udnævnt til assistent på
stationen i Præstø. Poul
Johansen har 24 års an
ciennitet bag sig, idet han
blev ansat på Præstø-sta
tionen i 1944. Gennem de
mange år har Poul Johan
sen udført reddergernin
gen med stor omhygge
lighed, og den store erfa
ring, han gennem årene
har høstet, har berettiget
ham til udnævnelsen.
På stationen i Herning er
redningsfører Knud Ernst
Kristensen udnævnt til as
sistent, som følge af Max
Christensens udnævnelse
til overassistent.
Knud
Ernst Kristensen blev an
sat som redder på statio

Den ledige stilling som
stationsleder i Kolding er
blevet besat med assistent
Benny Charles Neesbye,
Birkerød. Neesbye starte
de sin forholdsvis hurtige
karriere i korpset som
redder i Rødovre gennem
en 3-årig periode. Heref
ter fortsatte han som re
servebrandmand,
men
blev i 1964 igen fastansat
som redder på stationen i
Lyngby, hvor han siden
blev udnævnt til vagtme
ster. I 1967 blev Neesbye
udnævnt til assistent i
Birkerød.
Sideløbende
med tjenesten i Birkerød
har Neesbye undervist i
EL-lære på redningssko
len, og har således en al
sidig teknisk uddannelse
bag sig. Den nybagte sta
tionsleder, der er 36 år,
tiltrådte stillingen i Kol
ding den 1. november.
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JULEKONKURRENCE
Alle heltids- og deltidsbeskæftigede i De Danske Redningskorps kan deltage. Udfyld ved
lagte kupon og indsend den med separat eller stationspost til:
„MEDDELELSER“
DE DANSKE REDNINGSKORPS
FALCK-HUSET
1593 KØBENHAVN V.
Kuverten mærkes „Konkurrence". Kuverter kan fås på stationerne.
Der må kun være én løsning i hver kuvert.

Julevagten på station JULBY består af fem reddere
„AMBULANCE - redder"
„BRAND - redder“
„KRAN - redder“
„SYGETRANSPORT - redder“
„VANDSKADE - redder“
1. Redderne må selv vælge deres køre
turnus juleaften.
2. Hver redder skal foretage to af de
assistancer, der svarer til alle reddernes navne. Til hver assistance
benyttes to reddere.
3. Ingen redder vil foretage en assi
stance, der svarer til hans eget
navn.
4. „SYGETRANSPORT - redder“ spiller
kort med de to reddere, der vil køre
ambulance juleaften.
5. „VANDSKADE - redder“ er gift med
søsteren til den ene redder, der
juleaften vil køre til brand.

6. „VANDSKADE - redder har selv en
søster, der er forlovet med den an
den redder, der vil køre til brand
juleaften.
? „AMBULANCE - redder“ har ikke kø
rekort til kran.
8. „KRAN - redder“ duer ikke til vand
skade.
9. „BRAND - redder“ tilbringer normalt
sin sommerferie sammen med de to
reddere, der juleaften vil køre syge
transport.
10. „SYGETRANSPORT - redder“ og
„VANDSKADE - redder“ foretager
begge én tur af samme art jule
aften.
11. „KRAN - redder“ vil kun køre ambu
lance og brand juleaften.
12. De to reddere, der kører til brand
juleaften kører på samme tidspunkt
som de to reddere, der kører kran
juleaften.

Hvem kører hvad juleaften???
Præmier:
1. 1 Autoslukker til personbilen
2. 1 Ur, batteridrevet til skrivebordet
3. 1 Tinkrus med inskription

Præmierne tildeles de tre første rigtige løsninger, der udtrækkes torsdag den
9. januar 1969. Præmierne tilsendes vinderne.
Løsningerne skal være modtaget i Falck-Huset senest den 7. januar 1969 kl. 23.59.
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Fup Og Zvindel

Som de siger...
Chok for Zonen
... Hun blev sammen med en elev bragt
til Landshospitalet af Falck-Zonen. Sidst
nævnte havde fået et chok.
Jydske Tidende

De siger også, at han kører så hurtigt..
Bladets medarbejder fik en prøvetur med
stationsleder Knud Madsen som ambu
lancefører, og vi har sjældent været ude
for noget tilsvarende ...
Lollands Tidende

Det var aften på en storkøbenhavnsk sta
tion. Ind ad døren til vagtstuen kom en
mystisk udseende herre med skæg og
(blå) briller. Over det civile tøj havde
han en Falck-jakke.
Han bad om at få vekslet en check, hvil
ket blev afslået. Han gik surmulende
igen, men havde forinden nået at kaste
megen mystik om sin person.
En redder på stationen havde taget hans
bilnummer. Man kontaktede hovedstatio
nen, der straks erklærede, at det måtte
være den svindler, flere stationer havde
været ude for.
Opringning til politiet. Forklaring om sa
gen, bilnummeret videregivet, og inden
længe gik en forrygende politijagt. Pa
truljevogne med hylende sirener forfulg
te den skumle herre i hans gamle Mer
cedes.
Han blev standset og afhørt en halv time
senere i en anden forstad til København.
Men han klarede frisag ... han var ansat
på den derværende Falck-station og blot
kommet i pengeforlegenhed.

De sku1 bare videz
at det var mig, der
skaffede dem alle
de 4-cylindrede Tra
dere '. ......................

Ved dir. Mogens Falcks
50 års fødselsdag
mødte Ford-repræsentanter op med en
gammel brandsprøjte
og champagne ildsluk
kerne. Den små Gunilla
fra Se og Hør (ikke
hende fra Halmstad)
tog billederne og vi
tænkte os til resten.
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Uniformsudvalget har længe
været på jagt. Nu er det
lykkedes at finde en hoved
beklædning til vinterbrug, der
forener den praktiske be
skyttelse med det klædelige.
Assistent Jorgen Grølsted
viser huen, der fås mod af
skrivning af 2 punkter.

M

Er de store ambulancer
hensigtsmæssige i bytrafik?
Forskellige episoder såsom
nødvendigheden af politi
eskorte etc. tyder ikke derpå,
og nu har en af landets
mest erfarne skadebehandlings
læger udtalt sig om spørgs
målet. (Se artiklen om
ambulancetjeneste inde :
bladet).
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