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AMBULANCEKØRSEL
I MANGE STILLINGER

En stab af offentlige embedsmænd skal nu hellige deres ar
bejdstid til at afgøre, om en til
skadekommen burde have siddet
op eller ligget ned i ambulancen.
Det er konsekvensen af en aftale,
der er truffet mellem staten,
amtskommunerne og Falck-Zonen for nylig. Aftalen betyder,
at patienter, der ligger ned, kø
rer gratis, mens patienter, der
sidder op, selv skal betale kilo
meterpenge.
Træske borgere, der har bestilt
almindelig
sygetransport,
har
ifølge pålidelige rygter insisteret
på at ligge ned ud fra ønsket om
gratis befordring. Men den går
ikke længere, ifølge et indenrigsministerielt cirkulære.
Skønner de offentlige embedsmænd efter dybtgående under
søgelser, at patienten trods sin
sygdom kunne have nøjedes med
at hvile på sin bagfjerding i ste
det for hele rygstykket, udskri
ves fluks en regning, hvis man
altså ikke har abonnement selv.
De
indenrigsministerielle embedsmænd har dog i deres uende
lige visdom fundet ud af, at det
i særlige tilfælde kan være nød
vendigt, at liggende patienter
sidder op, idet visse skader kan
blive væsentligt alvorligere, hvis
patienten selv i kortere tid ligger
ned.
Ligeledes slipper patienten for
regningen, hvis panikslagne til
ilende til en ulykke rekvirerer en
ambulance, uden på forhånd at.
spørge den tilskadekomne, om
det er nødvendigt at ligge ned.
Man behøver altså ikke at af
vente, at en bevidstløs genvinder
bevidstheden.
Desuden erkender cirkulærets
vise fædre, at en ambulance kan
være rekvireret som følge af den
almindelige forvirring.
fra „Politiken*

Falck-reddere om
Radioens
TVsi fi k

ti a lc f i n n •

FOLK STOD I DØRE OG VINDUER OG
VINKEDE DILERNE IND TIL SIDEN!
RAPPORT VIBORG 31.178
Lillejuleaften 1974 kl. 16.20. Falck-stationcn i Viborg bliver
anmodet om at overflytte en patient i hospitalsseng fra
neuromedicinsk afdeling på Viborg Sygehus til neurokirur
gisk afdeling på Århus Kommunehospital. Patientens tilstand
er kritisk. En sækformet udvidelse af en blodåre i hjernen,
hvor blodet pibler ud. Patienten tåler hverken stød eller op
bremsning og skal samtidig hurtigst muligt transporteres de
70 km til Århus. Stationens store sengeambulance afgår til
sygehuset med udrykning. Der skal følge sygeplejerske med.
I København på Roscnøms Allé sidder radioens trafikredak
tion. „Musik og trafik“ som programmet hedder. Lars E.
Christiansen og stab har styr på tingene. 7 Falck-folk er i
stadig telefonkontakt med alle Falck-stationer, færgesteder,
fly* og togkontorer. Politiets radiomeldinger indgår via di
rekte ledninger fra Haderslev og København.
Falck-vagmestrenc Finn Vognsvend og Erik Hertz sender
kl. 16.22 besked om Viborg-ambulancen via internt TV til
program 3’s studie. Musikken tones ned og Lars E. beder
bilisterne på strækningen Viborg-Århus om at give plads.
Der vil komme flere meldinger om denne tur i de næste par
timer. Politiet adviseres. Patruljevogne fortæller, at trafikken
er stærk den sidste snes kilometer før Århus. Telefonkon
takter, radiomeldinger, tilbud om politieskorte, ja-tak fra
Falck-chaufføren, meldinger og advarsler i Trafikradioen.
Redaktionens stab er årvågen og sørger for konstant infor
mation og koordination. Vil ambulancen komme igennem
uden problemer? Hører bilisterne radio, og holder de ind til
siden? Lykkes det at redde patienten? Hvad kan gøres for
yderligere at sikre denne transport? Alle gør en indsats for
det ukendte menneske, der i øjeblikket befinder sig i en seng
i en ambulance under vanskelige forhold på vej til Århus.
På få minutter er hele julens forløb ligesom skæbnebestemt
af denne ene tur.
Vi har fremdraget den som et eksempel på noget enestående
i verden: Hjælp til udrykningskøretøjer via Danmarks Radio.

Viborg-ambulancens besæt
ning bestod af redderne Niels
Peter Jensen og Henning
Bolding. Niels Peter har væ
ret i Falck i et års tid, og
Bolding i fire år. I overens
stemmelse med lærebøger og
praksis blev det Niels Peters
lod at være chauffør.
Patienten lå i hospitalssen
gen og blev forsigtigt sat ind
i ambulancen. Hun var ved
bevidsthed - indlagt akut et
par timer forinden - men
næppe klar over hvor alvor
lig situationen var.

I „Ugeskrift for Læger“ har overlæge Johs. Hagclsten
transport anbefalet en øget anvendelse af Flyvevåbnets
formål.
I det aktuelle tilfælde ville tidsgevinsten være tvivlsom,
synligvis ikke have overlevet en omladning til helikopter
HJÆLP 1/75

Bolding:
- Turen gik fint. Vi kørte
langsom udrykning med en
fart på 40-60 km/t. Der var
overhovedet ingen opbrems
ninger undervejs, og vi gav
konstant positionsmeldinger
til Viborg, Hammel og År
hus, så de kunne give dem
videre til trafikredaktionen,
som der var givet besked om.
på baggrund af denne
helikoptere til sådanne

og patienten ville sand
og flyveturen til Århus.
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Sådan arbejder trafikredaktionen:

UDRYKNINGSKØRETØJER PÂVEJ

Fantastisk

- Jeg har aldrig været med
til noget så fantastisk, fort
sætter Bolding. Folk, der
havde hørt om turen i P 3
stod bogstavelig talt og vin
kede bilerne ind til siden, så
vi fik fri passage.
Lastvognene, der næsten
alle har radio, holdt ind til
4

TRAFIKULYKKER,
AFSPÆRRINGER

siden, længe før vi nåede
frem. Det er normalt de, der
har sværest ved at høre og
se os. Flere lastvognstog var
kørt ind på rastepladser for
at give plads. Alle holdt til
bage og vinkede os frem. Det
er første gang, jeg har været
med på en udrykning, der
er blevet fulgt af trafikre
daktionen. Vi har kun ros

VEJRLIG, FØRE, SIGTBARHE

tilovers for den service, man
kan give en patient, der vir
kelig har behov for hjælp.

Politieskorte
- Ved A nbæk Korsvej ven
tede politiet os i en patrulje
vogn. Det skabte lidt forvir
ring et øjeblik, idet station
HJÆLP 1775

VEJARBEJDE, OMKØRSLER,

BILKØER,

FARTBEGRÆNSNINGER

MILITÄRE KOLONNER ETC.

Hammel kom til samme
kryds fra venstre i en am
bulance med udrykning få
sekunder før os. De skulle
også til Århus, men jeg hørte
over radioen, at politiet blev
adviseret af trafikredaktio
nen om, at det ikke var dem,
men os man skulle eskortere.
- Politieskorten var i dette
tilfælde også helt i top, fort
HJÆLP 1/75

sæter Bolding. Vi kørte som
nævnt med 40-60 km/t og
det betød, at politiet kørte
foran os, og ryddede vejen.
Før lysregulerede kryds kør
te de 500 m frem foran os,
spærrede vejene totalt - og
når vi nåede krydset spedede
patruljevognen op og fort
satte, indtil næste hindring
meldte sig.

PLADSFORHOLD I
FÆRGER, TOG, FLY

- Ved Bilka i Tiist var der
totalt kaos af biler. Flere
kilometers kø for at komme
ind og handle. Den ordnede
politivognen også i en hån
devending, så vi slap igen
nem uden så meget som at
røre bremscpedalen. Vi ken
der ikke betjentenes navne,
men de skal have tak. Det
var prima service!
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Vagtcentralen:

Trafikredaktionen:
taler vores sprog
På vagtcentralen i Viborg
var det assistent Axel Grønvaldt, der sad ved betjenings
pladsen og sørgede for kom
munikationen mellem am
bulancen og trafikredakGrønvaldt:
- Vi havde og har overhove
det ikke nogen problemer
med trafikredaktionen. De
adviseres øjeblikkelig og føl
ger selv sagen op. En væ
sentlig ting i den forbindelse
er, at redaktionens medar
bejdere forstår vores sprog
brug og er til at tale med.
Vi Falck-folk har jo under
tiden vort eget „sproga, og

i en situation som denne,
betyder det meget, at det
forstås på samme måde, som
det tales.
- Kun ros til trafikredak
tionens medarbejdere. En
anden ting er de pressefolk,
der i radioen hører om en
sådan tur og så giver sig til
at kime os sønder og sam
men for at få noget at vide.
Dem kunne vi godt ønske
lidt mere forståelse fra - ik
ke mindst når man venligt
forsøger at fortælle dem, at
vi hverken kan opgive navne
eller nærmere omstændighe
der omkring et sygdomstil
fælde som dette.

Stationsleder Alfred Dam:
Stationsleder Alfred Dam
var på stationen i Viborg,
medens transporten foregik.
Han fulgte naturligvis med i
situationens udvikling, og
har kun ros til overs for ra
dioens service.
Dam:
Hele turen varede små to

Sygeplejersken:

Sammen med redder Bolding
opholdt sygeplejerske Helga
Eriksen sig i sengeambu
lancen hos patienten på vej
til Arhus.
Helga Eriksen:

- Turen gik godt. Trods rø
de lys det meste af vejen
6

Alfred Dam

gystøm

timer. Den store sengeambuJance er meget svær at få
igennem tæt trafik, og det
er derfor en stor hjælp både
med trafikradioen og politi
eskorten. Vi vidste, hvad der
stod på spil og gjorde, hvad
vi kunne. Derfor er vi også
glade for, at det gik godt.

Jtøjj

Axel Grenvaldt

Systemet med at melde ud
rykningskøretøjer til radioen
og få advarsler ud er godt
på den måde, det bliver
praktiseret. Naturligvis giver
det anledning for nogle nys
gerrige, men fordelene vejer
langt tungere.

gfOp - fø yj føefø ÅfllUS

havde vi kun et stop - da vi
nåede Kommunehospitalet i
Arhus - og det er meget
fint. Jernbaneoverskæringen i
Rødkærsbro gav desværre et
bump, men det fik ingen be
tydning, og vi kan jo ikke
ændre vejene. Vi så bilerne
blænde ned og køre ind til

siden i god tid, og vi så,
hvordan politiets patrulje
vogn gav os en uvurderlig
hjælp.
- Vi fik ikke brug for gen
oplivningsudstyret, og patien
ten har det efter omstæn
dighederne godt i dag - det
er det vigtigste!
HJÆLP 1/75

Lægen.

Alt at vinde - intet at tabe
På sygehuset i Viborg var
det reservelæge Kjeld Rei
nert, der beordrede trans
porten.

Dr. Reinert:
Der var tale om aneurisme,
og i den situation skal pa
tienten flyttes så lidt som
muligt og undgå enhver form
for voldsom påvirkning. Det

er normalt, at vi overfører
patienter til operationsafde
lingen på Arhus KH, og der
for blev sengeambulancen
rekvireret med ordre om
skånsom transport.
- Normalt kan vi køre stille
og roligt igennem. I jule
trafikken var politi- og ra
dioservice berettiget. Fra læ
gelig side kan vi ikke have
noget imod, at der gøres,

hvad der er muligt for at
sikre den skånsomme trans
port. Vi stiller kravet om
lempelig transport - hvordan
det skal honoreres, er Falcks
hovedpine.
- I en situation som den
foreliggende er alle mulig
heder åbne ud fra et læge
ligt synspunkt. For patientin
er der alt at vinde og intet
at tabe!

Politiet:

Dagens gode gerning
En patruljevogn fra færd
selspolitiets hovedvejspatrul
je i Randers eskorterede
ambulancen det sidste stærkt
trafikerede stykke vej fra Anbæk-krydset forbi Bilka i
Tiist ad Ringgaden i Århus
til Kommunehospitalet. I pa
truljevognen befandt sig po
litibetjentene Ernst Skaarup
Mortensen og Poul Erik
Buhl, begge fra Randers.
- Vi kørte på patrulje i
Hammel, da vi blev kaldt fra
region 2 i Arhus og fik at
vide, at vi skulle møde en
ambulance i Anbæk-krydset
og eskortere den til Arhus.
Det blev understreget, at am
bulancen, som følge af pa
tientens alvorlige tilstand,
ikke måtte foretage opbrems
ninger, fortæller politibetjent
Ernst Skaarup Mortensen.
HJÆLP 1/75

- Vi kørte et godt stykke
foran ambulancen. Trafik
ken på Viborgvejen var tæt,
og for at ambulancen skulle
undgå opbremsning, bloke
rede vi med patruljevognen
de stærkest trafikerede kryds.
Et sted var det ved at gå
galt. Da vi fjernede os fra
krydset, smuttede en bil på
tværs. Bilisten var ikke klar
over, at ambulancen under
udrykning fulgte efter os.
Heldigvis kom bilisten fri af
krydset, inden ambulancen
nåede frem. Og der blev ikke
brug for at bremse op. Tra
fikken var tæt på Ringgaden
i Århus, men bilisterne holdt
pænt til side. Senere har vi
fundet ud af, at bilisterne
var adviseret om patient
transporten gennem radioens
trafikredaktion.

Politiassistent Viggo Hansen,
København:
- Vi er nok de, der har es
korteret flest ambulancer
gennem trafikken i årenes
løb. Personligt føler jeg mig
ligesom en spejderdreng, der
har gjort dagens gode ger
ning. Politiet er normalt
folk, der skriver færdsels
syndere og klipper nummer
plader efter § 13-syn, så det
er ok, når vi kan være med
til at hjælpe kvæstede og
syge gennem trafikken. Men
ud over selve eskorten er det
meget væsentligt, at vi poste
rer betjente i gadekryds, så
vi kan være helt sikre på en
glidende transport gennem
gader og veje!
ax P 4- Kjær
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Vi kan godt
lære noget
af lillebror
17. november 1949 fik Norge et redningskorps i
beskeden målestok. Falken Redningskorps be
gyndte sin virksomhed i det gamle Vika i Oslo.
Materiale: Én kranvogn. Mandskab: Én redder og så Andresen.
17. november 1974 holdt Falken Redningskorps
25 års jubilæum på sin smukke hovedstation i
Oslo-bydelen Tåsen. Stationer: 28 samt over hun
drede hjælpestationer. Materiel: 250 køretøjer.
Mandskab: 350 medarbejdere - og så Andresen.
For, som nordmændene sagde i jubilæumstaleme:
Uden Andresen ingen redningskorps i Norge. Og
hvem er Andresen? Med fornavnet Ame og en
energi, som fortjener speciel omtale i dette blad er
Andresen administrerende direktør og stifter af
Falken Redningskorps A/S.
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Fra idé til virkelighed
I Falken Redningskorps læg
ger man ikke skjul på, at
ideen til korpset kom fra
Danmark. Normalt er det
danskerne, der har taget
æren af Norges store sønner,
Tordenskjold, Holberg m. fl.
I dette tilfælde har vi kun
net tilføre Norge lidt, nem
lig beviserne på, at Sophus
Falck har haft ret.
Den gamle Ford-kranbil er
nu blevet til mange i Norge.
Falken er ved at udvikle
sig. Ikke gennem ballonop
pustende omsætningsjageri,
men på en rolig, fornuftig
og økonomisk forsvarlig må
de. Det norske samfund
kræver et stadig større be-
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FALKEN* s smukke hovedsæde I Oslo.
Symooieme pâ side 8 bruger FALKEN for at fortælle abonnenterne, hvad redningskorpset yder af hjælp.
Nederst ses en af Falkens moderne redningsvogne med udstyr.

redskab, og Falkens øgede
assistancetal beviser, at be
hovet både er til stede og er
dækket. 75.000 abonnenter
slutter op omkring Falken i
Norge. Efter norske forhold
en anseelig del. Disse abon
nenter giver omkring halv
delen af Falkens indtægter
på i alt 22 mill, norske kro
ner. Resten skaffes ind gen
nem entreprenørarbejde, be
talte autoassistancer og am
bulancekørsel. Falken dæk
ker omkring 10 % af Norge
med ambulancetjeneste. Igen
efter norske forhold en stor
del, dækket af én organisa
tion og med fast mandskab.
Nordmændene er i forhold
til os danskere vante til at
klare meget mere selv eller
med frivillige hjælpekorps ikke mindst på grund af de
store afstande og det mange
steder tynde befolknings
grundlag.

vurdere en transportvirk
somheds materiel, er man
nødt til at betragte det ud
fra pågældende lands øvrige
forhold og bilparken. Falken
kører
med
ambulancer,
bjærgningsvogne, kranvogne
og små startvogne, som vi
kender dem. En tekniker vil
naturligvis finde forskelle,
men disse har stort set deres
årsag i, at Falkens mand
skab skal køre på mere

ufremkommelige veje, end
vi kender dem. Og endvi
dere må man betænke, at en
gennemsnitsassistance i Nor
ge tager JX gang så lang tid
som hos os.

Materielpriserne i Norge er
højere end hos os. En am
bulance koster ca. 150.000
norske kroner, og en bjærg
ningsbil kan koste op mod
% mill, norske kroner.

Godt materiel
Falken i Norge kører med
godt materiel. Hvis man skal
HJÆLP 1/75
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FALKEN’s mandskab bistod, da et SAS-fly gled ud over startbanen og i Oslofjorden. Assistancen er man
lidt stolt af i det norske redningskorps, for alt klappede perfekt.

Fysisk assistance
I modsætning til andre virk
somheder, der tilbyder bjærg
ningstjeneste i Norge, garan
terer Falken for hjælpen,
idet redningskorpset selv ejer
køretøjerne og selv har an
sat mandskabet.
I den retning adskiller Fal
ken sig ikke fra os. Forsik
ringsselskaberne i Norge til
byder også nogen autohjælp
i form af refundering af af
holdte udgifter, men i Fal
kens argumentation lægger
man vægt på, at man er den
eneste organisation i Norge,
der kan garantere den fy
siske ydelse i henhold til

medlemsvilkårene. - Falken
Redningskorps har også frø
mandstjeneste, og med en
slet skjult stolthed beretter
man om en af de seneste
bedrifter, hvor disse frømænd gjorde en udmærket
indsats: ved bjærgningen af
et SAS-fly, der var skredet
ud over sin startbane og
havnet i Oslofjorden. Falken
arbejder sammen med Dyre
nes Beskytter om dyreambulancer. Man tilbyder ejen
domshjælp, som vi kender
den, ligesom nøgleservice,
alarmovervågning, vejpatruljetjeneste og entreprenørar
bejde er med på program
met.

Falken Redningskorps har
egne busser, der hver dag
kører handicappede børn til
og fra specialskoler, ligesom
man internt arrangerer kur
ser i bjærgning m. v.
Konkurrencen med andre i
Norge har gjort Falken me
get vågen over for nye mu
ligheder for service, og bla
der man i korpsets mange
artede brochurer, telefontav
ler og breve, kan man som
Falck-mand kun glæde sig
over den idérigdom, der af
spejler sig. Der er ingen tvivl
om, at vi både i sprog og
udformning kan lære et og
andet af „lillebror“ i Norge.

Gratis hjælp i Skandinavien
Falken Redningskorps tilby
der sine abonnenter hjælp
dag og nat hele året. Af
praktiske grunde ophører
hjælpemuligheden nord for
Namsos. Til gengæld omfat
ter den både Sverige og Dan
mark.
Bilisterne
tilbydes
hjælp ved motorstop, havari,
punktering, batterisvigt og
ulykker. Endvidere hjælper
Kørsel med handicappede til sko
ler og hjem er en af FALKEN’s
opgaver I Norge.
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man, hvis bilejeren har låst
sig ude eller er kørt tør for
benzin. Hjælpen i Norge
ydes af Falken selv, i Sve
rige gennem forsikringssel
skabernes Larmtjänst og i
Danmark gennem os. Som
Falken siger: „Det lønner sig
at være medlem, før du
trænger til hjælp!!“
Når Falken skriver til sine
medlemmer indledes altid
med: „Kære Falken-med
lem.“ Det giver følelse af
sammenhold og venskab.
Stationsfortegnelsen er en
lille bog, hvor der foruden
telefonnumre i såvel Norge
som Sverige og Danmark er
aftrykt abonnementsbetingel
ser, så bilejeren ved, hvad
han har krav på, når han
beder om hjælp. Disse betin
gelser ligner vore abonnementsbetingelser en del, men
der er dog visse tilføjelser
og undtagelser.
Et bilabonnement i Falken
koster fra 160-190 norske
kroner, alt afhængig af om
man er privat bilejer, er
hvervskører eller hyrevogn
mand. Endvidere tilbyder
Falken et såkaldt FUM-

abonnement for vare- og
lastbilejere. Dette FUM be
tyder FALKENS UNIVER
SAL MEDLEMSKAB og
omfatter al tænkelig bil
hjælp til en lav årlig præ
mie og 50 % tarifreduktion
i tilfælde af assistance. En
6 tons lastvogn tegnes så
ledes for 300 norske kroner
pr. år. Timeprisen er for
kranvogne 60 norske kroner
om dagen og 90 norske kro
ner om natten. Derudover er
der et 40 kroners tillæg for
brug af kran eller spil. Pri
serne er baseret på enmandsbetjening. Hver ekstra mand
koster 50 kroner om dagen
og 75 kroner uden for nor
mal arbejdstid.
Når mandskabsprisen hos
Falken er noget højere end
vor, hænger det sammen
med, at Falkens mandskab
efter 1 døgns vagt har 2
hele fridøgn. Til gengæld er
der ingen minutgrænser for,
hvor meget en døgnvagts
redder må bestille inden for
sit vagtdøgn. Er man på ar
bejde, laver man, hvad der
er at bestille.
Falken Redningskorps assi

sterer i hovedsagen abon
nenter. Men man opererer
også på andre felter. F. eks.
afholder man lygteprøver på
stationerne. Hvis en abon
nent ikke vil være medlem
mere, gør man i øvrigt et
større arbejde end vi for at
informere om, hvad han/hun
går glip af. Falken arbejder
med såvel 1-årige som 5årige medlemskaber. Tegner
en abonnent sig for fem år,
er prisreduktionen stor, næ
sten et helt års afgift.
Økonomisk klarer Falken sig
pænt i dag. Ligesom i Dan
mark har de sidste 4-5 år
været gunstige med hensyn
til en langsom konsolide
ring. Falkens overvejende
privatejede virksomhed giver
dens ledelse den fordel, at
man i mange spørgsmål om
beredskab og udvikling kan
tillade sig at tænke i mere
driftsøkonomiske end assi
stancepolitiske baner. Man
skal ikke konstant overbe
vise offentlige myndigheder
om, at korpset arbejder mere
rationelt og billigt end kon
cessionerede eller statslige
foretagender...

Ved Jubilæet var den danske repræsentation stor. Samtlige overinspektører og afsætningsudvalget havde
lagt deres årlige konference, sä der blev tid til at gratulere jubilaren.
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Portræt af en slider

2 tomme hænder og en tyrkertro på det,
han ville, var det grundlag, Arne Andre
sen, direktøren for det nu stærkt vok
sende Falken Redningskorps i Norge,
startede på.
Til sådanne startvilkår fordres en stærk
vilje og en aldrig svigtende energi. An
dresen havde som så mange andre, der
interesserede sig for samfundsudviklin
gen, bemærket sig den stigende bilisme i
efterkrigsårene, og vel nok fundet, at de
norske veje og manglende hjælpemulig
heder krævede en indsats udover den, der
sædvanligvis kunne stables på benene fra
de offentlige instansers side. Hans tanker
modnedes, og det eneste sted, han kunne
finde støtte og bistand til sine ideer, var
helt naturligt Falcks Redningskorps i
Danmark, der dengang i 1949 allerede
havde bestået i 43 år og havde overstået
de første børnesygdomme med hensyn til
opbygning og udvikling i øvrigt.
Andresen fortæller selv om sit første
møde med afdøde direktør W. Falck, at
det var en af hans største oplevelser.
William Falck, som vidste, hvad han talte
om, og som kendte begyndervanskelig
hederne, har nok eftertrykkeligt udspurgt
sin nye norske kollega, inden han lærte
fra sig af den viden, man fra dansk side
besad. Et spøgefuldt intermezzo: Da Wil
liam Falck ville vide, hvad Andresen
agtede at kalde sin nye virksomhed, sagde
denne, at han havde tænkt sig at kalde
den for Autostradaservice. William Falck
lo højt og gentog Autostradaservice - og
så i Norge? Direktør Falck har sikkert
tænkt på de især i Nordnorge besværlige
12
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vejforhold. I hvert fald kunne han se det
humoristiske i dette navneforslag.
Enden på spørgsmålet blev da, at man
enedes om at kalde det nye norske sel
skab for Falken Redningskorps og der
ved blev det. Ingen er vel i dag i tvivl
om, at navnet er rigtigt valgt. Bomærke
og ydre detaljer minder da også i dag
stærkt om vort eget redningskorps. Man
har også fået et kælenavn. Ambulancer
og kranvogne er malet i stærke blå og
hvide farver, hvorfor Falken’s medarbej
dere og vognparken under ét kaldes for
,,dc blåhvide“.
Andresens start var ikke særlig farve
strålende. Han mødte mange vanskelig
heder og måtte ofte arbejde til langt ud

mangt og meget inden for branchen, og
ikke alt er gået lige glat igennem. Alene
det at finde de rigtige veje til en givende
abonnementsudvikling har været en van
skelig sag. Vi kan ikke sammenligne

Små Mazda-vogne, ud
styret til vejpatruljering.
Et af resultaterne af Ar
ne Andresens Iderig
dom.

på natten. En omtumlet tilværelse, hvor
kampen ikke bare gik ud på at skabe et
redningskorps, men i lige så høj grad for
at skaffe det daglige brød. Nu ligger det
nok i mange menneskers natur at ville
selv. Andresen er en sådan type, han var
og er med overalt, og det er helt klart,
en sådan livsførelse slider på kræfterne,
men det sled ikke på idealismen, og han
gav aldrig op. Stædigt og sejt kæmpede
han videre gennem år af modgang og
skuffelser. Hans lange fortid som sælger
gav ham nok styrke til mangt og meget.
Den gamle sætning, at bliver man smidt
ud af hovedtrappen, prøver man om
gående at komme ind på køkkentrappen,
gælder også for Andresen.
Som alle andre ledende redningsfolk har
han nu i 25 år tumlet med planer om
HJÆLP 1/75

danske og norske forhold, for slet ikke at
tale om de to landes lovgivninger. Der er
stor forskel. Andresen har holdt stædigt
fast på sin grundtanke, hjælpen til bili
sterne, og det er også her, han har op
nået sine bedste resultater.
Evnen til at delegere kom med årene
trods alt mere og mere i forgrunden,
men aldrig helt, den norske stædighed
fornægtede sig ikke, han vil stadig være
med overalt. 1 dag er han omgivet af
dygtige fagchefer, der alle tager udgangs
punkt i: Hvad mener Andresen? Ikke så
dan at forstå, at de ikke får lov at ar
bejde med tingene, i høj grad, men „far“
er altid med i billedet.
Der er ingen statustendenser hos selska
bets direktør. Han spiser hver dag sine
medbragte klemmer ved bordet i selskab
med sine nærmeste medarbejdere, solide
klemmer med ost og pølse, men det, der
foregår under lunch’n er ingen pølsesnak.
Det er hårde realiteter, det er penge og
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udstyr, det er de menneskelige proble
mer, det er alt, der overhovedet har rela
tion til redningskorpset, der i denne dag
lige time bliver konfereret blandt en flok
mandfolk, uhøjtideligt og lige til. Man
spytter ud, selv om det også irtd imellem
drejer sig om ubehagelige ting. Er det
demokrati? Jeg ved det ikke, men der er
ingen tvivl om, at denne daglige, gen
sidige information er en givende inspira
tionskilde for korpsets øverste ledere.
Tiden har altid været knap for Andresen,
hvilket vel nok har givet sig udslag i en
vis form for utålmodighed. Det er ikke
odiøs indblanding at sige, at det af og til
slår gnister, men branden slukkes hurtigt.
Andresen skal have luft for sine menin
ger, og han gentager gerne atter og atter.
Hvorfor? Fordi han har en tyrkertro på,
at det, han vil med sit redningskorps, er
det rigtige.

Hvad siger hans omgivelser så i dag,
hvor de har prøvet kræfter med kæmpen
i 25 år, lige fra den dag, de åbenlyst
grinede af ham og hans første lånte last
bil, til i dag hvor de med stigende
respekt må konstatere, at manden havde
ret. Der var i Norge et behov for hans
idé, og det er ikke blevet mindre. Et
eksempel på hans evne til at få ideerne
til at smitte af er hans samarbejde med
Dyrenes Beskyttelse, der fra et ganske
spædt forsøg nu er blevet en selvfølgelig
ting, så selvfølgelig, at formanden for
Dyrenes Beskyttelse ved jubilæet kunne
overrække korpset en ny dyreambulance,
den 3. eller 4. i rækken. Den overraktes
lige så naturligt som om det drejede sig
om et frimærke, for det var jo helt klart,
at Andresen havde bestået prøven og
praktiseret tingene på den rigtige måde i
eget regi. Det taler sit tydelige sprog om
kunnen og villen.

„Tre-Falke“ I Norge. Jørgen
Falck, Danmark, en rigtig falk og
Arne Andreten, Norges falk.

det gør ikke Andresens indsats ringere, at
han kom næsten 50 år efter, tværtimod.
Her hjemme kender vi til generationsskift,
vi er på vej med en 4. generation Falck.
Pigerne var også med, da Falken fejrede 25-års
jubilæum. Fra v.: Jørgen Falck, Solveig Andresen,
Vera Falck og Arne Andresen.

Vi, som er „gamle i gårde“, nikker
genkendende til alt dette. I 1906 havde
vi en stifter, Sophus Falck, der havde de
samme ting i sig. Han fik dog en hel
digere start end Andresen, fordi vi i Dan
mark begyndte i bilismens barndom, men

14
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i Oslo, men sysler også med de nye ting,
som da heldigvis kan holde os i ånde
både i Norge og Danmark.
Samarbejdstankeme er stærke, noget
Andresen er gået kraftigt ind for på
nationalt plan. Han vil gerne sætte hele
sin virksomhed ind på et godt samarbejde
med andre norske organisationer, men
også det har han sine ganske bestemte
meninger om, for et samarbejde skal
ifølge Andresen være et samarbejde på
den måde, at man respekterer, hvad hver
enkelt samarbejdspartner har at tilbyde,
og ikke under falsk flag søger at overbyde
den, man vil samarbejde med. Et kærne
sundt princip, som mange organisations
folk kunne lære meget af.

Andresen er den 1. i Norge, men har
selvfølgelig sørget for en efterfølger. En
initiativrig søn, Arve Andresen, er alle
rede stærkt engageret i stationsarbejdet

Lad os slutte dette portræt af en norsk
leder, der i dag, 25 år efter en knald
hård start, står, om ikke med palmerne
i hænderne, så dog med en prægtig buket
af vel gennemførte ting og en organisa
tionsudvikling, De kan læse om andet
steds i bladet. Lad mig slutte med at
sige: lykke til de næste 25 år, eller som
hans egen søn udtalte til jubilæet: „Jeg
glæder mig, far, til samarbejdet med dig
og til vi skal fejre 50 år sammen.“
Oprigtig glæde over de første 25 års resultater.
Arne Andresen foran et af sine moderne køretøjer
med Falcks æreshjælm pä hovedet.

HJÆLP 1/75
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NY LOV OM
MARKEDSFØRING
Givet på Amalienborg den 14. juni 1974 blev en
ny lov om markedsføring. Lov nr. 297 er dens rette
nummer. Den træder i kraft 1. maj 1975. Og dens
indhold vedkommer også os, der sælger service til
private og offentlige i dette land.
23 paragraffer
I den nye markedsforingslov
findes 23 paragraffer. § 1 be
stemmer kort og godt, at
loven gælder i privat virk
somhed og offentlig virk

somhed, som kan sidestilles
hermed. I sådan virksomhed
ma ikke foretages handlin
ger, som strider mod god
markedsføringsskik.

De næste fire paragraffer i
lovens kapitel 1 cr nok så
væsentlige. § 2 omhandler
således bestemmelser om, at
der ikke ma anvendes urig
tige, vildledende eller man
gelfulde angivelser, som er
egnet til at påvirke efter
spørgsel og udbud af varer
m. v. samt tjenesteydelser. I
§ 2, stk. 2 og 3, uddybes
denne bestemmelse, medens
stk. 4 angiver, at hele § 2
også gælder foreninger og
sammenslutninger, der vare
tager erhvervsdrivendes eller
forbrugernes interesser, samt
institutioner, der foretager
forbrugerundersøgelser.
At love hvad kan holde
På populært dansk betyder
lovens § 2 altsa, at man ikke
for at opnå salg af f. eks. et
abonnement må opgive urig
tige, vildledende eller urime
lige mangelfulde oplysnin
ger. Samtidig betyder § 2
f. eks., at en motororganisa
tions sælgere ikke for at teg
ne medlemskab ma sidestille
en vejhjælp på hoved- og
motorveje med et bilabonne
ment hos Falck. Kort sagt,
der må ikke loves mere, end
der kan holdes.

Garanti og tilgift
Lovens § 4 beretter, at der
i forbindelse med ydelse af
garanti kun ma gives erklæ
ring, såfremt køberens rets
stilling herved forbedres. Ef
ter købeloven er normal
garanti ét år. Der må heller
ikke ydes tilgift, med mindre
tilgiften er af ganske ube
tydelig værdi. Eller sagt på
en anden måde: Man må
ikke for at sælge en vare
love tilgift af værdi, altså Ja
års gratis abonnement, hvis
man vil købe en ildslukker,
går ikke.
16
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Forbrugerombudsmand
I den nye lov om markeds
foring er endvidere givet be
stemmelser. der skal sikre
forbrugerne mod lotterier og
præmiekonkurrencer af til
fældig karakter, dog med
undtagelse af konkurrencer
i tidsskrifter og blade. Der
gives også bestemmelser om
mærkning og emballering,
ligesom det bestemmes, at
eventuelt civilt søgsmål efter
loven skal anlægges ved Soog Handelsretten.
Endelig er der i loven givet
bestemmelser for en forbru
gerombudsmand, der skal
indsættes den 1. april 1975.
Hans opgave bliver at soge
at påvirke erhvervsdrivende
til at virke i overensstem
melse med den nye lov, lige
som han får påtaleret gen
nem Sø- og Handelsretten el
ler mulighed for at nedlægge
et evt foreløbigt forbud.
Loven om markedsforing
træder i kraft den 1. maj
1975.

Der må ikke loves mere end der kan holdes! ! !
HJÆLP 1/75
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Vi har forladt hulk
Beretning fra edb-afdelingen
Kun et fåtal af korpsets an
satte har direkte kontakt
med
korpsets edb-anlæg,
men alle har indirekte, dels
gennem
edb-lønningsregnskabet og dels gennem edbafdelingens behandling af
rapporter, abonnementer etc.
Vi mener derfor, at der er et
behov for en løbende infor
mation om, hvad der fore
går i edb-afdelingen. (For
udgående beretning findes i
HJÆLP 1/74.)

I det forgangne år har edbafdelingen bl. a. skrevet over
1 million giroindbetalings
kort, og mere end 300.000

rykkerskrivelser samt ca.
500.000 skadekort/kontraktkopier. Der er produceret ca.
250 km mikrofilm. Dette tal

En ny type pladehukommelser,
som korpset har bestilt til leve
ring I efteråret 1975. På hver en-

Korpsets edb-anlæg blev i
1974 gennemsnitlig anvendt
10 timer pr. arbejdsdag.
Denne udnyttelse er opnået
uden overarbejde, idet en
hensigtsmæssig anvendelse af
fleksibel arbejdstid gør det
muligt at bemande anlæg
get fra ca. kl. 7 til kl. 17-18.
Fordelingen på opgaver er
følgende:
abonnement
58%
rapporter
14%
løn
8%
bogholderi
3%
af prøvning'vedlige
holdelse
17%

Edb-afdelingen beskæftiger
12 medarbejdere, inclusive
en halvtids sekretær. Des
uden er der i selskaberne be
skæftiget 25-30 damer med
registrering af data til edb,
heraf beslaglægger registre
ringen af rapporter lidt over
halvdelen.
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jrtene
skal sættes i relation til, at
der på 1 cm mikrofilm kan
stå oplysning om ca. 10
abonnementer.

Maskinpark
Siden flytningen til nye lo
kaler medio 1973 er der ikke
foretaget væsentlige ændrin
ger af selve edb-maskinellet.
Derimod blev alle dataregi
streringsmaskiner i selska
berne udskiftet i efteråret
1974. Alle data til edb ind
tastes nu på en type magnet
plader, svarende til en 45omdrejnings-grammofonplade. En sådan plade kan rum
me oplysning om godt 1800
rapporter og kan anvendes
igen og igen.
Vi anvender praktisk taget
ikke hulkort i korpset, hvil
ket har vist sig at være en
fornuftig beslutning, idet
prisen på hulkort blev for
doblet i 1974.
Det bør også bemærkes, at
de nye maskiner, som an
vender magnetplader, er væ
sentligt billigere end det før
hen anvendte udstyr.

Abonnement
Som det fremgår af oven
stående anvendes ca. halv
delen af maskintiden til
abonnementsbehandling.
I
løbet af 1974 blev de sidste
manuelt behandlede abonne
menter indkørt på edb. Der
resterer nu kun nogle få
landsomfattende, kollektive
abonnementer, som ikke er
opsplittet i enkeltabonne
menter. De godt 900.000
abonnementer, som står i
edb-abonnementskartoteket
er i løbet af 1974 blevet
magnetisk løst og skrevet ca.
150 gange.
1 abonnementsafdelingerne
anvendes nu udelukkende
mikrofilmkartoteker, men og
så mange stationer er gået
bort
fra
papirkartoteker,
f. eks. anvender stationerne
under Vejle A S og Odense
A/S udelukkende mikrofilm
HJÆLP 1/75

kartoteker. Med mere end
50 fremviserapparater spredt
over hele landet er korpset
en af de største brugere af
mikrofilmteknikken i Dan
mark.

Øvrige opgaver
I det forgangne år blev der
gjort forsøg med en rapport,
som korrekt udfyldt kan læ
ses maskinelt. Forsøget vil
blive fortsat i indeværende
år i samarbejde med plan
lægningsafdelingen i Køben
havn A/S. Antallet af sel
skaber, som får lønnings
regnskabet administreret på
edb, er blevet udvidet, nu
mangler kun ét selskab. I
løbet af 1975 er det planlagt
at udbygge edb-personalekartoteket med oplysninger
om den uddannelse, der gi
ves hver enkelt korpsmed
arbejder. Herved vil der ska
bes grundlag for en bedre
planlægning af kursusaktivi
teter m.m. Denne opgave vil
blive omtalt mere detaljeret
senere på året her i HJÆLP.
I København A/S afskaffede
man i sommeren 1974 den
maskinelle bogføring og tog
et nyt edb-bogholderi i an
vendelse. Dette har bevirket
en væsentlig administrativ
lettelse i bogholderiet.

Diverse
Korpsets edb-afdeling har
bistået Edb-rådet med ud
arbejdelsen af en rapport
om brandforebyggelse i edbafdelinger, hvori man bl. a.
gør rede for de sikkerheds
mæssige apekter, der bør ta
ges i betragtning i en edbafdeling. Der har været af
holdt et 2 dages kursus i
Hellerup, og der er planlagt
et antal kurser i indeværen
de år. En af edb-afdelingens
medarbejdere deltager som
instruktør på disse kurser.
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BREVE UDEFRA

Falcks Redningskorps
Lyngby
I løbet af 1974 har jeg haft stor glæde af mit abonnement hos Dem, og vil gerne benytte
lejligheden til at takke de Falck-reddere og Falckoliner fra station Lyngby, der har kørt
så ofte og været så venlige imod mig. I øvrigt vil jeg benytte lejligheden til at takke Dem for
en ekstraordinær hjælp, jeg har fået fra en Falckoline og 4 reddere på et Rekreadan-ophold
på Tenerife i december måned.
De pågældende er:
Kirsten Deleuran, Tåstrup,
Harry Søgård, Give,
Poul Erik Hansen, St. Heddinge,
Gert Bager, Rødovre,
Jørgen Trane, Nykøbing F.
Disse fem Falck-folk, som var tilknyttet en gruppe stærkt handicappede rejsende fra Van
føreforeningen, var altid fantastisk hjælpsomme over for mig, som er gangbesværet og har
vanskeligheder ved at komme omkring, ind og ud af busser og op og ned i svømmebassinet.
Uden at jeg selv overhovedet bad om assistance, var de altid parate til at hjælpe, lige fra
jeg kom i flyvemaskinen, og under hele mit rekreationsophold - også på hjemturen. Dette
vil jeg gerne bemærke, da det var naturligt for dem at hjælpe, hvor de så, at der var behov
-også blandt andre rekonvalescenter. Da Deres reddere jo i øvrigt så ud til at have rigeligt
at gøre med deres egne patienter, var vi flere, der følte, at det måtte påskønnes, at de var
så hjælpsomme. Derfor sender jeg denne tak.
Med venlig hilsen
Inge E. R. Dreyer

Falck
Stege
Jeg flytter fra Kalvehave og vil takke for behageligt samarbejde og for de mange gange,
stationens vogne har hilst på den grønne med projektøren på taget (red: skriverens egen
vogn) ved at blinke med lyset. Det virkede så hyggeligt.
Leif Rahe
Falck
Sønderborg
Jeg vil gerne hermed sige tak for et vidunderligt ophold som praktikant på stationen i Søn
derborg. Jeg synes, I alle fortjener en tak, da jeg fik lov at deltage aktivt i alt, hvad der var
muligt: bugsering, rejsning af ko på stald, nødslagtning, opvask, bilpudsning, nattevagt,
kaffebrygning m. m. Jeres arbejde må ofte være drøjt, men jeg fik indtryk af, at I altid tager
det roligt for slet ikke at nævne ordet humoristisk.
Jeg synes, det var kedeligt, da afskedstimen kom. Nu håber jeg blot at finde en station
med det samme arbejdsklima, som hos jer, hvis min beslutning om at blive redder holder.
Med venlig hilsen
Kim Jensen, Augustenborg
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EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

Falck Rødovre
(oversat fra tysk)
Mange tak til alle Falck-folk for jeres hurtige reaktion og førstehjælp, da min søn var
bevidstløs og havde stærke kramper. Kun på grund af Dem og Deres hjælp blev min søns
liv reddet.
Kære Falck-mænd!
Jeg takker alle af hele mit hjerte for året, der gik. Falck-folkene hjalp mig hurtigt, da jeg
havde stærke kramper, og takket være den hurtige hjælp blev min hjerne ikke helt ødelagt.
Glædelig jul fra
Hans Christian Ørsted
7 år

Falck
Nyborg
Efter at have modtaget udførlig rapport fra øvrige ledere vedrørende havari med bus den
15. september vil vi herved på spejdere, ulve, smutter og pigespejdernes vegne udtrykke
vor taknemmelighed for den hurtige og yderst forstående måde, som Falck-folkene fra
station Nyborg klarede opgaven på. Vi har forstået, at bussen blev færget over meget
hurtigt.
En stor tak for den gode måde, Falck-folkene sludrede med vore unger på. Vore ulves tak
lyder: vuf, vuf, vuf.
Essensen er: hvor nøden er størst, er Falck-folkene nærmest.
På samtlige lederes vegne:
FLOK- OG GRUPPELEDER Egon Gundersen
KFUM-spejderne i Tlkøb
Kong Volmers Flok, Gurre Division, 4. distrikt

Falcks Redningskorps
Jeg ønsker herved at udtrykke min anerkendelse af den behandling, station København
og ikke mindst station Ringkøbing har vist mig ved transport et par gange mellem hjem
og ortopædisk hospital, København, inden for den sidste måned. Deres hurtighed, service
og positive velvilje har været oplivende, og det er for et medlem og en patient netop i den
situation af uhyre vigtighed.
Tak til Deres mandskab.
Med venlige hilsener
Jørgen Berthelsen

Falcks Redningskorps
Dette for at udtrykke min tak for perfekt service fra Falcks side, da min bil den 27. oktober
gik i stykker og måtte hjemtransporteres fra Sydsjælland af Falck i Præstø. Det er dejligt
at træffe på venlige og hjælpsomme mennesker.
Også en tak for god hjælp af Falck i Tårnby ved yderligere transport.
Med venlig hilsen
C. O. Haugård Jensen, læge
HJÆLP 1/75

21

EN ANDEN SLAGS BREVE

Klage fra en overlæge:
En patient, bosiddende i KAS-Gentoftes indlæggelsesområde, lider af
epilepsi. Han er behandlet på KAS-Glostrup, og har på sig et brev, under
skrevet af en reservelæge. I dette brev står, at han ved sygdom skal ind
lægges på KAS-Glostrup, hvor man kender ham.
Alligevel bliver han - trods protest - af Falck kørt til indlæggelse pà KASGentofte, hvor man efter visitation tager brevet til følge og beordrer over
førsel til Glostrup. Han har som følge heraf både haft problemerne og en
lille times unødig kørsel mellem hospitaler.
Reddernes forklaring:
Indlæggelsen i Gentofte var beordret af natlægen, og derfor blev han kørt
til Gentofte, selv om vi så det omtalte brev.
Konklusion:
Stationens vagtcentral og redderne har handlet i strid med ambulancehånd
bogens bestemmelser. Vi kører ikke med patienter under protest. Forholdet
må beklages. Redderne burde have underrettet vagtcentralen, der enten
burde have haft kontaktet natlægen (drej f. eks. 0041 og få nummeret) eller
KAS-Glostrup, hvor man kendte patienten.

Klage fra veterinærprofessor:
En ung pige påkørte en kat med sin bil. Hun standsede vognen, fandt katten
i live og bragte den til nærmeste Falck-station. Vagtmesteren på stationen
afviste at tage sig af sagen, men indvilligede i at telefonere til en dyrlæge.
Den unge pige kørte selv til dyrlægen, der konstaterede, at kattens rygsøjle
var brækket, hvorfor han aflivede katten. Den unge pige fik en regning fra
dyrlægen. Efter professorens mening burde Falck have henvist til politiet,
hvorefter regningskravet sandsynligvis var blevet dækket af det offentlige.
Vor undersøgelse:
Som privatbilist er det urimeligt, at man skal tage stilling til en hel del
formelle og administrative forhold, hvis man er uheldig at komme til at køre
et dyr over på landevejen.
Selv om der ikke findes særlig faste regler for, hvorledes man forholder
sig, og hvem der tager sig af hvad i en sådan situation, er det naturligt, at
Falck-stationerne hjælper, så godt de kan, og i øvrigt på egen foranledning
kontakter politiet med henblik på at få opklaret, om det offentlige eller even
tuelle forsikringer skal dække udgifterne. Under alle omstændigheder bør vi
hjælpe - i denne sag dækkede politiet regningskravet.
22

HJÆLP 1/75

HVAD LAVER UDVALGENE?

Uniformsnævnet
!

Mogens Falck

Med indførelsen af demokrati på arbejdspladsen blev det
hidtidige Uniformsudvalgs arbejde overført til det nu
værende Uniformsnævn, der arbejder med direkte kon
takt til virksomhedsnævnet.

Arbejdet har med navneskiftet ikke ændret sig væsent
ligt. Målet med et sådant udvalg må være i størst muligt
omfang at søge personalets ønsker m. h. t. uniformsgen
stande gennemført. Imidlertid skal der naturligvis også
på dette felt som på alle andre skeles til økonomien.
Eksempelvis kan et ønske om selv en lille ændring af
en kedeldragt betyde, at kedeldragtleverandøren må
ændre sine produktionsmaskiner for adskillige hundrede
tusinde kroner. Da korpset naturligvis skal refundere
dette beløb, lader enhvert ønske sig således ikke gen
nemføre.
Nævnet afholder møder efter behov, som regel 2-4 gange
om året. I møderne deltager følgende medlemmer:

Finn Petersen

Formand: Direktør Mogens Falck, København.
Stationsleder Eilif Asentorp, Roskilde.
Inspektør Finn Petersen, Esbjerg.
Vagtmester Svend Aage Hansen, Næstved.
Redder Ole Brønsholt, Brøndby Strand.
Falckoline Agnete Warming, Århus.
Sekretær: C. C. Greve, København.

Svend Aage Hansen

Ønsker og forespørgsler til disse møder kan indbringes
gennem stations- og regionsnævn samt ved direkte hen
vendelse til de enkelte medlemmer eller til Uniforms
nævnet, Falck-Huset, København.

Ole Brønsholt

Agnete Warming

HJÆLP 1/75

C. C. Greve
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Flyveulykken
i {Sønderborg
Den 7. november 1974 skete
den alvorligste ulykke i
korpsets flyhistorie. Under
indflyvningen til Sønderborg
Lufthavn forulykkede en ma
skine, der var chartret af
flyvetjenesten.

Ved ulykken omkom to pa
tienter samt vor kollega,
Niels Thorup, mens en ung
pige og falckoline Sonja
Andreassen blev reddet.
I det følgende bringer vi et
koncentrat af stationsleder
Fedder Jensens rapport om
redningsarbejdet:

Augustenborg Fjord ligger
parallelt med Sønderborg
Lufthavns bane 14. Der var
den pågældende dag en
stærk tåge, sigtbarhed ca.
50 meter, og i øvrigt var det
vindstille.
Stationen
i
Sønderborg
skulle hente en patient ved
flyet kl. 10.50. Kl. 10.55 gik
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redderne Ivan Niss og Leif
Jensen op i kontroltårnet. På
vejen herop hører de, at
flyet melder til kontroltårnet,
at det vil forsøge en landing
på bane 14, men umiddel
bart herefter mister tårnet
forbindelsen. En kontrolop
ringning til Skrydstrup Fly
veplads foretages for at un
dersøge, om man her kan
se flyet på radar’en, men
svaret er benægtende. Her
efter kører lufthavnschef
Flemming Collin og Ivan
Niss til bane 14, hvor de lø
ber ned til stranden. Fra
vandet høres råb om hjælp.
Fra ambulancen slår Ivan
Niss alarm til Sønderborg,
der afsender ambulancer,
svømmedykker og båd til
lufthavnen. Leif Jensen er
nået frem til stranden, hvor
fra han meddeler de nød
stedte, at hjælp er under
vejs.

Med båden sejlede man
efter lyden, og fik ret hur
tig de tre patienter og Sonja
Andreassen bragt i land.
Både den unge pige og
Sonja Andreassen var me
get afkræftede, mens de øv
rige patienter var druknede.
Niels Thorup var ikke at se
nogen steder.
Med helikopter og 2 fiske
kuttere samt 4 Falck-både
fortsattes
eftersøgningen
resten af dagen. Fredag
fandt man ved 11-tiden flyet
på 12 meter vand, hvorfra
det blev bjærget i land. Ef
tersøgningen af Niels Tho
rup fortsattes lørdag, hvor
det gav resultat.
Konklusion:
Vejrforholdene på landings
tidspunktet er formentlig år
sag til ulykken, idet Niels
Thorup må have taget fejl
HJÆLP 1/75

af landingsbanen og en
tågebanke, der lå over van
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Nlels Thorup, pilot.
Vi nåede Ikke at kende Niels
Thorup længe. Han blev ansat
den 31. december 1973. Men vi
lærte at sætte pris på ham som
en glad og dygtig pilot, der
kom godt ud af det med alle.
Hans fortid hos Bel-Air og Clmber-Air var den bedst tænkelige
til det Job, som han kun alt for
kort kom til at bestride.
Æret være hans minde.

Sonja Andreasen, falckollne.
Sonja gjorde sin pligt som
Falck-medarbejder, da hun først
og fremmest forsøgte at redde
sine patienter ved flystyrtet.
Ved siden af sig havde hun en
enestående hjælp i den kun 14årige Elise Rigelsen fra Tøn
der. Sonja er på vingerne igen
i sit job, og vi har kun grund til
at være glade for, at vi - trods
tragedien - i hende havde en
værdig repræsentant for Falck.

det. Niels kom til os fra Cimber Air, hvor han i flere år
havde fløjet med udgangs
punkt i Søndérborg, hvorfor
han var særdeles godt kendt
med forholdene her. Først
efter landingen, hvor maski
nen fyldtes med vand, blev
man klar over fejltagelsen.

Både Sonja Andreassen og
Niels Thorup gjorde, hvad
de kunne for at redde pa
tienterne. Det var således
under bestræbelserne for at
efterkomme korpsets mål
sætning - at redde menne
sker i nød - at Niels Thorup
mistede livet.
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BYGGESAGER

SPÆNDENDE BYGGERI I VIBORG
Siden 1969 har vi haft kon
krete planer om at bygge en
ny Falck-station i Viborg.
Men der var andre steder,
der trængte sig mere på og
sagen blev udsat. I 1972 er
klærede direktør Andersson,
at en ny station i byen ikke
kunne ventes de første par
år. Og det kom til at passe.
Men de to år var næppe gå

et før Arhus-selskabet fremlagde et konkret og meget
spændende projekt til en
station i 3 millioners-klas
sen. Projektet er vedtaget
af bestyrelsen, arbejdet på
begyndes nu og skal være
færdigt 1. november i år.
Det spændende ved Viborgprojektet er, at man forlader
de traditionelle garager til

Ringkøbing
Arbejdet med den nye station skrider godt
frem. Indflytning er planlagt til april og alt tyder
på, at planen holder.

Kerteminde
Korpset har overtaget en bygning fra automo
bilfirmaet Fehr & Co. Den er så velegnet, at
vi næsten kan flytte ind uden væsentlige æn
dringer. Den hidtidige bygning var i sin tid
epidemisygehus, og Kerteminde kommune
diskuterer nu, hvad den skal anvendes til.
Odense
Korpset har købt en ejendom af fa. Bülow &
Co. Efter nogle ombygninger vil den blive taget
i brug som hovedstation i Odense.
Dermed slutter en æra for Falck på Fyn, der
først overtog den gamle brandstation i byen
som første filialstation uden for København.
Siden kom fynboerne først med Falck som
brandvæsen - og i mere end 50 år har vi været
knyttet til den gamle station på Klostervej.
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fordel for en stor hal, hvor
kranvogne, redningskøretøj
er og personvogne kan ga
rageres. Kun ambulancerne
får udryknings-garager ud
mod Fabriksvej, hvor bygge
riet på små 2500 m2 skal
opføres på en 7.000 m2 stor
grund.
Garagehallen gør stationen
betydelig mere fleksibel end
vi normalt kender til. Den
kan let omdannes til andre
formål, eller der kan fore
tages delinger, eller man
kan garagere betydeligt fle
re køretøjer end normalt,
og vagtcentralen bliver pla
ceret som et „værkførerbur“
lidt hævet over gulvniveau.
En anden spændende ting
ved Viborg-byggeriet er, at
det bliver fuldført efter total
leveranceprincippet af et lo
kalt firma, der herigennem
skaffer 15-20 nye arbejds
pladser inden for den hårdt
ramte byggeindustri.
Stationens leder og mand
skab har selv været med til
at udforme og godkende
tegningerne. Ikke mindst
har overassistent N. K. Mo
gensen ydet sit bidrag. Han
er tidligere bygningskon
struktør, så han ved hvad
han taler om, når han frej
digt erklærer, at ethvert
byggeri kan kritiseres, men
dette er tip/top.
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Byen, der er kendt for kultur
og sikre skoleveje, har nu og
så fået en pæn Falck-facade.
For nogle og tyve år siden etablerede
Falck sig i Holstebro. Dengang havde byen
hverken statuer, gågader, gymnasium eller
vandmur. Men byen var som nu i udvikling,
og vi har da også måttet udvide Falckstationen adskillige gange.
Enhver, der kender til Falck-stationer som
udvides gradvis, ved, at de ofte ender med
en masse spildplads i form af gange og
krinkelkroge, der koster rengøring, varme
og meget renderi.
I Holstebro er det lige som om man får
mere og mere styr over tingene hver gang
der bliver bygget til. Og den sidste udvi
delse på små 300 m2 i to etager har sam
tidig givet stationen et præsentabelt ansigt
ud mod vejen.
I gule sten er opført en administrationsog vagtcentralbygning, der på 1. sal rum
mer køkken, skolestue, lægevæ?relse og
venteværelse.
Stueetagen rummer lederkontorer, ekspe
ditionslokale og en vagtcentral, der straks
giver visioner med hensyn til styrecentra
ler, der ikke forstyrres af stationens dag
lige drift og uvedkommende ophold. Fir
maet Bruun & Sørensen fra Århus har ind
rettet den, og det fortjener de ros for. Ikke
mindst skal det bemærkes, at man har sør
get for et system, hvorefter administratio
nens telefonnummer og stationens norma
le kaldenummer kan sammenstilles, så
vagtmestrene undgår det ubehagelige - af
nogle kaldt sindssyge - at de for hveranden samtale skal bede folk ringe op på et
andet telefonnummer, hvorefter den sam
me mand tager telefonen igen og fortæller,
at det er Falck.
Byggesummen er 1,2 mill. kr. Indflytningen
fandt sted i 1974, og i tilgift fik mandska
bet moderniseret opholdslokalerne. Ambu
lancegaragen, der havde plads til 6 vogne,
blev udvidet til det dobbelte.
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Skolestuen på 1. sal er lys og venlig med
mange muligheder for undervisning og
mødevi rksomned.

Stationen I Holstebro virker som en helhed
- trods flere om- og tilbygninger.

PERSONALIA

Teknisk
chef
Heine
Lisborg

I en alder af kun 40 år er
Fællesforbundets tekniske
chef, Heine Lisborg, den 27.
november 1974 pludseligt af
gået ved døden.
Lisborg blev efter realeksa
men ansat som kontorelev i
korpset i august 1952. I 1955
udnævntes han efter afslut
tet elevtid til assistent, for
herefter at avancere til over
assistent, fuldmægtig og af
delingsleder for vogntjene
sten i København. - Ved
Fællesforbundets reorgani
sering i 1970 kom han hertil
som korpsets tekniske chef.
Mange har i årenes løb lært
at sætte pris på Lisborg som
kollega og medmenneske. I
de 22 år, Lisborg var ansat
i korpset, blev han i alles
øjne den kollega, der kla
rede enhver sag, uanset
hvor håbløs, den så ud. Ligemeget hvor travlt, han havde,
var der altid tid til at tale
med andre om korpsmæs
sige og private problemer.
I kraft af sine udprægede
samarbejdsevner var Lis
borg, overalt hvor han kom,
en værdig repræsentant for
korpset. Det er umuligt her
at opregne alt det, han var
involveret i, men en væsent
lig del af æren for korpsets
kraftige udvikling og høje
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tekniske standard må tilskri
ves ham.
Lisborg var et af de meget
få mennesker i denne ver
den, om hvem man kan sige,
at de kun har venner - ingen
fjender! Af alle medarbej
dere stod Lisborg mig nær
mest. I kraft af vort mange
årige samarbejde blev han
for mig ikke blot den tek
niske chef og rådgiver, men
også den personlige ven og
vejleder.
Den pludselige bortgang har
lammet alle, der havde dag
lig kontakt med Lisborg i
Falck-Huset. Vi har mistet
en uerstattelig kolfega, med
arbejder og ven.
ÆRET VÆRE HEINE LIS
BORGS MINDE.
Mogens Falck

Vagt
mester
Sv. Aa.
Jacobsen

Med sorg har vi modtaget
meddelelse om, at vagtme
ster Svend Aage Jacobsen,
Holstebro, efter lang tids
sygdom den 7. januar 1974
er afgået ved døden.
Svend Aage Jacobsen blev
ansat som redder på statio
nen i Holstebro i 1955. I

1963 tiltrådte han på samme
station stillingen som telefo
nist, hvorefter udnævnelse til
vagtmester fandt sted i 1964.
Ved Svend Aage Jacobsens
død har man i Holstebro mi
stet en god kammerat og
kollega.
Æret være hans minde.
Afdelings
leder
Knud
Poulsen

Med sorg modtog vi med
delelse om, at afdelingsleder
Knud Poulsen, Driftsafdelin
gen, København, den 23. no
vember 1974 var afgået ved
døden.
Knud Poulsen blev ansat i
1934. I 1942 blev Poulsen
udnævnt til assistent i Han
delsafdelingen, i 1942 til
fuldmægtig og i 1954 til af
delingsleder for samme af
deling.
Knud Poulsen havde gen
nem sit mangeårige virke i
korpsets handelsafdeling en
erfaring, som korpset i man
ge situationer har kunnet
nyde godt af, og på statio
nerne landet over var Poul
sen en kendt skikkelse som
personen, der igennem man
ge år skaffede materiel og
udstyr.
Vi vil savne Poulsen på kon
toret i København.
Æret være hans minde.
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REDNINGSFØRER
Pr. 1. november 1974 er red
derne Vagner Kurt Madsen
og Tage Christensen, begge
Nr. Snede, udnævnt til red
ningsførere med uændret
tjenestested.

VAGTMESTER
Pr. 1. november 1974 er red
derne Ole Aagaard, Randers,
og Bent Klausholm, Vejle,
udnævnt til vagtmestre.
Pr. 1. november 1974 er vagt
mesteraspirant Jacob Jen
sen, Holstebro, udnævnt til
vagtmester.
Pr. 1. januar 1975 er redder
Arly Nielsen, Viborg, ud
nævnt til vagtmester.
Pr. 1. februar 1975 er redder
Erik
Flemming
Nielsen,
Odense, udnævnt til vagt
mester.
Ovennævnte udnævnelser er
alle foretaget med uændret
tjenestested.

ASSISTENT
Pr. 1. januar 1975 er red
ningsfører Bent Frederiksen,
Holstebro, udnævnt til assi
stent i Holstebro. Bent Fre
deriksen blev ansat på sta
tionen i Holstebro i 1962 og
blev på samme station ud
nævnt til redningsfører i
1968.
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Pr. 1. februar 1975 er red
ningsfører Svend Ove Gu
stavsen, Alborg, udnævnt til
assistent i Hobro. Gustavsen
blev ansat som redder i Nør
resundby i 1963 og blev på
samme station udnævnt til
redningsfører i 1970.

Assistent
Erik
Kyed

Pr. 1. december 1974 er vagt
mester Erik Kyed, Vejle, ud
nævnt til assistent med tje
neste som leder af vagtstuen
i Vejle. Kyed blev ansat som
kontorassistent på kontoret
i Vejle i 1964. Samme år for
flyttedes han til Grindsted,
hvor han gjorde tjeneste
som redder indtil 1968, på
hvilket tidspunkt han ud
nævntes til vagtmester på
stationen i Vejle.

Pr. 15. januar 1975 er assi
stent Kjeld Wilhøft, Hobro,
udnævnt til stationsleder i
Fåborg. Kjeld Wilhøft blev
ansat på stationen i Hobro
som redder i 1966. På sam
me station udnævntes han
i 1970 til assistent, en stil
ling, han har varetaget ind
til forfremmelsen som sta
tionsleder.

Pr. 1. januar 1975 er red
ningsfører Svend Bruun Jen
sen, Alestrup, udnævnt til
assistent i Alestrup. Svend
Jensen blev ansat som red
der i Alestrup i 1966 og blev
udnævnt til redningsfører i
1973.

STATIONSLEDER

Stationsleder Ewald Madsen
fra Faaborg er udnævnt til
stationsleder i Svendborg,
hvor han afløser Kaj Byg.
Madsen, der stammer fra
stationen i Esbjerg, får nu
lejlighed til at genopfriske
sin viden om ledelsen af en
større Falck-station.

I en alder af kun 25 år er
stationsleder Erik Falck ble
vet cand. jur. Efter sin
studentereksamen begyndte
Erik Falck studierne på Kø
benhavns Universitet, samti
dig med at han passede et
job som deltidsbeskæftiget
brandmand, først i Lyngby
og siden i Ballerup.
I 1974 blev Erik Falck sta
tionsleder i St. Heddinge, og
han har i sin korte tid der
nede både passet studierne,
jobbet og også haft tid til at
blive gift med fru Joan.
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Indbinding

Den traditionelle indbinding af Hjælp foregår
ved, at man sender hele 1974-årgangen (7 numre)
til redaktionen. Prisen er små 30 kr. pr. bind, og
udførelsen er prima. Men det tager lidt tid traditionelt op til Vj år. Sidste frist for Indsen
delse er 1. april.

Færdsel
Rådet for Større Færdselssikkerhed har holdt års
møde. Fra debatten og den skriftlige beretning
kan vi fortælle, at den nye færdselslov, der er
ved at være klar til folketinget, bliver skrevet i
et forståeligt sprog. Blandt andet bliver en vej
farende til en trafikant, et førerbevis til et køre
kort, et motorkøretøj til en bil og en knallert til
en knallert.
Kænguroklubben, der består af medlemmer, der
alle har dokumenteret, at de har reddet livet eller
undgået alvorlige kvæstelser, fordi de har an
vendt sikkerhedssele, da de kom ud for et færd
selsuheld, har nu ca. 1200 medlemmer.
Rådet er desværre ramt af sparekniven, hvilket
blandt andet betyder en nedgang i antallet af
numre af skolepatruljebladet Trafikanten.
En langtidsplanlægning fortæller, at man på me
get seriøst plan arbejder med kommende op
gaver i trafiksikkerhed. Såvel psykologien som
propagandafilosofien er taget i anvendelse, og
man må håbe, at bestræbelserne krones med
held.

Med FALCK som forbillede
Nedenstående billede forestiller en Mercedesambulance, malet i Falcks røde/hvide farver, kø
rende i Københavns gader. Men der står ikke
FALCK malet på den. Der står såmænd KØBEN
HAVNS BRANDVÆSEN, og det betyder så vidt
vides, at brandvæsenet lidt efter lidt vil male
sine ambulancer i samme farvekombination som
os. For nylig gik man ind på i det såkaldte AM
BULANCEUDVALG, at brandmænd til ambulance
tjeneste burde have samme uddannelse som
Falck-reddere, og det bevirker, at den køben
havnske og øvrige ambulancetjeneste nu efter
hånden er ved at komme på samme niveau. Men
om nogen fusion er der slet ikke tale.

Brandblade
To brandblade er blevet sammensluttet pr. nytår.
Brandinspektørforeningens blad „Brandfare og
Brandværn** og Dansk Brandværns Komités blad
„Dansk Brandværn** er sluttet sammen med det
fælles navn BRANDVÆRN. Alle Falck-statloner
vil modtage bladet som abonnementer. Får man
det ikke, skal der rettes henvendelse til selskabs
hovedkontor eller fællesforbundet.
En anden ny ting er, at journalist Peter Hjort er
blevet tilknyttet bladet „Brandmanden“, der tid
ligere har haft kommunale brandfolks formand
og medlemmer som skribenter.

Dødsfald

Chefbilinspektor
Frede
Jensen fra Statens Bilin
spektion er pludselig af
gået ved døden i en alder
af 57 år.
Frede Jensen har ved
flere lejligheder hjulpet
Falck med råd om vur bil
park, i første omgang am
bulancerne. Således er
de nye ambulancers sik
kerhedspolstring og lille
rude mellem bårerum og
førerrum hans fortjeneste.
Ikke mindst da Falck-redderne gav forslag til
større bilsikkerhed overraskede Frede Jensen
ved på sin sædvanlige håndfaste måde offentligt
at træde frem og sige, at vi havde ret i vore syns
punkter.
Frede Jensen var nemlig manden, der satte den
almindelige bilists mening lige så højt som de
skriftkloge.

Forureningsbog
I de senere år er der fra forskellig side fremkom
met en del informationsmateriale vedrørende for
urening og forureningsbekæmpelse.
Dette materiale er nu samlet i en ny håndbog,
der benævnes „FORURENING", og som er ud
sendt til samtlige stationer. Vi er overbevist om,
at bogen kun vil blive brugt sjældent, hvorfor
den er opbygget på en sådan måde, at en skade
stedsleder kan bruge indholdet på skadestedet.
Der er således ikke tale om en egentlig lærebog,
men nærmere et opslagsværk til brug på skade
stedet.
Bogen forsynes løbende med nyt informations
materiale.
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SID
Det hæderkronede DASF,
som tæller nogle tusinde
Falck-folk som medlemmer,
har skiftet navn til SID, hvil
ket siges at være forkortel
sen af SPECIALARBEJDER
FORBUNDET I DANMARK.
Fordi forbundet hedder SID,
er det ikke tanken at eta
blere sig om siddende for
bund ligesom der ikke agtes
noget fremstød mod stående
udvalg. Men økonomisk sid
der man vist ret godt i det...

BREVE
Blandt de mange breve, vi
modtager og afsender, er
der nogle mere eller mindre
utilsigtede morsomheder f. eks.:

Vi har hørt om præmietyre,
men —
- 2 stk. abede pulversluk
ker til brug ved præmiequist!
Stationslederen i Næstved
og andre bliver nok glade.
Til Deres kølige
orientering
- Jeg meddeler Dem her
med, at vi dags dato er
holdt op med at have dyb
fryser.

Bliv endelig stående
- Nu har jeg stået i Falckkassen i 6 år og vil derfor
gerne ud igen.
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Nok reparerer vi, men
- Vil De venligst lave min
motorcykel, AX.........om til
en bil!

Ikke begravelsesfirma
- Vi vil gerne høre, om
Falck dækker en, der er
død.
Måske kun i tørvejr
- Dækker Falck en bil, der
er fjernet af politiet forleden
dag på Søndergade i regn
vejr?

Vi fylder kun 68 år
- Jeg har været abonnent i
al min tid og aldrig brugt
jer. Nu, hvor jeg er 75 år,
vil jeg gerne vide, om ...
Hvad sker først
- Må jeg gerne vente med
at betale til jeg får penge
eller brug for jer igen ...

KRAMFALKEN
Købes:
Gamle iltflasker, udtjente bå
rer, brugte frømandsdragter,
hanefødder,
skræddertaljer
med stor livvidde, skruer
uden møtrikker og møtrikker
uden
skruer,
gulvmåtter,
ældre bækkener, hovedpuder
med fjer. Alt kan bruges.
Billet til driftsafdelingen mrk.
CCC-genbrug.

Et par spidse albuer kan af
hentes. Brugt flere gange,
bl. a. i „Køreklar“ og TV.
Henvendelse
sekretariatet,
mrk. PK.

Hvem har set faderen til mit
barn? Billet mrk. RZ til re
daktionen.

Isglatte veje onskes. Haves,
regn og slud. Henvendelse:
Snedronningen.

Et par flade vittigheder byt
tes til et billigt grin. Telefon
ingen hindring. Henvendelse:
Falck I Vejle, mrk. VN.
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80 ÂR I FALCK
Den 1. april finder et sjæl
dent dobbeltjubilæum sted
i korpset. Tvillingerne Mo
gens og William Falck hir
begge været ansat i 40 ér.
Mogens Falck er direktør
for De Danske Rednings
korps Fællesforbund og så
ledes manden, der skal få
de mange beslutninger i
korpset koordineret. Willi« m
Falck er direktør for Fatc<s
Redningskorps Odense A'S
og dermed direkte chef 1or
alt, hvad der hedder Fal:k
på Fyn og omliggende øur.

Mogens Falck

jå

At være den, der sammen med selskabsdirektørernc i
Falck-koncernen skal træffe de afgørende beslutninge* i
en virksomhed med 5.000 ansatte, fordelt på 156 arbejds
pladser og 2800 køretøjer er ikke altid et misundelsesvi?rdigt job. Men MOGENS FALCK har en enestående evne til
at skære igennem, være kontant og holde sig vel informe
ret. Ikke altid gennem formelle eller bureaukratiske kana
ler, for Mogens Falck horer lige så gerne på en redder s?m
på en liniechef. På billedet er „chefen“ foreviget i en hos
os traditionel nytårssituation: Glasset knuses med håb om
lykke.

William Falck
På Fyn er der agerhøner, fasaner, rådyr og bukke, men kun
én Falck: WILLIAM FALCK. At vide alt og være med til alt,
samtidig med at give udtryk for, at man ikke behøve'* at
være på sit kontor, er en kunst, som William Falck mes rer.
Efter en årrække i København og St. Heddinge bosatte Wil
liam Falck sig i 1956 på Fyn, og lige siden har han som en
grå eminence været med allevegne. Og fordres det, at nan
kravler I brandtøjet, er William Falck også med på det.

Carnegi-medaljer
Det er sjældent at Falck-reddere, der har som job at redde
mennesker og værdier, får officielle fortjenstmedalje for
deres indsats. En undtagelse er redningsførerne OSVALD
HØRDUM og BENT STÆCKER fra Ballerup, der nu har
modtaget Carnegifondens belønningsmedalje i sølv og et
pengebeløb for deres indsats ved sammenstyrtningsulyk
ken i Skovlunde den 3. december 1973.
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Korpsets
image
For få år siden rejste vor personale
forening spørgsmålet om korpsets
navn og image. Man mente, at der
var for mange valgmuligheder og at
vor fremtræden udadtil var for for
skellig.
Gennem en instruks om anvendelse
af korpsnavn, der netop er blevet god
kendt af direktionen, skulle der være
rådet bod på nogen af problemerne.
Fællesforbundets tekniske afdeling
har gennem materialudvalget godt
hold på vognmærkningen, og når det
gælder formularer og brevpapir er der
nu retningslinier at gå efter.
Vi har ikke - som nogle - ofret 1/4
million kroner på at lave et gennem
gribende system med nøjagtig angi
velse af navneskrifter og bomærke
placeringer. Det ligger mere i korp
sets ånd at fremstille en forholdsvis
billig instruks og så leve videre i hå
bet om, at medarbejderne - og ikke
mindst de, der rejste kritikken - vil
leve op til indholdet på en fornuftig
måde.
Det eneste, der efter de nye regler er
undtaget for standardskrifter, er byg
ninger. Årsag: Arkitekter og bygher
rer er folk, der ynder en vis frihed
til at placere bogstaver, konturer og
mærkeligt udseende falke - og den
frihed er svær at berøve dem.

som
exportvare

Fra idé til virkelighed
En idé fik grobund ved en
tilfældighed. Afdelingsleder
W7. Y. Penny, Handelsafde
lingen i København, aflag
de rutinemæssigt konsulent
besøg hos et byggeadmini
strationsfirma i Kokkedal
med henblik på salg af
brandslukningsmateriel. Det
var i juli 1974.
Firmaet administrerer store
byggeprojekter, bl.a. Køben
havns Amts Sygehus i Her
lev, og Handelsafdelingen så
muligheden for at koble salg
af
brandslukningsmateriel
ind i denne proces. Men
samtalen ændrede hurtigt
indhold og form. En i korp
set registreret idé, nemlig
markedsføring af know-how,
havde fundet en makker.

CBC
Den potentielle kunde, CBC
Byggeadministration A/S, vi
ste interesse for vor organi
sation og ideen med mar
kedsføring af vort know-how
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i udlandet. Fra korpsets si
de havde man erkendt, at en
modning af denne idé ville
kræve betydelige ressourcer,
og at man dels i markedsfø
ringsfasen og dels i projekt
fasen skulle opbygge et sy
stem helt fra bunden.
CBC har - sideløbende med
de egentlige byggeprojekter
- gjort projektstyring til et
særligt speciale. Med en stab
på 130 ingeniører, arkitekter,
økonomer og jurister har
man placeret sig i rollen
som professionelle ledere, og
man råder over et integreret
EDB-styringssystem til hånd
tering af projektinformation.
Denne projektviden og kend
skab til rollen som konsulen
ter anviste en hurtig vej til
realisering af ideen, og gjor
de således et samarbejde
mellem CBC og korpset na
turligt.

Know-how
Know-how er en internatio
nal betegnelse for „kend

skab til“ eller „at vide hvor
dan“. Korpsets know-how er
vor organisation. Det fak
tum, at ulykker sker, og an
dre akutte situationer opstår,
er ikke specielt for Dan
mark. Det sker verden over.
Men det er specielt for Dan
mark, at brand-, ambulance-,
rednings- og autohjælptjeneste er samlet i samme orga
nisation.

Samarbejdet
Mange udenlandske delega
tioner aflægger hvert år be
søg hos os for at se, hvor
dan den danske redningstje
neste fungerer. Den interes
se, der vises vor måde at
organisere tingene på, styr
ker os i troen på det sam
arbejde, der nu er indledt
med CBC.
Under fællesbetegnelsen DA
NISH EMERGENCY SYS
TEM er etableret en konsu
lentgruppe, der vil blive sam
mensat af CBC og Falckpersonale efter behov og op35

Figur fra den engelsksprogede systembeskrivelse der fortæller, at det danske redningssystem vil kunne ar
bejde som en enhed fra forskellige stationer i f.eks. en kommune eller et regionalområde.

gavernes karakter. Princip
pet i samarbejdet er, at
Falck repræsenterer varen,
og CBC forudsætningerne
for at markedsføre og leve
re varen.

Produktet og kundegrupper
Mange lande har allerede et
ambulance- eller brandvæ
sen. Andre steder i verden
er denne vigtige del af den
sociale velfærd og tryghed
ikke etableret.
Bestående
korps kan samordnes og ef
fektiviseres, og nye hjælpe
organisationer skal opbyg
ges. CBC og Falck stiller vi
den til rådighed for sådanne
opgavers løsning. Det er
produktet.
Korpsets know-how er vort
redningssystem
(organisa
tion). Dette redningssystem
kan opdeles i et teknisk sy
stem, personale system, kom
munikationssystem og et ad
ministrativt system. Disse
36

delsystemer indgår som et
integreret led i brand-, am
bulance-, rednings- og/cller
autohjælptjenestc. Det bety
der, at vort hovedprodukt er
det totale redningssystem,
men at vore opgaver også
kan begrænses til kun at
omfatte etablering af ambu
lancetjeneste eller måske ud
dannelse af brandmandskab.
Kunderne kan være en kom
mune, et regionalområde el
ler en stat. I samarbejde med
kunden gennemfører konsu
lentgruppen en forundersø
gelse af behovet og giver
forslag til etablering af et
redningssystem med alle re
levante tjenestegrene.
Efter kundens ønske gen
nemføres endvidere planlæg
ning, konstruktion, dimen
sionering af stationer, vog
ne og materiel. Der tilrette
lægges og gennemføres ud
dannelsesprogrammer
for
mandskabet.

Alle disse aktiviteter styrer
gruppen og afleverer med
bistand i den første drifts
periode et funktionsdygtigt
redningssystem.

Opgaver
Konsulentgruppen har på
begyndt udsendelsen af en
engelsk-sproget brochure via
ambassader i ind- og udland,
ligesom brochuren er præ
senteret i forbindelse med
forhandlinger om CBC-projekter i Mellemøsten. Fra
korpsets side vil der i forbin
delse med opgavernes løs
ning blive behov for udsta
tionering af medarbejdere
fra såvel teknik som admi
nistration og undervisning.
Alt i alt tegner det nye sam
arbejde spændende, og det
vil være en udfordring for
vore medarbejdere at videre
give korpsets ideer og erfa
ringer.
//et?.
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Samtale med fællesforbundets direktør, Mogens Falck, der i anledning af
40-års-jubilæet blandt andet fortæller, hvordan han sejlede med spande
som ror, og hvordan han lavede sit eget førerbevis, der dog siden er om
byttet.

SELVFØLGELIG

ER DER TING
DER ÆRGRER
- Jeg var knapt 17 år gammel, da jeg
begyndte min løbebane i korpset. Det
var på kontoret i Tietgensgade, og i
1934 var der ikke noget med fine orga
nisationsplaner og stillingsbeskrivelser.
Man var slet og ret kontormedhjælper
og hjalp til med alt. Min lyst var det
praktiske, så allerede året efter kom jeg
til Vejle som redder, og de næste år gik
med at lære korpset at kende fra bun
den. Det har altid været kendetegnet for
os Falck-sønncr, at vi måtte begynde
som alle andre i korpset.
- Efter nogle år kom jeg til København
og var indtil 1943 overassistent i Rød
ovre, og så begyndte min tid som sta
tionsleder i Præstø.
- Præstø er en lille Falck-station, hvor
alle må være med til alt. Det gjaldt end
nu mere dengang, men jeg må ærligt
indrømme, at jeg her oplevede min mest
interessante tid i korpset. Jeg kom til
byen på et tidspunkt, hvor besættelsen
for alvor gav problemer.
- Da politiet blev taget havde jeg fået et
praj dagen i forvejen. Jeg skyndte mig
op på stationen og sikrede mig politiets
stempler, ekstra nummerplader og ratio
neringsmærker. For nu skulle Falck til
at være byens eneste „myndighed“.
HJÆLP 2,75
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- Jeg var byens politimyndighed.

- Kort før krigens slutning måtte min
bror, William, flygte fra St. Heddinge
til Sverige. Han fik mit førerbevis og
mine papirer, og dem kunne han sagtens
bruge, for vi lignede hinanden så meget,
at folk havde svært ved at se hvem der
var hvem. Så tog jeg hjem til Præstø og
lavede et sæt nye papirer og et nyt fører
bevis til mig selv. Jeg havde jo alle
stemplerne. Og for at man ikke skulle
opdage, at William ikke var der mere,
satte jeg nummerpladen på min bil og tog
af og til til St. Heddinge. Selv barberen
anede ikke uråd, da jeg kom for at blive
klippet. Men senere har han dog spurgt
os, hvem der egentlig var hvem.
- I Præstø oprettede vi vagtværn, som
jeg var leder af. Samtidig kunne vi sor
tere dem, der skulle med, så modstands
folkenes ledere var i vagtværnet, og kun
ne således operere under et mere officielt
dække.
- Lige efter krigen indsamlede vi mad
til Holland. Modstandsbevægelsen havde
beslaglagt nogle kuttere, så vi tog en af
dem - MB 34 - og begyndte at sejle
afsted med fødevarerne. Tilladelser hav
de vi ikke, men vi var optændtc af lysten
til at få vore fødevarer frem i de rette
hænder.
- Turen var nu ikke uden problemer.
Første stop var Kielerkanalen, hvor vi
måtte forhandle os frem til en gennem
sejlingstilladelse fra kommandanten i
Kiel. Så røg vandpumpen, og vi måtte
finde en båd, der ville slæbe os, indtil
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vi havde repareret. Men til Holland kom
vi dog, og vore fødevarer blev afleveret.
I Nordsøen mistede vi roret på hjem
vejen. Men kaptajn Bentzen gav ordre
til, at vi skulle styre med spande - og
så stod vi nogle stykker på hver side og
„styrede“ skibet med at bremse med en
spand, som vi sænkede ned. På den må
de nåede vi Bremerhaven - og skønt vi
ikke ejede papirer eller tilladelser, var de
allierede flinke ved os. De slæbte båden
på land og reparerede roret, så vi kunne
komme hjem igen. Og resten af turen
gik fint.
- I oktober 1949 blev jeg driftsleder i
Næstved, og jeg styrede nu stationerne
i Næstved og Præstø. Jeg har altid be
fundet mig godt i Sydsjælland, og det er
en af årsagerne til, at jeg for 15 år siden
har købt mig et husmandssted i Jungshoved, hvortil jeg kører så snart der er
tid.
- Da korpset fyldte 50 år i 1956 blev
jeg direktør i København, og så måtte
jeg vige det praktiske liv til fordel for
det administrative. Engang imellem kun
ne man nu godt have lyst til at få lidt
mere luft under vingerne, men man må
jo affinde sig med vilkårene. Ikke fordi
jeg vil klage. I 1970 skilte vi som be
kendt Københavns A/S og De Danske
Redningskorps Fællesforbund på den
måde, at jeg blev chef for fællesforbun
det, og min bror, Jørgen, chef for Kø
benhavn A/S.
- Jeg prøver at tage afslappet på det
hele. Det er man nødt til at gøre i disse
tider. Men selvfølgelig er der ting, der
ærgrer en. Kun sjældent tager jeg pro
blemerne med hjem, selv om der til
tider kan være nok af dem. Men skal
jeg se tilbage på de 40 års glæder og
sorger kan jeg heldigvis indrømme, at
der har været flest glæder. Det har tit
været vanskelige tider, men vi har dog
overlevet.
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- Det jeg korpsmæssigt har været mest
ked af var, da vi i 1969 afhændede
Falcks Flyvetjeneste. Flyvning har altid
været sagen for mig. Personligt har jeg
haft certifikat, og jeg har været med til
at hente omtrent alle korpsets nye flyve
maskiner hjem fra fabrikkerne i udlan
det. På grund af travlhed med andre
ting deponerede jeg mit certifikat i 1964,
men jeg er stadig - sammen med Wil
liam - en varm forkæmper for Falckflyvning. Det var derfor også en stor
personlig glæde for mig, da vi påny fik
overtalt bestyrelsen til at anskaffe et fly.
- Og jeg glæder mig også til fly nummer
to. Også denne gang har William og jeg
personligt været på fabrikken og sikret
os, at alt bliver leveret som det skal.
Det er mit indtryk, at de fleste indenfor
korpset deler min opfattelse af, at flyv
ningen med patienter i vore egne fly
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fungerer tilfredsstillende for alle parter.
- Fremtidens problemer hos os må vel
kunne løses. Op til en overenskomst
situation og med EF-krav om arbejdstid
etc. for kørende personel er der nok af
jordnære problemer at tage fat på. Men
et stort langsigtet problem er for mig ge
nerationsskiftet i korpset. Jeg tror på
Falck som et foretagende, drevet efter
privatøkonomiske principper. Det er min
overbevisning, at serviceniveauet overfor
publikum vil være højest, hvis man som
nu skal tænke på, at Falck også skal
overleve morgendagen. Vi har en kon
stant udfordring i konkurrencemulighe
den og skal derfor kunne træffe vore
beslutninger hurtigt og effektivt. Men
med de udsigter der er i dag vil jeg hå
be, at løsningen kan blive en selvejende
institution til gavn for såvel medarbej
derne som det samfund, vi betjener.
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Samtale med Odense-selskabets direktør, William Falck, der i anledning
af 40-års-jubilæet fortæller om sine oplevelser og sit syn på morgenandagter
i Odense.

JEG VIL HAVE DET GODT
17 år gammel startede karrieren. Kon
torelev i København, elev i redningstek
nisk tjeneste i Odense og så gik det slag
i slag, assistent i Randers, København og
igen i Odense. Her rundede William
Falck af som overassistent før turen gik
til St. Heddinge som stationsleder. Men i
1950 kørte flyttevognen påny til den
fynske hovedstad. William Falck var nu
driftsleder for ODENSE A/S og i 1956
fulgte udnævnelsen til direktør.
- Jeg har altid befundet mig godt på Fyn,
siger jubilaren, og det er vist alminde
ligt kendt fra julefortællinger og deslige,
at jeg gerne vil hjem hurtigst muligt, når
møder m. v. har trukket mig bort fra
øen. For øvrigt er jeg ikke ligefrem no
gen hund efter møder, - konferencer
står min hu slet ikke til, - så jeg del
tager kun i den udstrækning, hvor det er
tvingende nødvendigt.
Om jeg har oplevet noget? Ja, mon ikke,
- også en hel del som ikke skal nedfæl
des på et stykke papir. Nå, men all
right, - det startede som sagt i 1935, og
når jeg i dag tænker tilbage på årene
som fulgte og ser på sagerne, som det
ser ud i dag, ja, så er det jo noget for
andret. Dengang var der ingen, der talte
om 13-timers regel. Vi havde vagt 3 da
ge ad gangen. Startede vi f. eks. på vagt
tirsdag morgen kl. 7.30, så kørte vi igen
nem til onsdag kl. 17.00 - så først havde
vi fri og det vel at mærke, hvis der ikke
var travlt eller ferie, for så var det nød
vendigt at tage et ekstra nap. Man til
stræbte 1 ugentlig fridag samt fri hver
3. søndag - ak, men det var ofte disse
friheder gik fløjten.
- Nå, jeg føler nu ikke, at jeg har taget
skade af den tids krav, og rundt om har
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vi da også veteraner, der deler min op
fattelse.
Det vil føre for vidt at komme ind på
redningsaktioner o. I., men jeg kan da
lige nævne vor assistance til en nedstyr
tet DAKOTA-maskinc på Stevns i 1947
- trods det, at jeg lå med halsbetændel
se, da alarmen kom, var vi lynhurtigt på
stedet, men desværre var der kun red
ningsarbejde at udføre - alle 22 ombord
værende var omkommet. I den politiløse
tid var jeg for øvrigt sådan en slags selv
bestaltet politimester i St. Heddinge, idet
jeg var med til at oprette landets første
vagtværn, - en idé der hurtigt blev efter
fulgt andre steder. Lyntogskatastrofen
ved Odense var jeg ikke med til, - men
ved et mærkeligt tilfælde fulgte jeg be
givenheden på afstand. Min bror og jeg
var i Kenya. Vi var kommet meget sent
til vor rasteplads og lukkede tilfældigvis
op for radioen, da speekeren fra Nairobi
fortalte om ulykken og nævnte det for
trinligt udførte redningsarbejde.
- Vi kan jo ikke komme udenom, at åre
ne efter 2. verdenskrig har givet en vældig
opblomstring af korpsinitiativer, og det
har været spændende at være med i be
slutningsfasen. Jeg tænker bl. a. på star
ten af vor udenlandstjeneste DETA, der
senere blev til ERA. Hotelbyggeriet og
oprettelsen af korpset i Hamburg var et
spændende eksperiment, som har vist sig
at være levedygtigt. Men der har jo også
på de hjemlige græsgange været arbejds
opgaver, der har krævet store beslutnin
ger. Sammenlægningen af de to rednings
korps, vor voldsomme ekspansion i tres
serne og som jo tilsyneladende stadig på
går. Den aktivitetsnedgang vi havde i
1974 var da vist et engangsforetagende for ODENSE A/S’s vedkommende i alt
fald, - i dag har vi fuldt op at gøre.
Etableringen af korpsets første flyvetjene
ste var jeg også med til, og isvinteren i
1956 hvor vi fløj i pendulfart BeldringeKastrup lagde grundstenen til oprettel
sen af flyveruten, - der er en succes,
selvom den ikke mere er i vort regi.
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Men vi er da på vingerne igen, og det
er mit absolutte indtryk, at vore ambu
lancefly vil komme til at betyde mere
og mere for vor patientbefordring.
Og så er vi jo igang med vor nye hoved
station på Rugårdsvej. Vi skulle gerne
flytte ind til august.
Føler De Dem som veteran?
- Nå, det er vel groft sagt. Men når man
i mange år har været igangsætter, så må
det vel være rimeligt, at man efterhån
den får lidt mere pusterum. Jeg har jo
for vane - og det mener jeg er en god
vane - at mødes med mine nærmeste
medarbejdere til en kop kaffe hver mor
gen. Vi får altid gennemdrøftet de fore
liggende korpsproblemer, og jeg får delt
ud til højre og venstre, så jeg ikke selv
ligger med noget. Vor lille „morgen
andagt“ beskæftiger sig også med andet,
- af og til får vi ordnet regeringsproble
mer langt bedre end på Christiansborg.
Jeg vil have det godt. Husk på, jeg har
jo meget at gøre. Får og lam skal pas
ses, - hønsene skal der ses til, og jeg
skal lidt mere i skoven. Mine linieche
fer må tage sig mere og mere af de dag
lige ting, - så jeg „generes“ mindst mu
ligt. Men jeg er ikke aflægs - jeg vil
have lov at opføre en krigsdans en gang
imellem!
-writer.
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Aktion

Japan
Air
Lines

Af de aftrykte breve og nedenstående skema fra Berlingske Tidende kan man se, at aktionen forløb godt. Bag
efter kan der altid indvendes om den eller den ikke
burde have været med. Det korte med det lange i denne
historie er, at vi først på et fremskredent tidspunkt i
aktionen fik sikkerhed for, at der ikke var tale om smit
tefare, f. eks. kolera. Havde vi negligeret denne mulig
hed og sat katastrofeplanen i værk, kunne Københavns
Brandvæsens og vor egen ambulancetjeneste i hoved
staden være blevet lammet. Det er stadig i erindringen,
da en af vore ambulancer transporterede en norsk stu
dent, der viste sig at have kopper. Dengang blev såvel
reddere som senere kørte patienter og deres pårørende
isoleret på Blegdamshospitalet - og vi blev ringet sønder
og sammen af vrede mennesker, der mente, at vi burde
have handlet anderledes.
Aktionen gik godt, men den bekræfter, at vort kompli
cerede samfund med jumbojets, giftfabrikker og alt godt
fra havet pludselig kan stille krav til et redningsvæsen,
som kun alt for sjældent anerkendes, når man sidder ved
forhandlingsbordet.

Falck: Kredslægen og vi har
handlet rigtigt med japanerne
Minutrapport fastslår, at maveforgiftningen
kulminerede, da alle var på vej til hospital
Det synes nu tastslået, at
det var næsten umuligt nt
forudse konsekvenserne, da
den japanske jumbojet i
mandags landede i Kastrup
med 144 maveforgiftede ja
panere. Sygdommen kom
nemlig først rigtig frem, da
de syge var på vej til hospi
talet.
Falck har fremlagt denne
minut rapport:
6.50 Flyet lander.
9.21 Kredslægen beder på
vej til lufthavnen om en
enkelt ambulance uden ud
rykning. Han ved, at 40 har
lettere maveonde. Den ene
ambulance er blot i bered
skab.
9.50 er tre busser, der alli
gevel opererer for Japan Air
Lines på vej til Kastrup i
tilfælde af, at passagererne
skal til observation. Ingen er
alvorligt syge. For en sikker
heds skyld og af hensyn til
ældre, triller seks ambulan
cer roligt mod lufthavnen. ■
9.51 er yderligere 10 am
bulancer på vej. tre holdes
parat i København. Falck må
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ikke sende flere vogne af
sted end nødvendigt. En evt.
smitte må ikke bredes.

Første udrykning
10.06 har to patienter fået
det meget dårligt De to før
ste ambulancer starter ud
rykningssignalerne.
10.17 kommer første pati
ent til Blegdamshospitalet,
første bus kører fra Kastrup.
10.18 fastslås det at der
ikke er smittefare. Fire am
bulancer kører nu med ud
rykning fra Kastrup, politiet
alarmeres for at hjælpe bus
serne gennem byen. 000-centralen orienteres.
10.20 er der ikke brug for
flere ambulancer. Sygdom
men nærmer sig sit højeste,
mærkes det i busser og am
bulancer.
10.48 Sidste vogn fra Ka
strup.
11.00 Alle er nu på BlegdJmshospitalet, sygdommen
kulminerer.
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Dyrlægens kone
er på ferie

- Ja, det er Ålborg
- Her er 01
- God morgen 01
- OK, jeg kører ud nu
- Modtaget O1 - god tur.
Denne og lignende samtaler
finder sted hver morgen om
kring kl. 9 på Falck-stationen i Ålborg. Det er 17 dyr
læger, der på denne måde
oplyser vagtstuen om, at per
sonalet her har overtaget dyr
lægens telefonvagt i de næ
ste 22 timer.
Siden 1. juli 1974 har Falck
i Ålborg virket som dyrlæge
vagt i 22 af døgnets 24 timer.
Dyrlæge Bent Ramsgaard
Jensen, Hjallerup, er en af
de 17 dyrlæger, der er tilslut
tet aftalen. Vi besøgte dyr
lægen for at få et indblik i,
hvordan denne aftale, der er
den første og indtil nu den
eneste her i landet, fungerer.
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- Gennem de sidste 10 år
har jeg sammen med nogle
kolleger forsøgt at finde en
løsning på det problem, at
vore koner eller øvrige fami
liemedlemmer så at sige var
bundet på hænder og fødder
for at passe telefonen, når vi
kørte ud. Sidste år kom vi
til at tænke på, at hos Falck
er der døgnet rundt nogle
mennesker, der passer tele
fon, så måske det kunne la
de sig gøre, at få de samme
mennesker til at passe vores
telefon. Dette er faktisk bag
grunden for den nu etable
rede aftale.
- Naturligvis stillede vi me
get store forventninger. Fra
nogle af mine kolleger var
der også nogen skepsis. De
tænkte vist nok mest på,
hvordan klienterne ville rea
gere, når man var vant til

altid at kunne tale med sin
egen dyrlæge eller dennes
kone. Nu er der mulighed
for at komme til at tale med
13 forskellige vagtmestre.

- Nu hvor ordningen har
fungeret i godt og vel et
halvt år, har det vist sig, at
der ikke var grund til at væ
re skeptisk. Systemet funge
rer virkeligt godt, og efter
hånden som klienterne har
vænnet sig til, at det er Falck
man taler med, men det er
klientens egen dyrlæge, der
kommer, er der ingen pro
blemer.
- Og familien er blevet fri
gjort. Jeg er forresten græs
enkemand i øjeblikket. Min
kone er rejst sydpå på ferie.
Hun har ikke haft ferie i 10
år. Ja, - har ofte ikke en
gang kunnet gå til købmanHJÆLP 2/75

Dyrlæge Bent Jensen, Hjallerup,
og Falck I Alborg er i konstant
forbindelse med hinanden med
henblik p& assistance til grise,
heste, køer og andre dyr, der
trænger til kyndig hjælp.

den, for hvem skulle så pas
se telefonen.
- Naturligvis har der været
nogle små begyndervanske
ligheder. Det værste var vel
nok, at vi udarbejdede en
fælles annonce, hvoraf klien
terne opfattede, at det kunne
være en hvilken som helst af
de tilsluttede dyrlæger, der
kom. Det var man ikke til
freds med. Man ville have
besøg af sin egen dyrlæge,
for ham kendte man. Men
det har også hele tiden væ
ret tanken.
- Rent økonomisk er det vo
res indtryk, at aftalen er i
samme prisleje som det, vore
kolleger andre steder i lan
det må betale, såfremt man
vil etablere en vagtordning.
Det er normalt, at man byg
ger et hus, som stilles til rå
dighed for et pensionistægte
par eller en forhenværende
centralbestyrerinde, der så
påtager sig at passe telefonen
døgnet rundt. Fordelen ved
vores aftale er efter min me
ning, at vi overhovedet ikke
har personaleproblemer el
ler bekymringer i forbindelse
med sygdom eller afvikling
af ferie. Det må Falck tage
sig af.
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Systemet
Systemet fungerer på den
måde, at de tilsluttede dyr
læger hver har telefontid
mellem klokken 7 og 9. Her
kan klienterne ringe, hvis de
ønsker at tale med dyrlæ
gen, og samtidig indtelefone
res mange besøg. Kl. 9 star
ter dyrlægen på sin rundtur,
og på privattelefonen ind
kobles en telefonsvarer, der
henviser til dyrlægevagtens
telefonnummer (Falck). Hver
dyrlæge har i sin vogn en ra
dio med selektivt hornop
kald. Efterhånden som øn
sker om besøg indtelefone
res til Falck i Alborg, bliver
de videregivet til dyrlægen
via radio. På vagtstuen har
man en fortegnelse over, hvil

ke sygdomme, der kræver
øjeblikkelig dyrlægeassistan
ce, og man har tre former
for opkald:
1 hornopkald = normalt
opkald
2 hornopkald = hastebesøg
3 hornopkald = omgående.
Vagtstuen
På vagtstuen i Alborg er
vagtmester Thingbak blandt
de, der fungerer som dyr
lægevagt.
- Vi har på vagtstuen i øje
blikket ca. 50 opkald i døg
net. Fra ledelsens side op
lyste man inden ordningen

trådte i kraft, at man i givet
fald var indstillet på, at ord
ningen kunne kræve en mand
mere på vagtstuen. Det har
vi dog ikke fundet nødven
digt - endnu.
- Vi havde ventet større
problemer, men er blevet
glædeligt overrasket. Natur
ligvis kan det af og til knibe
med at forstå klienternes
sprog, når det drejer sig om
symptomer. Men her er så
vel klienterne som dyrlæger
ne meget forstående og
hjælpsomme.
- Vi er også glade for syste
met med selektivt opkald.

Det hindrer unødvendige for
styrrelser på vagtstuen. Når
dyrlægen kører ud, tænder vi
en lampe med hans vogn
nummer, og så er vi hele ti
den orienteret om, hvem der
kører, og hvem der er hjem
me.
- I øvrigt tror jeg nok, at de
fleste vagtmestre betragter
aftalen som en afveksling i
det normale job. Og vi er jo
vant til at skulle hjælpe alle,
der er i nød. Dyrlægevagten
glider ind som en del af
dette.
Ipet

Hos gårdejer Poul Jensen fra Allerup er det en gris, besøget gælder.
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Skrækfilmens indtog i Danmark

DET TÅRNHØJE HELVEDE
- Hvis blot I arkitekter ville
spørge os brandmænd om,
hvordan man skulle bygge
et højhus!
Sådan omtrent er afslut
ningsbemærkningen fra San
Francisco’s brandchef, spillet
af Steve McQueen, til hotel
højhusets arkitekt, Paul New
man.
Efter timers kamp mod et
frådende ildhav, som for
vandlede åbningsfesten af
det over hundrede etager
høje hotel til et tårnhøjt hel
vede.
Omkring 200 mennesker mi
stede livet, og vi følger man
ge menneskeskæbner. Ro
mantik og konstellationer
mellem chefer og sekretærer
bliver afløst af nervepirren
de og faretruende klatren i
rør og gange, forcering af
flammehav for at redde små
børn og en enkelt kat.
Filmen er professionelt instuderet og optaget. Natur
ligvis er den essensen af
højhusbrand i Korea og Sao
Paulo, hotelbrand i Køben
havn og på Rhodos, kombi
neret med instruktør og for
fatters frie fantasi.
Men
selv
professionelle
Falck-folk
sidder tilbage
med tanker om, at en harm
løs ildebrand kan udvikle
sig, når alting går galt.
Brandfolks arbejde er vist på
en spændende og dog livs
nær facon. Vi bemærker, at
kommunikationen
mellem
helikoptere, brandfolk, politi
og hotelpersonale tilsynela
dende fungerer perfekt med
radio og telefon. Vi ser også
hvorledes få sekunder skil
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ler en heldig redningsaktion
med helikopter fra død og
lemlæstelse. Indblik i fore
byggende
foranstaltninger,
såsom stigerør, branddøre
(der af og til er blokerede),
el-skakter (der skulle have
været brandisolerede), over
vågningsudstyr (der trods
dobbeltsikring svigter) får vi
også.
En film, der kan få det til
at løbe koldt ned af ryggen
på mange. En film, der bør
ses af Falck-folk. Den kom
mer i biografen. Den er til
egnet brandmænd over hele
verden. Se den som drama
tisk underholdning med et
dystert sigte. Det er rendyr
ket skrækpropaganda.
Men selv om ame
rikansk bygnings
reglement tillader
mere end dansk,
er situationerne
ikke utopiske
herhjemme i mindre
format.
( Kjær)
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Det er
altsammen
løgn
Jensen —

De bli’r
klogere
og
klogere
(fra Politiken)
Af direktør Bent Banning
Kan De huske, fuldmægtig
Jensen, hvor ked De var af
Deres 40 års fødselsdag,
fordi De vidste, at fra nu af
ville Deres notering være
faldende på arbejdsmarke
det?
Kan De også huske, fuld
mægtig Jensen, hvordan De
lagde noget af Deres ferie
omkring Deres 50 års fød
selsdag for - øh - ja, hvor
mange år siden er det nu?
Rejse væk og unddrage sig
hyldest, hed det - men De
og jeg kender den rigtige
grund, ikke? Det er livsfar
ligt at være gammel på ar
bejdsmarkedet i dag.
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Og i det sidste par år har de
to midterste cifre i Deres
personnummer været Deres
livs bedste bevarede hemme
lighed. De er skræmt, Jen
sen - men det skal De holde
op med nu. Denne her arti
kel skal kunne forandre hele
Deres liv. Det er nemlig
løgn alt sammen - alt det
med, at når man er gammel,
så er man færdig. Alt det,
De har brug for i firmaet,
har De mere af nu end for
20 år siden. Det skal De lige
vide.
Og så tag i øvrigt et par
fotokopier af artiklen her og
lad dem ligge og flyde, når
de højrøstede unge løver fra
edb-afdelingen kommer ind
- med deres infame frem
medord fra Handelshøjsko
len og deres fimsede, krops
nære tøj. De fyre kunne ha’
godt af at vide, hvordan sa
gerne egentlig står. Ikke?

Hvordan står de så, sagerne?
Det er de to amerikanske

forskere Strother og Schaie,
som har lavet en kæmpestor
langtidsstudie - flere hun
drede personer er hver testet
flere gange livet igennem:
man har undersøgt deres
sproglige evne (verbal intel
ligens), og hvad har man
fundet? Omkring 55 år top
per den - og ved pensions
alderen er den stadigvæk
markant bedre end når man
er 25.
Har jeg ikke ret, Jensen?
Det er den bedste nyhed, De
har fået i mange år - lige
siden De fik Deres udnæv
nelse? ’Den vidt udbredte
anskuelse, at den åndelige
færdighed aftager med alde
ren, må fra nu af betegnes
som diskrimination’, siger
man nu i rationaliserings
gruppen ved de Tyske Er
hvervsorganisationer (RKW).
Jamen, hvordan gik det dog
så til, at man i årtier er gået
rundt og har troet, at hjer
nen begyndte at skrumoe
allerede før man var 20?
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- Neuroanatomen Herbert
Haug forklarer det på den
måde, at man ved målinger
af hjernevægt ikke tog hen
syn til den højere legems
vægt hos de yngre end hos
de ældre (samtidige) voksne.
Da hjernevægt er afhængig
af kropsvægten skal de yngre
jo have tungere hjerner. For
bare at være jævnbyrdige.
Når dette indarbejdes i tal
materialet, er hjernevægten
ens indtil 60 års alderen.
1 det hele taget ser det ud
til, at der har været metode
fejl i en lang række kraftigt
publicerede, ældre undersø
gelser om sammenhængen
mellem alder og intelligens.
Skoleuddannelse
og
hel
bredstilstand og den regel
mæssige benyttelse af perso
ners hjernemæssige inventar
fremstår nu tydeligt som
langt mere vigtige faktorer
end alderen, men helt mod
sat tidligere tiders tro er nu
den opfattelse ved at vinde
frem, som går ud på, at en
højere alder på en række
centrale områder betyder
højere
intelligens.
Hvem
ville for eksempel for nogle
år siden have turdet holde
på, at ’lærerbetinget intelli
gens’ (ord- og talforståelse,
f. eks.) er stigende med al
deren! Eller at den ’åndelige
bevægelighed’
(opfattelses
evne, forståelse for sammen
hænge) forbedres tydeligt
med årene helt op til pen
sionsalderen?
De kan få alle de kurver, De
har lyst til, fuldmægtig Jen
sen. Bare s^riv. Men her er
en række egenskaber, hvor
De er blevet bedre og bedre
med årene, uden at De såmænd har lagt mærke til
det.
Nu stiller jeg dem op, så De
lige kan klippe dem ud:
Og så er der naturligvis noHJÆLP 2/75

Stigende med årene er:
Dømmekraft.
Selvstændighed og evne
til planlægning.
Evne til at nedsætte
spændinger i firmaet.
Ansvarsbevidsthed.
Arbejdsmæssig erfaring.
Evnen til at skille privat
besvær og fagligt
arbejde.
Forståelse for sammen
hængen.
gen egenskaber, som svinder
ind, jaja, vist er der så (jeg
kan hviske Dem, at det
drejer sig om sådan noget
som: høre- og synsevne,
modstandskraft
over
for
langvarig belastning af fysisk
og psykisk art. Det er også
sådan noget som muskel
kraft og hastighed i infor
mationsforarbejdning. Men
hvad betyder alt det det er
jo det væsentlige, der bliver
bedre og bedre. Har jeg ikke
ret?)
Men nu er det min salighed
på tide, at personaleafdelin
ger rundt omkring bliver
klar over de faktiske forhold
i hjerneindustrien. De viden
skabelige undersøgelser, som
viser tal om stigende evner
med stigende alder ligger
snart fremme alle vegne det er bare at gå til dem.
Alligevel må jeg nok slutte
med en undtagelse. Når nu
De ved julefrokosten bliver
anbragt ved siden af den
lille frøken Fryyd fra hoved
kassen - tror De så ikke, De
skulle overlade hende til
ham den lange, flødefarvede,
langhårede merkonom, der
har anbragt sig på hendes
anden side i sine stramme,
brede bukser? Tror De ikke.
De nu kan trøste Dem med
Deres nyvundne, åndelige
overlegenhed? Og lade ham
få chancen - bare i år.

OM AT
KASTE MED
STEN
I radioens „Køreklar" og i
dagspressen kan man af og
til høre og se Falck-medarbejdere, der fortæller om
sikkerhed. Blandt andet er
det et stadigt råd, at man
skal passe på fotografiappa
rater etc. på baghylden, for
di de kan kastes frem ved
kollision.
Og hvad ser man så i det
pulveriserende
Falck-liv??
Falckoline- og reddervogne
med forbindskasser, lygter,
håndtasker, stokke og ambu
lancehåndbøger for ikke at
tale om ambu-sæt på bag
hylderne.
Det er vist det, der hedder
at kaste med sten, når man
selv bor i et glashus. Brug
to minutter sammen med
mekanikeren til at finde
nogle andre og mere hen
sigtsmæssige placeringer, så
baghylden fremover forbe
holdes patientens bløde hat!
Forhåbentlig bliver nakke
støtter i Falck-biler om føje
år obligatoriske.

BREVE UDEFRA

Falck, Frederiksberg
Jeg sender her en hilsen med tak for den
hjælp, jeg fik, da jeg blev udskrevet fra
Dianalund Nervesanatorium.
Tak til de flinke reddere og tak, fordi I
sørgede for, at jeg fik et sted at sove, da
flyveren blev indstillet på grund af sne
vejr.
Jeg håber, puden kan pynte lidt i jeres
dagligstue.
Med venlig hilsen
Grethe Sasserson
Station Frederiksberg oplyser, at redder
Steen Dalkvist har assisteret.

Hr. direktør Jørgen Falck
Falcks Redningskorps

Den islandske handicapgruppe, der har været Københavns Kommunes gæster i anledning
af Islands 1100 års jubilæum, er nu rejst tilbage til Reykjavik med mange gode minder
fra opholdet i Danmark.
På Københavns Kommunes vegne vil vi gerne takke for den enestående hjælpsomhed og
venlighed, der er blevet vist over for vore gæster overalt i landet, hvor man har bedt om
Falcks Redningskorps assistance. Vore gæster var meget imponerede over den hurtighed
og dygtighed, hvormed Falcks Redningskorps udførte sit arbejde, og vi har fået indtryk af,
at man var meget glad for den lille hilsen, som hver af deltagerne fik med hjem til Island
i form af en forbindskasse.
Med venlig hilsen
Egon Weidekamp
Urban Hansen
Overborgmester
Borgerrepræsentationens formand

Hr. direktør Jørgen Falck
Falcks Redningskorps

I anledning af den i Herning politikreds afholdte katastrofeøvelse vil jeg gerne takke
Falck for det gode samarbejde, der har været ved såvel øvelsens tilrettelæggelse som
ved dens afholdelse. Vi fik afprøvet katastrofeplanen for Herning politikreds. Resultatet
er ikke endeligt gjort op, men jeg kan allerede nu sige, at der vil ske ændringer i planen
på grundlag af øvelsen.
Jeg kan endvidere oplyse, at øvelsen var meget lærerig for politiet.
Venlig hilsen
E. Dahl-Madsen
Politimester
Herning
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Falcks Redningskorps Århus A/S
Efter at have læst diverse indlæg i dagspressen vedrørende overenskomst og uoverens
stemmelser mellem Deres selskab og Arhus Taxa føler jeg en spontan trang til at sige
Dem tak for en usædvanlig god behandling gennem de snart tre år, jeg har været nødt
til at benytte mig af Deres assistance til KH og AS.
Den service, De har ydet mig, er enestående, hvadenten De har sendt en falckoline eller
en redder. Venlige og hjælpsomme mennesker, der altid modtager en med et smil.
Venlighed, hjælpsomhed og præcision er et kendetegn for Falck i Arhus.

Venlig hilsen
Willy Hvardinger

Falcks Redningskorps
Torsdag den 14. november kl. 16.45 forsvandt kontakten mellem speeder og motor i min
bil under kørsel i Fredensgade. Det lykkedes mig at rulle vognen til busstoppestedet på
nordsiden af Fredens Bro - midt i myldretiden, som det var, var hverken jeg eller med
trafikanter lykkelige for situationen.
Fra en automattelefon i „Broens Bodega“ ringede jeg ca. 16.50 til FALCK. Kl. 17.15 blev
vognen afleveret på mit værksted, LYON Auto, Tingvej på Amager.
Jeg synes, det er fantastisk. - Og såvel værkstedet som andre, jeg har nævnt denne
lynhurtige service for, er også imponerede. Det ville jeg blot sige tak for!
Med venlig hilsen
Ole Sørensen

Den lynhurtige service blev udført af redder John Justesen fra Vesterbro.

Falcks Redningskorps
København

Fredag den 27. september blev jeg på Sjælland bagfra påkørt af en bil, hvilket havde til
følge, at jeg ved ankomsten til København måtte have Falck til hjælp for at åbne bagage
rummet. Min opringning skete fra Frederiksberg, og Falck-manden var der i løbet af kort
tid. Jeg er ikke bange for at påtale noget, såfremt jeg ikke er tilfreds, men i dette til
fælde er det det modsatte, der gør sig gældende.
Jeg bad om Falck-mandens navn og station, og han sagde Tom Pedersen, Frederiksberg,
og hjælpen skete ved 18-tiden i Rådmand Steins Allé. Ikke alene gjorde redderen et stort
arbejde for at få bagagerummet op, men han gjorde også sit til, at man igen kunne få
det lukket og låst, idet vognen natten over skulle henstå udenfor.
Hans arbejde var virkeligt prisværdigt og nævnes her til behagelig orientering.

Med venlig hilsen
Peter Hansen
HJÆLP 2/75
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Falck
Fredericia
Modtag vor bedste tak for hurtig og effektiv indsats vedrørende uheldet på værftet i
måndags.
Med venlig hilsen
FREDERICIA SKIBSVÆRFT A/S
Der er tale om en ulykke, hvor ilten svandt i lastrummet på coasteren „Eva Tholstrup“.
En skibsværftsarbejder reddede sig selv op, mens en anden bevidstløs måtte hejses op.
Begge blev kørt til hospitalet.
Redningsaktionen vanskeliggjordes ved, at man ikke vidste, hvad der var sket, og ej heller
hvor mange, der var nødstedte.
I redningsarbejdet deltog foruden to ambulancer

assistent Leif Poulsen
vagtmester Ejvind Magnussen
redder Per Lindberg-Nielsen
redder Iver Liln Jensen
inspektør Holm Hansen

Falcks Redningskorps Alborg A/S
Vedr.: abonnement 7122682

Dronninglund er ikke mere min faste bopæl, og jeg har solgt min bil. Ifølge besøg hos
Dem er det ikke muligt mere med opretholdelse af abonnementet, og derfor opsiger jeg
mit abonnement nu. Jeg beklager, at det ikke er muligt at have abonnement hos Dem
med en tysk bil. Med stor beundring for Deres organisation og ydelser.

Werner Wissensee, civilingeniør
Vesttyskland

Kære hr. Larsen
København

At sprede glæde for andre, det på sindet beror, disse sande ord kender 83 meget mere
end nogen tror. Jeg har kun mødt hjælpsom- og elskværdighed i meget stor tilstrække
lighed. En anerkendelse jeg tilbød gerne, men høfligt „nej tak“ - se det er en „stjerne".
På papiret vil jeg lette mit oprørte sind, fordi De hos mig kaldte trygheden ind.
TUSIND TAKI
Venlig hilsen
Marie Petersen
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Falck
Hjørring
En tak! Den 7/8 blev min kone hentet af Falck ved Norgesbåden og kort til Lemvig Syge
hus i en ny og meget behagelig vogn. Min kone er rask nu, og vi sender en særlig tak
til de to reddere, der kunne deres ting rigtigt.
Med hilsen
Chr. Kjeldsen, rutebilejer
De to reddere var Orla Nielsen og Ole Ørnbøil begge Hjørring.

Falck
Nyborg

Denne lille hilsen for at udtrykke min begejstring for den måde, Falck i Nyborg klarer
opgaverne på.
Forleden aften ved 11-tiden havde jeg motorstop i nærheden af Nyborg. Jeg fik kontakt
med den lokale Falck-station, hvor en meget elskværdig herre tog telefonen og meddelte,
at man snart ville indfinde sig.
7 minutter efter holdt man med endnu en meget tiltalende herre, der gjorde alt for at få
vognen startklar. Det lykkedes ikke, men med stadig megen venlighed blev jeg tilbudt
kørsel til Nyborg, hvor man ville se på sagen.
Atter overraskende at se - midt på natten - en mand springe frem og sige: - det tror
jeg let, jeg kan klare. Og om ikke vognen i løbet af 20 minutter var køreklar.
Jeg er helt med på, at vi, der abonnerer på Falck, skal have assistance. Men mit lille
brev skyldes udelukkende den sjældne situation at komme ud for en så stor velvilje af
samtlige personer, jeg mødte den aften. De bedes venligst lade min ros gå videre til rette
vedkommende.
Mang venlig hilsener
Hans Sørensen
Det velvillige personale var vagtmester John Nielsen, redder Svend Brødløs og assistent
Arnt Jespersen.

Lykke-lotteriet takker for fortrinlig indsats
til gavn for fysisk handicappede

Vi har hermed den glæde at kunne meddele, at salget af lodsedler i LYKKE-LOTTE
RIET 1974 er det største, der hidtil er nået i lotteriets 16-årige historie.
Dette overordentligt fine resultat kunne ikke være nået uden den omfattende og bered
villige assistance, der er ydet fra korpsets side både fra hovedkontoret og fra sta
tionerne ud over landet.
De fem samarbejdende invalideorganisationer, der står sammen om Lykke-lotteriet hvis overskud betinger størrelsen af den hjælp, organisationerne kan yde de inva
liderede - beder hver især, der har medvirket til opnåelsen af det tilfredsstillende
resultat, om at modtage vor hjerteligste tak for ydet indsats samt vore bedste ønsker
om et glædeligt 1975.
for LYKKE-LOTTERIET
Kai Simonsen
Kommitteret for Vanførefonden

HJÆLP 2/75
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Danske
Falck
redderes
synspunkt
bekræftet
af svensk
trafikunder
søgelse

Kollisions
sikret bil er
tre gange
så sikker
som
gennem
snitsbil

De svenske Volvo-fabrikker gør meget ud af at afprøve modellernes
kollisionssikkerhed - til gavn for de bilister, der er „inden for dørene“.

I marts 1974 udsendte Falck
den lille røde rapport TRA
FIKULYKKER. Som en
konklusion af en spørgeskcmaundersøgclse blandt vore
medarbejdere om. hvad der
kunne gøres for at nedsætte
trafikulykkernes antal og
skadernes grad, blev det på
peget, at kollisionssikret rat
og kabine måtte prioriteres
meget højt.
Ikke mindre end 80 7< af
Falck-mcdarbejderne anfør
te, at strengere krav til biler
nes konstruktion ville have
stor virkning på trafikulyk
kernes antal og skadernes
grad.
Falck-mcdarbejderne
blev bakket op af den davæ
rende chef for Statens Bil
inspektion, ligesom justitsmi
nisteren takkede for rappor
ten og lovede, at den ville
indgå i kommende overvejel
ser.

Nu har en svensk undersø
gelse af dødsulykker i 1973
afsløret, at VOLVO’s 140og 160-modeller, der har
denne indbyggede sikkerhed,
kun er årsag til 37 7c af de
forventede dødsulykker i
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Sverige. De forventede døds
ulykker udregnes ved hjælp
af en risikoantagelse, hvilket
vil sige, at man på baggrund
af antallet af bilmærker
multipliceret med deres gen
nemsnitlige
kørselslængdc
kommer frem til en sand
synlighed for, at der vil ske
så og så mange dødsulykker
med et bestemt bilmærke.
Naturligvis er en enkelt mo
delundersøgelse
ikke
til
strækkelig til en nøjagtig
placering af samtlige bilers
ulykkesrisiko. Men Volvo og
det svenske statistiske ccntralbureau er gået meget se
riøst til værks. Man har
blandt andet jævnført det
stærkt nedsatte dødsulykkes
tal for Volvobiler med kolli
sionstyper. Hver gang har
resultatet været det samme,
at Volvobilerne måtte anses
for at være 3 gange sikrere
end gennemsnitsbilerne, men
at førerne af Volvobiler ikke
afveg fra øvrige bilførere.
Det må således stadig anses
for lidt af en gåde, hvorfor
vi ikke herhjemme stiller
øgede krav til bilernes kon
struktionssikkerhed.
HJÆLP 2/75

FALCK

bygge
sager
lir

i Ringkøbing
har fået ny station

I adstadigt tempo og under ledsagelse af byens
sirener forlod mandskab og køretøjer for sidste
gang brand- og redningsstationen i Damstrædet.
Et kapitel i Ringkøbings historie var uigenkalde
ligt forbi. Efter at have tjent korpset i 35 år kunne
det gamle, tidligere sygehus ikke længere holde
trit med udviklingen. Nye og moderne faciliteter en helt ny Falck-station - blev indviet den 20. fe
bruar. I samme øjeblik kortegen af Falck-bilér
nåede den ny station, hejste direktør Jørgen Falck
og stationsleder Folmer Husted redningskorpsets
stander over bygningen, som dermed officielt var
taget i brug.

Den nye station i Ringkøbing er resultatet af et pænt og solidt gen
nemprøvet byggeprojekt - ledet af den københavnske driftsafdeling.
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Projektet til den ny station
blev påbegyndt i januar 1974.
I juni samme år blev første
spadestik taget. Og i februar
i år var man klar til indflyt
ning. Spejlvendt ligner byg
ningen stationen i Neksø.
Her i Ringkøbing er garage
anlægget dog noget større.
Grunden er 4000 m2 stor og
ligger lige ned til fjorden.
Stationsbygningen er opført
i beton, træ og røde teglsten,
og portene er af aluminium.
Der er 889 m2 etageareal at
bevæge sig rundt på, hvoraf
de 449 m2 er garagehal med
værksted og vaskehal.
I mandskabsbygningen er der
lederkontor, vagtstue, assi
stentkontor, 3 hvilerum hver
med plads til to mand, op-
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Den evigglade Folmer Husted
havde det helt store smil på, da
den ny station blev erklæret for
åben, og Indflytningen foregik na
turligvis med maner: optog gen
nem Ringkøbings gader af Falckbller.

holdsstue med dejlig udsigt
over fjorden samt spisekøk
ken, bade- og toiletrum.
Kælderen under mandskabs
lokalerne er indrettet med
slangevask, tørrerum, om
klædningsrum, fyr, depot og
skolestue samt sikringsrum
med Elektronic-tavlerne.
Mange taler blev holdt un
der indvielsen. Blandt andet
sagde borgmester Niels Skyt
te, Ringkøbing:
- Det er et nydeligt byggeri,

og jeg er sikker på, at det er
indrettet hensigtsmæssigt. Be
liggenheden kunne ikke være
bedre end her, hvor der er
udsigt over fjorden, og hvor
de trafikale forhold er i or
den.
Da Falck kom til Ringkøbing
for 35 år siden, kostede det
1 kr. pr. indbygger i kontin
gent for kommunen. Det var
dengang 1 kr., var 1 kr. værd.
Siden er vi da altid nået gen
nem forhandlingerne om

kontingentet til alles tilfreds
hed.
Der var tnlnge forhold på
stationen i Damstrædet, men
så meget større må glæden
være ved at tage den ny sta
tion i brug, sluttede borg
mesteren.
En spændende epoke er ind
ledt. Vi ønsker Ringkøbing
til lykke og minder om, at
den ny adresse er Vester
Strandsbjerg 25. Hvis du
kommer til Ringkøbing.

*

/ „Ugeskrift for Læger“
skriver læge Jens Hostrup-Pedersen bl. a.:
- Den ved tidligere lej
ligheder, også i Ugeskrif
tet, højt besungne danske
sygetransport er efter min
mening kommet til at lide
af den ikke ukendte bu
reaukratiske syge, hvor
man i adskillige tilfælde
er mere interesseret i at
fortolke kommunale og
amtskommunale bestem
melser end at betjene be
folkningen ...
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FALCK-BRANDVAGT nr. 24

FELDBORG

MAGNESIUM
Det nyfusionerede blad
„Brandværn“, der - lige
som Falcks Rednings
korps - skal give forbru
gerne størst mulig kvali
tet for en ikke for høj
abonnementspræmie, har
i sit nummer 2/75 på si
derne 4-7 en udmærket
artikel om magnesium,
skrevet af premierløjt
nant Sven Nielsen.
Falck-stationerne bedes
bemærke, at magnesium
har en udbredelse i bl.a.
luftfartøjer (helikoptere)
og bestemte former for
produktionsmaskiner.
Slukningskonklusionen
blev følgende:

Specialpulver, f. eks.
TOTALIT M: Bedst egnet.

Halon 1011, 1211 og
1301: Nogen personrisi
ko ved slukning.
Kulsyre: Næsten
ningsløst.
En lille begivenhed er und
gået vores opmærksomhed i
1974. Falck-brandvagt nr. 24
er åbnet i sommer. I Feld
borg, der ligger mellem Hol
stebro og Karup.

Brandinspektionen
havde
egentlig ønsket en VW-førstehjælpssprøjte, men den
forekom os for klein. I ste
det fik Randers-stationen til
opgave at bygge en „Kristrup-sprøjte“ med en Tran
sit 1250 som grundlag.
800 I vandtank, el-pumpe
og bærbar pumpe, højtryks
slange og 225 m C-slange,
samt diverse udstyr er resul
tatet.

Til sprøjten hører endvidere
to trykluftapparater.
Førstehjælpssprøjten
står
HJÆLP 2/75

som nævnt i Feldborg. I en
garage med tilhørende op
holdskøkken og toilet, op
ført af Aulum-Haderup kom
mune. Stationen i Holstebro
er vagtcentral og kommer
med den store sluknings
hjælp.
I- Feldborg er ansat brand
vagtsleder Bendt Nørgaard
og 6 deltidsbeskæftigede
brandmænd. En er slagter,
en anden købmand og lede
ren har samtidig en grillbar,
så man savner ikke fortæ
ringsmuligheder efter brand.
Selv om sprøjten er lille, er
den effektiv. Bortset fra
mandskabspladsen rummer
- og kan den - næsten det
samme som en af efter
krigsårenes så berømte nor
malsprøjter.

virk

Vand: Farligt at anvende.

Vand/hojtrykståge:
egnet.

Vel

Skum: Uegnet.

Brandtæppe:
slukke.

Kan

ikke

Læs nærmere herom i
„Brandværn“. Det findes
på alle Falck-stationer.
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VOGNE & UDSTYR

BLOK
SÆTTE
VOGN
I midten af tresserne med
førte det stigende behov for
store bjergningsvogne, at et
antal SCANIA’er blev indsat
på større stationer for at
dække et passende stort
område.
Disse bjergningsvogne til
godeså et stort behov i
korpset. Imidlertid må vi
konstatere, at lastvogne,
traktorer, gravemaskiner mv.
ikke er blevet simplere at
bugsere i de senere år,
tværtimod!

Med de stadigt mere avan
cerede konstruktioner vok
ser mulighederne for at til
føre køretøjerne skader, og
det er vist almindeligt kendt,
at reparation af eksempelvis
et planetgear ikke netop er
billigt.
Dette er baggrunden for ind
sættelsen af en ny bloksæt
tevogn, der forsøgsvis er
indkøbt til station Alborg.
Vognen er temmelig kostbar
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til trods for, at den er købt
brugt, og som det jo er til
fældet med de fleste store
specialkøretøjer, bliver det
årlige kilometertal ikke stort,
hvorfor det ikke er rentabelt
at indkøbe helt nye vogne.
Det pågældende køretøj er
en gravemaskinetransporter
fra 1967. Den har indtil vo
res overtagelse kørt i et lil
le område mellem forskel
lige byggepladser, og slita
gen er således rimelig i for
hold til vognens alder.

På værkstedet i Ålborg er
vognen blevet genstand for
et større hovedeftersyn. De
fekte dele er udskiftet, og
der er monteret et 10-tons
spil på bloksættevognen til
ophaling af havarister.
Sættevognens ladlængde er
8,15 m og bredden er 2,45
m. Vognen er indregistreret
til en lasteevne på 21 tons.
Den er således anvendelig
til de fleste større transpor
ter.

Fast chauffør på vognen er
redningsfører Frits Claesen,
Nørresundby.
- Med denne store blok
vogn har vi fået noget af det
bedste, der findes, til trans
port af større maskiner og
køretøjer. Selv om vognen
efter min mening endnu ik
ke udnyttes tilstrækkeligt,
har den allerede vist sin
værdi. F. eks. har vi for ny
ligt foretaget transport fra
Thisted til Silkeborg af en
bus, der vejede 8 tons.
Transporten forløb uden no
gen vanskeligheder, idet vi
trak hele bussen op på blok
vognen og kørte, som om
det var en almindelig lad
vognstransport.

- Vi har også foretaget
transporter af grønthøstere.
Selv om disse hver vejer
omkring 6 tons, har vi mulig
hed for at tage to med hver
gang. Det må da siges at
være rationelt.
- Specielt er jeg overbevist
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om, at vi med dette køretøj,
der vel må betragtes som
„et fejeblad i storformat",
dels vil have mulighed for
at foretage transporter af
mejetærskere, store land

brugsmaskiner samt grave
maskiner m.m. på en lettere
og hurtigere måde, og dels
vil vi kunne undgå mange
skader på disse maskiner
under transporterne.

Storm P. maskine til
oliebekæmpelse
For nogle måneder siden
kunne man i pressen læse,
at ESSO havde foræret sta
tionen i Nyborg en „Storm
P. maskine, som man håber,
at der aldrig bliver brug
for".
Der er tale om forskelligt
materiel til bekæmpelse af
oliespild, der oprindeligt
indkøbtes af ESSO til eget
brug. Materiellet omfatter
bl. a. to „oil-slimmers", som
suger olie fra vandoverfla
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den og pumper det til en
tank på land, 300 meter
spærrebomme, der forhin
dre olien i at flyde ud, og
en „oil-injector", der kan
sprøjte en væske ud på
olieflader, så de tørrer ind
og går til bunds, hvor de
smuldrer væk.
Heldigvis har der endnu al
drig været brug for materi
ellet, der repræsenterer en
værdi af 30-40.000 kr.

- Når først landbrugsmaski
nerne efter vinteren rigtigt
kommer i anvendelse, skal
vi nok få virkelig glæde og
udnyttelse af den nye vogn
6008.

DYKPUMPER
På foranledning af virk
somhedsnævnet skal det
oplyses, at man kan fo
retage
seriepumpning
med dykpumper, f. eks.
ved tømning af brønde.
For at kunne gøre det
kræves et særligt over
gangsstykke
(bund
skjold), som fås til de
fleste typer dykpumper.
Stationer med flere dyk
pumper og med behov
for seriepumpning med
disse pumper kan kon
takte indkøbsafdelinger
ne desangående.
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REPLIK
Frit efter
Robert Storm P.

Kvinder
og børn
skal i det
hele taget
holde
sig i bag
grunden
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Jeg har ladet mig fortælle, at et stort moderne firma
her i Danmark, med flere tusinde medarbejdere, et
firma, der oven i købet var et af de første med med
arbejderindflydelse, afholder en lille frokost for de
medarbejdere, der har tjent firmaet tro i 25 år.
Til denne frokost inviteres også et par af byens hono
ratiores, sammen med stationsleder og en repræsen
tant fra direktionen.
Men hvor utroligt det end lyder: - Hvem mangler?
Jubilarens anden halvdel! Netop hende, der har mat
tet sidde derhjemme hverandet døgn alene, plus alle
de timer med kurser, hvor han er væk både 8 og 14
dage ad gangen. Hende, der - all right - for år til
bage måske - måtte tage arbejde, for at han havde
råd til sin hobby, at være - ja hvad tror I? FALCK
REDDER.
Kvinder er jo ikke at betragte som for 70 år siden, da
Falck startede. Meget vand er løbet i stranden siden,
vi er nær ved ligeberettigelsen. Falck har da også
accepteret damer i sit brød, her tænker jeg på:
Kontorfunktionærer, falckoliner og branddesser.
Hvad om man fra direktionens side tog „halvdelens“
deltagelse i jubilæumsfestlighederne op til fornyet
vurdering? Så kunne undertegnede glæde sig til, om
ca. 12 år, at blive inviteret med til bords.
Med venlig hilsen Jytte Hansen, Roskilde

Kære Jytte Hansen!
De eller du kan roligt begynde at glæde dig til en
fest om ca. 12 år. For hvis din mand ellers vil ytre
ønske om det, bliver du inviteret. Vi har skriftligt fore
lagt dit brev for alle Falck-selskabers direktører, og
de erklærer samstemmende, at man aldrig har sat sig
imod et ønske fra en jubilar om at få sin bedre halv
del med til frokost eller fest. Det erkendes dog fra et
par sider, at man sjældent hører en sådan ytring.
Måske generer nogle sig for at fremsætte ønsket, og
de kan nu roligt lægge genertheden til side, når den
ne sag er kommet til alles kendskab.
Jubilæer fejres under mange former. Nogle ønsker en
hel personalefest, andre en markering i nærmest ube
mærkethed. Men en afvisning af ønsket om at være
sammen med sin kone synes ikke at være forekom
met i korpsets historie - tværtimod er der flere ste
der, hvor der bliver holdt tale for „hende“, suppleret
med en buket blomster.
Tak for brevet. Det er altid oplivende at høre fra
nogle, der vil gøre en indsats for at få et problem
be,ystRedaktionen

PERSONALIA
DØDSFALD
Argon
Markvardsen

Med sorg modtog vi med
delelse om, at salgsinspek
tør Vagn Mikkelsen, Århus,
i en alder af 51 år den 4.
februar 1975 er afgået ved
døden.
Vagn Mikkelsen blev ansat
som salgsinspektør i Ran
ders i 1962. I 1966 flyttede
han til Århus, hvor han si
den har varetaget en del af
salgsarbejdet.
Såvel blandt abonnenter
som blandt kolleger har
man ved Mikkelsens død
mistet en god vejleder og
ven.
Æret være hans minde.

Den 28. januar 1975 modtog
man med sorg meddelelse
om at vagtmester Thyge
Valdemar Hammild, Ålborg,
var afgået ved døden, kun
49 år gammel.
Thyge Hammild blev ansat
på stationen i Ålborg i 1943
og har gennem hele sin an
sættelsesperiode været til
knyttet stationen i Ålborg.
Thyge Hammild var en af
holdt person i Ålborg, og
han vil blive savnet blandt
abonnenter, kunder og kol
leger.

Æret være hans minde.

Den 15. februar 1975 mod
tog man i Svendborg med
sorg meddelelse om, at
vagtmester Argon Mark
vardsen var afgået ved dø
den i en alder af 66 år.
Markvardsen blev ansat som
redder på stationen i Svend
borg i 1947. På samme sta
tion udnævntes han i 1969
til redningsfører, og endelig
blev han i 1973 udnævnt til
vagtmestér.
Markvardsen vil - såvel
blandt Korpsets kunder som
blandt kolleger - blive sav
net.

Æret være hans minde.

IÛdnævnËlSËr
REDNINGSFØRER
Pr. 1. januar 1975 er redder
Kurt S. Jensen, Hobro, ud
nævnt til redningsfører i Ho
bro.

ASSISTENT
Pr. 1. januar 1975 er salgs
inspektør Knud U. Ander
sen, Viborg, udnævnt til as
sistent i Viborg. Knud An
dersen blev ansat som red
der på stationen i Haslev i
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1966. I 1969 flyttede Ander
sen til Viborg som salgs
inspektør. Denne stilling har
han varetaget siden.

DISTRIKTSLEDER

ADMINISTRATION
Pr. 1. januar 1975 er kontor
assistent Kirsten Legaard
Christensen, Ålborg, ud
nævnt til kontoroverassi
stent. Kirsten Christensen
blev ansat på kontoret i Ål
borg i 1971 og har været
beskæftiget samme sted si
den.

E. Skaanlng
Pedersen

Konstitueret distriktsleder E.
Skaaning Pedersen, Slagel
se, er med virkning fra 1. ja
nuar 1975 udnævnt til di
striktsleder for Vestsjæl
land.
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Fra Vejle meddeles:
Station Give har indsat en 7000 I tankvogn
bygget på Mercedes 1113 chassis og med Ruberg pumpe og vandkanon.
Station Grindsted har indsat en 7000 I tankvogn
bygget på Bedford chassis og med Ruberg
pumpe og vandkanon.

Apropos kvindeåret
Så har oen forste pige været på ambulance
kursus. Efter 2Vi års ansættelse i Hillerød
nåede Malle som den forste ind i det aller
helligste på Landtransportskolen. Og dermed
er forskellen uigenkaldeligt forbi. For vil man
være med, så må man sandelig også vise,
hvad man duer til. Og Malle duede til det hele.
- Det er et godt kursus. Alle falckoliner burde
simpelt hen gennemgå det. Godt nok var der
lidt skepsis mod mig den første dag. Men
bagefter var der ingen skånsel. Jeg har loftet
bårer i en uendelighed. Ambulancetjeneste er
dog nok forbeholdt mændene. Jeg tror, det er
for tungt for piger. På den anden side er det
måske også lidt overdrevet med den megen
løfte- og bæreteknik her på kurset. Det kan
godt komme til at virke urealistisk. Og jeg er
ikke den eneste, der mener sådan, fortæller
Malle fra Hillerød.

Station Veile har indsat en 12000 I tankvogn
bygget på Scania chassis og med Metz pumpe
og vandkanon.
Tankvognene er bygget op dels på lokalsta
tionerne dels på værkstedet i Vejle.

REGISTRERING AF ARBEJDSULYKKER
I forste kvartal af 1974 registrerede Arbejdstil
synets Ulykkesstatistik 5.894 arbejdsulykker.
Det er jo ved lov påbudt at anmelde disse, og
for at få disse blanketter ud til alle virksom
heder - store som små
udleverer Falckmandskabet på ambulancerne en kuvert fra
Arbejdstilsynet til den virksomhed, hvor ulyk
ken er sket. Kuverten indeholder bl. a. et ske
ma, der skal udfyldes og af virksomheden ind
sendes til Arbejdstilsynet.
Det er imidlertid kun 286 at de 5.894 anmeldel
ser, der er kommet via korpset. Noget kunne
derfor tyde på, at de fleste virksomheder er
omhyggelige med udarbejdelsen af disse blan
ketter. Alligevel skal vi selvfølgelig fortsat ud
levere blanketterne, netop for at huske virk
somhederne på pligten m. h. t. anmeldelse af
arbejdsulykker.

Redder Max Elbæk fra Lyngby viser, hvorledes
stationen opbevarer arbejdstilsynets blanketter
i plastik - klar til udlevering fra ambulancens
handskerum.
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Der må være en kant!
Det er en kendt sag. at det er ubehageligt at
få skægget i postkassen. At få håret i et mo
torspil er imidlertid heller ikke særlig rart.
Og I den anledning skal vi erindre om, at
cirkulære 30/72 vedrørende hårlængde stadig
er gældende. Det gor da heller ikke noget, at
der er synlig forskel på reddere og falckoliner.

Et plaster på såret
På en tur sydover for nylig med tre damer
svigtede gearstangen i en åbenråers køretøj.
Til fods måtte han begive sig til en telefon for
at tilkalde Falck i Åbenrå.
I mellemtiden blev de tre damer i bilen udsat
for en temmelig sur, tysk politibetjent, der
ikke fandt stedet egnet for „parkering". Trods
mange forsog på at forklare betjenten situa
tionen på tysk, ville han skrive rapport, og han
begyndte at kontrollere bilens lys og øvrige
instrumenter.
Ved De hvad damerne sagde til dette, spørger
åbenråeren? . . .
Nej ...
De sagde PIP.
Men jeg kunne heldigvis hurtigt glæde dem
med en præcis og god Falck-service. Og siden
tillige med et Falck-abonnement. Det er nem
lig dyrt ikke at være Falck-medlem.
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KOMMUNIKATION
- SOM DEN KUNNE VÆRE
Direktør til distriktsleder:
I morgen får vi solformørkelse, og det er noget,
som ikke finder sted hver dag. Jeg vil derfor bede
Dem samle stationens mandskab på parkerings
taget, så jeg kan give de nødvendige oplysninger.
Hvis det skulle blive regnvejr, samles vi i garagen.

Distriktsleder til stationsleder:
I morgen vil direktøren arrangere en solformør
kelse på parkeringstaget, og det er ikke noget, som
sker hver dag. De skal derfor samle mandskabet
på parkeringstaget, for at de kan få oplysninger.
I tilfælde af regn samles vi i garagen.

Stationsleder til assistent:
I morgen vil direktøren formørke solen på par
keringstaget. Det er noget, som sker hver dag. I
tilfælde af regn skal alle samles i garagen.

Assistent til redder:
l morgen formørkes solen på parkeringstaget. Det
har direktionen givet ordre til i dag. 1 tilfælde af
regn vil solen ikke komme i garagen, hvor vi alle
samles.

God idé
belønnet
Den 31. oktober forlod ra
diomekaniker Gustav Peder
sen, afdeling 41, Rank Arena
efter 3 års ansættelse (hvor
af det sidste som tillidsmand
for smedene).
Inden han forlod sit gamle
firma for at blive ansat som
Falck-redder i Århus, nåede
Gustav at få godkendt en
idé af idéudvalget. Forslaget
indbragte ham kr. 500,- i
honorar.
Den belønnede idé gik ud på
følgende: Gustav Pedersen
har fremstillet en beskyttel
sesskærm til montering på
firmaets forskellige afklippeværktøjer. Skærmen er frem
stillet i et gennemsigtigt
plastmateriale og er på ca.
3X3 centimeter. Den på
monteres ca. 2 cm over selve
klippeværktøjet og forhin
drer, at det afklippede mate
riale spredes over et større
område og derved lægger
sig på printene og kan give
risiko for kortslutning i
disse.
Kanal M sender en hilsen
til sin tidligere og initiativ
rige kollega og ønsker ham
alt vel i det nye job hos
Falck.

Gustav Pedersen modtager sin
belønning af ing. Skovsbøl.
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Blokvogn

T<

Falck i Ålborg har indsat
blokvogn som forsøg. D
kan transportere støre l<
retojer end de nc rrm
autotransportvogne, 1. el
landbrugsmaskiner,
sn
busser og lastvogne. D
må bære op til en sres 1
- og forsøger sxai vise, <
flere sådanne vogne er nc
vendige i korpsets voc
park.

'NDE

Ammoniak
Næsten 2.000 medarbeidere i korpset har i dette fo
gennemgået et suppleringskursus I bekæmpelse af ulyk
med ammoniak.
Falck-stationerne skal ved uheld straks ringe til Fale
Vejle, der sorger for eksperthjælp fra AMONIA.

En indsats for præsidenten
Republika Jugoslavia Socijallstika Federativna har i an
ledning af Tito's besøg i Danmark i november måned til
delt redder Erling Petterson, Vesterbro, og assistent Lau
Larsen, Rodovre, hver en „Medalja za Zasluge“ for ambulcnceeskorte til præsidenten under hele hans ophold
her i landet. Det var en spændende opgave, siger Falckfolkene samstemmende, men det var hårde dage. Der
blev kort meget stærkt i kortegen på grund af frygt for
attentat, og sa kunne det tit være svært at folge med.
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Sygetransport er andet
end hyrekørsel!
Desværre er det endnu ikke lykkedes at
finde en fornuftig løsning på de udfald,
vi stadig ser rettet mod os fra visse hyre
vognes organisationers side.
Vi forstår egentlig godt hyrevognsorga
nisationerne. De skal kæmpe for nogle
vognmænd, der er i nøjagtig samme
situation som os: Foretagne investerin
ger i mandskab og materiel med henblik
på at yde sygetransport for amter og
kommuner har mistet deres grundlag.
Der er skåret ned - og det er sket effek
tivt.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi
har løst problemet ved at kunne sætte
vore personvogne og reddere/falckoliner
ind på et øget antal abonnementsture.
Vore stationer gør også en indsats for
på lokalt plan at få rimelige ordninger
med hyrevognene om den kørsel, der er
tilbage. Men disse lokale fredsaftaler
forstyrres desværre ofte af tilrejsende
organisationsfolk, der åbenbart ser det
som deres opgave at skabe problemer.
Taxa’s sidste argument: at alle vogne,
der kører sygetransport, bør være hyre
vogne, er helt hen på overdrevets mark.
Hvad skal man med et friskilt, et taxa
meter og måske en mellemrude, når pa
tienter skal køres for det offentlige på
hospitalet??
I forvejen er vi af den opfattelse, at der
er et spring fra normal hyrevognskørsel
til sygetransport. I sidstnævnte tilfælde
er det ikke bare gjort med at køre til
afhentningsstedet, trykke på hornet - og
så vente at fru Jensen med det bræk
kede ben selv kan stavre hen til vognen.
Falck-redderne er instrueret om, at turen
begynder hos patienten og ender samme
sted. I øvrigt måtte det også være bedre,
om man i stedet for at interessere sig
for, om en kørsel er hyrekørsel eller
sygetransport, begyndte at se lidt på
chaufførens forudsætninger. Enhver, der
kører sygetransport, bør efter vor opfat
telse have fornøden hjælpeuddannelse og
første-hjælps-udstyr til rådighed.

Det mener

FALCK

om Den nye færdselslov
Ved lovforslag nr. 99 har justitsministeren frem
sat det længe bebudede forslag til en ny færdsels
lov. Efter første behandling i folketinget den 10.
april er forslaget gået til behandling i retsudvalget.
Når udvalget har tilendebragt sin afpudsning, kan
der så ventes en ny folketingsbehandling, hvor
efter det vil vise sig, om den nye færdselslov kan
træde i kraft som planlagt den 1. januar 1976.
Naturligvis er der mange organisationer, der med
mere eller mindre hellig entusiasme vil søge at få
ændret afsnit i lovforslaget. Vi har været så hel
dige i korpset, at en enkelt folketingsmand på for
hånd har villet høre vore synspunkter, og vort
virksomhedsnævn har på sit møde den 19. marts
taget stilling til lovforslaget. På dette sted skal
videregives Falck’s mening om korpsrelevante af
snit i den nye lov, som vi kunne tænke os at ud
dybe eller foreslå ændret:

vil afgøre, om vi som sup
plement til to-tonede horn
skal have „wau-wau-horn“
eller andet. Med hensyn til
farverne er ministeriet be
tænkelig. Problemet er ikke
at påbyde farverne for am
bulancer, men at forbyde
dem for andre. Imidlertid vil
Falck følge udviklingen på
området. En vis beskyttelse
af farvekombinationen har vi
gennem varemærkelov etc.

Stk. 2:
Når der ved kørsel med
udrykningskøretøj anvendes
særlige af justitsministeren
fastsatte lyd- eller lyssigna
ler, skal andre trafikanter i
god tid holde vejen åben for
køretøjet. Kørende skal om
nødvendigt standse.

Udrykningskørsel
(§ 7)
Stk. 1:
Just itsm in isteriet fastsætter
bestemmelser om
udryk
ningskørsel.

Kommentar:
Allerede nu er Falck invite
ret til at fremkomme med
sine synspunkter til eventuel
ændring eller supplering af
de nuværende to-tonede ud
rykningssignaler.
Samtidig
har vi gentaget vor anmod
ning om at få forbeholdt de
fluorescerende røde farver
for udrykningskøretøjer. En
nærmere teknisk vurdering
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Kommentar:
Bestemmelsen om straks at
køre ind til siden er ikke
medtaget, idet den kan volde
praktiske ulemper for udryk
ningschaufføren, f. eks. på
motorveje, hvor udryknings
køretøjet måske ser sin for
del i at overhale højre om.
Tilsvarende er den nuværen
de bestemmelse om, at man
ikke må følge nærmere end
100 meter efter et udryk
ningskøretøj, ikke medtaget,
hvilket er meget godt, idet
den nye færdselslov vil til
lade, at f. eks. personbiler
overhaler en langsom brand
udrykning, såfremt vejen for
udrykningen stadig er åben,
selv om der bliver overhalet.
Stk. 4:
Uvedkommende må ikke
køre så nær til et uheldssted,
at kørsel til eller fra dette
derved hæmmes.
Kommentar:
Virksomhedsnævnet har ikke
kommenteret denne bestem
melse, men vi har fra mange
sider inden for korpset er
faret, at de fleste redningsmænd kunne tænke sig stren
gere straffe for de bilister,
der tilsidesætter advarsels
tavler og blinklys, der op
sættes ved ulykker. I lovens
§ 115 er der i stk. 3 kun
mulighed for bødestraf for
tilsidesættelse af lovens § 7.
Det er spørgsmålet, om ikke
straframmen burde fastsæt
tes efter § 115, stk. 1 (bødehæfte-evt. op til 1 års fæng
sel) eller måske burde med
føre mulighed for fortabelse
af kørekortet/ny køreprøve.

Stk. 5:
Justitsministeren kan fast
sætte bestemmelser om am
bulancers indretning og ud
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styr samt nærmere regler til
sikring af ambulancers uhin
drede kørsel til og fra uhelds
sted.

Til- eller frakørsel må ikke hæm
mes, när det gælder et ulykkes
sted. En bestemmelse, der må
hilses med tilfredshed - blot
straffen for overtrædelse bliver
hård nok.

Kommentar:
Stk. 5 indeholder mulighed
for justitsministeriet for at
fremsætte minimumskrav til
ambulancer, og der tænkes
naturligvis især på færdsels
sikkerhedsmæssige krav, så
som polstring, mål, karros
seriegenskaber etc. Men mu
ligheden for at kunne fast
sætte nærmere regler til sik
ring af uhindret kørsel er
interessant. Her kan måske
blive tale om fjernregulering
af lysfyr etc.

Slæbning (§ 69)

Motorvejs
gennembrud
(§ 45)
Stk. 1:
Kørsel over midterrabat el
ler gennem åbninger i denne
er ikke tilladt.
Kommentar:
Der mangler en undtagelse
for så vidt angår udryknings
køretøjer og kørsel i forbin
delse med redningsarbejde
efter ulykker på motorveje.

Stk. 4:
Justitsministeren kan fast
sætte bestemmelser om slæb
ning af køretøjer.

Kommentar:
Det er ganske klart, at myn
dighederne må kunne fast
sætte sådanne bestemmelser.
Men det er korpsets opfattel
se, at man inden sådanne be
stemmelsers fastsættelse bør
høre synspunkter fra Falck,
der udfører omkring 90 % af
al professionel slæbning her
hjemme, herunder al slæb
ning på det offentliges (poli
tiets) foranledning. De nu
værende bestemmelser for
slæbning på motorveje er
netop et eksempel på, at vi
ikke blev hørt, da justits
ministeriet med bekendtgø
relse af 9. marts 1972 ændre
de de daværende regler. Sa
gen er af Falck og de faglige
organisationer påklaget ved
flere lejligheder, og det er
fortsat vort håb, at bekendt
gørelsen ændres. Sidst har
justitsministeriet dog medHJÆLP 3/75

delt, at forbudet mod slæb
ning på motorveje skal til
passes EF-regler, så en umid
delbar løsning er ikke i ven
te. Der bør i eventuelle nye
slæbningsbestemmelser gan
ske givet skelnes mellem pro
fessionel Slæbning, foretaget
af et til bugsering godkendt
køretøj (kranvogn, grillvogn,
ladvogn), og den slæbning,
som almindelige bilister i en
nødsituation uden nærmere
vejledning foretager.

At grill-vogne, der må køre 50
km/t, Ikke må bugsere på motor
veje er uforståeligt. De, der har
været hørt, da bestemmelserne
skulle udformes, har nok savnet
en del kendskab til praksis.

Sikkerhedsseler og styrthjælme (§ 7 9)
Stk. 1:
Såfremt en siddeplads på en
bils forsæde er forsynet med
sikkerhedssele, skal denne
linder kørslen anvendes af
den person, der benytter
siddepladsen.
Stk. 2:
Pligten til at anvende sikker
hedssele gælder ikke ved
bakning eller under kørsel
på parkeringsplads, service
station, værkstedsområde el
ler under lignende forhold.

Stk. 3:
Pligten til at anvende sikker
hedssele gælder endvidere
ikke for personer under 15
år eller personer med en
legemshøjde under 150 cm.

fastsætte bestemmelser, der
fritager for pligten til at an
vende sikkerhedssele ved
særlige former for kørsel.

Stk. 4:
lustitsministeren kan fast
sætte bestemmelser, hvor
efter også andre personer
end de, der er nævnt i stk. '3,
fritages for pligten til at an
vende sikkerhedssele. Justits
ministeren
endvidere

Føreren af en to-hjulet mo
torcykel eller af en motor
cykel med sidevogn og en
hver passager, som er fyldt
15 år, skal under kørslen
bære styrthjelm. Det samme
gælder en knallertkører.

(§ 80)

Kommentar:
På baggrund af et tilsyneladende
overbevisende statistisk materiale er
Falck af den opfattelse, at påbud om
anvendelse af sikkerhedsseler og styrt
hjelme, bør træde i kraft pr. 1. ja
nuar 1976.
HJÆLP 3/75
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Akseltryk
(§ 84)

Der bor gives generel dispensation for reglerne om akseltryk, när det
gælder bortfjernelse af havarerede køretøjer. Ellers vil trafikken gå
totalt i stå omkring ulykkessteder med store vogne i mange timer.

Stk. 1:
Køretøj må hverken i belæs
set eller u belæsset stand køre
på vej såfremt:
1) noget akseltryk overstiger
8 t, eller
2) den samlede vægt på to
aksler, der ligger mindre
end 2 m fra hinanden,
overstiger 14,5 t.

Kommentar:
Vi er af den opfattelse, at
lovforslagets stk. 3 bør sup
pleres med en bemærkning
om, at højere akseltryk end
fastsat i stk. 1 må anvendes i
forbindelse med fjernelse af
havarerede køretøjer. Sker
dette ikke, kan man forvente,
at store lastvognstog, der har
været ude for uheld, der
kræver bjærgning, ikke eller
kun efter lang ventetid kan
få hjælp. Såfremt et sådant
lastvognstog f. eks. ligger på
tværs af en hovedvej, kan
enhver tænke sig til ulem
perne. Det er sandsynligvis
ikke tilstrækkeligt at give
dispensation
for
enkelte
bjærgningsvogne, idet man
ikke uden administrativt be
svær kan udpege de kran- og
bjærgningsvogne, der enkelt
vis eller sammen vil deltage
i en sådan redningsaktion.
Det nemmeste er en generel
undtagelse. Som regel vil
kørsclsstrækningen med store

Stk. 3:
Justitsministeren kan, hvor
der foreligger særlige om
stændigheder, herunder for
køretøjer, der registreres til
alene at måtte anvendes på
en begrænset del af vejnettet,
fastsætte bestemmelser om
højere akseltryk. Justitsmini
steren kan ligeledes fastsætte
bestemmelser om lavere ak
seltryk for køretøjer med
særlig hjulbeklædning samt i
øvrigt, hvor køretøjernes
konstruktion
nødvendiggør
det.
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havarister være begrænset til
nærmeste reparatør, by eller
vigeplads, hvorefter videre
slæbning foretages som bugsering på hjulene.
Naturligvis er ovenstående
kun udpluk af det 137 para
graffer lange lovforslag. De
almindelige færdselsreglers
ændringer har vi ikke med
taget, da det kun vil virke
forvirrende at kommentere
dem på nuværende tidspunkt.
Der er planlagt en række
propagandaarrangementer i
forbindelse med lovens gen
nemførelse, og vi vil holde
personalet orienteret om æn
dringerne - især de Falckrelevante - når tidens fylde
kommer. Men generelt kan
siges, at vi på nuværende
tidspunkt kun kommenterer
de afsnit, hvor korpset har
haft en afvigende opfattelse.
Resten af lovforslaget har
vort virksomhedsnævn stort
set kunnet tiltræde.
HJÆLP 3.75

Køber vi
de rigtige
biler...
Alle ansatte i korpset, fra redder til direktør, gør
sig fra tid til anden nogle tanker om de biler, vi
kører i. Køber vi de rigtige biler - er de gode nok,
eller er de for gode - eller måske for dårlige?
Enhver af os ved nøjagtigt
med os selv, hvilke biler vi
helst vil køre i. Imidlertid
er det vel også oftest så
dan, at kollegaen har en an
den opfattelse. Det bliver
derfor ved udstationeringen
af nye vogne umuligt at gø
re alle tilfredse.
I de senere år har vi indsat
mange nye vogne på statio
nerne. Generelt er vognpar
ken blevet bedre, og det er
da heller ingen hemmelig
hed, at man fra forskellig
side, f. eks. på maskinfabrik
ken i Haslev, gør et stort ar
bejde for at finde frem til
gode og velegnede køretøj
er til rimelige priser.
Vores vognpark omfatter i
dag ca. 2500 vogne, hvortil
kommer et antal påhængs
vogne, pumper, stiger m. v.
Med så stor en vognpark er
det nødvendigt, at man ske
ler noget til økonomien. Det
HJÆLP 3/75

er således ikke tilstrække
ligt at se på lokale behov
og ønsker, men også på,
om en given vogn vil kunne
opnå en rimelig udnyttelse
på en given station.

DE DYRE BILER
De fleste steder har sta
tionerne erkendt, at vi kun
gennem gensidigt samar
bejde og fornuftig brug af
vognene kan opnå en for
nuftig driftsøkonomi. Des
værre findes der dog stadig

enkelte stationer, der be
tragter det at kunne „sælge“
en tur til nabostationen,
selv om man har mandskab
hjemme og ved, at nabo
stationen skal køre længere
end én selv, som det eneste
rigtige. De samme stationer
har måske også en stor,
tung kranvogn, der koster
enorme summer hvert år i
vægtafgift. Man er imidlertid
så glad for sit „statussym
bol“, at man bruger vognen
til starter af små FIAT’er.
Hermed opnår man, at vog
nen kommer til at køre flere
kilometer hvert år. og på
denne måde søger man så
at skjule, at man egentlig
ikke har behov for den sto
re kranvogn.
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Vi ved alle, at disse „fiks
fakserier" sker hver dag.
Dog tænker man ikke så
meget på, at de enkelte as
sistancer dermed bliver alt
for dyre, fordi man bruger
„for god en vogn" til for
målet.

DE RIGTIGE BILER
Med begrebet „de rigtige
biler" tænker vi på vogne,
der hverken er for dårlige
eller for gode til at op
fylde en stations behov.
Eksempelvis går udviklingen
i retning af små, lette
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servicevogne m/ grill til stor
bytrafik i stedet for de dy
rere diesellastvogne, der
desuden er vanskeligere at
manøvrere i storbytrafikken.
For yderligere at uddybe
begrebet „de rigtige biler"
har vi andetsteds på sider
ne en tabel over driftsom
kostningerne for 3 gængse
ambulancer og 2 person
vogne. Med stigende købs
udgifter
og
svingende
brændstofpriser giver en så
dan opstilling os et finger
peg om, hvad vognene ko
ster i forhold til hinanden.

Ganske vist er der tale om
afrundede beløb, men vi får
alligevel et billede af de
forskellige vogntyper ind
byrdes, således at man kan
vælge den bedste vogn til
en stations opgaver.
Resultatet af en beregning
over
driftsomkostningerne
for DODGE, VOLVO og
MERCEDES ambulancer vi
ser, at selv om en DODGE
er den billigste vogn i ind
køb, betyder denne vogns
dårligere benzinøkonomi, at
man med et årligt kilometer
tal på blot 15.500 kunne
HJÆLP 3/75

have kørt VOLVO for de
samme penge. Kommer'vi
over 17.500 km pr. âr, bliver
Mercedes-ambulancen
pà
langt sigt den billigste i
kraft af dieseldriften. I alle
tilfælde er forudsætningen,
at vognenes økonomiske le
vealder er 7 år. Sammen
lignes MERCEDES og VOL
VO, skal man over et årligt
kørselsbehov på 20.000 km
for at MERCEDES-ambulancen bliver mere økonomisk
end VOLVO’en. Til oriente
ring kan det nævnes, at vo
res ambulancer i gennem
snit kørte 29.000 km i 1974.
Som ventet lå personvogne

nes kilometertal i 1974 bety
deligt højere. Her er gen
nemsnittet omkring 55.000
km.
Enkelte vogne kørte mere
end 100.000 km, og det skal
her nævnes til de pågæl
dende stationers ros, at man
er klar over, at dieselvogne
bør køre meget for at være
rentable. Beregningen viser
her, at med et årligt kør
selsbehov på mere end
72.000 km vil en dieseldre
vet vogn i MERCEDES-klassen være mere rentabel end
en Ford Consul. (Beregnin
gerne er foretaget før folke

tingets vedtagelse af forsik
ringsskat).
Nu må vi se lidt på kasse
beholdningen. Skal vi have
udskiftet 30 personvogne og
kun har en million kroner
til formålet, kan vi ikke købe
alle de MERCEDES’er, vi
gerne ville.
Ligesom vi alle privat ved,
at en ny vogn holder læn
gere end end brugt, kan vi
dog ikke købe en ny, hvis vi
kun har penge til en brugt.
Kun gennem en bedre drifts
økonomi gennem en korrekt
udnyttelse af de enkelte
vogne kan vi på langt sigt
råde over de bedste biler.

DRIFTSOMKOSTNINGER FOR AMBULANCER OG PERSONVOGNE
Forudsætninger: Levetid for ambulance: 7 år
Levetid for personvogn : 5 år

Pris pr. liter benzin: 1,85 kr.
Pris pr. liter diesel: 0,65 kr.

Beregninger udføres således, at vogne inden for samme vognart sammenlignes med
i indkøb billigste vogntype.
AMBULANCER
PERSONVOGNE
OPLYSNINGER

Anskaffelsespris, excl. moms,
radio, udrykningssignaler,
behandlingsudstyr, ca.
Merpris i forhold til billigste
type (Dodge og Ford)
Brændstoføkonomi km/l
Arlig vægtafgift

FASTE OMKOSTNINGER
Merpris pr. år i levetiden
Forrentning af merinvestering
Forskel i årlig vægtafgift
Faste årlige merudgifter i
forhold til billigste type
VARIABLE OMKOSTNINGER
Brændstofudgift til 1.000 km’s
kørsel (beløb i kr.)
Besparelse pr. 1000 kørte km

Ligevægt i samlede årlige
omkostninger opnås ved km-tal
HJÆLP 3/75

DODGE
B 200

FORD MERCEDES
VOLVO MERCEDES
240D CONSUL
200D
245

60.000

81.000

98.000

28.000

50.000

-

21.000

3,7

8,0

38.000
10,5

9,5
300

22.000
11.0
4.288

3.000
1.200

5.400
2.160
-

-

4.400
1.320
3.988

4.200

7.560

-

9.708

230
270

62
438

195

60
135

15.500 km

17.500 km

-

500

-

72.000 km
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Gennembrud
af autoværn

— en nødven
dighed for
redningsarbejdet!
1 oktober 1968 påpegede vi
i dette blad, at autoværn på
motorveje var en udmærket
foranstaltning til sikring mod
ulykker og formindskelse af
ulykkers omfang, men en
generende foranstaltning for
ambulancer og redningskøre
tøjer. Fra en enkelt motor
vej fremdrog vi et eksempel
på, at en ambulance måtte
køre 8 kin's omvej for at
kunne hente en forulykket
og bringe vedkommende til
hospital.
Siden har vejmyndighederne
mange steder etableret for
skellige former for gennem
brud af autoværn, men fæl
les for de fleste er, at de
udmærket tilgodeser andre
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hensyn, f. eks. hensyn til vej
arbejde, omkørsel ved spær
ring af den ene vejbane
O.S.V., men ikke hensynet til
udrykningskøretøjers
uhin
drede passage.
Det, der er galt, er, at langt
de fleste gennembrud skal
etableres ved hjælp af værk
tøj eller sindrige nøgle-,
bom- og snaplåsesystemer
og det har man ikke tid til
eller mulighed for, når man
som ambulancemandskab er
på vej til eller fra et ulyk
kessted på motorvejen.
Vi påpegede i 1968, at man
selvfølgelig kunne lade am
bulancen køre i den forkerte
vejside til eller fra nærmeste
opkørselsvej, men løsningen
er meget betænkelig.

På Køge Bugt-motorvejen
ved Tåstrup-udfletningen har
vi imidlertid fundet en løs
ning, der repræsenterer no
get nær det ideelle set fra
vort synspunkt. Som det ses
på billedet løber autoværne
ne parallelt, hvilket vil sige,
at afbrydelsen ikke betyder
noget, selv om en bilist net
op på dette sted skulle miste
herredømmet over sin vogn.
For udrykningskøretøjer, der
skal den modsatte vej, bety
der det intet at skulle dreje
180° i den kørebanchalvdel,
der køres i, og så glide pa
rallelt ind i den modsatte
kørebanehalvdel efter gen
nemkørsel på midten. Eneste
problem i denne løsning er,
at der er sat en bom i midHJÆLP 3/75
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ten af gennemkørselsvejen
den skal væk. I stedet må
man med skiltning og påmaling på selve autoværnet
tilkendegive, at normal færd
sel er forbudt.
De fordele, vi ser i en så
dan løsning, er kort frem
hævet i det indrammede felt.
Vi kan ikke generelt foreslå,
at man bør etablere sådanne
gennemkørsler med 1-2 km’s
mellemrum på alle motor
veje. Det må kunne afgøres
ved samråd mellem den lo
kale Falck-leder, politi- og
vejmyndighed. Men vi vil
meget gerne appellere til
Vejdirektoratet, at gennem
kørsler af den her skitserede
art etableres på eksisterende
og nye motorveje.
HJÆLP 3/75

FORDELE VED MOTORVEJSGENNEMBRUD
UDEN BOMME:
Kvæstede kommer hurtigere til hospital.
Ambulancer og redningskoretoj kan hurtigere kom
me til et ulykkessted - ikke mindst hvis alarmen er
opgivet fra en nødtelefon i „modsat“ kørebane
halvdel.
Lettere at holde den ene halvdel af motorvejen fri
ved ulykke.
Hurtigere rednings- og oprydningsarbejde, eventuelt
brandslukning ved bilbrand, fordi køretøjerne kom
mer derhen, hvor de skal bruges.
Lettere adgang til at omdirigere øvrig trafik ved
ulykke.
Tid eller værktøj til „oplukning“ ikke nødvendig.
Ingen mulighed for fejltagelse for øvrig trafik på
motorvejen. (Hvis man som fører af almindelig bil
giver sig til at vende 180° på en motorvej for at
kunne forcere en gennemkørsel på trods af forbuds
skilte, bør man indkaldes til ny køreprøve).
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Kun

fem
over

levede
turen
til

slag

Undervejs fra Jylland til Eksportslagteriet i Sla
gelse blev 21 af i all 30 kreaturer dræbt på stedet,
da vogntoget, de befandt sig i, med voldsom kraft
tørnede mod en bropille. Ulykken skete på motor
vejen mellem Korsør og Slagelse ved Tjarebyviadukten. Føreren af vogntoget, en 32-årig chauf
før fra Nordjylland, kom i svinget ud i rabatten
og kunne ikke nå at rette del store køretøj op, da
han så bropillen. Yderligere 4 kreaturer måtte
nødslagtes på stedet.

te

riet!
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Det varede mange timer, før
motorvejen kunne genåbnes.
Og et stort oprydningsarbej
de forestod. Dyr og indvolde
lå spredt over hele køreba
nen. Det var et uhyggeligt
syn, der mødte Falck-folkene ved deres ankomst til
ulykkesstedet.
Kreaturerne stod bundet til
vognens
sidesmække,
da
ulykken skete. Ved sammen
stødet med bropillen blev
hele den ene side skrællet
af. Vogntoget blev totalska
det og måtte næsten rives
fra hinanden for at kunne
fjernes.
Døde kreaturer skulle fjer
nes. Hårdt kvæstede dyr med
store, bedende øjne led i stil
hed. De blev nødslagtet.
Fem uskadte kvier, der hav
de fået en stakåndet leve
frist, gik roligt rundt blandt
de arbejdende Falck-folk,
politi, dyrlæge og slagter.
Der var næsten uhyggeligt
stille.
De fire nødslagtede dyr blev
af Falck transporteret til
slagter. De øvrige dræbte dyr
bragtes til Kødfoderfabrikken Sjælland ved Ringsted.
Tre vognmænd med lastvog
ne blev tilkaldt for at udføre
disse transporter. Derudover
deltog politi med afspærring
af motorvejen, en dyrlæge
og en slagter.

Falck deltog i redningsarbej
det med indsats fra statio
nerne i Korsør og Slagelse.
Der blev i alt indsat to
bjærgningsvogne, en katastrofevogn, to • ladvogne, en
automobilsprøjte, en leder
og otte mand.
Chaufføren, der på miraku
løs vis slap uskadt fra ulyk
ken, bragtes i stærkt choke
ret tilstand til Centralsyge
huset i Slagelse.
HJÆLP 3/75

Redningsrapport fra Korsør
tirsdag den 11. marts 1975

Kl. 22.49 Alarm fra Korsør politi til Falck i Korsør:
Lastvogn med kreaturer forulykket på mo
torvejen ved Tjæreby.

Kl. 22.50 afgår første udrykning fra stationen: 1
bjærgningsvogn bemandet med 1 rednings
fører og 2 reddere.
Kl. 22.58 ankommer første udrykning til ulykkesste
det, ser skadens omfang og rekvirerer ka
tastrofebelysning fra Falck i Slagelse samt
beder Falck i Korsør drage omsorg for
politiafspærring af motorvejen og alarme
ring af dyrlæge.

Kl. 22.59 afgår katastrofevogn fra Slagelse med ka
tastrofebelysning og 2 reddere.
Kl. 23.07 ankommer katastrofevogn til ulykkesstedet
- katastrofebelysning opsættes.
Kl. 23.09 ankommer dyrlæge og slagter til ulykkes
stedet.

Kl. 23.10 ankommer stationsleder Axel Hansen, Kor
sør til ulykkesstedet i politiets patrulje
vogn.
Kl. 23.30 rekvireres ladvogn fra Korsør til transport
af de fire nødslagtede kreaturer og bag
efter til borttransport af diverse dele fra
lastvognen.
På politiets anmodning rekvireres 1 krea
turvogn til de overlevende kreaturer samt
2 lastvogne til transport af de dræbte dyr.
Disse vogne ankommer ca. kl. 00.50.

Kl. 00.04 rekvireres bjærgningsvogn fra Slagelse til
transport af lastvogn til synshallen i Sla
gelse. Korsørs bjærgningsvogn transporte
rer anhængeren til samme sted.
Kl. 02.06 rekvireres ladvogn fra Slagelse til trans
port af vogndele.
Kl. 02.10 rekvireres automobilsprøjte fra Korsør til
spuling af motorvejen.
Kl. 04.01 er oprydning og rengøring af motorvejen
slut. Politiet informeres om, at motorvejen
kan genåbnes for trafik.
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Situationen
var hurtigt
under kontrol!

DE TO TOÜ STØDER
FRONTALT SAMMEN

Onsdag den 12. februar kl. 21.12. Togsammenstød på Kregme station ved
Grævlingehøjvejen. Meldingen indløber fra Hillerød-Frederiksværk-Hundested-banens kontor til Falck i Frederiksværk.
Der foreligger ingen konkrete oplysninger udover, at man regner med 7-8
lettere tilskadekomne. Ligeledes står det heller ikke klart, om der er tale om
sammenstød med et motorkøretøj eller med et andet tog.
På grundlag af meldingen
afsendes i de efterfølgende
minutter en dobbeltambulan
ce, to enkeltambulancer samt
en kranvogn fra Frederiks
værk. Stationen i Frederiks
sund samt distriktslederen i
Hillerød alarmeres. Frede
riksværk Sygehus og poli
tiets alarmeringscentral i
Hillerød underrettes. Fra
Frederikssund afsendes en
dobbeltambulance og en en
keltambulance. Stationslede
ren kører i inspektionsvog
nen med frigørelsesværktøj
og belysningsmateriel. Fra
Stenløse afsendes en dob
beltambulance. I Hillerød
indkaldes ekstramandskab og
deltidsbeskæftigede
brandmænd til supplering af be
redskabet, såfremt Hillerød
skulle blive involveret i red
ningsarbejdet.
Centralsyge
huset i Hillerød, sygehusdi
rektøren samt katastrofecentraleme Roskilde og Gladsaxe underrettes.
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Kregme
Ved de første Falck-folks
ankomst til ulykkesstedet
foretages en foreløbig rekog
noscering. Tilbagemeldingen
lyder på frontalt sammen
stød mellem to skinnebusser.
Der meldes om mange til
skadekomne og behov for
flere ambulancer. Politiet
rekvirerer
redningsvogne
med belysningsmateriel og
frigørelsesværktøj.
Distriktsleder Johnson, der
modtager denne tilbagemel
ding undervejs til ulykkes
stedet, beordrer en dobbelt
ambulance, en enkeltambu
lance samt en redningsvogn
afsendt fra Hillerød. Tilsva
rende udrykning afgår fra
Helsinge, og fra Frederiks
værk, hvor beredskabet i
mellemtiden er retableret,
afsendes yderligere en red
ningsvogn, hvor stationslede
ren er med.
Klarskov Kristensen, Frede
rikssund, ankommer som
første stationsleder til ulyk

kesstedet. Sammen med poli
tiet etablerer han tilkørselsog opmarchplads for ambu
lancer på tilkørselsvejen til
skadestedet. Det første be
lysningsmateriel opstilles. Se
nere ved distriktslederens
mellemkomst opstilles yder
ligere belysning på begge si
der af toget, hvorefter der i
samarbejde med politiet ind
ledes en eftersøgning efter
kvæstede i og omkring toge
ne. Det kan nemlig ikke ude
lukkes, at togpassagerer kan
være slynget eller sprunget
af toget i ulykkesøjeblikket.
Heldigvis er der ingen fast
klemte personer i togene, og
efterhånden som de tilkaldte
ambulancer når frem, trans
porteres de tilskadekomne til
sygehusene i Frederiksværk
og Frederikssund.
Takket være en perfekt fun
gerende organisation på Fre
deriksværk Sygehus er man
her i stand til at modtage og
behandle størsteparten af de
HJÆLP 3/75

31 tilskadekomne. Kun tre
svært kvæstede køres til Fre
derikssund Sygehus, hvorfra
de to senere overføres til
Bispebjerg Hospital i Køben
havn.
Station Helsinges rednings
vogn fungerer under red
ningsarbejdet som komman
dopost. Al kommunikation
foregår herfra og ved hjælp
af distriktslederens transpor
table Storno CQP radiosta
tion, der muliggør modta
gelse og afsendelse af mel
dinger overalt på skadeste
det. I løbet af ca. H tinte er
alle tilskadekomne transpor
teret til hospitaler.

Inden de sidste tilskadekom
ne er fjernet fra skadestedet,
begynder presse og myndig
heder at møde frem. Der er
politimesteren fra Frederiks
sund, sygehusinspektøren og
brandinspektøren fra Frede
riksværk samt kolonnechefen
og staben fra Nordsjælland
ske CF-kolonne i Hillerød.
Skadestedet er på dette tids
punkt under fuld afvikling,
og der bliver ikke brug for
assistance fra nogen af de
fremmødte instanser. De af
sporede tog må ikke fjernes,
før de er besigtiget af Rigs
politiets Tekniske Afdeling
samt Havarikommissionen.

BT's skitse over ulykkesstedet
ved Kregme.

Kriminalassistent A. Noll m.
fl. forestår, at de tekniske un
dersøgelser, der tilendebrin
ges i løbet af natten, og de
havarerede tog bliver skilt
ad og sal på spor. Dette ar
bejde udføres af personale
fra stationerne i Frederiks
værk og Helsinge og under
ledelse af stationsleder Arne
Olsen, Helsinge.
Beredskabet på de involve
rede stationer bliver under
redningsaktionen dækket af
stationerne i Gilleleje, Ros
kilde og Ballerup.

Alting glider bedre
- selv redderne i Århus!
I 1967 blev Falck’s Arhuskontor flyttet til „FalckGaarden“ i Århus. Samtidig
blev der på gården indret
tet station nr. 2 i byen. Ef
terhånden som tiden er gået
og opgaverne vokset, har
problemet været, om man
skulle åbne station nr. 3 i
byen eller udvide „FalckGaarden". Den gamle ho
vedstation
på
Kystvejen
rummer nemlig ingen udvi
delsesmuligheder. Den sid
ste løsning er valgt. Med en

Det nye
ekspeditionslokale
i Århus.

Falck-Gaardens ny udryknings
garager.

Å

Kirsten Schroder har fået en
skammel, så hun kan nå de
øverste skuffer i abonnements
kartoteket.

Direktions- og mødeværelset.

Eva Hanser
koder rapp
og lønning«

V

udvidelse på 1500 etageme
ter til en pris af knapt 4
mill. kr. har såvel admini
strations- som redningsaf
delingen
fået
betydeligt
bedre forhold.

Direktør Arno Andersson:
- Vi har ikke dermed afvist
tanken om en tredje station
i den nordlige del af Århus.
Den nye tilbygning skal ses
som en naturlig udvidelse i

overensstemmelse med ak
tivitetsudviklingen siden1967.
- Vi har fået samlet hele
den midtjyske administra
tion på Falck-Gaarden. Tid
ligere måtte driftschef Thaysen og personaleafdelingen
med Tommy Andersen i
spidsen have tilhørssted på
Kystvejen. Derudover har
personalet på Falck-Gaar
den fået bedre vilkår, og
en modernisering af vagt-

À

Lise-Lotte Da
gaard, Klrster
Schrøder og
Knud Kristen
sen ved ekspeditionsskrai
ken.
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centralen på Kystvejen bli
ver nok den sandsynligste
losning for at klare det sto
re pres her.
Det glider
Ärhus-kontoret har bevaret
ideen med kontorlandskab.
Man har kun direktøren at
ty til, hvis man skal banke
på en dør - for de andres
vedkommende må man nøj
es med at kradse pâ en
skærm, hvis man søger fo
retræde. Lokalerne er lyse
og venlige. Og hele frem
toningen virker som en god
og fredelig arbejdsplads
med en behagelig atmosfæ
re. De eneste, der ikke har
fäet det bedre er handels
afdelingens folk, men afde
lingsleder Skjoldborg og
mandskab flytter om føje tid
ind i selvstændige lokaler
et andet sted i byen.
Et lille specielt indslag på

Tommy Andersen 09
Jette Hansen er også
kommet ud i FalckGaarden.

Falck-Gaarden er „glidestangen" fra reddernes op
holdslokaler til brandgara
gen. Den har ikke noget at
gøre med en Ärhus-historie
om trapper, men er et prak
tisk islæt, när man skal en
etage ned for at kunne ryk
ke ud.

Grethe Hougaard
og Lise Ravnsbsk
skriver rapporter
for de to stationer i
Arhus.

Benedicte Falck Andersen,
Preben Eskildsen, Henning
Andersen og Christen Ras
mussen i bogholderiet.

Else Riis og René
Feltmann i akkvisi
tionen.
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Nye vagtcentraler i København
Sidste år omtalte vi her i
bladet i et interview med
vores radiokonsulent Børge
Pedersen, at de kommende
år ville byde på meget nyt
på vagtcentralfeltet. I for
bindelse med indførelsen af
den nye frekvensplan skal
alle korpsets radioer ændres
i større eller mindre grad i
takt med den almindelige
udskiftning.
I
kommende numre af
HJÆLP vil vi fortælle mere
om nyhederne. Indtil videre
kan vi fortælle, at station
LYNGBY, hvor vagtcentra
len for tiden ombygges, bli
ver centrum for et forsøg,

hvor det nye system skal
afprøves. Vi har valgt at
foretage forsøget på en mid
delstor station, således at
eventuelle
„børnesygdom
me“ bliver afhjulpet fra star
ten, før de meget store in
vesteringer skal foretages.
Lyngby-stationen forventes
at køre efter det nye system
først på sommeren, hvoref
ter vi i næste nummer af
HJÆLP håber at kunne for
tælle mere nyt.

På station Vesterbro er man
begyndt at gøre klar til
korpsets hidtil største vagt
stueprojekt: Flytningen af

den nuværende vagtcentral
til lokaler på 1. sal i FALCKHUSET, hvor rapportafdelin
gen hidtil har haft til huse.
Uden at rødme tør vi sige,
at der er tale om en så mo
derne vagtcentral, at dens
lige endnu ikke er set i
vores del af verden.
Foreløbig er håndværkerne
gået igang med at indrette
lokalerne til vagtcentralfor
hold, og midt på sommeren
begynder installationen af
en helt ny telefoncentral.
Går alt vel, regner vi med
at kunne flytte til de nye
lokaliteter først i 1976.

Skitse over den nye vagtcentral i København.
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Olien kan løbe
i Kerteminde

leiser, sat lofter op, indret
tet skolestue med gamle
møbler fra en Opel-forhandler, og sidst men ikke
mindst har redderne prøvet
garagemaling på stillads.
Stationen har kostet 1,1 mill,
kr. - og moderniseringen
har vi fået til materialepris.
Ligesom i Frederikshavn er
der en fordel ved denne
form for overtagelser: Vi får
en del, som vi ellers ville
spare ved nybyggeri. I Ker
teminde har man fået dreje
bænk, vaskehal og dobbelt
revisionsgrav i mandshøjde.
Sidst men ikke mindst, kan
man bare dreje på en hane
i garagen - så løber olien.
Desværre er forsyningen en
tromle i smøregraven. Selv
om Falck-stationen er byg
get oven på byens eneste
kilde - er det ikke en olie
kilde.

Der er gode reparationsmulig
heder på den nye station i Ker
teminde.

Her er en historie, som kan
få tændt julelysene i øjnene
på enhver Falck-leder. I
Kerteminde har vi overtaget
en næsten ny bygning, der
har været anvendt af byens
Ford-forhandler
Fehr.
Falck overtog den, og Kerteminde-folkene gik selv
igang med maling, omfor
andring og indretning. Fri
timer, ind-i-mellem-timer og
mørke aftenstunder blev be
nyttet til at få en Falckstation ud af det. Det er
lykkedes på knapt 172 må
ned. Der er bygget vagt
borde, foretaget muradskil-

Den nydelige opholdsstue, som
Kerteminde-folkene selv har ind
rettet. Til venstre ses stations
leder Hugo Larsen.
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HUNDESYGE
En Falck-station har været udsat for, at en hund
med hundesyge blev transporteret i en af korpsets
personvogne, uden at sygdommens art var oplyst.
Da forholdet blev konstateret, ønskede man natur
ligvis at kunne rense vognen, så der ingen fare var
for smitte. Vi fandt frem til følgende fremgangs
måde:
Symptomer
Hunden kan blive akut høj
febril - 40-41°. I det typiske
billede træffes halsbetændel
se og betændelse i mandler
ne. I begyndelsen er der
klart udflåd fra øjne og
næse. Almenbefindendet er
forstyrret, hunden stille appetitløs.
Smittefare
Hundesyge har altid hørt og
hører stadig til hundens mest
alvorlige sygdomme. Syg
dommen (en viruslidelse) er
endog meget smitsom og
overføres ikke blot ved kon

takt imellem hundene, men
kan også overføres gennem
mennesker og igennem luf
ten. Inkubationstiden regnes
fra 3-14 dage - undertiden
op til 3 uger.

Desinfektion
Landbohøjskolen har oplyst,
at vogne, hvori der har væ
ret transporteret hunde med
hundesyge, skal desinficeres,
såfremt smittefare skal eli
mineres.
Desinfektion foretages med
1-2 % kloraminopløsning. -

Vognen afvaskes med denne
opløsning, og på steder med
opkast, savl m. v. skal der
skures godt med en børste.
Vognen skal derpå henstå ca.
Vi time, hvorefter den af
vaskes med almindeligt vand.
Kloraminpulver kan købes
hos materialister og på apo
teker.
Som desinfektionsmiddel kan
også anvendes Diversol (et
rødt pulver, der kan købes
på apoteket). Med hensyn til
blandingsforhold kan dette
oplyses på apoteket. Benyt
tes Diversol, foretages af
vaskning som ovenfor nævnt,
men dette middel er ikke så
virkningsfuldt som kloramin.
Uniformer skal kemisk ren
ses. Det anbefales, at red
derne bærer kedeldragt, der
sendes til rensning (vask).
Redderne skal sørge for
grundig vask af hænder og
arme.

Station Hillerød har indkøbt hundesenge til dyretransport. En nem, behagelig og billig måde at ordne trans
porten på, så de firbanede føler sig godt tilpas. Her er det redningsfører Jul. Wedderkops hund, der må
sidde pa sengekant for kameraet.

HJÆLP 3/75
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BREVE UDEFRA
Hr. Ove Funch kørte Langfredag, den 28. marts med hustru og datter i familiens bil,
da der blev brug for Falck-assistance. Redder John Christensen, Holbæk, transpor
terede først familie plus bil til Falck i Roskilde, hvor der i tre kvarter blev ydet husly og
varm chokolade. Derfra blev familie og bil transporteret til bopæl af redder Leo Sørensen,
Tàrnbygârd.
Abonnenten takker for overmåde veludført service hele vejen igennem og var især impo
neret over, at der kun gik et kvarter fra man havde kontaktet Falck til redder John
Christensen var på stedet.
Vi viderebringer abonnentens tak.
Falcks Redningskorps
Ballerup
Min kone og jeg vil gerne med disse linier sige tak til de to Falck-reddere, der natten
mellem tirsdag og onsdag kørte vor søn, Morten, til Sundby Hospital via KAS Glostrup.
Hjertelig tak for stor venlighed og hjælpsomhed.
Venlig hilsen
Annie og Henrik Vaupel

Assistancen blev udført af redderne Palle Jensen og John Nissen, Ballerup.
Falcks Redningskorps
Gladsaxe
Kære alle Falck-reddere, der har kørt mig fra XXX-vej til Oh og tilbage!
Tusind tak for mange hyggelige ture og for Deres altid venlige og korrekte måde at
være på.
Også tak til de vagthavende i telefonen for deres hjælpsomhed.
Mange venlige hilsener
Ingrid Bang Rundle
Personalet hos Falck
Dronninglund
Med tak for god behandling vedrørende kørsel med min kone. Det har været os en glæde
at møde et venligt og hjælpsomt personale. Tusind tak.
Bodil og Verner Sandager

Falcks Redningskorps
Jeg vil meget gerne rose personalet på Falck-stationen i Nykøbing Sjælland.
Den 29. marts knustes forruden i min bil, så jeg ikke kunne køre videre. Det skete i Ebel
toft undervejs til København. Som abonnent kontaktede jeg Falck i Ebeltoft, hvorfra man
sørgede for, at få min vogn om bord på færgen.
I Odden havn blev jeg og min familie hentet af en Falck-vogn, der transporterede os til
stationen i Nykøbing Sj. Her satte mandskabet en ny rude i vognen, så vi selv kunne
fortsætte. I ventetiden kunne vi se fjernsyn og blev budt på kaffe.
Jeg synes, denne episode fortjener at komme frem og personalet blive rost for en sådan
service. Jeg kan efter denne behandling kun anbefale andre at tegne Falck-abonnement.
Venlig hilsen
Jenny Svendsen
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EN ANDEN SLAGS BREVE
Sagsfremstilling:
Rapport Taarnby nr. 2272 og V. 7106
Hr. Hans Larsen, Helsinge, som er ejer af en Austin, ankommer den 13. januar 1975 til
Kastrup Lufthavn for at tage på en ferie i udlandet og anbringer vognen på langtidsparke
ringen. Han ringer derefter til sin søn (12 år) og beder ham sorge for at Falck bringer
vognen til „Austin i Helsinge“ v/ Erling Nielsen, hos hvem han fornylig har købt vognen
(brugt), og da det er bremserne, der har svigtet, ønsker han vognen repareret under
garantien.
Station Helsinge afgiver turen til station Taarnby, som modtager meldingen korrekt (iflg.
køreseddel), men da vor vogn bryder sammen i Nørresogade, fortsætter station Vesterbro
turen til „Austin i Helsinge" og afleverer vognen ved 22-tiden hos Aug. Bentz, som ligger
på indkørselsruten til Helsinge.
Imidlertid er Austin-forhandlingen overgået fra Aug. Bentz til Erling Nielsen, uden at
skiltningen hos Aug. Bentz er fjernet, hvilket vor redder vel næppe kunne vide, da han
ikke havde fået opgivet Erling Nielsen som modtager af vognen.
Næste dag ringer Aug. Bentz til ejerens adresse og taler med sonnen. Aug. Bentz siger:
„Det er fra værkstedet, hvad er der i vejen med din fars vogn“? Drengen svarer herpå i
den tro, at det er værkstedet hos Erling Nielsen.
Da faderen kommer hjem fra ferie, bliver han præsenteret for en reparationsregning fra
Aug. Bentz på kr. 1.700,00, som han ikke vil betale, og han påberåber sig følgende:
Reparationen skulle udføres på garantien af Erling Nielsen, og da Falck har stillet vognen
hos en forkert reparatør, må Falck betale regningen.
Resultat og konklusion:
Hans Larsen har fået repareret sin vogn til en rimelig pris i forhold til reparationens
omfang. Sandsynligvis en større reparation end han kunne have fået under garantien.
Falck har sat vognen hos den forkerte reparatør. Til forsvar herfor kan anføres, at begge
befinder sig på højre side af en indfaldsvej til Helsinge - redderen har blot i aftenens
lys taget den forkerte og har ikke hæftet sig ved, at et forkert navn stod på husgavlen.
DOMI har ikke medvirket ved fjernelse af skilte, der kunne give det indtryk, at Aug.
Bentz var autoriseret AUSTIN og MORRIS forhandler og reparatör. Men selve over
dragelsen af forhandlingen var ikke sket den 13. januar - først 1. februar.
Ejeren, Hans Larsen, har betalt godt og vel halvdelen af reparationen. Falck har betalt
resten, men det er vel et moralsk spørgsmål om både Aug. Bendtz og Erling Nielsen
burde slippe for en andel? DOMI’s interesse kommer måske ind under de nye regler
for markedsføring. Redderen fra Vesterbro der ikke fik ordentlig besked, er sluppet for
videre tiltale. Og vagtmestrene, der ikke modtog og gav ordentlig besked - de er lige
ledes sluppet nemt over det.

Som det fremgår klart og tydeligt
er denne autoforhandler IKKE
autoriseret DOMI-reparatør. Red
deren, der tog fejl, må være del
vis undskyldt. Det var trods alt
om natten han kom.

FALCK-RADIOEN

Arbejdsredskab
eller
hyggespreder
■

■■■■■■■■■

- Naturligvis et arbejdsredskab, vil de fle
ste prompte erklære. Men hør nu engang
nogle meldinger, der kunne være opsnap
pet i det pulveriserende Falck-liv:
- Og så kører du hen til Jernbanegade 16
på tredje sal og henter en folkevogn, der
tilhører en hr. Jens Pedersen, som bor på
adressen, og som skal have sin vogn på
værksted hos Skandinavisk Motor i - brr brr - brr!!!
Opkald fra vognen: „Jeg fik ikke det
sidste“.
Gentagelse: Det slås også i stykker.
Opkald - gentag - omsider forstået.
Imedens har 3 andre vogne forsøgt at kal
de samme station. Umuligt. De to forsøger
igen (det er dem, vi kan lide). Den tredje
kører på kaffebar uden at sige noget, men
han har „skam ikke været væk fra radioen
- det var blot, fordi man ikke kunne kalde
ham“ ...
Lad os se lidt på meldingen. Redder NN
sidder i sin ladvogn. Han får besked på at
køre. Overflødig oplysning. Skal han flyve
eller gå måske??? Men til Jernbanegade
16 dal! OK. Men skal ladvognen helt op på
tredje sal og hente folkevognen??? Kom
mer BMS og hjælper til??? Jens Pedersen
bor på adressen, indlysende. Et eller andet
sted bor han nok - med mindre han er
landsstryger! Han skal have sin vogn på
værksted. Igen overflødig snak. Vi ved, at
det er Pedersens folkevogn. Hvis den er i
stykker, er det vel ikke tænkeligt, at den
skal på Teknologisk Institut eller i Land
mandsbanken?? Skandinavisk Motor, OK,
men det kunne nu spare nogle millisekun
der at kalde det SMC.
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Et nyt eksempel:
- og De må hellere skynde Dem lidt doktor
Hansen. For det er en fødsel og hun er
gruppe 2-patient, så der er penge at hente!
Bortset fra sprogbruget ved ingen bedre
end doktor Hansen, hvad det vil sige, når
fru Jensen er medlem af sygesikringsgrup
pe II. Men hvor mange patienter i andre
Falck-biler har nu fået en oplysning, som
rent faktisk tilhører privatlivets fred??
Og så den traditionelle:
- Og så må du lige hente to af de varme,
godt med ketchup!!
Skal vi lade være med at kommentere???

Eller den med, at hvis han ikke har penge,
må vi spænde fra. Eller historien om ud
regningen af en to-timers bugsering om
natten, der tog V2 minut i radioen på trods
af, at der i hver autohjælpshåndbog findes
en tarif. Eller den ulidelige kalden efter en
vogn, der pludselig er „forsvundet" på en
stille vej nær Rigshospitalet. Eller den med
„Tror du nu, du kan klare det!! Ellers må
du kalde igen!" Hvad pokker skal han el
lers gøre?? Sætte sig ned i grøften og
tude??
Radioen er et arbejdsredskab. Altid bliver
man i korpset mødt med beklagelser fra
vagtmestre og reddere om, at det er umu
ligt at komme igennem på radioen, og at
teknikken burde forbedres. Hvad med at
forbedre menneskets indsats? Det kan gø
res nemt og billigt, blot enhver vil gøre en
indsats. Først og fremmest stationslederen.
Det er ham, der altid skal have skylden.
Men dernæst assistenter, vagtmestre, red
dere og andre involverede.
HJÆLP 3/75

Debatoplæg
Opskriften
Ganske enkel. Man analyserer, hvad det
hele drejer sig om og vedtager forbedrin
ger. I dette tilfælde på følgende måde:
Inden næste stationsmøde har vagtmest
rene på grundlag af dette og følgende si
der sat sig ned og skrevet et forslag til for
kortelser og kodesprog, som netop er an
vendelige i deres område.
Dernæst indkalder lederen til mødet, hvor
man gennemgår, hvad hver enkelt redder
skal have med hjem af oplysninger hver
gang. Man vedtager på demokratisk vis,
om han skal ud og hente manglende op
lysninger på cykel i sin fritid, hvis han
ikke overholder det vedtagne.
Sluttelig afprøves det vedtagne. Sproget
bliver kort og knapt, tjenstligt og korrekt.
Og hvad opdager man så:
- AT ALLE VOGNE KAN KOMME IGEN
NEM, NAR DE KALDER.
Det er det, vi andre kalder at få noget igen
for den udbetalte løn III

Århus
Ved telefonbestlling fås følgende oplys
ninger:
Navn
Adresse
Afhentningssted
Køres til
CPR-nr.
Abonnementsnr.
Ydelsesart, samt ved autohjælp vognmærke
og nr.
Redderne skal altid have følgende oplys
ninger på sedlen, når den afleveres:
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Sygetransport for det offentlige:
Navn
Fra
Til
CPR-nr.
Abonnements-sygetransport:
Navn
Adresse
Fra
Til
Abonnementsnr.
Krantur:
Afhentningssted
Navn
Adresse
Evt. abonnementsnr.
Vognmærke og nr.
Kørt til
Vagtcentralen giver korte og knappe mel
dinger, f. eks.
„7919 fra KH afd. 0 til Aboulevarden 43,
Jensine Hansen“ (IV2 linie),
hvilket betyder, at vogn 7919 er en syge
transportvogn, der skal køre op på Kom
munehospitalet, hvor Jensine Hansen sid
der og venter på afd. 0 på at blive bragt
hjem til Aboulevarden 43. (4 linier).
Bemærk forskellen mellem antal linier i
den sætning, Arhus-vagtmesteren giver,
og i det almindelige, københavnske radio
sprog, som vi har skrevet meldingen om i.
Hver linie betyder så meget optaget tid
på radioen, at en vogn ikke kan kalde op.
Når redderne vender hjem, skrives rappor
ten færdig. Køresedlen hæftes på, og pi
gerne ordner resten. Rapport- og vogn
nummer står skrevet på køresedlen, såle
des, at der ikke sker noget, selv om klip
sen ryger af.

89

Vagtcentralleder Bent Lohse Sørensen (med skæg,
men uden blå briller) og vagtmester Fritz Kjelstrup.
De to mænd bag en korrekt og klar radiokorres
pondance udi Arhus . . .

Vagtcentralleder Bent Lohse Sørensen og
vagtmester Fritz Kjelstrup har stået fadde
re til de korte meldingers system. Begge
erklærer samstemmende, at det har givet
umådelige lettelser. Man kan komme igen
nem på radioen. Hvis en redder glemmer
oplysningerne bliver han kaldt til „kon
frontation“, måske i spisepausen. Der kø
res 4-500 ture pr. dag, hvortil kommer
ekspedition af ca. 100 taxature og 180
lægebesøg. På kranfrekvensen er ca. 25
vogne, på ambulancefrekvensen et halvt
hundrede, og man har været så heldig, at
en snes personvogne er skilt ud på egen
frekvens.
Arhus-vagtmestrene er endvidere enige
om, at falckolinerne er mere lærenemme til
kortsprog end de mandlige kolleger. Des
uden må reddere fra Sjælland tages lidt i
skole (det tager 14 dage), hvis de flyttes
til Arhus. De snakker for meget i radioen.
Og engang imellem, når hovedstationen i
København - takket være særlige atmo
sfæriske begivenheder - går ind med sin
milde tale på Århus-stationens radio, læ
ner alle sig tilbage i stolen og siger:
- Hvor han dog snakker - ham derovre!!!
Odense
Odense er også godt med, når det gælder
hurtig og koncis radiokorrespondance. Li
gesom i Arhus skal redderne have alle
oplysningerne med hjem. Så slipper man
for at fortælle fra gang til gang, hvad man
mangler. Det smutter kun sjældent. Ende
lig bruger man konsekvent begreberne
„kørsel 1" og „kørsel 2". F. eks.:
Odense - ledig vogn, kørsel 1 !
hvilket på „sjællandsk“ er det samme som:
„Her er station Bakkenberg - findes der
mon en ledig ambulance med to mand til
en udrykning i distriktet??“
Og når ambulancen har afhentet patienten,
siges der f. eks. i Odense:
„Kørsel 1 til skadestuen - hjertetilfælde,
ældre mand“.
Lyt engang på radioen og fantaser dig til,
hvordan de forskellige meldinger kan und
gå at blive til almindelig orientering for
alle og enhver. Det er også det, det drejer
sig om ...
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Forslag til faste begreber for radiosprog
på Falck-stationer:
Fra vagtcentralen:
Station - vognnummer - kørselsart fra - til navn!
betyder for en ambulance, at den skal
køre en ambulance eller sygetur (hvad
skulle den egentlig ellers??) derfra og
dertil med den og den patient.
Fra hver vogn:
Vognnummer - station - klar - sted!
hvilket betyder, at vognen er færdig til
ny tur.
Ellers kortfattet melding.
Begreber:
Vognnummer - hele nummeret, så kan
stationen høre, hvad det er for en vogn
art.
Korsel 1 - ambulance med udrykning.
Korsel 2 - ambulance uden udrykning.
Sygetransport:
Ring - find en telefon og ring til sta
tionen.
Det lyder måske som børnelærdom men gå selv ud og hør på en Falckradio. Det haster med lidt opdragelse!
HJÆLP 3.75

HVAD LAVER UDVALGENE?

EDB-udvalget
For yderligere at forbedre kommunikationen mellem
selskaberne (brugerne) og edb-afdelingen blev det i slut
ningen af 1974 vedtaget at nedsætte et permanent edbudvalg, i hvilket hvert selskab deltager med 1 repræ
sentant.
Steffen Mortensen

Asbjørn Simonsen

Poul Halvorsen

Udvalgets medlemmer er:
administrationschef Steffen Mortensen, København A/S,
regnskabschef Asbjørn Simonsen, Ålborg A/S,
administrationschef Poul Halvorsen, Århus A/S,
regnskabschef K. B. Nielsen, Vejle A/S,
økonomichef Poul W. Falck, Odense A/S.
Desuden deltager fra edb-afdelingen:
programmør Jørgen Lavridsen,
afdelingsleder Egon Lilballe og
edb-chef Henning Jensen.
Dette udvalg skal fungere som et koordinerende og plan
læggende led mellem brugerne og edb-afdelingen. Enhver
som har ønsker om ændring af eksisterende ting i for
bindelse med edb-opgaver eller løsning af nye opgaver
kan henvende sig til ovenstående udvalgsmedlemmer.
Udvalget vil så i fællesskab vurdere ønskerne og priori
tere deres igangsætning. Formålet med det nedsatte ud
valg skulle være en forbedret kommunikation fra bru
gerne til edb, idet man lettere kan tale med den lokale
mand. Desuden håber vi også på denne måde at sikre
en fortsat effektiv udnyttelse af korpsets edb-ressourcer
såvel på kort som på længere sigt.

K. B. Nielsen

Poul Falck

HJÆLP 3/75

Egon Lilballe
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FEM STJERNER TI L KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
I sidste nummer af Hjælp omtalte vi skræk
filmen „Det tårnhøje helvede“, som havde
premiere i Imperlal-biografen den 21. marts.
Et større arrangement løb i den anledning
af stabelen. Københavns og Frederiksberg
brandvæsener samt Falck foranstaltede i
fællesskab en større branddemonstration i
Meldahlsgade, hvor der snart var sort af
mennesker.
Først og fremmest skal vel nævnes det ud
mærkede højttaleranlæg, der var sat op,
og som sikrede publikum en stadig strøm
af oplysninger om, hvad man ville demon
strere, om hvad der netop nu foregik og
om det, der netop var sket.
Der sivede røg - vistnok fra røgbomber ud fra tagetagen på et af husene, der blev
rejst snorkel og stiger og lagt slanger ud,
og nogle dukke-ofre blev kastet ud i spring
lagener. Midt i det hele måtte brandchefen
godt nok af sted til rigtig brand, men alt i
alt må det siges at have været en yderst
vellykket demonstration.
For de, der fortsatte over i Imperial for at
se filmen bagefter, var der mere demon
stration. Og her må vi faktisk erkende vor
imponerthed. Her kunne vore udstillings
folk lære noget om, hvordan man ikke bare
stiller en ambulance fra sig men skaber et
naturligt miljø omkring den i form af båre,
tæpper, ambulancefolk o.s.v. Til at illustre
re et brandsted havde man f. eks. brugt re
ster fra en rigtig brand.
Københavns Brandvæsen havde virkelig
gjort det godt, og det var glædeligt at se
den opmærksomhed, udstillingen tiltrak
blandt publikum. Om hele arrangementet
omkring filmen og selve filmen har haft
nogen præventiv virkning blandt publikum
i form af større forsigtighed ved omgang
med og brug af ild er svært at sige. Men
brandvæsenet viste meget stor vilje til sam
arbejde, og vi ser med fortrøstning frem
til i fællesskab at kunne løse lignende op
gaver i fremtiden.
ruth

★
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Københavns Brandvæsens ambulance i de nye farver v«
også med på udstillingen.

Falck og Københavns Brandvæsen samarbejder på «
„brandsted“.

Det var tydeligt, at Københavns Brandvæsen havde ti
stræbt alsidighed I sin udstilling. Det heldige resulh
ses her.

★

★

★
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PERSONALIA
B DØDSFALD B
Mogens
Larsen,
Snertlnge.

Med sorg modtog korpset
meddelelse om, at redder
Mogens Edelslund Larsen,
Snertlnge, efter længere tids
sygdom var afgået ved dø
den den 7. april 1975.
Mogens Larsen blev ansat
som brandmand i Snertinge
i 1951. I 1963 blev han på
samme station ansat som
redder.
Larsen var en ihærdig og

omgængelig kollega, som
alle satte pris på. Til trods
for sin sygdom forsøgte han
flere gange at genoptage
sit arbejde.
I Snertinge har man mistet
en god kollega og kam
merat.
Æret være hans minde.

Chr. Kragholm Peder*
sen, Fjerritslev.

I en alder af kun 41 år er
brandmand Chr. Kragholm
Pedersen, Fjerritslev, den
23. marts 1975 pludseligt af
gået ved døden.
Pedersen, der blev ansat
som brandmand i Fjerritslev
i 1956, var en meget pligt
opfyldende mand. I kraft af
at være genbo til Falckstationen, fulgte han med i
alt, hvad der skete, og når
det var nødvendigt, kunne
man altid regne med Pe
dersens bistand.
På stationen har man med
sorg mistet en trofast ven
og kollega.
Æret være hans minde.

fuDNÆVNELSER

VAGTMESTER
Pr. 1. marts 1975 er redder
ne Leif Hansen, Esbjerg, og
Lars Christensen, Ålborg,
udnævnt til vagtmestre.

Pr. 1. april 1975 er redder
Per Wester Pedersen, Svend
borg, udnævnt til vagt
mester.
Ovennævnte udnævnelser er
foretaget med uændret tje
nestested.
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Pr. 1. april 1975 er vagtme
steraspirant Axel P. Bülow,
Ödense, udnævnt til vagt
mester i Svendborg.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. marts 1975 er redder
Poul Ove Jensen, Horsens,
udnævnt til redningsfører i
Horsens.

LEDERSKIFTE

Med virkning fra 1. april
1975 har stationsleder Tor
ben Holm, Sorø, tiltrådt stil
lingen som stationsleder i
Ruds Vedby.

Pr. samme dato har stations
leder Knud Vognsvend, Ny
købing F., tiltrådt stillingen
som stationsleder i Soro.
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HAMBURG
ZOHNESENS FARVEL TIL FALCK
I tiden op til sammenslutningen var der en, man rent
faktisk godt kunne have lidt ondt af. Victor Zohnesens, stationsleder i Ruds-Vedby siden 1935. Han
blev drillet med sit navn. Falck havde en Zoneson.
Men en ting vedrørte drillerierne aldrig: Hans Falckentusiasme. Den har altid været ægte.
Zohnesen trak sig tilbage den 1. april som stations
leder. Han faldt for aldersgrænsen. Startede med 3
mand efter en tid som elev i Thisted, bestyrer i
Nykøbing Mors og assistent i Hillerød. Endte som
Falck’s „ældste“ stationsleder i anciennitet i RudsVedby med 26 mand og 272 slukningstog samt am
bulancer, kranvogne og alskens udstyr.
Zohnesen har altid været vellidt. Han har ved sin
jordnære indstilling fået mange venner overalt i lan
det. Næsten berømt blev han, da han sad i ShellHuset hin mindeværdige dag i 1945, da huset faldt
sammen over Gestapo. Pligttro som altid er han
hvert år mødt op i København for at mindes begi
venheden. Da Zohnesen gik af som stationsleder
skete det med maner. Talrige gæster modte op og
takkede af med ham i Ruds Vedby. Hans sidste ord
til mandskabet:
- Jeg har aldrig været bange for at give jer en over
nakken!
Til sin afløser. Torben Holm fra Sorø:
- Du er næsten unødvendig. For med mine mænner
går det hele næsten af sig selv!
Og til Mogens og Jørgen Falck:
- Jeg har altid været glad ved mit arbejde hos
Falck!!!
Og hvad vil Zohnesen nu?
- ud og sælge ildslukkere - for Falck!
(Kjær)

Jørgen
Lohmann,
Hamburg.

Forpagteren af Falck-hotellet i Hamburg gennem 10
år, Holger Rasmussen, fra
trådte den 1. april sin stil
ling i korpset på grund af
alder. Rasmussen har altid
været en hyggelig og gemyt
lig mand, der har forstået
at vinde venner blandt ho
tellets gæster og korpsan
satte. Han fortsætter driften
af sin egen virksomhed i
Hamburg, restaurant Køben
havn.

Falcks Rettungsdienst har i
stedet ansat Jørgen Loh
mann som Geschäftsführer.
Lohmann har en alsidig ud
dannelse og er merkonom.
Trods sine kun 30 år har
han en god erfaring i hotel
drift fra Danmark, England
og Tyskland. I første række
skal Lohmann tage sig af
hotelfunktionen, men i øv
rigt virke som souschef for
direktør Jørgen Pedersen
for hele korpsets virksom
hed i Hamburg.
Vi byder Lohmann velkom
men i Falck.

Reddernes
tillidsmænd
Harry
Nielsen, Mogens Falck, Zohne
sen, Jorgen Falck og den nye
leder, Torben Holm.
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HVORDAN ØDELÆGGER MAN EN FORENING

Apropos bagsidens billede...

1. Bliv væk fra møderne.
2. Kommer du, så sørg for at komme for sent.
3. Hvis du er til stede ved et møde, forsøm da ikke at
fremhæve en fejl begået af andre.
4. Lad dig aldrig vælge til noget hverv. Det er lettest at
kritisere.
5. Men vælger man dig IKKE bliv så fornærmet. Hvis du
skulle blive valgt, bør du glimre ved dit fravær under
udvalgsmøderne.
6. Spørger man om din mening, så sig, at du ikke har
noget at bemærke. Efter mødet kan du altid udbrede
dig om, hvorledes sagerne burde ordnes.
7. Lad endelig være med at foretage dig mere end aller
højst nødvendigt. Er der andre medlemmer, som ikke
er bange for at spytte i næverne for at tage et tag for
foreningen, bør du straks starte ramaskriget „KLIKE“.
8. Vent så længe som muligt med at betale kontingent eller lad være med at betale i det hele taget.
9. Når du deltager i et møde, bør du stemme på et - og
gå hjem og gøre noget andet.
10. På møder bør du altid tiltræde de fremsatte forslag og først bagefter komme med indvendinger.
11. Klag over mangelfuldhed i foreningens oplysninger.
12. Undlad endelig at meddele foreningen din adresse
forandring.
Fagorganisationernes håndbog

Redningsplanken
Og så var der den administrerende direk
tør, der en dag kaldte sin liniechef til sig
og sagde:
- Hr. Jensen. Jeg må bede Dem svare op
rigtigt på, hvad jeg nu spørger Dem om.
Har De nogen sinde haft, eller har De en
flirt for med min sekretær?
- Jamen, hr. direktør, hvordan kan De tro
det. Der har aldrig været noget mellem
mig og direktørens smukke sekretær.
- Fortræffeligt, hr. Jensen, må jeg så med
det samme bede Dem gå ind og afskedige
hende. Vi andre tør ikke.
HJÆLP 3/75

Brand
Fra NDL har vi hentet en lille, sød historie:
Den lille bys brandfoged kom ind på kroen
og bestilte et lille krus øl. Kroværten stir
rede forbavset på ham, for han havde al
drig hørt ham bestille andet end et stort
krus. Da han var i tvivl om, hvorvidt han
nu havde hørt rigtigt, sagde han:
- „Sagde do et lille krus?“
- „Ja, jeg har ikke tid til et stort - jeg er
på vej til en brand."

★
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Hesteambulance
Som en hyldest til direktor Mogens Falck i an
ledning af 40-ars-jubilæet havde redningsmu
seet istandgjort en 100-arig hesteambulance fra
Næstved. Hesten frk. Petersen fra Dyrehaven
blev spændt for, og jubilaren korte en æres
runde sammen med museumsinspektor Hugo
Tegne-Hansen, der i dagens anledning var
klædt i en Falck-uniform fra ældre tid.

Giidestang
Den såkaldte giidestang har altid for publikum
haft relation til brandvæsener. Kun pa fa brand
stationer herhjemme findes den, hvilket bl a.
skyldes, at en del brand- og redningsstationer
er opfort i ét plan. Men i Århus er stangen
kommet til ære og værdighed igen pa den nye
tilbygning til Falck-Gaarden. Da stationens
personale tæller adskillige piger, er der god
mulighed for at fa kvindearet symboliseret.
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Spørg bare!
I overensstemmelse med sædvanlig
praksis vies en del af dette nummer
af HJÆLP til en generel gennemgang
af korpsets koncernregnskab for 1974.
Naturligvis vil denne gennemgang bli
ve suppleret med nogle kommentarer
på møder i virksomhedsnævn, regions
nævn og stationsnævn, således at de
der ønsker det, kan få så eksakte op
lysninger som muligt.
Men selvfølgelig er det umuligt for
vore økonomer at give hver enkelt
medarbejder eller station det store ud
videde kursus i regnskabsopstillinger
og økonomiforståelse.
Derfor må vi gå en anden vej: Spørg
hvis der er tvivl om noget. Spørg
stationslederen, der har været til ori
enteringsmøde. Eller spørg tillidsman
den, der har andre kanaler til at skaf
fe sig oplysninger på. Eller spørg i
stationsnævn, regionsnævn eller på
hovedkontorerne.
Vi ønsker ikke at skjule noget i regn
skabet. Og vi har en udpræget in
teresse i, at så mange medarbejdere
som muligt føler sig godt informerede
om korpsets forhold.
Ikke mindst fordi nogle af de, der
kunne trænge til en gennemgang af
vor økonomiske status, er de der til
stadighed udslynger den gamle på
stand om at vi som redningskorps
tjener penge på andres ulykke. Vi ved
godt, at den udslynges i det hellige
håb, at den bliver mere sand jo tiere
den bliver fremsat, og måske er der
også enkelte naive sjæle, der tror på
noget som ikke kan dokumenteres.
Men de har jo muligheden for at
læse sig til fakta!
HJÆLP 4/75

ØKONOMIEN
i 1974
af Torben Hansen
De usikre politiske og økonomiske forhold, som
herskede i 1974, skabte for hele det danske sam
fund et klima, hvor nedgang i produktion og be
skæftigelse blev barske realiteter.
Selvom denne negative udvikling i aktivitetsmæs
sig henseende kun i ringe grad kom til at påvirke
redningskorpset, betød den almindelige økonomi
ske stramning kombineret med den kraftige infla
tion, et alvorligt pres på likviditeten, som udover
væsentlige prisforhøjelser på samtlige tjenesteydel
ser, nødvendiggjorde stor tilbageholdenhed med
nyansættelse af personale. Disse indgreb, suppleret
med en alvorlig henstilling til stationer og admini
strative afdelinger om at udvise stor sparsomme
lighed har resulteret i, at regnskabsresultatet på
1974 dog var sådan, at det muliggjorde fornyel
ser og investeringer i rimelig grad.

yderligere 9,5 <7t (10 point)
fra 1. oktober.
For brandslukningens ved
kommende hidrører stignin
gen væsentligst fra en ny af
tale
med
Kommunernes
Landsforening, som også in
deholder bestemmelser om
regulering efter pristallet
(pristallet. der udregnes af
Danmarks Statistik).

Stigningen i patientbefor
dringsindtægten til 91,9 mill,
kr. skyldes dels en forhojelse
af minutfaktoren pr. 1. maj
og pr. 1. september på hen
holdsvis 5 og 3 ore. og dels
en prisdifferentiering af kilo
meterfaktoren for ambulan
ce- og sygetransport I på den
ene side og sygetransport II
på den anden.

Resultatopgørelsen
Af resultatopgørelsen frem
går, at omsætningen i 1974
i alt har andraget 327,9 mill,
kr. mod 281 mill. kr. året
før. Stigningen udgør 46,9
mill. kr. svarende til 16,7 c7<.
Abonnementsindtægten
er
udover en nytegning, som
stort set svarer til niveauet i
1973 påvirket af en forhøj
else af reguleringstillægget
med 5 % fra 1. april og med
HJÆLP 4/75
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Resultatopgørelsen
Indtægter

1974

Abonnementer .......................................................................
Brandslukning ........................................................................
Patientbefordring ..................................................................
Andre indtægter ....................................................................

Mill. kr.
1973 Forskydning

182,3
34,7
91,9
19,0

157,7
27,0
78,0
18,3

24,6
7,7
13,9
0,7

327,9

281,0

46,9

227,8
35,8

33,8
3,6

9,1
11,8
9.8
22,6
3,7
6,5

194,0
32,2
7,3
9,8
9,2
20,8
3,0
4,6

327,1

280,9

46,2

0,8

0,1

0,7

Udgifter
Lon- og andre personaleomkostninger...........................
Drift og vedligeholdelse af materiel ...............................
Drift og vedligeholdelse af ejendomme...........................
Forbindsstoffer m. v................................................................
Administration ........................................................................
Værdiforringelse af materiel og bygninger ..................
Renter .....................................................................................
Andre omkostninger ............................................................

Nettoresultat

327,9 mill kr.

19,0 andre indtægter

34,7 brandslukning

1,8
2,0
0,6
1,8
0,7
1,9

327,1 mill, kr.
I'
----4^ 6 5 andre omkostninger
—K .22,6 vaerdiforringelse af materiel og bygninger
9,8 administration
■ \ 11,8 forbindsstoffer
I k x9,1 drift og vedligeholdelse af ejendomme
------------- x 35,8 drift og vedligeholdelse af materiel

91,9 ambulance- og
sygetransport

227,8 Ion- og andre personaleomkostninger

182,3 abonnementer
Falck-koncernens
indtægter og udgifter
i 1974
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Balancen
AKTIVER

1974

Mill. kr.
1973 Forskydning

Omsætningsaktiver .............

Likvide beholdninger..........
Tilgodehavender (debitorer)
Varelager ...............................

20,8
29,7
3,6

20,6
23,0
1,6

0,2
6,7
2,0

Omsætningsaktiver i alt ..

54,1

45,2

8,9

0,4
60,3
134,9

0,4
52,7
117,8

7,6
17,1

Anlægsaktiver
Værdipapirer...........
Materiel og inventar
Ejendomme ............
Anlægsaktiver i alt .

195,6

170,9

24,7

AKTIVER I ALT . . .

249,7

216,1

33,6

3,5
13,3
10,8
16,6
12,7

1,2
13,6
9,2
13,1
12,5

2,3
4- 0,3
1,6
3,5
0,2

56,9

49,6

7,3

Prioritetsgæld m. v..........................
Forudbetalte abonnementer m. v.
Andre ................................................

57,7
102,6
5,7

49,9
84,4
5,3

7,8
18,2
0,4

166,0

139,6

26,4

Fremmedkapital i alt

222,9

189,2

33,7

AKTIVER .....................
- FREMMEDKAPITAL

249,7
222,9

216,1
189,2

33,6
33,7

EGENKAPITAL I ALT

26,8

26,9

4-0,1

PASSIVER
Kortfristet fremmedkapital
Bankgæld .............................
Varekreditorer.....................
Indeholdt moms og A-skat
Skyldige feriepenge ........
Øvrige kreditorer...............

Langfristet fremmedkapital

Udgifterne er opgjort til
327,1 mill. kr. og viser en
forøgelse på 46,2 mill. kr.
Af udgiftsforøgelsen tegner
løn- og personaleomkostnin
gerne sig for de 33,8 mill,
kr., hvilket i forhold til året
HJÆLP 4/75

før udgør en stigning på
17,4 %. I den forbindelse be
mærkes, at denne stigning
fremkommer efter fradrag af
5,3 mill, kr., som er modta
get i henhold til lov om om
kostningsdæmpende ydelse.

Bruttolønnen alene udgør
223,3 mill. kr. og er øget 38
mill. kr. eller 20,5 % af det
tilsvarende beløb året før.
Drift og vedligeholdelse af
materiel i alt 35,8 mill. kr. er
i forhold til året før kun ste101

IKKE REGNSKABSVANT
For den, der ikke er vant til at læse regnskaber,
skal det oplyses, at et regnskab normalt består af
en resultatopgørelse (driftsregnskab) og en balance
(status). Medens resultatopgørelsen er en opsum
mering af de i årets løb erhvervede indtægter og
afholdte udgifter, angiver balancen et,øjebliksbil
lede af alle værdier og en fortegnelse over samt
lige de gældsposter, der forefindes den 31. decem
ber. Differencen mellem de opgjorte værdier og
gældsposterne udgør egenkapitalen, d.v.s. aktieka
pital tillagt de reserver, som er opsamlet i årenes
løb.
For så vidt angår resultatopgørelsen bemærkes, at
udgifter til indkøb af materiel og bygninger ikke
indgår heri, men at anskaffelsesbcløbene belastes
over en årrække gennem udgiftsposten „værdifor
ringelse af materiel og bygninger“. Begrebet værdi
forringelse skal således dække den slitage og for
ældelse, som materiel og bygninger er udsat for i
årets løb, og bliver i korpset anvendt i fuldt om
fang til fornyelser.

get med 3,6 mill. kr. Dette er
iøjnefaldende, fordi udgifts
forhøjelsen alene til brænd
stof andrager 3,3 mill, kr.,
hvilket i forhold til 1973 ud
gør en stigning på ikke min
dre end 48 %. Besparelser på
andre områder, ikke mindst
reparation og vedligeholdel
se af vogne på grund af ny
anskaffelser, har ydet et væ
sentligt bidrag hertil.
Andre store stigninger er
konstateret på drift og ved
ligeholdelse af ejendomme
samt renter. Årsagen hertil
er naturligvis de høje olie
priser til opvarmning samt
det høje renteniveau.
Udgifter til værdiforringelse
d.v.s. slitage og forældelse af
materiel og bygninger, er op
ført med 22,6 mill. kr. og
mangler ca. 3 mill. kr. for at
nå det maximalt skattemæs
sigt tilladte beløb.
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Forskellen mellem årets ind
tægter og udgifter giver net
toresultatet på 0,8 mili. kr.,
der uanset en stigning på 0,7
mill. kr. må karakteriseres
som yderst beskedent. Helt
nøjagtigt andrager nettore
sultatet 824.000,- kr., hvoraf
20.000,- kr. er anvendt til
udbytte til aktionærerne, me
dens restbeløbet 804.000.kr. er henlagt til yderligere
konsolidering af koncernens
egenkapital.

Balancen (se side 101)
Af balancen kan aflæses, at
koncernens samlede værdier
andrager 249,7 mill. kr. eller
en stigning på 33,6 mill. kr. i
forhold til året før. Omsæt
ningsaktiverne beløber sig til
54,1 mil. kr. og anlægsakti
verne til 195,6 mill. kr.

For gældsposternes vedkom
mende omfatter den kortfri
stede fremmedkapital et sam
let beløb på 56.9 mill. kr..
medens
den
langfristede
fremmedkapital er opgjort til
166 mill. kr. Forskelsbeløbet
mellem aktiver og gæld ud
gør egenkapitalen på 26,8
mill. kr.
Den opmærksomme læser vil
konstatere, at egenkapitalen
på trods af et yderligere kon
solideringsbeløb på 0,8 mill,
kr. på resultatopgørelsen er
faldet med 100.000, kr. i
forhold til 1973. Forklarin
gen herpå er, at der i årets
løb er anvendt 900,000, kr.
til yderligere værdiforringel
se af materiel ved frigivelse
af investeringsfondshenlæg
gelser, som er foretaget i tid
ligere år.

Pengestrømsanalyse
(se side 103)
Til forklaring af sammen
hængen imellem resultatop
gørelse og udviklingen i red
ningskorpsets finansielle si
tuation er udarbejdet en pen
gestrømsanalyse, som med
udgangspunkt i denne likvi
de beholdning den 1. januar
1974 dels viser, hvorledes
pengene er fremskaffet og
dels, hvorledes de er an
vendt.
Differencebeløbet
mellem den til rådighed væ
rende og anvendte sum ud
gør den likvide beholdning
ved årets udgang.
Det tilføjes, at beløbene til
venstre hidrører fra resultat
opgørelsen, medens beløbe
ne til højre fremkommer fra
balancen. For så vidt angår
årets investeringer på 48,2
mill. kr. fremkommer disse
således:
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PENGESTRØMSANALYSE

imillkr.

RESULTATOPGØRELSE
abonnementer

BALANCE

182,

BRANDSLUKNING

34J

PATIENTBEFORDRING

91.9

FORØGELSE AF
BANKGÆLD

5,0

FORØGELSE AF
KREDITORER
(NETTO)

26,4

FORØGELSE AF
LANGFRISTET
GÆLD (NETTO)

r

LIKVID
BEHOLDNING
1.JAN.1Ô7A

ANDRE INDTÆGTER

TIL
RÅDIGHED

2,5

llfff
11

LuiSi

ANVENDT

LIKVID
BEHOLDNING
31. DEC.1974

304,5
LØN M.V.
DRIFT, MATERIEL
DRIFT, EJENDOMME
FORBINDSSTOFFER M.V.

35,8

9,1

—J

FORØGELSE AF
VARELAGER

ÅRETS
INVESTERINGER

11,8

ADMINISTRATION

9,8

RENTER

3,7

ANDRE OMKOSTNINGER

6,5
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FORØGELSE AF
DEBITORER

227,8
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Fra resultatopgørelsen:

Værdiforringelse af materiel og bygninger.............. 22,6

Fra balancen =

Merværdi af materiel og inventar.............................
Merværdi af ejendomme..............................................

Fra egenkapital =

Anvendt investcringsfondshenlæggclse

....................

7,6
17,1
0,9

i alt 48,2
Investeringsbeløbet
er anvendt til:

Ejendomme.......................... .............
Kørende materiel................ .............
Øvrigt materiel.................... .............

1974 mill. kr. 1973
19,4
8,3
23,0
25,0
6,5
3,8

48,2

37,8

*
NYE LÆSERE

Falck-koncernen består af følgende
selskaber m. v.:

Falcks Redningskorps København A/S
Falcks Redningskorps Ålborg A/S
Falcks Redningskorps Århus A/S
Falcks Redningskorps Vejle A/S
Falcks Redningskorps Odense A/S
Falcks Redningskorps Næstved A/S
Falcks Redningskorps Beidringe A/S
Falcks Redningskorps Bornholm I/S
Falcks Redningskorps udlandstjeneste
(ERA)
Falck-Huset A/S
Falcks Rettungsdienst G.m.b.H.,
Hamburg
H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S
De Danske Redningskorps
Fællesforbund.

Af nævnte selskaber udgør Falcks
Redningskorps København A/S mo
derselskabet.
Hvert aktieselskab afholder i henhold
til deres vedtægter generalforsamling
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hvert år inden udgangen af april må
ned.
På disse generalforsamlinger frem
lægges bl. a. årsregnskabet, som efter
godkendelse danner grundlag for det
koncern-regnskab, som i hovedtal
gengives her.
Formålet med dette koncernregnskab
er at give et samlet „billede“ af korp
sets økonomi, hvor der er taget højde
for interne forhold selskaberne imel
lem.
Det kan tilføjes, at aktieselskabsloven
nu indeholder bestemmelser om, at
der fra og med det regnskabsår, der
begynder efter 31. december 1975,
skal udarbejdes offentligt tilgængelige
koncernregnskaber efter de samme
retningslinier, som er gældende for de
enkelte aktieselskaber.
Redningskorpset har i flere år udar
bejdet sit koncernregnskab efter disse
retningslinier, og de nye lovregler får
således ikke særlig betydning for den
økonomiinformation, der allerede gi
ves.
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Danmark ruster op

- hvis man glemmer
korrosionsvognen !
af C. C. Greve

Det er nu lidt over tre år siden, at Falck og forsik
ringsselskaberne i fællesskab oprettede noget enestå
ende i verden: Et særligt beredskab, specielt beregnet
til bekæmpelse af korrosionsskader.
Efter dc første tre års forløb har vi gjort antallet af
assistancer op. Egentlig kører korrosionsvognene ikke
så tit, som man havde ventet. Alligevel har beredska
bet vist sin berettigelse, og der er i den forløbne tid
sparet anselige beløb, ca. 20-30 millioner kroner.
I adskillige tilfælde har en brandlidt virksomheds si
tuation set håbløs ud: Bygningerne var brandska
dede, og maskinparken tilsyneladende dømt til under
gang på grund af tilsodning, neddryppet tjære fra
taget eller et ræverødt rustlag. Ofte har der været hele
års leveringstid på ny maskiner, så ejeren af virksom
heden måtte se i øjnene, at han ville miste en så stor
markedsandel, at virksomheden i løbet af kortere el
ler længere tid måtte lukke. Men så kom korrosions
vognen og reddede det hele!
Det lyder som en dårlig, sukkersød ugebladsnovelle.
Imidlertid vil adskillige stationer landet over kunne
bevidne, at det ikke er overdrevet. Tit og ofte har
man et par dage efter en storbrand været i gang med
rensede og nysmurte maskiner i lejede lokaliteter.
Resultatet er, at virksomheden ikke kommer til at
ligge stille, og at produktionen kan fortsættes. Det er
således ikke kun en besparelse for forsikringsselska
berne, men også en god service over for vore abon
nenter.
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Alt for mange tror imidlertid, at en korrosionsvogn
kun skal i arbejde efter en PVC-brand. Selvfølgelig
kan de væsker og materialer, vi bruger til korrosions
bekæmpelse også anvendes med godt resultat i en
række andre tilfælde. Vi skal derfor erindre om:
- at ved enhver brand er det udrykningslederens pligt
at sørge for, at der foretages målinger for eventuelle
korrosionsfremmende dampe i brandrøgen. Ønsker
udrykningslederen ikke selv at foretage prøven, skal
korrosionsvognen tilkaldes.
- at i 99 % af alle tilfælde forekommer der PVC i en
bygning. Når PVC brænder, frigøres klor-dampe, der
i forbindelse med luftens fugtighed danner saltsyre,
der får metal til at korrodere meget hurtigt.
- at det er særdeles vigtigt, at målingerne foretages
korrekt og omhyggeligt.
- at maskiner m. v. ikke kun ruster efter PVC-brand,
men også som følge af vejr og vind i en brandskadet
bygning, hvor også slukningsvandet har gjort sin virk
ning.
- at der ofte efter oversvømmelse i kældre o. a. er
stor risiko for rustdannelser på metaldele etc.
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Det er meget rart, när den skade*
lidte selv kan fortælle, hvad der
bor gøres . . .

ASSISTANCER TIL KORROSIONSBEKÆMPELSE
1. februar 1972 - 31. marts 1975
station/omrAde
Frederiksberg
Glostrup
Hellerup
Afd. E

TOTAL

1972

1973

1974

1975

9
8
7
2

9
6
10
2

6
3
10

1
1

-

-

25
18
27
4

26

27

19

2

74

Frederiksværk
Slagelse
Nykøbing Falster
Rønne

2
3
1
1

3
6
3
1

5
9
3

3

-

-

-

13
18
8
2

ØVRIGE SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER
OG BORNHOLM

7

13

17

4

41

Dalum
Svendborg

2
1

4
2

5
4

1

-

12
7

FYN

9

1

19

2

STORKØBENHAVN

1

3

6

Frederikshavn
Thisted
Ålborg

-

2
1

-

5

2
1
6

1

4
3
13

NORDJYLLAND

5

9

3

3

20

Århus
Randers
Holstebro
Herning

12
8
10
14

17
8
4
13

17
3
5
8

1
3
2
1

47
22
21
36

MIDTJYLLAND

44

42

33

7

126

7
3
3

6
3
6

8
4
2

2
1

23
11
11

13

15

14

3

45

95

20

325

Vejle
Esbjerg
Åbenrå

SYDJYLLAND
HELE LANDET
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98

112

-

107

PAS PÅ SELERNE !
- så de kan passe på dig!

i

af Preben Kjær

I

1 løbet af efteråret kan det ventes, at folketinget
tager endelig stilling til, hvem der skal være fri for
den obligatoriske brug af sikkerhedsseler. Loven
siger, at selen skal være spændt pr. 1. januar 1976.
Den siger intet om, hvorvidt den overhovedet skal
være i stand til at fungere efter sin hensigt. Der
stilles heller ikke krav til ensartet lukkemekanis
me, så redningsfolk f. eks. hurtigt kan få en kvæ
stet fri af selen. Det er praktiske ting og sager,
som vi gerne her vil fortælle Falck-folk og andre
lidt om. For en hel del Falck-biler er forsynet med
sikkerhedsseler. Det nye bliver, at de fremover
skal benyttes i dagligdagen ...

Hvad består sikkerhedsselen af,
og hvorledes fungerer den?
En sikkerhedssele består af
en selegjord ~ ..remmen“,
der er af terylene, nogle be
slag, der skal sikre fastgørel
se og frit gennemløb for se
len, et rullehus for rullese
lers vedkommende og en lå
searm eller låsebøjle, der er
den mekanisme, der sidder
mellem forsæderne, og som
gjordens låsebeslag bliver
spændt fast i.
De fleste nyere vogne er
monteret med såkaldte rulle
seler, d.v.s. seler, som selv
skulle kunne rulle tilbage,
når låsebeslagene frigøres
fra låsearmen. Rulleselerne
er for hovedpartens vedkom
mende såkaldte dobheltvirkende, hvilket betyder, at
108

rullehuset er forsynet med to
af hinanden uafhængige lå
sefunktioner. Den primære
låsefunktion blokerer rullen,
når man bremser, accelere
rer eller kører hurtigt i kur
ver, og den sekundære rulle
funktion (reserven) blokerer
rullen, når selen trækkes ud
med et ryk.
Det er forkert, hvis man an
ser rulleselen for mindre god
i forhold til en korrekt
spændt • „gammeldags“ fast
sele. Det er mere rigtigt, hvis
ordstillingen vendes på den
måde, at man anser en fast
sele af gammeldags type for
at være lige så god som en
rullesele, hvis den er funk
tionsduelig og rigtigt spændt.

(Fra
professor
J. B. Dal
gårds
notitser om
selerne,
1. side 111.)

ri
I forbindelse med montering
af sikkerhedsseler er der
desværre en del klamphuggeri. Der findes 70 specielle
beslag til alle gængse bilmo
deller. Alligevel ses der eks
empler på, at forhandlerne
ikke har haft de korrekte be
slag og derfor monterer nog
le, der næsten passer - men
som måske ikke giver sam
me beskyttelse eller ulemper
i form af, at stolesæderne
blokeres af rullerne etc.
Enhver
Falck-station
og
-medarbejder bør gennemgå
bilernes seler. Er der noget,
der ikke ser korrekt ud på en
nyleveret vogn, skal der re
klameres. De fleste af korp
sets vogne er - som de fleste
private biler - monteret med
rulleseler fra AUTOLIV, tlf.
(02) 73 22 99. Samme seletypc sælges for øvrigt af FDM.
Ring og spørg ved tvivl. Og
reklamer over for driftscheHJÆLP 4/75

De to överste billeder til venstre
viser en låsearm, monteret i en
personvogn, og en låsebojle,
monteret i en ambulance. Begge
er beregnet til rulleseler og er
lige lette at have med at gore.
Øverst til højre ses et korrekt
monteret gennemløbsbeslag, der
„følger med ' i selens retning, når
den spændes.

fen eller bilforhandleren,
hvis en ny Falck-bils sikker
hedsseler ikke synes at være
korrekt monterede. Der er
den sædvanlige 1-års garanti
på sikkerhedsseler efter købclovens bestemmelser.

Og AUTOLIV tilbyder gra
tis ombytning af selerne,
hvis de har været anvendt
ved en kollision.

Vedligeholdelse
Sikkerhedsseler kræver ingen
vedligeholdelse, men her er
et par gode råd:

Selegjorden
skal være blød og smidig,
som da den var ny. Bliver
den stiv, skal selen skiftes.
Normalt kan den tåle sollys
ôg dansk sommer, men efter
3 år eller 50.000 kms kørsel
bør den efterses grundigt af
en fagmand. Desværre er det
endnu ikke muligt at sige,
hvem der er fagmænd
det
har man også overset i folke
tinget
men bilinspektionen
og FDMs tekniske assisten
ter skulle dog have den for
nødne viden.
Normalt tager selegjorden
ikke skade af at komme i
klemme i en bildør. Har den
taget skade, kan det ses på
den (flosning eller klemmcmærker). Og så skal den skif
tes. Lige så gælder det, hvis
en vovhund har forsøgt at
fortære den - det er sket.
Nederst til venstre en uheldig
montering af rullehuset, sä det
spærrer for forsædeindstillingen.
De to nederste billeder til højre
viser den traditionelle sele/dør
kombination og en korrekt mon
teret sele i forhold til forsæde
passagerens skulder. Selen ram
mer skuldren - ikke halsen.

Husk!
En korrekt sele skal
være monteret i dørstol
pen med gennemløbs
beslaget ca. 10 cm over
normal skulderhøjde. Er
bespændingspunktet på
bilen et andet sted, kan
man få forlængelsesbe
slag, så selen monteres
rigtigt.
En sikkerhedssele skal
ikke skiftes efter en ka
tastrofeopbremsning
men altid efter et sam
menstød.
Det er en dårlig idé at
tage rulleseler fra sin
„gamle“ bil med over i
en ny. Beslagene skal
som regel ændres, og
med den nye bils levetid
kan det være, at selen
upåagtet er udslidt før
vognen.
Sikkerhedsselen giver 50
pct. færre dræbte og
kvæstede i trafikken.

Lasefunktioncrne
Den primære låsefunktion
afprøves ved, at man fore
tager en middelhård op
bremsning med fastspændt
sikkerhedssele. Så skal rul
len låses fast. Er der tvivl,
om den gør det, skal fag
folk kontaktes.
Den sekundære låsefunktion
kontrolleres ved, at man fo
retager de berømte ryk i se
legjorden, hvorved rullen
skal låse.

Rulle og beslag
Rullen skal rulle let. Det
sker undertiden, at den får
besvær og nægter at rulle en
sele helt ind eller bliver svær
at trække ud. Så er der no
get galt - og er det inden for
I års levering, bør den om110

Ambulancechauffør og urørt sikkerhedssele: En sandsynlig saga om
nogle måneder.

byttes. Uden for denne tid
må en fagmand kontaktes.
Normalt betyder en mindre
let frigang ikke, at selen ikke
fungerer i kollisionstilfælde.
Men en sele, der ikke ruller
på plads, kommer tit i klem
me i døren - og gentagne
klemninger giver måske flos
ning, og så skal selen byttes.
Desuden er en halvt udhæn
gende rullesele irriterende
for både redder og patienter.
Selegjorden skal glide let i
gennemløbsbeslaget, som er
det beslag, der sidder på
stolpen mellem for- og bag
dør. Beslaget skal være så
dan monteret, at det følger
selens retning: altså lodret,
når selen ikke er i brug, og

Frederiksborg Amts Avis:

skråt fremad, når selen bru
ges. Låsemekanismen skal
være let at spænde og fri
gøre, og rullens beslag skal
være anbragt i vognbunden.
Jævnligt skal man løfte måt
terne og kontrollere, at der
ikke er rusttæring omkring
monteringssteder for selebe
slag eller at bolte har løsnet
sig. De fleste bolte og mø
trikker til sikkerhedsseler er
enten galvaniserede eller rilsanerede.
Det hjælper nu engang ikke,
at man stolt sidder i sin sele,
hvis man ved en kollision
kun opnår at ryge gennem
forruden med selegjord, be
slag og resterne af vognbun
den.
—-----

------- .Ira-WÏHeîsing0r'

Det er ikke sikkert, at
fritagelse for selebrug
vil være lykken frem
over, såfremt de vågne
journalister begynder at
omtale ulykker på den
ne måde.
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FALCK OG
SELER!!!

Efter en indgående drøftelse
har virksomhedsnævnet be
sluttet at overlade det til af
gørelse i Justitsministeriet
og Sundhedsstyrelsen, om
forsædepassagerer i korp
sets køretøjer bør være om
fattet af obligatorisk sele
brug pr. 1. januar 1976. Af
hængig af myndighedernes
afgørelse vil korpset rette
henvendelse til Folketinget
med henblik på enten at bli
ve fritaget eller få pålagt
obligatorisk selebrug for
alle patienter, der transpor
teres på forsæderne.
Det forekommer måske lidt
meget at gøre ud af denne
sag. Men det må i den for
bindelse erindres, at for
sædepassagerer
hos
os
ikke altid kan sidestilles
med andre bilpassagerer.
Vi kører en hel del menne
sker, der har svært ved at
klare sig selv rent fysisk.
Nogle har benene i gibs,
andre er svagtsynede o.s.v.
Og deres reaktionsevne i
tilfælde af en ulykke kan
være anderledes end „nor
male“ passagerers.

Når der fra korpsets side
satses på en ensartet be
handling, uanset om syge
og svagelige bliver kørt
med Falck eller med hyre
vogne er det først og frem
mest af principielle grunde.
Det kan ikke være menin
gen, at sygetransport skal
være afhængig af bestem
melser for normal taxikør
sel. Det må være kravene
til sygetransport, der er det
primære. Og de, der vil leve
op til kravene, kan så få lov
at køre denne specielle
form for transporter...
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FOR
sikkerhedsseler taler
Foregangsmand for sikkerhedsseler nr. ét, profes
sor Jørgen B. Dalgaard fra Aarhus, har velvilligt stil
let 13 notitser om sikkerhedsseler til rådighed for os.
I koncentreret form bringes følgende argumenter
frem:

Dyrt at skulle købe
sikkerhedsseler?
Bedst at blive
kastet ud ved
sammenstød?
Brænde ihjel som
følge af sele
forbrug?

Underkørsel af
lastvogn?

Ratstammen
i brystet?
Syge, gravide og
klaustrofobe?

Hyrevogns
chauffører?

Selen forårsager
skader?

Selen hjælper?

Lovforslaget koster ikke ekstra.
Kun bilister med installerede se
ler skal bruge dem.
Udkastning forøger risikoen for
alvorlig tilskadekomst. Kun sjæld
ne undtagelser.
Selen bevirker at man efter sam
menstød ved bilbrand selv kan
åbne den og stige ud af vognen.
Undersøgelser af forkullede lig
efter bilbrand har afsløret, at
dødsårsagen var sammenstødet
(måske fordi de ikke brugte sele)
ikke branden.

Det er muligt med sele på, at ka
ste sig til siden. Det er glæde
ligt, at flere og flere frivilligt påmonterer bagkofangere på last
vogne.
Kan effektivt forebygges med sik
kerhedssele.
Fritagelse for selebrug forudses
at kunne gives på grundlag af
lægeattest. Påstået klaustrofobi
vil kunne kureres med tilvænning
til selen.
Chaufførernes Forbund er gået
ind for selebrug. Hvis taxaer
undtages er det politisk og ikke
sagligt motiveret.
Man kvæstes ikke af selen - men
trods selen. I den nordiske sik
kerhedsselebetænkning forekom
mer
sikkerhedsselebetingede
skader kun i 0,6% tilfælde.
Hvis selepåbud kan medføre, at
den anvendes i ca. 90% af fak
tisk indtrådte ulykker vil 200
menneskeliv og 3.400 kvæstede
kunne spares pr. år (baseret på
1971-tal).
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SA
SKA

NING!
UD Al
mer med at få redningsbåden rig
tigt ud og motoren i gang. Der
for tog vi med distriktsleder Kaj
Olsen til Gilleleje for i tekst og
billeder at opfriske den rigtige
måde at søsætte båden på. Vejret
var lidt stille, men det skulle ikke
betyde noget for principperne:
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stedet, parallelt med strandkanten.
2. Når båden er løs fra traile
ren, trækkes den til vandkan
ten med fronten udefter (2
mand er normalt nok).
3. Hvis der er 3 mand, skubber
de 2 på hver side af båden,
og 3. mand starter motor.

<
<
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A.N

©

RED

Aden
ejle
4. Den ene „våde*4 mand hopper
op og tager med - den anden
går i land.
5. Turen går ud mod havaristen.
Følger man denne anvisning,
undgår man, at båden overskyl
les af vand. Som regel er det
nemlig en sådan overskylning,
der er årsag til problemer med
motoren (saltvand i benzintil
førslen). Og da redderne i halv
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hårdt og hårdt vejr under alle
omstændigheder bliver våde, be
tyder det ikke noget, at 2 mand
tager et frivilligt bad - de skal
skifte tøj alligevel. Båden er kon
strueret til at modstå endog kraf
tige søer forfra - derfor skal den
i med stævnen først.
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skete fornylig det yderst beklagelige, at Falck-stationen
i Rønde på Djursland ikke havde ambulancer hjemme,
da der skete en alvorlig trafikulykke i Følle, få kilome
ter fra Rønde. Stationen i Hornslet havde heller ingen
hjemme, så nærmeste Falck-hjælp kom fra Århus så
hurtigt det lod sig gøre. Det betød at de to dræbte kom
til at ligge i næsten en halv time indtil ambulancen nåede
frem.
Tilfældet
har fået
kommunale brandfolks blad,
„BRANDMANDEN“ til at lave en stort opsat reportage,
suppleret med de efterhånden velkendte synspunkter om,
at der må være behov for offentlig indgriben i det dan
ske ambulancesystem. Artiklens forfatter synes helt at
have glemt at de statistisk set sjældne, men dog uund
gåelige situationer kan opstå overalt, og at det f. eks.
kan forekomme, at Christianshavns brandstations ambu
lance må træde til i andre distrikter i København, fordi
de nærmeste ambulancestationer hos Københavns Brandvæsen ikke har ledig kapacitet.
Det korte i det lange fra sagen i Rønde er - som direktør
Arno Andersson har givet udtryk for i en skriftlig rede
gørelse om sagen - at vi udmærket forstår, at publikum
må reagere, når det indtræffer, at en Falck-station ikke
har ambulancekapacitet, når der sker en ulykke nær
stationen. Det var kun anden gang i løbet af 35 år, sta
tionsleder Kr. Knudsen i Rønde kom ud for en situa
tion som denne. Alle kender de trafikfarlige veje i om
rådet, og man har netop derfor udstationeret ekstra
ambulancer og forsøgt at holde sig muligheden for plud
selige ulykker for øje.
Det lyder umiddelbart uheldigt, at vi ikke som fast
rutine i tilfældet fra Følle har undersøgt muligheden for
at tilkalde redningskorpset REKO i Kolind, der har
ambulancer en halv snes kilometer nærmere end Århus’
køreafstand. Som man i forskellige ambulanceudvalg har
diskuteret bør der til ethvert ambulancevæsen knyttes
forskellige krav til mandskabets uddannelse, beredskabet
og materiellet. Er de krav opfyldt bør en ny alarme
ringsinstruks naturligvis udarbejdes, men vi må i det
aktuelle tilfælde medgive stationen i Rønde, at sandsyn
ligheden for en tilsvarende situation som den beskrevne
er meget ringe. Man overser som regel de mange tilfæl
de, hvor vor radiokommunikation med egne ambulancer
sikrer, at der hurtigt kan trækkes på ledig ambulance
kapacitet i et distrikt, selv om Falck-stationens ambu
lancer er ude at køre.
Falcks nuværende ambulanceberedskab dækker 90 % af
Danmark. Det betales af Falck-abonncntcr og amterne
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For
ander
i 35 å:
UDNYTTELSE A
FALCK
Rønde

(2 ambu
lancer)

Ambulancekør

Sygetransport 1
1 ALT

FALCK
Hornslef

(2 ambu
lancer)

Ambulancekøn

Sygetransport 1
1 ALT

FALCK
Ebeltoft

(2 ambu
lancer)

Ambulancekøn
Sygetransport 1
1 ALT

Som det tydeligt ses er statione

gerede, og der ligger ikke nog<
for tilfældet i Føl le.

efter aktuelt forbrug. Såfremt samfundet skulle ønske et
udvidet beredskab som ekstra sikkerhed, f. eks. i form
af en ambulance og to reddere, placeret døgnet rundt
overalt i landet, udelukkende beregnet for de ulykker
der indtræffer helt uberegneligt, ville denne ekstra sik
kerhed koste mellem 50 og 75 mill, kr., alene i bered
skabsomkostninger på de 132 Falck-stationer. Det ville
være urimeligt at pålægge Falck-abonnenterne en del af
udgifterne til et sådant ekstra beredskab, idet de tilgode
ses af det nuværende. Derfor måtte udgiften blive en
ekstraomkostning for amter og sygehuse - udover den
nuværende betaling.
Fra Falcks side ville vi da kun være glade for at have
ekstra to mand i døgndrift og en ekstra ambulance på
hver station til rådighed. En større materiel og personel
kapacitet giver øget mulighed for også at kunne imødegå
de sjældne tilfælde. Men var problemet løst? Der ville
selvfølgelig være mere sikkerhed, men hvad hvis ulyk
kesambulancen“ kommer ud at køre til en ulykke, og
der sker en ulykke til i nabolaget? Skal man så have to
ekstra beredskaber pr. station, og hvad koster det?
Spørgsmålet diskuteres stadig, og der ventes snart en
betænkning fra „Udvalget vedrørende ambulancevæsenet
udenfor Storkøbenhavn“, nedsat den 24. januar 1974 af
Indenrigsministeriet. Vi vil altid gerne diskutere mulig
hederne for økonomisk dækning af et udvidet ambulan
ceberedskab. Vi vil også gerne erkende, at der sine ste
der kan være behov for det. Men ingen i dette land kan
garantere for, at det lokale ambulanceberedskab - uanset
størrelse - til enhver tid vil være tilstrækkeligt til at
klare alle store og små ulykker. Vi ved ikke på forhånd,
hvornår ulykkerne sker og hvor store de er - men vi har
lært at leve med det, og gør vort yderste for at yde
hurtig og kvalificeret hjælp døgnet rundt med de vilkår
vi har for eksistens.
I denne sag har vi altså set endnu et tegn på, at de kom
munale brandfolk ikke altid vil vort bedste. Selv de mest
samarbejdsloyale blandt os må erkende, at vore faktiske
bidrag til fælles undervisning og ensartet materiel ikke
synes at have hjulpet til at skabe en bedre forståelse
mellem brandfolkenes organisation og Falcks ledelse og
personel. Vi kunne ønske en loyal og åben diskussion
fremfor bladskriverier med mere eller mindre dulgte
angreb. Måske skulle Falck i den nuværende situation
snarere prøve at være sig selv nok, og så selvfølgelig
alligevel forsøge at leve i den såkaldte fredelige sam
eksistens - som det hedder!
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Af afsætningsudvalget nedsattes for ca.
3 år siden et underudvalg med betegnel
sen tarifudvalget, der fik til opgave at
fremkomme med forslag til ændringer af
abonnementsbetingclser og -tarif.
Det resultat, udvalget nåede frem til.
blev i august 1974 godkendt af korpsets
direktion, og pr. 1. juni 1975 trådte nye
abonnementsbctingelser og -tarif i kraft.
Formålet har været at opnå en admini
strativ forenkling af hele abonnements
sektoren samt en forbedret ydelses- og
omkostningskontrol.
Over for stationer og afdelinger kommer
den administrative forenkling nok bedst
til udtryk gennem, at den hidtidige tarifs
knap 400 underkoder vil blive reduceret
til i alt ca. 90. Antallet af risikogrupper
er nogenlunde som førhen, men der er
dog kommet nogle nye til. Det gælder
således grupperne: 03 Lystbåd, 05 Dyr.
22 Brandmateriel og 23 Alarmovervåg
ning. Endvidere er personer og forbinds
stoffer udskilt i selvstændige risikogrup
per henholdsvis 20 og 21. Dette er sket
af hensyn til ydelses- og omkostnings
kontrol.
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Efter 1. juli skal der også benyttes nogle
nye formularer i abonnementssektoren.
Først og fremmest er der udarbejdet en
kombineret kontrakt og begæring, der er
gældende for alle risikogrupper. Det be
tyder, at alle abonnenter ved abonne
mentstegning kan få kontrakten udleveret
af salgsinspektoren.
En stor del af abonnementstegningen
vedrører ganske bestemte risikogrupper,
hvilket har medført, at der tillige ind
føres et nyt begreb: Standardahonnement.
Standardabonnementer kommer til at
omfatte følgende:

Husstand med forbindskasse
Husstand med medicinskab
En bil uden førstehjælpskasse
En bil med førstehjælpskasse
Husstand med forbindskasse
samt en bil med førstehjælps
kasse
K 2 Husstand med forbindskasse
samt en bil med første hjælps
kasse

H 1
H2
B 1
B2
K 1

HJÆLP 4,75

Abonnementsbetingelser
For betingelsernes vedkommende har
man dels foretaget en tilpasning til gæl
dende praksis, og dels forsøgt at udfor
me betingelserne i et lettere læseligt
sprog. Fortolkningsproblemer vil dog
fortsat kunne forekomme,‘^men udvalget
har tilstræbt at gøre teksten så éntydig
som muligt.

FALCK-MAND PA PINEBÆNKEN!

r''- " T” '.

Maskinel konvertering
Ved overgangen til den ændrede abon
nementstarif er det nødvendigt at fore
tage en ændring af de hidtil anvendte
risikogrupper. Dette vil blive foretaget
maskinelt af EDB-afdelingen. Denne
konvertering sker altså på baggrund af,
hvad der er registreret i „det gamle“
abonnementskartotek. Selve tariferingen
sker der ingen ændringer med. Alle eksi
sterende abonnementer konverteres til
samme grundafgift.

Overgangen
Det er forudset, at en ændring af abon
nementssystemet ikke kan ske helt uden
vanskeligheder. Derfor har der i de se
neste måneder været afholdt en lang
række kurser og informationsmøder for
alle de medarbejdere, der på en eller
anden måde er involveret i abonnements
administration, og man håber herved, at
vanskelighederne er minimeret.

Det særlige tarifudvalg, der har haft ansvaret for
den nye abonnementstarif, har efter sigende til
tider haft voldsomme diskussioner.
HJÆLP 4/75

- Og så skal vi lige vide, hvor bred en af de
traktorer, du alligevel ikke kan slæbe, må være
for at være dækket af abonnement. . .

Oversigt over risikogrupper
pr. 1. juni 1975
01 Husstand
02 Fritidshus
03 Lystbåd
04 Landbrug gartneri planteskole/
skovbrug
05 Dyr
06 Skib/kutter
07 Erhvervsvirksomhed ejendom
08 Institution/forening
10 Motorcykel scooter knallert
11 Indregistreret campingvogn/
trailer
12 Person- vare- lastvognmax. 3,5 t. totalvægt
14 Vare- last- tankvogn
over 3,5 t. totalvægt
15 Påhængs-/sættevogn
16 Bus hyrevogn
17 Diverse kørende materiel
20 Personer
21 Forbindsstoffer
22 Brandmateriel
23 Alarmovervågning
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Først var

de med til

at slukke.
Så rensede

de byg

ningen!
Den 24. april oplevede byen
Århus sin hidtil største
brand. En lagerbygning, der
hidtil af brandteknikere er
blevet anset for værende no
get af det bedst brandsikre
de i dette land, blev vold
somt ødelagt ved en eksplosionsagtig brand.
Branden udbrød først på ef
termiddagen i FDB’s central
lager, og i henhold til den
gensidige
assistanceaftale
mellem Århus brandvæsen
og Falck i Århus rykkede
begge brandkorps ud.
Udrykningschef E. Christian
sen, Århus, bedre kendt som
„Basse“ var med i førsteud
rykningen. Efter en kort re
kognoscering stod det klart,
at branden udviklede sig
voldsomt, hvorefter alt dis
ponibelt mandskab og mate
riel i byen blev kaldt til ste
det.
På grund af et større lager
NPK-gødning samt et blan
det varelagers tilstedeværelse
bredte der sig en tyk, kval
mende røg ud over de nærligende boligområder. Poli
tiet begyndte midt på efter
middagen evakuering af de
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omliggende
boligområder,
der rummer ca. 3000 bebo
ere, da man var bange for
eventuelle NPK-forgiftninger.
Ud på aftenen var branden
under kontrol. En stor del af
bygningerne var reddet, men
alt var stærkt tilsodet og til
syneladende værdiløst.
Imidlertid har stationen i
Herning med stationsleder
Max Christensen i spidsen
„eksperimenteret“ en del
med rensning af bygninger
efter brand. Herning-stationen blev derfor tilkaldt, og
efter aftale med forsikrings
selskabet påtog korpset sig
rensningsarbejdet. Vi kom
således ikke kun til at ud
føre korrosionsbekæmpelse
på stålreoler og metalvarer,
men foretog en gennemgri
bende rensning af vægge,
lofter, gulve og alt inventar.
Branden udbrød torsdag ef
termiddag, og lørdag star
tede mandskab fra statio
nerne i Herning, Århus, Ran
ders og Holstebro under Max
Christensens ledelse på vores
hidtil største rensningsopga
ve. Man arbejdede hele

weekenden med skiftehold,
og allerede mandag kun
ne FDB-folk begynde at
gjorte lokaler. Ugen igen
nem arbejdedes videre med
opgaven, og efter 1600
mandskabstimer var den
50.000 m- store bygning re
nere, end den havde været
før branden.
Korpsets ledelse vil på grund
af det fine resultat over
veje vor indsats i fremtiden.
Der er utallige aspekter i
en sådan sag, og det er
derfor vigtigt, at alt bliver
nøje gennemtænkt, før det
store apparat sættes i sving.
Direktør Arno Andersson,
Århus, havde mulighed for
at følge arbejdet på nærme
ste hold:
- Selv om jeg har været i
korpset i snart 25 år, kan jeg
ikke lade være med at im
poneres af, at vi med så kort
varsel er i stand til at eta
blere en så enorm arbejds
styrke og indsats. To ting
var iøjnefaldende her: Dyg
tige ledere og omhyggelige
rednigsfolk.
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Først og fremmest kræver en
sådan opgave overordentlig
meget af sin leder. Gang på
gang blev man stillet over
for nye problemer, og hver
gang blev de løst, så både vi,
FDB og forsikringsselskaber
ne kunne være tilfredse.

Desuden var det opmuntren
de at se den store interesse
og den loyalitet, rednings
mandskabet lagde for dagen.
Selv om man roligt kan si
ge, at der var tale om både
et snavset og krævende ar
bejde, gik alle til sagen med

stor arbejdsiver. Alle var
klar over, at man her havde
fået en speciel tillidsopgave,
og ingen var interesseret i,
at man bagefter skulle kun
ne sige, at FALCK havde
svigtet tilliden.

ENDNU EN STORBRAND
Da vi i 1974 måtte se „årets
brand“ i vort slukningsdi
strikt - nemlig Trifoleumbranden i Tåstrup - troede
vi, at den røde hane ville
være os venligere stemt i
1975. Men nej. Udover den
på disse sider omtalte FDBbrand i Århus har stationer
ne i Maribo og Sakskøbing
måttet kæmpe med et bål af
format hos K. Balling En
geisens skumplastfabrik i
Maribo. To så store brande,
at forsikringsfolkene allerede
er begyndt at skrive med ka
tastrofepennen i deres jour
naler og tidsskrifter.

HJÆLP 4/75
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VOGNE & UDSTYR
FORD DOBBELTKABINE
I løbet af 1974 indsattes 3
ladvogne med dobbeltkabi
ne i Jylland, nemlig på sta
tionerne i Åbenrå, Vejle og
Grindsted.
Det er tanken, at vi med ti
den skal have flere af disse
vogne til de stationer, der
ligger tæt ved de store tra
fikårer.
Hermed opnås en bedre
kundeservice, idet abonnen
terne
kan
transporteres
hjem sammen med den ha
varerede vogn. Det betyder
samtidig en lettelse for sta
tionerne, der således kan
klare opgaven med kun én
mand.
I øjeblikket lægger H. F.
Nielsens Maskinfabrik A/S
sidste hånd på fremstillin
gen af en serie 4 dobbeltkabineladvogne med grill.
Man er gået bort fra den 4cylindrede Mercedes 608 og
bygger nu vognene op over
et Ford D-500 chassis.
Vogntypen er ikke ændret
på grund af utilfredshed
med de nuværende Mercedes’er, men fordi man har
ønsket at få en vogn med
stærkere motor og større
totalvægt. Endelig har man
valgt Ford af hensyn til
vognstandardisering, reser
vedele m. v.
Dobbeltkabinen bygges på
en specialfabrik i England,
Reliant Ltd. I de først ud
stationerede vogne har det
knebet en smule med bag
sædepladsen, og man har
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Haslev-opbygningen af den dob
belte Ford som ladvogn. Det
hydrauliske vippesystem og de
øvrige egenskaber i forbindelse
med den havarerede bil er der
ikke noget i vejen med - blot
kunne ønskes lidt mere passager
plads. Men det er ved at blive
undersøgt i øjeblikket.

måttet montere sædet så
ledes, at passagererne må
sidde med ryggen mod kør
selsretningen. Imidlertid vil
kommende vogne kunne
bygges med en 15 cm læn
gere kabine, og det skulle
give mulighed for at få
vendt passagererne rigtigt.
Efter planen uddstationeres
de 4 vogne i Vordingborg,
Kolding, Herning og Frederikssund/Stenløse.

PEUGEOTAMBULANCER
Efter 10 års pause med Peu
geot som enkeltmontere
ambulance har driftschefer
i København af materiel
udvalget fået tilladelse ti
at indsætte 2 stk. Peugeo
504D som forsøg.
Bårerummet er mindre ene
normalt, hvorfor vognene
hovedsagen
tænkes
an
vendt til længere sygetrans
porter, hvor køreegenska
berne spiller en stor rolle.
De første 4 stk. er indkøb
og vil blive udstationeret
Jylland.

MANGE NYE SMÅ GRILL-VOGNE
I lobet af 1975 skal maskin
fabrikken i Haslev bygge 36
små startvogne med grill.
Der er tale om 12 Toyota
Stout, 22 Toyota Landcruiser
og 2 Opel Blitz. De sidste

to leveres til et svensk bugseringsfirma.
En del af de 34 Toyota'er
korer allerede. Det er nem
lig de nuværende startvog
ne og dyreredningsvogne,
der er indsat i de sidste
par år.
Vi opnår således nogle sær
deles alsidige vogne, der
både kan bruges til starter,
dyreredning og bugsering.
De stationer, der har mod
taget de forste vogne, er
særdeles godt tilfredse. Af
hængig af vogntypen opnås
en maximal grill-belastning
på mellem 600 og 700 kg,
hvilket gør vognene i stand
til at bugsere stort set alle
personvognstyper. Der er så
ledes tale om et stort frem
skridt i forhold til de hidtil
kendte FORD’er, der ikke

alene har været vanskelige
at manøvrere i den tætte
trafik, men også har været
kostbare i vægtafgift m. v.
De nye grill-vogne indsættes

fortrinsvis i byer, hvor man
har megen bykørsel med
havarister. Til de længere
landevejstransporter benyt
tes fortsat ladvogne.

Ambulancen kunne ikke bremse!
Statens Bilinspektions år
vågne teknikere har måske
sparet os for en grim ulykke
med en ny ambulance. Un
der et kontroleftersyn af en
Mercedes 240-ambulance fra
Ballerup blev det afsløret, at
bremserørene var gennemtærede. Inspektionen fandt
sted i foråret 1975. Ambu
lancen var leveret 6 måne
der for og havde kun kørt
29.300 km. Med avisrepor
tager om „oliekrisevogne“,
der har stået i længere tid

efter produktionen på fabrik
kerne, gik vi i gang med
at undersøge og inspicere
samtlige nye Mercedes-ambulancer fra samme sending
- i alt 16 stk. Ingen af de
ovrige fejlede noget i bremserne, så tilfældet synes at
have været enkeltstående.
Men pas på alligevel. Det
kan være svært at se bremserorernes stand på grund
af den omfattende Tectylbehandling, vor vogne mod
tager.

Den nye Mercedes-ambulances
bremserør.
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BREVE UDEFRA
Falcks Redningskorps
Min mand og jeg vil gerne takke Dem for den meget store indsats, hvormed De reddede
vores smukke gamle hovedbygning, vores egen bolig og de øvrige byninger. Det var et
imponerende og dygtigt arbejde, som vi altid vil huske med dyb taknemmelighed.
Deres hengivne Annette Moltke

Stationen i Faxe oplyser, at der var tale om en brand på godset Turebyholm, hvor statio
nerne i Faxe, Haslev og Køge, bistået af CF i Næstved, fik slukket ilden i hestestalden og
kostalden. Station Faxe mødte med 1 slukningstog, Haslev med 1 slukningstog og Køge
med 1 slukningstog. I alt deltog 6 køretøjer og 15 Falck-folk i redningsarbejdet.

Falck Zonen, 8900 Randers
I torsdags havde jeg et mindre motorstop i Langå, og da den stedlige mekaniker ikke ville
tage sig af det, fordi det var efter arbejdstid - kl. 18 - blev jeg nødt til at kalde Falck, hvil
ket jeg i princippet er imod, når det drejer sig om en sådan bagatel. Jeg kan slet ikke lade
være med at udtrykke min begejstring for den service, man altid møder fra Deres side. Jeg
forstår ikke, hvordan det er muligt at finde frem til en stab af så tiltalende unge mennesker,
som man altid kommer i kontakt med over hele landet. Denne unge mand ordnede skavan
ken på få minutter, men ville ikke tillade, at jeg og mine to passagerer fortsatte til Aalborg,
før han havde undersøgt vognen på værkstedet. Straks ved ankomsten hertil sørgede han
for, at vi kom ind i vagtstuen og fik kaffe, hvilket lige var det, vi trængte til. Efter en halv
times forløb erklærede han, at vognen var klar til at køre hjem, og han havde da heldigvis
også fundet et par fejl i carburatoren. Vognen har gået upåklageligt siden, og jeg kan kun
udtrykke min hjerteligste tak for den enestående service. Selvfølgelig fortæller jeg til alle
om denne lille solstrålehistorie, cg jeg forstår ikke, at mine bilejende venner har råd og
mod til at lade være med at tegne abonnement. Min første indskydelse var at skrive et
stykke i avisen om det, men blev klar over, at dette ikke når frem til Randers. Derfor har
jeg bestemt mig til at sende Dem denne personlige tak.
De venligste hilsener
Kirsten Tejg Jespersen

Falck-huset, Polititorvet, 1593 København V.
Vi vil gerne herved takke Falck for god assistance onsdag før påske. Vi havde netop for
ladt Tirstrup lufthavn for at tage på påskeferie i bil, da det satte ind med kraftigt snefald.
Ved Essig mellem Tirstrup og Rønde gik en modgående bil på tværs af vejen, først ramte
vi den tværgående bil. Ingen af çle tre biler var i stand til at køre videre, men bortset fra
knubs slap vi alle fra sammenstødene.
Kl. 17 ringede vi efter kranvogn, der hurtigt kom, og på vej hjem skiftede vi kranvogn i Ar
hus, Horsens og Kolding - men alligevel var vi hjemme i Åbenrå kl. 22 efter næsten 200
kms kørsel. Fint præsteret af de fire Falck-reddere, der alle var hyggelige ledsagere på
hjemturen.
Med venlig hilsen
Camma og Clement Larsen-Ledet, Åbenrå
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Falck Zonen
6100 Haderslev
Lørdag, den 4. april 1975, mellem ca. kl. 15.30 og17.30, var vi nødsaget ti at tilkalde Falck,
på grund af at vores bil, en flaskegrøn Mascot „nægtede“ at køre videre.
Grunden til dette brev er, at vi vil bede Dem overbringe en tak til de 2 chauffører (vogn
16), som transporterede os henholdsvis fra Genner til Haderslev, og dernæst fra Haderslev
til Kolding, løvrigt en tak til alle der havde vagt lørdag eftermiddag på stationen, da vi fik
en særdeles pæn behandling, og en tiltrængt kop kaffe.
Tusind tak for hjælpen!
Med venlig hilsen
Vinni Hahne & Else Skouboe
Assistancen blev udført af redderne Ove Madsen og Leif Christiansen, st. Haderslev.
Falcks Redningskorps
Store Bededagsaften brød min ellers så udmærkede Volvo sammen i en kilometerlang kø.
i Tappernøje. Disse linier for at du skal telexe en ekstra tak til Præstø, hvorfra man ikke
blot på mindre end en halv time fik fjernet vognen fra den enorme trafikkø, men også se
nere i privatvognen kørte mig og familien til Nøbbølle på Lolland samt Volvo’en til Køben
havn. Præstø fortjener ekstra ros for fin service. Jeg tror nok jeg fornyer abonnementet til
næste år...
Med venlig hilsen
Sv. Elley

Falcks Redningskorps
Med disse linier vil jeg gerne bringe min tak for en usædvanlig god service fra Deres af
deling i Roskilde den 9. april.
Min forrude var sprængt, og ikke blot blev bilen afhentet i løbet af ca. 1 kvarter ved Osted
Bakke, men samtidig havde Deres afdeling bestilt tid hos en Auto-Glarmester, hvortil vog
nen blev kørt direkte og ny rude indsat i løbet af ingen tid.
Det er sjældent at møde en sådan hurtighed og forståelse.
Med venlig hilsen
Erik Kopp

Personalet hos
Falck Fredericia
Modtag hermed venligst vor hjerteligste tak for den ualmindelig fine service, vi fik hos
Falck i Fredericia, lørdag den 12. april.
Vi har i mange år været medlem hos Falck, men det var første gang vi har haft brug for
hjælp, og vi må indrømme, at vi havde forestillet os noget andet. Den hjertelighed og hjælp
somhed (inclusive kaffe og reddernes forsøg på at reparere vores bil-togbilletter til Køben
havn - transport til toget - transport af bilen til Esbjerg m. m.) overraskede os i den grad,
at det lille uheld vi havde med bilen den 12. april, vil komme til at stå for os som én af de
gode oplevelser vi havde i 1975.
Endnu engang talk
Venlig hilsen
. ,
Tove og Jørgen Damgaard Petersen
Falcks Redningskorps
På International Chauffeur Club’s vegne, siger vi Dem en hjertelig tak for Deres venlige
svar, vi har modtaget gennem vort medlem John Carlo Sørensen om lån af en af korpsets
biler til brug ved vort årlige biltur med de handicappede børn som vi i år kører med for
15. gang. Vi er Dem dybt taknemmelige for denne gestus.
p.b.v.
Med venlig hilsen
Ove Petersen
HJÆLP 4/75
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STATIONSBYGGERIET I HILLERØD
I GANG
Nu skulle der være håb om at se en
længe ventet ny station i Hillerød. Pro*
jektet er på 5-6 millioner kroner, og
man venter indflytning næste sommer.
Der bliver plads I garagerne til brand*
køretøjer og ambulancer. Kranvogne
får en carport. Ud over sædvanlige
mandskabsfaciliteter bliver der skole
stue.

Det er ikke
størrelsen
det kommer
an på!
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Korpsets mindste tryksag er en af de mest efter
spurgte og måske den med de fleste anvendelses
muligheder i det daglige.
Hver tredie måned trykkes et oplag på mellem 50
og 100.000 eksemplarer af korpsets mindste tryksag
- telefontavlen FALCK ER PÂ VEJ.
Den er lille, fordi den skal kunne være i en tegne
bog. Men samtidig skal den indeholde næsten 150
telefonnumre, et landkort med stationsplacering, mu
lighed for at notere abonnementsnummer, og sidst
men ikke mindst nogle gode råd.
Gode råd plejer at være dyre - vi udleverer dem
gratis. Og telefontavlen er snart blevet et helt lille
Colombus-æg. Let og overskueligt kan man læse sig
til, hvordan man tilkalder hjælp ved ulykker, hvilke
oplysninger, vi gerne vil have ved sygetransport, og
hvordan man tilkalder autohjælp. Som noget nyt er
der blevet plads til oplysninger om, hvor på FMskalaen man kan finde trafikredaktionen og regional
programmerne, så man kan høre de vigtige trafik
oplysninger.
Landkortet taler for sig selv, og med hensyn til tele
fonnumrene gøres der et stort arbejde for at ajour
føre og læse korrektur. Vi har været udsat for, at et
galt nummer er kommet på tavlen - og så er en vis
herre løs. At blive ringet op 5-10 gange hver nat
med anmodninger om hjælp til biler, ildebrande og
fødsler er kun spøg for de mere hårdkogte.
Endelig kan man som bekendt folde telefontavlen ud
- og så virker den bag bilruden som en oplysning
til forbipasserende om, at Falck er tilkaldt og på vej.
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75.000 så
»Når
NØDEN

er størst« !

4-150.000
andre tilskuere

Omkring 100.000 menne
sker har i 1974 set Falckfilm. Dertil kommer el ikke
kendt antal mennesker, der
pa udstillinger har set den
korte version af ..när NØ
DEN er störst“. Vi skøn
ner. at delle publikumstal
ligger mellem 100.000 og
200.000. således al det sam
lede antal tilskuere oversti
ger 14 million. Del er gan
ske godt scoret, når man
betænker, al vi ikke har en
storre filmdislribution med
personale til bestilling og
forsendelse.
Vor pige ved filmen
Mar
git - oplyser, at „nar NØ
DEN er størst“, tegner sig
for flest tilskuere - 50.000.
Hertil
kommer
omkring
25.000. som ser „NØDEN“
via Statens Filmcentral og
et par andre offentlige in

stitutioner. der har en kopi.
De øvrige film klarer sig
nu også ganske pænt. „Før
stehjælp ved Trafikulykker“
har været set af 7.000 men
nesker. „Alarm“. „Brand
sikker“ og „Pust Liv“ hver
af 4-5.000. og „Falck i Fly
vende Fart“ af 2.000.

Ny film pii vej
Direktionen
har
bevilget
penge til en ajourføring af
flyvefilmen „Falck i Fly
vende Fart“. Der skal sæt
tes nogle nye afsnit på. og
det bestående skal klippes
kortere, således at filmen
generelt skal dække den
danske ambulanceflyvnings
historie. Del ventes, at fil
men vil være klar til udlån
i september oktober 1975.
så der er noget at glæde sig
til.

personaliaH
UDNÆVNELSER

VAGTMESTER

STATIONSLEDER

Pr. 1. juni 1975 er redder
Rudi Vibeke, Gladsaxe, ud
nævnt til vagtmester.
Pr. 1. maj 1975 er redder
Christian A. Pedersen, Tårn
by, udnævnt til vagtmester.
Ovenstående udnævnelser
er begge foretaget med
uændret tjenestested.

ASSISTENT
Pr. 1. april 1975 er brand
mand Søren Peter Højrup,
Hanstholm,
udnævnt
til
brandassistent i Hanstholm.
HJÆLP 4/75

i Nykøbing F. i 1957. I 1959
overflyttedes han til vagt
stuen i Nykøbing F., og i
1960 blev han redder på
samme station. I 1970 ud
nævntes Arne Suhr til assi
stent i Maribo, hvilken stil
ling han har varetaget indtil
udnævnelsen til stationsle
der.

X
Pr. 1. maj 1975 er assistent
Arne Reinholdt Suhr, Mari
bo, udnævnt til stationsle
der i St. Heddinge.
Arne Suhr blev ansat som
kontorassistent på kontoret

Pr. 1. juli 1975 overflyttes
stationsleder Arne Kjærsgaard, Nørrebro, som leder
af stationen i Hellerup.
Kjærsgaard vil indtil videre
samtidig varetage hvervet
som leder af station Nørre
bro.
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Fa I c k-vej

Sæby har to Falck-nyheder at berette om. En
12.000 liters tankvogn, bygget på et Leylandchassis er indgået i brandberedskabet, og by
rådets tekniske udvalg har godkendt en indstil
ling om, at en ny vej bliver kaldt Sophus Falcksvej.

DSB-brochuren
Den brochure, som DSB
og Falck udleverer til
passagerer, der skal
hjem efter autouheld,
har fået et nyt oplag
med
sommerkoreplanen. Stationerne bedes
udskifte de bestående
oplag med eksemplarer
af de nye brochurer.
Arhus-pigerne
er ikke alene gode på giidestangen. De ud
mærker sig også ved at spille firma-håndbold,
og de nægter hårdnakket at have tabt alle kam
pe. Tværtimod påstår de små, at de er på vej
til at blive mestre i byen. Falck-pigerne er fra
venstre Henny Andersen, Kirsten Schroder. Lise
Kristensen, Karin Gade, Marianne Fredslund,
Eva Hansen, Tove Jensen, Hanne Kristensen og
Liselotte Dalsgaard.

Vietnameser-børn på dansk brandøvelse
Der har været skrevet og sagt en del om de
vietnamesiske born, der blev bragt til Danmark
og installeret på Livo. En forholdsvis ubemær
ket begivenhed fandt sted i begyndelsen af
maj, hvor stationsleder Jens Nødgaard fra Løg
stør arrangerede brandøvelse på øen. Det var
et meget fornuftigt og aktuelt arrangement, der
gjorde, at børnene blev fortrolige med hånd
sprøjter og andet man kan benytte, indtil Falck
i en given situation kan nå frem til øen. Og for
børnene var det en kærkommen anledning til
lidt adspredelse i det daglige.

TV-prls for Danmarks-fllm
For et par år siden måtte vi en fredag eftermid
dag skyndsomst sætte personale til at hjælpe et
reportagehold fra det belgiske fjernsyn. De var
i Danmark i anledning af vort medlemskab af
EF med det formål at vise øvrige EF-lande lidt
om vort land, befolkning, sociale velfærd, men
talitet, buhkøer og andre store bedrifter. Imid
lertid blev de under deres færden opmærksom
me på nogle underlige røde biler, som de åben
bart ikke kendte hjemmefra - og enden på det
hele blev, at TV-programmet fik en Falck-slutning, der gav andre det indtryk, at når alt går
galt for danskerne, har man Falcks Rednings
korps.
I slutningen af april 1975 har Udenrigsministe
riet meddelt os, at programmets producer - Jan
van Nuffelen - har modtaget den flamske jour
nalistpris for sit program.
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Seler igen!
Om seler udtalte vor medarbejder i et be
vinget øjeblik, at årsagen til at Kænguroklubbens medlemmer går og taber bukser
ne må ligge i, at deres seler er indsendt
til Rådet for Større Færdselssikkerhed.
Vort leksikon
Mekaniker: se under ambulance.

REDNINGS
HISTORISK
FORENING
v/ Børge Gregersen
Florensvej 2. II. 2300 S • TIf. 101 ) 59 34 51

Rednings Historisk Forening, som nu tæller
cirka 85 medlemmer i hele landet, har nu
fået medlemskort, og vi beder brand- og
redningsstationerne ved fremvisning af kor
tet være vort medlem behjælpelig ved fore
spørgsler og fremvisning af køretøjer. Vore
medlemmer har fået besked på at henvende
sig på vagtstuen og fremvise deres med
lemskort og fremsætte ønsker.
Vagthavende kan da tage stilling til, om øn
sket er belejligt, eller der er et tidspunkt,
der er bedre, det vil straks blive forstået
af vort medlem. Vi tror, at der vil opstå
mange gode forbindelser, da vore medlem
mer har et forhåndskendskab til brand- og
redningskøretøjer og er virkelig interesse
rede.
Dette er skrevet med korpsets billigelse, og
vi håber på et virkelig godt samarbejde med
brand- og redningsstationerne i hele landet.
På bestvrelsens vegne
Børge Gregersen
HJÆLP 4/75

Fynbo med
et godt
sovehjerte
Falcks Redningskorps blev
i går kaldt til Teglgårds
skoven ved Middelfart, hvor
forbipasserende havde fun
det en „død mand“ i skov
bunden. Under fuld udryk
ning blev han kørt til syge
huset i Middelfart, og først
ved ankomsten hertil rejste
han sig op og spurgte stærkt
indigneret, om man virkelig
ikke kunne få lov til at
tage sig en lur, uden at det
skulle afstedkomme en så
dan ståhej. Derefter forlod
han sygehuset. Det skal be
mærkes, at han hverken
havde indtaget piller eller
spiritus, men som han be
mærkede: — Når jeg sover,
så sover jeg.
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Veteraner i optog
I forbindelse med Bornehjælpsdagen i Koben
havn var der veteranbil-optog. Falck stillede
med „Danmarks ældste aktive slukningstog".
En automobilsprojte fra Randers (1930) og
stigesprojte fra Horsholm (1936). Randerssprojten vandt præmie. Her ses mandskabet i
færd med at „fange“ en ring pa en snoi.

■
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Livredderbåd
Falck-eksperter har sagt god for en ny badty
til livreddere. Det er en 12-fods KÉLLO.
meget let alluminiumsbad med indbygget c
drift i bund og sider. Med en 6-10 HK mo
kan den betjenes af én mand. Alluminiur
konstruktionen skulle gore den mere m<
standsdygtig for sten ved strandkanten e
glasfiber. Situationen er fra fromandsalpr
ningen i Gilleleje Havn.
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Sommerens
drukneulykker
Som det fremgår af nedenståendeT
oversigt rykkede Falckstationerne ud
274 gange til drukneulykker i juni,
juli og august måneder. Antallet af
omkomne ved disse ulykker var 83.
En opgang i forhold til 1974 på 104
udrykninger og 37 omkomne. Der er
ingen tvivl om, at opgangen på 65 %
først og fremmest skyldes det gode
badevejr. Det er bare sørgeligt, at
godt badevejr næsten altid betyder
flere badeulykker.
PÂ ÅBENT HAV
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Pas på dig reflekser
Side 131

Engelsk brandudstilling

VED STRANDBRED
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Vi fik skylden
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VED SØER, MOSER,
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Nyt radiosystem
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Vigepligt og bøder
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Telefonbenyttelse og breve
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PAS PÅ DIG
REFLEKSER
En ny
generation af
refleksmateriale
fra
FALCK

I-slutningen af september måned vil Falck bringe et nyt refleksmateriale frem til
børn. Det drejer sig om tekstilrefleks, der kan limes eller sys på tøj, nylon, læder
og så at sige alle tænkelige materialer til børne- og legetøj.
I resten af 1975 vil korpset gratis udlevere refleksstrimler - „PAS PÅ DIGREFLEKS“ - til voksne og børn i folge med voksne, der kommer på vore statio
ner eller udstillingsarrangementer.
Efter 1. januar 1976 vil refleksmaterialet være at finde i vore røde familie-for
bindskasser, og vil derfor vederlagsfrit kunne rekvireres af abonnenterne som
forbindskassetilbehør.
Det er i erkendelse af, at bømeulykker måske kan nedbringes, at vi har taget
dette skridt. Hidtidige refleksbrikker bliver ikke overflødige. PAS PÅ DIGREFLEKS skal ses som et supplement. Med den overbevisende effekt, som de
nye strimler har, er vi sikker på succes. Ikke mindst fordi man ikke behøver at
tage tegnebogen med, når man skal have fat i dem.
Navnet PAS PÅ DIG stammer selvfølgelig fra Freddy-Fræk-pladen af samme
navn. Vi synes, visionen mellem refleks for sikkerhed og sang om børn og ulyk
ker er klar. Og det er vort håb, at skoler og børnehaver, der besøger os, vil tage
tråden op og lave kollektiv påsætning af strimlerne.
HJÆLP 5/75
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Engelsk brandudstilling i London uden de store ny
heder, men med mange småfiduser for kendere.
Det danske know-how-projekt, som Falck og CBC
lancerer, vakte en del interesse på udstillingen.

Fra 28. juli til 1. august af
holdtes
en
international
brandudstilling i London,
sideløbende med en brand
konference. Fra Danmark
deltog enkelte leverandører
af
brandslukningsmateriel,
ligesom repræsentanter for
Statens
Brandinspektion,
Brandinspektørforeningen,
Københavns
Brandvæsen,
Birkerød og omegns brand
væsen og Falck var til stede.
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Brandudstillinger herhjemme
består som regel af dansk,
svensk og tysk materiel, be
stemt for det skandinaviske
marked. Enkelte engelske og
amerikanske firmaer har dog
også foden indenfor, men
præger ikke billedet. En ud
stilling i London er derfor
„anderledes“ på den måde,
at materieludbuddet afspej
ler det, der anvendes i Eng
land og en del lande og

kontinenter, som englænder
ne traditionelt har handels
forbindelse med. Det gælder
således det oversøiske mar
ked og Mellemøsten.
Konklusionen fra udstillin
gen er, at vi næppe kan lære
ret meget. En PACESETTER
automobilsprøjte fra CHUBB
FIRE var dog en undtagelse.
-For en gangs skyld bygger
man ikke en automobil
sprøjte på et bestående last-
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vognschassis - men tilpasser
et chassis efter kravene til
automobilsprøjten. Det gav i
dette tilfælde en kompakt
sprøjte, hvor pumpen nok
var frontpumpe, men dog så
indkapslet, at de traditio
nelle indvendinger mod den
ne pumpetype ikke mere
gælder. Desuden var mand
skabskabinen ikke mere en
kasse med en bænk, men til
egnet brandmænd, der skal
spænde deres udstyr under
en komfortabel kørsel. En
delig virkede anbringelsen af
HT-slangcr, vandtank (2.000
liter) og diverse udstyr gen
nemtænkt og fornuftig, ikke
mindst under hensyn til vog
nens tyngdepunkt.
Om den fælles CBC/Falckudstilling skal kun tilføjes,
at den var beskeden af for
mat og mere teoretisk i sit
udbud end de øvrige. Der
var tale om et stykke re
search-arbejde med henblik
på at undersøge, om det
fremover er vejen at tilbyde
teoretisk og praktisk know
how om brandslukning og
redningsarbejde på denne
måde. I den retning blev
indhøstet en række erfarin
ger, og det er fortsat vor
tro, at ideen har en fremtid.
Som det nuværende know
how-projekt er lagt op, er
det ret teoretisk. Visse for
bindelser til daglig praksis
skal etableres, men det kom
mer med erfaringerne. Måske vil man om nogle år
betragte det som ligé så na
turligt at tilkalde konsulen
ter til løsning af organisato
riske brand- og redningsop
gaver, som det i dag er at
tilkalde en konsulent til løs
ning af administrative ratio
naliseringsopgaver. Og det er
som konsulenter for andre,
at Falck og CBC har en
chance.
HJÆLP 5/75

En week-end i juni
afviklede man på stationen i Tårnby et åbent-hus
arrangement. 4-5.000 mennesker benyttede lejlighe
den til at aflægge stationen et besøg. En invasion,
der langt oversteg, hvad man på forhånd havde ven
tet.
For at klare arrangementet var man imidlertid vel
rustet. Stationens personale ville gerne sikre, at gæ
sterne kunne få tilstrækkeligt med informationer.
Også hvis det skulle ske, at mandskabet måtte fore
tage udrykninger midt i det hele. Derfor modte alle
de medarbejdere, der ellers havde fri, hvilket ikke
var uden medvirken til, at det hele blev en succes.
Ved hvert eneste køretøj var der således konstant
placeret mandskab, der kunne besvare spørgsmål
fra de mange interesserede mennesker. Endvidere
arrangeredes demonstrationer i forbindelse med
slukning af bilbrand samt genoplivning, og naturlig
vis var der også film.
Med assistance fra redderne Flemming Balling og
Svend Âge Grönlund fra station Vesterbro fik man
etableret lidt mere underholdningsmæssigt. Ved
hjælp af en kran/ogn blev der fremstillet en „karru
sel“, som var til stor fornøjelse.
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LYNCHSTEMNING
EFTER ULYKKE:

INGEN HJALP FIRE
HÅRDT SÅREDE

(i „BT“ 23/7-75)

Der er ikke noget at sige til, at vore kolleger i Vor
dingborg blev kede af det, da de i „BT" den 23. juli
kunne læse den her gengivne artikel om lynchstem
ning og Falck-Zonen, der bare ikke kom til en alvor
lig trafikulykke.
Distriktsleder Harald Aagaard tog omgående til ste
det. Resultatet af Falcks egne undersøgelser kan læ
ses i følgende minutrapport, der blev afleveret til
Rigspolitiet og bragt i „BT" dagen efter ulykken.

Minutrapport
Tirsdag den 22. juli 1975:
kl. 19.04: indgår til Falck i Vordingborg en alarm fra
politiets alarmcentral (0-0-0). Falck-vagtmesteren kan i telefonen høre, at alarmen
samtidig gives til Vordingborg Brandvæsen.
Politiet anmoder Falck om en kranvogn og
Vordingborg Brandvæsen om en automobilsprøjte til en færdselsulykke ved Ambjerggård, ca. 6 km nord for Vordingborg
på hovedvej A 2.
Falck:
forespørger 0-0-0, om der ingen tilskade
komne er, siden man kun anmoder om en
kranvogn.
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beder Falck om at vente et øjeblik ved
telefonen, hvorefter man forespørger en
anden politimand, muligvis en patrulje
vogn, om der skal sendes en ambulance.
•0-0-0:
meddeler Falck, at stationen også hellere
må sende en ambulance til ulykkesstedet.
kl. 19.05: rykker Falck-stationen i Vordingborg ud
med en såkaldt „dobbeltambulance“, der
kan medbringe to liggende og 2-3 siddende
patienter, samt en kranvogn. Derudover
kaldes stationens natlæge over Falckradioen, der tilbyder at være i beredskab,
såfremt lægehjælp på skadestedet skulle vise
sig nødvendig.
kl. 19.09: ankommer ambulancen og kranvognen til
ulykkesstedet. Ved ankomsten viser det sig,
at der er kvæstet 5 voksne og 4 børn, hvor
efter den ene redder over sin radio rekvi
rerer 2 ekstra ambulancer, medens de to
andre reddere foretager en visitation af de
kvæstede, og beslutter, at de 5 mest med
tagne kan transporteres i ambulancen (her
af 4 børn), medens de resterende 4 kan
vente til øvrige ambulancer når frem.
kl. 19.09: Falck i Vordingborg anmoder natlægen, dr.
Korsgaard, om at køre til stedet omgående.
Samtidig anmodes Falck-stationen i Præstø
og Falck-stationen i Næstved om hver at
sende en ambulance til stedet. Endvidere
tilkaldes stationens vagthavende leder, der
kører til stedet fra sit hjem i Vordingborg.
kl. 19.10: Station Vordingborgs ambulance kører fra
stedet mod Næstved Sygehus med patien
terne og en læge, medens en Falck-redder
yder de tilbageblevne kvæstede første-hjælp.
ca. 19.12: Dr. Korsgaard når frem og konstaterer, at
Falck har taget de hårdest kvæstede, hvor
efter han sammen med Falck-redderen ta
ger sig af de tilbageblevne. Han giver bero
ligende indsprøjtninger.
kl. 19.20: Ambulance nr. 2 fra Præstø når frem og
kører til Næstved Sygehus med to patienter
efter lægens anvisninger.
ca. 19.27: Ambulance nr. 3 fra Næstved når frem og
tager de to sidste med til Næstved Sygehus.
0-0-0:
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Som det kunne have gået
Såfremt alarmcentralen havde givet korrekt
melding om flere kvæstede og bilbrand
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VENTETII
HAVE VÆ RI
Vi ønsker ikke at kaste skylden over på andre, hvis
vi bliver kritiseret af dagspressen. Men sagen er et
skoleeksempel på betydningen af, at en melding til
os er korrekt. En politimand var i dette tilfælde op
havsmand til BT’s artikel. Måske skulle artiklen ret
færdigvis have været vendt mod hans egen alarmcen
tral. For enhver, der beskæftiger sig med brand- og
redningstjeneste - og for den sags skyld også politi
tjeneste - må være klar over, at man i en pludselig
situation kan komme ud for at arbejde med begræn
sede ressourcer og må udnytte det forhåndenværende
beredskab rigtigt.
På omstående sider findes to skitser, A og B. A viser
situationen, som den formede sig, fordi vi på eget ini
tiativ sendte en ambulance af sted med 2 reddere og
brugte en tredie redder til den af politiet rekvirerede
kranvogn. Ulykkens egentlige omfang blev først kendt
af os, da 1. ambulance nåede stedet. Og da var
løbet næsten kørt for Vordingborg-stationens ved
kommende, hvorfor man - udover at få læge og
leder ud på stedet - måtte ty til hjælp fra nabobyer
nes stationer.
Skitse B fortæller, hvorledes det kunne have fore
gået, såfremt vi fra alarmcentralen havde fået en
melding om trafikulykke med flere kvæstede og bil
brand. En sådan melding har personer på en gård
nær ulykkesstedet i hvert fald over for os hævdet at
have givet. Stationen i Vordingborg ville i så fald
primært have koncentreret sig om at få de tre ambu
lancer bemandet. De to kunne straks rykke ud med

ON KUNNE
C NEDBRAGT
tre mand. Den tredie kunne have rykket ud med
lederen, hvis han var kørt til stationen fremfor til
ulykkesstedet. Lægen ville være blevet anmodet om
hjælp straks (han tilbød selv sin hjælp, da han hørte
udrykningshornene), og der ville sandsynligvis der
udover blive tilkaldt frivagtmandskab. Stationen i.
Præstø ville straks være bedt om ambulance (som det
gik, blev stationen først anmodet efter tilbagemeldin
gen, da vi ikke på forhånd vidste, om der var kvæ
stede). Næstved-stationen ville sandsynligvis have
fået opgaven med den i dette tilfælde mindre betyd
ningsfulde kranvogn. Og resultatet: 11 minutters kor
tere ventetid på ulykkesstedet på sidste ambulance,
og 11 minutters tidligere indbringelse på sygehuset
med sidste patient.
Konklusion
Betydningen af korrekte meldinger er alfa og omega
- også i denne sag.
Overalt i landet findes der et godt samarbejde mel
lem Falck-stationerne og 0-0-0-centralerne. En en
kelt fejl i ny og næ må accepteres og kan ikke øde
lægge det gode forhold. Ingen er fejlfri.
Vi må bare erkende, at fejlene i sidste ende næsten
altid går ud over vore reddere, når de enten kører til
en forkert adresse eller efter publikums mening kom
mer senere end acceptabelt. For at afbøde dette kan
vore stationer gøre deres til, at meldingerne bliver
de bedst mulige, og at der disponeres med omhu i en
hver situation.

139

Nyt radiosystem

prøvekøres

Lyngby-stationen blev ram
men om forsøgene med det
nye radio-udstyr, hvis funk
tioner er beskrevet andet
steds i bladet.
Først i juli fik vi efter lang
tids planlægnings- og udvik
lingsarbejde stationens vog
ne til at „kommunikere“ ef
ter det nye system, der
skønsmæssigt skulle kunne
spare 30-40 pct. af den hid
til anvendte taletid.
Alle vognradioer er forsynet
med selektivt opkald, og på
vagtcentral-siden har man
opbygget forskelligt udstyr,
der skal medvirke til at ef
fektivisere radiosystemet og
lette overblikket for vagtme
steren.
Det er tanken, at det nye ra
diosystem i nogen tid skal
afprøves af stationen, såle
des at alle „børnesygdom
me“ kan fjernes, inden de
store investeringer foretages
på landsplan.
Forsøgets varighed kendes
endnu ikke. Det afhænger af,
hvor mange problemer der
vil opstå under forsøget. Et
er imidlertid sikkert: Det nye
system vil ikke brede sig til
andre stationer, før vi er helt
sikre på, at teorien bag sy
stemet stemmer overens
med den faktiske virkemåde.
Personalet på stationen prø
ver selv at effektivisere ra
diosystemet yderligere. I er
kendelse af, at vi vist alle har
en tendens til at „sludre“ i

140

Lyngbys nye vagtcentral har to radiobetjeningspladser med korrespon
derende lystavler

radioen, har man på statio
nen afholdt et møde, hvor
stationsleder, en vagtmester,
tillidsmand samt ældste og
yngste redder er blevet eni
ge om, hvorledes den frem
tidige snak kan indskrænkes
mest muligt.
Man har brugt den sidste
tids debatoplæg i „HJÆLP“
om vore radioproblemer som
udgangspunkt:
Al unødvendig snak er band
lyst - ja, man kappes nær
mest om at gøre sig forståe
lig med færrest mulige ord.
Begreberne kørsel I og II er
indført.

„Tarif for betalt arbejde“
skal bruges hver gang. Det
er kun muligt at få tiden på
vagtstuen, prisen bliver ikke
mere dikteret i radioen.
Et eksempel fra stationens
interne instruks:
Ved en bugsering kan mel
dingen f. eks. lyde:
„Kongevejen 155, Holte,
SMC, Strynøgade.
BM 56982 VW 1600 motor
skade - nøgle under måtte
- forladt“
eller - „venter og følger".
Meldingen kvitteres fra vog
nen med oplysning om kilo
metertællerens sidste tre
HJÆLP 5/75

cifre, vagtcentralen afslutter
korrespondancen med rap
portnummer.
Vi må håbe, at Lyngby-folkenes forsøg på at effektivise
re sig selv vil brede sig til
hele landet. Men det kræver
interesse og god vilje - for
det er nu engang sværest at
lave om på sig selv!
Vi har spurgt forskellige
Lyngby-folk om deres erfa
ring med det nye radiosy
stem. Stationsleder Preben
Petersen er af et lokalblad
blevet kaldt „så glad som
en dreng, der har fået elek
trisk tog i julegave", så vi
må gå ud fra, at han er til
freds med det.
Assistent Ole Fyrsterling: 16
års anciennitet, heraf 10 som
assistent:
„Her ca. 14 dage efter sy
stemets start er det måske
lidt tidligt at udtale sig, men
generelt må vi sige, at vi er
ovenud tilfredse. Selvfølge
lig har der været tekniske
problemer, men vi må huske
på, at der er tale om et nyudviklet system. Specielt
den halvautomatiske vogn
tavle er en enorm lettelse for
vagtmestrene. Hele tiden har
man oversigt over, hvor langt
vognene er nået på turene.

De mange knapper og lamper giver konstant vagtmesteren et klart
overblik over situationen

Skal vi f. eks. til et færdsels
uheld bruge flere ambulan
cer, skal vi ikke som tidlige
re kalde på radioen, men vi
har på vagtbordet overblik
over, hvilke vogne der er le
dige, og hvilke der har pa
tienter. Det sparer tid.
Vagtmester Ernst Larsen:
vagtmester siden 1. septem
ber 1971.

„For vagtmestrene har det
nye udstyr fra starten været
en åbenbar fordel. Selvføl
gelig var det rart, da vi for
nogle måneder siden tog
den nye vagtcentral i brug,
men først nu efter det nye
radiosystems etablering kan
vi rigtigt „nyde" alt nye. Ale
ne den ro og fred, der er
kommet i vagten, er særde
les velkommen. I „gamle"
dage, når der var rigtig travlt
en formiddag, kunne det
godt være lidt stressende at
sidde på vagtcentralen. Nu
er her stort set roligt og fre
deligt døgnet igennem, og
radiosamtalerne kan afvikles
i et roligt tempo til gavn for
alle."

For at lette overgangen til det nye
system er Lyngby-stationens
vogne forsynet med radionummer
på forruden
HJÆLP 5/75
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Assistent
Ole Fyrsterling

Det nye radiosystems forde
le mærkes som ventet mest
på vagtcentralsiden. Det er
her, man har haft proble
merne med at fastholde det
store overblik, og det er
her, man vil påskønne eks
empelvis den halvautomati
ske vogntavle. Men også i
vognene mærker man sy
stemets fordele. Hvor man
tidligere i travle perioder
måtte kalde flere gange for
at komme igennem, er ét
opkald til stationen nu nok.
Dette opkald registreres på
vagtcentralen, og vognene
kaldes i den rækkefølge, de
kalder op eller det er mest
hensigtsmæssigt. Det er i
det nye system vagtmeste
ren, der bestemmer, hvor
når en samtale kan afvikles.

begyndelsen havde vi pro
blemer med at se lyset i den
lille lampe på radioen, der
tilkendegiver, at radioens
højttaler er tændt. Det bliver
nu rettet i form af en ekstra
lampe. Samtidig må vi ved
fremtidige
radioinstallatio
ner tage hensyn til, at ra
dioen placeres let tilgænge
ligt for chaufføren. Ved det
gamle system skulle vi kun
bruge mikrofonen ved sam
taler, men nu skal vi jo også
anvende radioens knapper,

og så er det upraktisk, at ra
dioen er monteret i den an
den side af vognen. Det er
alt sammen småting, der
ikke kan ødelægge vores til
fredshed med systemet. Vi
skal ikke mere lytte med
hele tiden samtidig med, at
patienter m. v. gerne vil tale
med os. Desuden hører kun
derne ikke mere opkald til
andre vogne, så samtaler af
mere fortrolig karakter kom
mer nu kun de rigtige perso
ner for øre.“

Redder Stig Peilicke, DDNvagt, ansat februar 1973.
„Det er min opfattelse, at vi
kører mere effektivt efter det
nye systems indførelse. I
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Sådan
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C. C. Greve
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Sådan kan en mobll-radio komme til at se ud i fremtiden

Alle i korpset kender situa
tionen. Daglig hører både
reddere, vagtmestre og pa
tienter landet over på en
mængde „radiosnak“, der
kun interesserer afsender og
modtager.
I et tidligere nummer af bla
det fortalte vi, at korpset i
løbet af det næste 10-år skal
have indført et nyt radio
system. Baggrunden herfor
er, at korpset har søgt - og
fået bevilget - 18 radiokana
ler, således at der i frem
tiden skulle kunne opnås be
tydeligt bedre radioforhold
for både det kørende per
sonale og for vagtmestrene.
I forbindelse med Post- og
Telegrafvæsenets accept af
korpsets ønsker
krævede
man, at vi - når de nye
frekvenser tages i brug indfører selektivt opkald til
vognene.
Det betyder, at vi i frem
tiden vil få et væsentligt for
bedret arbejdsmiljø, både i
vogne og på vagtstuer. Hvor
man i dag er nødt til at
køre med åbne højttalere og
høre på egen og andre sta
tioners samtaler med andre

vogne, kan man fremover
køre med lukket højttaler.
Højttaleren i vognen vil
automatisk åbne ved opkald,
mens et opkald til vagtcen
tralen sker ved tryk på en
knap.
Alt dette får man selvfølge
lig ikke gratis, og indførel
sen af det nye system vil da
også medføre meget store
udgifter for korpset.
Skal vi imidlertid tænke på
fremtiden, vil det blot om få
år være tvingende nødven
digt, at de store stationer
får bedret radioforholdene.
Prognosen for disse stationer
fortæller, at vi i 1980 må
regne med mellem 3 og 6
radiosamtaler pr. minut i de
travleste timer, så noget må
der gøres.
Og der bliver gjort noget. I
dette og kommende numre
af bladet vil vi fortælle om
det nye radiosystems virke
måde.

Frekvensplanen
Konsulentfirmaet Börge Pe
dersen startede for 4 år
siden på udviklingen af det
nye radiosystem.
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Det er tanken, at de 18 ka
naler, der ligger i 2 meterbândet, skal anvendes på
følgende måde:

Hver station tildeles en eller
flere arbejdskanaler, der
bruges i den daglige kom
munikation med stationens
egne vogne. De tildelte ka
naler fordeles over landet på
en sådan måde, at to statio
ner, der anvender samme
radiokanal, kun under sær
lige atmosfæriske forhold
kan høre hinanden. Til dag
lig vil man altså undgå de
ulemper, der i dag opstår,
når nabostationerne anven
der de samme kanaler som
én selv.
Desuden etableres et antal
regionskanaler. De tages i
brug, når flere stationer ar
bejder på den samme op
gave. Tre tætliggende statio
ner har altså hver sin arbejdskanal, hvorfor det er
nødvendigt (f. eks. ved større
ulykker og katastrofer) at
have en kanal, som alle kan
bruge. Det betyder også, at
det ikke er nødvendigt at
standse al anden radiokom
munikation i et område,
hvor én vagtcentral leder en
ulykkesindsats. Styringen fo
retages på regionskanalen
uden at genere den øvrige
kommunikation.

Én kanal udnævnes til lands
kanal. Den anvendes, når en
vogn kører uden for sit sta
tionsområde. Alle opkald til
og fra vognen foregår på
landskanalen til en af de ca.
40 „styre-stationer“, der får
udstyr til kommunikation på
landskanalen. Det er jo ikke
nødvendigt, at alle vagtcen
traler har landskanal, blot
skal landet være dækket.
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Valg af kodesystem
Korpset ejer som bekendt
radioer af mange forskellige
fabrikater. Derfor har det
været vigtigt at finde frem
til det rigtige selektive op
kaldssystem. Man har valgt
det såkaldte 5-tonede CC1Rsystem, der er fastlagt efter
internationale normer. Det
betyder, at de fleste radio
fabrikater vil kunne arbejde
i systemet.
Systemet går kort fortalt ud
på, at højttaleren først åbnes
i det øjeblik, man har brug
for radiokorrespondance. De
5 toner er „nøglen“, der
åbner radioen. Når vagt
mesteren skal i kontakt med
en vogn, udsender basissta
tionen fem ganske bestemte
toner, der åbner mobil
radioens højttaler. Herefter
kan samtalen gennemføres.
Et opkald fra vognen sender
samme tonekode til statio
nen, hvor man på vogntav
len kan se, hvem der kalder
op.
Det betyder, at en engang
installeret „tonenøgle“ af
praktiske årsager er nødt til
at blive på stationen frem
over.

Radionummeret og
vognnummeret
Som en følge af stationens
faste tonenøgle har det væ
ret nødvendigt at indføre be
grebet radionumre. Vi skal
altså formentlig til at ope
rere med to numre, radio
nummeret og vognnummeret.
Vognnummeret tilhører fort
sat vognen og er nødvendigt
af bl. a. bogholderimæssige
årsager, hvor man ønsker at
kunne følge en vogn gennem
hele dens levetid med hen
blik på brændstofregnskab

og reparationsomkostninger.
Radionummeret tilhører som
nævnt stationen og bruges
ved alle opkald, kørsler og
rapportskrivninger.

Hvor det i vognnummeret er
det første af de 4 cifre, der
angiver vognkategorien, har
det af tekniske årsager været
nødvendigt at ændre radio
nummerets opbygning. Her
er det nemlig det andet af
de 4 cifre, der angiver kate
gorien. I dag betyder vogn
kode 2 „påhængssprøjter
m. V.“
og
vognkode
9
„fremmede vogne“. Ingen af
de to kategorier har (nor
malt) radio, hvorfor 2. ciffer
i radionummeret får følgen
de betydning:
1 og 3: Brandkøretøjer
(vogngruppe 1 og 3)
2 og 4: Ambulancer (vogn
gruppe 4)
5:
Sygetransportvogne
(vogngruppe 5)
6 og 7: Autohjælpskøretøjer
og bjærgningsvogne
(vogngruppe 6)
8:
Redningsvogne og
diverse køretøjer
(vogngruppe 8)
9:
Tjenestevogne
(vogngruppe 7 og 9)
Eksempelvis har vogn 4884
i Lyngby fået radionumme
ret 1446. Af vognnummeret
kan vi af første ciffer læse,
at det er en ambulance. Det
samme kan vi se af radio
nummerets 2. ciffer, der jo
er et 4-tal. Det er således
kun et spørgsmål om at
vænne sig til det nye num-»
mersystems opbygning og
betydning. Efter de invol
verede Lyngby-folks udtalel
ser at dømme er de to beteg
nelser ikke noget stort pro
blem, specielt ikke hvis vi
alle fra starten lærer at
bruge betegnelserne radio
nummer og vognnummer.
HJÆLP 5/75

Vigepligt
og
bøder
Den forste august trådte de
nye regler for vigepligt i
kraft. De gengivne tegninger
fra Rådet for Større Færd
selssikkerhed viser i store
træk de nye regler. Man be
des bemærke, at den danske
såkaldte „skærpede almin
delige vigepligt“ vil forsvin
de til fordel for Europastandard-begreberne: Almin
delig højre vigepligt og ube
tinget vigepligt.
Hovedvejstrekanten betyder
således nu ikke mere „ho
vedvej forude“, men „ube
tinget vigepligt“. Fuldt-stoptavlen bliver ottekantet og
betyder stadig væk „ubetin
get vigepligt og stop før ud
kørsel“.
En ny ting er trekanter på
vejbanen. Disse hvide tre
kanter fortæller, at der er
ubetinget vigepligt ved ud
kørsel. De gamle „indmundingslinier" vil langsomt bli
ve udskiftet med trekanter,
men indtil videre er betyd
ningen den samme: ubetin
get vigepligt.

En anden nyhed er, at vi ef
ter ca. 1. maj 1976 skal hol
de tilbage ved indkørsel i en
rundkørsel. Vi må således
vænne os til at forlade det
gode gamle danske princip
med at skabe kaos i selve
rundkørslen. Til gengæld
bliver koerne for at komme
ind i en befærdet rundkørsel
længere. Regler, der især
har betydning i København
ved Vibenshus Runddel, i
Rønne ved den østlige ud
kørsel og i Frederiksværk
ved Hundested-vejen.
Bøder
Som det sikkert er de fleste
bekendt fra dagspressen, er
bødetaksterne sat op. Nu er
det dyrt f. eks. at overtræde
hastighedsgrænserne.
25
km/t over den tilladte græn
se koster 600,- kr., og hvis
man overhaler før et fod
gængerfelt koster det 1.200
kr., hvis der sker en påkør
sel - ellers 700 kr. En last
bil (kranvogn) i tredie vogn
bane koster 250,- kr. i bøde.
Samme takst som for at an
vende forkert lygteføring,
f. eks. i tåge. Ikke respekte
ret lyssignal eller politian
visning koster 800,- kr. En
takst, som måske også vil
kunne anvendes over for de,
der ikke respekterer signaler
og anvisninger på ulykkes
steder.

Ubetinget vigepligt

Ubetinget vigepligt

Gammel tavle

Ny tavle

Ubetinget vigepligt og
stop før udkørsel

I alle andre kryds:
Almindelig højre-vigepligt
Selv efter de nye vigepligtsregler er der ingen, der har påkørselsret!
HJÆLP 5/75
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DYRT AT TALE
I TELEFONEN
af Henning Petersen
På kontorer og stationer er det ganske normalt, at
der tales i telefon i en uendeligned. Telefonen er
fuldstændig uundværlig for vort daglige virke, og alle
betragter det som en selvfølge, at man blot kan gribe
telefonen, når noget ønskes oplyst, besvaret eller
drøftet.
Men det er sikkert de færreste, der i det daglige gør
sig nogen forestillinger om, hvad denne form for
kommunikation egentlig koster. Jo! - én gang i kvar
talet måske. Når postvæsenet lader et girokort dumpe
ind ad brevkassen derhjemme. Så er det sikkert ikke
helt ualmindeligt, at der blandt familiens medlemmer
foregår en mindre drøftelse af, hvorvidt antallet af
telefonsamtaler kan nedbringes i det kommende
kvartal.
Nu er det jo normalt, at man på sin arbejdsplads
heldigvis spares for den slags problemer. Telefon
regninger sendes til selskabshovedkontorerne, der
også sørger fof betalingen. Og så er det meget natur
ligt, at man i det daglige helt glemmer, hvad det
ægentlifi koster, når der sludres lidt over telefonen,
det kunne måske være meget rart at vide, hvad
mp^n rênt faktisk er, når dette tekniske vidunder
4arøt i anvendelse:

hverdage kl. 18-8 4- søndage
Nordsjælland, Hornsherred og
Roskilde-området...................
Øvr. Sjælland inden for en afstand
af ca. 40 km............................................ 2,14
Øvr. Sjælland ud over 40 km............... 2,25
Lolland, Falster og Møn....................... 2,47
Fyn, Jylland og Bornholm kl. 8-18 .... 3,43
Fyn, Jylland og Bornholm kl. 18-8 .... 2,47
Aim. abonnement pr. kvartal................. - 133,00
I 1974 talte vi i korpset i telefon for 2,5 mill. kr.
Pr. 1. januar 1975 er der sket en del takstforhøjelser
således, at de i skemaet nævnte takster er de p. t.
gældende.
Ved lidt eftertanke fra alle personalegrupper vil tele
fonsnakken ganske afgjort kunne blive mindre. Man
ge samtaler kan erstattes med et notat - eventuelt
ved brug af korrespondancesættene - der sendes med
stationsposten. Selv om dette ikke er billigt, er det
dog betydeligt billigere end at bruge telefonen. Og
når vi skal være helt ærlige, må vi nok hver især
erkende, at der ved mange telefonsamtaler sluçfrés
lidt mere end højst nødvendigt. Det er jo rart at være
informeret om de seneste rygter, eller om koile
ve og vel.
- Og det er vel egentlig unødvendigt!

BREVE UDEFRA

TH Falck, Ledelsen samt alle kvindelige og mandlige medarbejdere
Må det være min mand og mig tilladt at udtrykke vor glæde, taknemlighed og agtelse for
det store dygtige, hjælpsomme og medmenneskelige samfundsarbejde som Falck udfører.
Altid afhentes og returneres patienter med en venlighed og hjælpsomhed som gør alle
syge godt. Her taler vi på manges vegne, man føler virkelig, at disse dygtige veltrænede
Falckfolk er omhyggeligt udvalgte og fuldt ud er deres plads voksne. Alt for ofte er kritik
og - hvad kommer det mig ved - fremherskende i vort samfund i dag, derfor må vi alle
ikke glemme at rose, hvor dette som her er på sin plads. Derfor ville jeg gerne bede om
at disse ord kunne opslåes f. eks. i frokoststue eller samlingsrum, hvor så de forskellige
medarbejdere kunne læse om vor taknemlighed og glæde over deres væremåde, dygtige
cg præcise arbejde.
Med venlig hilsen
Carl og Daniella Darving

Falcks Redningskorps

På egne og Kobmandsskolens edb-skoles vegne ønsker Rådet at fremsætte sin bedste tak
for den hjælpsomhed og ekspertise som blev stillet til rådighed ved Edb-skolens brand
kursus på Greve Station den 24. og 30. januar i år.
En særlig tak rettes til overassistent Ole Falck, assistent Bent Hansen og redder Bent Kat
holm. De førstnævnte for håndelag for både ild og unge mennesker, sidstnævnte for hurtig
hjælp med et kamera da fotografen udeblev.
Ligeledes rettes en tak til hele stationens personale for venlig modtagelse og behagelig
omgangsform med både elever og lærere, såvel som til edb-afdelingen i Hellerup som vil
ligt afstod en kombineret edb- og brandmand til vor hjælp og instruktion.
Med venlig hilsen
Edb-rådet
Kjeld Thomsen

Stationsleder Sv. Aa. Jensen
Fredericia
Jeg vil gerne sige dig tak for den enestående gerning, som dine folk udøver. Man møder
altid et smil, et venligt ord (trækprocent 0) det gælder alle såvel reddere som falckoliner.
Og lad mig tilføje særlig for os der er hårdt angrebet af depression - angst neurose -. Hos
Falck møder man tillid og afbalanceret ro. Jeg har snart jubilæum 30 år og jeg er faktisk
ked af, at jeg er så afhængig netop nu. Jeg håber at det snart må blive bedre og det er
mit håb at medlemstallet vil stige 100%. Jeg vil slutte på min hustrus og egne vegne og
sige tak. Et tak der kommer fra hjertet. Jeg håber at fremtiden må bringe held og lykke
for hele korpset.
Venlig hilsen til alle - dig og dit enestående personale.
H. N. Outzen
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EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

Falck
Brovst
Ved Deres lynhurtige og betænksomme ambulanceindsats fredag aften den 30. maj,
da De hentede mig med et svært astmaanfald fra et vejkryds i Rodhus og kørte mig
trods dårligt vejr meget hurtigt forst til sygehuset i Brovst og senere til Ålborg syge
hus, har De formodentlig reddet mit liv.
Efter god hjemkomst til Berlin vil jeg gerne takke Dem så meget.
Deres Gerhard Schiller.
Det var redderne Helge Pedersen og Erik Ottosen fra Brovst, der udførte ambulance
udrykningen.

Falck, Hillerød
Hermed vil jeg gerne sige tak til stationens personale. Ikke alene for god service i for
bindelse med vort lille biluheld sondag aften, men også for al den hjælpsomhed og ven
lighed, som vi mødte fra alle sider.
Med venlig hilsen
O. og I. Høybye.
Assistancen udfortes af redder Flemming Petersen. Da vognen ikke kunne repareres, blev
der en mindre ventetid, som forkortedes med forevisning af stationens materiel samt en
kop kaffe.

Falck, Vejle
Den 20. juni havde vi en bus med et norsk skoleorkester, som „besøgte“ Deres rednings
station, idet et par deltagere var blevet syge.
Vi vil herfra meget gerne bringe vor hjerteligste tak for den overmåde venlige behandling,
denne gruppe fik hos Dem, og ikke mindst for den store hjælpsomhed, som Deres perso
nale ydede vore chauffører og gruppeledere.
Det er en stor fornøjelse for os, når en norsk gruppe på en rejse til Tyskland moder så
stor hjælpsomhed i Danmark. Vi beder Dem derfor være venlig mange gange at takke
Deres personale herfra.
Med venlig hilsen
GFL Ungdoms- og skolerejser.
Fra Vejle oplyses, at en norsk pige, der var deltager i et skoleorkester, var blevet syg,
og man mente, det var fåresyge. På et hotel skulle patienten tilses af en læge, der skulle
konstatere sydgommens art. Det viste sig at være halsbetændelse. I ventetiden inviteredes
turens øvrige deltagere ind på Falck-stationen, hvor der blev serveret sodavand og arran
geredes rundvisning.
HJÆLP 5/75
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EKSEMPLER PÂ GOD SERVICE
Falck-Zonen
Ribe
Lordag den 28. juni var undertegnede med sin familie på vej fra Ringkøbing til Åbenrå i
en Morris Marina.
Ved Gredstedbro hotel gjorde vi ophold. Da vi ca. kl. 14.45 ville fortsætte, viste det sig,
at vognen var defekt og nodvendiggjorde assistance.
Efter telefonisk henvendelse til Falck i Ribe kom der straks en blokvogn. Redderen satte
sig i forbindelse med et autoværksted ost for Ribe, derefter tilkaldte han en personvogn
fra Falck. I denne vogn blev vi transporteret til Åbenrå, hvor vi lige nåede vort mål: Bryl
lup i Set. Nicolaj kirke.
Efter festen var Marinaen klar, og vi kunne kore hjem.
For denne særdeles gode, hurtige og venlige service ønsker jeg og min familie hermed
at tilkendegive vor taknemmelighed.
Med venlig hilsen
Jens Mølskov.
Station Ribe oplyser, at den gode, hurtige og venlige service blev udført af redderne Erik
Knudsen og Bent Puggård.

Falcks Redningskorps
København
Som deltager i turen for handicappede til Tenerifa vil jeg herigennem gerne sende en
speciel tak til vore to usædvanligt dygtige Falck-folk fra Tåstrup, Ib Poulsen og Flemming
Rossini.
Jeg var klar over, at de var veluddannede, men jeg vidste ikke, at de var så effektive.
Hvordan gik det til, at I kunne være alle vegne på én gang?
Ikke et øjeblik tænkte I på jer selv, men kun på os, der ikke kunne selv. I har en meget
stor andel i, at turen blev sådan en oplevelse for os.
Flere andre deltagere er helt enige med mig, og vi håber, vi ses igen på en anden tur.
Venlig hilsen
V. Johnsen.
Falck, Maribo
Undertegnede vil gerne gennem disse linier bringe min bedste tak for den store hjælp
somhed, som blev vist mig vedrorende min efterbehandling til og fra Hobro.
En særlig tak til stationslederen samt øvrige personale for den altid gode service, som
jeg altid gennem årene har modtaget.
Venlig hilsen
Ingeborg Frandsen.

Falck, Ikast
De må venligst hjælpe os med et problem!
Da vi nærmede os feriemålet, slog det os, at vi glemte at slukke rigtigt for køleska
bet. I den anledning vil vi gerne bede Dem om at dreje knappen om på nul i køle
skabet. Lad venligst døren stå åben til køleskabet.
Med tak for ulejligheden. Til lykke med den nye station.
Med venlig hilsen
Jack Emdal.

Station Ikast fik slukket for køleskabet.
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EN ANDEN SLAGS BREVE
Torsdag den 5. juni undervejs fra Herlev til Ikast strejkede bilen ved Langesø på Fyn.
Falck-Zonen, Odense, slæbte bilen til nærmeste Chryslerforhandler i Morud, der på grund
af den halve helligdag forst kunne reparere den om fredagen.
Vi forsøgte at få Falck til at kore os til Ikast, men dette blev afslået af kontoret i Odense,
hvorimod man tilbod os befordring med tog, hvilket vi på grund af ret omfangsrig bagage
ikke kunne klare, da jeg på grund af rygskade intet kan bære.
Jeg fortalte herefter Falck-redderen, at jeg selv ville klare problemet, og efter telefonisk
kontakt med Ikast og løfte om, at vi selv ville betale udgifterne, blev vi afhentet i en
Simca 1100, special, der korer ca. 10 km pr. I med ESSO Ekstra.
Turen Ikast-Morud retur er på 252 km, og samme tur kortes sondag den 8. juni, hvor vi
hentede bilen.
Under henvisning til behagelig telefonsamtale i dag tillader jeg mig herved at anmode om,
at vi får udgiften til benzin refunderet.
Med venlig hilsen
E. Simonsen.

P. S. Mange roser til den Falck-redder, der hjalp os den pågældende dag, hans optræden
er simpelt hen til ug.

Abonnementsafdelingen i København:
Vi har klaret sagen med abonnenten. Havde vi fået forelagt sagen, ville vi omgående have
bevilget en personvognstransport til Ikast. Men returtransport efter en havareret bil kan vi
intet have med at gøre.

Den første maj kl. ca. 23.00 måtte vi rekvirere assistance fra Falck til Bakken, idet vor
startnøgle ikke ville udløse til start.
En Falck-vogn fra Lyngby kom med en stangsur chauffør, og tog os op på ladet af
sin vogn; da kl. nu var blevet 00.15, og at man kunne regne ud at vi først kom til byen
når den sidste offentlige bus, var kørt fra Husum, linie 5 afg. Hus. 00.11 mente vi at
Falck, godt kunne køre over Stengade el. Griffenfeltsgade, vejen er stort set lige lang,
om man kører af Tuborgvej, til Valby, eller af andre ruter, og at han, alligevel kører
forbi Tuborgvej, og kører ad Landsdommervej til Tomsgårdsvej. Chaufføren har fået
at vide at vor datter som var med, er epileptikker, og han kunne godt have kørt hende,
sådan at hun kunne have gået hjem, og ikke have en udgift på 13,50 til en Taxa, fra
Frederikssundsvej-Stengade.
Hun var med på vores ansvar, og det mener vi, at vi i vores situation, må være over
taget af Falck.
Det skal tilføjes, at chaufføren ved hjemkomsten var yderst flink og omgængelig.
Men! Vi mener at der også ved Falck er noget der hedder at handle efter konduite,
løvrigt ville vi godt have at vide, hvordan at man i en lignende situation skal komme
hjem, her hos os går der en natbus, ad Vb.langgade-Ålholmsplads, og ikke ud af Vigerslevvej-Vigerslevallé, der er temmelig langt at gå hjem.

Konklusion
Taxaregningen har vi naturligvis betalt og vi har beklaget episoden. Der er ingen tvivl
om at den „stangsure redder" ikke har været en af de DDN-vagter, man ellers hører
om ved forhandlingsbordet ...
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Vi
kom
ikke
Dansktopsangerinden Annette Klingenberg og fotograf H. C.
Borner beretter følgende om et ubehageligt møde med
Falcks svigtende service:

Den 6. april blev der slået alarm over politiets gule motor
vejs standere kl. 12.30 - standeren havde nummer 201 S.
Kl. 13 ankommer der et „fejeblad“ med en hvid Austin,
således at vi må trækkes efter.
Kl. 13.15 bliver der givet besked til chaufføren, der nu kan
tale med station Odense, om, at vi SKAL være i København
kl. 19.00 samt, at vi skal bruge vores bagage samme sted,
samme tid. Denne oplysning bliver givet videre til station
Odense, der meddeler, at vi skal komme derind, hvorefter
vi vil blive fragtet til Kobenhavn i en P-vogn.
Ved ankomst til Odense går chaufføren ind til stationen og
bliver derinde i V2 time.
Han meddeler:
Der er desværre ingen P-vogn her, men jeg kører jer nu
til station Nyborg, hvor der vil være en til jer, - men vi skal
lige af med Austinen - den skal nemlig kun til Odense.
På vej til Nyborg bliver vor chauffør anmodet om at gøre
assistance til en bil, der er kørt tør - hvorefter vi fortsætter
mod Nyborg efter ca. 10 minutter.
Ved ankomsten til Nyborg kl. 16.00 bliver det meddelt os,
at der ingen P-bil er. Efter megen snakken frem og tilbage
bliver det besluttet at skubbe bilen ind på færgen kl. 16.50
og så sørge for, at der på den anden side er transport til
os samt vor bagage, der har en værdi af kr. 35.000, samt
en bil, der vil køre VW’en til København senere.
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Pâ Sjælland stod der et fejeblad, der kun skulle køre os
til Ringsted, hvor der så stod en anden, der skulle køre
videre med os. På spørgsmålet, om det kunne nås til kl. 19,
måtte chaufføren beklage, at det mente han ikke, hvorefter
radioen atter kom i flittig brug. Efter V2 time kunne vi
starte. Klokken varda 18.15. For enden af motorvejen skulle
der være en P-vngn, der ville sørge videre for os.
Vi fandt vor P-vogn - og begyndte at læsse. Da vi næsten
var færdige, oplyste vor nye chauffør, at han først skulle
over Roskilde med en nøgle o.s.v.
På dette punkt havde Deres abonnenter nået en tempera
tur, der lignede kogepunktet, og efter et mindre vulkanud
brud fra mig blev der omgående kaldt en anden P-vogn fra
Ringsted - der sørgede for transporten til København. Her
var vi kl. 19.35.

o

a

K
EN

Det tog altså 6V2 time at komme fra Fyn til København.
Hvorfor var det nødvendigt at bruge V2 time i Odense, V2
time i Nyborg, V2 time efter færgen - og sidst V2 time på
en kold landevej - altså 2 timer med SNAK VEL AT MÆR
KE OM DET SAMME PROBLEM? Odense vidste 3A time,
før vi ankom, hvad vi havde brug for - hvorfor havde man
ikke ordnet det, inden vi kom?
Da vi blev sat på færgen, måtte vi selv betale - hvorfor
havde chaufføren ikke fået penge til dette i Nyborg.

Vor egen konklusion:
Til de opstillede spørgsmål er ikke meget at sige. Kun be
klage. I et brev til Annette Klingenberg - vedlagt en check
på færgeudgiften - udtrykker direktionen håbet om, at hun
- og andre - må blive mere tilfredse med servicen, hvis de
får behov for hjælp en anden gang.
Efter en grundig undersøgelse står det fast, at man hos
Falck på Fyn har brugt 4 timer og 20 minutter til at få en
havareret vogn og to personer fra motorvejen mellem
Odense og Middelfart til Knudshoved-færgen. I den mel
lemliggende tid er der sejlet 4-5 færger, som man kunne
have nået for at overholde tidsfristen kl. 19.00 i København.
Distriktsleder og vagtmestre på Sjælland erklærer sam
stemmende, at de intet vidste om tidsfrist og forstærker
udstyr samt personer, da færgen ankom. Det blev station
Slagelse, der med en transitbus klarede hjemrejsen på en
måde, som den skulle have været begyndt.
Et eksempel på, at man i sin iver for at koordinere glem
mer, at der er noget, der hedder service, og at denne ser
vice først og fremmest drejer sjg om at opfatte abonnen
ternes situation og give korrekte meldinger videre.
Opmærksomheden henledes på cirkulære nr. 21/75.
Et af de mange „skift“ på turen fra Fyn til København.
Foto: H. C. Børner
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VOGNE & UDSTYR
En rigtig
lille
slider
UNIMOG'ens egenskaber I blødt terræn er fortrinlige. Her er den foto
graferet under øvelseskørsel I Nordjylland

Lige meget hvem man taler
med, og hvor i landet man
taler med vedkommende,
har man ofte hørt, at „en
UNIMOG er det bedste værk
tøj til arbejde i blød jord“.
Desværre er UNIMOG’en ret
dyr, og vi har som regel
kunnet klare os med andre
typer vogne. Imidlertid har
vi igen i de senere år måt
tet konstatere, at vi har sav
net en egnet vogn til bjærg
ningsopgaver i blødt terræn.
Så nu kommer UNIMOGerne. Der er indkøbt 8 nye
UNIMOG 406 samt et antal
brugte med lavt kilometer
tal. Vognene istandsættes
og forsynes efter stationer
nes behov med diverse ek
straudstyr.
Da jordbundsforhold m.v. er
særdeles bestemmende for
en vogns opbygning og ud
nyttelse, modtog en del sta
tioner i foråret anmodning
om at fremkomme med øn
sker og forslag til opbyg
ning af en lille bjærgnings
vogn. De indkomne svar er
blevet bearbejdet, og resul-
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tatet er blevet, at der laves
to forskellige udgaver af
UNIMOG’en.
Den ene standard-type kun
ne man kalde den „skrabe
de" model. Den indsættes
på stationer, hvor man ud
præget har brug for vognen
til at hale fastkørte vogne
og traktorer op på fast
grund. Den er alene forsy
net med et 5 tons meka
nisk spil.
Den anden standard-type
er en lille bjærgningsvogn
med løfteaggregat. Desuden
monteres vognen med en
1600 kg læssekran til dyre
redningsopgaver. Vognens
udstyr kompletteres med
støtteben i begge sider, hy
draulisk betjente ankerskov
le og et 10 tons agterspil.
Udover en egnethed til ar
bejde i terræn er vognen en
rigtig lille slider. Der rekla
meres med, at en UNIMOG
på lige vej kan sætte i gang
med 100 tons, så man vil
nok se, at vognene - om
end i begrænset omfang bliver anvendt til slæbnings

opgaver. De seneste model
lers kørselskomfort er nem
lig blevet væsentligt forbed
ret. Mod de tidligere model
lers tophastighed på 50 km/t
går de nye typer nu op til
75-80 km/t, således at der
bliver mere „landevejsvogn“
ud af det.
Foreløbig er 10 vogne udsta
tioneret, og yderligere 6 ven
tes indsat først på efteråret.
For at sikre den rigtige brug
af disse specialkøretøjer sø
ger man områdevis at afhol
de kurser i vognenes anven
delse. Et kursus er allerede
afholdt i det nordjyske om
råde, idet mekanikere fra de
stationer, der har UNIMOG’er, på et éndags-kursus har
fået vognens teknik gennem
gået af servicefolk fra im
portøren. Endvidere har red
dere og ledere fra stationer
ne tilbragt en dag i et mili
tært øvelsesterræn, hvor alle
havde lejlighed til at stifte
bekendtskab med UNIMOG’ens evner i vanskeligt ter
ræn.
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Ford A igen!
I tyverne og trediverne var
FORD A som bekendt et
særdeles berømt koretøj. I
dag har korpset kun en en
kelt af disse modeller til
bage, nemlig en slangevogn
på Sydfyn.
Men nu kan FORD A’erne
fås igen. Denne gang i form
af en lille lastvogn med en
totalvægt pà ca. 4V2 tons.
Den nye vogntype er valgt til
opbygningen af en mindre
serie dyreambulancer, som
maskinfabrikken i Haslev for
tiden arbejder på.

De første 4 vogne er leveret
til Hurup, Saxkøbing, Sorø
og Birkerød. Dyrekassen er
opbygget i rustfrit stål. I den
ne er bagest placeret for
skelligt dyretransport- og
redningsmateriel, og i kas
sens forreste del er indrettet
tre båse til dyr. Taget er af
plexiglas, der tillader dags
lyset at komme ind i vognen.
Efter udstationeringen har
stationerne ytret ønske om
at få vognene forbedret på
visse punkter, og disse æn
dringer vil også ske. Der bliIndvendlg er dyreambulancen
opbygget med tre båse. Toftlundstatlonens opfindelse, „Kreatur
vognen KAROLINE“, indgår som
standardudstyr

De nye FORD A-dyreambulancer
er opbygget med transportkasse
helt I aluminium

ver bl. a. tale om at lægge
måtter i dyrekassens bund
og at forbedre ventilationen i
dyrekassen, idet de nuvæ
rende ventilationsforhold i
varmeperioder har vist sig
utilstrækkelige.

Ambulance foræret væk
Rigshospitalets Katastrofekorps har fået en
sengeambulance af Falck. Den skal trans
portere katastrofeudstyr i en given situa
tion. Afdelingsleder W. Penny afleverer her
Peugot-ambulancen, der bærer påskriften:
Donated by Falck Denmark.
HJÆLP 5/75
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I Horsens har man modtaget en ny Mercedes
240 ambulance fra Nørrebros Karrosserifabrik.
Et nyt blad - Vagtfalcken - har set dagens lys.
Redaktionen forestås af vagtmestrene Thage
Thorsdal, Randers, og Niels Kunert, Helsingør.
Bladet udsendes til korpsets vagtmestre.

SOS TALISMAN
En kapsel, der Indeholder nyttige oplysninger
Gennem urmagere, guld- og sølvsmede skulle
det nu være muligt at erhverve en lille kapsel
til at sætte på urremmen. Lukkes kapslen op
indeholder den en ikke mindre end 63 cm lang
papirstrimmel, på hvilken følgende oplysninger
kan skrives: Navn, adresse, nationalitet, tele
fonnumre, tro og ønsker, blodtype, medicinske
oplysninger, pasnr., kørekortnr. og andre nær
mere personlige ønsker.
Såfremt en Falck-redder indbringer en patient
i bevidstløs tilstand med den afbildede kapsel,
vil det være formålstjenligt, om hospitalsper
sonalet gøres opmærksom på kapslen og de
mulige værdifulde oplysninger.
Hvis kapslen får en større udbredelse herhjem
me, er det nok sandsynligt, at den først og
fremmest vil blive anvendt af børn og menne
sker med en eller anden egenartet lidelse, f.eks.
sukkersyge, epilepsi o.s.v.
Så se efter kapslen på urremmen ! ! I

På repræsentantskabsmødet den 5. maj 1975 i
Falcks Redningskorps Personale-Fond er be
sluttet, at stop for udlån til såvel medlemmer
som redningskorpsene fortsat skal være gæl
dende.

På stationen i Helsinge har man oprettet „Ve
teran-Klubben for brand- og redningsmateriel".
Klubbens hovedformål er at anskaffe, istand
sætte og vedligeholde ældre brand- og red
ningsmateriel og opbevare dette for eftertiden.

I Folketinget er I marts 1975 fremsat forslag om,
at regeringen opfordres til at fremsætte lovfor
slag sigtende på, at kommunerne overalt i lan
det anvender det nærmeste brandvæsen og
redningskorps, herunder civilforsvaret, såfremt
der skulle udbryde brand eller indtræffe en
ulykke, samt at de forskellige redningskorps
forpligtes til at tilkalde hjælp hos det nærmeste
hjælpekorps uanset navn og kontraktforhold,
hvis dette måtte være nødvendigt.
Forslaget, der var fremsat af Fremskridtspar
tiet, henvistes til kommunaludvalget.
Falken-nytt er navnet på et blad i avisformat,
der i 80.000 eksemplarer er udgivet af Falken
Redningskorps A/S i Norge. Direktør Arne An
dresen skriver i bladet, at hensigten med dette
er at informere om alt, hvad der sker hos Fal
ken, samt give gode råd og tips om biler, fore
byggende service, fejlsøgning, trafik og meget
mere.

Toyota Dÿna
En „mellemstor" grillvogn kommer til at se da
gens lys i løbet af efteråret. En TOYOTA DYNA
er bestilt, og den maximale grill-belastning
kommer til at ligge omkring 1000 kg.
I Næstved prøvekøres pr. 1. september 1975 en
ny fire-skiftet vagtordning. Den væsentligste
fordel hermed er, at det vagthold, der møder
kl. 16, får en effektiv arbejdstid. Dermed und
gås problemer med 300 minutters-reglen.

Fra 1. juli 1975 har korpset overtaget admini
strationen af patientbefordringen i Vejle amt.
I Horsens har man påbegyndt udgravning af
den i 1974 erhvervede nabogrund. Dette med
henblik på senere opførelse af et carport-sy
stem. Der skal i den forbindelse flyttes 5.000 m3
jord.
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Ny alarmcentral
Alarmcentralen hos Københavns Brandvæsen,
der er O-O-O-central for telefonområderne 01 og
02, har fået installeret et selektivt opkaldesy
stem i de til området hørende kommunale kø
retøjer.
Systemet ligner vort nye radiosystem på man
ge punkter, men er selvsagt udviklet til at skul
le dække et begrænset geografisk område.
Mange af de faciliteter, der måske kommer i
FALCKS kommende radiosystem, er således
ikke nødvendige her.

Brandvæsenet i Glasgow har som den første
storby i verden taget EDB til hjælp i det direkte
arbejde. Via radio fra brandkøretøjerne samt
små faksimilegengivere er man i løbet af 30 se
kunder i stand til at modtage informationer om
ejendommes struktur, beboere, vandledninger
etc. Endvidere rummer databanken oplysninger
over 1072 farlige stoffer, hvilket ligeledes er til
gængeligt i brandkøretøjerne via faksimile
transmission.

HJÆLP 5/75

PERSONALIA
DØDSFALD

Rednings*
inspektør Ka]
Rasmussen

Med sorg modtog man i
korpset meddelelse om, at
redningsinspektør Kaj Ras*
mussen, Ålborg, den 15. juli
1975 i en alder af 66 år var
afgået ved døden. Kaj Ras
mussen blev ansat som red
der i 1942 i Zonerednings
korpset. I 1943 tiltrådte han
stillingen som redder hos
Falck, hvor han i 1945 blev
udnævnt til assistent. I 1947
fulgte udnævnelse til over
assistent og i 1950 til red
ningsinspektør.
Kaj Rasmussens store inter
esse var den tekniske side
inden for korpset. Han var
en rolig og afholdt chef, der
altid kunne betragtes som
en 100 pct. redningsmand.
Ikke mindst under rednings
arbejdet ved rutebåden „Kø
benhavn1^ forlis ved Hals
Barre i 1948 gjorde Rasmus
sen sig bemærket som en
dygtig organisator og fuld
befaren Falck-mand.
Gennem de sidste par år
svigtede Rasmussens hel
bred, hvilket medførte, at
han ikke kunne varetage sin
funktion i korpset i den ud
strækning, han gerne selv
ville.
Man har i Ålborg mistet en
dygtig redningsmand og god
kollega.
Æret være hans minde.
HJÆLP 5/75

Salgs
inspektør
Verner
Robert
Larsen

Assistent
Børge
Frederiksen

Med sorg modtog man med
delelse om, at salgsinspek
tør Verner Robert Larsen,
København, i en alder af kun
53 år pludselig var afgået
ved døden den 14. juni 1975.
Verner Robert Larsen blev
ansat på kontoret i Køben
havn i 1947. I en årrække var
Larsen beskæftiget i korp
sets hulkortafdeling, hvor
han i 1960 udnævntes til kon
toroverassistent. I 1967 over
gik Larsen til salgsinspektø
rernes rækker.
Verner Larsens omhyggelig
hed og venlige væsen gjor
de, at han var vellidt, hvor
han kom.
Såvel blandt abonnenter
som blandt kolleger har man
ved Larsens død mistet en
god ven.
Æret være hans minde.

Med sorg modtog man i
korpset meddelelse om, at
assistent Børge Emil Frede
riksen, Vesterbro, efter kort
tids sygdom var afgået ved
døden den 22. juni 1975 i en
alder af 63 år.
Børge Frederiksen blev an
sat som redder på station
Frederiksberg i 1945. På
samme station udnævntes
han i 1960 til vagtmester. I
1965 flyttede Børge Frederik
sen til Vesterbro, hvor han i
1967 udnævntes til assistent.
Børge Frederiksen var som
assistent på vagtcentralen
med i den svære periode,
hvor opgaverne voksede, og
kritikken af sammenlægnin
gen skulle overvindes.
På Vesterbro har man mistet
en god kollega og ven.
Æret være hans minde.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. juni 1975 er ungredder
Jan Børge Amstrup, Arhus,
udlært som redder.
Pr. 26. juni 1975 er ungred
der Jørgen Madsen, Grind
sted, udlært som redder.
Pr. 1. juli 1975 er ungredder
Bo Meincke Peersson, Ny
købing F., udlært som red
der.

Pr. 1. juni 1975 er redder
Marcus Schmidt, Åbenrå,
udnævnt til redningsfører.
Pr. 1. juli 1975 er redderne
Per Gøsta Jacobsen, Rønne,
og Leif Møller Madsen, Vej
le, udnævnt til redningsfø
rere.
Ovennævnte udnævnelser er
foretaget med uændret tje
nestested.
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VAGTMESTER
Pr. 1. juli 1975 er redder Pre
ben Steffensen, Ballerup, og
vagtmesteraspirant
Svend
Aage Henriksen, Hellerup,
udnævnt til vagtmestre. Beg
ge med uændret tjenestetid.

GARAGEMESTER
Pr. 1. juli 1975 er redder Finn
Johansen, Rønne, udnævnt
til garagemester i Ronne.

OVERASSISTENT
Pr. 1. juni 1975 er assistent
Helmuth Andersen, Skive,
udnævnt til overassistent i
Skive. Helmuth Andersen
blev ansat som redder i Ski
ve i 1964. I 1966 udnævntes
han til vagtmester. I 1968
fulgte udnævnelse til assi
stent på samme station.
Pr. 1. juli 1975 er assistent
Hakon Nielsen, Vejle, ud
nævnt til overassistent i Vej
le. Hakon Nielsen blev ansat
som redder i Horsens i 1937.
I forbindelse med udnævnel
se til assistent flyttede Niel
sen i 1940 til Vejle, hvor han
siden har varetaget dette
hverv.
Pr. 1. juli 1975 er assistent
Harry Binfeld Søgaard, Give,
udnævnt til overassistent i
Give. Harry Søgaard blev an
sat som redder i Give i 1953.
På samme station udnævn
tes han i 1967 til assistent.
Søgaard har således gen
nem hele sin ansættelsespe
riode været tilknyttet statio
nen i Give.
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Pr. 1. juni 1975 er assistent
Tage Staal, Århus, udnævnt
til overassistent i Århus.
Tage Staal blev ansat som
redder i Århus i 1964. I 1970

udnævntes han til assistent,
ligeledes i Århus. Tage Staal
er blandt andet uddannet
til svømmedykker.

Dusør for hårdt arbejde
og vådt tøj!
Assistent Tage Christen
sen og redningsfører
Ernst Pedersen fra ÂIborg-stationen har hver
modtaget en dusor på
200- kr. fra politiet i an
ledning af en ekstraordidinær begivenhed. Deres
egen beretning er følgen
de:
„Natten til lørdag den 13.
juni 1975 kl. 02.00 blev vi
af politiet anmodet om
bådassistance, det dreje
de sig om tyveri af en
kostbar motorbåd, som
var observeret flakkende
rundt på fjorden til fare
for skibsfarten. Da vi an
kom i gummibåd med to
bevæbnede betjente om
bord, forsvandt motorbå
den for fuld kraft vestpå:
Efter ca. 1 times jagt kom
vi i benzinnød; da vi hav
de tanket op fra en re
servetank, blev vi indhen
tet af en bugserbåd, som
også deltog i forfølgel
sen; dyngvåde blev vi
hevet om bord: I Nibe
bredning efter yderligere
1 times jagt fik vi kontakt
med tyvene, der her var
snu nok til at gå ind på
lavere vand, hvor bug
serbåden ingen mulighed
havde for at komme, det
endte da også med
grundstødning, og så
kom gummibåden i an
vendelse igen. Med tre
betjente og to Falck-folk

om bord i alt fem perso
ner i den lille gummibåd,
kom vi hurtigt op på si
den af motorbåden, i
hvilken vi hagede os fast,
og i løbet af et øjeblik
var tyvene overmandede.
Det viste sig at være tre
unge mennesker, som ik
ke var ubekendte med
politiet.“
Ved en højtidelighed på
Politigården i Ålborg blev
dusøren overrakt Tage
Christensen og Ernst Pe
dersen af vicepolitime
ster M. Arnholtz. Des
uden deltog vicepolitiin
spektør Poul Fr. Wrobel,
politiassistent Hans Sø
rensen og redningsin
spektør Henning Chri
stensen ved begivenhe
den.

HJÆLP 5/75

Første patienter på Herlev Sygehus!
Ifølge sædvanligvis velunderrettede kilder i dette tilfælde SEMCO’s personaleblad har de første patienter meldt sig på Herlev
Sygehus. Det var fødeafdelingen, der be
stod sin prøve. Begivenheden vil sikkert
undre de mange involverede i byggeriet,
idet man ikke har planlagt åbning for pa
tienter før om et års tid.
Men alligevel. Moderen indfandt sig på 23.
etage, hvor hun omgående blev indlagt. Hun
havde selv klaret turen til sygehuset, da
hun tilsyneladende ikke abonnerer på Falck.
Kort tid efter indlæggelsen nedkom hun
med firlinger. Alle fire var velskabte og hav
de det godt, og moderen strålede som en
lille sol.
Vi kan ikke nære os for at afsløre, at begi
venhederne omfatter vore symbolske ven
ner i dyrelivet. En tårnfalkemor og hendes
unger. Også i Herlev blev det altså en falk,
der som den første nåede sygehuset.

Falkeungerné på KAS i Herlev.

Den første ...
Falck havde afleveret patienten i modtagel
sen. Hun var synlig nervøs. Operationslæ
gen kom og undersøgte hende, og hun fik
fremstammet, at hun var så frygtelig ner
vøs, fordi det var hendes første operation.
„Trøst Dem, lille frue, trøst Dem! Det er
også min første operation ..."
Når krybben er tom bides hestene
Gammelt ordsprog, der i vort moderne
Handelshøjskole- og e.d.b.-sprog lettest
kan oversættes med:
Når ressourcerne af input for x-tal heste
ben divideret med 4 ikke mere er tilstede,
maximeres risikoen for inter-animalske ag
gressioner.
Svar til dan tænksomme redder!
Nej, du behøver ikke nødvendigvis kore i
krybbespor med hesteambulancen ...
HJÆLP 5/75

Vor mand ved budgetterne - Bjørn Bredo - har
anlagt sig skæg i denne sommer. Efter sigende
for at have noget at barbere af, när det økono
misk truende efterår narmer sig ...
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Åbent Hus
Succes’en med at holde åbent hus på Falckstationerne er fortsat i denne sommer. Jfer er
det et glimt fra Tårnby, hvor små 5.000 men
nesker besøgte os.

Flere fly
Som en del Falck-statloner har bemærket, har
vi taget flyvemaskine nr. to I anvendelse. Den
er som den forste af typen BRITTEN NORMAN
ISLANDER, således at de nuværende to ma
skiner og besætninger kan flyve på de samme
opgaver. Længere ud i fremtiden ligger håbet
om at kunne supplere med et hurtigt ambu
lancefly, så vi kan tage udlandsflyvninger med
i storre omfang end nu.
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Af redaktionelle grunde er dette
nummer 6/75 det sidste, der ud
kommer i 1975. Vi beklager de
opståede forsinkelser.
„HJÆLP“ holder 1. januar 1976
40 års jubilæum som „Meddelel
ser fra Falck“. Ca. 15. januar
1976 vil blad 1/76 udkomme.

side 196
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Ambulancekørslen
for det offentlige
Da amtskommunerne efter
ændringerne i Sygehusloven
1/4 1973 overtog betalings
pligten for hovedparten af
ambulancekørsel og syge
transport for det offentliges
regning, skete det rent ad
ministrativt via den stan
dardoverenskomst om pati
entbefordring, der eksistere
de mellem de fleste primær
kommuner og amtskommu
ner på den ene side og korp
set på den anden side.
Med virkning fra den 1/4
1974 blev der mellem Amts
rådsforeningen og De Dan
ske Redningskorps truffet
aftale om en ny standard
overenskomst der i princip
pet ikke afveg væsentligt fra
den gamle.

Den nye standardoverens
komst blev ikke indgået for
en bestemt årrække, og der
blev fastsat en opsigelsesfrist
på Vz år for begge parter,
idet der på indgåelsestids
punktet 1/4 1974 var nogen
usikkerhed om eventuelle
ændringer i fribefordrings
reglerne, ligesom begge par
ter ville overveje betimelig
heden af det aftalte beta
lingssystem.
Korpset har nu opsagt over
enskomsten til udløb med
udgangen af marts måned
1976, og der er indledt for
handlinger med Amtsråds
foreningen med henblik på
en ny aftale den 1. april
1976.
HJÆLP 6/75

Mange ting taler for, at der
også efter denne dato vil
eksistere aftaler med Falck
om ambulance- og sygetrans
port for amtskommunerne,
og der er hverken ved opsi
gelsen eller i de nu løbende
forhandlinger lagt op til et
brud eller til en eventuel of
fentlig ambulancekørsel i
andre områder end de nu
værende.
Både økonomisk og kvalita
tivt tåler Falck-aftalerne
sammenligning på det nu
værende forsvarlige niveau.
Fra korpsets side er der der
imod i forhandlingsfasen lagt
op til, at vi meget gerne ser
de nuværende beredskabstil
læg pr. kørsel erstattet af
noget mere fast og område
bestemt. Det virker jo kun
stigt, at vi for at få økono
misk dækning for døgnbered
skabet skal tillægge hver
kørsel hhv. 65 % og 180 %,
afhængig af transportens art
(sygetransport I eller ambu
lancekørsel), og for den em
bedsmand i den offentlige
forvaltning, der ikke kender
baggrunden, virker det nega
tivt på den måde, at han el
ler hun uvilkårligt vil få den
opfattelse, at vores betaling
er ublu.
Det, som Falck kunne øn
ske, er en mere fast bered
skabsafgift pr. område, hvor
der er ambulanceberedskab.
Det må virke ganske natur
ligt, at når man forventer, at
der er en døgnvagtbetjent

ambulance i et område, og
når det offentlige (amtskom
munerne) har betalingsplig
ten for ambulancekørsel, må
der også skulle erlægges en
forlods betaling for opret
holdelse af det personelle og
materielle beredskab.
I den forbindelse skal vi hel
ler ikke undlade at bemær
ke, at der fra korpsets side
er lagt op til en forhøjelse
af betalingen.
Stabsudvalget, der fører for
handlingerne på korpsets
vegne, har gennem et meget
omfattende og detailleret
analysemateriale kunnet fast
lægge, hvormeget det nuvæ
rende personelle beredskab
på vore stationer er blevet
svækket som følge af arbejds- og vagttidsreduktion,
skærpelse af hviletidsbestem
melser m. v.
En merbetaling for udførelse
af ambulancekørsel gennem
et fast beredskabsvederlag
skal derfor anvendes til for
bedring af stationernes per
sonelle beredskab.
Gennem jævnlige møder
med stationernes ledere og
tillidsmænd er vi godt klare
over, at mange af stationer
ne halter en smule bagefter,
takket være de nævnte for
hold. Det forekommer blot
irrelevant, at korpset begrun
det i et ønske om at kunne
præstere forsvarlig ambulan
cetjeneste skulle være nødt
til at dække omkostningerne
ved nyansættelse af perso
nale på vore stationer gen
nem forhøjelser af de pri
vate abonnementsafgifter.
Derfor håber man også fra
korpsets side, at det lykkes
at opnå et tilfredsstillende
resultat i forhandlingerne
om den offentlige patient
befordring fra den 1. april
1976.
Arno Andersson
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Ingen særlig
farve til FALCK
Som bekendt har korpset i et stykke tid ført kor
respondance med justitsministeriet om mulighe
den for at få de særlige dagslysfarver forbeholdt
for udrykningskøretøjer - i første omgang ambu
lancer.
Årsagen til vort ønske har været og er, at farve
kombinationen hvid/flouroscerende rød ifølge
undersøgelser i områder, der klimatisk ligner vore,
er den mest sete og dermed den sikreste, når man
regner nat/dag samt sol/regn som gennemsnit.
Korpsets egne erfaringer med farvekombinationen
er som bekendt udmærket, og det har været væ
sentligt for korpset at påpege, at ambulancen ved
at blive set i trafikken og på et ulykkessted måske
alene i kraft af sin farve kan være medvirkende
årsag til, at påkørsler undgås og at der gives bedre
plads for udrykningskøretøjer.
Et foreløbigt punktum er sat med et brev fra
justitsministeriet med følgende ordlyd:
164
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I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 9.
juni 1975 vedrørende udrykningskørsel m. m. skal man
for så vidt angår Deres forespørgsel om, hvorvidt en
fluorescerende rød og hvid farve kan forbeholdes ud
rykningskøretøjer oplyse følgende:
Rigspolitichefen har bl.a. udtalt, at såfremt den nævnte
dagslysfarve forbeholdes udrykningskøretøjer, må det
være en naturlig konsekvens, at denne farvetype evt.
i andre nuancer gøres obligatorisk for alle udrykningskøreøjer, herunder politiets, hvilket formentlig vil
være uhensigtsmæssigt ved løsning af en række op
gaver, ligesom der vil blive tale om en årlig mer
udgift. Rigspolitichefen kan derfor ikke anbefale, at
den pågældende farvetype søges forbeholdt udryk
ningskøretøjer.
Politidirektøren i København finder ikke tilstrækkelig
anledning til at kunne anbefale en særlig dagslys
farve til politiets udrykningskøretøjer og kan i det hele
tiltræde rigspolitichefens udtalelse.
Poliimesterforeningen har udtalt, at man ikke vil kunne
gå ind for, at dagslysfarve bliver obligatorisk for alle
udrykningskøretøjer bl. a. fordi anvendelse af en så
dan farve på f. eks. kriminalpolitiets køretøjer og
vogne, der benyttes til civilpatrulje, vil være uheldigt,
da man klart vil kunne se, at det er politikøretøjer.
Justitsministeriet har gjort sig bekendt med det af
korpset hertil indsendte materiale om den tyske ord
ning.
Justitsministeriet skal herefter meddele, at man ikke
har fundet grundlag for at træffe bestemmelse om, at
særlige farver forbeholdes udrykningskøretøjer.
P. Wiese

Vi må altså erkende, at mulighederne for officielt
at få reserveret farvekombinationen for ambulan
cer er små. Samtidig synes vi dog, at det vil være
på sin plads her at oplyse, at Falck såmænd ikke
havde i tankerne, at politiet skulle skifte bilfarve,
blot fordi ambulancerne blev forbeholdt den rød/
hvide kombination.
HJÆLP 6/75
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FREMTIDSMUSIK I
FALCKRADIOEN
I sidste nummer fortalte vi lidt om korpsets nye
radiosystem: Baggrunden for udviklingen samt i
korte træk virkemåden. I det følgende vil vi mere
udførligt gennemgå, hvorledes radiokorrespondencen vil tage sig ud i fremtiden.
BASISSTATION VOGNTAVLE

På basisslationen suppleres
den vogntavle, som kendes
mange steder i dag, med end
nu et sæt knapper, således at
der for hver af stationens
vogne findes
cn rød
en grøn og
en hvid lampe
Rod og gron farve betyder
som hidtil: „optaget“ og „le
dig“, mens en lysende hvid
lampe for en vogn vil tilken
degive, at den pågældende
vogn ønsker at tale med sta
tionen. Der er altså intet sagt
i radioen, og vagtmesteren
kan besvare opkaldet, når
han er klar til det. Herved
undgås de gentagne opkald
til centralen, hvor vagtmeste
ren er optaget af telefonen,
mens manden i vognen ikke
er klar over, om meldingen
er gået igennem.

MOBILSTATIONEN
Mobilstationen forsynes med
en „altan“ med 4 knapper.
Disse 4 knapper hedder
A/H (=afgang/hjemkomst)
Opt ( = optaget)
Fri (=ledig)
Nød ( = nødopkald)
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Disse knapper anvendes i
stedet for eller sammen med
almindelig radiokorrespon
dance, og fælles for alle ty
per opkald er, at vagtmeste
ren bestemmer, hvornår der
skal svares - eller sagt på en
anden måde - han svarer,
når han er klar til det.

ET EKSEMPEL
For at beskrive, hvorledes
knapperne på mobilradioen
samt lampesættet i vogntav
len på stationen arbejder
sammen, vil vi prove at
„køre“ en tur. Lad os sige,
at stationen i Snollcrup skal
have kort en sygetur. Vogn
og reddere kaldes ud på nor
mal måde over stationens
samtaleanlæg og far besked
om afhentnings- og afleve
ringssted. Samtidig med ud
kaldet trykker vagtmesteren
på den rode og den grønne
lampe i vognlavlcn. Lampe
sættet blinker herefter som
tegn pa, at en korcordrc er
afgivet, men vognen endnu
ikke er kørt. Når der køres
ud fra stationen .sendes mel
dingen „vogn 1498 er afgået“
ved at trykke på knappen
A/H (afgang/hjemkomst). I
vognlavlen skifter både rod
og grøn lampe til fast lys

Storno-radioer som denne Indgår
I Lyngby-forsøget. Der er tale om
en „standardradio“, der forneden
har fået påbygget en „altan“ med
knapper for de automatiske sta- I
tusmeldinger. På siden af radioen I
sidder stik til „radionummeret“. I

En vagtmesterplads, som den ta
ger sig ud i Lyngby. Øverst ses
et særligt display for nødopkald,
hvor vognen melder sig med sta
tions- og vognnummer. Den ly
sende, røde lampe tilkendegiver
sammen med et lydsignal, at et
nødopkald er Indgået.
Under display'et ses mandskabs
tavlen. Nederst på tavlen foran
radiobetjeningspladsen
findes
vogntavlen. For hver vogn findes
en hvid (øverst med radionummer
Indgraveret) lampe, herefter den
røde og nederst den grønne
lampe.

som tegn på, at „vogn 1498
er optaget af en tur, men liar
endnu ikke fået læs“. Vogn
1498 (der er en ambulance,
jvf. 4-tallct som 2. ciffer i
vognnummeret) kan vi altsa
sende på anden opgave, hvis
der dukker en særligt hasten
de tur op. Ved ankomsten til
patientens
afhentningssted
trykkes i vognen på knappen
OPT (optaget). Pa stationen
kvitteres for meldingen, og
vogntavlen viser nu rodt lys
som tegn på, at „1498 er op
taget“. Når patienten er
bragt til bestemmelsesstedet,
aktiveres knappen FRI på
mobilradioen, og nu viser
fast grønt lys på vogntavlcn,
at „voßn 1498 er ledig for ny
tur“. En ny tur gives natur
ligvis i klart sprog, og hele
proceduren fra før gentager
sig. Først når vognen kom
mer hjem igen, sendes mel
dingen „vogn 1498 er hjem
me“ ved tryk på knappen
A/H (afgang/hjemkomst), og
lyset i vogntavlcn slukkes
som tegn på, at vognen fin
des på stationen. Rent teo
retisk kan man altså køre en
tur uden at tale i radioen,
idet korrespondancen er gen
nemført ved hjælp af en ræk
ke standardmeldingcr.
I praksis vil enkelte af standardmeldingemc sikkert skul
le følges op af lidt „radio
snak“, men en stor del af
den radiokorrespondance, vi
har i dag, kan falde bort.
Ønsker vognen at kalde sta
tionen op for radiosamtale,

anvendes
opkaldsknappen
på mobilradioen, og på
vogntavlen blinker den hvide
lampe for vogn 1498. Vagt
mesteren kan herefter ved
tryk på den hvide knap kom
me i forbindelse med 1498,
ligesom et tryk på de øvrige
hvide knapper bringer ham i
forbindelse med de andre
vogne. Den samtale, der fø
res mellem 1498 og statio
nen, høres ikke i de øvrige
køretøjer.

NØDOPKALD
Al den beskrevne korrespon
dance foregår i stationens
normale radiokanal, arbejdskanalen. Den sidste knap
på mobilradioen, benævnt
„Nod“ (nødopkald), bruges,
når en vogn har brug for øje
blikkelig kontakt med statio
nen. For at undgå, at man
ved normal korrespondance
kommer til at trykke på den
ne knap, er systemet udarbej
det således, at man først skal
skifte til landskanalen og
derefter sende nødopkaldet.
Hermed undgås fejlopkald.
På stationen tilkendegives
nødopkaldet ved en særlig
lampe, og en sådan melding
skal selvfølgelig ekspederes
før alle andre. Nødopkaldet
kan som i dag anvendes, når
man tilfældigt kommer forbi
et ulykkessted og har brug
for yderligere assistance el
ler i andre tilfælde, der kræ
ver en øjeblikkelig radiokor
respondance.
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KØRSEL uden for stationens
område
Kører vogn 1498 uden for
stationens område, skal der
skiftes til landskanalen. Kun
hjemstationen har et særligt
lampesæt for vogn 1498, så
det er nødvendigt med en
særlig løsning, når 1498 kom
mer uden for sit stationsom
råde.
På de ca. 40 „styrestationer“
opsættes et særligt modtage
udstyr for opkald fra frem
mede vogne. Disse styresta
tioner udgør tilsammen en
radiomæssig landsdækning,
hvilket betyder, at en vogn
på langfart altid kan komme
i kontakt med mindst 1 og
sjældent mere end 2 statio
ner. Modtageudstyret består
af en elektronregnemaskinelignende enhed. Som på reg
nemaskinen er der 10 taster,
nemlig tallene 0-9, ligesom
der findes et felt med lysen
de tal, kaldet et display. Når
1498 kalder en fremmed sta
tion op, vil vognens stations
nummer plus radionummeret
1498 stå som lysende tal på
display’d. På styrestationen
ved man straks, hvorfra vog
nen kommer, og hvilken ty
pe vogn det er. Et tryk på en
knap bringer styrestationens
vagtmester i kontakt med
1498, hvorefter radiosamta
len kan afvikles. Herefter
forsvinder tallene fra dis
play’d. Ønsker vagtmesteren
nu lidt efter at få kontakt
med 1498 igen, taster han
blot tallene 1-4-9-8 ind på
regnemaskinetastaturet, hvor
efter han er i kontakt med
vognen.
Hvis flere vogne vil i kon
takt med den samme styre
station, stiller opkaldene sig
„i kø“, og nye stations- og
radionumre dukker op på
display’et, efterhånden som
samtalerne afvikles. Er et af
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disse opkald et nødopkald,
afbrydes den igangværende
radiosamtale straks, og nød
opkaldet kommer frem på
display’et, fordi det er vig
tigere end den igangværende
radiosamtale.
FREMTIDSMUSIK
Som man vil se af det fore
gående, er der tale om gan
ske væsentlige forbedringer i
forhold til i dag. Nabostatio
nerne arbejder på andre ka
naler, således at man har sin
egen radiokanal i fred og ro.
Kun de samtaler, der er nød
vendige for afviklingen af
ens egen tur, kan høres i
vognen, og en del af de nu
værende
„standardmeldin
ger“ modtages af lamper, der
tænder og slukker. Det kan
kun betyde bedre arbejdsfor
hold, og vi undgår den irri
terende ventetid på at få
samtalerne afviklet. Men
som det blev sagt i indlednin
gen til disse to informations
artikler, bliver det en kostbar
affære at gennemføre syste
met. Der er altså tale om
fremtidsmusik for mange,
mens systemet for andre ven
ter omkring hjørnet. Et er
imidlertid sikkert: Det nye
radiosystem vil på langt sigt
komme til alle stationer. Må
ske vil man spare nogle af
de beskrevne faciliteter på
visse mindre stationer, men
de nye radiokanaler skal ta
ges i brug på samtlige sta
tioner, og det selektive op
kald indføres i løbet af en
overskuelig årrække.

Herover ses „regnemaskinetasta
turet“, som man bruger ved op
kald til fremmede vogne. Radio
nummeret slås op på „regnema
skinen“, hvorefter radiokontakten
til vognen er opnået.

Endnu længere ude i fremti
den kan der måske blive tale
om at koble radiosystemet
sammen med EDB-anlæg for
at styre særlige former for
kørsel. Muligheden herfor
ligger i den nye radioplan,
ligesom der er taget hensyn
til en lang række andre mu
ligheder.

SE PÅ LYNGBY
De første strofer af denne
fremtidsmusik høres i dag i
Lyngby. Det nye radiosystem
afprøves her på alle tænkeli
ge måder for at få fjernet
børnesygdommene. Adskilli
ge personer, både fra korpset
og udefra, har besøgt statio
nen og fået systemet demon
streret. Og alle de, der endnu
ikke har set det fungere, er
velkomne, siger man i Lyng
by. Kolleger på kursus, ferie
eller lign, er hermed indbudt
til at aflægge stationen et
besøg. Større hold bør helst
melde sin ankomst i forve
jen, og besøg passer naturlig
vis bedst om aftenen eller i
week-end’erne, når der ikke
er så travlt. Og de, der føl
ger denne opfordring, vil sik
kert give mig ret, når jeg
spår, at der vil gå adskillige
år, før et så raffineret og tek
nisk fuldendt kommunika
tionssystem som det nye
Falck-system ses andre steder
på disse breddegrader.
- greve HJÆLP 6/75

Let
sprøjte
+
tank
vogn =
sluknings
tog
*•

På brandinspektørforeningens årsmøde fortalte di
rektør G. Haurum, Statens Brandinspektion, tra
ditionen tro om brandinspektionens kommende
arbejdsopgaver.
I dette efterår kan man vente en ny bekendtgørel
se om brandvæseners dimensionering. I første
udrykningen skal der fremover være 8 mand i ste
det for de nuværende 6, ligesom automobilsprøjternes beholdning af trykluftapparater skal øges

fra 2 til 4.
■ To nye typer brandkøretøjer godkendes. Den ene
er tankvognen. Den indgår nu på lige fod med de
hidtil kendte aulomobilsprøjler og slangelendere
som en regulær slukningsenhed, der primært for
langes i landdistrikter med dårlig vandforsyning.
For al kompensere for de merudgifter, de mindre
kommuner hermed pålægges, har man indført
„den lette automobilsprøjle". Denne type kan
bygges over en almindelig, stor kassevogn, og
udgifter til karrosseriopbygning kan således spa
res. Mandskabsmæssigt kan denne vogntype med
føre det samme antal folk som de store sprøjter,
men da denne vogntype skal følges af tender og/
eller vandtankvogn, medføres mindre sluknings
materiel end i de store sprøjter.
Selv om bekendtgørelsen endnu ikke foreligger,
har korpset rettet henvendelse til Kommunernes
Landsforening med anmodning om at få justeret
brandberedskabernes vederlag som følge af de
øgede krav.
rv

Gunnar Haurum

HJÆLP 6/75
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Telefoners kirnen. Hylende udrykningshorn. Tun
ge brandkøretøjer larmende rundt ad veje, der
absolut ikke er beregnet til den form for trafik.
Flammers buldrende brøl gennem marker, hede
arealer og plantager. Svedende og røgsværtede
kolleger. Råb og kommandoer. En uafbrudt strøm
af meldinger og ordrer over radionettet.
Det var sommeren 1975. Som flere hundrede
brandmænd oplevede den.
Mange brandhærgede
områder
Den usædvanligt varme som
mer og dermed tørke, som vi
skal mange år tilbage for at
finde magen til, var faktorer,
der medvikede til, at man i
det meste af Jylland opleve
de en august måned med
brande, som ikke findes ma
gen i mands minde. Overalt
rapporteredes om markbran
de, skovbrande og brande i
hedearealer. Mange steder
blev hundredvis af hektarer
flammernes bytte. Værst gik
del ud over et område tværs
gennem Jylland fra Vejle i
øst til Varde i vest. Her hav
de man i samme tidsrum fle
re store plantagebrande.
Indsatsen
De fleste steder var der tale
om så store brandhærgedc
områder, at der krævedes en
indsats af mandskab og ma
teriel fra mange forskellige
instanser. Således medvirke
de Falck-stationerne i hele
Midt-Jylland, adskillige kom
munale brandvæsener, mili
tæret, civilforsvaret, politiet,
hjemmeværnsskolen, perso
nale fra klit- og skovvæsen,
mange forskellige tankvogns
chauffører samt et utal af
frivillige hjælpere.
I Blåbjerg Plantage og i
Randbøl var samtidigt indsat
mellem 200 og 300 mand
hvert sted.
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Mandskabet
var
hårdt
spændt for. Såvel fysisk som
psykisk. Den varme sommer
hede var med til at tære på
kræfterne, hvorfor der i nat
timerne blev gjort en ekstra
indsats.
En „arbejdsdag“ på et sted
mellem 24 og 36 timer var
ikke ukendt, men blev af alle
udført så godt som muligt.
Situationens alvor var en
medvirkende årsag.
- Vi har i dise timer oplevet
et sammenhold, som man
ikke har oplevet siden kri
gen, fortalte en af Falcks sta
tionsledere.
Han stod i et område, hvor
over 50 frivillige var i gang
med branddaskere. En dame,
der havde passeret de 75 år,
ville også gerne yde sit bi
drag. Hun gik rundt med en
mælkejunge og skænkede
saftevand op til de mange
svedende mennesker.
Mandskabsmæssige
ressourcer
Efterhånden som dagene gik,
brandene fortsatte og nye
blussede op, begyndte det at
knibe med at skaffe tilstræk
keligt med mandskab. Men
en storstilet rokering på
mandskab og materiel løste
dette problem. Reddere fra
Ribe og Herning benyttede
fridage til at udføre „nor
male“ Falck-opgaver i hen
holdsvis Varde og Grindsted.

Fredericia, Horsens og Horn
syld havde folk i Vejle. Men
også rent brandmæsigt måtte
der suppleres. Falck i Oden
se måtte sende et frigjort
slukningstog til Vejle for
stand by i omkring
døgn.
I den periode rykkede man
ud og slukkede to brande. 1
1]Z døgn havde Vejle et fri
gjort beredskab fra Århus.
Denne styrke måtte rykke ud
til brand otte gange. Der var
her tale om ekstraordinære
slukningsenheder, som Falck
i Odense og Århus havde i
reserve - ikke som opfattet
af nogen - slukningshjælp
helt fra Odense og Århus.
Situationen var ekstraordi
nær. Men kan opstå igen.
Det vil være hensigtsmæs
sigt, om der fastlægges en
plan for, hvordan man kan
trække på andre stationers
HJÆLP 6/75

ins storbrande

styrker. Specielt med henblik
på, at mandskab på ikkebrandstationer kan udføre
opgaver på stationer, der kan
udsættes for så store brand
slukningsopgaver.

Det koordinerende led
Selv om der var tale om ud
nyttelse af mange forskellige
instanser, fungerede katastro
fecentralerne som det koor
dinerende led, de bør være.
Man havde herfra et nogen
lunde overblik over, hvilke
stationer der rådede over
mandskab og materiel, lige
som man også via kontakter
til CF i Herning, Haderslev
og Middelfart var klar over,
hvad der herfra kunne dispo
neres over. Det har været
nævnt, at man måske burde
have en regionsbrandchef til
at flytte rundt på styrkerne
HJÆLP 6/75

i regionen. Falcks katastro
fecentraler løste i august
denne opgave. Naturligvis
skete der fejl. Nuvel, det var
også første gang, vi havde en
situation som den pågælden
de. Katastrofecentralernc har
lært en del om koordinering.
Erfaringerne fra Jylland bør
gives videre til resten af lan
det. Eventuelt som et specielt
vagtmesterkursus for medar
bejdere, der netop er beskæf
tiget på en katastrofecentral.
Vandforsyning
Overalt var vandforsyningen
det store problem. Mange
branddamme var udtørrede
eller blev tømt all for hur
tigt. Samarbejdet med civil
forsvaret viste sig i denne si
tuation af betydning. I for
bindelse med normale brand
slukningsopgaver råder de

fleste brandvæsener over til
strækkeligt med slangekapa
citet ,men her kneb det.
Civilforsvaret var imidlertid
i stand til at udlægge kilome
tervis af slanger. 1 Blåbjerg
Plantage blev f. eks. udlagt
fødeslange til en sø 4 km fra
det brandhærgede område.
Dette, suppleret med tank
vogne, der i pendulfart frag
tede vand, var i høj grad
medvirkende til at begrænse
brandskaderne.
Kunstige branddamme blev
etableret i form af 10 m3
kar, der konstant fyldtes fra
de mange tankvogne. En løs
ning, der måske er bedre at
satse på i fremtiden.

Kommandopost
og tilbagesvar
Øjeblikkelig oprettelse af
kommandopost samt hurtig
og fyldestgørende tilbagemel
ding til vagtstuen er to punk
ter, som det i forbindelse
med større ulykker og kata
strofer ofte kniber med at få
opfyldt tilfredsstillende. Som
merens brandkatastrofer var
ingen undtagelse.
Alt for ofte benytter de først
ankomne ledere tiden til at
observere og indsætte de til
rådighed værende styrker, in
den der tænkes på tilbage
melding. Det er nok en na
turlig reaktion - vi kender
den fra et utal eksempler men det er en reaktion, som
skal overvindes. Naturligvis
skal der ved ankomsten ob
serveres. Men for den pågæl
dende leder må det meget
hurtigt stå klart, at der er
tale om en katastrofelignen
de situation. Opgaven er her
efter at få andre til at obser
vere samtidig med, at kom
mandopost oprettes. Fra den
ne kan observationerne sam-
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Kortmateriale var også et
problem. Det bør overvejes,
i hvor stor udstrækning man
bør råde over kortmateriale,
der helst skal være forsynet
med koordinatsystem. Dette
letter tillige kommunikatio
nen.

les og opgaverne uddelege
res. Samtidig skal katastrofe
centralen løbende informe
res. Det er herfra, der skal
afsendes yderligere materiel
og mandskab, og man skal
hurtigst muligt have et over
blik over, hvad der kan blive
nødvendigt. Ventetiden føles
ulidelig lang, hvis man intet
hører.
Det er tillige væsentligt, at
der konstant cr cn mand ved
radioen på kommandoposten.
Alle forespørgsler skal kun
ne besvares, såfremt vagt
stuen skal virke som den ko
ordinator, den cr.
Ved én af de store plantage
brande sendte man fra vagt
stuen i Vejle cn vagtmester
ud for at varelage radiofunk
tionen ved den oprettede
kommandopost.
Samtidig
placeredes en leder ved hvert
slukningstog, der befandt sig
i området. Vagtmesteren sad
ved samme radio uafbrudt i
26 timer og opnåede en vir
kelig god kommunikation. Vagtmesteren var vant til at
skrive hurtigt, give korte og
korrekte
meldinger saml
styre mange enheder via
radioen. Denne fremgangs
måde kan med fordel benyt
tes mere i fremtiden.
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Fra træerne til gården var 800
meter. Det tog kun 6 minutter
for flammerne at nå derned.

Uden mad og drikke ...
Fortæring var et problem,
der blev løst bedst muligt.
Nogle steder var det muligt
at skaffe madpakker. Andre
steder tømte man de nærme
ste handlendes lagre af dåse
mad, ost og pølser. Under
branden i Randbøl måtte
man ty til Frederikshåb
Brugsforening. Om natten

Vejlodscr og kortmateriale
Mange steder kom mand
skabet på slukningsopgaver
langt uden for eget distrikt
og i et helt ukendt område.
1 den forbindelse var sko
vens personale til uvurderlig
hjælp. Efter ankomst til op
givet modested kunne disse
som vejlodscr sørge for, at
brandmandskabet kunne fin
de rundt i de store områder.
Blot kneb det her med kom
munikationen, idet skovvæ
senets mandskab ikke var ud
styret med radio. En ting,
der senere er rykket lidt hø
jere op på ønskelisten.

lykkedes det ved hjælp af be
styreren, dennes kone samt
et par Falck-folk at få smurt
mellem 500 og 600 stykker
smørrebrød, der hurtigt blev
sat til livs. Til gengæld kun
ne beboerne de første dage
herefter hverken få ost, pølse
eller leverpostej i brugsfor
eningen.
Også væske var et problem.
I den voldsomme hede tør
stede alle usædvanligt meget.
Man søgte at sende en vogn
rundt med drikkevarer, men
det var vanskeligt at følge
med. At der samtidig var
bryggeristrejke, gjorde ikke
HJÆLP 6/75

sagen lettere. I lighed med, at
man på vagtstuen er i besid
delse af oplysninger om sær
lige specialister, særligt ma
teriel m. v., bør måske også
findes oplysninger om, hvor
dan man i en given situation
kan klare et større fortæ
ringsproblem. En aftale med
det lokale civilforsvar vil
være en relevant mulighed.
Observation fra luften
I flere situationer var der
tale om så store brandhær
gede områder, at det fra jor
den var uoverskueligt. Hæ
rens observationshelikoptere
blev taget i anvendelse, hvil
ket gjorde det hele betydeligt
lettere. Imidlertid var der
problemer med radiokom
munikation, der fra helikop
teren måtte gå via politiet
På grund af støjen kunne
korpsets eget radiomateriel
ikke bruges. Problemer, man
på nuværende tidspunkt ar
bejder på at få løst.

Efterslukning
Selv om brandene var sluk
ket, var dette ikke ensbety
dende med, at mandskabet
kunne køre hjem og slappe
af. Konstant måtte der pa
HJÆLP 6/75

truljeres i områderne for i
tide at opdage en opblussen.
Dette skete utallige gange,
og ofte i områder, der ikke
var brændt. Ilden forplan
tede sig gennem rødder og
musegange i den knastørre
jord.
Det var under sådanne pa
truljer, der i korpset opstod
et nyt begreb: „En røgfi
dus“. - En ganske svag røg
søjle, hvor det ved nærmere
efterforskning viser sig, at il
den er ved at slå frem gen
nem jorden. Man vidste ikke,
hvordan man over radioen
skulle betegne dette, og så
opfandt man en betegnelse.

Årsagerne
Politiet har ydet et stort ar
bejde for at prøve at finde
årsagerne til de mange bran
de. Kun ganske få kan hen
føres til landmændenes af
brænding. Derimod skyldes
en del gnister fra traktorer
og mejetærskere, ligesom
manglende
rengøring
af
landbrugsredskaberne
for
støv og agner har været år
sager.
Mange af brandårsagerne vil
aldrig blive opklaret. At der
er tale om en vanskelig op-

EJeren reddede sit hus ved I halv
anden time uafbrudt at høide
vand I spandevis ud af vinduerne,
medens flammerne rasede uden
for. Til sidst måtte han flygte,
men da var murene s& våde, at
huset ikke blev ildens bytte.

gave, kan man bedre forstå,
når politiets teknikere fandt
ud af, at glasskår meget let
kunne virke som antændere.
Ja, selv et stykke pergament
papir, hvori der havde været
indpakket en røget sild, kuni den stærke sommervarme
virke, som var det en klud,
der havde været vædet med
terpentin.

Eksempel pA en „røgfidus“. Overalt skød de op i skoven og afslørede,
at undergrunden var I brand. Svart at finde dem alle pA 600 tønder
land.
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HJERTESTOP
i Skærbæk
I Skærbæk er der ca. 50 km’s kørevej til sygehus.
En lang afstand for hjertestoppatienter og kvæ
stede ulykkesofre. Et godt skridt i retning af for
bedret patientbehandling er opnået ved en sam
ordning i 1974 mellem Falck og lægevagten. Læge
Preben Rudiengaard orienterer:
Gennem de sidste 10-15 år
er den intensive behandling
af patienter blevet mere og
mere aktuel. Man har opbyg
get hjerteafdelinger på hospi
talerne - og man har udbyg
get overvågningsafdelingerne.
Som supplement til dette har
man i de større byer etable
ret hjerteambulancer med
det formål at komme til at
behandle patienter på et så
tidligt tidspunkt i den akutte
fase, som overhovedet mu
ligt.
Hvis en patient falder om på
gaden i Århus, vil en hjerte
ambulance meget hurtigt
være på vej, og behandlingen
meget hurtigt effektueret.
Hvis derimod man ser på
landet som helhed, så er der
imidlertid en stor del af be
folkningen, som ikke får den
samme chance for hurtig be
handling. Nemlig den del af
befolkningen som bor i land
områderne. Her er langt til
læge, og oftest meget langt
til det nærmeste sygehus.
Da vi i Skærbæk fra grænsen
af vore yderdistrikter og til
nærmeste sygehus har en af
stand på ca. 50 km, er det
klart, at et hjertetilfælde i et
sådant område på grund af
de store afstande vil være
meget vanskeligt at klare
igennem.
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Da vi i efteråret 1974 fik
etableret en lægevagtsord
ning med Falck i Skærbæk,
og da denne viste sig at være
et yderst vellykket arrange
ment. besluttede vi i samråd
med Falck at anskaffe en
cardio-aid for derved at få
en chance for at behandle
hjertestop på et så tidligt
tidspunkt, som det var mu
ligt.
Vi har i løbet af de 4 måne
der haft vor cardio-aid i brug
ca. 15 gange til hjertestop og
til overvågning af patienter
under transporten til sygehu
set.
Når vi får brug for vor car
dio-aid kan det f. eks. forløbe
således:
Der kommer en opringning
fra lægevagtstelefonen, som
passes af Falck - eller over
alarmcentralen. Det drejer
sig om et hjertetilfælde. De
vagthavende
Falckreddere
kontakter via vort interne ra
dionet eller vor lokale tele
fonlinie vagthavende læge, og
man tager denne med i am
bulancen ud til patienten.
På Falck stationen i Skær
bæk står cardio-aid’en i lade
rammen klar til brug, og li
geledes medtager man en
speciel hjertekasse med drop
sæt, kanyler og medicamina
o.s.v. I ambulancen er nu 2

Falck-folk og en læge, og
man kører ud til patienten.
Ved hjælp af cardio-aid’ens
defibrilleringselektroder op
tager lægen nu et EKG og
kan herved tage stilling til,
om der skal stødes eller mas
seres på patienten.
I mellemtiden har Falck-redderne gjort intubationssæt drop - o.s.v. klar, og man
kan behandle patienten. Vi
har ligeledes i hver ambulan
ce indbygget blodtryksappa
ratur og kroge til dropsæt.
Hvis det derimod drejer sig
om en patient, hvor lægen
har konstateret en blodprop
i hjertet, monitureres patien
ten og overtages af en læge
og en Falckredder under
transporten til sygehuset. Det
har nemlig i adskillige til
fælde vist sig, at hjertestop
optræder hyppigst de første

HJÆLP 6/75

timer efter, at patienten har
fået en blodprop.
Det er vort indtryk, at blod
propspatienterne er mere ro
lige, når de overvåges under
transporten, og alene dette
reducerer frekvensen af ab
norme hjerteslag.
Et sådant arrangement, som
vi har etableret med Falck i
Skærbæk, har derfor mange
fordele, men kræver et nært
samarbejde og en idealistisk
indstilling fra Falckredderne.
Vi har mødt en meget stor
interesse hos samtlige Falck
reddere, vi har holdt instruk
tionstimer o.s.v. Foruden et
samarbejde, som det nu er
blevet etableret mellem per
sonalet på Falck i Skærbæk
og lægerne i lægehuset, er
det omsonst at binde an med
et sådant arrangement, som
her beskrevet.
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BYGGE NYT:
Hobro:

I Hobro har korpset købt en tidligere metal
varefabrik. Den ny grund er på knap 8000 m3, byg
ningen på 2247 m3. I bygningen, der er af røde mur
sten, er der en søjlebåren hal på ca. 1700 m3, der
på grund af sin konstruktion kan inddeles i mindre
haller efter behag.
Ombygningen kommer til at beløbe sig til et par
hundrede tusinde kroner.
Indflytning i den nye station forventes at ske i be
gyndelsen af det nye år.

Sæby:

Bygningen af den ny station på korpsets ca. 9000
m3 store grund på Sophus Falcks Vej i Sæby er nu
budt I licitation.

Odense:

I Odense er man nu ved at kunne se en ende på
arbejdet med den ny station på Rugårdsvej. Statio
nen forventes at blive taget i brug I løbet af januar
1976.

Ballerup:

Falck i Ballerup har erhvervet det trekantede areal
over for Falck-stationen på Rådhusvej til garage
plads for udrykningskøretøjer.
Samtidig er vi fra en af korpsets venner blevet in
formeret om, at arealet i forvejen er beboet. Vor
ven har observeret en tårnfalk på stedet. Så det
bliver jo i familien.

Hillerød:

Den ny station i Hillerød, der i princippet skal ind
rettes ligesom stationen i Greve blot i større for
mat, er nu så vidt fremskreden, at der snart kan
holdes rejsegilde.

Skælskør:

Nu varer det ikke længe, før en ny station i Skæl
skør er en realitet. Arbejdet med ombygningen af
det gamle kornmagasin er udbudt i licitation, og
selve ombygningen forventes at blive påbegyndt
snarligt. Hallen i bygningen er på ca. 1000 m3 og
hele grundarealet er på 3100 m3.

Helsingør:

I Helsingør er arbejdet med den ny station nu så
langt fremme, at man kan regne med at tage de
nye lokaler i brug omkring 1. februar.

Næstved:

7000 m3 grund er købt i industrikvarteret ved Rønnedevej. Byggeriet tænkes påbegyndt i løbet af
1976.

Viborg

Er ved at Indrette sig på den nye station. Nærmere
i næste nummer af „Hjælp".

Tårnby:

På stationen I Tårnby har man fået ny P-plads,
have samt hegn.

Præstø:

Her har man fået nye porte. Tilbygning af mand
skabsrum påtænkes.

Falck-Huset:

Hovedkassen er flyttet op på 4. sal. Driftsafdelingen
har fået til huse på 1. sal, hvor også rapportafde
lingen har fået nye lokaler. Hele stueafdelingen er
således blevet stillet til disposition for akkvisitio
nen samt telefonomstillingen, der har fået et større
og venligere kontor. Se i øvrigt sige 178-179.

Ringsted:

Bygning af carport er i gang.

Brørup:

Også her bygges ny carport.

Nykøbing Sj.:

Er undervejs med ny 5-fags carport.

Hvorfor giver Falck
ikke bonus !
Da Falck-Bladet udkom i
1974, var der mange abon
nenter, der skrev til os.
Nogle havde ris, andre ros.
En del kom med gode for
slag til forbedring af vort
abonnementssystem, og man
ge berettede om en eller an
den Falck-assistance, som
var blevet ydet dem og deres
familie.
Blandt forslagene er der en
del fra abonnenter, der un
drer sig over, at Falck ikke
giver bonus på abonnemen
tet på samme måde,’ som
forsikringsselskaberne giver
præmienedslag ved skadefri
kørsel på kaskoforsikringen.
Tanken bagved er ganske
enkel. Man betaler i 2 eller
måske 3 år sin abonnements
afgift og har ikke brug for
Falck, og Falck har således
ikke haft direkte udgift på
abonnementet, hvorfor der
må være noget at betale til
bage, f. eks. i form af præ
mienedsættelse.
Denne kendte filosofi, der
ligger bag forsikringssel
skabernes præmieberegning,
stemmer
imidlertid
ikke
overens med Falck-abonnementet. Hvis man tegner en
forsikring, forpligter forsik
ringsselskabet sig til at af
holde udgifterne ved en
eventuel skade, der er inde
holdt i forsikringsbetingel
serne. Den betalte præmie
lægges naturligvis ikke ned
i en „skadekasse“ i forsik
ringsselskabet. Nej, pengene
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arbejder. Måske omsættes de
i obligationer, måske ydes de
som ejendomslån og måske
indsættes de i banken. I hvert
tilfælde bliver det opsparede
beløb i forsikringsselskabet
større og større-ikke mindst
på grund af renteindtægten.
Stort set kan man sige, at
det ofte er denne renteind
tægt, der betales tilbage til
forsikringstageren i form af
direkte bonusudbetaling eller
nedsat præmie.
Anderledes er det med
Falck-abonnementet. Det er
en kontrakt mellem abon
nenten og korpset, hvorefter
Falck forpligter sig til at yde
en eller anden form for
hjælp i en given situation.
Og en sådan hjælp kan ikke
ydes, uden at Falck sørger
for at købe biler og ansætte
medarbejdere til at yde
hjælpen. I modsætning til
forsikringsselskabernes pen
ge, der står klar til udbeta
ling og avler renter, koster

hver dag penge uanset om
de yder assistancer eller ej.
Og det er til disse daglige
udgifter, Falck anvender
abonnementsafgifterne.
Falck-koncernen skal ikke
give stort overskud til nogen
enkeltpersoner. Hvad der tje
nes ind i form af abonne
mentsafgifter og betaling for
kørsel bruges til at investere
i nyt materiel og nye med
arbejdere, således at Falck
står bedst muligt rustet til at
yde så god og effektiv en
hjælp som muligt i en på
trængende situation.
Selvfølgelig kan man fra
Falcks side godt lave et
tarifsystem, således at abon
nementspræmierne
bliver
mindre, hvis man ikke får
assistance. Men da udgifter
ne til beredskabet skal dæk
kes ind, kan det kun ske på
den måde, at de nuværende
afgifter sættes op, således at
der bliver penge at betale
tilbage med ...
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Uniformsnyt
En længe ventet grå vinterjakke er nu kommet på
uniformsprogrammet. Den nye jakke er i princippet
af samme kvalitet som den nuværende røde, men
selvfølgelig gjort „pænere“ og mere præsentabel, da
den skal benyttes i forbindelse med uniformen. Den
er forsynet med skulderstropper som en almindelig
uniformsjakke og afløser hermed den lette frakke,
som tiden vel nok er løbet fra.
I fremtiden får vi således to vinterjakker, en rød til
kran-opgaver m. v. og en grå til brug ved sygekørsel o. I.
Redder Mogens Frandsen, Nykøbing Fal
ster, med en af de nye vinterjakker.

Find
fire
fejl!

FIND FIRE FEJL!
Dette er ikke en spøg, men ramme alvor. En motor
cykelbetjent var ude for en trafikulykke i Herlev,
hvorved han stod på hovedet ud over motorcyklens
styr. Styret ramte ham i maven. Ved vor Gladsaxeambulances ankomst klagede patienten over stærke
smerter i underlivet, og kolleger informerede kort
Falck-redderne om, hvad der var sket.
Han blev siden opereret for en blodansamling i mil
ten.
Find fire fejl på billedet. Læs den rigtige løsning på
side 199

FALCKHUSETI
KØBEN
HAVN ER
BYGGET
OM!
Peter Nielsen og John Assentorp I driftsafdelin
gens nye lokaler.

En næsten uundgåelig følge af livet i en
virksomhed i vækst er behovet for tilpas
ning af bygninger og materiel til de skif
tende forhold. På administrationsområ
det er det også nødvendigt en gang imel
lem at tage omgivelserne op til vurdering
- og det er sket på Falck-Huset i Køben
havn. Huset er ikke bygget til moderne
kontorlandskaber. Alligevel tilstræbes der
ved ombygninger nogle mere åbne ar
bejdsforhold end de små celler og lange
gange, der var husets karakteristik i
1960’eme.
Sidst er driftsafdelingen flyttet ned på
1. sal. I stuen indrettes nye lokaler for
ekspedition, telefonomstilling og posteks
pedition, medens 4. sal nu også rummer
hovedkasse og ekspedition. Samtidig er
rapportafdelingen flyttet til en anden fløj
på 1. sal, fordi der skal være plads til en
ny vagtcentral.
Disse omflytninger er muliggjorte på
grund af vor hidtidige lejer - politiets udflytning. I de næste par år vil der ske
yderligere flytninger i den anledning.
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Marianne Sauer og Ulla Knudsen fra Revisions
afdelingen.
Wally Krogh - en blomst blandt blomster.

Fra „Dansk Politi“ har vi sakset:

Ejendommelig
brandårsag
Kriminaloverbetjent
Erik Rasmussen, Nibe

Postfordelingen pâ 4. sal: Jesle Olsens ryg og Lis*
both Wiberg med front
Den nye rapportafdeling: Fra venstre Karin Guld
borg, Marianne Merek og Bent Milo Sorensen.
&

Mandag den 23. juni 1975 kl. 21.00
blev brandvæsenet i Farsø alarme
ret til brand i J^-tag over en bil
udstilling i større bilforretning i
Farsø, hvor formentlig neonbelys
ningen havde antændt træbeklæd
ning på overkanten af ^-taget.
På grund af det tidlige alarme
ringstidspunkt, og en nabos hurti
ge indskriden med brandslukning
med en haveslange, blev ilden sluk
ket med ubetydelig skade - 4.000
kr. på bygning og 300 kr. på løs
øre.
Bilfirmaet er forsikret for 5 mill,
kr. Ved brandundersøgelsen kon
staterede vi, at branden var be
gyndt på bagsiden af trækanten
med neonbelysning, hvor der sad
en transformator, hvorfra to kab
ler førte til neonrørene, og disse
kabler var afisolerede på toppen af
transformatoren.
Oven på transformatoren havde en
fugl bygget rede mellem de to af
isolerede højspændingskabler, og i
denne rede fandtes både staniol fra
„juletræslametta“ og ciparetpakninger samt et stykke blank kobber
tråd. Forretningens automatiske
tænding af neonbelysningen var
sat til kl. 20.30. Efter undersøgel
serne må det anses for absolut
sandsynligt, at kobbertråden eller
staniolen i fuglereden har forår
saget lysbuer mellem transforma
torens højspændingselektroder og
stel, eller til træbeklædningens
jernskelet, hvorefter træbeklæd
ningen er blevet antændt.
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Ambulancen
blev forsinket

BF

Ambulancen blev forsinket

Som meddelt i referater fra virksomhedsnævns
møder har korpset igen rettet henvendelse til
vejmyndighederne og anmodet om, at der ved
om- og nybygninger af motorveje bliver taget
hensyn til muligheden for at hjælpe trafikkvæstede hurtigst muligt.
Ved et møde i september med Vejdirektoratet
kunne der ikke umiddelbart opnås enighed om,
hvorvidt de nuværende gennemkørselsmulig 
heder for ambulancer og redningskøretøjer er
tilstrækkelige eller ej.
Derfor har vi i oktober og november en rund
spørge i gang blandt de Falck-stationer, der ud
fører ambulancetjeneste på motorveje. Så snart
materialet er bearbejdet vil der blive taget skridt
til et nyt møde med Vejdirektoratet, og resul
tatet af dette vil afgøre, hvad der fra korpsets
side videre skal foretages.
Det af læge Harry Christoffersen anførte tilfælde
er ikke enkeltstående. Hvad enten man vil eller
kan løse problemet, må man erkende, at det
eksisterer for de reddere, der kører til ulykker
på motorveje.

Til Falck-Zonen,
Polititorvet, København
Undertegnede føler sig forpligtet til at skildre en
hændelse for Redningskorpset Falck-Zonen.
Tirsdag den 21.10.75 kørte jeg i bil ad Helsingørvejen motorvejen - i sydlig retning. Det var mørkt,
klokken var ca. 18.15, trafikken ret læt.
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Det er ikke nok at fa etableret
gennemkorsler - de skal også
bruges i det daglige.
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UDEFRA

Nogenlunde omkring GI. Holte var, umiddelbart før
min passage af stedet, indtruffet en ulykke med to
biler impliceret. Jeg standsede straks for at se, om
jeg kunne yde nogen form for lægehjælp.
Tre personer var kommet til skade, heldigvis ingen
af dem så alvorligt, at der var fare på færde for deres
liv. Det meddeltes mig, at politi og ambulance var
på vej. Politiet så jeg overhovedet ikke noget til,
men efter nogle minutter kom en ambulance syd fra
- altså i modsatte vejhalvdel og dermed på den anden
side af midterhegnet. Vi regnede naturligvis med,
at den pågældende ambulance meget snart ville vende
tilbage til hjælp til de forulykkede, når midterværnet
var passeret.
Til alles forbløffelse varede det skønsmæssigt ca. 15
minutter, før ambulancen var fremme, efter at vi,
som ovenfor beskrevet, havde set den køre mod nord
i modsatte kørebane.
Så vidt jeg kan bedømme, skyldes denne relativt
lange ventetid, at ambulancen ikke havde mulighed
for at „komme igennem“ midterværnet på grund af
manglende åbninger i værnet.
Som jeg har beskrevet, var heldigvis ingen af de for
ulykkede livsfarligt kvæstede - det vidste ambulancen
ikke på forhånd - men havde dette været tilfældet,
kunne denne lange ventetid, som må kunne ned
skæres betydeligt, have været katastrofal og måske
betydet unødig tab af menneskeliv.
Min skrivelse tilsigter at opfordre Redningskorpset
til endnu en gang og endnu en gang at forsøge at
overbevise de vejmyndigheder, der har ansvaret for
pågældende motorvej også på dette felt, om at det
er på tide, at dette problem løses.
Det af mig personlig oplevede ulykkestilfælde må
bringe spørgsmålet op igen til seriøs nyvurdering.
Jeg håber på et godt resultat af min henvendelse og
sender
mine venligste hilsener
Harry Christoffersen,
læge
Redderne fra Lyngby og Hørsholm mener ikke, at
der er gået 15 minutter, men spørgsmålet er, om
principper ikke er mere væsentlige end nøjagtig tid
i disse tilfælde.
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EKSEMPLER PÂ GOD SERVICE
KÆRE FALCKMÆND AF ALLE KATEGORIER ! ! !
Den, der får dette brev i hånden, står i nogen grad til ansvar for vor prægtige flagstang,
den skal behandles nøjagtigt, som om det var jeres egen, hvorfor nedenstående fore
slås ! I !
Man tager en flagstang, der er ca. 11 meter høj, og lægger den ned med maner: den kan
nedlægges i retning piletræet, men da bør man have blågranen i betragtning, den kan ikke
undgå at gnide ned ad siden og bøje nogle grene, kunsten er ikke at knække nogle
grene! Man kan også lade den glide langsomt ned mod huset, da må der stå et menneske
på de øverste trin og modtage toppen af stangen, denne udvej kan kun have en vanske
lighed: at knække stangen!
Når dette akrobatnummer er færdigt, bedes stangen venligst bæres langs hækken hen mod
birketræerne, hvor der står en akvavit-kasse (TOM!), på denne og rammen om Vorherres
lille ager kan stangen hvile, indtil jeg kommer til!
Er det udmærkede redningskorps i besiddelse af en skærebrænder, så må der graves ned
langs u-jernet og skæres, jernet skal ikke bruges mere - ellers lad den bare stå!
ER DER IKKE NOGEN HJEMME, kan det tænkes, at der i redskabs-skuret står en forfrisk
ning til behagelig afbenyttelse!
STOR TAK TIL DE BRAVE MÆND OG HÅNDSLAG
René Vincent.

Fra stationen i Hornsyld oplyses, at ovenstående brev var vedhæftet flagstangen, da man
kom for at yde assistancen, der udfortes af redningsfører John Lund Nielsen samt redder
Erling Pedersen. Flagstangen kom ned, uden at noget blev beskadiget.
Falcks Redningskorps, Holbæk
Jeg vil gerne herigennem udtrykke min hjerteligste tak for den flotte buket blomster, som
I sendte mig, da jeg var indlagt på fødeafdelingen på Centralsygehuset. - Og endnu en
gang tak for hjælpen i ambulancen den 21. maj - den lille trives fint, og I har grund til at
være stolte af jeres bedrift.
Med venlig hilsen
Anette Madsen

Assistancen, en fødsel i ambulancen undervejs til Centralsygehuset i Holbæk, blev udført
af redderne Erik Hansen og Niels Mandall, Holbæk.
Falcks Redningskorps, Vesterbro
Jeg føler trang til at sende korpset min anerkendelse og tak for stor forståelse og hjælp
somhed i forbindelse med min hjemrejse fra en undersøgelse på Rigshospitalet den 29. au
gust. Det var min plan at rejse hjem med tog, hvorfor jeg tilkaldte en Falck personvogn
til at køre mig til Hovedbanegården, men da den redder, som førte denne vogn, ikke anså
mig til at være i stand til at gennemføre togrejsen, kørte han mig i stedet til Falck-Huset,
hvor man arrangerede, at jeg blev kørt hjem pr. bårevogn.
Såvel under ventetiden i Falck-Huset som under hele hjemtransporten blev jeg behandlet
ovenud godt. Så godt, at jeg synes, at jeg skylder redningskorpset som helhed en aner
kendelse herfor. Til de to Falck-reddere, som kørte for mig henholdsvis i København og
på turen København-Esbjerg, sender jeg en personlig tak.
Venlig hilsen
Anny Busk

Station Vesterbro oplyser, at redder Preben Madsen stod for transporten fra Rigshospitalet
til Vesterbro. Turen videre til Esbjerg blev foretaget af redder Frede Rudi Lauritsen.
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BLAABJERG KOMMUNE
Skolegade — 6830 Nørre Nebel
Telefon 05 - 28 83 44*
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Ekspedition:
Hverdage (undr, lørdage) 10-12
Torsdag tillige 16-18,00
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Den

BORGMESTEREN

21 . august 1975
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Falck-Zonpn, Hovndkontore.t

Dedrs »nføn i ikrivelur
denne nx vedrurende

Falck—Huset

PQ/oh

Poli ti torvet,
1593

København V.

Som det tidligere mundtligt er givet udtryk for,

ydede Deres afdelinger, der deltog i slukningsarbejdet
ved skovbrandene i Blaabjerg plantage den 11. - 16. au

gust, d.å., en ganske fortrinlig og bemærkelsesværdig
Indsats ved bekæmpelsen af nævnte brande, der en over
gang ogsÆ truede beboede omrader.

T denne nævnte anledning føler vi trang til at

udtrykke vor hjerteligste tak for den ydede indsats, der
var af afgørende betydning for en sterre brandkatastrofes
afværgelse.
Med venlig hilsen

p<

,k.v.

Poul Qvesel.

Falck Frederiksværk
Da De nok får flest klager fra folk, når de er utilfredse, men sjældent horer noget, når no
gen er tilfredse, vil jeg gerne råde bod på dette.
Lordag den 9. august var jeg kort i stykker med min bil på Grenå-Hundested linjens hængedæk, og jeg rekvirerede derfor hjælp fra Deres station. Jeg havde været på feriekoloni
med Politiets Ungdoms Klubber og skulle have afleveret en masse bagage i København
og derefter være trukket på værksted i Fredensborg.
Falck-redder Ole Larsen reparerede i stedet min bil i Hundested, og skont det tog over en
time, har han sparet både mig og Falck for en masse besvær og tid. Det var dejligt at
møde en så flink redder på en lørdag eftermiddag, hvor man syntes, det hele gik i stykker.
Jeg håber, De vil bringe min tak videre.
Venlig hilsen
Carsten Siens
HJÆLP 6/75
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Falcks Redningskorps
Direktionen
Som ejer og forer af en ældre bil hænder det desværre med mellemrum, at jeg bliver
nødt til at trække på Falcks hjælp for at bjerge den bedagede bil samt familien hjem fra
landets forskellige gader og veje. Sidst - søndag den 12. oktober - gik bilen i stå ved
indkørslen til vestmotorvejen. Jeg var sammen med mine to små børn på vej til Rørvig,
hvor familien ventede. Jeg tilkaldte Falck. Den - som sædvanligt - yderst venlige redder
stillede diagnosen: en slange fra køler til motor var revnet, og kølervandet fossede ud.
Vores bil blev taget på slæb, og vi kørte til stationen ved GI. Køge Landevej. Mens redde
ren gik i gang med at ordne bilen, fik jeg selv en kop tiltrængt kaffe, og mine to børn fik en
kop kakao hver, serveret af personalet på stationen. En lille times tid senere kunne vi
fortsætte den afbrudte rejse til Rørvig.
Jeg skriver dette, fordi jeg nu flere gange har været i situationer, hvor Falcks hjælpsom
hed har været enestående. Naturligvis betaler jeg for mit abonnement, men vi betaler for
så meget i dette samfund uden af den grund at få særlig enestående betjening. Jeg vil
med dette brev takke Falcks Redningskorps og de for mig unavngivne reddere, fordi de
udviser venlighed samt det efterhånden sjældne begreb: Fornem service.
Med venlig hilsen
Hans Engeli, København 0

Station Brøndby Strand oplyser, at assistancen udførtes af redder Hans Chr. Mouritzen.

Fra Politimesteren i Hvidovre har vi modtaget nedenstående notat:
Søndag blev to betjente efter anmeldelse sendt til en nærmere angivet adresse i anled
ning af tvangsindlæggelse af en 77-årig kvinde.
Kvinden havde tidligere søgt at berøve sig livet, og i dag ville hun i nøgen tilstand slå
græsplæne, ligesom hun havde slået sig med en spade. Hun havde tilføjet den tilstedevæ
rende familie flere voldsomme hudafskrabninger med delvis åbne sår, idet familien havde
søgt at holde hende, da hun ville undløbe fra stedet, ligesom hun søgte at kaste indbo ud
af vinduerne.
Via vagthavende politiassistent blev der rekvireret en ambulance fra Falck i Rødovre. Am
bulancen ankom kort efter, og den var bemandet med redderne Søren Lydestad og Niels
Højer.
Patienten havde hidtil udvist skyhed og angst for politiet, idet hun nægtede at samtale.
Reddernes optræden på stedet var i den grad præget af faglig kunnen og en betydelig psy
kologisk forståelse, hvilket bevirkede, at patienten rolig og stille, og på en for alle parter
tilfredsstillende måde blev tvangsindlagt på Statshospitalet.

Falck Zonen, Holstebro
Hermed vil jeg gerne sende en tak til korpset for den assistance, der er ydet ved brandene
den 20. juni og igen i går.
Heldigvis er der ikke sket større skade, men med den katastrofale tørke, vi har for tiden,
og med den friske blæst, vi havde i går, kunne brandene hurtigt have udviklet sig fare
truende.
Det er derfor meget betryggende at få hjælp fra et effektivt korps, og jeg vil gerne takke
stationerne i Holstebro og Feldborg for den hurtige hjælp, der er ydet.
Deres taknemmelige
E. Boli
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Falcks Redningskorps
Min kone og jeg foler trang til gennem disse linier at udtrykke vor store tilfredshed med
en enestående service og venlighed, der har mødt os hos Falck/Zonen-personalet på sta
tionerne i Skanderborg, Hadsten, Randers, Hobro og Aalborg. Vi kom den 8/8 til Billund
lufthavn efter en ferierejse til Italien - maskinen var 11 timer forsinket på grund af fly
strejke i Kastrup - og startede fra Billund i vor bil ved midnatstid for hjemkørsel til Fre
derikshavn. Syd for Skanderborg fik vi et motorstop, der ikke lod sig reparere på stedet og
blev derefter pr. „fejeblad“ transporteret til Frederikshavn af personale fra ovennævnte
stationer. Den venlighed og hjælpsomhed, vi mødte alle steder, vil vi ikke glemme. Vi fik
samtidig et indtryk af de hårde vilkår og det nervepres, dette personale til tider kan ar
bejde under - jeg tænker her bl. a. på de mange brande, der netop fandt sted i denne
weekend.
Med venlig hilsen
Peter Laursen
Til personalet på Falck Zonen, Ruds Vedby
Tak for det flotte brandshow I præsterede onsdag den 9. ds.
Jeg ved, at I brugte megen af jeres kostbare fritid på fortræningen og på selve arrange
mentet. Til gengæld kan jeg oplyse, at alle de mange mennesker, jeg siden har talt med,
kun har haft roser til overs for jeres indsats.
Tak, fordi I ville støtte RVI, og jeg håber, at I ved en senere lejlighed vil gentage showet.
Med venlig hilsen
Ruds Vedby Idrætsforening
Aage Møller
Ruds Vedby Idrætsforening havde arrangeret en sportsuge, og aa man pa raiCK-siauonen
naturligvis var interesseret i sportens medvirken til byens liv, sagde man straks ja til at
medvirke i et show.
Frivagter, brandmænd og disses større børn agerede Falck-station på sportspladsen, hvor
der foregik bilbrand, brand i et til formålet fremstillet stråtækt hus, skumudlægning i mas
sevis m. m.
Arrangementet sluttede med, at alle deltagerne fik en omgang øl. Betingelsen var blot, at
flaskerne skulle findes i et mægtigt lag skum, hvilket var til stor morskab for de mange
tilskuere.

I anledning af alarmen den 17. maj kl. 01.13, hvor fire unge mennesker korte galt ved
Oasens Kobmandshandel, vil jeg gerne udtale mig positivt over Falck i Frederiksværk
og Falck i Helsinges effektive og hurtige indsats i forbindelse med ulykken.
Jeg overnattede selv som lægevagt på stationen i Frederiksværk, da alarmen kom,
og fulgte ambulancen fra Frederiksværk i min egen bil. Vi var fremme på ulykkesste
det kl. 01.18. Da var en redningsvogn allerede derude, og man var i gang med at frigøre
de fastklemte i vognen. Arbejdet med at frigøre de indespærrede foregik naturligt og
fornuftigt og kunne efter mit skøn ikke gøres hurtigere. Alligevel var er ro og ingen
panik på stedet. Folkenes behandling og lejring af de tilskadekomne var også i orden.
Alle blev behandlet pænt. Hele aktionen varede 35 minutter fra første bil kørte ud, til
den kom hjem igen. Jeg vil gerne hermed udtrykke min anerkendelse af rednings
aktionens forløb.
Med venlig hilsen
Niels Gerdes
læge
HJÆLP 6/75
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Falcks Redningskorps
Ved en kraftig brand i min vogn i dag ved 11-tiden på Peter Bangsvej (ud for KB-hallen), kom et par af Deres ambulancefolk mig til hjælp med deres ildslukker.
I forvirringen fik jeg ikke sagt tak for hjælpen; jeg ville derfor gerne, hvis det er mu
ligt, bede Dem bringe de to min bedste tak.
Venlig hilsen
V. Kock
Falck LEGOLAND
Husker De søndag den 10. august. Da var det varmt, i hvert fald for mig, der havde
40° i feber. Jeg glemmer aldrig, hvor flinke I var, kørte mig til og med til lægevag
ten. Om natten tissede jeg i sengen og kastede op på gulvet i ESSO Motor Hotel.
Men der var så dyrt der, at Mamma sagde, det gjorde ikke noget. Jeg havde det hel
digvis bedre dagen efter.
Jeg er kommet hjem til Drammen for længe siden, og mamma og pappa har lovet, at
jeg skal komme til Legoland en anden gang, når jeg er helt frisk.
Tusind tak, fordi I var så rare mod os.
Hilsen
Lasse Joar Halvorsen
Norge
De Danske Redningskorps
Falck-Huset
Vedrorende sygetransport bestilt på station Hellerup til svært tilskadekommen, der er ind
kaldt til indlæggelse på Rigshospitalet.
Falck-manden afhentede programmæssigt patienten, der er lammet i venstre side og me
get dårligt gående og seende og dertil nervös og vanskelig.
Kl. 7.30 er vi på Rigshospitalet, og Falck-manden vil ordne indskrivningen på patientkon
toret, men det åbner forst kl. 8.00.
Så skaffer han drikkevand til patienten og laver gennemtræk i vognen, for det er varmt.
Derefter ordnes indskrivningen, og der skaffes en portor med en korestol. Patienten
hjælpes omhyggeligt over i stolen.
Det lyder måske ikke af så meget, men jeg ledsager altid patienten, når hun skal til be
handling, og jeg synes, at vi vil rette en tak til Redningskorpset for den fine behandling.
Med venlig hilsen
Georg Strarup.

I Hellerup oplyses, at assistancen blev udfort af redder Olau Holdtvin.
Vedr. Eremitageløbet søndag den 21. september
Blot et par linier for at sige hjertelig tak for Deres assistance ved Eremitageløbet
1975.
Vi beder Dem venligst viderebringe vor tak til station Hellerup, der igen i år med sin
sikre, effektive og samtidig meget behagelige indsats bidrog til en perfekt afvikling.
Med venlig hilsen
Berlingske Tidende
Informationsafdelingen
E. Blessing
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NY
STATION I
IKAST
Den gamle Falck-station i
Sjællandsgade i Ikast er nu
forladt. Pladsen var blevet
for trang, og udkørselsfor
holdene var heller ikke for
gode.
På cn ny og nydelig station,
beliggende på hjørnet af
Marienlundallé og Kirke
gade, er stationsleder Børge
Bjerg og mandskab flyttet
ind. Stationslcderen var nær
ikke kommet med, for nat
ten før indvielsen var han til
ildebrand og fik en bjælke
ned over ryggen. Få minut
ter før byens og Falcks ho
noratiores mødte op, kom
Bjerg - direkte fra sygehu
sets røntgenafdeling.
Men never mind. Stationen
blev indviet den 3. septem
ber under stor deltagelse.
Man må sige, at de har fået
det pænt derovre. Modsat så
mange nye typehuse er
Falck-stationen
bygget
i
mørkerøde mursten. Indven
digt er alt lyst og venligt.
Kældersektion med nødvagt
central, slangevaskerum og
skolestue. Stueplan med kon
torer, vagtcentral, hvilerum
og opholdsstue. Dobbelte ga
rager og en stor gårdsplads,
hvor der både er plads til
vognvask og havarerede bi
ler. Grunden er på 6.500
kvadratmeter. I Ikast er der
13 køretøjer og 27 mand,
der får glæde af de nye pæne
bygninger.

Det er måske lidt svart at se, men billedet viser stationsleder Børge
Bjerg og direktør Jørgen Falck med en jernskulptur - en af gaverne
ved Indvielsen af stationen I Ikast.

Et lille, men net, vagtbord.

Den nye station i Ikast.
HJÆLP 6/7:
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Figur 2

Nyt udstyr i EDB-afdelingen
Figur 1

Som omtalt i HJÆLP 5/73
og 1/74 har edb-afdelingen
igennem længere tid forsy
net alle abonnementsafdelin
ger samt en del provins
stationer med microfilmkartoteker, således at man disse
steder er fritaget for arbej
det med at isætte og fjerne
skadekort/kontraktkopikort.

I løbet af efteråret vil denne
service blive udvidet til at
omfatte praktisk taget alle
korpsets stationer. Baggrun
den for denne udvidelse er
dels gode erfaringer fra de
stationer, som allerede har
microfilmkartoteker og dels
at det i forbindelse med
ændringen af abonnements
tariffen pr. 1. juli 1975 ville
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have været nødvendigt at
udskifte mindst et sæt kar
totekskort på alle stationer.
Denne udskiftning ville have
betydet store udgifter til
papir og et stort manuelt
arbejde på de involverede
stationer. I stedet har man
som nævnt besluttet at tage
skridtet fuldt ud og forsynet
alle stationer med microfilmkartoteker.
To slags microfilm
Den hidtidige anvendte tek
nik i korpset har været at
udskrive abonnementsoplys
ningerne på 16 mm micro
film - som monteres i kas
setter, der hver kan rumme
oplysning om ca. 30.000
abonnementer. Nu anskaffes
nyt udstyr, som kan produ
cere såvel rullefilm som de
såkaldte microfiche (filmpla
der).
En filmplade er på størrelse
med 'A side i HJÆLP (105
mm X 148 mm). Se i øvrigt
figur 1. Sådanne filmplader
rummer oplysning om ca.
2.000 abonnementer. Pladen
er inddelt i godt 200 bille
der, hver med ca. 10 abon
nementer. For at lette frem

søgningen af det enkelte
abonnement indeholder et af
billederne et såkaldt indeks,
dvs. en indholdsfortegnelse,
som viser på hvilket af de
200 billeder, man skal søge
det pågældende abonnement.

Billigere fremviserapparater
En af årsagerne til at korp
set valgte at udbygge microfilmteknikken til at omfatte
såvel rullefilm som filmpla
der er, at fremviserappara
terne til filmplader kun ko
ster ca. % af prisen på rullefilmfremvisere. Desuden cr
apparaterne meget drifts
sikre og kan i vidt omfang
vedligeholdes af stationerne
selv. F. eks. er pærer i frem
viserapparaterne en alminde
lig automobilpære og sikrin
gen en tilsvarende automo
bilsikring.
Lidt om teknikken
Produktionen af microfilm
baseres på korpsets abonne
mentskartotek, som opbeva
res på 16 mm brede magnet
bånd. Disse magnetbånd kan
efter en vis forbehandling og
eventuelt en sortering i ga
deorden eller navneorden

TRADITIONEL COM RECORDER - TEKNIK
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1:

MAGNETBAND

6

SPEJL

2

BANDSTATION

7

KAMERA MEO FILM

3:

STYREENHED

8:

LAMPE

4:

TEGNGENERATOR

9:

FORMULARBILLEDE

5

KATODESTRALERØR

10

LINSE

Figur 3

monteres på selve filmpro
duktionsmaskinen. Fra mag
netbåndene overføres alle
abonnementsoplysningerne
til film ved hjælp af en
katodestrålerørsteknik med
en hastighed af godt 3.000
abonnementer pr. minut. Se
figur 2 og 3.
Når filmen er exponeret,
flyttes den til en fremkalder,
hvor fremkaldelse, fixering
og tørring foregår automa
tisk. Til slut skal filmen
eventuelt
mangfoldiggøres
(kopieres) i det antal eksem
plarer, som hvert selskab
ønsker. Rullefilm monteres
herefter i kassetter. Dette
monteringsarbejde er det
job, som tager mest tid i
hele fremstillingsprocessen.
Filmplader skal blot klippes
i det angivne mål og kan
derpå sendes til station eller
hovedkontor.

Hvorfor microfilm?
Fordelene ved anvendelse af
microfilm ligger bl. a. i den
hastighed, hvorved man kan
udskrive, nemlig 10-20 gan
ge hurtigere end på papir.
Desuden er film et billigere
medium end papir, og det
fylder meget mindre. Til
gengæld skal man have et
fremviserapparat til disposi
tion.
For stationer og hovedkon
torer er det en helt klar for
del, at man slipper for at
vedligeholde
papirkartote
ker, samt at man på microfilmen kan få mere ajour
førte oplysninger, end det er
muligt i papirkartoteker.
Med denne udvidelse af microfilmsystemet har korpset
ydet sit bidrag til, at papiret
forbliver, hvor det bør være,
nemlig i form af træer i de
skove, som vi alle gerne vil
have til disposition som
rekreative områder.
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København A/S
I perioden fra 1. januar til 1. oktober er der
alene på Kobenhavn A/S’ stationer indsat 94
nye vogne og 15 enheder. Derudover er der an
sat 51 nye reddere og investeret i radiomateriel
for 800.000 kr.
I sidste kvartal af 1975 og begyndelsen af 1976
forventes indsat vogne og materiel for 4,5 mill,
kroner. Det drejer sig om 60 vogne og enheder.

FALCK-HOTELLET I HAMBORG
er ombygget og moderniseret for et beløb af
350.000 DM. Kokken og restaurant er blevet
moderniseret, ligesom selskabslokaler og kon
ferencerum har været genstand for en ansigts
løftning.
Man råder nu over 4 konferencelokaler og 2
selskabslokaler (à 50 personer).
UNIMOG-BJÆRGNINGSVOGNE
Af den serie af Unimog’er, der netop er leveret
af maskinfabrikken i Haslev, har Fyn fået de
tre. Vognene er indsat i Arup, Ringe og Få
borg. Endvidere har Vejle-stationen modtaget
et eksemplar.

DYRETRANSPORTVOGN
Odense-stationen har fået en VW-kassevogn til
transport af mindre dyr. Vognen er udstyret
med lidt dyreredningsgrej, således at mindre
redningsopgaver kan klares.
UDSTILLINGER OG „ÅBENT HUS“
I efterårets forste måneder har der været af
holdt en del udstillinger i centre og supermar
keder. Ligeledes har der været „åbent hus" ar
rangementer i bl. a. Kerteminde og Ejby. Fyn
boerne melder om stor interesse og gode re
sultater.
LETSKUM
Et nyt slukningsmiddel har set dagens lys.
Der er tale om en form for letskum, der i ste
det for luft indeholder halon. Herved skulle
slukningsevnen øges betydeligt, ligesom sluk
ningsmidlet hævdes at have en kølende virk
ning ved brandslukning. Ingen af de nævnte
egenskaber er bevist ved danske forsøg, idet
en demonstration i Kobenhavns Lufthavn øde
lagdes af en kraftig blæst, der jo ikke er sær
lig forenelig med letskum. Et er dog sikkert:
Slukningsmidlet bliver meget dyrt!

Berigtigelse
I HJÆLP nr. 4/75, side 116, var i forbindelse
med omtale af det nye abonnementsystem en
opstilling over standardabonnementer. Des
værre var der en trykfejl. Standardabonnemen
tet med betegnelsen K1 omfatter: Husstand
med forbindskasse samt en bil uden første
hjælpskasse.
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Indbinding af „HJÆLP“
Da vi af redaktionelle grunde slutter årgang 75
med dette nummer af „HJÆLP", har vi beslut
tet, at årgang 74 og årgang 75 indbindes i ét
bind.
De, der allerede har sendt årgang 74 til ind
binding, bedes venligst snarest muligt og inden
15. januar indsende årgang 75. De, der gerne
vil have årgang 74 og 75 indbundet, kan også
inden 15. januar indsende alle 13 eksemplarer
til indbinding.
Prisen for det samlede værk forventes at blive
ca. 35 kr. Såfremt man ønsker to bøger eller
kun indsender én årgang, bliver prisen ca. 27
kr. pr. bind.

JULEN STÅR FOR DØREN

Traditionen tro forsøger vi at til
byde julegaver til favørpriser. Som
sædvanlig påregner vi at kunne le
vere varerne inden jul.
Det er lykkedes os at få fremskaf
fet et lager af Falck-stationer fra
Dansk Legetøjsfabrik. Disse sta
tioner passer i størrelsen til de
gamle Tekno-biler, Dinky Toys
o.s.v.
Udsalgsprisen i legetøjsforretnin
gerne er kr. 49,85 -H 5 % MOMS.
Til Falck-folk kan vi levere den til
kr. 35,- incl 914 % MOMS og for
sendelse.
Desuden kan man købe de succes
rige manchetknapper gennem os.
Prisen er kr. 12,- incl. MOMS.
Puslespil sælger vi også. Pris 7,00
kr. pr. stk. Hele sættet (4 motiver)
kr. 25,00. Brug bestillingskortet.
Alle bestillinger, der modtages in
den den 10. december, kan forven
tes leveret omkring 20. december.

HJÆLP 6/75

VOGNE & UDSTYR
Trin-2-anhænger
Pà H. F. Nielsens Maskin
fabrik i Haslev blev proto
typen til den nye olieskadeanhænger, den såkaldte T2anhænger (T2=Trin 2), net
op færdig, så den kunne nå
at komme med på Brandin
spektør-udstillingen i Ros
kilde, hvor den på grund af
sin gode ruminddeling og
ikke mindst overdækningens
anvendelse som kar vakte
berettiget opsigt. Der er i alt
ordret 10 enheder, som skal
fordeles til stationerne Hel
singør, Køge, Korsør, Svend
borg, Nyborg, Grindsted,
Ringkøbing, Randers, Ho
bro og Hjørring.
Anhængeren består af en let
bundramme af U-jern med
en firkantet polyester-kasse
som overdækning.
Selve anhængerens egen
vægt ligger på 300 kg, hvil
ket giver den en lastevne
på ca. 450 kg, da den er be
regnet til en totalvægt på
750 kg.

HJÆLP 6/75

Materiellet, som er pakket
kompakt på vognen, er ho
vedsagelig bestemt for op
samling af brandbare væ
sker enten direkte i tank
vogn eller midlertidigt i
selvrejsende 3 m3-kar. Af
disse forefindes 3 stk., men
udover disse 3 kar er selve
anhængerens overdækning,
stående på hovedet, et kar
på ca. 3 m3.
For oppumpningen af de
brandfarlige væsker af klas
se I og 11-1 ved olieskader

og lign, er anhængeren ud
styret med en af Statens
Brandinspektion
godkendt
benzindrevet transportabel
pumpe.
Udover de nævnte kar inde
holder vognen desuden slan
gemateriel, gnistfrit værktøj,
formbare opsamlingsrender,
træpropper, kobber-hakke,
aluminiumsskovle, afspær
ringsmateriel,
beskyttende
overtrækstøj og meget mere.

PC

GULF REFLEKS
Korpset har udstyret alle
sine ambulancer, person
vogne og andre mindre
vogne (mindre end 8 meter)
med gule refleksstrimler
fra GULF. - Ideen med
refleksstrimlerne er natur
ligvis, at biler også skal
kunne ses fra siden om
natten. Et godt Indslag i
færdselssikkerhedens
interesse.
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Fire dræbt
ved flystyrt

Den 19. september fik Falck
i Slagelse melding om. at et
mindre fly med 4 ombord
værende var forulykket ved
Ottestrup.
Fra stationerne i Slagelse og
Sorø afsendtes straks en dob
beltambulance samt to normalambulanccr og en red
ningsvogn.
I løbet af aftenen etableredes
belysning til brug for hava
rikommissionen.
Dagen efter bistod man fra
Falcks side med adskillelse
og transport af flyet til Ka
strup lufthavn, hvor havari
kommissionen fortsatte ar
bejdet.
Flyet, der stammede fra
Vesttyskland, var tilsynela
dende løbet tør for brænd
stof. Dette bekræftedes yder
ligere af, at der på intet tids
punkt opstod brand i vraget
til trods for, at brændstof
tankene ved nedstyrtningen
blev knust. De 4 ombord
værende blev alle dræbt ved
ulykken.

Efter flystyrtet ved Slagelse. Falck-folk og politiets teknikere I færd
med at mærke de forskellige losdele, således at opklaringsarbejdet
bliver lettere.
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Skal
tankstationen
have
ildslukker?

En af radioens sportsjourna
lister tabte for nylig 1. halv
leg mod sin bil. Undervejs
gennem København i det
sædvanlig forrygende tempo
blev motoren så varm, al der
i løbet af få sekunder udvik
lede sig en bilbrand under
kølerhjælmen. - Heldigvis
skete det foran en tanksta
tion. og vor ven mente, at
han her havde en ven i nø
den. Men nej - desværre in
gen ildslukker, heller ikke et
eksemplar på salgsdiskcn.
Derimod en telefon, og så
gik alarmen til brandvæse
net, der var på stedet i lobet
af få minutter og fik bugt
med den røde hane.

Tilbage til det principielle.
Regler for tank- og service
stationers
ildslukkerforsy
ning. Statens Brandinspek
tion giver svaret:

- Der er regler! Vi tolker dem
på den måde, at der ved ud
leveringsstanderne skal være
mindst 1 stk. 6 kg pulver
slukker.

Billedet har ikke noget med
vor vens bilbrand at gøre,
men stammer fra en ind
sats, vor Kolding-station for
nylig gjorde i byen. Den
allestedsnærværende bilin
spektør var dog hurtigere
med sit fotoapparat end
vore kolleger med sprøj
terne.

★

Falck
i Zoo
I efterårsferien var Falck i Zoo.
Ved elefanthuset fik vi lov at
stille en mindre udstilling op.
En Mercedes-ambulance, en
grill-vogn og - selvfølgelig - en
dyreambulance.
Selv om vejret ikke just var det
bedste, gik det godt. Salgs
inspektor Knud Hvolbøl fortæl
ler, at både dyr og bom med
interesse besøgte teltet og så
på biler, der efter navnet at
domme var ud af dyrefamilie.
Og elefanten fik nye venner på
sin rundgang i haven.
HJÆLP 6/75
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Sophus Falcks
mindelegater
1975
Reddede to kvinder op fra
havbunden
Bent Vangsgård, Helsingør,
modtog en legatportion for
sin dåd som frømand på
Falck-stationen. Vangsgård
har for tiden orlov fra korpset.
Den 2. november 1974 kørte
en bil med 5 unge menne
sker i Helsingør Havn. Tre
unge mænd reddede sig
selv ud af bilen og op, me
dens 2 piger blev dernede.
Trods sin fridag lykkedes
det Vangsgård inden for 20
minutter efter ulykken at få
reddet begge piger op. Den
ene unge pige lever i dag
og har kun svage mén efter
ulykken. I det andet tilfælde
kørte en 57-årig kvinde i
havnen og blev reddet op
af Vangsgård efter 8 minut
ters ophold. Også hun lever
i dag.

te antagelsen om, at frem
tidens ambulancefolk selv
stændigt kan udføre denne
behandling. Om det konkre
te tilfælde skriver natlægen,
dr. Jørgen Rosenkvist:
Kobenhavn, den 27. september 1975

Til direktionen for Falcks Redningskorps
Falck - Huset

Polititorvet

1567 Kobenhavn V

Drn 25. september 1975 korte jeg som vagtlæge i distriktet RødovreHvidovre. Mellem kl. 3 og kl. 4, det nøjagtige tidspunkt husker jeg
Il tv
ikke, blev jeg tilkaldt til adressen Immerkær 7
, Hvidovre.

Pt., som Jeg skulle tilse, var en mand pA 49 Ar, der pludselig havde
Met stærke smerter i venstre side af brystet.
Indlæggelse blev aftalt med Amtssygehuset i (Hostrup. Ha der ikke var
tegn p*» rvtmef orst vrrol set af h|ertet, blev dot aftalt en normal trans

port til hospitalet. 1 ventetiden, de.

»øvrigt var forbavsende kort,

>»|ev pt . dår 1 i ger«*, hvorfor kørselen blev tendre» til udrykning.
Umiddelbart efter røddernes ankomst til adresr.cn indtrådte der h |cr-

lestop. Dette blev behandlet p5 forbilledlig vis af redderne med D.C.

stod. Pt. vågnede umiddelbart herefter op og var til at kontakte.

Reddede patient med
DC-stød
Redderne Kai Lykke Kri
stensen, Jørn Andersen og
Erik Nielsen fra Rødovre
modtog hver en legatportion
for at have reddet en 49årig mand med DC-stød. De
tre reddere er de første
herhjemme, der uden radio
forbindelse på grundlag af
egen og en natlæges vur
dering har genoplivet en pa
tient med hjertestop. Et eks
empel, der synes at bekræf-
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Ved indlæggelsen på Amtssygehuset i Glostrup var pt. fuldt bevidst.
Naturligvis tilkommer det ikke mig at uddele ros eller kritik af red

derne« arbejde, men i den foreliggende situation kan jeg ikke lade
være.

At pt. ankom til hospitalet i live, kan udelukkende tilskrives rød

dernes mdsats. Jeg svnes indsatsen virkelig fortjener at blive med
delt direktionen.

Jorgen Rosenkvist

læge
Hjortholms Allé 381
2400 København NV
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De tre legatmodtagere fra
Rødovre var fra venstre:
Jørn Andersen, Kaj Lykke
Kristensen og Erik Nielsen.

Alborg-statlonens legatmod
tagere, frømandene Jens Ole
Nielsen, Finn Winther Pedersen,
Erik Meyer Clausen, Frantz Dalby
og Leo Eklund.

Reddede kvinde ud af
brændende bil
Den 9. februar 1975 kørte
redder Lars Bækkelund,
Horsens, sammen med sin
observatør, Toni Hansen,
automobilrally. De passe
rede tilfældigt en automobil
ulykke med bilbrand. I den
brændende bil sad en 64årig kvinde. Det lykkedes
Bækkelund og kollega at fä
slukket bilbranden med en
pulverslukker og reddet den
døende kvinde ud af bilen.

Svømmedykkerarbejde
5 Alborg-reddere, Jens Ole
Nielsen, Finn Winther Pe
dersen, Erik Meyer Clausen,
Frantz Dalby og Leo Eklund
har hver modtaget en legat
portion for svømmedykker
arbejde i forbindelse med
HJÆLP 6/75

forankringen
af
Alborg
Værft’s nye flydedok. Dok
ken er 227 meter lang og
46 meter bred. Den har en
løftekapacitet på 20.000 tons
og kan dokke skibe op til
75.000 tons. Vore svømme
dykkere skulle montere 20
50 meter lange og 88 mm
tykke
ankerkæder,
hvor
hvert led vejede 87 kg. Ar
bejdet blev udført på vand
dybder helt ned til 22 meter,
og efter 225 timers arbejde
var svømmedykkerne fær
dige. Deres ihærdige ind
sats for at udføre arbejdet
blev påskønnet med minde
legatet.

Fortjenstfuld indsats
Stationsleder Max Christen
sen, Herning, økonomichef
Helmuth Jørgensen, Århus,

og
stationsleder
Glargaard, Hammel,
hver en legatportion
tjenstfuld indsats i
Redningskorps.

Kristen
modtog
for for
Falcks

Udannelse
Sophus Falcks Mindelegat
og kontorchef Robert Lar
sens Mindelegat uddeles
også til personer i korpset,
som er i færd med en vi
deregående uddannelse. I år
blev legatet uddelt til:
Kontoroverassistenterne Etly Ringgaard og Kirsten Legaard Christensen, Alborg,
salgsinspektør Oluf Hauerslev, Nykøbing Falster, sta
tionsleder Johs. Nielsen,
redningsfører Carsten Jo
hansson og redder Niels
Riis Christensen, Kalund
borg, samt stationsleder Ar
ne Suhr, St. Heddinge.
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PERSONALIA

Den 16. august 1975 modtog
man med sorg meddelelse
om, at redningsfører Johan
nes Jensen, Ringsted, efter
længere tids sygdom var af
gået ved døden. Johannes
Jensen blev ansat som red
der på stationen i Ringsted
i 1932. På samme station
udnævntes han i 1957 til
redningsfører. Efter at have
virket i over 40 àr på statio
nen i Ringsted, var Johan
nes Jensen en Falck-mand,
der var kendt af mange.
Gennem de seneste år var
han fortrinsvis beskæftiget
med småvognskørsel, og
mange patienter har følt, at
de gennem Johannes Jen
sen havde en mand, der vir
keligt interesserede sig for
patienternes små problemer.
På stationen i Ringsted har
man mistet en god og tjenst
villig kollega og kammerat.
Æret være hans minde.

1937 flyttede han til Køben
havn som redder og i 194446 varetog Røpke posten
som leder pä stationen i
Nibe. I 1946 vendte Røpke
atter tilbage til København,
hvor han fungerede som as
sistent og vagtmester indtil
1950, hvor han udnævntes
til stationsleder i Vording
borg. Sin lange pionertid i
Zonen glemte Røpke aldrig.
Efter
sammenslutningen
med Falck påtog han sig tit
og ofte at tale kollegernes
sag, og vi lærte at respek
tere ham som en god og
loyal medarbejder, der med
sit beskedne væsen forstod
at forhandle sig frem til ret
færdige løsninger. Alt for
tidligt gik Røpke bort.
Æret være hans minde.

Med sorg modtog man med
delelse om, at stationsleder
Kaj Børge Røpke, Vording
borg, i en alder af 55 år,
den 5. september 1975 var
afgået ved døden.
Kaj Røpke blev ansat i Hil
lerød i 1936 som elev i
Zone-Redningskorpset.
I

Redder Paul Hald
I en alder af kun 34 år er
redder Paul Hald, Silke
borg, den 24. oktober 1975
pludseligt afgået ved døden.
Meddelelsen om Paul Halds
død er blevet modtaget med
stor sorg af alle i korpset,
som kendte denne tiltalen
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de medarbejder og ikke
mindst på hans egen sta
tion i Silkeborg har det
gjort et dybt indtryk.
Med 9V2 års virke i korpset
bag sig havde Paul Hald
ikke alene markeret sig som
en dygtig og pligtopfylden
de redder, men også som
en god kammerat og kol
lega, hvem man tillidsfuldt
kunne vælge til og over
drage repræsentative op
gaver.
Han var således fællestil
lidsmand for redderne i det
midtjyske område, medlem
af Regionsnævn 2 og af
Virksomhedsnævnet.
Med et stort antal stemmer
blev han endvidere valgt
som medarbejderrepræsen
tant i Arhus-selskabets be
styrelse.
Med stor forstandighed va
retog han opgaverne, og
hans store interesse og po
sitive holdning kom altid til
udtryk, når et eller andet
korpsspørgsmål eller pro
blem skulle løses.
En dygtig, kultiveret og re
spekteret medarbejder er
ikke mere iblandt os, og vi
vil savne ham meget længe.
ÆRET VÆRE PAUL HALD’S
MINDE.
Arno Andersson
HJÆLP 6/75

UDNÆVNELSER
REDNINGSFØRER
Pr. I.september 1975 er red
der John Løjtved Rasmus
sen, Århus, udnævnt til red
ningsfører i Arhus.

VAGTMESTER
Pr. 1. september 1975 er
vagtmesteraspirant
Knud
Erik Nonboe, Rødovre, ud
nævnt til vagtmester i Rød
ovre.

Pr. 1. oktober 1975 er føl
gende udnævnt til vagtme
stre:
Redder Arne Funck Carlsen,
Sønderborg, redningsfører
Henry Lau Johansen, Ka
lundborg,
redningsfører
Frank Pedersen, Kalund
borg, redningsfører Carsten
Lie Johansen, Kalundborg,
redningsfører Erik Hansen,
Frederiksværk, redningsfø
rer Erik Johansen, Frede
riksværk, redningsfører Ove
Berthelsen, Thisted, og red
der Jørgen Holst, Sønder
borg.
Ovenstående udnævnelser
er alle foretaget med uæn
dret tjenestested.
Pr. 1. oktober 1975 er redder
Henning Peter Jensen, Tå
strup, udnævnt til vagtme
ster i Helsinge.

ASSISTENT
Pr. 1. august 1975 er red
ningsfører
Niels
Birger
Svendsen, Århus, udnævnt
til assistent i Århus. Svend
sen blev ansat som redder
på station Vesterbro i 1964.
I 1969 flyttede han som red
der til Arhus, hvor han i
1970 udnævntes til rednings
fører.
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Pr. 1. september 1975 er
redder Keld Dyberg Larsen,
Nakskov, udnævnt til assi
stent i Rudkøbing. Larsen
blev ansat på stationen i
Nakskov som redder i 1967,
og har varetaget denne stil
ling indtil udnævnelsen til
assistent.

Pr. 1. oktober 1975 er red
der Eigild Føns Rasmussen,
Middelfart, udnævnt til assi
stent i Ejby. Eigild Rasmus
sen blev ansat som redder
på stationen i Middelfart i
1966.
Pr. 1. oktober 1975 er assi
stent Jørgen Larsen, Es
bjerg, genansat som assi
stent i Haderslev. Jørgen
Larsen blev ansat som red
der i Esbjerg i 1958. I 1963
udnævntes han på samme
station til redningsfører og
i 1965 til assistent. I 1969
overgik Larsen som uddan
nelsesleder inden for Civil
forsvaret, hvilken stilling
han har varetaget indtil gen
ansættelsen.

STATIONSLEDER

a
Pr. 1. november 1975 er as
sistent Keld Borring Ahrentsen, Kolding, udnævnt til
stationsleder i Hammel. Keld
Ahrentsen blev ansat som
deltidsbeskæftiget
brand
mand i Kolding i 1960. I
1965 blev han fastansat som
redder i Kolding. På samme
station udnævntes han i
1970 til assistent.

ADMINISTRATION
Pr. 1. oktober 1975 er kon
torassistent Hans Nielsen,
Driftsafdelingen, København,
udnævnt til kontoroverassi
stent. Hans Nielsen blev an
sat i Falck-Huset i Køben
havn i 1963 som kontorelev.
Efter læretiden, der afslutte
des i 1966, har Hans Nielsen
virket i kontrolbogholderiet,
planlægningsafdelingen og
endelig i driftsafdelingen,
hvor han fortsat bestrider
den ansvarsfulde post at
varetage indkøbsfunktionen
under Kobenhavn A/S.

Bestyrelsen

Pr. 1. oktober 1975 er assi
stent Kurt Andersen, Rønde,
udnævnt til stationsleder i
Rønde. Kurt Andersen blev
ansat på stationen i Århus
i 1952 som kontorbud. I 1955
overgik han som kontormed
hjælper. I 1959 tiltrådte han
stillingen som redder i År
hus, hvor han i 1970 ud
nævntes til vagtmester. I
1970 udnævntes Kurt Larsen
til assistent i Rønde.

Erik Falck er indvalgt i be
styrelsen for Falcks Red
ningskorps Århus A/S og
Næstved A/S.
Poul Falck er indvalgt i be
styrelsen for Falcks Red
ningskorps København A/S.
Ole Falck er indvalgt i be
styrelsen for Falcks Red
ningskorps Odense A/S og
H. F. Nielsens Maskinfa
brik A/S.
Michael Andersson er ind
valgt i bestyrelsen for Falcks
Redningskorps Ålborg A/S
og Vejle A/S.
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Ole Falck

Michael Andersson

De nye medlemmer af Falck-aktieselskabernes bestyrelser!

Da Frederik VII nær
var kommet på køretur!
Et smedefirma i Korsør kon
takter en dag i oktober
Falcks entreprenørafdeling
i København. Om man kan
flytte statuen af Frederik
den Syvende fra torvet i Hil
lerød til den ny posthusbyg
ning ved jernbanestationen?
En Falck-mand bliver sendt
til stedet for at vurdere, hvil
ket materiel en sådan flyt
ning kræver. På stedet - be
væbnet med tommestok og
stige - bliver Falck-manden
genstand for megen op
mærksomhed. Man kan da
ikke flytte byens pryd og
stolthed uden først at spør
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ge borgerne! Men på den
anden side, når et anerkendt
firma som Falck er i gang
med opgaven, er der nok
mere bag end en dårlig
spøg.
Dog, gemytterne kommer i
kog, og snart er byen på
den anden ende. Kommu
nen kontaktes, men ingen
her kender noget til en fore
stående flytning af kongen.
Falck kontaktes, og afde
lingsingeniør Schøtt i den
tekniske forvaltning henvi
ses til firmaet i Korsør. Ogher bekræftes flytningen.
Men hvem har dog afgivet

denne usandsynlige ordre?
Jo, det er da selve Post- og
Telegrafvæsenet...
Først i denne instans opkla
res misforståelsen. Man har
herfra bestilt flytning af
postrytteren, der sidder som
bomærke i facaden på post
huset i Kannikegade. En sta
tue på 40-50 kg. Smeden
fra Korsør skulle flytte den
til det nye posthus.
Frederiksborg Amts Avis
bragte bl. a. historien på
vers af Per Nilen. Her det
sidste, der kan synges på
„Hist hvor vejen slår en
bugt“:
HJÆLP 6/75

Dog i sidste øjeblik
reddet blev kong Frederik
fra en næsten kannibalsk
skæbne. Den alarm var falc(s)k.
Han bli’r stå’nde - 100 år just pä stedet, hvor han står.
Som han står der, bronzeklædt
I højst ensom majestæt,
vil han end sit valgsprog dyrke:
„Falck’ens kærlighed min styrkel“

FIND FIRE FEJL
(løsning)
1. Lejring på båren er absolut forkert!
2. Redderne er for langhårede.
3. Redderne er uens påklædt. Den ene har sommer
uniform, den anden skjorteuniform.
4. Ambulancen er indkøbt til sygetransport og min
dre egnet til ulykkesbrug. (Dette behøver ikke at
være nogens fejl, da den kan have været nær
mest ulykkesstedet. Men det viser bare, at ideen
om at have ambulancer, der ikke må det hele, er
mindre god.)

5.000 km med
udrykning
Direktør Ivan Jørgensen fra
„Sikkerhedstjenesten“
må
efterhånden have fået sin
trang til udrykningskørsel
opfyldt. For nylig kunne
man i Fyens Stiftstidende
læse, at han havde kørt
ikke mindre end verdens
længste
udrykningskørsel
fra Bolzano til Odense med
en hjertepatient, der skulle
hjem. Vi vil ikke trætte læ
serne med at fortælle, at
den medicinske sagkund
skab forlængst har påpeget
andre udveje end lande
vejskørsel for sådanne pa
tienter, eller give os til at
moralisere over de tilbud,
som rejsebureauer og for
sikringsselskaberne
tilsy
neladende giver syge men
nesker for hjemtransport. I
stedet må vi udtrykke vor
beundring for, at det lyk
kes for nogle få og måske
udvalgte at køre sig fra
EF-bestemmelser og Ar
bejdsdirektoratets
regler
om „300 minutter" etc.

Ud med »Køreklar«
Efter to års pause er „Køreklar" igen kom
met ud med kontaktvognen. Det er de fra
Radiohuset af sig selv og enkelte lyttere
kendte eksperter fra politiet, FDM og ikke
mindst Falck, der følger med og besvarer
spørgsmål. Ved mikrofonen: Lars E. Chri
stiansen. Billedet er fra Kalundborg og viser
fra venstre FDM's juridiske løve, Mogens
Johansen (der har næse for mange ting),
politiassistent og nummerpladeklipper (bil
assistent) H. P. Christensen og liniechef
(opkaldt efter snapsen af samme navn)
Gunnar Lindehammer samt Lars E., der
ved hver udsendelse enten bærer rødt
slips eller rød trøje for at tilkendegive, at de
dage, da udsendelsen hed „grønt lys", for
længst er forbi.
HJÆLP 6/75
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H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S
Blandt nyhederne pa brandudstillingen I Ros
kilde i dette efterår var en METZ-stigesprojte
til Gentofte Brandvæsen, leveret af H. F. Niel
sens Maskinfabrik A S. Derudover præsentere
des en avanceret trin-2-anhænger til olleskadebekæmpelse m. v., saml en redningsvogn på
Toyota chassis til Falck. Redningsvognen var
bl. a. udstyret med amerikansk, kombineret
lysgiraf og blinklampe, der kan skydes flere
meter op i luften.

PAS PA DIG REFLEKS
Succes’en med gratis udlevering at PAS PA
DIG REFLEKS til born fortsætter. Foreløbig har
Falck udleveret et antal al 456.000 stk. Hvis
refleksstrim’erne blev lagt ud fra Falck-Huset
i København langs hovedvej A1. ville vi være
nået til den nye motorvej på Fyn vest tor Blom
menslyst. Vi regner med at na Lillebæltsbroen
inden den gratis udlevering standser den 1.
januar. Tegningen fra Erling Nederland viser
nogle af de muligheder, man har med tekstilrefieks
wv

PAS PÂ DIG !

S PAS PÂ

