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PAPIRNUSSERI ELLER?
Så nåede de sidste forskrifter for lake
ring og mærkning af korpsets vogne ud 
på stationerne. De er forhåbentlig sam
let i et ringbind som foreslået - og hvad 
så? Hvad skal vi med disse forskrifter? 
Havde man i København en papirnusser, 
man ikke havde andet arbejde til? 
Svaret er selvfølgelig nej. Korpsets vogn
park er i de sidste år vokset til et anse
ligt omfang, og fra abonnenter, presse 
m. v. ved vi, at korpsets vogne har of
fentlighedens interesse. Det mindste, vi 
kan gøre, er altså at sørge for, at vore 
vogne fremtræder præsentabelt i trafik
ken.
Før forskrifterne kom frem, så det slemt 
ud flere steder. Nogle stationer mente 
ikke, at det var nødvendigt at sætte korp
sets navn på vognene. Så kunne man 
selvfølgelig også bedre tillade sig at køre 
rundt med en slet vedligeholdt og snav
set vogn. Andre steder bestod stationens 
vognpark af rullende plakatsøjler, der 
var dekoreret med Falck-bomærke og 
-navn i alle regnbuens farver. Et sted 
har man endda observeret 3 ambulancer 
af samme type, men alle forskelligt mær
ket. Et sådant syn pynter jo ikke lige
frem i en garagehal.
Med indførelsen af den hvide og fluo
rescerende røde lakering af korpsets am
bulancer var det naturligt at lave nye 
forskrifter. Erfaringerne er gode. Vi har 
kun set få ambulancer, der ikke er lake
ret eller mærket korrekt. Hovedparten af 
vognene fremtræder nøjagtig ens. Vi må 
håbe, at det samme i løbet af nogle år 
vil ske for resten af vognparken. Det ser 
nu engang pænere ud, når alle vognene 
er mærket ens.
Det lader sig dog kun gøre, hvis alle 
prøver at gøre en indsats. Hvis man ikke 
vil følge forskrifterne, måske fordi man 
synes, at det ikke er „pænt“ nok, og der
for mærker sine vogne på en anden 
måde, ja så er man med til at ødelægge 
korpsets ansigt udadtil.
Når det netop er korpsets styrke, at 
abonnenterne overalt i landet kan få den 
samme service, ydet af personale i sam
me uniform, hvorfor skal så ikke også 
vognene være ens?
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BETÆNK- 
NING 
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VERET 
TIL 
INDEN- 
RIGS- 
MINI- 
STERIET

I godt og vel halvandet år har et udvalg under Inden
rigsministeriet arbejdet med at analysere ambulance
tjenesten uden for Storkøbenhavn med henblik på at 
fremkomme med en betænkning, der skal pege på de 
muligheder i fremtiden, hvorunder ambulancetjene
sten, den praktiserende lægegerning og skadestue
behandlingen kan samarbejde på tilfredsstillende 
måde.

Når udvalget i sit kommissorium udtrykkeligt fik til 
opgave al vurdere ambulancetjenesten uden for Stor
københavn, hænger det naturligt sammen med den 
omstændighed, at der dengang eksisterede et ambu
lanceudvalg under Hovedstadskommunernes Samråd, 
der skulle tage sig af København og nærmeste omegn. 
Det indcnrigsministerielle udvalg talte i alt 15 med
lemmer, repræsenterende sygehuse, læger, sundheds
styrelsen og andre organisationer. Formand har væ
ret amtmand Sigurd Wechselmann. Fra Falck har di
rektørerne Arno Andersson og Henry Jorgensen (tid
ligere Børge Johansen) deltaget i udvalgets arbejde. 
Som bekendt er direktørerne Arno Andersson og 
Henry Jørgensen medlemmer af korpsets stabsudvalg, 
som bl. a. har til opgave at varetage vore overens
komster med amter og kommuner.

På nuværende tidspunkt er udvalgets betænkning af
leveret til Indenrigsministeriet. Dens videre skæbne 
kendes ikke. Der er tale om et stort værk, der bærer 
præg af grundighed i analysearbejdet og i vurderingen 
af forslag. På en eller anden måde vil der senere blive 
draget omsorg for, at alle Falck-stationer efter onske 
kan få lejlighed til at studere betænkningen.

Om denne betænkning vil danne grundlag for et mere 
lovbefæstet forhold for den danske ambulancetjene
ste vides ikke. Hvadenten det bliver tilfældet eller ej. 
vil betænkningen imidlertid givetvis blive udgangs
punkt for de næste års arbejde i ambulancetjenesten. 
Stillede man på forhånd forventninger om vidtgående 
krav til ambulancetjenestens materiel, personel, be
redskab og økonomi, bliver man dog skuffel.

Den, der har forestillet sig ambulancebetænkningen 
som cl ideologisk værk med politiske synspunkter om 
ambulancetjenestens løsning som offentlig eller privat 
opgave, kommer til al læse forgæves i betænkningen.
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Men den, der har forestillet sig betænkningen som et 
teknisk og sagligt arbejdsgrundlag for sygehusenes og 
ambulancetjenestens muligheder for at forbedre den 
primære sygdoms- og skadebekæmpelse, kan finde en 
del, der kan anvendes i det daglige.
Der er grund til at se betænkningen som en tilfreds- 
hedserklæring - i store træk - med den nuværende 
ambulancetjeneste.

Kun få steder I landet er der mere 
end 15 km til nærmeste ambu
lance.

UDDANNELSE og MATERIEL

Om uddannelsen er der kommet nogle synspunkter i 
retning af cn intensiveret ambulanceuddannelse, ikke 
mindst med henblik på imødegåelse af den kolossale 
stigning af ambulanceudrykningcr til sygdomstilfælde, 
såsom hjertestop etc.
Udvalget uden for Storkøbenhavn har også tilsluttet 
sig dc tanker om materiellet, som det storkøbenhavn
ske udvalg nåede frem til i sin betænkning. Disse 
tanker går i retning af at satse på den almindelige 
„normalambulancc". forudsat at den opfylder visse 
krav om størrelse og mulighed for placering af udstyr. 
Vi kan altså ikke forvente spccialambulanccr senge
ambulancer som fremtidens ambulancer til normal- 
epgaver, hvorimod de findes i betænkningen som 
uundværlige til overførsler etc. Kort og godt: Falck 
vil nok fremover køre i Mercedcs-ambulanccr, Volvo- 
ambulanccr, Dodgc-ambulanccr og Transit-ambulan
cer, suppleret med enkelte andre i forskningens og 
afprøvningens interesse. Men man kunne godt have 
ønsket sig lidt mere specifikke krav til det „løse“ ud
styr. Boforsskinnen og hanefodens betydning i ambu
lancer er ikke let at se.

Udvalgets betænkning har også beskæftiget sig med 
radiokommunikationen mellem ambulance og syge
hus. Noget overordentligt vigtigt og positivt. Det må 
forventes, at der vil fremkomme konkrete planer i 
retning af specielle radiokanaler og mere avanceret 
udstyr, således at læger og sygeplejersker i fremtiden 
slipper for at få en ambulancesamtale hakket i styk
ker af oplysninger om, hvor frk. Jensen har gemt nøg
len til sin lille Fiat 500, der som sædvanlig skal have 
lidt strøm til batteriet.
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EMS-centraler
Som bekendt er de helt store planer om centraliseret 
skadebehandling i form af nedlæggelser af små syge
huse til fordel for mastodont-enheder forstummet, 
blandt andet fordi både patienter og lokalpolitikere 
egentlig synes bedre om det lokale sygehus - ikke 
mindst når regnskabet pr. sygedag på hospital gøres 
op.

Men samtidig ved vore medarbejdere fra praksis, at 
det kræver et ret så stort sygehus, hvis der døgnet 
rundt skal kunne være specialister til at modtage de 
mange forskelligartede sygdomstilfælde og ulykkes
ramte, vi kommer med.
Løsningen antyder betænkningen ved oprettelsen af 
såkaldte EMS-centraler. Man forestiller sig et kom
munikationscenter på et større sygehus i et område, 
f. eks. et amt. Fra dette center skal lægelig ekspertice 
kunne vurdere, hvortil Falck skal køre et ulykkes
offer eller en sygdomspatient. Der skal være direkte 
radioforbindelse mellem centret og områdets ambu
lancer, ligesom mulighederne for EKG-overførsel 
m. v. skal være til stede.

Û
Den almindelige Mercedes-ambu
lance vil stadig være den fore
trukne normalambulance herhjem
me.

Set fra et Falck-synspunkt er behovet for EMS-cen- 
traler ikke ligefrem stort. Pr. telefon adviserer vi altid 
hospitalerne om, hvad vi kommer med som „kørsel 
7“, og hospitalerne kan så pr. telefon omdirigere am
bulancen eller sørge for kvalificeret modtagelse af 
patienten. Som ekstra alarmcentral i et system med 
0-0-0-centraler, Falck-vagtcentraler, „styrestationer“ 
o.s.v. skal EMS-centralen i hvert fald indarbejdes 
grundigt, og helst aflaste andre funktioner for at være 
økonomisk rentabel. Og i den retning håber vi, at der 
bliver et tæt samarbejde, når og hvis det første proto- 
typeprojekt skal op at stå.

Men set fra et sygehussynspunkt har EMS-centralen 
måske en mission. Man kan samordne flere sygehus
funktioner, have styr på vagtlægeberedskaber og læ
gehuses muligheder. En samkøring, der utvivlsomt vil 
være nødvendig for at få det bedst mulige ud af de 
økonomiske ofre.
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HJERTESTOP

Specialambulancer med plads til 
båre eller hospitalsseng vil også 
i fremtiden blive de foretrukne, 
når det gælder overførsel mellem 
hospitaler etc. ____

V
fø! 

.■

HJÆLP 1/76

Hvis man som nævnt tager den store stigning i ambu
lancekørsler til sygdomstilfælde til efterretning, er det 
også naturligt, at ambulanceudvalget i sin betænkning 
har beskæftiget sig en del med de nuværende og af
holdte forsøg med „hjerteambulancer“ og lægebeman- 
dede ambulancer. Man har stort set fulgt overlæge 
Asger Pedersen's berømte oplæg om disse forhold: 
enten nogle få lægebemandede ambulancer, eller også 
udstyr i de fleste almindelige ambulancer og ekstra- 
uddannelse af samtlige reddere. Det forekommer og
så for udvalget indlysende, at lægeambulancerne kun 
har en fremtid i store byområder, og at man derfor 
må satse på løsning nummer to i det meste af landet. 
Men i denne henseende spiller andre forhold en rolle. 
Tal om dødelighed på sygehuse, situationen for be
skæftigelsen af yngre læger samt uddannelsesmulig
heder kan åbne andre perspektiver end de to nævnte. 
F. eks. kunne man i sidste nummer af „HJÆLP“ 
læse, hvorledes sagen løses i Skærbæk.
Konklusionen af denne lille omtale er, at Falck-sta- 
tionerne hverken har fået en stærk kritisk eller anden 
negativ bedømmelse af vor hidtidige røgtelse af hver
vet ambulancetjeneste. Tværtimod synes der at være 
grundlag til at være tilfreds, når et udvalg efter man
ge måneders kritisk analysearbejde finder det nuvæ
rende grundlag godt at arbejde videre på, og kun har 
kunnet pege fingre af småting . ..
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MEDDELELSER 
FRA FALCK 

GENNEM 40 AR

For fyrre år siden så den første „Falck-Avisen“ dagens lys. Den skriftlige infor
mation af korpsets ansatte tog sin start. Siden er den blevet en selvfølge, og i dag 
er informationerne så mange, at personalebladet må suppleres med håndbøger, 
cirkulærer, opslag m. v.

Falck-avisens første redaktør, O. 
Peschardt.

8

Kommunikation og medarbejderinformation er blevet 
dagligdags begreber for de fleste. For en menneske
alder siden var de luksus. Ansatte skulle arbejde, og 
der var ikke penge at afse til „unødvendige skrive
rier“ ... Og hvad interesse kunne Falck-redderne i 
Nordjylland for øvrigt have i at vide, at Falck på 
Sjælland havde klaret en usædvanlig opgave.
1 korpsets første år var behovet heller ikke overvæl
dende. Der var ikke mange stationer, og kommunika
tionen kunne stort set klares ved overleveringer mand 
og mand imellem. Men efterhånden som korpset vok
sede, blev der et stadigt stigende behov for at få rig
tige oplysninger ud til de ansatte på rigtige tidspunk
ter. Blandt andet for at undgå rygtedannelser.
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Falck-avlsen „MEDDELELSERS 
anden redaktør, Carl Nssh Hen* 
driksen.

„Meddelelsers første redaktør fra 
egne rækker, kontorchef K. Chri
stensen.

„MEDDELELSERS redaktor gen
nem 15 är, afd.dlrektør Børge Jo
hansen.

Da „MEDDELELSER** var 15 dr i 
1950, var kørselsinstruksen det fo
retrukne emne til artikler.

Der blev selskabsvis afholdt stationsledermøder, og 
halvårligt afholdtes landsdelsmøder, hvor chefer og 
stationsledere deltog. Referater fra disse møder kom 
viden om i landet og vakte så stor interesse blandt 
personalet, at en eller anden - eller måske flere - et 
eller andet sted undfangede ideen til en generel infor
mation af de ansatte gennem en personaleavis.
Den eksakte oprindelse fortaber sig i det uvisse. Men 
faktum er, at ideen tog fast form. En journalist ved 
navn O. Peschardt blev ansat som pressesekretær for 
Falck og blev redaktør for „ Falck-A vi sen* *, der ud
kom første gang den 15. oktober 1935. (Bemærk: det 
var ikke den 3. oktober 1935!!!) Det blev imidlertid 
et kortvarigt arbejde for Peschardt. I sommeren 1936 
døde han efter cn maveoperation kun 41 år. Nr. 11 
af personaleavisen, der nu hed „Meddelelser", inde
holdt direktör William Falcks nekrolog over redak
tøren.
Da „Meddelelser" nr. 12 udkom i september 1936, 
hed redaktøren Ncesh Hendriksen. Under pseudony
met „Nemo*' skrev han som politireporter først ved 
Aftenbladet og siden ved Politiken. Sideløbende her
med forestod Næsh Hendriksen udgivelsen af „Med
delelser" til og med 13. årgang. Vistnok på grund af 
papir- og clmangel efter krigen udkom 12. årgang 
slet ikke.
Tidligere havde abonnementsafdelingen duplikeret 
personalebladet på foliopapir. men midt ill. årgang 
havde man valgt at gå over til Arnskovs Bogtrykkeri, 
som man kendte fra tidligere lejligheder. Selv om 

HJÆLP 1/76 9



„Meddelelser“ havde været duplikeret, havde der 
nemlig været situationer, hvor man ville gøre det ek
stra godt ved at illustrere særlige artikler med billeder. 
F. eks. allerede i 4. årgang nr. 5, da der på forsiden 
var to billeder af en ny og imponerende lysvogn.
1 1949, da „Meddelelser“ var nået frem til 14. årgang, 
ønskede redaktør Næsh Hendriksen at trække sig til
bage. Redaktionen blev overtaget af folk fra korpsets 
egne rækker. Det var kontorchef K. Christensen og 
direktionssekretær Børge Johansen, der allerede i de 
foregående år havde bidraget til personalebladet med 
adskillige indlæg og artikler.
Den nye redaktion besluttede at gå over til et andet 
format. Og hermed begyndte bladet at tage den form, 
vi nu kender. I 1952 gav man bladet den forside, som 
stort set holdt til og med 1971.
Børge Johansen overtog helt og holdent redaktionen 
af „Meddelelser“, da K. Christensen i 1950 trak sig 
tilbage til fordel for sit øvrige arbejde i korpset. I 
1960 blev Børge Johansen udnævnt til direktør, og i 

F „HJÆLP“s 
de redak- 
lode om 
mmer: Pre- 
r, Ruth 
og Carl 
»ve.

SÅDAN 
LAVES 
HJÆLP
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keriets udsendte 
medarbejder (med 
skæg), F. Laursen, 
bliver denne gang 

forestået af Henning 
Petersen.
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1964 var hans arbejdsområder blevet så mange og så 
omfattende, at han ikke længere så sig i stand til at 
beskæftige sig med personalebladet. Resultatet var, 
at der helt frem til 1966 ikke udkom noget blad over
hovedet. Protesterne var dog så mange, at Børge Jo
hansen fandt det nødvendigt at finde en arvtager til 
opgaven. Det blev bladets nuværende ansvarshavende 
redaktør, Preben Kjær, der i de forløbne 10 år har 
inddraget skiftende medarbejdere i opgaven.
I 1972 fik „Meddelelser“ en ansigtsløftning. Med
arbejdernes egne repræsentanter - virksomhedsnæv
net - blev repræsentantskab for bladet, der nu kom 
til at hedde „Hjælp“, Forsiden blev 4-farvet, hvilket 
åbnede større muligheder for valg af forsidebillede. 
Tryk: Rønsholt og Co. står der i dag i „Hjælp“. Det 
er Arnskovs Bogtrykkeris efterfølger.
Slut er de tider, da et personaleblad var en elskvær
dig gestus fra ledelsens side. Slut er de dage, da stof
mangel blev afhjulpet ved aftrykning af korpsets kør
selsinstruks, som det skete adskillige gange i løbet af 
de første år.

o o

O o

Montering af bladet 
til fotografering 
finder sted hos 

Rønsholt & Co., 
efter at redaktionen 

har afleveret et 
såkaldt lay-out.

Redaktionen gen
nemgår bladet og 
læser korrektur - 
hvorefter direktor 

Mogens Falck gen
nemser det.

„HJÆLP“ sættes i 
bly - hos 
Andersen & Holst 
på Vesterbro.
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SÅDAN KAN HJÆLP 
OGSÅ LAVES . . .
Redaktionens storste problem 
er at skrive : datid om frem
tiden. Trykning og montering 
af bladet tager ca. 17j måned, 
så det er om at forudsige ny
heder, hvis bladet skal være 
aktuelt, når det sendes ud.
I sidste nummer - 6/75 - for
talte vi bl. a., at Falck havde 
udbudt opførelsen af en ny 
station i Sæby i licitation. 
Såvel korpsets egne bestyrel
sesmedlemmer som fremme
de håndværkere spurgte til 
sagen - for det havde de ikke 
hort om for. Et dementi dagen 
efter i „Vendsyssel Tidende“ 
hjalp dog.
Forklaring: Vi havde under 
hele redaktionsprocessen to 
historier om station Sæby. I 
den ene meddelte vi, at arbej
det var udbudt i licitation. I 
den anden, at det snart ville 
blive udbudt. Af uforklarlige 
årsager fik vi den forkerte hi
storie sat ind i bladets sidste 
korrektur.
Således kan det gå til, at et 
blad med lang trykketid kom
mer for nyheden med nyhe
den . . .

Nu er „HJÆLP“ 
godkendt i sin
endelige form, 
hvorefter reproduk-| [
tionsarbejdet - af- 1----1
fotografering til y. 
offsetplader fore- XX 
tages. |___ |

>

Så startes tryk
maskinen hos 
Ronsholt & Co.

Når „Hjælp“ lev 
til Falck-Husel 
det Leif Recke 
og postafdelin; 
der sorger for 

sendel
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EPILEPSI 
og 
Redningskorpsene
af
Erik Kiørboc
Overlæge
Centralsygehuset, Slagelse

Godt 34.00Q mennesker i Danmark lider af 
epilepsi.
75 % af disse mennesker er fuldt arbejdsdygtige 
og fungerer - uden for de kortvarige episoder af 
anfald - på linie med andre medborgere. Der er 
enkelte erhverv, f. eks. militær og luftfart, hvor 
epileptikere ikke kan få ansættelse. Bortset herfra 
træffer man epileptikere inden for praktisk taget 
alle former for arbejde.

Anfaldene:
Epilepsi betyder anfald! De 
epileptiske sygdomme ytrer 
sig ved anfald, der skyldes 
en eller anden ændring i 
hjernens funktion. Årsagen 
kan bl. a. være medfødte 
stofskiftelidelser i hjernen, 
ardannelser efter fødselsska
de eller betændelse, og hos 
ældre kan blodkarforkalk
ning eller svulster give an
ledning til epilepsi. Epilepsi 
er med andre ord ikke en 
sygdom i sig selv, men der
imod et symptom på en 
hjernelidelse. Denne lidelse 
er ofte afgrænset og berører 
kun i ringe grad hjernens 
øvrige funktioner.
De epileptiske anfald kan 
groft inddeles i 3 typer: 

krampeanfald samt store og 
små absencer (udtales „ab- 
sangscr“).
De små absencer hører over
vejende barnealderen til og 
skal ikke omtales her.

Når kramperne er ophørt lægges epUepsIpatlenten i aflåst sideleje med 
åben mund.

Krampeanfaldene optræder 
ofte ret brat, af og til indle
des de med et skrig eller 
brøl. Derpå mister patienten 
bevidstheden, huden farves 
blâ-grà, der er rykninger i 
alle muskler og eventuelt 
blodig fråde omkring mun
den. Vejrtrækningen bliver 
uregelmæssig. Krampeanfal
det ser dramatisk ud. På ga
den vil der gerne samle sig 
et opløb af forskræmte men
nesker. I løbet af et par mi
nutter vågner patienten imid
lertid op, måske noget uklar 
eller forvirret. Mange gange 
trænger han til hvile og søvn 
efter et sådant anfald.
Er anfaldet indtruffet på ga
den, er patienten ofte irrite
ret over den opsigt, han må
ske har vakt. Del er derfor 
vigtigt, at situationen hånd
teres fornuftigt. Netop til 
dette formål er der udarbej
det 10 førstchjælpsrcglcr, der 
er aftrykt andetsteds (se si
de 15). Mange gange er pati
enten i stand til at fortsætte 
sit forehavende, når anfal
det er overstået. Problemet 
på gaden er ofte, om det nu 
drejer sig om cl epileptisk 
anfald eller om noget helt 
andet. En del har epilepsi
medicin eller et lille kort i 
lommen, tasken eller tegne
bogen. Heraf fremgår det, 
at han eller hun går til be-
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handling for epilepsi. Man 
kan på den anden side al
drig være helt sikker i sin 
sag. En epileptiker kan blive 
syg af noget andet end et an
fald. Vågner patienten imid
lertid op i løbet af nogle mi
nutter uden smerte i brystet 
og uden lammelser, tyder alt 
på, at det har drejet sig om 
et epileptisk anfald. Akut 
lægehjælp er ikke påkrævet 
i disse tilfælde. Når ambu
lancen er nået frem, vil pa
tienten i reglen være vågnet 
op og er dermed i stand til 
at tage stilling til, om han 
kan klare sig selv. Nogle er 
måske så trætte, at de enten 
ønsker at blive kørt hjem el
ler til skadestue. Der er dog 
adskillige patienter, der kla
ger over unødvendige ind
læggelser på skadestue, hvor 
de føler, at de spilder tiden 
med at vente.

Imidlertid: Hvis bevidstløs
heden eller kramperne varer 
ud over nogle minutter, er 
indlæggelse med ambulance 
nødvendig.

De store absencer, eller de 
såkaldte psykomotoriske an
fald, ytrer sig ved, at patien
ten bliver uklar eller fjern i 
nogle minutter. Han stand
ser op i sit forehavende; 
maske fortsætter han det på 
en eller anden mere eller 
mindre hensigtsmæssig ma
de. Han kan pille ved varer
ne i en forretning eller ved 
en cykel på gaden. Andre 
famler måske ved tøjet, så 
man kan få den tanke, at 
han er ved at klæde sig af. 
Af og til råber han nogle 
sætninger, måske af uhøvisk 
indhold. Disse forskellige 
ytringsformer af absencer gi
ver af og til anledning til 
mistanke om, at den pågæl

dende har bestemte hensig
ter, f. cks. butikstyveri, blot
telse eller klammeri. Man 
kan også få den opfattelse, 
at det drejer sig om en be
ruset person. I visse tilfælde 
bliver redningskorps eller po
litiet ganske naturligt ind
draget. Når absencen er ov
re, er patienten som regel 
ikke klar over, at der har 
været et anfald. Derfor er 
hans tit overrasket og pin
ligt berørt af den opsigt, be
givenheden har vakt.
I langt de fleste situationer 
ytrer absencen sig mere di
skret. Patienten famler, sma
sker eller mumler. Han sæt
ter sig ned, støtter sig til en 
husmur, eller i enkelte til
fælde falder han om med 
små muskelrykninger.
De store absencer varer som 
nævnt kun nogle minutter. 
De kan hos nogle optræde 
flere gange pa én dag, men 
på den anden side kan der 
gå flere uger mellem ab
sencerne.
Både kramper og absencer 
indledes af og til af et var
sel. Varslet består i forskel
lige former for ubehag: kval
me, trykken i maven, sma 
rykninger i musklerne. An
dre oplever psykiske fæno
mener, f. eks. den fornem
melse, mange kender, al gen
opleve en situation. Sjældne
re foles varslet direkte be
hageligt. Under varselsfæno- 
menerne er mange i stand 
til at sætte sig ned. nogle 
kan f. cks. gå ind i cn op
gang eller pa anden måde 
bringe sig ud af focus eller 
i sikkerhed.
Den hjernelidelse, der for
årsager epilepsien, kan også 
cn gang imellem bevirke en 
vis tendens til sjælelig uligc- 
vægtighed. Del har imidler
tid intet med selve epilepsien 
at gøre. Derimod hænger det

sammen med de organiske 
hjcrncforandringcr. der også 
ses hos mange uden epilepsi. 
Sadannc hjernesygdomme, 
der ofte optræder i forbin
delse med nervøse (neuroti
ske) reaktioner, kan medfø
re, at de sædvanlige sjælelige 
bremsemekanismer er ned
sal. Også cn nedsal alkohol
tolerance kan man se hos 
disse patienter.
Del er hævdet, al nogle af 
de medikamenter, der bru
ges mod epileptiske anfald, 
anticpileptica. gor patienten 
sarbar og irritabel. Det gæl
der kun i meget begrænset 
omfang, hvis mcdicinindstil- 
lingen i øvrigt er optimal. 
Spørgsmålet om cn eventuel 
nedsat reaktionshastighed har 
naturligvis aktualitet pa ar
bejdspladser og i trafik. Der 
er undersøgelser i gang pa 
dette omrade, men praktiske 
erfaringer viser, at der på 
arbejdspladserne ikke er på
faldende ulykkeshyppighed 
forårsaget af epileptiske an
fald eller epilepsimedicin. 
Redningskorpsenes medar
bejdere møder epilepsipro- 
blcmcrne i en lang række 
forskellige sammenhæng. Det
er dels problemer omkring 
anfald pa offentlige steder, 
dels del forhold, at visse ab
sencer kan give anledning til 
misforståelser og fejltolk
ning. Der er brug for kon
kret viden, for at man pa 
taktfuld made kan hjælpe 
disse mennesker.
1 forbindelse med tilkaldelse 
af ambulance til en person, 
der bliver syg pa offentligt 
sled, sker der som regel en 
automatisk underretning til 
politiet om hændelsen. Del 
har i en del tilfælde med
ført. at politiet, hvis det hat
drejet sig om et epileptisk 
anfald, senere har henvendt 
sig til den pågældende pa-
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lient og bedt ham aflevere 
sit eventuelle førerbevis. Fle
re har følt sig ilde berørt i 
den anledning. Her er cl 
spørgsmål om tavshedspligt 
og takl, som nok bør drøf
tes.
Et andel spørgsmål, der og
så bør tages op rednings
korpsene. politi og læger 
imellem, er problemerne om 
det såkaldte „epileptiker
kort“. Flere steder i udlan
det benytter epilepsilidende 
dette kort som en identifi
kation og som cl middel til 
al forsøge at undgå overflø
dige indlæggelser. Delte pro
blem har imidlertid mange 
aspekter. Man lægger bl. a. 
et diagnostisk ansvar over 
på redningskorpsenes med
arbejdere. når de bliver til
kaldt til en epilepsilidende 
under el anfald.
Det er i det hele taget øn
skeligt. om der mellem de 
forskellige sygdomsbekæm- 
pende organisationer og de
res lægelige rådgivere på den 
ene side og redningskorpse
ne på den anden side er en 
fortsat kontakt. Når det gæl
der de epilepsilidende må vi

DE 10 FØRSTEHJÆLPSREGLER
ved et epileptisk krampeanfald
1. Vær rolig. Patienten har ikke smerter, lider ikke og er 

ikke i livsfare.
2. Forsøg at lægge patienten ned og at løsne stramt tøj 

om halsen. Beskyt hovedet mod stød pä grund af 
kramperne.

3. Forsøg ikke at stikke noget mellem tænderne. Det 
gavner ikke - og kan skade.

4. Forsøg ikke at standse kramperne eller at „genoplive“ 
patienten. Anfaldet går over af sig selv.

5. Forsøg ikke at give patienten noget at drikke.

6. Vær ikke bange for at røre ved et menneske med kram
per, sygdommen smitter ikke.

7. Når kramperne er ophørt, lægges patienten om i 
aflast sideleje med åben mund, sa spyt og slim kan 
løbe ud.

8. Lægeassistance eller hospitalsindlæggelse er kun nød
vendig, hvis krampeanfaldet varer mere end et par 
minutter eller gentager sig.

9. Bliv hos den syge, til bevidstheden er vendt tilbage, 
og han hun kan klare sig selv.

10. Værn patienten mod utidig nysgerrighed.

erkende, at de jævnligt mø
der konfrontationer med of
fentlige institutioner: læger, 
skadestuer, ambulancer, po
liti o.s.v. Det er i mange til

fælde uundgåeligt, men i den 
udstrækning disse konfron
tationer kan ske med var
somhed og diskretion, vil 
meget være vundet.

20.000 BILASSISTANCER PÅ TRE DAGE
Lige efter nytår fulgte vinteren. Men Falck blev ikke taget på sengen. Lordag morgen slog Trine alarm: 

Den er gal over det hele! En time efter var trafikradioen i sving - takket være en alarmeringsplan, der viste 
sig at fungere. Medens stationerne sled i det med snestorm I Nordjylland, glatte veje i Midtjylland, storm
flod i Sønderjylland, omkuldblæste lastvogne på Lillebæltsbroen og indefrosne biler på Sjælland, fik dyg
tige vagtmestre givet en strøm af advarser til befokningen gennem Danmarks Radio.

Assistent Tage Nielsen

Redder Jens Færk

HJÆLP 1/76

Enkeltpersoner i en situation som den
ne plejer vi ikke at fremhæve. Sa kun
ne sa godt som hver eneste af vore 
5.000 medarbejdere fortjene sin historie 
bragt. Men vi gor en undtagelse og ta
ger hatten af for assistent TAGE NIEL
SEN og redder JENS FÆRK fra SKA
GEN, der trodsede stormen og advars
lerne og manøvrerede Dory-baden ud 
til tre nodstedte fiskere.
- Vi kunne simpelthen ikke sta pa land 
og hore deres rab om hjælp og se dem 
drukne uden at gore noget, var Falck- 
folkenes beskedne kommentar bagef
ter.
BRAVO!
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BESØG HOS 
HAMBURG BRAHDVÆSEN

I juli 1975 begyndte 4 af os 
pa station Hørsholm, nemlig 
assistent Christian Jensen, 
redderne Henrik Sandum, 
Jens Herskind og Fini Ras
mussen al snakke sammen 
om at besoge en rednings
organisation uden for Dan
mark for at se, hvordan 
andre greb tingene an. Nu 
var vi ovenikobet i den hel
dige situation, at den ene af 
os syntes, at hans arbejde 
som redder var sa godt be
talt, at han havde rad til et 
flyvercertifikat. Vi fandt ud 
af, al vi, med lidt godt vejr, 
kunne nå til Hamburg og 
hjem igen pa en dag. Via en

vagtmester i Esbjerg fik vi 
kontakt med Werner Bruns 
fra Hamburg Brandvæsen, 
og et par dage senere fik vi 
brev fra ham: Hvis vi rin
gede, nar vi var landet i 
Hamburg lufthavn, ville han 
sorge for. al vi blev afhentet 
der.
Den II. august lykkedes det 
os at komme af sted. Vi blev 
hentet i lufthavnen af en 
brandmand og kort til Fuhls
büttel brandstation. Her fik 
vi en kølig pilsner og der
efter var vi klar til al se pä 
Hamburg. Efter en rundvis
ning på Fuhlsbüttel brand
station blev vi hentet af Wer

ner Bruns og kørt til hoved
brandstationen. hvor han er 
souschef. På vejen hertil for
talte han os lidt om byen og 
dens brandvæsen. Her blev 
vi vist op til den lokale Pre
ben Kjær, der fortalte os om 
brandvæsenets opbygning og 
funktioner.
Del består af 19 distrikts
brandstationer og 66 mindre 
brandstationer, som er un
derlagt distriktsbrandslatio- 
nerne og bemandet med del
tidsbeskæftigede brandmænd. 
Derudover er der en red
ningsstation. hvor man 
blandt andet har stationeret 
en lægeambulance, som bru-
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NOTARTZWAGEN fra Hamburgs brandvæsen.

ges ved større ulykker. Per
sonalet ved Hamburg Brand
væsen består af 1600 fast
ansatte brandmænd og 1900 
frivillige. På hver af de 19 
distriktsbrandstationer er der 
- med mindre afvigelser - 
stationeret 2-3 ambulancer, 
1 drejestige, 2 automobil
sprøjter og 1 katastrofevogn. 
Derudover er der udstatio
neret forskellige specialenhe
der, f. eks. en ambulancebus 
med plads til 12 liggende 
patienter og 9 siddende, en 
mobilkran, der kunne løfte 
20 tons, en skumtankvogn 
med 3000 liter skumvæske 
og en Unimog med pulver
aggregat.

Efter denne orientering fik 
vi forevist køretøjerne på 
hovedbrandstationen; des
værre nåede vi ikke at se 
dem alle, da de kørte til

brand midt i det hele. Der
efter gik turen til vagtcen
tralen, men til vores store 
skuffelse var den nye endnu 
ikke taget i brug. Den gamle 
vagtcentral er fra 1936 og er 
langt fra tidssvarende. Her 
modtoges alle meldingerne, 
som derefter sendes videre 
via fjernskriver til de respek
tive stationer. Da fjernskri
vernettet er overbelastet, op
står der tit forsinkelser på 
op til flere minutter. Den 
nye vagtcentral bliver EDB- 
styret, hvilket giver en hur
tigere ekspedition og dermed 
også en hurtigere indsats. Til 
en orientering kan nævnes, at 
man i 1974 havde over 
200.000 assistancer; heraf var 
kun ca. 7000 til ildebrand.

Hamburg Brandvæsen har 
også en anden side, nemlig 
vandsiden. Denne gren af

brandvæsenet er udstyret 
med 7 slukningsbåde og 2 
ambulancebåde, der skal 
dække en af Europas største 
havne. For at få størst mulig 
effektivitet er de fordelt på 
flere strategisk vigtige steder. 
Vi fik forevist et af disse 
steder, hvor man havde en 
slukningsbåd og Nordeuro
pas mest moderne ambulan
cebåd. Den havde plads til 
4 liggende patienter, og det 
ene lukaf var indrettet som 
operationsstue med alt tæn
keligt udstyr. Ved udryknin
ger (ca. 350 om året) er der 
læge om bord, og besætnin
gen består derudover af en 
styrmand, en motorpasser og 
en brandmand, der fungerer 
som hjælper for lægen. Som 
prikken over i’et fik vi en 
sejltur i havnen, hvor vi fik 
demonstreret nogle af bå
dens egenskaber.
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For at være hjemme inden 
solnedgang skulle vi være i 
lufthavnen klokken 16. På 
vejen derud kom vi igennem 
Elb-tunnelen, og som eks

Notartzwagen

Skumtender 
a

Ambulancebus
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empel på, hvad det betyder 
at have store bevillinger, kan 
vi nævne, at der i hver ende 
af tunnelen stod en moderne 
udrykningsklar automobil-

sprøjte udelukkende til før
steindsats ved ulykker i tun
nelen.
Da vi kom ud til lufthavnen, 
var vi lidt tidlig på den, så 
Werner Bruns fik lynhurtigt 
arrangeret et besøg hos luft
havnsbrandvæsenet. De hav-
de blandt andet 2 kæmpe
store hollandskbyggede sluk
ningskøretøjer, der kunne 
producere 1.350.000 liter 
skum på 2 minutter.
Her tog vi så afsked med 
Werner Bruns, som var ked 
af, at vi ikke havde mere tid. 
En af lufthavnens brand- 
mænd fulgte os over til af
gangshallen og hjalp os igen
nem told og paspoliti, så vi 
kunne komme hurtigt ud til 
vores flyvemaskine.
Vi kom velbeholdne, men 
trætte hjem, og vi fabler 
allerede om vores næste tur. 
Mon man kan flyve til Lon
don?
Med venlig hilsen

Henrik Sandum 
Jens Herskind



BREVE UDEFRA

Kære direktor Jørgen Falck!
Som taknemlig abonnent vil jeg herigennem informere Dem om en uforlignelig service, 
jeg sondag den 30. november var udsat for.
Jeg er bosiddende i Kalundborg, men var på jagt nær Vordingborg i weekenden og var 
så uheldig at låse mine bilnogler inde i vognen - en Volvo 245. Som så mange andre 
klagede jeg min nod pr. telefon til Falck i Vordingborg lordag aften sent, og vi aftalte, 
man ville komme og forsoge at åbne vognen sondag morgen kl. 08.30.
Falck var der på klokkeslet, og stillet overfor en vogn uden sideruder eller andre let op
lukkelige dele, stod vi overfor et tilsyneladende „uopläseligt“ problem.
Men intet er tilsyneladende umuligt for Falck.
Pa min foresporgsel, om Falck eventuelt havde en transport fra Kalundborg til denne del 
af landet, hvor man kunne medtage mine reservenogler, blev problemet af Deres udsendte 
medarbejder pr. radio til Vordingborg .lost inden for 10 min. Falck Vordingborg havde en 
transport til Pingsted, og Falck Kalundborg havde en transport til Soro. Falck Kalundborg 
afhentede mine reservenogler på min private adresse, tog dem med til Soro, hvor Vording- 
borgvognen tog dem med på returvejen. Kl. 13.30 var mit problem lost takket være en 
koordineret serviceindsats fra Deres stationspersonale i henholdsvis Vordingborg og 
Kalundborg.
I vor „moderne* tidsalder, hvor man glædes, når man iblandt folk moder det desværre 
forældede begreb service, da blev jeg virkelig imponeret og glad over forannævnte hjælp
somhed, og De kan notere mig på „listen" over varme fortalere for Deres kvalitetsprodukt 
„Falck". Tak!

Med venlig hilsen
Poul Christiansen

Falck Grindsted
Hjertelig tak og anerkendelse for ualmindelig god service lordag den 27.9. ved fremskaf
felse og montering af ny vandpumpe, således at jeg selv var i stand til at fortsætte min 
hjemkorsel til Arhus.

Venlig hilsen
Bent Jørgensen, Århus

Station Grindsted oplyser, at den omtalte indsats blev udfort af redder Elmo Grøn. Det 
ovrige personel var redningsforer Johan Andersen, redder Asger Andersen og redder 
Thorkil Skjærris.

Til Falck!
Jeg tror ikke, der er ret mange, der har „udnyttet" Falck så meget, som jeg har til min 
lille rode Mascot. Dertil vil jeg gerne sige alle tak for Jeres venlighed og hurtige indsats. 
Det var især sidste vinter i Helsingör, da jeg havde fat i Jer 3 gange på en dag. Endnu 
tusind tak også til Gladsaxe og Lyngby.

Med venlig hilsen 
Gerda Juel Hansen

HJÆLP 1,76 19



TAK!
er kun et fattigt ord, men det eneste jeg kan give af mit hele hjerte. Så derfor modtag 
min tak for den store hjælp, I gav os i august måned.
Mange gode tanker sendes fra os begge.

Karen Greve

Station Silkeborg oplyser, at man blev sendt ud til en patient, der var ramt af hjerte
stop. En bekendt af patienten gav kunstigt åndedræt, og da ambulancen nåede frem, 
gik redderne i gang med at give hjertemassage. Trods en korevej på i alt 18 km 
lykkedes det at genoplive patienten. Assistancen udfortes af redderne Bent Clausen, 
Alfred Kruse og Ib Johansen.

Falcks Redningskorps Tåstrup
Til Falck-manden, som den 17. oktober korte undertegnede med sygetransport fra Tåstrup 
Fodeklinik og hjem samt meget hurtigt retur til klinikken.
Jeg takker for den kyndige assistance, som blev ydet ved ovenstående lejlighed. Jeg 
havde bedt om at blive kort hjem, for en times tid senere at vende tilbage til klinikken, 
men gudskelov rådede Falck-redderen mig til hurtigt at vende tilbage. Det var ikke spor 
for tidligt, eftersom jeg fodte kun 5 kvarter efter ankomsten til klinikken. Endnu en gang 
tak. - På klinikken blev jeg spurgt, om jeg havde noget imod, at 2 Falck-folk overværede 
fodslen, hvilket jeg naturligvis ikke kunne indvende noget imod. Jeg kan derfor kun be
klage, at fodslen gik så hurtigt, at de pågældende ikke kunne nå at overvære den; men 
der horer jo også noget til at kunne komme med 10 minutters varsel, selv om det drejer 
sig om et redningskorps.

Venlig hilsen fra en tilfreds kunde 
Annette K. Hansen

Assistancen blev udfort af redder Peder Ole Iversen, Tåstrup.

Falcks Redningskorps, Frederiksværk
Ved 19-tiden torsdag den 7. september telefonerede vi til Dem fra Kikhavn, Hundested, for 
at få assistance til igangsættelse af vor bil.
Deres yderst venlige assistent ankom meget hurtigt - havde vognen koreklar på få minut
ter, og vi må hermed lade Dem vide, at vi sætter stor pris på Falck - på den service, vi 
modtog, og på Deres repræsentant.

Med venlig hilsen og tak fra
William P. Carlsen med familie

Assistancen blev udført af redder Ole Larsen, Frederiksværk.

20

Glædelig <Jul 
Godt Jiytåf

Falck i Herning 
modtog denne lille 
julehilsen fra fami
lien Klüver-Jensen, 
hvis datter - Lone 
- havde været pa
tient i et af vore 
ambulancefly.
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EKSEMPLER PÂ GOD SERVICE

Direktør Mogens Falck, Falck-Huset
Jeg foler trang til at udtrykke min varmeste beundring for Deres korps. Vi har desværre 
haft brug for korpsets hjælp tre gange i denne sommer. Hver gang har vi fået den bedste 
hjælp og venlighed. I fredags - tredie gang - gik vores forrude ved et stenkast på motor
vejen nær Roskilde. Vi ringede efter hjælp, og kort efter kom hjælpen. Vi var på vej til 
vort sommerhus i Rorvig, men var forberedt på at blive kørt tilbage til København. Deres 
redder viste en fantastisk hjælpsomhed og konduite. Han satte sig telefonisk i forbindelse 
med sin station i Roskilde for at undersøge, om vi kunne få en ny rude et sted i nærhe
den på det sene tidspunkt - klokken var ca. 18.30. Lidt efter meddelte han os, at en glar
mester i Tåstrup var villig til at hjælpe os. Vi blev transporteret til Tåstrup, og ca. 1 time 
efter, at ruden var sprængt, var vi atter på vej til Rørvig. Jeg spurgte om den unge redders 
navn, han sagde bare: „Jeg hedder Ole.“
Jeg synes lige, De skal vide, at det er en ny bil. Det har været hændelige uheld, der har 
været årsag til korpsets hjælp. Jeg vil bede Dem lade min tak også gå til Roskilde.

De venligste hilsener
Ellen Thornboe

Assistancen blev udfort af redder Ole Krois Jørgensen, Roskilde.

EN ANDEN SLAGS BREVE

Hvornår er man kronisk syg?
En abonnent i Nordsjælland har et lille barn, som tilsyneladende har en horefejl. For 
at få konstateret fejlen og dens virkninger modtager pigen specialistbehandlinger i 
København på Statens Institut for Horehæmmede.
Den dag, pigen skal til en afgørende undersøgelse, har hun uheldigvis feber, og en 
tilkaldt læge giver penicillin samtidig med, at han tilråder Falck-transport til høre- 
undersogelsen. Opkald til Falck! Vranten vagtmester, der „belærer“, at man aldeles 
ikke kan påtage sig sådan korsel o.s.v. Da pigens mor fastholder sin læges udsagn, 
Falck-akkvisitorens lofter ved tegningen og de nye abonnementsbetingelser, som hun 
læser op for vagtmesteren, lover han „alligevel og rent undtagelsesvis o.s.v.“ at sen
de en vogn - men man vil absolut ikke kore retur.
Pigens far tager fri fra arbejde, men undrer sig naturligvis over, hvad abonnementet 
egentlig dækker - ikke mindst da der 14 dage efter dukker en regning op fra Falck 
på en sygetransport til 117 kroner.

Konklusion:
Vi har slettet regningen. Kunne vi ændre vagtmesterens tonefald, ville meget også 
være nået. Det principielle i denne sag er, at en hørehæmmet pige på fire år naturlig
vis må anses for at kronisk syg og derfor undtaget af abonnementet - såfremt 
kørslen skyldes denne sygdom alene. Hun kan blive syg og skulle til lægen eller 
hospital ligesom alle andre - og så gælder abonnementet i fuldt omfang.
Jævnfor i øvrigt det udsendte cirkulære nr. 26/75.
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Den nye Falck-station i Viborg

Utraditionel - alsidii
Den 12. november 1975 kl. 
20.00 meddelte JTAS, at 
Falcks telefonflytning fra 
Rams Tværvej til Fabriksvej 
i Viborg var en realitet. Få 
minutter efter korte statio
nens koretojer ind i de nye 
garager med blå blinkende 
lamper. Og hvad korte de 
så ind til?
En station, bygget som en 
lille virksomhed, med „fa
brikshal“, administrationslo
kaler, facadelokaler og 
udenomsplads. Der er det 
hele i Viborg. Ingeniørkon
toret i Viborg A/S og Pro
jekt-Byg l/S har grund til at 
være stolte. Som regel an
der man lettet op efter et 
byggeri. Der har normalt væ
ret store problemer, mate
rialeforsinkelser, prisforhoj- 
elser, håndværkerudeblivel- 
ser og meget andet. I Vi
borg konstaterede man ba
re, at alle de i projektet og 
på byggemoder lovede ting 
var holdt. Selv prisen holdt. 
2,625 mill. kr. for bygningen, 
incl. honorarer. Dertil skal 
lægges alt det lose og pri
oriteringsomkostninger, så
ledes at byggeriet i alt kom
mer op på de 4 mill, kr., 
der var budgetteret. 
Stationens leder og mand
skab er stolte af bygnings
værket - med rette. Det re
præsenterer lidt af en ny
skabelse i Falcks Rednings
korps historie. Det er, som 
om man i Viborg manifeste
rer, at Falck ikke er noget 
specielt, der kræver speciel
le og dyre lokaler, men at 
Falck simpelthen er en virk
somhed, der horer til i by
ens industrikvarter med byg-
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- og ikke for dyr!

ninger, der kan benyttes til 
mange formål.
Den store garagehal skal 
ses. Lys og venlig med mas
ser af plads. Ikke mindst i 
regn- og snevejr er det rart 
som redder at kunne være 
„indendørs" på arbejde med 
at vedligeholde og renholde 
materiellet. Ambulancegara
gen er stationens facade 
med sine aluminiumsporte 
og den indirekte belysning. 
I et hjørne af vognhallen 
findes vaskepladsen - og 
her er plads til både store 
og små Falck-biler. I et an
det hjørne holder mekani
keren til. Med rigtig repara
tionsgrav og det hele.
Administrations- og op
holdslokalerne er ligeledes 
lyse og venlige. Tæppestof 
på gulvene og pastelfarver 
på væggene. Ingen undta
gen en enkelt vagtmester 
føler sig indeklemte på den 
nye station. Men han kan 
nu også lide det. I kælder
etagen er der skolestue med 
solgård lige udenfor - så 
der er noget at se hen til, 
når den mørke tid er forbi 
for i år. Overalt føles det,
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Vagtcentralen. Spisekøkkenet, hvor blandt andre 
redningsføreren fra Skive synes 
at befinde sig godt.

I vaskehallen er der plads - også 
til store vogne.
Overassistent Kr. Mogensen i eks
peditionslokalet.

som om man bevidst har 
givet stationens personale 
en ekstra kvadratmeter. Og 
når det ikke går ud over 
prisen eller andre anskaffel
ser, kan alle være tilfredse. 
Sluttelig skal kun nævnes, 
at vore abonnenter og kun
der også får glæde af den 
nye station. I Viborg er man 
holdt op med at skifte kran
vogn eller personvogn på 
landevejen eller på en kold 
gårdsplads. Hvorfor skulle 
man det, når man kan kore 
ind i en stor og lys garage
hal og ordne klargøringen 
til den videre transport i 
varme og tørvejr.

I garagehallen er der støvlespu
ler.
Stationsleder Alfred Dam ved sit 
skrivebord.



Endnu et 
mindelegat 
for 
god indsats

Brandassistent John Bilde, Sindal, modtager legatet af distriktsleder 
Poul Gullach (tv.).

Ved en sammenkomst på 
korpsets brandstation i Sin
dal onsdag den 3.12.75 fik 
brandvagtsassistent John Bil
de, Sindal, overrakt Sophus 
Falck's Mindelegat af 1941 
på. kr. 1.000,-.
John Bilde var indstillet til 
legatet ved skrivelse af 10. 
november til direktør Jørgen 
Falck foranlediget af føl
gende:
Klokken 01.03 den 8. novem
ber d. å. blev brandstationen 
i Sindal alarmeret til brand 
i et beboelseshus i Hørme- 
sted by i Sindal kommune. 
Ved ankomsten stod huset i 
lys lue, og det stod straks 
klart, at 2 drenge på hen
holdsvis 3 og 8 år befandt sig 
inde på deres soveværelse 
ved gavlen på 1. salen. For

ældrene havde reddet sig ud 
efter at have gjort forsøg på 
at komme børnene til und
sætning. Dette var mislykke
des.
Brandfolkene rejste straks en 
slige til vinduet i gavlen og 
indsatte et strålerør med 
vand fra automobilsprøjtens 
tank. Samtidig trængte brand
vagtsassistent John Bilde - 
forsynet med trykluftsappa
rat - ind gennem vinduet, 
hvor tæt røg og varme stod 
ud. Ilden befandt sig 2 til 3 
meter fra ham i værelset ved 
siden af. Det var umuligt for 
ham al orientere sig, men ca. 
1*2 meter inde følte han sig 
frem til cn seng, hvor han 
mener at have haft fat i en 
fod på den ene dreng. Han 
føltes helt livløs. John Bilde 

måtte imidlertid slippe sit 
tag og fortrække på grund 
af den stærke varme, og i et 
nu blev værelset overtændt. 
Han reddede sig tilbage i sik
kerhed gennem vinduet og 
ud på stigen.
Ved sin redningsaktion på
drog Bilde sig forbrændin
ger på hals og ører, og han 
blev lidt senere bragt til be
handling på Hjørring syge
hus.
Huset nedbrændte til grun
den, og i efterslukningsfasen 
fandt vi frem til de forkul
lede lig af de to drenge.
John Bilde har handlet reso
lut og modigt i sit forsøg på 
at redde børnene.

P. Gullach

JUL I HURUP
I Hurup har mandskabet pa 
Falck-stationen bygget denne lille 
brandsprojte for Hurup Handels
standsforening. Den benyttes til 
byfester og i dagene op mod jul, 
hvor den gorstor lykke blandt de 
sma „brandmænd“, som far en 
koretur. Den er udstyret med 
klokke, blinklys og musik.
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SNAK 
OM 
OP
SKRIF
TER

Må det være en af „brugerne“ af omtalte kommunika
tionsmiddel tilladt at fremkomme med nogle betragt
ninger i anledning af debatoplægget i „Hjælp nr. 3 75“. 
Det slår mig ved gennemlæsningen af samme oplæg, at 
det er „store“ stationers vagtcentraler, der omtales, især 
hvad angår problemerne med at „komme igennem“. Det 
kan da ikke undre, at netop disse vagtcentraler er „op
findere“ af et forbedret system. På vagtcentraler af 
nævnte størrelse, LÆS: kapacitet, må der helt klart 
skabes en forbedret menneskelig teknik for at kunne 
afvikle „trafikken“. Hvis man da har de problemer!
Det forbavser mig, at man i så stort et „køkken“ med 
så mange dygtige kokke, anført af en i øvrigt eminent 
„køkkenchef“, kan henfalde til at „koge suppe på så 
magert ben“.
Enig i at man på st. Århus - Odense - Ålborg og st. V 
m. v. bør have en kommunikation, der letter. Hvad med 
radioreglementet som redskab? På mindre provinsstatio
ner stiller sagen sig vel lidt anderledes!
Jeg mener helt afgjort, at der, når travlheden melder sig, 
ganske naturligt sker en afkortning af meldingsproce- 
duren, således at alle skulle have mulighed for at del
tage i den almindelige korrespondance på „nettet“. Der 
er jo forskel på „storbysnak“ og „småbysnak“. Og hvor
for? Lad os se bort fra tilgangen af meldinger, som 
naturligt nok må være større i storbyerne, men hellere 
tænke på, at man i småbyerne kommer hinanden mere 
ved, taler mere om problemerne, når de er der.
Hvorfor så ødelægge denne „romance“ med „kold snak“ 
og streng radioprocedure? En enkelt kvik bemærkning 
på rette tid og sted kan måske sætte lidt ekstra „skub“ 
i tingene, når det ser allermest sort ud, især hvis dagen 
har været lang og vejret ikke alt for godt.
Hvad angår opkaldet til lægen, er vi da enige i, at dette 
forhåbentlig ekstreme tilfælde er helt hen i vejret. Det 
er simpelt hen for groft. Men nogen problematik er der 
nu i hele denne særtjeneste. Der er læger, som ønsker 
mere udførlige oplysninger om evt. symptomer o. a., 
som meget nemt kan opfattes som hørende til privatlivets 
fred, og som sådan er andre helt uvedkommende. Hvad 
så med helt at lægge denne procedure/fremgangsmåde 
om? Kan det gøres kun ved en forhandling med lægerne? 
Opskrift efterlyses.
Kan hænde disse krydderier ikke bekommer alle vel, 
men de hører nu engang til vor specialitet kaldet: „Pro
vence à la Provençale“.
Kom så ikke og sig, at vi i provinsen, på de små men 
ofte gode madsteder, ikke „kokkererer“ for „storbyfolk“. 
VELBEKOMME. „kok igennem snart 10 år“

Niels D. Kunert, st. Helsingør
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Mikrofilm
Alle stationer under Alborg A/S har fået mikro
filmskærme. I form af mikrofiche råder de over 
navne-, adresse- samt nummerkartotek over eg
ne abonnenter.
En rundspørge til stationerne, efter at de nye 
kartoteker har været i brug et stykke tid, gav 
indtryk af stor tilfredshed med systemet, efter
hånden som man er blevet fortrolig med betje
ningen. Navnekartoteket er det mest anvendte.

Materiel
På stationerne rundt om i landet har Kobenhavn 
A/S indsat 12 Toyota Landcruiser, 12 Toyota 
Stout, 6 Fiat ambulancer, 4 Transit dobbelt
ambulancer, 1 MAN bjærgningsvogn samt 2 
Ford Granada. Endvidere skal i nærmeste frem
tid indsættes endnu 2 Transit dobbeltambulan
cer.

Film
En undervisningsfilm om behandling af sepsis 
(urinvejssygdomme) og chok er under udarbej
delse. Det amerikanske filmselskab Schering 
Corporation står over for produktionen af fil
men, der udspiller sig i henholdsvis Brasilien, 
London og Danmark.
Under optagelserne i Danmark deltog blandt 
andre skuespillere fra Det kgl. Teater, syge
huse m. fl. samt assistent Ove Petersen, redder 
Troels Fomsgård og redningsforer Eigil Jeppe
sen, alle fra Falck i Roskilde.
Filmen, hvis titel er „At Risk*4, forventes at få 
premiere i enten marts eller april 1976.

Fra filmsoptagelserne til „at Risk**.

H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S
har foreløbig modtaget 46 ordrer på nye vogne 
til levering i lobet af 1976. Det drejer sig om 
21 dobbeltkabineladvogne med grill

(19 Ford D og 2 Mercedes-Benz)
9 bjærgningsvogne (Unimog)
3 bjærgningsvogne (MAN)
7 små grillvogne (Toyota)
1 kombineret grill- og entreprenørvogn
5 automobilsprojter

Endvidere arbejder man på at løse problemerne 
omkring transport af store lastvogne, traktorer 
og landbrugsmaskiner. Målet er at finde frem 
til en praktisk sættevognstype.
Endelig oplyser man, at alle nye autohjælps- 
koretojer med trykfaldsbremser fremover vil 
blive leveret med trykluftudtag.

Ny ambulancetype
5 stk. VW LT 31 ambulancer vil som forsøg blive 
indsat i Jylland. Den nye kassevognstype har 
siden de første „spion-billeder“ kom frem i mo
torpressen haft korpsets interesse. De 5 vogne 
indsættes formentlig i midten af året.

Frimærker
Fra vore kolleger ved Malmö Brandkår har vi 
modtaget en serie frimærker med diverse red
ningsmotiver. Det er det svenske postvæsen, 
der står for udgivelsen af frimærkerne, der alle 
har en værdi af 90 øre. Motiverne er brand, 
narkotikapoliti med hund, politi, ambulance og 
redningshelikopter.
Samtidig har vi fra Storbritannien fået tilsendt 
et brev med fire frimærker. Disse frimærker er 
dekoreret med tegninger af brandkøretøjer. 
Frimærkerne er udgivet i anledning af 200 års 
dagen for indførelse af lov om brandvæsener.

FIRE SERVICE
Posl Office First Day Cover
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FALCK’s 
første 
Pige- 
vagtme
ster

Den 1. februar 1972 var der 
en pige i Alborg ved navn 
Hanne, der var glad. Blandt 
adskillige mandlige og kvin
delige ansøgere fik hun 
pladsen som vagtmesteras
pirant hos Falck på den nye 
station. Hendes tidligere ar
bejde, hvor hun sad og eks- 
perede hele DSB fra Nørre
sundby, havde gjort hende 
til den mest kvalificerede 
ansøger.
Den 1. november 1975 var 
Hanne også glad. Ikke ale
ne fik hun denne dag det 
blå stempel som udlært 
vagtmester i Alborg - for 
øvrigt Danmarks første pige
vagtmester - men både di
rektør Bødker og rednings
inspektør Henning Christen
sen kom med blomster og 
sagde pæne ord i dagens 
anledning.

Hanne Andersen har ikke 
fortrudt - hævder hun, uden 
at blinke. - Det var ikke

svært at finde sig tilrette 
hos Falck. Man bliver ac
cepteret som alle andre på 
godt og ondt. I begyndelsen 
syntes folk, at det var mær
keligt, at en pige tog tele
fonen og sagde „det er 
Falck“, men også det er en 
vane!
Eneste problem har været 
hospitalspraktikken. Den 
var lige ved at tage pippet 
fra Hanne, men så fik hun 
lidt ekstra timer på fode- 
gangen. Det gik bedre.
- Alligevel kunne jeg godt 
tænke mig at komme lidt 
mere ud. Herinde er jeg 
nødt til at spørge mig for, 
når en mere kompliceret 
opgave skal loses. Jeg kan 
ikke som mine mandlige 
kolleger med tidligere red
deruddannelse bare sige til 
redderne, at de skal gøre 
sådan og sådan og tage 
den og den vogn. Men vi 
klarer det nu internt på vagt
stuen uden problemer!

Skiftevagt?
- Gerne for mig, selv om 
dagvagten måske er den 
bedste i øjeblikket. Hvis jeg 
var ked af at gå på arbejde 
hos Falck, var jeg jo ikke 
her. - Men som sagt, lidt 
nærmere bekendtskab med 
det praktiske arbejde inden 
for korpset havde jeg nu 
ikke noget imod. Det giver 
erfaring, som man kan bru
ge i det daglige!

Leif Christensen, 
vagtstuechef:
- Personligt ser jeg gerne 
flere piger på vagtcentra
len. Der er ingen proble
mer, blot de som vore for
står, at det her er en ar
bejdsplads, hvor der skal 
ske noget - hele tiden. Jeg 
tror på flere pigevagtmestre 
i fremtiden ! ! !

*
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PERSONALIA

Med sorg modtog man i 
korpset meddelelse om, at 
stationsleder Søren Fischer, 
Præstø, efter kort tids syg
dom var afgået ved doden 
den 28. november 1975 i en 
alder af kun 52 år.
Soren Fischer blev ansat 
som redder i Kerteminde i 
1945. I forbindelse med ud
nævnelsen til stationsleder 

flyttede Fischer i 1954 til 
Præstø.
Fischer havde mange ven
ner inden for Falck. Han var 
den mere stille type, der 
forstod at få en station til 
at fungere perfekt uden sto
re sværdslag og armbevæ
gelser.
Vi vil ære Søren Fischers 
minde!

REDNINGSFØRER
Pr. 1. oktober 1975 er red
derne Villy Niels Rasmussen 
og Victor Graugaard Han
sen, Arhus, udnævnt til red
ningsførere.
Pr. 1. november 1975 er red
der Jens Evald Sørensen, 
Rønde, udnævnt til red
ningsfører.
Pr. 1. december 1975 er 
redderne Niels Lehrmann 
Berthelsen, Arup, og Karl 
E. Ritz Jeppesen, Bogense, 
udnævnt til redningsførere. 
Alle ovennævnte udnævnel
ser er foretaget med uæn
dret tjenestested.

VAGTMESTER
Pr. 1. oktober 1975 er red
ningsfører Mogens Egesø, 
Frederiksværk, udnævnt til 
vagtmester i Frederiksværk. 
Pr. 1. oktober 1975 er red
der Arne Clausen, Hader
slev, og vagtmesteraspirant 
Poul Kragh Jensen, Alborg, 

udnævnt til vagtmestre med 
uændret tjenestested.
Pr. 1. oktober 1975 er red
der Uffe Ranzau Petersen, 
Middelfart, udnævnt til vagt
mester i Ejby.
Pr. 1. november 1975 er 
vagtmesteraspirant Hanne 
Andersen, Alborg, redder 
Alex Aage Hansen, Ringsted 
redder Ole Zastrow, Ka
lundborg og redder Mogens 
Christiansen, Holbæk, ud
nævnt til vagtmestre. Alle 
med uændret tjenestested. 
Pr. 1. december 1975 er red
derne Kurt Pedersen, Birke
rød, og Fritz Sørensen, 
Frederiksværk, udnævnt til 
vagtmestre. Begge med 
uændret tjenestested.

ASSISTENT

Pr. 1. oktober 1975 er red
ningsfører Poul Drejer Jen
sen, Løgstør, udnævnt til as
sistent i Løgstør. Poul Jen
sen blev ansat som redder 

i Logstør i 1968. På samme 
station udnævntes han i 
1968 til redningsfører.
Pr. 1. oktober 1975 er for
mand Jens Trap, Entrepre
nørafdelingen, København, 
udnævnt til assistent. Jens 
Trap blev ansat i afd. E 
som specialarbejder i 1967. 
Samme sted udnævntes han 
i 1970 til formand.

Pr. 1. november 1975 er 
redningsforer Leif Yde, 
Struer, udnævnt til assistent 
i Struer. Leif Yde blev ansat 
som redder på stationen i 
Struer i 1966 og blev på 
samme station udnævnt til 
redningsforer i 1973.

Pr. 1. december 1975 er 
vagtmester Sven Erik Auns- 
kjær, Slagelse, udnævnt til 
assistent i Slagelse. Auns- 
kjær blev ansat som redder 
i Slagelse i 1955. I 1963 
udnævntes han til rednings
fører og i 1972 til vagtme
ster.
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OVERASSISTENT

Pr. 1. december 1975 er as
sistent Karl Aage Grønbech, 
Gladsaxe, udnævnt til over
assistent i Driftsafdelingen, 
København. Grønbech blev 
ansat som repræsentant i 
Rønne i 1955. I 1957 tiltråd
te han på samme station 
stillingen som redder og 
udnævntes i 1964 til red
ningsfører. I forbindelse 
med udnævnelse til assi
stent flyttede Grønbech fra 
Rønne til Tårnby i 1969, og 
siden 1972 har han været 
tilknyttet stationen i Glads
axe. Men det er mest inden 
for uddannelsesfronten, at 
Grønbech gennem de sidste 
år har virket aktivt. Især 
som lærer på Landtransport- 
skolen. I mange virksomhe
der, foreninger og skoler er 
Grønbech også en kendt 
person. Utallige er de fore
drag og filmforevisninger, 
som Grønbech har været 
mester for

Ole Falck

Pr. 1. december 1975 er 
overassistent Ole Falck, 
Greve, udnævnt til stations
leder i Greve. Ole Falck 
blev ansat som redder i 
Næstved i 1968. I 1969 flyt
tede han, ligeledes som red
der, til station Koge, hvor 
han i 1971 udnævntes til 
redningsfører. I en periode 
på et år havde Ole Flack 
orlov fra korpset for at va
retage stillingen som leder 
af brandstationen i Narsar- 
suak, Grønland. I 1972 kom 
Ole Falck atter til korpset 
og udnævntes til assistent 
i Køge. I forbindelse med 
etableringen af stationen i 
Greve i 1973 udnævntes Ole 
Falck til overassistent og 
daglig leder af denne sta
tion.

Villy Jørgensen

Pr. 1. juli 1975 er brand
mand Christian Vestergaard, 
Vinderup, udnævnt til brand
assistent i Vinderup.

Pr. 1. december 1975 er as
sistent Villy Jørgensen, Vor
dingborg, udnævnt til sta
tionsleder i Vordingborg. 
Villy Jørgensen blev ansat 
som redder i Birkerod i 
1964. I 1971 flyttede Jørgen
sen til Vordingborg som 
redder. På denne station 
udnævntes han i 1973 til as
sistent.

I foråret 1976 tiltræder sta
tionsleder Benny C. Neesby, 
Kolding, stillingen som sta
tionsleder i Randers.

Henry Thomsen

Pr. 1. januar 1975 er over
assistent Henry Chr. Thom
sen, Sønderborg, udnævnt 
til stationsleder i Sønder
borg. Thomsen blev ansat 
på stationen i Sønderborg 
som redder i 1947 og ud
nævntes i 1960 til assistent. 
I 1964 fulgte på samme sta
tion udnævnelsen til over
assistent.

BRANDASSISTENT

ADMINISTRATION

Pr. 1. oktober 1975 er vagt
mester Tage Thorsdal, Ran
ders, udnævnt til fuldmæg
tig i Randers. Tage Thors
dal blev ansat som vagtme
ster på stationen i Randers 
i 1951 og har varetaget den
ne stilling siden.

REDDER
Pr. 1. december 1975 er 
ungredder Søren Hye-Knud- 
sen, Birkerød, udlært som 
redder.
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LYKØNSKNINGER

Redaktionen af „Hjælp“ ønskes hjertelig 
til lykke med jubilæet. Vi ser altid frem 
med forventning til, at næste nummer ud
kommer. Det er, som om det var selveste 
juleaften. Ofte bliver vi fulde i flere dage 
efter bladets tilsynekomst. Vi ser med for
ventning, at redaktionen vil folge den nu
værende succesfulde linie i årene frem
over.

De venligste hilsener
Papirkurvene på 132 
Falck-stationer

Kære „Hjælp“s læsere!
I anledning af jubilæet ønskes bladet og 
dets redaktion hjertelig til lykke. Det er 
med til at hojne standarden blandt de gra
fiske produkter i Dr. Tværgade og omegn. 
Samtidig vil vi love, at vi af og til fortsat 
vil:
1. Sætte et afsnit skævt i ny og næ.
2. Stave abonnent med to „P“er og et „s“.
3. Gore rode brandbiler gule i reproduk

tionen.
4. Sætte en forkert overskrift til en forkert 

artikel.
5. Alligevel trykke artikler, der er strøget

af censuren. Hilsen Trykkeriet

Brandmelding fra Paris
Falck i Taastrup modtog 
for nylig en brandmelding 
fra Paris. En nervøs frue 
ringede og fortalte, at hun 
pt. opholdt sig i byernes 
by, men måske havde et 
særdeles varmt jern hjem
me i Ishøj. Udrykning, dør- 
oplukning - ingen fare.

Der var slukket behørigt 
for strygejernet.

Det turde vel være overflø
digt at bemærke, at vagt
centralen fik mange tilbud 
fra reddere, der ville tage 
ned til rekvirenten for at 
fortælle, at alt var ok. ..

Servicemeddelelse
Reddere, der kommer til 
Falck-stationer på Vest
kysten, kan glæde sig til 
kaffen. Den hører til lan
dets bedste. Det ligger i 
brændingen.

Brandgodt tilbud!
Automobilsprojte - årgang 
1971 - Ford D 800.
Kun i ilden få gange.
Byttes eller sælges for hø
jeste bud med alt udstyr. 
Anvendelig som fuglereser
vat, strandhytte eller pølse
vogn (kun til ristede pøl
ser). Lettere rengøring 
nødvendig. Et fund for 
liebhavere.
Henvendelse
Falck i Løgstør.
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Hojt at flyve
Reklamemanden Tue Holm Christensen måtte 
fornylig sande, at man kan falde dybt, hvis man 
flyver hojt. Selv om Falck og Kobenhavns 
Brandvæsen havde sorget for ordentlig foran
kring fra en stigesprojte, bekom turen ham 
ikke overmåde godt. Han skulle medvirke i en 
TV-film om sikkerhedsseler. Den på jorden nær- PX 
værende herre er direktor Uhk Durloo fra L/ 
Radet for Storre Færdselssikkerhed.

Ny station i Viborg
Som omtalt inde i bladet har Falck åbnet en ny 
station I Viborg. Bygningen adskiller sig på 
mange områder fra andre Falck-stationer, bl. a. 
er det svært at få det hele med, hvis man skal 
fotografere den. Men fra tårnet hos genboen - 
Viborg Brandvæsen - går det nogenlunde.
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Forsiden:
Brand i Ballerup

Bagsiden:
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Derfor er der ventetid:
Mange bilister har i de forløbne måne< 
oplevet at skulle få brug for Falck. Bi 
haf nægtet at starte om morgenen el 
har pludselig lavet vrøvl under køretur 
De fleste bilister har således oplevet 
for dem irriterende at skulle vente. Kun 
færreste husker fra værnepligtstiden, hi 
ventetid egentlig er. Hos Falck kan 
være tale om tidsrum fra 5 minutter ti] 
par timer. Skønner vagtmesteren, at dei 
tidsfrist vil blive overskredet, etableres 
som regel en aftale om, at nøglerne I 
afhentes, og bilen kommer „på ryggi 
til værkstedet.
Et par vigtige ting bør huskes i denne f 
bindelse. For det første må alle vore ej 
vagtmestre prøve på at overholde de i 
gåede tidsaftaler. De er meget vigtige 
bilisten. Han eller hun forstår simpeltl 
ikke, at vi ikke kan planlægge kørsle 
nøjagtigt.
Men abonnenter og regningskunder 1 
også huske nogle forhold. Og her er < 
igen vort eget personale - redderne - < 
kan hjælpe til ved at give gode råd, før 
assistance ydes, eller når man udveks 
de sædvanlige bemærkninger efter sta 
hjælpen.
En starthjælp er ikke en lynopladni 
Skal vognen startes som følge af batte 
svigt, skal den som regel også til opli 
ning hos værkstedet. Husk at fortælle de 
måske spares en assistance for næste va 
hold.
Hvis man som bilist skal nå noget, l 
man gå ud for at starte vognen i god 1 
Disse „sidste-øjebliks-opkald“ er med til 
rykke hele Falck-stationens kørselspli 
lægning, for hvem vil ikke gerne hjæl 
ham, der skal ud i et vigtigt ærinde? 
Og for det sidste: Det er ikke kun i vint 
vejr, at den er gal. Tåge, regn og dis tæi 
på batteriet, bl. a. som følge af brugen 
lyset. Derfor må man huske at slukke 
set, når bilen parkeres. Reserverne er sn 
Hvis enhver ansat i Falck husker at gi 
disse råd til alle, der bliver hjulpet, vil ; 
sistancetallet måske blive mindre. Herrn 
bliver ventetiderne mindre - og alle mc 
tilfredse.
Husk det næste gang, du kører med kra 
vogn!
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Hvem 
skal 
IKKE 
sidde 
■I 
sikker
hedssele

7
■

Sundhedsstyrelsen har givet meddelelse om, hvilke pa
tientgrupper, der hos lægen kan forvente at få dispensa
tion fra tvungen brug af sikkerhedsseler. Da disse for
hold kan have betydning for Falck-folk, der kører pa
tienter til og fra sygehusene, gengives de væsentligste 
tilfælde i forkortet form. Såfremt lægen - normalt den 
sædvanligvis benyttede læge - giver dispensation, sker 
denne på en attest i to eksemplarer. Det ene udleveres 
til patienten, der skal medtage det under kørsel. Det an
det indsendes til embedslægen, der gennemgår alle atte
ster og i særlige tilfælde forelægger dem for Sundheds
styrelsen. Såfremt lægen ikke umiddelbart finder at 
kunne give dispensation, kan patienten henvises til em
bedslægen.
Normalt vil følgende grupper kunne blive fritaget: 
Personer, der på grund af manglende førlighed eller an
det vil være udsat for risiko for, at brugen af sikker
hedssele medfører skade.
Handicappede eller personer med unormale lemmer, så
fremt de har vanskeligt ved at fastgøre selen eller ikke 
kan betjene køretøjet med påspændt sikkerhedssele. 
Enkelte personer med særlige brystkasse-deformiteter. 
Personer med hvirvelsøjle-deformiteter, hvis misdannel
serne hindrer selens rette funktion eller anbringelse. 
Personer, der lider af en organisk nervesygdom, der ude
lukker seleanvendelse.
Patienter med pacemaker, såfremt selen er til gene. 
Patienter med klaustrofobi-neuroser, såfremt de er ud
talte og lægen bekendte. F. eks. hvis de har medført und
ladelse af brug af elevator.
Patienter med pose til urin eller tarmindhold, såfremt 
selen skønnes at kunne virke generende.
Der er også fra Sundhedsstyrelsen givet nogle eksempler 
på personer, der ikke kan opnå dispensation, selv om de 
umiddelbart mener at kunne blive fritaget. Det drejer 
sig om ældre mennesker, der har besvær med at stige 
ind og ud af en bil, samt gravide. 1 sidstnævnte tilfælde 
er det vigtigt at instruere vedkommende om, at hun skal 
anbringe selen således, at den ved en opbremsning fan
ger skulderpartiet først og i øvrigt anbringes således, at 
den ikke trykker på det ufødte barn. I øvrigt vil man fra
råde, at gravide af større omfang lader sig transportere 
på en bils forsæde.

Redder i tvivl om, hvorvidt patienten 
bør sidde med fastspændt sikker- 
hpriqqplp*
SÆT PATIENTEN PÅ BAGSÆDET.
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BRANDSLUKNING

Otte 
mandi 
første 
udryk
ning er 
snart 
en 
realitet

I „HJÆLP“ nr. 6/75 omtalte vi, at der snart kan ventes 
nye retningslinier fra Justitsministeriet om brandvæsener
nes førsteudrykning.
Retningslinierne er ikke udsendt endnu, men i et notat 
fra Statens Brandinspektion til ministeriet gives der en 
nærmere redegørelse for ønsket om at forstærke den nu
værende forpligtelse på seks mand til otte mand.
- Dc nuværende seks mand er den mest hensigtsmæs
sige bemanding af en automobilsprøjte. De kan umiddel
bart foretage en udlægning med 1. strålerør, og 2. slange 
kan udlægges, når vandforsyningen er etableret.
For at opnå den hurtigste og sikreste slangeudlægning 
bør sprøjteholdet på seks mand alene hellige sig slange
udlægningen. Der bør derfor være mandskab, der kan 
tage sig af de sekundære opgaver, som i de fleste til
fælde vil kunne løses af to mand.
Man anbefaler en førsteudrykning bestående af 
én automobilsprøjte og én drejestige,
eller
én automobilsprøjte og én slangetender
til henholdsvis by og land. Automobilsprøjten bemandes 
med seks mand, drejestigen eller slangetcnderen med to 
mand. Førsteudrykningen består således af
1. Brandinspektør (udrykningslcder) i egen vogn
2. Holdfører plus syv mand = otte mand i nævnte 

slukningsmateriel.
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32.000 alarmer
Statens Brandinspektion har foretaget en gennemgang af 
to års brandudrykninger omfattende hele landet incl. 
København. Brandene fordeler sig på følgende måde, 
regnet efter indsatsens størrelse:

Automobilsprøjte i * i 1 11

6ma"d ttttt#
1. Falsk alarm 2,2 pct.
2. Blind alarm 7.2 pct.
3. Skorstensbrand 5,2 pct.
4. Slukket for ankomst 13.4 pct.
5. Småredskaber 13,6 pct.
6. HT-stråleror 32,4 pct.
7. 1. stråleror 7,9 pct.
8. To-tre strålerør 11,0 pct.
9. Mere end tre stråleror 7,1 pct.

©w
Automobilsprøjte
6 mand

Det ses klart, at de fleste brande herhjemme slukkes ved 
hjælp af højttryksstrålcrør (32,4 pct). Den nuværende 
styrke på seks mand i 1. udrykning må antages at kunne 
dække 1.-7., altså 81,9 pct. af brandene. En udvidelse 
til otte mand i 1. udrykning må antages at kunne tage 
gruppe 8. med, altså en forøgelse på 11 pct. således, at 
92,9 pct. af brandene vil kunne klares uden nødig til
kaldelse af assistance. I ganske enkelte tilfælde vil det 
alligevel være nødvendigt at tilkalde assistance til brande 
i gruppe 8, men disse overvejes sandsynligvis af tilfælde 
i gruppe 9, hvor otte mand og brandinspektør (udryk
ningsleder) kan udlægge mere end tre rør, f. eks. i det 
fri/

Styrket udrykning = mindre brandskader
Konklusionen af det gengivne må være, at det sandsyn
ligvis vil kunne nedbringe brandskaderne at styrke brand
væsenernes førsteudrykning, idet slagkraften ved de før
ste sprøjters ankomst til brandstedet forøges. Udgifterne 
til forøgelse af udrykningens størrelse ligger såvel hos 
Falck som hos kommunale brandvæsener i en forøgelse 
af mandskabsstyrken. I de fleste tilfælde vil udgiftsfor
øgelsen blive beskeden, da det er deltidsstyrken, der skal 
suppleres. Ligeledes vil Statens Brandinspektion ikke 
foreslå mandskabsstyrken på efterfølgende slukningstog 
forøget. De store udgifter ligger kun på stationer, der 
skal forøge antallet af fastansatte i brandberedskab, og 
her må man forhandle sig frem i de enkelte tilfælde.
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Vi vil væk 
fra de 
enmands- 
betjente 
sprøjter

Chefen for Statens Brandin
spektion, direktør Gunnar 
Haurum, uddyber i dette in
terview artiklen om de for
øgede krav til 1. udryknin
gen til brand. Endvidere får 
vi brandinspektionens vur
dering af nogle aktuelle for
hold for brandslukningstje
nesten.

Begrebet udrykningsleder?

Udrykningslederen er brand
inspektøren eller dennes 
stedfortræder. Hvis en Falck- 
stationsleder optræder som 
stedfortræder for brandin
spektøren, er han udryknings
leder, men han tæller ikke 
med i de otte mand!
De otte mand i første ud
rykning ledes af en holdfø
rer. Altså holdfører plus syv 
brandmænd/reddere på sluk
ningstoget. Holdføreren kan 
være en overassistent, assi
stent eller redningsfører fra 
Falck. Kravene til ham er, at 
han har gennemgået de to 
plus fire uger lange befa
lingsmandskursus på brand
skolen, og at han følger med 
i slukningstoget. Ikke noget 
med, at både udrykningsle
der og holdfører ankommer 
pr. personbil til brandstedet.

- Når vi kommer op på otte 
mand, vil vi ikke forlange, at 
alle skal møde på stationen 
og køre i slukningstoget. Hvis 
der f. eks. på en Falck-station 
er holdfører plus tre red

dere til stede, kan de udmær
ket rykke ud og lade resten 
af styrken - fire mand - 
komme bagefter i en person
bil (jvf. i øvrigt tegningen).

De fire mand på brandstedet 
skal
1.

2.

Foretage rekognoscering 
(holdfører)

t
Redde dyr og mennesker

Ht
Når vi mener, at der skal tre
til dette job, hænger det sam
men med, at der eventuelt 
skal trænges ind med fuld 
åndedrætsbeskyttelse. Det 
kræver to mand. Den tredje 
skal blive ved pumpen. 
Man vil altså ikke hindre

De enmandsbetjente vogne hører til busdrift - ikke til brandvæsen.

Skal alle otte rykke ud sam
tidig fra Fakk-stationen?

Falck i at køre straks, hvis 
der er reddere hjemme?
- Nej. Men vi vil væk fra en- 
mandsbetjente sprøjter. Det 
er af saglige grunde ikke ac
ceptabelt. Blandt andet for
venter publikum jo, at der 
sker noget, når brandvæsenet 
ankommer. Og i den hense
ende er én mand ingen mand.

Hvad med stationer med 
minutforpligtelse?

- Der godkender vi special
aftaler. F. eks. har man i 
Tårnby den aftale, at der 
straks kører fire mand i før
ste udrykning. Resten kom
mer bagefter. Standardregle
mentet er tilpasset således, at 
førsteindsats kan påbegyndes 
af de fire.
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På automobilsprøjten: Holdfører 
+5 mand. På dre jest igen: 2 mand.

Hvad kan et slukningstog 
nu bestå af?

I større byer:
Automobilsprøjte plus dreje
stige.

/ mindre byer og blandede 
områder:
Automobilsprøjte plus slan
getender.

/ deciderede landområder: 
Let sprøjte plus tankvogn 
samt slangetender.

- Den lette sprøjte og tank
vognen kan dog i visse tilfæl
de erstatte automobilsprøjte 
plus slangetender som 2. el
ler 3. slukningstog.
- Det kan f. eks. ske i byer, 
der lige har passeret grænsen 
på 15.000 indbyggere.
- Som eksempler på decide-’ 
rede landområder, der har 
fået godkendt let sprøjte og 
tankvogn i stedet for auto
mobilsprøjte, kan nævnes 
Jægerspris og Kolind.

Hvilke krav stilles der til den 
tankvogn, der sammen med 
let sprøjte skal kunne danne 
et slukningstog?

- Ingen. Ideen er, at den skal 
være „rullende branddam“. 
Det eneste, vi forlanger, er, 
at det skal være et anerkendt 

ft

Til tankvognen, der sammen med let sprøjte skal kunne erstatte en 
automobilsprøjte, stilles IKKE de samme krav som til nogle af de nu
værende tankvogne, f. eks. denne fra Gilleleje.

chassis, og at der skal være 
mindst 6.000 liter på tanken. 
Derudover en fyldnings- og 
tømningspumpe.
- En større tankvogn, som 
f. eks. Falck har i Randers, 
er et selvstændigt og større 
køretøj, bl. a. fordi den er 
forsynet med pumpekapaci
tet.
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Ekstra mandskab til brandvæsenernes førsteudrykning kommer til at 
kert, at pengene er spildt - måske kan brandskaderne nedsættes???

Hvorledes forestiller man sig 
den lette sprøjte?

- Den økonomiske gevinst 
ved at anvende let sprøjte 
plus tankvogn ligger i, at olie
selskaberne afskriver deres 
tankvogne hurtigt, hvorfor 
brandvæsenerne kan købe 
funktionsdygtige køretøjer til 
billige penge (red: 1 krone er 
den hidtil laveste købspris). 
Den lette sprøjte skal kunne 
bygges på et 3-tons chassis, 
f. eks. Mercedes-608 kasse
vogn, der har de fire døre og 
kun kræver beskedent karros
seriarbejde i forhold til de 
nuværende automobilsprøjter 
på de dyrere 6-tons chassis’er.

Hvornår bør CF-korpset til
kaldes fremfor nærmeste 
brandvæsen til assistance?

- Uanset hvor positiv man 
kan være for tanken om at 
udnytte Civilforsvarets ud
rykningskorps i fredstid, må 
det slås fast, at man ikke skal 
kalde noget fra CF-korpset, 
hvis det samme kan fås fra 
et nærmere liggende brand
væsen.
- Det, der er afgørende, er, at 
det, der er behov for til assi
stance, skal hentes fra det 
nærmeste sted (kommunalt 
brandvæsen - Falck - CF- 
korpset), hvor det findes. Og 
det er rekvirenten, der skal 
bestemme, hvad der skal rek
vireres.

- Apropos Civilforsvaret bør 
man nok endnu en gang stu
dere „Meddelelser nr. 31 
fra Statens Brandinspektion“, 
hvor CF-korpsets udryk
ningsenheder er specificeret.

koste penge. Men det er Ikke slk-

Så kan man måske undgå, at 
et brandvæsen tilkalder CF 
for at få vandforsyning, men 
først ved CF-korpsets an
komst erfarer, at der møder 
normal slukningshjælp, fordi 
man ikke ved rekvisitionen 
har specificeret, hvad man 
skulle bruge.

Uddannelsens fremtid 
på baggrund af 
ti års skolevirksomhed?

- De deltidsbeskæftigede skal 
nu efterhånden alle have en 
uddannelse på 75 timer for
delt over ca. 1 år. Vi tænker 
at undervise om aftenen og 
i week-ends, og blandt andet 
vil CF-korpsets skoler blive 
taget i brug til denne store 
undervisningsopgave...

(Kjær)

I dette nummer af „HJÆLP" er der ingen Falck-kommentarer til de kommende 
retningslinier. Korpset vil give medarbejderne mulighed for at ytre sig, f. eks. 
ved at sende kommentarer til næste nummer af bladet.

Det har været fremme i dagspressen, at de forventede retningslinier vil betyde, 
at en række kommuner i fremtiden vil vælge eget brandvæsen fremfor Falck.

Selv om Statens Brandinspektion er en uvildig instans, dementerer Gunnar 
Haurum muligheden for, at dette skulle blive en sandsynlig udgang af nogle 
saglige synspunkter for at øge brandvæsenernes slagkraft.
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AAGE RØRMARKS 
REDNINGSBIBLIOTEK 

I HELLERUP
Åge Rørmark var manden bag rednings
biblioteket, der blev oprettet i 1935.
Inspireret - vel nok - af den 4. interna
tionale redningskongres, der fandt sted i 
København året før. Biblioteket skulle 
danne basis for en redningsskole. Godt 
nok eksisterede der allerede på det tids
punkt en skole, men den omfattede kun 
ambulancetjeneste, dyreredning og røg
dykning. Biblioteket blev anbragt i for
bindelse med museet, der den gang be
stod af nogle gamle, hestetrukne sprøj
ter, noget gammelt røgdykkerapparatur 
samt en masse billeder.
En lang årrække drev Aage Rørmark bib
liotek sideløbende med sit daglige virke 
i korpset. Han indså så det hensigts
mæssige i at samle museum, film- og fo
redragsvirksomhed, kontakter med ud
landet samt bibliotek under én hat, og 
han forelagde sine synspunkter for direk
tionen. Den 3. oktober 3956 - på korp
sets 50 års dag - meddelte afdøde direk
tør William Falck i sin jubilæumstale sit 
tilsagn til oprettelsen af Redningsteknisk 
Institut. Korpsets gave til det danske 
samfund, sagde pressen.
Målsætningen for instituttet var:
at drive museum for at få et bagudrettet 
overblik over fagets udvikling
at skabe grundlag for undervisningsmate
riale samt
at efterforske ulykker i ind- og udland 
med særligt henblik på sikkerhed, uddan
nelse og materiel.
Året 1959 blev afgørende for Rednings
teknisk Instituts videre udvikling. Aage 
Rørmark deltog i det Tyske Livrednings
forbunds kongres i Wiessbaden. Dette 
førte til en invitation til Haags samariter- 
organisations 40 års jubilæum, hvor den

Internationale Redningsunions bestyrelse 
blev genoprettet efter 20 års uvirksom
hed. Aage Rørmark valgtes til vicepræsi
dent og udformede Interrescues nye pro
gram, som bl. a. gik ud på, at medlems
landene skulle oprette nationale under
afdelinger i lighed med Danmarks Red
ningsteknisk Institut - Intcrrcscue Den
mark.
Helt frem til 1974 havde Redningstek
nisk Institut domicil på Falck-stationen 
på Amager Strandvej. Så blev imidlertid 
villaen i tilknytning til Hellerup-stationen 
ledig, og den 1. juli 1974 flyttede Aage 
Rørmark med arkiv og bibliotek ind i vil
laen. Museet forblev på Amager Strand
vej, men der er tale om, at det inden for 
en overskuelig fremtid skal forlægges til 
provinsen.
Hovedlinierne i arbejdet er stort set de 
samme i dag som for 20 år siden. I ar
kivet i Hellerup er samlet ca. 24.000 kort 
over stedfundne ulykker fra den ganske 
verden. Det er rigsulykkeregistraturen. 
Og for at nævne noget aktuelt, er Ambu
lancekursus II baseret på oplysninger fra 
dette arkiv. En stor fordel ved at under
vise i stedfundne ulykker er, at uanset 
hvilket resultat, man kommer frem til 
under skolearbejdet, så har man altid et 
realistisk sammenligningsgrundlag i form 
af rapport over den faktiske rednings
indsats.
Biblioteket i Hellerup omfatter over 3000 
bind plus småtryk samt et kartotek med 
ca. 20.000 kort. Det er en enestående 
samling af oplysninger vedrørende ulyk
ker. Oplysninger, der brugt på den rig
tige måde, kan være ulykkesforebyggen
de, og som er indsamlet ved hjælp af om
kring 500 udenlandske kontakter.
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AV- 
UDSTYR
15 forskellige steder i lan
det er der nu placeret AV- 
udstyr i form af overhead
projektor, diasfremviser med 
tilslutning for kassette-bånd
optager samt 16 mm film
fremviser.
Det nye udstyr skal dels be
nyttes i forbindelse med ud
dannelse og dels i forbin
delse med information om 
korpset.
For at undgå betjeningsfejl 
er udstyret standardiseret, 
og fra hver af „udlånsstatio
nerne“ har medarbejdere 
deltaget i et mindre betje
ningskursus.
Så snart som muligt vil AV- 
udstyret blive suppleret med 
et nyt katalog med tilbud 
om films, dias m., men 
indtil videre henviser vi til 
de muligheder, der fremgår 
af lederinstruksens afsnit 8 
angående film.
De 15 udlånsstationer:

78.000 så Falck-film i 1975

Antal udlån Antal tilskuere

Når NØDEN er størst 948 57.517

Førstehjælp v/ trafikulykker 111 4.616

Alarm 38 3.551

Pust liv 43 4.549

Brandsikker 44 4.850

Falck i flyvende fart 26 2.535

HJÆLP 2/76

Station Udlånsområde Overhead Diasfremv. 16 mm

Gladsaxe Storkøbenhavn X X X
Hillerød Nordøstsjælland X X X
Slagelse Vestsjælland X X X
Næstved Sydsjælland X
Nykøbing Falster Lolland/Falster X X X
Hjørring Vendsyssel X X X
Ålborg Nordjylland X X X
Skive Midtjylland X X
Holstebro Midtjylland X
Århus Midtjylland/øst X X X
Vejle Sydjylland/øst X X X
Esbjerg Vestjylland X X X
Haderslev Sønderjylland X X X
Odense Fyn/Langeland X X X
Fællesforbundet Koncern/reserve X X X
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Lindgaard Nielsen:

TILLIDSMANDEN HAR ORDET

De nye vagtordninger
Med lov nr. 48 af 11. marts 
1975 om forlængelse af kol
lektive overenskomster be
grænsede overenskomstfor
handlingerne sig selv til det 
minimale. At vi så fik mere 
end det. man i loven har 
skitseret, er en anden sag. 
men det var tiltrængt.

Man var ved overenskomst
forhandlingerne fra korpsets 
side ikke interesseret i at dis
kutere vagtordninger, hvilket 
man ifølge loven heller ikke 
skulle. Men fra redderside, 
og jeg tpr også godt sige le
dernes side, var man klar 
over, al med indførelsen af 
300 minutters bestemmelsen 
kunne man ikke på alle sta
tioner fortsætte med de nu
værende vagtordninger, lit 
og ofte står en station på et 
ret tidligt tidspunkt af afte
nen i den situation, at de 
vagthavende reddere har 
brugt deres køretid op. Der
for måtte der findes en eller 
anden måde, så man havde 
disponibelt mandskab, som 
kunne køre uden at komme i 
konflikt med 13 timers be
stemmelsen ifølge arbejder
beskyttelsesloven.

Vi optog så efter ønske Ira 
korpset en forhandling i no
vember måned for eventuelt 
at finde frem til en vagtord

ning. som kunne bruges helt 
eller delvis på de forskellige 
stationer over det ganske 
land. Vi må jo nok her slå 
fast, at det er vidt forskelligt, 
hvilke behov der er for varie
rende vagtordninger. Nogle 
har meget kørsel om aftenen 
og natten, hvilket kan skyl
des. at de er placeret ved et 
stærkt trafikeret knudepunkt. 
Andre har langt at køre til et 
sygehus. Alt afhængig af den 
enkelte stations aktivitet kan 
der diskuteres vagtordninger, 
som måtte passe. Vi fandt 
frem til tre andre vagtordnin
ger. end dem vi kender i vo
res nuværende hovedoverens
komst.
De nye vagtordninger er la
vet som en tillægsaftale til 
overenskomsten og kan opsi-

Nogle kan lide cn morgensovn 
inden for den forskudte dognvagt.

ges med tre måneders varsel 
fra begge parter. Aftalerne 
vil selvfølgelig blive opsagt 
sammen med hovedoverens
komsten, som herefter gerne 
skulle fortsætte i forbedret 
form efter endte nye for
handlinger.
De tre vagtordninger er:

Næstved-vagtcn
Denne vagt blev lavet af 
Reddcrnes Landsklub for fire 
år siden og blev den gang ta
get med til en overenskomst
forhandling, men havde in
gen interesse fra korpsets 
side. Det må dog bemærkes, 
at på det tidspunkt var fri
døgnsbegrebet ikke, som vi 
kender det i dag. Vagtordnin
gen er en firc-skift vagt, som 
har en normal dagvagtsuge
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efterfulgt af dag-nat-fri. Den
ne kører over 28 dage og gi
ver en arbejdstid på 49 timer 
26 minutter.
Lønnen er som døgnvagtsløn, 
på den station man er ansat, 
samt et tillæg på kr. 100,- pr. 
måned. Vagten er ikke effek
tiv om natten, idet der kun 
skal køres det, der kommer 
ind, herunder hjælp til nabo
stationer, hvis dette skulle 
være nødvendigt.
Denne vagtordning er blevet 
mødt med rynket pande 
rundt omkring, da den - bort
set fra den første uge - kun 
giver mulighed for at arbejde 
og sove, arbejde og sove.
Jeg har imidlertid været i 
Næstved og talt med de red
dere, som kører vagten. De 
var alle glade for den. Man 
havde lavet en statistik, som 
tydeligt viste, at de ikke var 
blevet overanstrengt på deres 
nattevagter. Der er da også 
andre stationer, der har ytret 
ønske om at indføre denne 
vagt.

Forskudt døgnvagt
På denne vagtordning møder 
man fra kl. 12.00 middag til 
næste morgen kl. 07.30. Man 
skærer simpelt hen fire timer 
af hvert vagtdøgn. Man ar
bejder effektivt til kl. 16.00, 
hvorefter man til kl. 20.00 
kører uden minuttælling. 
Hvis ikke der er kørsel, må 
man sidde på stuen. Samtidig 
er den længe ønskede aften
spisepause kommet frem. 
Hvis den ikke holdes, betales 
en halv time.
Kl. 20.00 begynder så de 300 
rapportminutter.
Lønnen er stationens sæd
vanlige døgnvagtsløn.
Denne vagtordning er en, 
som kan bruges af mange, 
efter hvad vi erfarer. Nogle 
kan lide at få en god lang
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Er det måden, at andre skal køre for Falck?

morgensøvn, andre kan bru
ge formiddagstimerne af fa
miliære grunde (ofte har ko
nen et formiddagsjob, og så 
sparer man udgift til børne
pasning).

DDN-vagten
Den vagtordning kender vi jo 
fra vore kolleger i Køben
havn. Den kører med to lan
ge dagvagter. Én nattevagt 
efterfulgt af tre fridage. Til 
den vagt kræves der seks 
hold, som kører i en periode 
over seks uger.
Den har en gennemsnitlig ar
bejdstid på 38 timer 40 mi
nutter pr. uge. Der er effek
tiv arbejde på alle vagter - 
også om natten. Den vagt
ordning har man diskuteret 
meget i provinsen. Den kræ
ver meget mandskab, så den 
er kun anvendelig på de store 
stationer.
Lønnen er dagvagtsløn plus 
kr. 400,- pr. måned.
Fra korpsets side er man, ef
ter hvad vi erfarer, tilbage
holdende med denne vagt. 
For det første fordi den kræ
ver nyansættelser i stor stil, 
for det andet er man bange 
for ikke at kunne beskæftige 
folk om natten. Det sidste 
kunne vel løse sig selv.

Det skal understreges, at de 
før omtalte vagtordninger 
alle er baseret på frivillig ba
sis, ingen kan tvinges på dis
se vagtordninger, ligesom vi 
jo heller ikke kan kræve at få 
en af ordningerne. Altså det 
er frivilligt.
Det hele er så nyt endnu, så 
vi har ikke i øjeblikket føling 
med, hvor mange steder man 
benytter sig af de omtalte 
vagter. Men vi har en for
modning om, at korpset, når 
det kommer til stykket, ikke 
er så interesseret i at indføre 
mere end en enkelt af vagter
ne. Det koster jo penge at 
indføre de andre - i form af 
mere mandskab. Nej, så vil 
man hellere alliere sig med 
fremmede vognmænd, disse 
får en radio plus et skilt „Vi 
kører for FALCK“. Er det 
måden?

Hvad med vores image?
Til det sidste afsnit ved jeg 
godt, at direktionen vil sige, 
at det er vores skyld, at det 
er nødvendigt med sådanne 
aftaler. Men det er ikke vores 
skyld. Vi følger en lovbe
stemmelse, og loven gælder 
jo for alle - også falckredde
ren.

Lindgaard Nielsen.
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Næstved redderne 
fandt selv deres vagtordning!

Ideen
- Efter en del diskussion 
blandt mandskabet her på 
stationen var vi stort set 
enige om, at vi gerne ville 
væk fra døgnvagten. Vi syn
tes, at det var alt for lang 
tid at være på arbejde i 24 
timer. Dels rent arbejdsmæs
sigt, men også i høj grad i 
forbindelse med vort familie
liv. De fleste er gift, og det 
er ikke rart med en døgn
vagt, hvis begge parter ar
bejder.
- På vagtstuen havde man 
indført en 4-skiftet vagttur
nus, og vi ville derfor prøve 
at finde noget tilsvarende. 
Det var et større problem, 
for dels ville vi gerne finde 
en ordning, hvor vi kunne 
imødegå nogle af de proble
mer, der opstod i forbindelse 
med indførelsen af 300-mi- 

Naturligvis må vi prøve at hjælpe nabo-stationerne. Fra venstre: Drifts
leder C. Qvist, redderne Hans Hansen og Mogens Jensen samt vagt
mester Erik Rasmussen.
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nutters reglen, men vi skulle 
samtidig tage hensyn til, at 
stationen ikke kunne forven
te at få tilladelse til, at en 
eventuel ny ordning medfør
te ansættelse af personale i 
større stil.

Ordningen
- Vi fandt frem til den ord
ning, som vi nu forsøgsmæs
sigt har kørt siden 1. septem
ber 1975. Selv om det kræ
vede ansættelse af yderligere 
2 mand, gik korpset med til 
forslaget.

Stationens mandskab består 
nu af:
20 mand på 4-skift
4 mand på 3 + 3-vagt

1 mand på normal dagvagt
1 garagemester (mekaniker) 

på normal dagvagt samt
2 Falckoliner

- Vi var ikke ubekendt med 
andre vagtordninger. Gen
nem de sidste 4 år havde vi 
„kørt“ med Vejle-vagten, og 
denne fandt vi betydeligt 
bedre end døgnvagt. Men vi 
er endnu mere tilfredse med 
denne nye 4-skiftede ord
ning, som i daglig tale efter
hånden alle steder kaldes for 
„Næstved-vagten“.
Vagtordningen omfatter 4 
hold, der i en periode på 28 
dage kører med en normal 
dagvagtuge efterfulgt af dag- 
nat-fri. En arbejds- og vagt
tid på 48 timer og 56 minut
ter. Vagtordningen er effek
tiv for så vidt angår alle for
mer for kørsel - herunder 
også eventuel bistand til an
dre stationer - hvorimod sta
tionsarbejde ophører senest 
kl. 21.00. Efter dette tids
punkt er «der almindelig hvi
letid, når kørsel ikke fore
kommer.

Effektiv tid
- Selv om vagtordningen er 
effektiv, og selv om vi også 
skal hjælpe andre stationer, 
vil vi sætte et stort spørgs
målstegn ved, om det kan 
lade sig gøre, at én mand
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Tillidsmand Mogens Jensen er 
glad for, at det lykkedes at få 
gennemført den nye vagtordning.

kommer til at køre effektivt 
i alle 48 timer og 56 minut
ter. Det er endnu ikke sket 
i de 5 måneder, vi har kørt 
systemet. For at følge lidt 
med har vi fremstillet en 
statistik for hver enkelt mand 
- og vi kan godt påstå, at 
ingen er blevet udnyttet. Må
ske vil det med denne vagt
ordning kunne ske på landets 
største stationer såsom Kø
benhavn, Ålborg, Arhus og 
Odense. Men vi vil alligevel 
tvivle.

Hvis der er travlt, vil man 
på en døgnvagt dels kunne 
køre 13 timer uafbrudt og 
dels vil man herudover kun
ne risikere yderligere ture på 
dispensationen - ambulance
udrykninger og indlæggelses
ture. Det siger sig selv, at 
man ikke kan være på top
pen i så mange timer. Hos os 
vil vi maximalt komme til at 
køre 12 timer i all - arbejds
tiden er ikke længere. Til 
nød eventuelt lidt overtid. 
Men det betyder heller ikke 
så meget efter en 12-timcrs 
vagt som efter 24 timer. I øv
rigt prøver vi at klare turene 

omkring vagtskiftet med 3 
3’ere. Dette er de indforstået 
med, men de får hermed og
så mange gode ture.

Hvad siger kunderne?
- Blandt vore kunder har vi 
også kunnet spore, at den 
nye vagtordning er bedre. 
Kunderne forventer, at der 
kommer en frisk redder med 
en kvik bemærkning. Det 
kan være svært på en tur 
klokken 2 om natten, hvis 
man har været på arbejde si
den klokken syv om morge
nen dagen før. Når man først 
er begyndt klokken atten, er 
man betydeligt mere frisk 
ud på de små limer.

- Vi kan også mærke del 
ved, at vi ikke har 300-mi- 
nutters reglen al tage hensyn 
til. Hvis vi skal køre en læn
gere tur, der ikke kan kom
bineres med andre stationers 
transporter, kan vi selv køre 
helt igennem. Vi har hørt 
mange abonnenter udtrykke 
tilfredshed med dette. De 
mange skift undervejs giver 
all for megen spildtid, er en 
ulempe for abonnenterne og 
sidst, men ikke mindst, ci
der et ikke ubetydeligt fare
moment i forbindelse med 
skift på landevejene.

Der er ingen på stationen, 
der prøver al „trække ture
ne“. Vi vil gerne køre så me
get som muligt, og overtid er 
vi ikke så interesseret i. Vi 
vil gerne hjem til familien. 
Men del hænger også sam
men med, at lønnen gennem 
de seneste år er blevet så 
meget forbedret, at vi ikke 
behøver overtid.

Også hjælp til andre 
stationer
- Som vi tidligere har nævnt, 
vil vi meget gerne hjælpe 
nabo-stationerne. Men tilsy
neladende har de fået det 
indtryk, at på grund af vores 
vagtordning, skal vi køre alt 
for dem, så de selv kan spa
re på de 300 minutter. Ofte 
horer vi. at Næstved jo al
ligevel ikke kan hjælpe. Men 
det er dog begrænset, hvad 
vi kan køre med den styrke, 
vi har. Vi skal mere betrag
tes som et sikkerhedsnet for 
andre.
- Efter en station af Næs
tveds størrelse (30.000 ydel
ser om året) finder vi ord
ningen virkelig god. Men vi 
kunne ønske, at der på hvert 
vagthold kom én mand me
re. Herved kunne vi også i 
større udstrækning hjælpe 
vore nabo-stationer. Det er 
vor opfattelse, at større sta
tioner vil have størst glæde 
af denne vagtordning. Men 
det er vel også de større sta
tioner, der har mest aktivitet 
i nattimerne.

Hvad siger andre?
Blandt vore kolleger på 

andre stationer har vi indtryk 
af, at man er en smule mod
stander af denne vagtord
ning. Men det er også vores

Vagtmester Erik Rasmussen er fri 
for at administrere den vanskeiige 
300-minutters regel.
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MARTS 1976

Ma 1 07.00-16.00
Ti 2 07.00-16.00
On 3 07.00-16.00
To 4 07.00-16.00
Fr 5 07.00-16.00
Lø 6 Fri
Sø 7 Fri
Ma 8 07.00-18.15
Ti 9 18.00-07.00
On 10 Fri
To 11 07.00-18.15
Fr 12 18.00-07.00
Lø 13 Fri
Sø 14 18.00-07.00
Ma 15 Fri
Ti 16 07.00-J8.1 5
On 17 18.00-07.00
To 18 Fri
Fr 19 07.00-18.15
Lø 20 18.00-07.00
Sø 21 Fri
Ma 22 18.00-07.00
Ti 23 _Fri
On 24 07.00-18.15
To 25 18.00-07.00
Fr 26 Fri
Lø 27 07.00-18.15
Sø 28 07.00-18.15
Ma 29 -07.00-1-6.00
Ti 30 07.00-16.00
On 31 07.00-16.00
23 arbeidsdage ekskl 4 lordage

Redderne Jens Hansen, Hans 
Hansen og Gunnar Larsen er eni
ge om, at arbejdsmiljøet er blevet 
bedre.
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indtryk, at dette væsentligt 
skyldes, at man ikke er helt 
klar over, hvordan arbejds
tiden om natten skal fortol
kes. 1 aftalen fremgår det 
klart, at efter klokken 21 op
hører stationsarbejdet. På 
stationen her har vi det nu 
også sådan, at hvis vi er fær
dige i garagen kl. 20, skal vi 
ikke absolut finde på noget 
at bestille. Til gengæld gør 
vi også vognene rene, hvis 
vi kommer hjem midt om 
natten. Der er ingen, der for
langer, at vognene bliver po
leret, men det tager jo heller 
ikke lang tid at spule en 
kranvogn over med en vand
slange. Hvis der ikke er me
re at køre med, kan vi om 
aftenen hygge os ved fjern
synet eller over en pot bil
lard, og om natten kan vi 
sove. Det er jo også begræn
set, hvor megen kørsel der er 
fra midnat til klokken seks 
om morgenen.

Vi er godt tilfreds
- Rent feriemæssigt synes vi 
også, det er en god ordning. 
Selv om der er 4 mand, der 
har ferie samtidig, vil vi om 
dagen, når de to hold mø
des, kun mangle 2 mand. Og 
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om natten vil der altid kun 
mangle 1 mand.
- Vi er så tilfredse med den
ne ordning, at vi har svært 
ved at finde ulemper. Ord
ningen og tilfredsheden med 
denne præger også hele mil
jøet på stationen. Vi kan 
måske udtrykke det bedst 
ved at sige, at der her i Næs
tved ikke findes én eneste 
redder, der ikke er tilfreds 
med vagtordningen. Det bli
ver formentlig svært at finde 
en station, hvor alle er til
fredse med den vagtordning, 
der køres.

/pez

Der kan godt blive tid til en pot 
billard. Nederst station Næstved 
- foregangssted for den ændrede 
vagt.
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En del Falck-stationcr har i tidens løb 
klaget over, at breve fra hovedkontorerne 
er for længe undervejs. Det kan mange 
gange være af vigtighed, om et brev når 
frem den ene eller den anden dag. Det 
gælder således værdipapirer, løndokumen
ter og lignende.
Efter et par konkrete tilfælde med lang 
postekspeditionstid kontaktede vi Po
stens Kundetjeneste, og vi blev enige om 
i fællesskab at foranstalte en undersøgel
se over 1 x/2 måned.
11 særligt udpegede Falck-stationer tids
stemplede hvert eneste brev, de modtog 
fra København. Så snart postbudet an
kom, gik kuverten direkte i stempeluret 
på stationen. I perioden blev der i alt ud
sendt næsten 150 breve af forskellig stør
relse. Postvæsenet har nu undersøgt ma
terialet med følgende konklusion: 

143 breve er undersøgt. Af disse ankom 
127, d.v.s. 89 %, dagen efter afsendelsen 
fra København. 12 breve ankom den an
den hverdag efter afsendelsen, og om dis
se 12 kan siges, at en del ankom mandag 
til stationerne, fordi de var afsendt fredag 
fra København. Resten - 4 breve - an
kom senere, og Postens Kundetjeneste 
har benyttet lejligheden til at undskylde 
herfor.
Det eneste sted, hvor vi efter denne un
dersøgelse skulle have lidt unormal post
gang, er til Odense, og dette forhold vil 
vi internt søge at løse.

Når Falck-stationerne klager over post
besørgelsens langsommelighed, er der ef
ter denne undersøgelse noget, der kunne 
tyde på, at fejlene skal findes inden for 
egne rækker.
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Håndbog nummer
syv er på vejrednings

håndbog

FAtCK

hjælp. Vagtinstruks, Perso
nalehåndbog, Ambulance
håndbog. Lederinstruks og 
Forureningshåndbog. Red
ningshåndbogen må nok si
ges at være lidt af en ny
skabelse. Vi har i denne bog 
forsøgt al gøre vejledningen 
mere overskuelig end før. Vi 
har bibeholdt det kendte sy
stem fra Vagtinstruks og Au- 

lohjælp med journalnumre, 
men har dertil fojel side
numre, som skulle gøre det 
mere overskueligt og meget 
nemmere at finde frem til

Nu kommer håndbog num
mer syv redningshåndbo
gen. El nyt supplement til 
vores i forvejen udmærkede 
serie, som består af: Auto-

netop den redningsindsats, 
vi står overfor. Bogen er delt 
op i ni hovedgrupper og 
inden for hver af disse grup
per er der plads til 99 sider. 
Der er afstand mellem de en
kelte numre, så der hele 
tiden er plads til nye vej
ledninger inden for hver 
gruppe.

Eksempel fra den nye redningshåndbog.
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De ni grupper:

1. Brandslukning
2. Redningsarbejde 

ved brand
3. Specielt redningsarbejde
4. Redningsarbejde 

ved elevatorer m.m.
5. Redningsarbejde / 

søulykker
6. Farlige stoffer
7. Dyreredning
8. Større ulykker / fly-tog
9. Diverse

Specialister med på råd
Baggrunden for bogen, der 
skal være at finde i alle red
ningskøretøjer, automobil
sprøjter plus på alle vagt
stuer, er et gruppearbejde, 
som fandt sted i Ålborg i 
1973. Derudover har vi på 
hvert enkelt felt kontaktet 
specialister - på området 
uden for Falcks egne rækker 
- for at gøre bogen så kor
rekt som muligt.
Det er umuligt på denne kor
te plads at gennemgå samt
lige ni afsnit, men et par af 
dem fortjener ord med på 
vejen.
For eksempel er der grund 
til at nævne afsnit otte, hvor 
vi giver nye retningslinier for 
indsats ved større ulykker. 
1 sådanne situationer udnæv- 
nes en skadestedsleder, der 
igen udpeger fire underlc- 
dere med ansvaret for føl
gende indsats: Brandsluk
ning, redningsarbejde, ambu
lancetjeneste og personale. I 
håndbogen er der en „huske
seddel“ til hver af de fire 
underledere.
I samme afsnit behandler vi 
begrebet flyulykker. Vi har 
lavet en samlet oversigt over 
de flytyper, som benyttes af

de danske flyselskaber. De er 
alle afbildet med hver sin 
farve, så det tydeligt frem
går, hvor nødudgangene fin
des, og hvordan de betjenes. 
Samtidig giver vi andre op
lysninger af betydning for 
redningsarbejdet - som f.eks. 
type og mængde af brænd
stof, og om der er trykfla
sker om bord.

Hvert firma sin farve
Systemet med angivelse af 
farver (hvert firma sin farve) 
er også brugt i afsnit fire, 
der handler om rednings
arbejde ved elevatorulykker. 
Her findes der adskillige ele
vatortyper med hver sin be
tjeningsvejledning. Vi har 
gennem tekst og tegninger 
forsøgt at gennemgå de en
kelte fabrikater.
Gruppe syv, som omhandler 
dyreredning, er blevet en 
oversigt - vi synes selv glim
rende gennemillustreret - 
over, hvordan dyr reddes i 
forskellige ulykkessituatio

ner, enten det drejer sig om 
redning under brand, ind
fangning eller rejsning. Man 
kan f. eks. godt løfte en hest 
i halen - gør man det sam
me med en ko, vil halen 
falde af. Hvalindfangning er 
der også anvisning på i tekst 
og billeder.
Afsnit tre må siges også at 
have væsentlig betydning. 
Det beskæftiger sig blandt 
andet med elektricitetsulyk
ker. Det kan være svært i 
den akutte situation at kun
ne huske den korrekte frem
gangsmåde, når ledningerne 
skal gøres spændingsløse.
Det må nok være på sin 
plads at rette en tak til red
der Frank Hansen fra station 
Hørsholm. Han har - ved si
den af at passe sin daglige 
vagttjeneste - gennemillustre
ret håndbogen. Netop det, at 
alle tegninger er fra hans 
hånd, gør den for os at se 
mere overskuelig.

Henrik Sandum
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BREVE UDEFRA

Falck, Kolding
Hermed en meget hjertelig tak for udvist fortræffelig service en søndag, da en vandslange 
på min vogn var „brudt ned“. Den blev repareret på Falck-stationen, mens vi ventede, 
og mens mine to passagerer af en Falck-mand blev vist rundt. - Og vi nåede fint hjem 
til Silkeborg.
Jeg ved godt, at service er omfattet af mit abonnement. Men jeg finder, at den venlighed 
og effektivitet, vi blev mødt med ved denne sjældne lejlighed, hvor jeg gør brug af abon
nementet, fortjener en særlig tak.

Venlig hilsen
Hans Grønkvist.

Redder Hermann Kuhrt varetog reparationen, medens redder Kurt Olsen stod for rund
visningen.

Falcks Redningskorps
København A/S

Assistance på Birkerød-stationen
Fredag den 4. juli 1975 kl. ca. 18 henvendte jeg mig på Deres Birkerød-station med en 
kogende køler på min personvogn uden at have kunnet få assistance på aut. værksted i 
Birkerød.
Hermed udtaler jeg min uforbeholdne tak og ros til korpset for den høflige og saglige 
hjælp, man ydede mig omgående ved min henvendelse på Birkerød-stationen.
Deres hjælp gjorde normal kørsel mulig for mig i week-enden, og vognen er nu endelig 
repareret hos sædvanlig reparatør.
Den af Dem ydede hjælp er forbilledlig service navnlig i en tid, hvor denne „vare“ bliver 
stadig sjældnere.

Med venlig hilsen
Direktør Jørgen Falck G. Steen Pedersen.
København
Må jeg herved takke for den gæstfrihed, De viste dr. John F. Connolly, og for den værdi
fulde information, De forsynede ham med.
Dr. Connolly vendte tilbage med en entusiastisk rapport fra sit besøg hos Dem og Deres 
kolleger. Han fandt besøget nøjagtig så interessant og informativt, som jeg havde forud- 
sagt, det ville blive.
Jeg havde på forhånd givet dr. Connolly det materiale om Falck, som jeg modtog hos 
Dem, og han fandt - som jeg - at man kun kan danne sig et rigtigt indtryk af Falcks om
fattende funktioner og storslåede service ved direkte og personlig kontakt.
Inden jeg slutter, vil jeg benytte lejligheden til endnu en gang at takke Dem for den glæde, 
jeg har haft af mine besøg hos Dem.
Med oprigtig respekt sender jeg

mange venlige hilsener
Merle M. Musselmanp, M.D.

Professor of Surgery
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EKSEMPLER PÂ GOD SERVICE

Falcks Redningskorps
Vesterbro
Da min kone og jeg flyttede ind i 1930 i en nyopfort ejendom, blev vi enige om, at det var 
klogt at forebygge en evt. odelæggelse ved brand, og vi tegnede derfor abonnement på 
Falck.
I de mange år har jeg aldrig haft personlig kontakt med korpsets folk. Det skete først, da 
jeg efter et langt livs perfekt helbred blev syg som 86-årig, indlagt og opereret på Bispe
bjerg hospital. Efter udskrivningen krævede sygdommen ambulant behandling, og jeg 
måtte jævnligt mode på hospital. Jeg har gjort brug af Falcks sygetransport og derved 
lært mange af Deres chaufförer at kende. Med glæde har jeg konstateret, at de alle ud
førte deres krævende job med den største venlighed og omsorg. Andre patienter, som er 
blevet befordret sammen med mig, har gjort den samme erfaring. Der gores alt for at 
mildne vore lidelser under transporten, og derfor synes jeg, at disse fortræffelige folk 
fortjener en hjertelig tak for den glimrende hjælp, de yder mig og mine lidelsesfæller. Tal
rige Falck-reddere er i den sidste tid blevet rost for heltemodig indsats, men sygetrans
portens dygtige folk præsterer hver dag et prisværdigt arbejde.
Jeg beder Dem overbringe dem min tak.

Med venlig hilsen
A. V. Olsen

Falck Nykøbing F
Den 15. november 1975 havde jeg et automobiluheld på vejen til Gedser. Jeg vil hermed 
bede Dem overbringe min hjerteligste tak til alle Deres medarbejdere, som hjalp mig og 
min familie.

Med højagtelse
Jerzy Mitoraj 
Den polske ambassade 

Til de flinke fyre hos
Falck Odense
Mine forældre og jeg vil gerne sige jer tak for hjælpen søndag aften. Som tak for kaffe 
sender vi en sukkerskål, der ikke kan gå i stykker. En særlig tak til den friske unge mand, 
som kørte os til Arhus.

Venlig hilsen
Maja Poulsen

Den friske unge mand var Harry Hansen, Odense.

Falck, Polititorvet
I tiden 24.-26. november har korpsets medarbejdere med meget kort varsel og på forbil
ledlig måde bistået Rådet for Større Færdselssikkerhed under en filmoptagelse på Israels 
Plads. De involverede bedes herigennem modtage en hjertelig tak.

Rådets repræsentant I København
Venlig hilsen 
politiassistent V. Kirk

Falck i Brønderslev
I synes jo nok, at jeg er en skør skid, men her løber vi ingen risiko. Hvis den sidste ud
rykning først var blevet tilkaldt et kvarter senere, var kvien død. Vi vidste ikke, hvor længe 
hun havde ligget, men hun havde trommesyge, som dyrlægen klarede. Vi har siden juli af- 
kælvet 50 kvier, og vi har mistet 2 kalve, men ingen voksne dyr. Derfor jager jeg lidt med 
jer, men er altid taknemlig for hjælpen.

Venligst Lindhardtsen
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Direktør Mogens Falck
Falckhuset
Vi vil gerne rette en tak for al den hjælp, korpset har ydet trafikredaktionen under 
de hektiske dage i sidste week-end. Ikke mindst stationernes velvilje og hjælp ved 
at få meldinger hurtigt igennem, meldinger der i mange tilfælde kunne gavne ad
skillige tusinde mennesker, men så afgjort også en tak til de mange vagtmestre og 
andet personale, der stillede som hjælpere i trafikredaktionen. Uden dem havde vi 
ikke opnået den succes, som hovedparten af landets befolkning taler om.

De bedste hilsener 
Danmarks Radio 
underholdningsafdelingen

Til Falck!
Med tak for hjælp, smil og opmuntring under min lange sygdom. Tak til alle red
derne fra

Gudrun Nielsen

Station Ikast oplyser, at Gudrun Nielsen som patient er blevet kørt gennem længere 
tid. Ovennævnte hilsen var bilagt en stor flodeskumslagkage med flag og pynt samt 
V2 kg kaffe.

Falck, Åbenrå
I 1975 forulykkede vi ved Ort i Rinkenes. I hjalp os den gang. I bragte min kone på syge
hus i Åbenrå, min vogn til grænsen og mig og min store pudel ligeledes til sygehuset i 
Åbenrå. Da jeg om natten ingen hyrevogne kunne få, hjalp I også og sørgede for en udlej
ningsvogn. I var alle så flinke, venlige og hjælpsomme. Endnu en gang hjertelig tak for 
jeres besvær.

Med venlig hilsen
Rudolf Richter

Oversat fra tysk.

Falck, Ålborg
En tak er et lille ord, men jeg vil så gerne sende et kært håndtryk pr. post med en stor 
oprigtig tak til de mange reddere, der kørte mig frem og tilbage til Sygehus Nord. Tak for 
slæbet med mig, da jeg ikke kunne gå. Jeg vil heller ikke glemme jeres væremåde og op
muntringer, det varmede helt ned i den dårlige fod. Ærgerligt, at jeg ikke fik jeres mange 
navne, det havde da været et „Klenodie“. Jeg kom for sent i tanke om det.

Modtag mine hjerteligste hilsener
Anna Kristensen

Dejlige, varme tæpper
En abonnent og hendes 
søn ankommer med fly til 
Kastrup. Det er nat, og 
det er koldt. På grund af 
forsinkelser er der ikke 
håb om at nå sidste tog 
til Rødby, og der er fem 
timer til første morgen
tog. Et par timers søvn

på et hotelværelse koster 
176 kr., så gode råd er 
dyre. - Indtil vor abon
nent kommer i tanke 
om sit husstandsabonne
ment. Falck i Tårnby bli
ver sat ind i sagen, og 
fem minutter senere afle
verer en flink Falck-red-

der otte dejlig varme 
tæpper til de nødstedte. 
Der er mange, lange blik
ke fra de godt 100 andre 
rejsende, der er strandet 
i Kastrup.
Den slags hjælp varmer - 
mener vor abonnent.
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EN ANDEN SLAGS BREVE

Skal Falck låne penge ud eller betale for værkstedsreparationer?
Naturligvis er vi ingen bank, og de fleste har sikkert allerede pa baggrund af overskriften 
afsagt en benægtende dom. Vi har til opgave at transportere folk - ikke at sælge polser, 
läne penge ud, vulkanisere dæk eller bestemme, hvad det offentlige vil yde i sygesikring.
Men alligevel. Et par breve rejser sporgsmalet, om ikke konduite en gang imellem bor æn
dre lidt af vor opfattelse:
En Falck-abonnent fra Ålborg havarerede med sin bil i Sønderjylland. Årsag: Knækket kar
danaksel. Vognen kunne repareres lokalt, men prisen oversteg, hvad abonnenten havde på 
sig. Der manglede 75 kroner. Henvendelse til Falck: Nej. Kun med nod og næppe undgik 
vi en kostbar hjemtransport. Burde vi egentlig ikke have lånt ham belobet?
Et andet eksempel: En abonnent fra Vendsyssel korte i stykker i Vestjylland ca. 450 km fra 
hjemmet. Abonnenten havde ingen penge, men et gyldigt abonnement. Den lokale Falck- 
station fandt en reparationsvillig mekaniker. Pris ca. 320 kroner. Efter et par telefonsamtaler 
indestod hjemstedsstationen for belobet, betalte regningen - og indkasserede pengene hos 
abonnenten i to omgange. Lidt problemer i den retning. Han mente, at Falck godt kunne 
have kort ham og seks passagerer hjem og sendt vognen til en svoger, der kunne reparere 
biler.

Konklusion
Konklusionen denne gang er ingen rigtig klar afgorelse. På den ene side må vi fastholde 
princippet om. at reparationsregninger er Falck uvedkommende. På den anden side må vi 
erkende, at en reparation på stedet muligvis sparer os for en transport. Kommer en Falck- 
station ud for tilfælde som de nævnte, vil vi meget kraftigt anbefale dem at kontakte en 
leder på abonnentens hjemsiedsstation eller i pågældende abonnementsafdeling således, 
at der fra gang til gang bliver mulighed for at træffe hensigtsmæssige - individuelle - af- 
gorelser.

Rapport Taarnby nr. 2272 m. fl.
I Hjælp nr. 3/75 skrev vi om redderen, der satte en havareret bil hos en forhandler 
i Helsinge, der tilsyneladende var autoriseret DOMI-forhandler, men som senere viste 
sig at være en tidligere forhandler, der blot ikke havde fjernet skiltene.
DOMI har nu meddelt os, at man efter brevveksling med den tidligere forhandler har 
faet fjernet skiltene, således at andre reddere ikke skulle tage fejl. For en sikkerhds 
skyld gengiver vi et billede af de nye standard-facader, som aut. forhandlere af 
Austin/Morris/Leyland benytte/, således at ingen fremtidig skulle være i tvivl.
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VOGNE & UDSTYR

268 nye vogne i 1975
Automobilsprøjter

Slangetendere
Tankvogne

Motordrejestiger 
Olieskadeanhængere 
Enkeltambulancer

Dobbeltambulancer 
Specialambulancer

Personvogne og 
sygetransportvogne

Autotransportvogne og 
bjærgningskøretøjer

Dyreambulancer

Redningsvogne og 
varevogne m.v.

9 Metz/Man 11.168
2 Metz/Mercedes-Benz 1113
2 Toyota Landcruiser
3 Man
1 Bedford
1 Leyland
1 Mercedes-Benz 911
1 Metz/Man 30 m

10 H. F. Nielsen, T2
37 Mercedes-Benz 230/240 D
12 Dodge B 200 Tradesmann

4 Fiat 238
4 Peugeot 504 D
4 Ford Transit
4 Mercedes-Benz 408
1 Citroën

37 Ford Granada
8 Ford Taunus
8 Ford Transit
6 VW
5 Volvo 144/244
3 Datsun
2 Opel Rekord Caravan
2 Audi 100

10 Andre
12 Toyota Stout
13 Toyota Landcruiser
4 Ford D grillvogne
8 Ford D ladvogne
4 Andre ladvogne

23 Unimog bjærgningsvogne
4 MAN bjærgningsvogne
4 Andre
6 Ford A
4 Andre
4 Ford Transit
4 Andre
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En strøm 
af nye 
biler
fandt i 1975 vej til Falck- 
stationernes garager. Der 
blev indkøbt 268 nye køre
tøjer, heraf 15 påhængsvog
ne af forskellig art.

Andetsteds på siden er en 
fortegnelse over de nye vog
ne. Man vil se, at vognstan
dardiseringen er godt i gang. 
Mercedes- og Dodge-ambu- 
lancer, Ford personvogne, 
Toyota grillvogne og Uni- 
mog bjærgningsvogne er 
topscorere på årets hitliste. 
Disse 5 standardtyper udgør 
mere end 60 % af årets ny
anskaffelser. Og i dette tal 
er end ikke medregnet 
andre standardtyper som 
METZ sprøjter, Toyota slan
getendere, Trin 2-anhænge- 
re, Transit dobbeltambulan
ce, Ford lad- og grill-vogne 
og MAN bjærgningsvogne. 
Så når vi nemlig op over 
3/4 af det samlede vognind
køb. På langt sigt kan vi 
altså regne med, at største
delen af vognparken kom
mer til at bestå af en række 
standardtyper, der - bortset 
fra de småændringer og for
bedringer, der hele tiden 
sker - fremtræder ens. Og 
det må trods alt være målet 
for en så stor transportvirk
somhed som Falck.

*
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FALCKs VOGNPARK
pr. 1. januar 1976

199 Automobilsprøjter
113 Slangetendere
22 Motordrejestiger 

og brandsnorkler
48 Påhængsstiger
33 Tankvogne

413 Enkeltambulancer
97 Dobbeltambulancer
31 Specialambulancer

312 Sygetransport
vogne

95 Tjenestevogne

288 Bjærgningsvogne

iois> 211 Ladvogne

69 G ri 11 vogne
99 Diverse arbejds

vogne

121 Rednings-, 
frømands- og 
varevogne

161 Påhængssprøjter

17 Olieskade- 
anhængere (trin II)

67 Redningsbåde
44 Dyreambulancer
76 Diverse køretøjer, 

blokvogne m.v.

2516 i alt
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Ny 
båreklap 
i ambu
lancerne

Redder Vagn Winther Rasmussen 
fra Lyngby er tilfreds med den 
nye båreklap.

I de sidste 3-4 år er hoved
parten af de nye ambulan
cer blevet leveret med en 
bårebakke, der trækkes ud, 
når båren skal „læsses". 
Formålet er som bekendt at 
lette indsætning og udtag
ning af båren, for ikke at 
belaste ryggen forkert. 
Bårebakkerne har desværre 
den ulempe, at frihøjden 
over båren formindskes ret 
væsentligt af bårebakken; 
specielt i de tilfælde, hvor 
der under kørslen skal gi
ves hjertemassage, er båre
bakken en gene.
For tiden prøvekører vi der
for en anden løsning, nem
lig en „båreklap". Under 
kørslen er klappen foldet op 
mellem bårens fodende og 
bagdøren. Når båren skal 
tages ud, slås klappen ned 
i plan med bårerummets 
gulv, hvorefter båreklappen 
fungerer nøjagtigt som bå
rebakken.

Stationen i Lyngby afprøver 
båreklappen i en ny Mer
cedes ambulance.

Redder Vagn Winther Ras
mussen er fast mand på 
vognen og fortæller:

„Både vi selv, patienter og 
læger kan være tilfredse 
med båreklappen. For os, 
der jævnligt skal have fat i 
båren, er det en lettelse, at 
båren kan sættes ind lige 
oagfra. Patienterne slipper 
for de små bump, bårebak
ken giver, når den skydes 
ind, og den større frihøjde 
over båren gør, at man ikke 
føler sig så „indeklemt". 
Endelig kan lægerne glæde 
sig over, at der nu er mere 
„albuerum", når der skal gi
ves hjertemassage. - Vi er 
vældig godt tilfredse med 
båreklappen og kan kun hå
be på, at den fremover vil 
findes i alle nye ambulan
cer".

*

Fødselshjælp
På Lolland-Falster er 
man begyndt at instruere 
reddere og falckoliner i 
fødselshjælp. Det hæn
der jo, at en ny borger 
kommer til verden i en af 
korpsets ambulancer.
For redderne Jens Vest 
Hansen og Niels Bo Jen
sen blev den ny viden 
hurtigt aktuel. Allerede to 
dage efter undervisnin
gen måtte de agere jor- 
defædre i en ambulance, 
der ikke nåede hospita
let, før patienten fødte.
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Den 20. januar kl. 21.23 ind
gik til stationen i Rødovre 
en brandalarm. Der var ild 
i dyreinternatet for herreløse 
dyr på Islevdalsvej. Da man 
i Rødovre er bekendt med 
bygningsforholdene i inter
natet. blev der straks afsendt 
stor udrykning med to dyre- 
ambulanccr. Fra Frederiks
berg tilkaldtes endnu en dy- 
reambulancc.

Ved ankomsten til brandste
det lokaliseredes ilden hur
tigt til en bygning med ca. 
40 hunde i bure. I midten af 
bygningen var en olicovn, og 
foran lå en hel del spåner, 
som brugtes til at lægge un
der dyrene. Det var herfra, 
det brændte, og olien fra ov
nen strømmede ud over gul
vet. Der var kraftig røgud
vikling, og ilden havde ret 
godt fat, fortæller stations
leder Hviid. Rødovre.

Vi sendte straks røgdykkere 
ind i bygningen. I første om
gang for at dæmpe ilden og 
redde dyrene ud. En halv 
snes bevidstløse hunde blev 
bjærget ud af røgdykkerne. 
Resten kunne gå selv.

Da vi kender politifolkene i 
Rødovre som hundekyndige, 
sendte vi også bud efter 
dem, fortsætter stationslcdcr 
Hviid. De kom da også hur
tigt til stede og påbegyndte 
straks genoplivning af hun
dene ved hjælp af kunstigt 
åndedræt. En hvalp og en 
ældre hund døde. Resten 
kom hurtigt til sig selv, hvor
efter Falck- og politifolkene 
gik tur med dem. En dyr
læge, der i mellemtiden var 
ankommet, gav hundene ind
sprøjtninger. Derefter blev 
de i dyreambulancer trans
porteret til Emdrup Dyre
hospital.

BRAND

I DYRE -

INTERNAT

Politi- og Falck-folk fra Rødovre i færd med at redde og genoplive 
hundene.
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PERSONALIA

Efter længere tids sygdom 
er konsulent Hugo Olsen, 
København, den 20. januar 
1976 afgået ved doden. 
Hugo Olsen blev ansat hos 
Zonen på Amager i 1931. I 
1935 udnævntes han til vagt
mester og i 1943 til overas
sistent. I 1944 flyttede Olsen 
til Ringsted i forbindelse 
med udnævnelse til stations
leder. I 1946 kom Olsen atter 
til Kobenhavn, hvor han fun
gerede som driftsleder indtil 
1949. I perioden 1949-59 va
retog han jobbet som udryk
ningsleder i Svensk Råd- 
ningstjänst for derpå igen at 
vende tilbage til Kobenhavn. 
Gennem de seneste år har 
Hugo Olsen forestået udlej
ning af brystpumper.

DØDSFALD

Bent Hansen

Den 20. januar 1976 modtog 
man i korpset meddelse om, 
at redder Bent Hansen, 
Brøndby, var afgået ved do
den i en alder af 38 år. Bent 
Hansen blev ansat som red
der på Nørrebro i 1964. I 
1973 flyttede han - ligeledes 
som redder - til station 
Brøndby Strand, hvor han 
var ansat indtil sin alt for 
tidlige dod.
Bent Hansen var en tjenst
villig og omgængelig kolle
ga, der betragtede selv den 
mindste opgave som en sag, 
der krævede hans fulde ind- 

Bent Hansen efterlader hu
stru og 4 børn.
Ære være hans minde.

I en alder af kun 29 år er 
redder Kjeld Schelde Chri
stensen, Vejle, den 5. januar 
1976 afgået ved døden efter 
kort tids sygdom. Kjeld Chri
stensen blev ansat på statio
nen i Vejle som redder i 
1973, hvor han var en afholdt 
og loyal kammerat, der vil 
blive savnet blandt kolleger
ne.
Kjeld Christensen efterlader 
sig hustru og en lille dreng 
på knapt et år.

Ære være hans minde. sats. Ære være hans minde.

UDNÆVNELSER

REDDER
Pr. 15. december 1975 er 
ungredder Torben Rønne
bæk Larsen, Hørsholm, ud
lært som redder.
Pr. 1. januar 1976 er ung
redder Johnny M. Pedersen, 
Hillerød, udlært som redder.

REDNINGSFØRER

Pr. 1. januar 1976 er red
derne Knud Erik Christen

sen, Bjerringbro, Poul Erik 
Jensen, Lemvig, Ole E'ne- 
voldsen Skov, Nakskov og 
Ole E. Petersen, Nakskov, 
udnævnt til redningsførére. 
Alle med uændret tjeneste
sted.

ASSISTENT

Pr. 1. januar 1976 er vagt
mester Arne Nielsen, Oden
se, udnævnt til assistent i 
Rudkøbing. Arne Nielsen 

blev ansat som redder i 
Odense i 1966. På samme 
station udnævntes han i 
1973 til vagtmester.

VAGTMESTER
Pr. 1. december 1975 er 
redder Egon L. Carstens, 
Viborg, udnævnt til vagtme
ster.
Pr. 1. januar 1976 er redder
ne Poul Landtved, Odense, 
Leif Larsen, Silkeborg, Sv.
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Erik Nielsen, Hjørring, Ole 
Flemming Larsen, Slagelse 
og Eigil Thomsen, Åbenrå, 
udnævnt til vagtmestre. Alle 
udnævnelser er foretaget 
med uændret tjenestested.

Flemming 
Steensen

Pr. 1. januar 1976 er sta
tionsleder Flemming Steen 
Steensen, Skærbæk, tiltrådt 
stillingen som stationsleder 
for såvel Skærbæk som 
Tonder.

BRANDVAGT

Pr. 1. februar 1976 er brand
mand Niels Pedersen, Øl
god, udnævnt til brandassi
stent i Ølgod.

Pr. 1. februar 1976 er brand
assistent Henry Buhl, Øl
god, udnævnt til brandvagt
leder i Ølgod. Buhl blev an
sat på stationen i Ølgod 
som brandmand i 1964. På 
samme station udnævntes 
han i 1969 til brandassi
stent.

ADMINISTRATION

Pr. 1. januar 1976 er salgs
inspektor Jørgen Møller- 
Hansen, Århus, udnævnt til 
overinspektor i Århus.
Pr. 1. januar 1976 er kontor
assistent Else-Marie Jensen, 
Århus, udnævnt til kontor
overassistent i Århus.

STATIONSLEDER

Poul Johansen 

Pr. 1. januar 1976 er 
assistent Poul Johansen, 
Præstø, udnævnt til stations
leder i Præsto. Poul Johan
sen blev ansat som redder 
i Præsto i 1945. På samme 
station udnævntes han i 
1968 til assistent.
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Pænt farvel til:
Stationsleder Fedder Jensen,

k /4 Sønderborg

Den 1. januar 1976 blev en skelsættende dag i Søn
derborg. Stationsleder Fedder Jensen forlod chef
posten for at nyde sit otium i pensionisternes rækker. 
Fedder Jensen blev ansat i 1934 som repræsentant 
i Sonderborg. I begyndelsen af 1936 blev han redder 
i Vejle, og allerede samme år udnævntes han til sta
tionsleder i Tønder. I 1943 flyttede Fedder - ligeledes 
som stationsleder - til Sønderborg, hvor han har 
varetaget dette job siden.
- Det er klart, at der gennem alle disse år har været 
mange oplevelser. Morsomme ting, spændende ting, 
men også en del alvorlige ting. Men det er svært så
dan at tænke tilbage for at trække nogle særlige 
oplevelser frem.
- Vort hovedmotto har jo været, at Falck klarer alt. 
Jeg husker engang under krigen, hvor jeg pludselig 
kom til 40 års fødselsdag.
- En familie i Sønderborg fejrede fødselsdag, da ko
nen, der var meget overtroisk, pludselig opdagede, 
at man blev 13 til bords. Der var udgangsforbud, og 
det var derfor umuligt at få andre deltagere. Man 
ringede til Falck, og da jeg var i besiddelse af en 
udgangstilladelse til brug af cykel, tog jeg mit pæne 
toj på, sagde farvel til konen og cyklede afsted. På 
vejen blev jeg stoppet af tyskerne, men under påskud 
af at være på vej til vandskade, fik jeg lov til at 
fortsætte.
- Jeg fik en mægtig aften og nat ud af det. For vi 
kunne jo ligeså godt feste hele natten. Ingen kunne 
komme hjem, før udgangsforbudet var hævet.
- Når man sådan går rundt i byen umiddelbart efter 
at være blevet pensioneret, spørger alle: „Hvad skal 
du dog nu bestille, Fedder?"
- Jeg har fundet et standardsvar.
- Det første, jeg skal have gjort, er at melde mig ind 
i en ligbrændingsforening!
- Men ellers har jeg mægtig travlt og håber at få 
endnu nogle gode år.
Og vi håber, at dette ønske må blive opfyldt for 
Fedder. /pet
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Observationshelikoptere
Under slukning af sommerens mange, vold
somme naturbande opstod naturligt behov for 
at indsætte observationshelikoptere. I flere 
tilfælde var de brandhærgede arealer sä store, 
at det var umuligt at overskue dem fra jorden. 
Der opstod imidlertid en del problemer med 
hensyn til rekvirering og betaling af helikopter
ne. Derfor er der til VAGTINSTRUKS og RED- 
NINGSHANDBOG udarbejdet en instruks vedrø
rende „Observation fra luften i forbindelse med 
redningsarbejde m. v. samt flyvning af mand
skab". Af instruksen fremgår, at observations
helikoptere skal rekvireres via stedlig politi
myndighed, redningshelikoptere direkte fra 
RCC i Karup, og civile fly eller ambulancefly 
fra Falcks egen flyvetjeneste i Beidringe.

Høj hæk
Da mandskabet hos Falck i Skærbæk for nylig 
erfarede, at stationens hæk var for høj til at 
blive klippet fra jorden, var man ikke sen til at 
hitte på råd. Poul Matthlesen, der skulle ud
føre arbejdet, blev hejst op i stationens kran, 
og fra luften blev hækken klippet, selv om det 
måske var lidt umageligt for Poul Matthlesen.

Halonslukker contra pulverslukker til biler 
Brandinspektorforeningen og brandværnskomi
teens fælles blad, „Brandværn“, har ført en 
kraftig debat om de små halonspraydåser til 
brug ved brandslukning i almindelige person
biler. I den anledning skriver chefen for Sta
tens Brandinspektion, Gunnar Haurum, følg
ende:
„Bemærkninger vedrørende FDM-halonslukkere 
Demonstrationen af de omdiskuterede halon
slukkere viste, at selv en lille slukker, anvendt 
på den rette måde og på rette tid og sted, kan 
give et godt slukningsresultat, men det ændrer 
ikke ved min principielle opfattelse, at slukkere 
med et indhold på mindre en 2 kg er af tvivl
som værdi, specielt når de anvendes af ikke- 
fagfolk. Jeg hverken kan eller vil modsætte mig 
salget af de små slukkere, men det må være 
en absolut betingelse, at der i annonceringen 
ganske utvetydigt gøres opmærksom på, hvortil 
slukkerne kan anvendes. FDM’s annonce er 
efter min opfattelse misvisende på dette punkt, 
idet den bl. a. nævner campingvogne, garager 
og sommerhuse, hvorved man kunne forledes 
til at tro, at slukkeren også var egnet til sluk
ning af brand i faste stoffer."

Ny Odense-station
Den 14. februar flyttede station Odense ind i 
nye lokaler på Rugaardsvej. Den 17. - tre dage 
senere - var man klar til at modtage gæster. 
Nærmere om åbningen i næste nummer.

Pas på - Hvem er rekvirenten?
En station i Storkøbenhavn blev bedt om at 
transportere en skurvogn fra en nærmere angi
vet adresse til et murerfirma i udkanten af byen. 
Rekvirenten opgav navn og telefonnummer, 
samt oplysning om ejerforholdet - murermeste
ren, der ikke abonnerede på Falck.
Stationen sendte en entreprenorvogn, der gik i 
gang med transporten, og alt så ud til at være 
i den skønneste orden. Regriing for transporten 
blev fremsendt til murermesteren, der Ikke ale
ne nægtede at betale, men endvidere krævede 
erstatning for diverse ødelagt inventar i vognen. 
Murermesteren kendte ikke rekvirenten, og 
skurvognen skulle slet ikke til udkanten af byen, 
men skulle samme dag bruges på en adresse 
nogle få gader fra afhentningsstedet.
Efter en nærmere undersøgelse blev det kon
stateret, at skurvognen havde været placeret på 
fortovet uden for en ejendom. Ejeren af denne 
ejendom havde igennem 14 dage bedt murer
mesteren om at fjerne skurvognen. Da dette 
ikke var sket, var Falck blevet bedt om at flytte 
skurvognen med besked om, at regning for 
transporten blev sendt til murermesteren, der 
absolut ikke var besinds til at betale.
Nu forestår et længere efterspil om, hvordan 
regningen bliver betalt.
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Holdt eller jeg vasker!
På stationen i Rødovre har 
man haft besøg af nogle 
grimme mennesker, der 
stjal en af Falcks nyvaske- 
de biler. For at imødegå, 
at tilfældet skulle udvikle 
sig til en mani, etablerede 
redderne skildvagt. Be
væbnet med brandhjelm, 
økse og vaskebørste kon
trollerede han forbipasse
rende - og såfremt vagten 
undtagelsesvis ikke er i sit 
hus, fortæller skiltet, hvor 
man kan træffe ham ...

❖
Der var ildebrand i den lille 
by.« Brandmandskabet kom 
farende til stedet og rejste 
stiger til tredie sals højde, 
hvorefter et par mand be
gyndte opstigningen. Så lød 
det fra en af tilskuerne:

- Bliv nu ikke for længe 
deroppe, for det er i kælde
ren, det brænder.

NB!
Næste nummer af „HJÆLP“ vil udkomme 
om kort tid og indeholde alle de artikler, 
som vi hidtil ikke har måttet trykke!
Sidste!
Næste nummer udkommer ikke - med det 
planlagte indhold.

Længere og længere ned!
Efter at have læst det nye cirkulære om, 
at redderne nu må have hår, der dækker 
orerne, udtalte vor stationsleder von pum
pengejl, at det nu vil være ganske umuligt 
at få dem til at høre, hvad han havde at 
sige!

HJÆLP 2/76 63



Nye regler for brandudrykning
Som det fremgår af artiklerne inde i bladet for
beredes en personalemæssig forstærkning af 
brandvæsenernes førsteudrykning. I praksis vil 
det dog stadig være en fordel - og tilladt - at 
en Falck-station bemander automobilsprøjterne 
med hjemmeværende reddere for at kunne kom
me hurtigt til brandstedet.

FALCK-nummerplader
Så lykkedes det også at finde en bil med 
FALCK-nummerplade. Vor Hamburg-station har 
æren, og det eneste, man kunne ønske, var, at 
stationens egne vogne matte kore med tilsva
rende nummerplader.
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FALCK’s S 
ER SIKRE

I forslaget til den nye hyrevognslov, 
der blev fremsat i folketinget den 5. 
februar 1976, er der sikret ret til, at 
Falck fortsat kan udføre sygetransport 
af siddende patienter som hidtil. Der
udover åbner loven muligheder for at 
stramme reglerne for sygetransport
vognes udstyr og kravene til chauf
fører, der udfører sygetransport.

Minister for offentlige arbejder Niels 
Mathiasen fremsatte for et par måne
der siden regeringens forslag til en ny 
hyrevognslov. At dette forslag over
hovedet har nogen indvirkning på 
Falcks hjælpeydelser skyldes hyre
vognsorganisationerne, der havde øn
sket og arbejdet for, at sygetransport
området blev en del af hyrevogns
lovens område - altså blev „tildelt“ 
hyrevogne med taxametre, mellem
ruder, selefritagelse og andre for al
mindelig taxikørsel gældende vilkår. 
Gennem korpsets virksomhedsnævn 
er der tidligere blevet informeret om, 
at Falck under forarbejdet med loven 
var blevet bekendt med disse tanker 
og havde fået lejlighed til at gøre sine 
synspunkter gældende over for mini
steriets embedsmænd. Fra Falcks side 
havde vi især bemærket, at det væ
sentlige ved at udføre sygetransport 
af siddende patienter måtte være at 
stille relevante krav til vognens første
hjælps-udstyr og førerens kvalifika
tioner, således at patienterne blev sik
ret en tryg transport.
Med lovforslaget har ministeren fulgt 
Falcks opfattelse et meget langt stykke 
ad vejen, idet § / undtager sygetrans-
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port fra det generelle krav om, at der 
skal bevilling til hyrevognskørsel. End
videre siger lovens § 7, stk. 2, at mini
steren for offentlige arbejder fastsæt
ter nærmere regler om afmærkning 
af sygetransportvogne, krav til sygc- 
transportvogncs udstyr og til førerens 
uddannelse. 1 sine bemærkninger til 
§ 1 anfører Niels Mathiasen, at der 
med krav til udstyr tænkes på første
hjælpskasse, iltapparat og lignende ud
styr. Sygetransportvogne vil stadig 
være underkastet det årlige syn og 
kravet om, at føreren har erhvervs
mæssigt førerbevis. Med kravene til 
uddannelsen forestiller ministeren sig 
en nødhjælpsuddannelse, svarende til 
den Falcks reddere og falckoliner har. 
Tilbage for os er kun at håbe på, at 
man - såfremt disse uddannelseskrav 
bliver aktuelle - vil udvide dem til 
også at skulle gælde for de chauffører, 
der udfører sygetransport inden for 
hyrevognslovens rammer. Men den 
ligestilling med hensyn til krav vil det 
nok tage tid at gennemføre.

UDSTYR I FALCKS 
SYGETRANSPORT
VOGNE:
Godkendt 2 kg pulverslukker 
Genoplivningskuffert, indeholdende 
bl. a. oxygenflaske med manometer, 
ventilationspose, masker, jetsug med 
reservepatron og termotæppe
Blå førstehjælpskasse til trafikuheld 
Tæppe
Kapsler eller poser til opkast 
Rulleseler til forsæder

SPECIALUDSTYR:
Korestole og børnestole til handicap
kørsel etc.

CHAUFFØRERNES 
FORUDSÆTNINGER:

Reddere:
Fortrinsvis ældre og erfarne reddere 
eller reddere med grunduddannelse

Falckoliner:
Fortrinsvis sygeplejeuddannede eller 
erfarne samariter etc.

CHAUFFØRERNES UDDANNELSE:
Ambulancekursus 1 på Landtransport- 
skolen (80 timer) eller tilsvarende lokal 
uddannelse, omfattende:
Udvidet førstehjælp
Genoplivning, incl. udv. hjertemassage 
Fodselslære og sygdomslære
Praktiske øvelser, lofte- og bæreteknik 
Kundebetjening
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Gunnar Lindehammer:

SALGET I 1975

Arbejdsløshedens truende 
spøgelse og nedgang i kon
junkturerne gjorde sig stærkt 
gældende, da vi i efteråret 
1974 i afsætningsudvalget 
stod for at skulle prøve at 
vurdere mulighederne for 
salget i 1975; ingen direkte 
pessimisme, men dog be
tænkeligheder i så stort et 
omfang, at vi ikke turde 
sætte kravene til korpsets 
salgsinspektører højere end 
de mål, vi havde sat for 
1974; overvejelserne sammen 
med korpsets økonomer gav 
heller ikke udtryk for nogen 
større optimisme, snarere 
tværtimod, enkelte vurderede 
mulighederne helt ned til 
25 % mindre end 1974.
Resultatet blev, at vi i 
den såkaldte kvotaberegning 
nøjedes med at opstille mål
sætning alene for første 
kvartal og anvende de sam
me retningsgivende tal som 
for første kvartal 74. Men 
allerede årets begyndelse 
gav os formodninger om, at 
vi havde været for pessimi
stiske, og snart tog tegnings
arbejdet en fart, som vi ikke 
i lange tider har kendt, og 
det endelige årsresultat blev 
over al forventning, med en 
tegning, som vel nok blev 
den største, vi nogen sinde 
har oplevet i korpsets histo
rie - måske en slidt kliché, 
men alligevel sand.
Når man som ansvarlig 
salgsleder står i en sådan 
situation, at man pludselig 

mærker, at ens gamle, prø
vede erfaring ikke slår til, 
og det kommer til at gå helt 
anderledes, end man i sin 
vildeste fantasi har kunnet 
forestille sig, er det vel na
turligt, at man sætter sig ned 
og prøver på at granske i 
det, der virkeligt skete.

Menneskene er nogle løjer
lige skabninger - jo bedre, 
det går dem i livet, jo mere 
sløsagtige bliver de i det for
hold, der hedder sikkerhed 
og forudseenhed, medens 
nedgangstider og usikker 
fremtid giver større agtpå
givenhed og større trang til 
at sikre sig på forskellig 
måde, heri ligger nok det 
meste af fremgangen. Utro
ligt mange abonnenter, nye 
og gamle, har givet udtryk 
for denne tankegang gennem 
de samtaler, vi i årets løb 
har ført med dem.
Og så langt er alting godt 
og vel, ja, nogle vil vel nok 
påstå, at så går alting af sig 
selv; man er så bare sikker 
på, at de samme ikke er sæl
gere.
Hvad har vi da gjort selv for 
at nå resultatet i 1975. For 
det første er vi vel efterhån
den slebet ganske godt af i 
det indbyrdes samarbejds
forhold, og her tænker jeg 
først og fremmest på de mu
ligheder for ventilering af 
salgsproblemernc, vi har fået 
gennem oprettelsen af afsæt
ningsudvalget. Der er ingen 

tvivl om, at denne samord
ning af selskabernes salgs
planlægning også har spillet 
sin rolle i talkolonnerne. Vi 
har i 1975 haft en del ud
valgsmøder rundt i landet, 
og vi har praktiseret en, sy
nes vi selv, ganske god idé, 
nemlig at bruge en friaften 
til at holde informations
møde om salg og øvrige 
korpsproblemer sammen med 
de medarbejdere på leder
plan, som var i nærheden, 
dvs. inden for en radius af 
ca. 30-40 km. De piøder har 
efter alles opfattelse været 
gode. Skulle jeg komme med 
en enkelt anke, må det være, 
at der spørges for lidt. Af
sætningsudvalgets mulighe
der for ventilering til andre 
udvalg, f. eks. stabsudvalg, 
EDB udvalg m. fl., giver na
turligvis også muligheder for 
samarbejdsformer, som er 
relativt nye, men som ganske 
givet bør bruges meget mere. 
Man skal krybe, før man 
kan gå, og guderne skal vide, 
at vi har krøbet, men det er 
ligesom, at 1975 blev det år, 
der lukkede op for de nyere 
tanker - tanker, der vel nok 
har ligget længe, men som 
ikke er kommet til udfol
delse, fordi den enkelte sim
pelt hen ikke kunne komme 
af med dem nogle steder.
En af de virkelig epoke
gørende indsatser i 1975 er 
vel færdiggørelsen af den 
nye tarif. Et langt og be
sværligt arbejde for det ud-
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valg, som fik denne mara
tonopgave forelagt, er nu 
lykkedes?
Jeg ved det ikke med sik
kerhed endnu, men jeg tror 
fuldt og fast på, at vi til 
80 # er kommet over mange 
hurdler, som vi før havde 
vanskeligheder med, og skal 
man dømme efter salgsin
spektørernes mening, har de 
aldrig haft bedre værktøj i 
hænderne - finslibningen 
mangler nok endnu, men jeg 
kan da påminde om, at tarif
fen, som vi udarbejdede den 
i 1964, og som vi brugte i 
over 10 år, også stadig måtte 
undergå ændringer i såvel 
priser som vilkår. Nu er den 
nye her altså, og vi har nok 
i skrivende stund også lært 
at bruge den rigtigt. For 
1975 skylder jeg endnu at 
sige, at centerorganisationer
ne over det ganske land har 
vist en stor interesse for det 
samarbejde, vi har kunnet 
tilbyde dem; vi har haft 
mange gengangere, i enkelte 
tilfælde har vi været tilbage
vendende op til fire gange 
på det samme center; det 
har været en fornøjelse ikke 
bare for os, men jeg føler 
mig overbevist om, at center
foreningerne landet rundt 
også har fundet det både 
nyttigt og også fornøjeligt at 
have os som gæster; for hu
mør og arbejdsglæde har 
nemlig altid præget disse 
arrangementer, og vi kom
mer gerne igen.
Det ville være forkert ikke 
at hæfte sig en smule ved 
korpsets salgsinspcktører, 
som sikkert ikke bliver for
nærmede, hvis jeg nu siger, 
at de har haft et travlt år - 
men et år, hvor tegnings
arbejdet måske er gået noget 
lettere end de foregående. 
Ingenting går af sig selv,

Hele familien kan 
få brug for Falck

heller ikke tegning af abon
nenter; der skal stadigvæk 
en underskrift til, før en 
abonnent kan godkendes af 
parterne; og salgsfolkene 
har været flittige; arbejds
vilkårene er nok også blevet 
forbedret lidt.
Korpsets PR-virksomhed slog 
også kraftigt igennem i 1975; 
det betyder meget for en 
sælger, at han bakkes op af 
sin organisation, og det må 
vi blankt erkende, at den vej 
har vi fået stor hjælp; det 
gamle ordsprog at få så hat
ten passer, kan med lidt god 
vilje hos os omdannes til, at 
vi nu har fået, så handsker
ne passer - ja, de er måske 
lige ved at være skrædder
syede; systemet abonnement- 
kunde-sælgcr-PR virker fak
tisk. Det gør ikke sagen rin
gere, at vi har haft mange 
gode redningsaktioner at 
pege på også, når vi skulle 
sælge.
Skønhedspletterne da? - ja, 
der er jo enkelte af dem, 
selv om vi har foretaget 
mange pletrcnsninger. Det er 
vel et naturligt ønske for en 
sælger at beholde sin kunde 
og beholde ham længe. Vi 
gør nok en hel del i den ret

ning, bl. a. er vor bladvirk
somhed ikke bare et godt 
salgsværktøj, men det er 
også en udmærket kunde
information. Vi har til tider 
været bange for investerin
gerne, for ansættelse af mere 
mandskab, ikke fordi vi ikke 
gerne vil, men fordi vi ikke 
kan ekspandere uden penge. 
Forholdet mellem offentlige 
betalere og private spiller 
også en rolle i 1975 - men 
personligt tror jeg på, at 
abonnenterne ikke skeler 
mest til prisen på abonne
mentet, men mere på, om 
de får hjælpen til den tid, 
de gerne vil have den, uden 
at man af den grund skal 
drive rovdrift på deres penge
pung. Jeg tror, vi er kom
met et meget langt stykke 
hen ad vejen i 1975 med 
vore salgsaktiviteter, men 
jeg er lige så sikker på, at 
salget ikke kan stå alene; de 
fælles kræfter skal bruges 
og bruges rigtigt, for hvert 
år, vi forbedrer den posi
tion, kan vi også forbedre 
vort abonnements portefølge. 
Det var lidt om afsætnings
mulighederne i 1975 - lad 
ikke 1976 blive ringere.

GL
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I næsten fem år har Falcks 
vogne fået en skrap rustbe
handling ud over den af 
fabrikken foretagne. Til stor 
glæde for udgiftskontoen for 
vedligeholdelse - og til stor 
ærgrelse for stationerne, der 
altid har måttet indvie en ny 
vogn med en større udluft
ning og rengøring af det 
slibrige olieprodukt, der har 
det med at sætte sig på lyse 
frakker og skjorteærmer.

6 års garanti
En af de større leverandører 
af antirustbehandling til 
Falck-biler er Gladsaxe Tec
tyl Service A/S, der ejes af 
Ole Remy-J ensen og Jan 
Bøtker-Christensen. I Glad
saxe behandles korpsvogne 
fra omkring 50 stationer i 
Storkøbenhavn, Nordsjæl
land og Vestsjælland. Kon
taktmanden til denne sag 
hos Falck er vor efterhånden 
navnkundige værkmester fra 
Gladsaxe, Aa^e Jensen, der 
pointerer, at Tectyl-behand- 
ling er en tillidssag. For 
mange steder gås der på ak
kord og laves sjusk.
I 1972 påbegyndte korpset 
en systematisk Tectyl-be- 

70

En FALCK 
gammel kærl

handling af nyt materiel. 1 
dag - næsten fem år efter - 
må det konstateres, at resul
tatet er overmåde tilfreds
stillende. Kun få korpsvogne 
har rustskader, og garantien 
virker tilfredsstillende.
Ved enhver vogns levering 
behandles den første gang 
med Tectyl, inden stationen 
modtager den. - Ifølge en 
rammeaftale mellem Falcks 
driftsafdeling og pågældende 
autoriserede Tectyl-leveran- 
dør indkaldes vognen her
efter hvert år til fornyet be
handling. Og skulle der vise 
sig en rustskade i garanti
perioden, dækkes udskiftning 
og reparation uden udgifter 
for Falck. Fra denne del af 
aftalen huskes f. eks. en 
Mercedes-ambulances bag
dør (værdi 4.000 kroner) og 
en Taunus-stationcars for
skærme.

Bedst om foråret
Tectyl bliver fremstillet i 
Pensy Ivania, USA, og er et 
olieprodukt. Det kommer fra 
Valvoline A/S i Danmark på 
200 liters tromler. Hver 
tromle giver Tectyl til be
handling af ca. 20 biler.
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Tidligere anvendte man to 
slags Tectyl til behandling. 
Et kraftigt, vandfortrængen- 
de produkt til hulrum etc., og 
et tykt til undervogn. Nu an
vendes kun en type - Tectyl 
153 B - der populært sagt er 
tyndere end det tykke og 
tykkere end det tynde. Det 
kan bruges overalt og hæn
ger også på ovenpå det 
gamle. Ulempen ved Tectyl 
153 B er svineriet. Hvis et 
vandfortrængende materiale 
skal være rigtig godt, skal 
det kunne trænge ind alle 
vegne og hermed også 
trænge ud af alle sprækker 
og svine til. Det er ikke 
urealistisk al påstå, at ud
sivningen fra dørgreb, spræk
ker i hulrum og sammenføj
ninger er beviset for, at be
handlingen er udført godt.

Bøtker-C hristensen:
Det er en myte, at man 

skal teclylbchandle om efter
året, inden vinteren sætter 
ind. Forårsbehandlingen er 
bedst. Resterne af vinterens 
vejsalt bliver renset af, in
den det når at sætte sig, og 
anslag fra grus og sten ved 
sommerkørsel giver kun ube
tydelige prikker. Endvidere 
skal Falck-vognene jo til syn 
om foråret, og ved at sørge 
for Tcctyl-behandlingen in
den syn, spares stationerne 
for undervognsrengøringen.

Rengøringen efter 
behandling

Et par gode råd til Falck- 
stationer, der skal have vog
nene til Tectyl-behandling: 
/ / tf lask er, genopi i vningsk u f- 
/erter, båretøj og forbinds
kasser skal fjernes inden af
levering til behandling. Ilt
flaskerne er direkte farlige. 
Del øvrige kommer til at 
lugte og bliver måske be
skadiget, hvis der er utæt
heder. Jo tidligere om mor
genen vognen afleveres 
desto mere tid bliver der til 
efterrensning påTectyl-værk- 
stedet. I virkeligheden skulle 
vognen stå og „sive“ i en 
hel dag, men det er der kun 
sjældent tid til. Som regel 
har værkstedet ikke mere 
end et par timer efter be
handlingen - og så må man 
finde sig i, at vognen kan 
svine i 4 5 dage efter be
handling. Tectyl-udsivning 
fjernes lettest med den med
følgende svamp og væske. 
Ellers bruges mineralsk ter
pentin og en klud. Luft vog
nen godt ud i garagen om 
natten efter behandlingen, 
og husk at være opmærksom 
på, at den kan give gene
rende pletter på abonnenters 
eller Falck-medarbcjderes 
tøj.
Del er prisen for at slippe 
for rusten ...
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En Ballerup-Ambulai 
gennem Tectyl-beha

1. RENSNING AF UNDERVOGNEN
Der sprøjtes med 80° varmt vand under 100 atm’s 
tryk. Sprøjtning med vand tager normalt ca. 20 
minutter. Snavs og løs Tectyl falder af. Intakt 
Tectyl bliver hængende.

2. DRYPTØRRING 
Ambulancen får lov at stå i ca. 20 minutter og 
dryppe af.

3. VARMTØRRING
Fra gulvet ledes varme op 
minutter.
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4. SPRØJTNING MED TECTYL 153 B
Behandlingen tager også ca. 20 minutter. Der arbejdes 
med maske for ansigtet. Mineralolieproduktet Tectyl er 
tilsat inhibitorer og er katodeioniseret, så det let hæfter 
på vognens rene metal og fortrænger evt. vand. Hvis 
der er rustdannelse, binder Tectyl’en ikke før, den „når 
op til“ det rene metal.
Der sprøjtes med højtrykspumper. Ca. 350 atm’s tryk 
gennem små dyser. Der er ikke tale om luftsprøjtning, 
da der herved kan dannes luftlommer i behandlingen. 
Der går ca. 1 dl Tectyl pr. minut ved 10 amt’s tryk.

EFTER

nen i ca. 20

5. AFDRYPNING OG KLARGØRING
Efter ca. Va times afdrypning bliver ambulancen kørt til 
klargøring. Denne klargøring består af et terpentinbad 
og en aftørring. Dernæst en specialtørring af ambulan
cen. Så sættes der propper i siderne af de huller, der 
er blevet boret for at få Tectyl-sprøjten ind til hulrum. 
Hullerne i bunden proppes derimod ikke til, idet vand 
skal kunne løbe ud.
- og så følger i øvrigt Falck-stationernes egen klargø
ring.
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ET ORDENTLIGT STED
AT BO

om provinsreddernes nye logi under kursusophold i København
Historie
Ørnegården i Gentofte blev 
korpsets første, egentlige 
skole. Dens historie går helt 
tilbage til 1600-tallet. I 1926 
blev den en af korpsets før
ste filialstationer, og helt 
frem til 1960’erne fungerede 
den næsten idylliske bygning 
som Falck-station. Så blev 
den indrettet til rednings
skole, og mange af de „æl
dre“ i vore rækker vil kunne 
mindes hyggelige skoleop
hold her. I 1973 sagde vi for 
alvor farvel til dette kapitel 
af korpsets historie. Land- 

Almindellg afslapning I opholdsstuen.

transportskolen på Avedøre 
Holme havde overtaget Ør
negårdens eksistensberetti
gelse. Grunden blev solgt, 
og bygningen jævnet med 
jorden.
Men der var én ting, som 
den ny, moderne skole ikke 
kunne klare. Og det var ind
kvartering af elever fra pro
vinsen. Forskellige mulighe
der blev undersøgt, og val
get faldt på gæstearbejder
byen - nogle bygninger op
ført på en fem års dispen
sationstilladelse - lige ved 
siden af Landtransportsko- 

len. Det viste sig imidlertid 
snart at være en uheldig løs
ning. Gæstearbejderbyen le
vede på ingen måde op til 
forventningerne. End ikke til 
selv de mest beskedne krav. 
Maden var dårlig, de sani
tære forhold lod meget til
bage at ønske, og gentagne 
sammenstød mellem kur
sister og faste beboere gjorde 
miljøet utrygt.
Nye muligheder blev under
søgt. Og denne gang faldt 
valget på SCANDISHOTEL 
- et studenterhotel på Ama
ger. Samtidig blev der ind
gået aftale med Copenhagen 
Excursions om kollektiv bus
transport af elever mellem 
hotel og skole morgen og 
aften.

Vi besøger et hold elever 
på hotellet...
Klokken ca. 16.30 kører den 
lejede bus op foran hotellet 
med eleverne. Og det, man 
trænger til efter en lang dag 
på skolebænken, er at sætte 
sig stille ned med en soda
vand eller øl og slappe helt 
af. Det er da også det første, 
eleverne gør. Og omgivel
serne er de bedst tænkelige. 
En dejlig salon i tilknytning
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til bar og restaurant i hotel
lets stueetage.
Indretningen er smagfuld, og 
møblerne behagelige. Lov
ord om hotellet skorter det 
sandelig heller ikke på. Flere 
af kursisterne har tidligere 
måttet friste de føromtalte 
kår i gæstearbejderbyen. 
Man får dog ikke indtryk af, 
at disse elever er mere be
gejstret for hotellet end de, 
der ikke har sammenlignings
grundlag.
Enigheden er stor. Og det 
samme er tilfredsheden. Og 
det med at bo to på hvert 
værelse betragter eleverne 
blot som en ekstra charme 
ved opholdet. Det giver nær
mest lejrstemning, siger de. 
Maden er god, og der er 
rigeligt af den. Og det endda 
på klokkeslag. Personalet er 
tilmed det bedst tænkelige. 
Søde og imødekommende 
mennesker.
Det er en fornøjelse at følge 
med eleverne op på deres 
værelser. Rengøringen er tip 
top. Sæbe og håndklæde ud
skiftes daglig. Og værelserne 
er hyggelige. Alle har bad, 
radio, automatisk vækker og 
samtaleanlæg til receptionen. 
TV-stuen i hotellets stue
etage er lidt vel lille, siger 
eleverne, men det har korp
set rådet bod på ved at lade 
opstille et farve-TV på fjerde 
sal, som kun bebos af korp
sets elever. Hermed har de 
fået deres egen TV-stue.
Opholdet på hotellet er ikke 
kun til glæde for eleverne. 
Hotellets personale udtryk
ker tilsvarende stor tilfreds
hed med gæsterne.
Det er så helt igennem godt 
og gennemført, at ikke en
gang den automatiske sko
pudser mangler, fremhæver 
en af eleverne.

ruth
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Reddernes egen TV-stue.

Ole Hoick, Ringsted, Karl Viggo Mortensen, Snertlnge, og Finn 
Jørgensen, Nysted, i et af værelserne.

Vedby, får en hyggesnak med receptionen (via
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Ny rapport 
prøves i 

Ålborg-området

DE DANS

"tïï ( ‘‘

Motor- 
•kåde kJ

Hjul- skift kJ ØF Q 0 B

N«il«ftndu

Særlig« oplyinlnjar

Idé
Det er velkendt, at udfær
digelsen af rapporter på sta
tionerne, behandling i rap
portafdeling, edb-indkodning 
og efterfølgende edb-behand- 
ling er en belastende proce
dure for mange medarbej
dere i korpset. Det er derfor 
ikke underligt, at der er taget 
mange initiativer til at for
enkle rapportsystemet, men 
ikke alle har været lige vel
gennemtænkte eller teknisk/ 
administrativt gennemførlige. 
Da edb-indkodningsomkost- 
ningerne er en væsentlig 
post, er det også naturligt, 
at der er gjort forsøg med 
at udvikle en rapportformu
lar, som kan aflæses maski
nelt. For fire år siden blev 
rapporten forsynet med an
visning på, hvorledes maski
nelt læsbare, håndskrevne tal 
skal skrives, men der er sta
dig et teknisk problem med 
bogstaver. Siden opstod tan
ken om maskinel aflæsning 
af rapporter, der er udfyldt 
på en skrivemaskine med 
typer, som kan læses maski

nelt. Denne idé viste der sig 
lidt mere hold i. Der blev 
udviklet en formular, og 
korpset lejede en skrivema
skine for at gennemføre en 
afprøvning.
Afprøvningen fandt sted på 
station Alborg i to perioder 
af en uges varighed. Den ene 
gang lod man vagtcentralen 
skrive rapporterne, den an
den gang blev skrivearbejdet 
udført på kontoret. Erfarin
gerne fra disse forsøg viste, 
at der stilles ret store krav 
til nøjagtighed og omhu, for 
at rapportformularen skal 
kunne aflæses maskinelt. 
Alle rubrikker skal være ud
fyldt, der må ikke overstre
ges, slås oveni etc. Vi er ikke 
i tvivl om, at det rent tek
nisk er muligt at aflæse en 
maskinskreven rapport, men 
det kræver en vis indkørings
periode og tilvænning på 
stationerne.

Ny angrebsvinkel
Ideen om maskinelt læsbar 
rapport er foreløbig lagt på 
hylden, men i forbindelse

Patientens nivn

Amb. ZA 
m/udr. kJ

Amb. 
u/udr. kJ Sn. Q in*

11

Re<- 
nln<

Beretning

Pojtnummar E* &
Pris Faktura

Færg«

Andre udg.

Javnfør

Moms

Total
Mand 1

OO7Z
Mand 2 Mand JH

med afprøvningen opstod en 
ny ide, nemlig at kombinere 
meldeseddel og rapport, dvs. 
at fjerne den arbejdsopera
tion der hedder overførsel af 
oplysninger fra meldeseddel 
til rapport.
Naturligvis blev denne tanke 
mødt med en vis skepsis. - 
Vi kan ikke læse, hvad der 
står på meldesedlen! Hvad 
med de ture, der annulleres? 
Vi videregiver mange ture til
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ORPS 1976

□can 3 Jan 5 35 Hadsund 
2-05 

000052
Veen nummar

Mand nummar

Autom.^ V«xtjiopi ;

? Qju/in Q ‘”■'“‘•O ÜÏ" Ö

Cpr. nummar

Pr* ’ ' ” Tfl 1

Sxrl. opl. —x
VMd Q

3 Jan 7 *ie Kilomctar hjamZZo
3 Jan 5 qo

KJlometar ud79?
+

' ' ZtOV Kano Idlomccar 3Zb i
i Mand 6 Mand 7 Mand 8

andre stationer! Vi kan ikke 
være bekendt at aflevere en 
håndskreven rapport til syge
huset! - Ovenstående argu
menter - samt en hel del 
yderligere - blev fremført, 
da ideen blev diskuteret med 
forskellige korpsmedarbej
dere.
På trods af denne modstand 
blev der lavet udkast til en 
rapportformular, som i et 
og samme stykke A5 papir

(nuværende rapportstørrelse 
blot drejet 90°) rummer de 
to meldesedler, som anven
des i dag, samt selve rappor
ten. Et stykke papir i stedet 
for tre stykker.
De nye formularer blev igen 
afprøvet på station Alborg. 
Erfaringerne fra første for
søg medførte mindre rettel
ser, inden det endelige ud
kast forelå. Dette vises på 
figur 1. Denne rapport af
prøves nu i hele Alborg-sel- 
skabet i 1976. Erfaringerne 
fra denne afprøvning skal af
gøre, om der er grundlag for 
at benytte rapporten i hele 
korpset til næste år.

Den nye rapportformular 
Formularen er opbygget så
ledes, at godt og vel den 
øverste halvdel indeholder 
de informationer, der står på 
meldesedlerne til autohjælp 
og patientbefordring, medens 
den nederste del indeholder 
de resterende, nødvendige 
oplysninger så som tid ud, 
tid hjem, kilometer og mand
skabsnumre m. m. De oplys
ninger, som skal edb-regi- 
streres, står i felter, der er 
skraveret, således at selve 
kodningen lettes.
Samtlige formularer er na
turligvis fornummererede, 
dvs. at en eventul annulleret 
rapport eller videregivelse af 
en melding også indeholder 
et rapportnummer. Begge 
disse funktioner har imidler-
tid en ydelseskode og med

dette anses også for korrekt 
ud fra den betragtning, at 
rapporterne har medført en 
administrativ belastning på 
vagtcentralen.

Registrering af ventetid 
Igennem de seneste år er der 
fra forskellig side gjort for
søg på at få et udtryk for 
korpsets serviceniveau. Et 
serviceniveau kan måles på 
mange forskellige måder. En 
af målemetoderne kan være 
at søge oplysning om, hvor 
lang ventetid der er på en 
assistance. Dette forsøges 
registreret i forbindelse med 
ibrugtagen af den nye rap
port. Det står helt klart, at 
det ikke altid kan afgøres, 
om der forekommer ventetid 
eller ej, men den igangsatte 
registrering skal også blot 
betragtes som et forsøg. 
Analyse af de indsamlede 
data må afgøre, om vi er på 
rette spor.

Foreløbige erfaringer
For at give den nye rapport 
en god start, blev der i slut
ningen af november holdt 
instruktionsmøder på alle de 
implicerede stationer, og 
samtidig fik alle udleveret 
skriftligt materiale om den 
rette brug af rapporten.
Desværre fik rapporten en 
yderst stormfuld debut, idet 
vejrguderne som bekendt tog 
hul på det nye år med den 
værste snestorm i flere år.
Men efterhånden som vinden
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lagde sig, og sneen smeltede, 
begyndte stationerne at væn
ne sig til den nye formular, 
og selv om den de første 14 
dage nok var genstand for 
en del af sprogets mindre 
pæne gloser, så har den vist 
sig at vinde ikke så lidt ved 
nærmere bekendtskab.
Som nævnt er ideen med at 
kombinere meldeseddel og 
rapport at spare arbejdet 
med at skrive de samme op
lysninger flere gange. Til 
gengæld er det en forudsæt
ning, at vagtmesteren under 
samtalen med kunden sikrer 
sig de relevante oplysninger 
i den rigtige rækkefølge, så 
han bliver i stand til at ud
fylde rapporten korrekt fra 
oven og nedefter. Han skal 
derfor anvende rapporten 
som en slags spørgeskema, 
og det har ikke vist sig sær
lig vanskeligt for det perso

nale, der normalt er beskæf
tiget med vagtstuearbejde og 
telefonpasning at lære sig 
denne fremgangsmåde.
Knap to måneder er nok for 
kort et tidsrum til at fælde 
nogen dom over rapporten, 
men det synes klart, at dens 
fordele mere end opvejer 
dens negative sider. Den 
største fordel ligger utvivl
somt i det sparede skrive
arbejde, men på plussiden 
bør også nævnes den for
mindskede fejlrisiko ved, at 
oplysningerne ikke skal skri
ves af fra en formular til en 
anden samt den omstændig
hed, at vagtmesteren kan 
blive siddende ved sin tele
fon og ikke skal sidde og 
vende sig skiftevis til og fra 
sin skrivemaskine.
Minusserne er det nok end
nu sværere at udtale sig om 
efter så kort tid, idet der al

tid vil være en naturlig mod
stand mod ændringer, men 
en ulempe er det vel, at rap
portnumrene ikke mere føl
ger tiden. F. eks. skrives rap
porterne på forudbestilte 
ture straks ved bestillingen, 
selv om turen først skal kø
res dagen efter. En ulempe 
er det måske også, at vagt
mestrene ikke får samme 
rutine i maskinskrivning, som 
de gjorde før.
I dataregistreringsafdelinger
ne har man intet at indvende 
mod rapporten, men er især 
glad for farvningen af de 
felter, som kan indeholde 
data til indkodning, hvilket 
gør den lettere at overskue. 
Endelig har vi allerede no
teret os en del forslag til for
bedringer, som vil blive taget 
med i overvejelserne, når vi 
skal trykke nyt oplag til 
1977.
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SKADEPROTOKOLLEN

Uheldig redder
De fleste meldinger om autohjælp sammenfattes på stationerne af vagtmestrene under 
begrebet MOTORSKADE. Hvis vognen er „forladt“, er det en meget praktisk betegnelse, 
idet den jo under alle omstændigheder skal transporteres - også selv om det skulle vise 
sig, at der kun var tale om en mindre tændingsfejl, som en fiks mand kunne ordne på 
stedet.
Men Falck-redderne har alligevel en vane, som i det her skitserede tilfælde kan vise sig 
at være en uvane: De prøver lige, om vognen ikke selv kan starte (og måske køre op ad 
slidskerne på ladvognen!!!).
Vor ven - en københavner-redder, som desværre ikke har sin gang i foretagendet mere - 
skulle hente en „forladt motorskade“ på Jagtvej i København. Han kom fra den modsatte 
side, parkerede sin startvogn og gik over gaden for at bese havaristen. Vanen tro rullede 
han fordørens vindue ned og prøvede startnøglen. Nu var det imidlertid sådan, at „motor
skade" i dette tilfælde dækkede over en speeder, der havde sat sig fast, og da vognen 
stod i gear, fik vor redder en ufrivillig køretur.
Med benene hængende ud ad sidedøren korte han for fuld fart med højlydt hvæsende 
motor hen ad Jagtvejen, tværs over gaden og ind i et nærliggende apotek, hvor køreturen 
fik sit foreløbige punktum. Publikum fik sig en ekstra oplevelse af Falcks uforlignelige 
service, og redderen fik sine skrammer udbedret med apotekets plaster af bedste slags. 
Så pas på (u)vanen med at prøve at starte en bil med „motorskade“!
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også sin 
FALCK-GÅRD
Navnet Falck-Huset knytter sig umiddelbart til korp
sets hovedsæde i København, der blev taget i brug 
i 1962. Århus fik sin Falck-Gård i 1967 da man flyt
tede en del af garagerne og administrationsafdelin
gerne til Trindsøvej. Men i Odense ville man ikke 
stå tilbage for nogen. Derfor døbte man administra
tionsbygningen i Kongensgade Falck-Huset, da den 
i 1969 blev indviet. Og nu har fynboerne igen bevist, 
at de kan det hele: De har åbnet en station af dimen
sioner midt i Odense - og døbt den Falck-Gården. Så 
nu er der både et hus og en gård med Falck-navn 
i byen. Så kom ikke her og sig, at fynboerne er bag
efter . ..

Fra autohus til Falck-station 
Fa. Bülow & Co., der nu er 
opløst, drev i mange år en 
ærværdig bilhandel midt i 
Odense. På hjørnet af Ru- 
gaardsvej og Fjordsgade. 
Den store bilhandel var en 
del af det odenseanskc by
billede, kendt af enhver og 
strategisk godt placeret.
I 1974 sikrede Falck sig 
arealet, og i samarbejde med 
arkitekt Aulkær Andersen, 
der tidligere har bygget sta
tioner for Falck, gik man i 
gang med at planlægge en 
ombygning af det store bil
kompleks.
Enhver med kendskab til 
byggeri ved, at det er meget 

lettere at bygge noget nyt 
end at ombygge. Der skal 
tages arkitektoniske hensyn, 
der skal rettes op på skæv
heder og tidligere skavanker, 
som oftest skal der ekstra- 
isoleres, og alle materialer 
skal vælges, så nyt og gam
melt passer sammen.
I Odense er det lykkedes at 
få en meget stor og usæd
vanlig veldimensioneret sta
tion ud af ombygningen af 
Bülows gamle bilhandel. 
Hele den gamle reparations
hal er omdannet til en kæm- 
pe-garagehal med fjernstyret 
ind- og udkørsel. De tidligere 
værkførerkontorer, der tra
ditionelt er hævet lidt over

gulvplan, vil i løbet af et 
par år blive omdannet til 
vagtcentral, hvor der hver
ken spares på udstyr eller 
kvadratmeter.

Flyttet efter 57 år
Egentlig er flytningen i 
Odense en lidt vemodig sag. 
I 1919 oprettedes den første 
Falck-station uden for Kø
benhavn: Stationen i Odense 
på Klostervej 28. Bygningen 
blev erhvervet af Odense 
kommune, som havde brugt
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Bülows gamle autohus på Rugaardsvej - Inden Falcks overtagelse.

Falcks gamle station på 
Klostervej forsoges nu 
omdannet til rednings
museum.
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Den store garagehal.

Den gyldne keramikfalck pä facaden.

Spisestuen er allerede taget I brug.

Reddernes billard beundres af gæster.
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den til sprøjtehus. Denne 
Falck-overtagelse af en gam
mel brandstation var næppe 
sket, hvis man dengang hav
de vidst, at der kun skulle 
gå tre år, inden Falck også 
begyndte at interessere sig 
for brandslukning - også på 
Fyn.
Men stationen på Klostervej 
har alle chancer for at nyde 
et velfortjent otium. Korp
sets bygningsteknikere og 
museumsfolk er i færd med 
at se på de praktiske mulig
heder for at lave et virkeligt 
redningsmuseum for publi
kum. En sag, der nok skal 
vise sig at blive til glæde 
for mange, hvis den lykkes. 
Byen er i forvejen besøgt af 
turister med interesse for 
fortiden. H. C. Andersens 
hus, den fynske landsby og 
Jernbanemuseet for bare at 
nævne nogle eksempler.
Overdådig plads
Falck-gården på Rugårdsvej 
er stor. Garagehallen har 
været nævnt. Her skal for
tælles lidt om de øvrige 
faciliteter. Bygningen er nu 
muret op med en mørkerød 
skalmur, der får det hele til 
at virke som en helhed. På 
muren er anbragt en Falck- 
fugl, skabt af den fynske 
kunstner Helge Engelbrecht 
i gyldne, keramiske sten. 
Den vidner om gedigen ud
førelse og et højt niveau. 
Indgangspartiet er utraditio
nelt og charmerende. Ved 
siden af døren er en garage
port, der for en gangs skyld 
ikke skal bruges af udryk
ningskøretøjer, men skaffe 
mulighed for at udstyre den 
indvendige hal med et køre
tøj til pynt. Den første var 
Skarøs gamle brandsprøjte 
fra 1928? Pæn og velpudset 
dannede den rammen om 
stationens flytning og ind
flytning og indvielse.
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FALCK FLYTTER 
efter 57 år på Klostervej til den ny brand-& redningsstation 
FALCE-GARDEN, Rugårdsvej 20, 5000 Odense.

Intet andet sted i verden er ambulancekørsel, red
ningsarbejde og brandslukning m.v. koordineret som 
i Danmark.
Og det kan vi faktisk takke én mand for — grundlæg
geren af Falcks Redningskorps — Sophus Falck.
Begyndte med 2 biler, 1 motorcykel og 2 cykler.
Københavnerne smilte overbærende, da han åbnede sin første station i Ny Kongensgade. To mærkeligt udseende 
redningsautomobiler, en motorcykel og to almindelige cykler samt et personale på 5 mand var begyndelsen til det 
redningskorps, som i dag udfører ambulancekørsel og sygetransport på 97Sr af landets areal, hjælper biler med start
vanskeligheder, kattekillinger ned fra trætoppe, brandslukning i en stor del af landet o.s.v.

Fra én ambulance i 1908 dl over 500 i dag.
Vittige hoveder inden for det nuværende redningskorps påstår, at Falck åbnede i 1906 og ikke har haft tid til at 
lukke siden. 1 1908 fik man den første ambulance - eller som den dengang kaldtes: »automobilsygevogn«. Den var 
man forøvrigt meget skeptisk over for i befolkningen. Men den og dens efterkommere skulle senere vise sig at redde 
tusinder af menneskeliv. I dag er der ingen skepsis over for ambulancen. Når den dukker op, ved alle, at de tilskade
komne får den bedst mulige behandling.

Falcks brandvæsen
I 1922 bad en Fynsk kommune Falck om at være brandvæsen. I dag er 90 ud af Falcks 132 stationer både brand- og 
redningsstationer. Derudover har redningskorpset 25 hjælpebrandstationer. Falck har brandoverenskomster med 
169 kommuner. Den kommunale brandinspektør står som leder af brandvæsenet og kontrollant af, at brandsluk
ningspligten varetages på tilfredsstillende og betryggende vis.

BEMÆRK VORE ADRESSER OG TELEFONER
Assistance:
FALCK-GÂRDEN, Rugårdsvej 20 12 41 28
Administration, abonnement, salg
FALCK-HUSET, Kongensgade 65 11 55 28
VAGTCENTRALEN, Klostervej 29 12 41 28
ENTREPRENØRAFDELING, Sivlandsvænget 2 13 48 57
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Dlr. W. Falck hygger sig med Odenses to penslonistreddere.

Landsretssagfører Viggo Bruun, dir. Jørgen Falck og greve Axel-Ahle- 
feldt-Laurvlg-Lehn.

Jørgen Petersen hygger sig med fru direktør N. Nielson.

Opvask efter receptionen.

Hallen står i forbindelse 
med skolestuen på en sådan 
måde, at man ved større 
sammenkomster kan sætte 
klenodierne ud i kulden (el
ler over i garagehallen) og 
udnytte begge lokaler som 
en stor, aulalignende skole
stue, der vel nemt rummer 
et hundrede mennesker. 
Skulle byen komme til at 
mangle en mindre biograf, 
er der altså muligheder her. 
Distriktschefen og stations
lederen har også fået fin 
plads, men det er bestemt 
ikke på reddernes bekost
ning. Tværtimod kan det 
nok hævdes, at vore oden- 
seanske kolleger er med på 
top-ti-listen, hvad plads og 
miljø angår. Opholdsstue, 
hvor selv et 26" TV syner 
lille, speciel billardsalon 
med plads til tavle og det 
hele, køkken i folkekøkken- 
størrelse, soverum, hvor man 
både kan vende sig i sengen 
og på gulvet, bade- og vaske
rum med dertil hørende 
faciliteter. Sidst men ikke 
mindst skal nævnes kondi
rummet, der muliggør fysisk 
træning og udfoldelse også 
for de, der ikke hører til 
første sygehold eller skal 
sidde på kranvognen en hel 
nat.

Festlig reception
På Fyn er der sjældent langt 
fra tanke til handling. Og 
endnu mere sjældent venter 
man til i morgen med at 
løse en opgave, der kan lø
ses i dag. Således også i for
bindelse med flytningen. Ef
ter at det var konstateret, at 
sodavandskasserne kunne 
være på deres plads, blev der 
dekreteret flytning: Den 14. 
februar. Dagens vejr var 
ikke det allerbedste, men 
man flyttede alligevel med 
manér, nemlig med H. C. 
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Andersen-garden i spidsen. 
Omtale i aviserne havde 
gjort, at byens befolkning 
stod i rækker langs den an
viste rute. Og alle Falck- 
stationens 55 køretøjer kørte 
nu i kortege, anført af direk
tør William Falck med 
brandhjelm i den gamle 
Skarø-sprøjte.

Hvad man egentlig ikke 
havde ventet var, at folk 
fulgte efter kortegen. Da 
køretøjerne var kommet i 
garage på Rugårdsvej, stor
mede folk ind. Og en im
proviseret åbent-hus-dag be
gyndte. William Falck bød 
velkommen, hvorefter alle 
tilstedeværende Falck-folk 
viste grupper af mennesker 
rundt i lokaler, som de knapt 
nok selv havde set før. Det 
gik forrygende godt.

Den 17. februar - tre dage 
senere - var der planlagt 
forevisning for venner og 
forretningsforbindelser. Dette 
arrangement gik også som 
smurt. Der blev udvekslet 
adskillige håndtryk mellem 
nær og fjern. Og stationens 
„pensionister“ - fhv. red
ningsfører Hans Jørgensen 
(„manden uden nerver“) og 
Chr. Jensen („maler“) var 
heller ikke glemt. De blev 
hentet og bragt af Falck. Det 
var en mægtig dag, hvor 
honoratiores og venner hyg
gede sig sammen og beså 
herligheden. Selv en årvågen 
receptionsgæst kunne ikke 
finde fejl eller mangler.

&
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Det Imponerende receptionsbord.

Distriktschef Leif Nielson og Odenses brandchef, Helge Andersen, I 
samtale.
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Pr. 1. juni 1976:

NY 
FØRSTE
HJÆLPS
KASSE 
FOR 
LYST
SEJLERE

Billede af lystsejlerkassens Indhold. Optaget af „Båd-Nyt“.

Mere fritid i befolkningen har igennem de seneste år været medvirkende til, 
at antallet af fritidssejlere har taget et betydeligt opsving. Og i erkendelse af,‘ 
at de mindre uheld lige let sker på vand som på land, har man i korpset ud
viklet en speciel forbindskasse til brug for fritidssejlere.
Kassen udføres i samme standardtype som de p.t. allerede kendte røde, blå 
og grønne plastickasser, men i en speciel orange-rød farve. Endvidere er låget 
forsynet med „kantliste“, der gør, at kassens indhold er mere beskyttet mod 
fugtighed. Og skulle man være så uheldig, at kassen ryger udenbords, kan 
den holde sig flydende et godt stykke tid, så der er mulighed for igen at få 
den bragt på det tørre.
Selve indholdet er udviklet efter samråd med Søsportens Sikkerhedsråd, Sø
værnets Operative Kommando samt Førstehjælpskomiteen. Det er klart, at 
der til søs kan være brug for specielle ting, som man på land har lettere ved 
at skaffe sig eller som normalt indgår i ethvert „husapotek“. Derfor tilrådes 
det at supplere kassen med medika efter aftale med egen læge.

Falck-indholdet er flg.:
1 flaske Merbromin 
Vatpinde
2 stk. steriliserede, 
firkantede tørklæder
1 stk. steriliseret kompres* 
forbinding
3 stk. steriliserede gaze* 
kompresser
2 stk. gazebind,
7 cm X 2,5 m

Elastisk plastforbinding, 
6 cm X 1 m, kompres* 
bredde 2 cm
1 stk. metaline
20 stk. store og 20 stk. små 
plasterstrips
1 rulle hæfteplaster, 
bredde 2,5 cm
1 æske sikkerhedsnåle
1 stk. saks

1 stk. splintpincet
1 stk. elastikbind
1 stk. termometer (evt. 3 stk. 
engangs-termometre)
1 pk. vandsugende vat
1 pk. steril forbinding I, 
model 1948
1 stk. Falcks Første-Hjælp
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HOLD 
DIG VÆK 
FRA 
Arhus, 
HELLERUP 
OG 
AMAGER

Anmeldte arbejdsulykker hos Falck i året 1975

Station/afdeling Antal

Ballerup .......................................................................... 1
Birkerød .......................................................................... 1
Entreprenorafd., København .................................. 4
Esbjerg ............................................................................ 1
Fjerritslev ........................................................................ 1
Frederiksværk ............................................................... 2
Gilleleje .......................................................................... 2
Gladsaxe ....................................................................... 1
Haderslev ........................................................................ 1
Hellerup ............................................................................ 6
Hillerød .......................................................................... 2
Hjørring ............................................................................ 2
Holstebro ........................................................................ 1
Hørsholm ........................................................................ 1
Kalundborg ..................................................................... 1
Korsør .............................................................................. 2
Nykøbing F....................................................................... 1
Nykøbing Sj..................................................................... 1
Odense ............................................................................ 1
Rødovre .......................................................................... 1
Rønne .............................................................................. 1
Sindal .............................................................................. 1
Skive ................................................................................ 2
Sæby ................................................................................ 1
Tårnby .............................................................................. 1
Tåstrup ............................................................................ 1
Vejen/Brørup ................................................................. 1
Alestrup .......................................................................... 1
Arhus .............................................................................. 8

- her sker nemlig 38 % 
af vores arbejdsulykker

1 1975 modtog vores sikker
hedsudvalg 50 anmeldelser 
om arbejdsulykker. Anmel
delserne sker som bekendt på 
en særlig blanket, der er ud
arbejdet af Arbejdstilsynet. 
Vi har selv blanketterne med 
i ambulancerne og afleverer 
dem på arbejdspladser og i 
virksomheder, hvor vi henter 
tilskadekomne ansatte.
Alle arbejdsulykker, der 
medfører mere end én dags 
fravær, skal anmeldes. No
get kunne tyde på, at man 

„glemmer“ at anmelde alle 
ulykker. For kun 29 statio
ner har i årets løb anmeldt 
de 50 ulykker.
De fleste anmeldelser kom
mer fra Århus, Hellerup og 
/Xmager. Vi nægter at tro. 
at man her er mere uheldig 
end andre steder. Årsagen er 
nok nærmere, at vi de på
gældende steder har særligt 
aktive stationer, hvor man 
lægger vægt på personalc
og arbejdspladssikkerhed.
Netop derfor er man om
hyggelig med at få anmeldt 
alle arbejdsulykker.

Ulykkesanmeldelserne sam
les hos et af sikkerhedsudval
gets medlemmer, korpsin
struktør Aage Rørmark. Det 
indkomne materiale fra sid
ste år er desværre noget 
spinkelt. Det er imidlertid 
el gennemgående træk, at 
ulykker kun yderst sjældent 
forårsages af materialesvigt. 
Det er også sjældent, at vi 
er skyld i, at kolleger kom
mer til skade. Kort sagt - de 
tilskadekomne kan oftest kun 
laste sig selv på grund af 
manglende omtanke, tilside
sættelse af elementære sik
kerhedsregler. fejlbetjening 
af materiel eller anden uagt
somhed.
Som nævnt har sikkerheds
udvalget en mistanke om, at 
ikke alle arbejdsulykker an
meldes. Det betyder, at man 
ikke kan være sikker på, at 
enkelte ulykker ikke kunne 
have været undgået. Det er 
da tænkeligt, at simple kon
trolforanstaltninger i en gi
ven situation kan hindre, at 
andre udsættes for lignende 
uheld. Og netop for at und
gå gentagelser af uheld, bør 
man være omhyggelig med 
at anmelde arbejdsulykker - 
ja. det er faktisk ukollegialt 
at lade være!
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BREVE UDEFRA

Kære Falck
Hermed en hjertelig tak for velvillig og hurtig assistance, da jeg havde glemt mine nøgler 
i vognen. Alt klaredes perfekt takket være Dem.

Med venlig hilsen og tak 
Erik Holst

Til Falcks Redningskorps
Da jeg på grund af sygdom ikke kommer på gaden (uden Falcks bistand), vil jeg hermed 
sende en tak.
Man hører ofte, at store firmaer har vanskeligt ved at skaffe sig personale, der tilfredsstiller 
både firmaets og kundernes interesse. Jeg tænker mig, at det må være særlig vanskeligt 
at knytte de rette mennesker til en institution som Falck, hvor faglige kvalifikationer skal 
forenes med menneskelige kvaliteter.
Jeg vil derfor gerne give udtryk for min beundring og min glæde over den hjælp, Falck- 
mændene har ydet mig.
For syge mennesker er det af betydning, at den nødvendige hjælp ydes også med venlig
hed. Jeg har endnu ikke mødt en Falck-mand, som ikke står mål med de ønsker, rednings
korpset sætter sig ved optræning og ansættelse af sine folk.

Med venlig hilsen og tak 
Merete Bonnesen 

Falck, Hadsund
Som mangeårig abonnent hos Falck føler jeg trang til at rette en tak til brandmandskab 
og ledelse for den gode og veltilrettelagte alarmeringsøvelse i 0. Hurup, hvor I afbrændte 
mit stråtækte hus. Såvel træer som udhus står uskadte tilbage takket være jeres fore
byggende indsats.

Med venlig hilsen 
Johs. Sørensen

FALCK
Falck-Huset, 
Polititorvet, 
1593 V.
Jeg sidder her ved min skrivemaskine og vil så gerne udtrykke min taknemlighed. 
Men det lille ord tak føles så fattigt, når hjertet er fyldt med en ubegrænset følelse 
for de mennesker i FALCK-korpset, som alle har udført et hjælpsomt arbejde med 
smil og venlighed. Midt i en sygdomsperiode, hvor man i bogstaveligste forstand 
måtte bæres på hænder i fire uger, har det været medvirkende til at oparbejde ny, 
egen styrke, at så mange har givet sig selv i en fælles indsats. Ingen særskilt person 
bor fremhæves, da alle har været lige venlige og hjælpsomme, men den daglige 
kontaktmand, kørselschefen Benny Trustrup, skal nu have en ekstra tak. Altid bered
villigt hjælpsom, også når jeg havde ønske om ændring i kørselsprogrammet. Han 
er populært sagt en guttermand.
Nu, hvor jeg forhåbentlig snart er helt rask igen, kan jeg med sikkerhed sige, at 
lægerne har gjort deres, men FALCK-korpset har medvirket i en utrolig hjælpsom 
grad, som jeg kunne ønske, at andre måtte opleve. Men jeg tvivler heller ikke på, 
at andre vil. Denne korpsånd vil jeg hermed hylde med et værdifuldt ord: TAK.

Med venlig hilsen
(abonnent)
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EN ANDEN SLAGS BREVE

Henvist til vagtlæge
Abonnentens fremstilling:
Falcks Redningskorps, København
Jeg kan ikke lade være med at skrive til Dem, da jeg er kommet stærkt i tvivl, om mit 
abonnement hos Dem er rigtigt placeret.
Lordag den 21. februar 1976 befandt jeg mig i mit sommerhus, der ligger temmelig afsides. 
Hele dagen havde jeg arbejdet på et byggeri, hvor jeg var så uheldig at få noget i øjet, 
som senere viste sig at have sat sig fast i pupillen.
Om aftenen blev smerterne i ojet stærkere, jeg var uheldigvis billøs den dag, hvorfor jeg 
cyklede ned til byen for at ringe til Falck for at hore, om de evt. ville hente mig og kore 
mig på skadestuen. Jeg fik den besked, at den slags ting kunne de ikke tage sig af, da 
sygehuset ikke har permanent skadestue, men de kunne oplyse mig om, hvem der havde 
lægevagt.
Jeg spurgte, hvordan jeg skulle komme til lægen, hvortil der blev svaret, at jeg kunne få 
lægen til at komme ud til mig.
Jeg blev ærlig talt noget skuffet. Jeg har været medlem af Falck i adskillige år og kun 
gjort brug af Falck et par gange. Jeg sporger derfor, om det virkelig kan være rigtigt, når 
man befinder sig temmelig afsides, ikke kan kore selv og virkelig foler brug for Deres 
hjælp, at den så bliver nægtet.
Jeg forventer at hore Deres mening herom.

Med venlig hilsen
(abonnent)

Falck-stationens forklaring:
Pågældende abonnent ringede ganske rigtigt og bad om at blive kort på skadestuen. Her
til svarede vi, at det ville han ikke få meget ud af, da pgl. sygehus ikke kan behandle 
ojenskader. Vi tilbod at undersøge hvem der havde lægevagt og fortalte, at man gerne 
skulle have en henvisning fra lægen for at kunne blive behandlet på et større sygehus, 
ca. 50 km fra stedet.
Abonnenten insisterede stadig på at komme til nærmeste skadestue. Vi lovede at ville 
kore til den vagthavende læge, men det blev misforstået, hvorefter abonnenten afbrød 
samtalen.

Konklusion:
I visse - tyndt befolkede - områder har de lokale vagtlæger ofte den aftale med Falck, at 
de skal tilse alle akutte sygdoms- og skadetilfælde inden korsel til sygehus. Disse aftaler 
er i og for sig ofte praktiske for begge parter og hensigtsmæssige for patienterne. Men 
de må bare ikke være ubrydelige fra Falcks side. Hvis der er tale om hastende transport, 
f. eks. ved trafikulykker og ulykker på sportspladser etc. må vi ikke lade os forsinke af, 
at lægen ikke er ankommet. Tilsvarende må vi ikke afvise en kørsel, såfremt en patient 
insisterer på at blive behandlet på et hospitals skadestue. Det bliver en sag mellem 
patienten og hospitalet, om denne behandling skal finde sted eller ej - og i vort forbruger
samfund er det næppe tænkeligt, at man fra politisk side vil holde alt for stejlt på princip
per, der går imod en fri hospitalsbehandling.
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VOGNE & UDSTYR

Danskbyggede automobilsprøjter! 
H. F. Nielsens nye succes...

H. F. Nielsens Maskinfabrik 
A/S har besluttet at forsøge 
at genoptage produktionen 
af danskbyggede automobil
sprøjter til brandvæsener og 
redningskorps.
Produktionen er udelukken
de baseret på M.A.N.-chas- 
sis’er, og den første - en 
MAN type 13.168 - er alle
rede leveret til Frederiks
berg Brandvæsen, der synes 
meget tilfreds med ny
erhvervelsen. Yderligere 5 
stk. er under bygning til for
skellige Falck-stationer.
Selv om der i produktionen 
indgår standardiserede ele
menter, forsøger ingeniør 
Hauberg & Co. på maskin
fabrikken at tilgodese de 
individuelle ønsker, der 
måtte være. Således har 
Frederiksberg Brandvæsens 
automobilsprøjte kun en
I. 000 liter vandtank, da den 
skal køre som bysprøjte. 
Falck-modellerne vil blive 
leveret med 2.000 liter vand
tank. Pumpen er Rubergs 
kombinerede hoj- og lav
trykspumpe, og to vand
fyldte højtryksslanger på 
tromle er ligeledes stan
dard.
H. F. Nielsens Maskinfabrik 
håber på, at de danskbyg
gede automobilsprøjter vil 
vise sig at være konkurren
cedygtige alternativer til det 
tyske brandmateriel, som

traditionelt kobes herhjem
me af brandvæsener og 
civilforsvar.
Sideløbende med de dan
ske automobilsprøjter leve
rer H. F. Nielsens Maskin

fabrik stadig METZ-materiel 
og -service herhjemme. Fo
reløbig har fabrikken så 
mange ordre, at man har al 
mulig grund til at være til
freds.

MED UNIMOG PÂ KURSUS
Med UNIMOG 
på kursus.
Som det fremgår 
af bagsiden har 
33 mand fra Hor
sens, Vejle og 
Nr. Snede del
taget I et Intro
duktionskursus 
for UNIMOG. 
Billedet fra øvel
serne viser den 
lidt avancerede 
opbygning af 
køretøjet, som en 
del stationer har 
glæde af.
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Rejsende i kriminalitet er en varm og 
engageret jeg-fortælling om et menne
ske, der tjente sit samfund. Som fandt 
det nødvendigt at sikre fredelige bor
geres eksistens, og som samtidig havde 
den dybeste medfølelse for de menne
sker, i hvis lod det faldt at blive de 
skyldige. Outsiderne. De kriminelle. 
Dem med ustyrlige drifter. Han kunne 
se igennem et barskt ydre og forstå 
sociale og menneskelige aspekter for 
kriminelle handlinger.
Som mangeårig leder af politiets rejse
hold fik Jørgen Schütter indsigt i mang
foldige sider af samfundet, som den en
kelte borger ikke har kendskab til. 
Ingen sag var ham uvedkommende, og 
ingen detalje for ubetydelig til at efter
forskes. Det var et interessant livsvirke, 
Schütter lagde fra sig, da han i 1972 
trak sig tilbage. Hans gode ven og 
genbo, pastor Johannes Møllehave, op
fordrede ham til at skrive sine erindrin
ger. Og det er han sluppet godt fra.
Bogen er bare skrevet. Uden tanke på 
kronologi. Uden ståen på hovedet i 
arkiver og gamle sager. Og der er vel 
næppe heller lavet en disposition. Der 
er direkte forbindelse mellem hukom
melse og papir, og det gør egentlig 
bogen meget charmerende. Sproget er 
let tilgængeligt. Det er en spændende 
fortælling om en personlighed og sam
tidig et interessant og væsentligt ind
blik i politiets arbejde.

ruth 
NB: Falck kender Schütter som en af 
de politifolk, der konstant og overalt 
bidrog til det gode samarbejde mellem 
politi og Falck. Han var faktisk ophavs
mand til vor berømte, første instruks 
om sporbevaring.

Kan ikke nægte sikkerhedssele
En hyrevognsorganisation har forespurgt mini
steriet for offentlige arbejder om en taxichauf
før kan nægte en kunde at benytte sikkerheds
sele eller kan nægte at kore for en kunde, der 
vil benytte selen på forsædet.
Efter brevveksling mellem ministeriet for offent
lige arbejder og justitsministeriet har først
nævnte svaret, at en hyrevognschauffor har 
pligt til at efterkomme enhver bestilling på 
hyrekørsel fra en kunde, og at chaufføren også 
har pligt til at efterkomme kundens ønske om 
at sidde i sikkerhedssele.

Største strejkebod
Dansk Arbejdsgiverforening fortæller i sit blad, 
„Arbejdsgiveren“, en pudsig historie fra det 
finske arbejdsmarked:
I stedet for at opretholde ro og orden gik 6.600 
finske politibetjente uden varsel i strejke. Ar- 
bejdsdomstolen idømte dem den største bod - 
omkring 39.000 d.kr. - som nogen sinde er på
dømt i Finland.
Politifolkene følte, at de befandt sig i et så
kaldt „lonhul“. Hovedkravet var omkring 9,50 
d.kr. mere i timen i stedet for de omkring 1 
d.kr. mere i timen, som det generelle arbejds
marked fik.
Politifolkene fik ingen sympati i befolkningen 
for strejken. Fremgangsmåden og kravene var 
svære at forstå tor det store flertal af lønmod
tagere, der var imod, at lovens og ordenens 
vogtere ikke selv fulgte gældende regler. Det 
mest pudsige var, at samfundet fortsatte med 
at fungere fuldt tilfredsstillende, medens strej
ken stod på.

Odense og Vejle A/S
Inden for det første kvartal af 1976 meddeler 
Odense A/S at have anskaffet følgende mate
riel :
Odense cn folkevognsbus, Bogense en Unimog 
bjærgningsvogn og en Dodge ambulance til 
henholdsvis Ringe, Rudkøbing og Kerteminde. 
Sidstnævnte har også fået en MAN tankvogn.

I Horsens er ti nye carporte blevet færdige. 
Samtidig er stationen blevet forsynet med 15 
nye Nassau Door porte, hvorved den nu 13- 
årige station fremtræder som en ny station.
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PERSONALIA

Med sorg modtog vi i 
korpset meddelelse om, at 
assistent Lauritz Nielsen, 
Helsingør, den 14. februar 
1976 var afgået ved doden 
i en alder af 66 år.
Lauritz Nielsen blev ansat 
på stationen i Helsingör 
som redder i 1946. På sam
me station udnævntes han 
i 1963 til assistent.
Efter at have virket på sam
me station i næsten 30 år, 
var Nielsen en kendt per
son, der ofte identificeredes 
med redningskorpset.
Nielsen var en pligtopfyl
dende og vellidt kollega, 
der igennem de sidste år 
varetog stationens admini
strative pligter.
Æret være hans minde!

To udenlandske venner

Dr. med. habil. Aurél A. 
Gåbor, privatdocent ved Bu
dapest’s Universitet i oxilogi, 
d.v.s. læren om øjeblikke
lige, medicinske rednings
foranstaltninger, er den 8. 
marts død ved en bilulykke 
på vej hjem fra et kollega- 
besøg i Bratislava. Dr. Gå
bor havde som WHO-stipen- 
diat opholdt sig de to sidste 
uger i februar ved Red
ningsteknisk Institut, der 
sammen med Sundhedssty
relsen havde tilrettelagt 
hans program. Gabor, der 
kom til Danmark forste gang 
i 1957 og siden 6-7 gange, 
og som betragtede Danmark 
som sit andet fædreland, 
fik ved Budapest-kongres- 
sen 1973 af dir. Mogens 
Falck overrakt korpsets hæ
derstegn i guld.
Han efterlader sig sin hu
stru, biokemikeren Sonja 
Gåbor, Ph.D. Vi vil ære 
hans minde og internatio
nalt videreføre hans ideer.

Aage Rørmark 

Den 28. februar døde den in
ternationale redningsunions 
generalsekretær siden 1951, 
Dr. H. J. Oosterhuis, Haag, 
75 år gammel.
Afdøde var pioner i sit fæd
reland for førstehjælp og 
genoplivning - så tidligt 
som 1927 begyndte han 
som lærer i førstehjælp og 
kom siden i styrelsen for 
både Het Oranje Kruis og 
Association Internationale 
de Sauvetage, til daglig 
kaldet Interrescue. Ved tre 
kongresser, 1959 og 1969 i 
Haag, 1968 sammen med 
vicepræsidenten i Køben
havn, styrkede han interes
sen for det internationale 
samarbejde.
Han redigerede også siden 

1951 det hollandske tids
skrift „Het Reddingswezen“ 
og repræsenterede i en 
menneskealder Hollands 
medicinske selskab i red
ningsvæsnets sammenslut
ning, „Het Oranje Kruis“.

Aage Rørmark

REDNINGSFØRER

Pr. 1. februar 1976 er red
derne Leif Vestergaard Pe
dersen, Thisted, Orla Niel
sen, Hjørring, Kaj K. Peder-

|UDNÆVNELSER|

sen, Hjørring, Keld Hansen, 
Hjørring, Adolf Teute, Stege, 
og Lars Vive, Stege, ud
nævnt til redningsforere.
Pr. 1. marts 1976 er red
derne Chr. Hansen Jepsen,

Randers, Poul Erik Eriksen, 
Randers, udnævnt til red
ningsforere.
Ovenstående udnævnelser 
er alle foretaget med uæn
dret tjenestested.
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Pr. 1. marts 1976 er red
derne Per Hogh Jensen, 
Maribo, og Jørgen Thams- 
dorf, Roskilde, udnævnt til 
redningsforere i Greve.
Pr. 1. april 1976 er redder 
Knud Knudsen, Sønderborg, 
udnævnt til redningsforer i 
Sonderborg.

VAGTMESTER

Pr. 1. januar 1976 er redder 
Knud Erik Vestergaard, 
Skive, udnævnt til vagt
mester i Skive.
Pr. 1. april 1976 er folgende 
udnævnt til vagtmestre: Red
der John Erik Jensen, Køge, 
redder Vagn Hansen, Ring
sted, redder Bent O. Mad
sen, Nykøbing F., redder 
Jorgen E. Jepsen, Hellerup, 
og redder Jørgen Gerner 
Wrang, Holbæk. Ovennævnte 
udnævnelser er alle fore
taget med uændret tjene
stested.

ASSISTENT

Pr. 1. februar 1976 er red
der Villy Bruun Christensen, 
Rødovre, udnævnt til assi
stent i Rodovre. Villy Chri
stensen blev ansat som red
der på stationen i Rodovre 
i 1967 og har i hele sin an
sættelsesperiode været til
knyttet samme station. Igen
nem 4 ar har Villy Christen
sen varetaget hvervet som 
fællestillidsmand.
Pr. 1. marts 1976 er redder 
Helge Christensen, Præstø, 
udnævnt til assistent i 
Præsto. Helge Christensen 
blev ansat som redder i 
Næstved i 1966. I 1975 flyt
tede han ligeledes som red
der til stationen i Præsto.
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Stationsleder: 
Pension:

Pænt farvel til:
.Stationsleder
Ove Pedersen, Randers
Ansat:
1. marts 1935 som redder i Esbjerg. 
Derefter i Ribe, Varde og Thisted, 
hvor han var konst, leder.
1. august 1948 i Randers.
1. april 1976

- Jeg er ikke ked af at trække mig tilbage. Det er 
de unge, der nu skal til. Vi gamle, der har knoklet 
fra den forste dag, har nok svært ved at forstå, at 
der i alle led er noget, der hedder faste ferier og 
fridage hele tiden.
- Da jeg kom til Randers, var vi fire mand plus mig 
på stationen. Nu er vi op mod éthundrede. Men vi 
har haft brandvæsen her i byen i 18 år og har aldrig 
haft kritik. Vi har et godt og dygtigt brandvæsen her 
i byen, men vi skal passe på - det hele drejer sig 
ikke om brand!

Mest spændende?
- Under krigen, bl. a. da Fano-færgen blev bombet. 
Der var kun Havemose og jeg til at klare sagen. I 
gamle dage skete der spændende ting hver dag, 
fordi vi ikke var så mange til at dele episoderne.

Demokrati?
- Som afdøde stationsleder Skourup (Haderslev og 
Hamburg) sagde til den forste fest i Personalefor
eningen: „Den gang fanden ville have, at ingenting 
skulle ske - da nedsatte han en komité!" Det er 
svært for os gamle at acceptere alle de møder og 
udvalg, der skal til i dag.

Råd til efterfølger?
- Lad være med at diskutere med ledere og reddere 
på et ulykkes- eller brandsted. Tag diskussionen 
bagefter oppe på lederkontoret. Så får du det godt 
her i Randers.

Særligt ønske?
- At alle andre vil føle, at de er blevet behandlet 
lige så fair, som jeg føler, at jeg alle dage er blevet 
behandlet af korpsets ledelse!

Pr. 1. marts 1976 er red
ningsforer Karl Anker Mor
tensen, Odense, udnævnt til 
assistent i Ringe. Karl Mor
tensen blev ansat som red
der i Odense i 1963. Samme 
år flyttede han som redder 
til Nyborg for igen i 1964 
at vende tilbage til Odense, 
hvor han i 1970 udnævntes 
til redningsforer.

STATIONSLEDER

Pr. 1. april 1976 er assistent 
Ole Fyrsterling, Lyngby, ud
nævnt til stationsleder i 
Fredericia. Fyrsterling blev 
ansat som redder i Glad
saxe i 1959. I 1961 flyttede
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Ole 
Fürstellng

han ligeledes som redder til 
Lyngby, hvor han i 1963 
blev udnævnt til rednings
forer. På samme station ud
nævntes han i 1964 til assi
stent.

FORFLYTTET

Pr. 1. februar 1976 er assi
stent Jørgen Røpke, Stege, 
overflyttet som assistent på 
station Vordingborg.

Sv. Aage 
Jensen

Pr. 1. april 1976 er stations
leder Svend Aage Jensen, 
Fredericia, overflyttet som 
stationsleder på stationen i 
Kolding.

UDLÆRT

Jonna 
Larsen

Pr. 31.1.1976 blev Jonna 
Larsen, Alborg, udlært som 
kontorassistent.

TYSK HÆDER TIL
DANSK FALCKMAND
Den sidste weekend i fe
bruar drog et halvt hun
drede Falck-folk med damer 
over landegrænsen i syd. 
Anledningen var ikke en al
mindelig udflugt, men skyld
tes en speciel indbydelse 
fra brandvæsenet i Ahrens
bök. Her afholdt man den 
årlige generalforsamling, og 
ved den lejlighed ønskede 
man at tildele stationsleder 
Lauritz Brockdorff, Nykøbing 
F., en særlig hædersbevis
ning - die Deutsche Feuer
wehrmedaille Rottweil - fra 
det tyske brandvæsen.
I over 10 år har Brockdorff 
varetaget en venskabskon
takt på tværs af landegræn
sen og har bidraget til, at 
der mellem brandmands
familier i Ahrensbök og 
Falck-familier på Lolland- 
Falster er knyttet forbindel
ser og venskab, som man 
næppe finder mange steder. 
I den tyske begrundelse for 
medaljetildelingen anføres: 
Brockdorff har taget initia
tivet til forbindelsen og fad

Lauritz Brockdorff, Nykøbing Falster, modtager den tyske 
hædersbevisning af kreisbrandmester Eimecke.

derskabet mellem brand
væsenet i Nykøbing F. og 
brandvæsenet i Ahrensbök, 
som nu har bestået i over 
10 år.
Brockdorff har gjort en los 
forbindelse mellem ung
domsbrandvæsenet og det 
frivillige brandvæsen til en 
fast forbindelse.
Brockdorff har vist et per
sonligt engagement og har 
fjernet enhver tvivl, som vi 
havde.
Brockdorff har benyttet en
hver mulighed for tankeud- 
veksling. F. eks. i at løse 
fælles opgaver i brandvæse
net. I begge lande har man 
fået flere nye impulser. 
Diskuteret fælles foranstalt
ninger, udrustning, beskyt
telsesdragter og indsats
statistik. Brockdorff har gi
vet os gode impulser med 
sin erfaring for organisation 
i brandvæsenet - især i 
uddannelse, organisation, 
alarmeringsmuligheder og 
grundsætninger.
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Gamle, kloge ord!
- Hvis du kan vælge mellem 
at udføre et stykke arbejde 
og få æren af det - udfør 
da arbejdet!

Sparekniven
Eigil Steinmetz har i Ber- 
lingskes Week-end-avisen 
genfortalt følgende historie 
fra USA, hvor sparekniven 
på offentlige ydelser til
syneladende rammer uden 
sans for prioritering:
Som et led i sparekampag- 
nen, der skal redde New 
Yorks finanser, er indført, 
at byens brandmænd nu an
kommer til ildebrande i 
taxier, busser, med under
grundsbanen eller i deres 
private biler. Når brand 
bryder ud, ankommer de 
første brandmænd med 
sprøjterne, men reserve
mandskabet må - for at 
spare de vente- og over- 
arbejdspenge, der beløber 
sig til 45 mill. kr. om året - 
bevæge sig til brandstedet 
med offentlige befordrings
midler. Hvis branden er 
brudt ud inden for en radius 
af tre km fra brandstatio
nen, skal de gå til fods.

Herning Avis genfortæller 
følgende:
Bare en flyver
Formanden for Foreningen 
af Jydske Landboforeninger, 
proprietær H. O. A. Kjeld
sen, Lerkenfelt, har en for
tid som pilot i det danske 
flyvevåben. Den tænker han 
med glæde tilbage på, men 
den store stolthed over at 
være noget særligt i den 
anledning blev frataget ham 
allerede ved hjemkomsten 
fra Canada, hvor han havde 
fået „vingen".

REDDERSTABEN UDVIDES!

Korpsets ledelse har besluttet at ud
vide stationernes medarbejdere med 
150 mand nu og måske en tilsvarende 
styrke til efteråret. De nye medarbej
dere er et kærkomment supplement til 
det nuværende beredskab.

Hvordan det gik til, fortalte 
han i aftes ved ungskue
middagen i Herning-Hallen. 
Da han steg ud af maskinen, 
var der nemlig en lille 
dreng, der ved synet af hans 
flotte uniform udbrød:
- Av, mor, se den Falck- 
mand!

- Det er ingen Falck-mand, 
det er en flyver, belærte 
moderen ham, hvorefter 
drengen skuffet udbrød:
- Er det bare en flyver - 
jeg troede, det var en rigtig 
Falck-mand ...
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Salget i 1975
Som det fremgår af artiklen inde I bladet, er 
korpsets abonnementsfremgang i 1975 blevet 
pæn. Der er grund til at fremhæve de gode 
resultater fra mange „udendørs“ arrangemen
ter, hvor stationernes personale og salgsin
spektørernes har udvist stor opfindsomhed med 
hensyn til centerudstillinger etc. Den lille purk 
synes at være fornøjet med en af Børge Gre- 
gersens modeller af en togulykke.

Unimog på afveje
33 mand fra stationerne i Horsens, Vejle og Nr. 
Snede har for nylig været på afveje med en af 
de nye Unimog-bjergningsvogne. Det var Bohn- 
stedt-Petersens servicefolk, der forestod et 
mindre kursus i vognens rette betjening. Resul
tatet var over forventning - og komplikatio
nerne mindre end I John Steinbecks berømte 
roman med rutebilen på afveje.
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Falcks 
hovedtal 1975

ASSISTANCER
2,584 mill., en stigning på 5,6 %.
Fleste - 275.000 - kl. 11 om formiddagen. 
25% uden for normal arbejdstid (kl. 17—07). 
1.000 ambulanceudrykninger flere til 

trafikulykker.
6.000 flere ambulanceudrykninger til 

sygdomstilfælde.
Næsten 1,5 mill, kørsler for abonnenter. 
Falck-folk slukkede brand i 50.000 timer. 
57.000 ikke-abonnenter fik autohjælp. 
820.000 autohjælpsassistancer under 

abonnement.
11 % færre siddende sygetransporter 

for det offentlige.
33 % flere siddende sygetransporter 

for abonnenter.

ØKONOMI
Koncern-omsætning på 395,1 mill. kr. 
36 mill. kr. mere i abonnementsindtægt. 
48,5 mill. kr. mere i personalelønninger. 
Egenkapital forøget til 32,1 mill. kr.
Antal abonnenter forøget til 875.000.

MATERIEL
Nyt materiel for 21,4 mill. kr.
Halvdelen af ambulancerne mindre end

2 år gamle.
290 ud af 541 ambulancer er Mercedes- 

Benz.
Gennemsnitsalder for autohjælpskøretøjer 

er 3Ÿ2 år.
Ca. halvdelen af autohjælpskøretøjer 

er ladvogne.
234 autohjælpskøretøjer er af Ford-D typen. 
2.516 Falck-køretøjer i alt.

BESKÆFTIGELSE
Redderstyrken forøget med 202 mand. 
Falckoliner forøget med 16 til 105.
3 ledere flere i hele 1975.
I alt 5.259 ansatte, heraf 1218 deltids

beskæftigede.
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MANGE ASSISTANCER TIL 
ABONNENTER
OG RIMELIG ØKONOMI 
KOM TIL AT PRÆGE 1975
Hvert år, når vi begynder at 
få resultaterne af den konti
nuerte e.d.b. behandling af 
assistancerapporteme bliver 
vi vældigt imponerede og en 
lille smule bange for os selv. 
Og værre bliver det, når vi i 
korte vendinger på forholds
vis begrænset side- og spalte
plads skal begynde at fortæl
le om, hvad Falck har ydet 
året forud. Vi kan næsten 
ikke undgå at få linierne til 
at dufte en smule af selvros. 
Det er ikke tilsigtet, men en 
ganske naturlig følge af kon
stateringen af, at så mange 
forskellige hjul på så mange 
pletter på Danmarkskortet 
har formået endnu engang 
at køre sammen i et stort og 
forholdsvis velsmurt maski
neri.
Måske skyldes vor lidt an
dægtige holdning til de man
ge tal, at hver eneste assi
stance hos Falck er en skæb
ne. I nogle tilfælde en over
skuelig situation, hvor en 
strømfordeler har mødt sin 
skæbne i form af regnpjask 
fra en forankørende bil. I an
dre tilfælde en skæbnesvan
ger ulykke, hvor vi som de 
første af samfundets profes
sionelle hjælpere i sådan
ne situationer møder op og 
prøver at gøre vores til at 
begrænse ulykkens omfang 
og lindre smerter.

Ingen er uundværlige - hel
ler ikke Falcks Rednings
korps. Optrådte vi ikke på 
arenaen, ville der være an
dre. Hvor vidt de kunne 
gøre det bedre end vi, er vi 
ikke de rette til at dømme 
om. Men en ting må være 
rigtig at fremføre på dette 
sted og i denne forbindelse: 
Intet sted i verden får et 
samfund en så total og vel- 
underbygget landsdækkende 
statistik som hos os. Ved at 
se os om i ind- og udland 
har vi fundet fremragende 
og ofte meget specificerede 
tal for udrykninger, materiel, 
tidspunkter og mandskab. 
Men de har alle kun dækket 

en enkelt kommune, et en
kelt brandvæsen eller et en
kelt hospitalsområde. I dette 
blad, i det vedlagte statistik
hæfte („Falck 1975“) og i det 
nyligt udsendte abonnements
blad „Falck-Bladet“, vil man 
kunne finde talmateriale, der 
dækker så godt som et helt 
lands samlede brand-, ambu
lance- og redningsvirksom
hed. Og skulle der være et 
tal eller en oplysning, der 
synes at mangle eller som 
trænger til en nærmere ud
dybning, er det i overens
stemmelse med Falcks ånd 
at besvare alle former for 
spørgsmål - også de lidt 
mere kontroversielle.
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1975 - KONCE
13 Falck-selskabers

Således indtjente Falck 395,1 mill. kr.

INDTÆGTER

Abonnementer

Brandslukning

Andre indtægter

Mill. kr.
Forskydning

1975 1974 i forhold
til 1974

219,0 182,3 36,7

42,6 34,7 7,9

111,3 91,9 19,4

22,2 19,0 3,2

395,1 327,9 67,2
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REGNSKABET
de resultatopgørelse 1975

Således anvendte Falck 394,9 mill. kr.

UDGIFTER

HJÆLP 4/76

1975
i

1974
-orskydning 

i forhold 
til 1974

Løn- og andre personale
omkostninger 276,3 227,8 48,5

Drift og vedligeholdelse af materiel 39,2 35,8 3,4

Drift og vedligeholdelse af 
ejendomme 10,6 9,1 1,5

Forbindsstoffer m.v. 14,3 11,8 2,5

Administration 10,7 9,8 0,9

Værdiforringelse af materiel og 
bygninger 33,9 22,6 11,3

Renter 2,9 3,7 -4-0,8

Andre omkostninger 7,0 6,5 0,5

394,9 327,1 67,8

Nettoresultat („overskud“) 0,2 0,8 -4-0,6
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Falck’s økonomi i 1975, kommenteret af økonomichef Torben Hansen :
Virkningerne af nedgangen i konjunkturerne har 
tvunget de industrilande, vi kan sammenligne os 
med, til at manøvrere med forsigtighed.
Konsekvenserne af denne udvikling har først og 
fremmest medført et faldende arbejdskraftforbrug, 
der har bevirket, at arbejdsløsheden er steget til et 
niveau, som ikke har været kendt i mange år. Men 
også på andre områder er der skabt en uligevægt, 
som ikke mindst, når det drejer sig om betalings
balancehensyn, forhindrer en hurtig iværksættelse af 
foranstaltninger til gennemførelse af en mere positiv 
udvikling.
Her i landet gennemførte regering og folketing i 
starten af året en række begrænsninger i pris- og 
lønudviklingen, som i et vist omfang har haft infla
tionsdæmpende virkning, men for korpsets vedkom
mende må det konstateres, at denne lovgivning blev 
iværksat på et så sent tidspunkt, at den kun i be
grænset omfang nåede at få indflydelse på overens
komstforhandlingerne.
Det må erkendes, at korpset under indtryk af den 
usikkerhed, som herskede ved indgangen til 1975, 
så med bange anelser på, hvordan udviklingen ville 
forme sig inden for den private sektor - abonnen
terne. For at modvirke uønskede konsekvenser på 
dette område, som trods alt andrager 55 % af ind
tægterne, blev der udvist en vis tilbageholdenhed i 
disponeringen af personaleudvidelser, ligesom inve
steringerne blev søgt afstemt på en måde, så forskyd
ninger i de økonomiske vilkår ikke skulle forårsage 
likviditetsvanskeligheder.
Nu er det imidlertid en kendsgerning, at hverken 
arbejdsløsheden eller tilbagegangen inden for det 
private erhvervsliv som helhed kom til at påvirke 
året 1975 i negativ retning. Ganske vist har afgan
gen af abonnenter været større end i tidligere år, 
men til gengæld viser tilgangen, imod alle forvent
ninger, en stigning, som har været et væsentligt bidrag 
til, at regnskabsresultatet for 1975 kan karakteriseres 
som hæderligt.

Result
INDTÆGTERNE
Af resultatopgørelsen (side 
100 fremgår, at den samlede 
omsætning for 1975 i alt an
drager 395,1 mill. kr. mod 
327,9 mill. kr. året før. Stig
ningen udgør 67,2 mill. kr. 
svarende til 20,5 %. Abonne
mentsindtægten er udover en 
pæn tilgang af nye abonnen
ter påvirket af forhøjelser af 
abonnementernes regulerings
tillæg. Foruden forhøjelserne 
i 1974 har ændringer i syge
huslovens fribefordringsreg
ler medført, at samtlige hus
standsabonnementer under 
sygesikringsgruppe 1 fra 1. 
januar 1975 blev forhøjet 
med 11,50 kr., ligesom regu
leringstillægget for samtlige 
abonnementer med virkning 
fra 17. januar 1975 blev hæ
vet fra 15 til 20 %.
For brandslukningens ved
kommende er der i det væ
sentlige tale om regulering i 
henhold til den almindelige 
pristalsudvikling. Omkring 
årsskiftet har der været ført 
forhandlinger med Kommu
nernes Landsforening dels 
om vederlaget for brandsluk
ningsforpligtelsen og dels 
om en række andre spørgs
mål, herunder betaling for 
det såkaldte trin-2-oliebered- 
skab. Selv om resultatet af 
disse forhandlinger ikke be
rettigede korpset til en større 
betaling, opnåede man til
sagn om, at de af Statens 
Brandinspektion bebudede 
krav ville give ret til nye 
forhandlinger. Desværre fo
relå der endnu ikke retnings
linier for betaling af de olie- 
skade-anhængerc, som netop 
er anskaffet. Det er en kends
gerning, at denne sag har 
fået en noget forkludret be
handling i de offentlige in
stansers regi, men forhåbent
lig findes der meget snart en 
løsning.
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pgørelsen (side 100-101)
Af patientbefordringsindtæg
terne på 111,3 mill. kr. om
fatter den amts- og primær
kommunale befordring 106,4 
mill. kr. eller i forhold til 
1974 en stigning på 19,6 mill, 
kr.
Udover en mindre aktivitets
stigning hidrører forhøjelsen 
fra minutfaktoren, som gen
nem 1975 blev øget med 13 
øre fra 56 øre til 69 øre.
Den med en række amtskom
muner indgåede aftale om 
administration af kørslen 
med siddende patienter er i 
årets løb udvidet med yder
ligere 3 amtskommuner til 
i alt 9. Disse ordninger, som 
ganske vist i administrative 
henseender har vist sig ret 
omfattende, er efterhånden 
indarbejdet på stationerne på 
en sådan måde, at de for
løber uden besvær.

Som tidligere omtalt andra
ger denne forhøjelse 13 øre 
og kan forklares med føl
gende:

1. arbejdstidsforkortelser
3 øre

2. bortfald af omkostnings
dæmpende ydelse 2 øre

3. dyrtidsportioner 5 øre
4. overenskomstydelse

3 øre

om en markant stigning, som 
må vurderes meget positivt i 
den forstand, at netop dette 
beløb udgør resultatopgørel
sens bidrag til nye investerin
ger, og er en af forudsætnin
gerne for at udvikle og forny 
bl. a. vognparken med effek
tivt materiel.

UDGIFTERNE
Udgifterne er opgjort til 
394,9 mill. kr. (side 101) og 
viser i forhold til året før 
en stigning på 67,8 mill. kr. 
Løn- og andre personaleom
kostninger er steget med 48,5 
mill. kr. svarende til 21,3 % 
af det tilsvarende beløb i 
1974. Lønningerne alene an
drager 266,4 mill. kr. efter 
fradrag af 1 mill, kr., som er 
restbeløbet modtaget i hen
hold til lov om omkostnings
dæmpende ydelse. I alt er 
lønningerne steget med 43,1 
mill. kr. eller med 19,3 % af 
lønsummen året før. Denne 
lønstigning, som naturligvis 
skyldes flere forhold, kan på 
udmærket måde illustreres 
med de forhøjelser, som pa
tientbefordringens minutfak
tor har gennemgået i 1975.

Det understreges, at denne 
minutfaktor alene beregnes 
på grundlag af taksterne i 
de kollektive overenskomster 
og således ikke indeholder 
nogen form for avance eller 
andre irrelevante elementer. 
Drift og vedligeholdelse af 
materiel 39,2 mill. kr. har 
atter i 1975 vist moderat stig
ning og skyldes ligesom sid
ste år reparation og vedlige
holdelse af vogne og mate
riel, som kun er steget med 
5 %. Grunden hertil skal ud
over de fra politisk hold gen
nemførte foranstaltninger og
så søges i de bestræbelser, 
der på de enkelte stationer 
er gjort for at holde omkost
ningerne i ave.
Udgifter til administration, 
dvs. telefon, porto, papir 
m. v. viser kun en moderat 
stigning, som er tegn på, at 
der fra alle sider har været 
forståelse for at begrænse 
disse omkostninger mest mu
ligt.
Den mærkbare forbedring af 
likviditeten, som ligeledes er 
et resultat af indsatsen i 
1975, har medført en væ
sentlig besparelse af rente
udgifterne.
Udgifter til værdiforringelse, 
dvs. slitage og forældelse af 
materiel og bygninger, an
drager 33,9 mill. kr. og ud
gør stort set det maximalt 
skattemæssigt tilladte beløb. 
1 forhold til 1974 er der tale

Koncernregnskabet om
fatter regnskabet for mo
derselskabet Falcks Red
ningskorps København 
A/S og samtlige selska
ber, som er nævnt i kon
cernoversigten. Koncern
regnskabet er udarbejdet 
som et sammendrag af 
de enkelte koncernsel
skabers resultatopgørel
ser og balancer, som er 
godkendt pâ de i april/ 
maj måned 1976 afholdte 
generalforsamlinger. Det 
bemærkes, at interne 
faktureringer og mellem
værender er udlignet så
ledes, at koncernregn
skabet alt i alt giver 
et samlet „billede“ af 
Falcks økonomi.
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PENGESTRØMSANALYSE imill kr.

RESULTATOPGØRELSE ~| BALANCE ]

FOR.MINDSKEL5
1,4 AF VARELAGER

BRANDSLUKNING FORØGELSE AF 
KREDITORER 

(NETTO)
PATIENTBEFORDRING 111,3

ANDRE INDTÆGTER

ANVENDT

FORØGELSE AF 
LANGFRISTET 
GÆLD (NETTO)

LØN M.V. 276,3

TIL
RÅDIGHED

DRIFT MATERIEL 39,2 h

DRIFT, EJENDOMME 10,6

FORBINDSSTOFFER M.V. 14-, 3

ADMINISTRATION

RENTER

ANDRE OMKOSTNINGER, 5,6 J

104

40,7

KØB AF
0,4 VÆRDIPAPIRER

»1»

52,6

FORØGELSE AF
.3,0 DEBITORER

ÅRETS
INVESTERINGER
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KONCERN-BALANCE
Mill. kr.

AKTIVER
1975 1974 Forskydning

OMSÆTNINGSAKTIVER
Likvide beholdninger 44,4 20,8 23,6
Tilgodehavender 32,7 29,7 3,0
Varelager 2,2 3,6 4- 1,4

79,3 54,1 25,2

ANLÆGSAKTIVER
Værdipapirer 0,8 0,4 0,4
Materiel og inventar 57,4 60,3 2,9
Ejendomme 157,8 134,9 22,9

216,0 195,6 20,4
AKTIVER 1 ALT 295,3 249,7 45,6

PASSIVER
KORTFRISTET FREMMEDKAPITAL
Bankgæld 5,4 3,5 1,9
Varekreditorer 12,2 13,3 4- 1,1
Indeholdt moms og A-skat 11,4 10,8 0,6
Skyldige feriepenge 24,0 16,6 7,4
Øvrige kreditorer 18,1 12,7 5,4

71,1 56,9 14,2

LANGFRISTET FREMMEDKAPITAL
Prioritetsgæld m. v. 63,2 57,7 5,5
Forudbetalte abonnementer m.v. 122,2 102,6 19,6
Andre 6,7 5,7 1,0

192,1 166,0 26,1
FREMMEDKAPITAL 1 ALT 263,2 222,9 40,3
AKTIVER 295,3 249,7 45,6
4- FREMMEDKAPITAL 263,2 222,9 40,3
EGENKAPITAL 1 ALT 32,1 26,8 5,3
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BALANCE- OG 
PENGESTRØMSANALYSE 
(side 104-105)

BALANCE
Balancen indeholder to over
sigter, der hver for sig af
spejler størrelsen og indhol
det af den pr. 31. december 
1975 i koncernen arbejdende 
kapital. Den ene oversigt, 
aktiverne, viser, hvorledes 
den anskaffede kapital er 
placeret i de forskellige for
muedele; den anden oversigt, 
passiverne, forklarer, hvorfra 
den investerede kapital stam
mer. Aktiverne andrager i alt 
295,3 mill. kr. og er opdelt i 
2 grupper, omsætningsakti
ver, d.v.s. de hurtigst reali
sable aktiver, og anlægsakti
ver, som henholdsvis beløber 
sig til 79,3 mill. kr. og 216 
mill. kr.
For passivernes vedkommen
de er der tale om en kort
fristet fremmedkapital, som 
andrager 71,1 mill. kr. og en 
langfristet fremmedkapital 
på i alt 192,1 mill. kr. For
skelsbeløbet mellem aktiver 
og såvel kort- som langfri
stet fremmedkapital omfatter 
koncernens egenkapital på 
32,1 mill. kr.
I bestræbelserne for at få en 
så rigtig fremstilling af kon
cernens økonomi som muligt 
har en gennemgang af vur
deringsprincipperne bag de 
enkelte selskabers regnskabs
poster medført enkelte kor
rektioner.
Den opmærksomme læser vil 
eksempelvis bemærke, at 
egenkapitalen i forhold til

sidste år er steget med 5,3 
mill. kr. til trods for, at re
sultatopgørelsen kun viser et 
overskud på 0,2 mill. kr. Dif
ferencen kan forklares med, 
at kravet om anvendelse af 
ensartede vurderingsprincip
per har medført en opskriv
ning af ejendomme i et af 
koncernens selskaber.

PENGESTRØMSANALYSE 
For at forklare sammenhæn
gen mellem resultatopgørel
sen og den udvikling, der har 
fundet sted på balancen i lø
bet af 1975, er udarbejdet

en pengestrømsanalyse, som 
med udgangspunkt i den li
kvide beholdning ved årets 
begyndelse dels viser, hvor
ledes pengene er fremskaffet 
og dels, hvordan de er an
vendt. Forskelsbeløbet mel
lem den til rådighed værende 
og den anvendte kapital ud
gør den likvide beholdning 
ved årets udgang.
Til hjælp for forståelsen skal 
bemærkes, at beløbene til 
venstre hidrører fra resultat
opgørelsen, medens beløbene 
til højre fremkommer fra 
balancen.
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49,2 mill. kr=
ÅRETS INVESTERINGER 

FREMKOMMER SÅLEDES:

?ra resultatopgørelsen:

Værdiforringelse af materiel og bygninger

?ra balancen:

Merværdi af ejendomme
4- mindreværdi af materiel og inventar

33,9

18,2
2,9 15,3

49,2

Investeringsbeløbet er anvendt til (beløb i mill, kr.):

49,2 48,2
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FALCK-KONCERNEN

FR BELDRINGE a/s

FALCK-HUSET %

UDLANDSTJENESTE

FR BORNHOLM '/s

H.F. NIELSENS

FALCKS
RETTUNGSDIENST

G.m.b.H. HAMBURG

ADMINISTRATION
DIV. UDVALG
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MASKINFABRIK A/s DANSKE REDNINGSKORPS 

FÆLLESFORBUND

FR VEJLE %

108

FR NÆSTVED A/s



VIGTIGSTE DATA

1906
Falcks Redningskorps 
København A/S
Oprettet i 1906 under navnet 
Redningskorpset jor Køben
havn og Frederiksberg.
I 1908 udvidet til også at 
omfatte sygetransport med 
„sygeautomobil“.
Råder i 1976 over 15 sta
tioner.

1919
Falcks Redningskorps 
Odense A/S
Oprettet i 1919 i en bygning, 
kommunen stiller til rådig
hed på Klostervej.
I 1921 indgår korpset for før
ste gang aftale med en kom
mune om brandslukning.
Råder i 1976 over 75 sta
tioner.

1920
Falcks Redningskorps 
Ålborg A/S
Oprettet i 1920 under navnet 
Nordjyllands Redningskorps. 
I 1930 er der overenskomst 
med næsten alle Ålborg 
Amts kommuner om brand
slukning.
I 1971 tages stor ny hoved
station og administrations
bygning i brug.
Råder i 1976 over 13 sta
tioner.

1921
De Danske Redningskorps 
Fællesforbund I/S
Oprettet i 1921 - den 3. okt. 
Koncernledelse for Falck- 
selskabeme.
I 1970 revideret med opret
telse af bl.a. stabsudvalg og 
virksomhedsnævn.
Falck-museum oprettet i 1936 
og ulykkesforebyggende ar
bejde påbegyndt.

1927
Falcks Redningskorps 
Århus A/S
Oprettet i 1927 hovedsagelig 
baseret på brandsluknings
overenskomster.
I 1976 22 stationer.

1928
Falcks Redningskorps 
Vejle A/S
Oprettet i 1928.
Ny hovedstation og admini
strationsbygning taget i brug 
i 1970.
8 stationer i 1976.

1930
Falcks Redningskorps 
Næstved A/S
Oprettet i 1930 på grund af 
vanskeligheder med at eta
blere et Københavnerselskab 
på stedet.
Stationer i Næstved og Ha
slev.

1951
Falck-Huset A/S
Oprettet i forbindelse med 
bygningen af det nye hoved
sæde for moderselskabet 
(København A/S) og Fælles
forbundet.

1952
Falcks Redningskorps 
Udlandstjeneste (ERA) I/S 
Etableret i 1952.
I 1958 havde ERA 26.000 
abonnenter.
Da sygekasserne i 1968 på
tog sig ansvaret for turisters 
hjemtransport i tilfælde af 
sygdomme og ulykke svandt 
grundlaget noget bort, men 
ERA eksisterer stadig i min
dre omfang.

1954
Falcks Rettungsdienst 
GmbH, Hamburg
Oprettet i 1954.
Der er indgået aftaler med 
værksteder i Hamburg og 
omegn om bugsering af ha- 
vererede køretøjer.
1 alt 3 stationer samt et 
hotel.

1954
Falcks Redningskorps
Bornholm I/S
Oprettet i 1954.
Består af stationerne i Røn
ne og Neksø, hvoraf Neksø 
er brandvæsen.

1971
H. F. Nielsens Maskin
fabrik A/S
Pr. 1. april 1971 overtog 
korpset ovennævnte maskin
fabrik i Haslev.
Maskinfabrikken er et selv
stændigt aktieselskab, der 
ejes af alle Falck-selska- 
berne.

1974
Falcks Redningskorps 
Beidringe A/S
Oprettet i 1974 efter en fly
vepause på fem år.
Råder over to Britten Nor
man Islander ambulancefly 
og betjener småøer samt ud
fører patientbefordring mel
lem landsdelene.
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FALCK s BESTYRELSE

DE DANSKE REDNINGSKORPS FÆLLESFORBUND
Lrsf. Viggo Bruun, direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck samt direktør 
Arno Andersson.

FALCKS REDNINGSKORPS KØBENHAVN A/S
Lrsf. Viggo Bruun, direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck, direktør Arno 
Andersson, økonomichef Poul Falck samt redder Ole Bakkendorf og fuldmægtig 
Ib Larsen.

FALCKS REDNINGSKORPS AALBORG A S
Lrsf. Viggo Bruun, direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck, direktør Arno 
Andersson, kontorassistent Michael Andersson samt redningsførerne Lindgård Nielsen 
og Jens Gerneu.

FALCKS REDNINGSKORPS AARHUS A/S
Lrsf. Viggo Bruun, direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck, direktør Arno 
Andersson, cand. jur. Erik Falck samt stationslcder Poul C. Jensen og redder Kurt 
Nygård.

FALCKS REDNINGSKORPS VEJLE A/S
Lrsf. Viggo Bruun, byrådsmedlem Henry Olesen, direktørerne Mogens, Jørgen og 
William Falck, direktør Arno Andersson, kontorassistent Michael Andersson samt 
redder Finn Averhoff og redder K. E. Wolf.

FALCKS REDNINGSKORPS ODENSE A/S
Lrsf. Viggo Bruun, kammerherre, hofjægermester, greve Axel Ahlefcldt-Laurvig-Lehn, 
direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck, direktør Arno Andersson, stations
lcder Ole Falck samt redder Steen Jørgensen og assistent Arnt Jespersen.

FALCKS REDNINGSKORPS NÆSTVED A/S
Lrsf. Viggo Bruun, direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck, direktør Arno 
Andersson, cand. jur. Erik Falck samt stationsleder Børge Lundgreen og vagtmester 
Mogens Jensen.

FALCKS RETTUNGSDIENST GmbH, HAMBURG
Tilsynsråd: direktørerne Mogens Falck, Jørgen Falck og Arno Andersson.

FALCKS REDNINGSKORPS BELDRINGE A/S
Lrsf. Viggo Bruun, direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck og direktør Arno 
Andersson.
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FALCK’s
VIRKSOMHEDSNÆVN

Mogens Falck (form.) Edgar Bødker H. J. Christensen

Steen Jørgensen

Henry Jørgensen

Jørgen Falck

Sven Aage Hansen Ivan W. Andersen

Ernst Daugaard Llndgaard Nielsen

Bent Simonsen Peer Qrensteen
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William Falck

Steffen Mortensen

W. Ric-Hansen

Mogens Christensen

Viggo Bruun Erik MarcussenPreben Kjær

(sekr.) Kommitterede medlemmer
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VI SKAL UDBYGC
Konklusion af 25 års .
svømmedykkererfaring og JnL - 
mere end 50 aftaler med 
kommuner om redningsbåd
Når man ser i den årlige Falck-statistik 
syner 3-400 udrykninger til drukneulyk
ker og bådforlis ikke af meget. Assistan
cer i sådant antal ligesom forsvinder i 
millionmængden. Ikke desto mindre er 
det ofte redningsassistancerne, der bør 
påkalde sig mest opmærksomhed med 
hensyn til planlægning, uddannelse og 
økonomisk formåen. Og sådan er det og
så med søredningen. Tit når der sker en 
tragisk drukneulykke, rejser der sig rø
ster om ekstra beredskab i form af svøm
medykkere eller redningsbåde, livreddere, 
radioalarmer og andet. Og lige så tit for
klarer eksperterne på området, at netop 
den debatterede ulykke ville være sket 
alligevel, også selv om de nævnte forhold 
var ændrede. Men hvad er egentlig bag
grunden for frømandstjenesten og båd
tjenesten i Falck?

25 års svømmedykkertjeneste
I begyndelsen af halvtredserne indførtes 
svømmedykkertjenesten i Falck. Den var 
ny, spændende og interessant. Man havde 
ingen erfaringer med hensyn til personel 
og materiel, men gik til opgaven med stor
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entusiasme. De første svømmedykkere i 
korpset var i aktivitet endnu før den nye 
dykkerlov stillede krav om uddannelse. 
En uddannelse, der siden er blevet en 
kostbar, men effektiv foranstaltning på 
Søværnets Dykkerskole.
Pionererne inden for Falcks svømme
dykkertjeneste troede naturligvis på sa
gen. De troede også på svømmedykkere 
som noget livreddende i mange situatio
ner, og efterhånden nåede man op på 
omkring 25 Falck-stationer med svømme
dykkere.
Erfaringerne sidenhen har vist, at svøm
medykkerne som livreddere ikke er no
get, man skal påregne i enhver situation. 
Sker der en ulykke, skal der alarmeres, 
der skal iklædes udstyr, der skal køres til 
ulykkesstedet, der skal lokaliseres, og den 
druknede skal bringes til overfladen. Alt 
sammen inden for den tidsfrist på 5-10 
minutter, som lægerne giver som reel 
chance for at overleve. Den angivne 5-års 
statistik (side 114) for 23 svømmedykker
stationers assistancer viser da også, at 
der kun i 29 tilfælde ud af ca. 8.500 er 
tale om, at svømmedykkere har reddet 
patienter efter dykning. Og eftersporer 
man tilfældene, vil resultaterne måske 
blive endnu mindre.
Men svømmedykkerne kan ikke undvæ
res af denne grund. De bør være der til 
eftersøgningsopgaver og til mange andre 
opgaver i vandet. Opgaver, der ikke er 
akut hastende, og hvor det væsentlige er 
grundighed, erfaring og systematik. Om 
der i fremtiden stadig skal være 25 sta-
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BÅDTJENESTEN!
tioner med svømmedykkerberedskab, el
ler om beredskabet skal koncentreres om
kring få stationer, som det f. eks. er sket 
på Sjælland, skal vi ikke afgøre her og 
nu. Det er en udvikling, som kræver en 
mere grundig behandling end denne ar
tikel prætenderer at kunne give.

driftssikker. Motoren kan som de fleste 
ikke lide saltvand, og det kan give pro
blemer, da vi som oftest skal søsætte 
båden i vejr og vind, som andre små- 
sejlere holder sig fra. Falck-båden er hur
tigt fremme, da den løber efter et af de 
først afsendte udrykningskøretøjer.
Af materiel til bådtjenesten mangler vi i 
øjeblikket kun en egnet „overlevelses
dragt“, der let kan iføres af redderne og 
som yder fornøden beskyttelse mod fugt 
og kulde. Der arbejdes ihærdigt på at 
finde frem til en sådan dragt. Ser man 
på kortet (side 115) er den geografiske 
dækning med Falck-både ganske god, og 
i 1976 har DORY-bådcn fra Skagen og 
vore to kolleger deroppe jo gjort deres 
til at befæste korpsets bådtjenestes ry for 
at være noget, man kan regne med i - 
næsten - enhver situation.

Bådtjenesten
Men der, hvor Søværnets skibe ikke kan 
komme ind, og helikopterne tager for 
lang tid at få hen, er der stadig et behov 
for en Falck-indsats: Bådtjenesten. Siden 
dens eksplosionsagtige udvikling i begyn
delsen af 1970-erne har vi på Falck-sta- 
tioneme fået et varieret og righoldigt 
erfaringsmateriale at bygge videre på. 
Med de ca. 50 bådaftaler, der i dag ek
sisterer mellem kommuner og Falck, må 
vi erkende, at vi er nået langt med hen
blik på at kunne yde en hurtig og effektiv 
hjælp ved drukneulykker og småforlis 
nær strandkanten.
DORY-båden er fremragende til jobbet. 
Let at søsætte, manøvredygtig, hverken 
for stor eller for lille, og forholdsvis

Førstehjælperen
Men der er en person, som hverken 
Falcks eller andres nok så dygtige båd
førere eller svømmedykkere ikke kan 
overgå ved en drukneulykke: Personen 
ved siden af ulykkesstedet, i fagsproget 
kaldet førstehjælperen. Han eller hun har 
mulighed for at yde en indsats inden for 
den korte tidsfrist for overlevelse. Det 
er ham eller hende, vi skal satse på og 
hjælpe med undervisning, information, 
gode råd og forholdsvis enkle hjælpe
midler, f. eks. redningsposter.
Lykkes det, vil sommermånederne i de 
kommende år ikke blive så tragiske som 
i 1975, hvor mere end 80 mennesker mi
stede livet ved drukneulykker. Og vore 
egne reddere og svømmedykkere vil kun
ne holde træningen ved lige gennem øvel
ser, og ikke som nu gennem stedfundne 
ulykker.
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Svømmedykker-assistancer i 5 år 
fra 23 Falck-stationer

114

1071 107E 1073 1074 1075 IALT

UDRYKNINGER TIL 
DRUKNEULYKKER: 18 23 11 21 38 111
REDDET PATIENTER 

UDEN DYKNING / ÄA,
REDDET PATIENTER 

EFTER DYKNING a 6 8 5 8 29

FUNDET OMKOMNE 

UDEN DYKNING 10 15 15 19 17 76

FUNDET OMKOMNE 

EFTER DYKNING 34 31

;
34 34

V

31 164

intet X-8-Z,

RESULTAT 'TWT7A 40 36 40 41 41 198

ENTREPRISEOPGAVER, 
EFTERSØGNING AF 
FORSVUNDNE M.V.

1283 1408 1456 1368 1521 7036

RUTINEDYKNINGER, 
TRÆNING, 
ØVELSER

99 96 118 16a 184 659
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(Rettelsesblad til „Hjælp“ nr. 4/76, side 115)

Falck-stationer med redningsbåde 
og svømmedykkere (September 1976)
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ERTINGE
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Falck-stationer med redningsbåde 
og svømmedykkere
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AKTUELT NU

Betydningen af livreddende førstehjælp som et sup
plement til den avancerede medicinske indsats, vore 
hospitaler i dag er i stand til at yde, har i mange til- 
tilfældc været altafgørende, idet det har vist sig, at 
etablering af frie luftveje og et tilstrækkeligt funge
rende kredsløb i de første minutter efter redningen 
ofte vil være en forudsætning for hospitalsbehandlin
gens resultat.
De geografiske forhold i og omkring Danmark med 
store muligheder for badning og sejlsport frister 
mange - og giver desværre ofte opgaver for rednings
korpsene. Problemerne drejer sig her først og frem
mest om drukning og afkøling, og da behandlingen af 
disse tilstande der meget vel kan forekomme sam
tidigt erfaringsmæssigt har været mildt sagt „tø
vende“. skal det forsøges at give en kort oversigt over 
den viden, der besiddes i dag og på den baggrund 
give nogle behandlingsmæssige råd og anvisninger.

Drukning
En gennemgang af den me
dicinske faglitteratur viser, at 
man her mest beskæftiger 
sig med senfølgerne ved 
drukning, det vil sige de for
andringer i blodets salte, der 
opstår, afhængigt af om man 
drukner i salt- eller fersk
vand. Dette er naturligvis 
også meget interessant og 
detaljeret belyst i undersø
gelser udført på dyr. Det be
mærkelsesværdige er blot, at 
disse senforandringer kun 
yderst sjældent ses hos men
nesker, der har overlevet 
skindøden efter drukning.
Dette kan måske skyldes, at 
der almindeligvis hengår for
bavsende lang tid, før lun
gerne er fyldt med vand. 
Der sker nemlig det, at ofret 
reflektorisk søger at holde 
vejret, når det får hovedet

under vand. Når dette ikke 
længere er muligt, vil det 
indtrængende vand forårsage 
en ligeledes reflektorisk til- 
klapning af stemmebåndene, 
så vandet ikke trænger ned i 
lungerne, før stemmebånde
ne som følge af den nu 
fremtrædne iltmangel afslap- 
pes. Ofret har på det tids
punkt længe været uden be
vidsthed.

Men selv nu vil fyldningen 
af lungerne med vand fore
gå relativt langsomt, idet de 
fortsat indeholder luft, som 
skal udveksles med vandet 
via de tynde rørsystemer, 
bronchietræet består af.
En druknet vil derfor i lang 
tid stå oprejst i vandet på 
grund af de luftfyldte lun
ger. Først når vandet har

HVORDi 
MAN 
BEDST 
OVERLE 
ET 
UTILSK 
OPHOLI 
I 
VANDEl
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AKTUELT NU

af overlæge 
Knud Jensen 
Flyvevåbnets 
Helikopter
redningstjeneste, 
Værløse 

erstattet luften, vil den druk
nede tippe rundt. På det 
tidspunkt er iltmanglen så 
fremherskende, at behand
ling er nytteløs, med mindre 
ofret som følge af vandets 
temperatur hurtigt er blevet 
dybt afkølet. Stofskiftepro
cesserne vil da være så ned
satte, at en iltmangel måske 
ikke sætter sig blivende spor. 
Til gengæld vil der ofte være 
mulighed for et godt resultat 
af førstehjælp efter endog 
adskillige minutters forløb, 
hvis den straks iværksættes 
med kunstig respiration 
(mund-til-mund eller bedre: 
ventilation på maske med 
100 7( ilt) og evt. udvendig 
hjertemassage.

Afkøling
Et andet forhold, faglittera
turen ogå ofte fortier, er, at 
mennesket ved ophold i vand 
under 203 C bliver afkølet 
med en hastighed, der først 
og fremmest er bestemt at 
vandets temperatur - og den 
er jo ofte lav i farvandene 
omkring Danmark - samt af 
andre, mere variable fakto
rer. Denne afkøling kan som 
anført i sig selv være beskyt
tende mod en samtidig ind
trådt iltmangel. Men den 
kan sandelig også være sær
deles livsfarlig.
Under Anden Verdenskrig 
bemærkede man under red
ningsaktioner efter forlis, at 
søfolk og piloter fandtes 
døde efter kun 1-2 timers 
ophold i vandet. Endvidere 
bemærkede man, at adskil
lige døde kort tid efter, at 
man havde begyndt at be
handle dem. Blandt de døde 
havde mange været effektivt 
sikret mod drukning ved 
hjælp af svømmeveste.

Dødsårsagen kunne ikke 
umiddelbart forklares, men 
på baggrund af amerikanske 
optegnelser undersøgte man 
forholdet mellem vandtem
peratur og overlevelsestid og 
optegnede dette (se figuren). 
Det viste sig så, at alle over
levende fandtes på den ene 
side af en kurve, som man 
kunne kalde ..udholdenheds
grænsen“. Det ses, at er van
dets temperatur over 20c C, 
kan man finde endda meget 
lang overlevelsestid, medens 
denne hurtigt falder ved la
vere temperatur for kun at 
være 1-2 timer mellem 5 og 
10° C.
Årsagen er formentlig, at 
kroppen til trods for maksi
mal indsats af varmeregule- 
rende legemsmekanismer ved 
lavere temperaturer hurtigt 
afkøles, indtil døden ind
træder.
Ved ophold i kulde forsøger 
den menneskelige organisme 
at holde sin temperatur kon
stant. De første reaktioner 
mod kulde er kredsløbsfor
andringer, som nedsætter 
varmestrømmen fra krops
kernen til overfladen. Her
ved opdeles kroppen termisk 
i en kropskerne med høj og 
relativt konstant temperatur 
og en kropsskal med tempe
raturer, som nærmer sig om
givelsernes temperatur.
Hvis disse kredsløbsforan
dringer ikke er tilstrækkelige 
til at forebygge et fald i 
kernetemperaturen, vil stof
skiftet øge varmeproduktio
nen i et forsøg på at kom
pensere for varmetabet til 
omgivelserne, væsentligst i 
form af kulderystelser.
Opdelingen i en kropskerne 
og en kropsskal skyldes 
hovedsageligt ændringer i
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VANDTEMPERATUR

CHANCER FOR 
OVERLEVELSE

TIMERS OPHOLD I VANDET

-e
kredsløbet i arme og ben, 
hvor visse blodkar lukker af 
for den overfladiske cirkula
tion i disse med en næsten 
halvering af den varmeud- 
vekslende flade til følge. 
Denne ændring af kreds
løbet er meget betydelig, 
men den kan forholdsvis 
nemt brydes, hvis varme el
ler kraftigere berøring på
føres huden på arme eller 
ben. De nævnte kar vil da 
åbne med det resultat, at 
relativt varmt blod shuntes 
perifert og køles her før til
bageløb til kropskernen. 
Herved opstår et yderligere 
fald i kropstemperaturen, 
ofte med en hastighed, som 
kan være større end den, 
hvormed den egentlige kø
ling fandt sted, og den heraf 
udløste genopvarmningskol
laps er ofte endnu mere be

lastende end det initiale af
kølings-chok. Endvidere vil 
applicering af varme til hu
den betyde, at kuldeudløste 
reflekser fra hudoverfladen, 
som i nogen grad kan ved
ligeholde blodtrykket, op
hører at fungere.

Svømmcbcvægclscr
Da varmeproduktionen som 
anført væsentligst oprethol
des ved hjælp af kuldcrystcl- 
ser eller muskelsitren, var 
det nærliggende at spørge, 
om man ikke kunne øge sin 
varmeproduktion ved at ud
føre mere muskelarbejde i 
vandet (kraftigere svømme- 
bevægelser)? Det viser sig 
dog, at ganske vist produce
res der mere varme ved 
svømmebevægelserne, men 
samtidig øges blodgennem
strømningen og dermed var-

„Overlevelseskurve“, tegnet 
ud fra oplysninger om sted
fundne ulykker.

meafgivelsen gennem huden 
endnu mere, således at der 
alt i alt tabes mere varme, 
end hvis man havde undladt 
at foretage svømmebevægel
serne.
Når langdistancesvømning 
alligevel har været mulig, 
skyldes det formentig, at 
disse svømmere efter træ
ning har været i stand til at 
nedsætte blodgennemstrøm
ningen gennem huden og 
dermed hæmme varmeaf
givelsen.

Påklædning
Påklædningen i vandet har 
også vist sig at have stor be
tydning, idet selv let på
klædte, gennemblødte for
søgspersoner holdt varmen 
betydeligt bedre i vandet end
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nøgne. Dette skyldes ikke 
nedsat varmeledningsevne i 
tøjet, men at påklædningen 
nærmest huden skaber et lag 
med nedsat væskestrømning, 
hvorved afgivelsen af varme 
fra hud til omgivende vand 
hæmmes.
Sammenfattende kan altså 
siges, at man bør forholde 
sig roligt i vandet uden 
kraftigere svømmebevægel- 
ser samt beholde tøjet på, 
selv om dette ikke er vand
tæt.

Behandling
Det er nu alment accepteret, 
at behandlingen skal ske i 
form af hurtig genopvarm
ning i en form, så den oven
for beskrevne genopvarm
ningskollaps undgås, hvis af
kølingen er så udtalt, at pa
tienten er bevidstløs og ikke 
frembyder tegn på kulde
rystelser. Opvarmningen ud
føres bedst med varmt vand 
på grund af dettes høje var
mekapacitet, hvorimod luf
tens kaloriske koefficient er 
for ringe til at kunne for
årsage en tilstrækkelig var
meudveksling med kroppen. 
Det skal pointeres, at hvis 
man ikke har mulighed for 
at foretage en effektiv op
varmning af dybt afkølede 
patienter, er det vigtigt, at 
disse holdes kolde, men uden 
yderligere afkøling, indtil 
den hurtige genopvarmning 
kan udføres. Man kan ind
ledningsvis standse et yder
ligere varmetab ved at hin
dre fordampning fra patien
tens våde tøj, men man skal 
ikke prøve at varme hans 
hud op med frottering, var
me tæpper eller andre gen
stande, som kan åbne for 
kredsløbet til arme og ben 
med de beskrevne fatale føl
ger.
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Hurtig genopvarmning fore
tages uden for hospitaler al
mindeligst ved, at den af
kølede person anbringes i et 
varmt bad med en vandtem
peratur på 40-41° C. Teore
tisk bør arme og ben holdes 
uden for vandet for ikke at 
åbne for kredsløbet til disse, 
men da dette princip er van
skeligt at opretholde, sam
tidig med at man behandler 
patienten i øvrigt (første
hjælp), og da det har vist 
sig, at et yderligere fald i 
kropstemperaturen kun vil 
være ringe og af kort varig
hed, hvis vandets temperatur 
er tilstrækkelig høj, kan det 
med den nuværende viden 
anbefales, at alle lemmer an
bringes i 40-41° C varmt 
vand med blot hovedet uden
for. Dette kan oven i købet 
være en fordel, idet de over
fladiske returårer i arme og 
ben nu vil virke som varme- 
udvekslere mellem det var
me vand og kropskernen.

Aldrig alkohol!!
Det stærkt øgede stofskifte 
under opholdet i vandet for
årsager tømning af legemets 
kulhydratreserve, hvorfor der 
bør gives varme, sukkerhol
dige drikke, hvis den for
ulykkede er vågen. Derimod 
er alkohol under enhver 
form uhensigtsmæssig, bl. a. 
fordi alkohol medfører en 
udvidelse af hudens blod
årer, hvilket som anført er 
uheldigt. Den hyggelige St. 
Bernhardts-hund med cog
nacdunken kan derfor des
værre ikke anbefales til mo
derne redningstjeneste, med 
mindre afkølingen er afbrudt 
og ikke mere udtalt, end at 
patienten selv er i stand til 
at tage proppen af dunken.

Ved afkøling til 30° C og 
derunder vil den forulykke
de oftest være bevidstløs, og 
hans udseende kan da umid
delbart være vanskeligt at 
skelne fra skindød - eller 
druknet. Der er imidlertid 
store muligheder for at redde 
en sådan patient, hvis liv
reddende førstehjælp under 
samtidig opvarmning iværk
sættes så hurtigt som over
hovedet muligt, og hvis man 
indtil den hurtige opvarm
ning kan startes undgår at 
påvirke den beskyttende om
lægning af kredsløbet, orga
nismen har foretaget.

Træning
Mange faktorer har naturlig
vis indflydelse på chancerne 
for at overleve et ufrivilligt 
ophold i vand. Kroppens 
kuldefølsomhed, som kan 
mindskes ved træning af for
skellig art, ernæringstilstand 
og fysisk form, omstændig
heder omkring ulykken samt 
redningsudstyrets driftssik
kerhed er eksempler blandt 
mange, der har betydning.
Psykologisk og praktisk er 
det endvidere af afgørende 
betydning, at enhver kender 
sin specielle plads og op
gave i tilfælde af en ulykke, 
ligesom implicerede er infor
meret om de mest effektive 
forholdsregler mod afkøling. 
Hertil når man kun gennem 
gentagne øvelser og suffi
cient teoretisk undervisning. 
Ellers risikeres panik, der vil 
nedsætte chancerne for et 
heldigt resultat til det helt 
minimale. Den, som under 
sikrede, men ellers meget 
realistiske forhold har prø
vet at modvirke afkøling, 
har alene derigennem øget 
sine chancer for at overleve 
den dag, ulykken indtræffer.

119



Til minde om 
en ædel dåd

Det lysner af dåd langs Danmarks strand - 
thi rejste vi sten i klittens sand, 
sømænd til hæder og dem, der for 
i brænding og bråd for en nødstedt bror!

Således står der på et mo
nument på Sdr. Strandvej i 
Løkken. Til minde om én 
blandt utallige redningsak
toner i et hav, der både har 
taget og givet. Søren Kanne 
blev udødeliggjort af Steen 
Stcensen Blicher. Han svøm
mede i 1835 med to heste ud 
til et strandet skib og red
dede skipperen. Lars Ander
sen Kruses redningsaktion i 
1862, hvor otte rednings- 
mænd og en nødstedt druk
nede, medens de resterende 
otte fra det nødstedte skib 
blev reddet, er heller aldrig 
blevet glemt. Holger Drach- 

mann har sat ham et minde 
på Skagens Kirkegård, hvor 
han ligger begravet. Men 
langt de fleste af de, der 
gennem tiden med livet som 
indsats har vovet sig ud i det 
frådende hav for at redde 
andre, er „navnløse“.
Havet er der stadig. Og med 
mellemrum viser det sin bar
ske karakter. Den 3. januar i 
år rasede en voldsom storm 
over det ganske land. Ved 
Skagen strandede fiskekutte
ren Platessa 300 m fra land. 
Mange muligheder for red
ning blev overvejet og prø
vet. Og opgivet. Der var fak

Assistent Tage Nielsen og 
redder Jens Færk.

tisk ikke længere håb om at 
komme de tre nødstedte til 
undsætning, da Skagen-red- 
derne Tage Nielsen og Jens 
Færk trodsede alle advarsler 
og satte Falcks lille plastic
redningsbåd i vandet.
Redningsaktionen var vel
lykket. Og den 23. april i år 
overrakte formand for Red- 
ningsmedailleselskabet, E. 
Struve-Christensen, Ingbøl- 
pokalen til de modige Falck
reddere som påskønnelse for 
deres livsfarlige redning af 
menneskeliv.
Redningsmedailleselskabet - 
med dronning Margrethe 11 
som protektor - blev stiftet 
i 1884. I 1964 blev den før
ste Ingbølpokal uddelt. Si
den er det blevet en årlig 
tilbagevendende begivenhed 
gennem tildeling af denne 
pokal at påskønne menne
sker, der uden tanke for 
eget liv har reddet andre. 
Første gang, Ingbøl-pokalen 
blev tildelt en Falck-medar- 
vejder, var i 1975, da falcko- 
line Sonja Andreasen mod
tog pokalen for sin indsats i 
forbindelse med forliset af 
et af Falck chartret ambu
lancefly ved Sønderborg i 
november 1974. Ved denne 
ulykke omkom to patienter 
og Falcks pilot, Niels Tho- 
rup, mens Sonja Andreasen 
og en ung pige overlevede.

ruth
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Falck 
i Gambia

LIDT OM GAMBIA

Gambia ligger i Vestafrika, - 
som en kile ind i Senegal - 
på begge sider af Gambia- 
floden, i fugleflugt ca. 500 km 
langt.
Der er ca. 400.000 indbygge
re, - færre end i f. eks. Arhus 
amt. Arealet er ca. en tredje
del så stort som Jylland. 
Hovedstaden hedder Banjul - 
tidligere Bathurst. Der er ca. 
30.000-40.000 indbyggere - alt
så ca. Slagelses størrelse. 
Gambia var i mange år en
gelsk koloni. - Blev selvstæn
digt 18. febr. 1965, og blev 
ved folkeafstemning i 1970 ud
råbt til republik. President: 
Dawda K. Jawara.

Direktør Arno Andersson fra 
Falck overvåger en Ribe-am- 
bulances afskibning til Gam
bia.

Af journalist Jens Trudsøe

To Falck-ambulancer blev 
for få uger siden med øje
blikkelig varsel taget ud af 
drift på jyske Falck-statio- 
ner. I dag indgår de i et 
hårdt tiltrængt beredskab i 
den lille afrikanske stat 
Gambia.
Bag dette initiativ står 
Landsforeningen Gambias 
Venner, der har program
sekretær ved TV Erik Svens
son, Århus, som formand. 
Foreningen blev startet i 
efteråret 1975 bl. a. for at 
løse konkrete hjælpeopgaver 
i det lille udviklingsland.
De to Falck-ambulancer er 
kontant resultat af forenin
gens indsats. Men projektet 
blev naturligvis kun muligt 
ved en enestående velvilje 
fra bl. a. Falck.

Om baggrunden fortæller 
Erik Svensson-
-En isenkræmmer fra Brovst 

var under ferie i Gambia 
faldet besvimet om og havde 
pådraget sig kraniebrud. Han 
døde nogle dage efter hjem
komsten til Danmark.
Der var et enkelt træk i den
ne tragiske og ulykkelige 
hændelse, der skal drages 
frem her:

Det blev fortalt, at man for
gæves havde ventet på en am
bulance fra Royal Victoria 
Hospital i Banjul. Til sidst 
måtte patienten transporteres 
i en ikke alt for komfortabel 
taxi.
Sådan er vilkårene i mange 
u-lande, også i Gambia. 
Hvor vi i Danmark har én 
ambulance pr. 8.000 indbyg
gere har Gambia én ambu
lance pr. 120 000 indbyggere. 
Når der i denne sparsomme 
vognpark sker et brake down 
opstår de lange ventetider og 
dermed den øgede risiko.
Transporten af de to Falck- 
ambulancer er en historie 

for sig. Det ville koste 24.000 
kr. at få de to ambulancer 
sendt til Vestafrika som al
mindelig dækslast.
- Men, fortæller Erik Svens
son, vi kom i forbindelse 
med skibsreder Per Henrik
sen fra Mercandia-rederier- 
ne, og han stillede sig lige så 
velvillig til vores projekt som 
direktør Jørgen Falck fra 
Falck-direktionen.
Havnepengene blev skaffet 
af Dansk Rotary's hjælpe
arbejde. Rederiet havde et 
skib på værft i Frederiks
havn, og hvis Gambias Ven
ner var hurtige i vendingen, 
kunne de komme med.
Ambulancerne blev afmeldt 
ved motorkontorerne i Ribe 
og Esbjerg og blev vel an
bragt om bord.
- Ved et pressemøde kunne 
vi adressere en tak til Falck 
og til de mange andre, der 
var med til at smede den 
kæde af gode viljer, der stod 
bag ambulancesagen.
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VOGNE & UDSTYR

Standardiseringen godt i gang

50 Flat 238

'1 1 1 *

> - ■■ •./F' *

98 Ford Transit

à
290 Mercedes Benz

*

En opgørelse ved årsskiftet over korpsets vognpark, 
fordelt på vogntyper, viser, at bestræbelserne på 
standardiseringen af vognparken nu viser sig tyde
ligst i materielstatistikkerne.

Af ambulancer er Mercedes-Benz afgjort den mest 
anvendte vogntype. Korpsets ambulancepark er for 
90%’s vedkommende af standardtyperne Mercedes- 
Benz, Ford Transit, Fiat 238 og Dodge. Den gennem
snitlige alder for ambulancerne var ved årsskiftet 
under 3V2 år, og det er i grunden ganske pænt for 
en vognpark, der gennemsnitligt kun kører 30.000 
kilometer om året.

Sygetransportvognene er i gennemsnit 2V2-3 år 
gamle, og næsten en tredjedel af dem er Ford Con- 
sul/Granada. Hertil kommer, at der i 1976 til dato er 
indsat 50 nye Granada’er til afløsning for ældre Dat
sun og Ford 17 M. Af de 81 minibusser er hoved
parten folkevognsrugbrød, resten Ford Transit og 
Fiat 238.

I gruppen af 6-vogne udgør Ford- og Bedford lad- 
og grillvogne ca. halvdelen. En femtedel er små 
start- og grillvogne af typerne Land-Rover og Toyota. 
Resten - bjærgningsvognene - er alt efter løfte
aggregaternes størrelse bygget på Ford, Bedford, 
Unimog, MAN og Scania. Aldersmæssigt er auto
hjælpskøretøjerne ca. 3V2 år gamle i gennemsnit, 
mens bjærgningsvognene, der enten indkøbes brugte 
eller kører mange år p. gr. a. et lavt, årligt kilometer
tal, er ca. 2 år ældre.

£fl

56 andre typer
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Vognstandardiseringen er i fuld gang, og i et lønligt 
håb om, at automobilfabrikkerne ikke for tit vil skifte 
modeller, er der alle chancer for, at korpset en 
skønne dag vil have en vognpark, bestående af få, 
forskellige vognmærker.
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39 diverse typer

59 MAN

60 Land-Rover

70 Toyota

36 Scania

28 Unimog

34 Mercedes-Benz

234 FORDD

95 Bedford

Autohjælpskøretøjer 
Bjærgningsvogne 667

Antal
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FALCK-MAND
I
ODDER LAVER 
HJERTEMASKINE

* *

Det påstås, at de dovne gør 
opfindelserne. Når det gæl
der opvaskemaskiner er der 
nok noget om, at de er op
fundet af vrantne husherrer 
med viskestykker i hænder

ne. Men hvis det generelt 
er tilfældet, at man skal væ
re doven for at kunne finde 
på noget nyt - kender vi 
undtagelsen. Han hedder of
ficielt O. H. Sørensen, og

124

øverst ses nærbilledet af 
stemplet, der kan trykregule
res. Til venstre plastikryg
stykket, der ikke giver sig, 
når stemplet trykker på bryst
kassen. Til højre en af de 
fine EKG'kurver, som Søren
sens „maskine“ har kunnet 
frembringe.
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er stationsleder hos Falck i 
Odder. Det var for øvrigt den 
station, hvorom det siges, at 
den gik varmest ind for, 
at kranvognene i gamle da
ge ikke fik påmalet forkor

telsen af ordet station med 
„St" foran bynavnet. Men 
det er en anden historie.
O. H. Sørensen og mand
skab har 15 km til sygehus 
hver gang. Og det er lidt af 

en tørn at give hjertemas
sage i en FIAT-ambulance 
på en sådan strækning. Så 
da Sørensen engang så den 
amerikanske film, hvor 
brandmændene havde ap
paratur til at give hjerte
massage, fandt han ud af, 
at han nok kunne lave et, 
der var bedre. Ordet bedre 
skal tages bogstaveligt, for 
det amerikanske fungerer 
ved hjælp af ren ilt, der som 
bekendt har nogle ulemper 
ved kontakt med olie. Sø
rensens kører med atmo
sfærisk luft. Det amerikan
ske kører endvidere i en 
fast rytme med 5 slag + ilt, 
5 slag + ilt o.s.v. Det fin
der Sørensen også farligt, 
idet det kræver en konstant 
overvågning med henblik på 
afbrydelse, såfremt patien
ten skal kaste op.
Uden at røbe fabrikations
hemmeligheder kan vi vist 
godt afsløre, at Sørensens 
apparat i sin konstruktion 
virker driftssikkert og hen
sigtsmæssigt. Prisen er for
nuftig, og hvis korpsets læ
gekonsulenter i øvirgt kan 
bakke den lokale anæstesi
overlæge op i sin anbefa
ling, spår vi det en fremtid 
hos Falck.
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De >glemte< ulykker blev 
ikke glemt alligevel!!!

Tegning fra Red Barnets Sikkerhedsmappe, der snart kommer ud.

.. /

1 .

ft

7
J

4.500 specialrapporter, der i 
løbet af et halvt år blev ud
fyldt af Falck-medarbejdere 
i forbindelse med ulykker i 
hjemmet, dannede i begyn
delsen af 1973 baggrund for, 
at Falck kunne offentliggøre, 
at der inden for denne kate
gori af ulykkestyper var et 
område, hvor der virkeligt 
burde gøres en ulykkesfore
byggende indsats.
I året 1975 registrerede Falck 
19.080 ambulanceudryknin
ger til trafikulykker, 16.730 
ambulanceudrykninger til ar
bejdsulykker, men ikke min
dre end 19.199 ambulance
udrykninger til ulykker i pri
vate hjem. I betragtning af, 
hvad der rent økonomisk 
ofres på bekæmpelse af tra

fikulykker og ulykker på ar
bejdspladsen, har indsatsen 
over for hjemmets ulykker - 
efter vort kendskab - været 
ret begrænset.

Nu tages sagen op
Nordisk Ministerråd vil nu 
forsøge at nedbringe antallet 
af hjemmeulykker. I 1975 
gennemførtes en undersø
gelse af, hvordan man i så
vel de nordiske lande som 
i øvrige lande, herunder spe
cielt USA og England, for
søgte at bekæmpe disse ulyk
ker. Det konstateredes, at 
især i USA er man langt 
fremme. Her har man ikke 
alene gjort en indsats for at 
registrere ulykkerne - og 
specielt årsagerne, men man 

har tillige gennemført en 
lovgivning i forbindelse med 
produktsikkerhed. I samme 
forbindelse oprettedes et 
statsligt datasystem - NEISS 
- der dagligt er i direkte 
kontakt med 119 hospitaler. 
Herigennem registreres alle 
ulykker samt ulykkernes år
sager. Hvis det konstateres, 
at et bestemt produkt må 
anses for at være farligt, kan 
fabrikant, grossist og for
handler pålægges offentligt 
at bekendtgøre, at det på
gældende produkt ikke op
fylder de gældende sikker
hedsbestemmelser, ligesom 
det kan kræves, at et pro
dukt tages tilbage mod fuld 
økonomisk godtgørelse. En
delig danner ulykkesregistre
ringen grundlag for oplys
ning til forbrugerne. F. eks. 
i form af spots til radio og 
TV om, hvor man især skal 
passe på.

Nordisk seminar
I begyndelsen af året afhold
tes i Oslo et nordisk semi
nar, hvor man dels ind
høstede erfaringer fra andre 
lande, og dels diskuterede, 
hvordan man på nordisk 
plan vil være i stand til at 
foretage en registrering af 
ulykker og registrere even
tuelle produkter, der må an
ses for at være farlige, samt 
gennemføre en lovgivning 
om produktansvar.
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Prøveundersøgclse i Sverige 
På nuværende tidspunkt har 
man iværksat en prøveunder- 
sogelse ved et hospital i Sve
rige - Skövde lasarett - hvor 
alle personer, der har været 
udsat for en ulykke i hjem
met. opfordres til at udfylde 
et skema med oplysninger 
om ulykkens hændelsesfor
løb. ulykkens omfang samt 
oplysninger om eventuelle 
involverede produkter. De 
modtagne skemaer skal dan
ne baggrund for telefon
interviews. hvor man vil 
prøve at kortlægge ulykkes
typer. -sammenhænge samt 
finde mulige forholdsregler.

Også i Danmark
Nordisk Ministerråd har be
vilget penge til, at undersø
gelser af lignende art iværk
sættes i Danmark, Finland, 
Norge og Sverige i løbet af 
sommeren 1976. Disse un
dersøgelser skal være afslut
tet inden eftersommeren 
1977, og man er på nuvæ
rende tidspunkt i gang med 
at nedsætte en reference
gruppe, der fra dansk side 
kan forestå undersøgelsen.

Ikke kun statistik og 
registrering
Det er helt naturligt, at man 
ikke kommer meget længere 
ved blot at kortlægge ulyk
kerne. Ihukommende Red
ningsteknisk Instituts mål
sætning: „Ingen ulykke hör 
ske forgæves", må vi så håbe, 
at det arbejde, der nu bliver 
sat i gang, via de ansvarlige 
myndigheders krav til sikker
hedsforanstaltninger vil af
skaffe begrebet „de glemte 
ulykker“!

-pet.

Større forbrugeraktivitet

14 lokale forbruger
grupper i 1973 
- i dag er antallet 34!

Et nyt begreb
Lokale forbrugergrupper er 
et nyt begreb, som alle igen
nem den seneste tid jævnligt 
er blevet bekendt med via 
massemedierne.
Men hvad ligger der bag be
grebet lokale forbrugergrup
per? Fra Forbrugerrådets be
retning for 1974-76 kan vi 
citere:
„En lokal forbrugerguppe er 
en uafhængig, ikke erhvervs
mæssig sammenslutning af 
mennesker, som handler i 
deres egenskab af lokale for
brugere for at øge forbruger
nes viden, fremme deres in
teresser og forsyne forbruger
ne med en kollektiv stemme 
i de lokale samfund. Herved 
bidrager de lokale forbruger
grupper på en væsentlig 
måde til at komplettere For
brugerrådets arbejde.“
Forbrugergrupperne er selv
stændige foreninger med en 
bestyrelse, en formand, cn 
kasserer og bestyrelsesmed
lemmer, der alle er valgt på 
en generalforsamling. For
brugerrådet formidler et 
samarbejde mellem grupper
ne, bl. a. ved udgivelsen af 
et kvartalsblad under navnet 
„KONTAKT“.

Forbrugergruppens 
arbejdsområde
En forbrugergruppe beskæf
tiger sig med mangt og me
get, men det primære er na
turligvis at hjælpe den en
kelte forbruger i de situatio
ner, som vedkommende ikke 
selv føler at kunne klare. 

Eksempelvis kan det være 
råd eller vejledning, hvis en 
forbruger har vanskeligheder 
med en forretning. Det kan 
være klager over urimelige 
ventetider, utilfredshed med 
offentlige transportmidler el
ler handicappedes forhold i 
det lokale samfund.
Undersøgelser af varer, pri
ser og serviceydelser på lo
kalt plan hører også med, 
ligesom forbrugergrupperne 
deltager i undersøgelser for 
Forbrugerrådet og Tænk.
En forbrugergruppes besty
relse bør tage sig af alle for
brugerhenvendelser, uanset 
om de pågældende forbru
gere er medlemmer af grup
pen eller ej.

Forbrugergrupper og 
lovgivning
Mange klager over dørsalg 
og de i den forbindelse an
vendte metoder har fået lo
kale forbrugergrupper til at 
rejse dette spørgsmål over 
for forbrugerombudsmanden 
og handelsministeren. Blandt 
andet har forbrugergrupper
ne kraftigt understreget det 
ønskelige i, at man ad lov
givningens vej får indført en 
såkaldt fortrydelsesret.
På Forbrugerrådets årsmøde 
oplyste handelsminister Er
ling Jensen, at en lov om 
dørsalg og forbrugerkredit 
samt en lov om skiltning og 
mærkning forventes at blive 
fremlagt til folketingsbeslut
ning i den kommende folke
tingssamling.
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CF ind hos Falck i Hobro
Lejlighedskøb sikrede den samordning, 

der så tit har været talt om

I 1934 åbnede Falck for før
ste gang en station i Hobro. 
Fem år senere flyttede Falck 
ind i den særprægede station 
på byens sydlige bakke. Sær
præget fordi man måtte ret
te det skrånende gulv op 
under køretøjerne, så de 
kom til at stå lige. Herved 
blev garagegulvet nærmest 
en terrasse.
I 1972 blev Hobro byråd og 
Falck enige om en samord
ning af brand- og rednings
tjenesten med det resultat, at 
der kom til at stå Falck på 
brandkøretøjerne, og byen 
fik en brandkorpsforening 
bestående af brandmænd 
uden slukningspligt og uden 
køretøjer.
Kort tid forinden var der 
med egnsudviklingsstøtte ble
vet opført en metalvare
fabrik i byen på Fy nsvej. 
Den fabrikerede saucekan
der, saltbøsser, kaffedåser og 
meget andet med eksport for 
øje.
Imidlertid gik det bedre med 
fabriksaktiviteter, end det gik 
med saucekanderne. Fabrik
ken ophørte i 1974 - og nu 
nærmer vi os sagens kerne.

Overtaget stor fabrik
Forskellige tråde begyndte 
at trække Falck ud til den 
konkursramte fabrik. Men 
fabrikskomplekset var så 
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stort, at selv de dristigste 
måtte ryste på hovedet. 
Hvad skulle vi med 8.000 m2 
grund og 2.500 m2 bygnin
ger i Hobro? På den anden 
side var prisen rimelig. Lå
nene, der var billige, kunne 
overtages, og hver gang 
Falck definitivt besluttede 
sig for at sige nej, var det 
som om flere forhold påpe
gede, at beslutningen var 
forkert.
Det endte med, at vi den 1. 
november 1975 overtog fa
brikskomplekset, og allerede 
den 10. februar flyttede sta
tionsleder Aage Bak og 
mandskab ind.
Heldigvis for alle var der i 
den mellemliggende tid in
vesteret i ombygning til 
Falck: installering af vagt
central, soverum og ikke 
mindst et samtaleanlæg. For



der er alle muligheder for at 
kunne „gemme sig“ i flere 
timer hos Falck i Hobro.
Gangen, der forbinder sove
rum og garager med konto
rer og vagtcentral, er så 
lang, at man ikke mindes 
noget tilsvarende siden sin 
skolegang. Stationsleder Bak 
har lovet, at der bliver skilte 
på dørene - for ellers er der 
alle muligheder for at fare 
vild.

Civilforsvar
Ved ombygningen har man 
forsøgt at bevare det prak
tiske materialevalg i form af 
murstensvægge og klinkegul- 
ve. Del betyder eksempelvis, 
at en kranvognsredder ud
mærket kan sidde i kantinen 
uden at ødelægge vægge, ta
pet, møbler og gulv. Da vi 
flyttede ind, var der en del 
ledige lokaler. Nogle af dem 
skal senere anvendes til mo
tionsrum, sauna og andre 
faciliteter. Men den sidste 
tredjedel af bygningen vil 
næppe kunne anvendes af

Øverst til venstre den uende
lige lange gang, der forbin
der Hobro-statlonens forskel
lige rum. Nederst udryknings
garagen med plads til at 
„kore Imellem“, og til højre 
værkstedet, hvor alle slags 
køretøjer kan ses efter.
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Falck i en overskuelig frem
tid. Der lå ganske vist nogle 
sække med kakaopulver til 
en nærliggende flødebollefa
brik, men det må tilstås, at 
Falck og flødeboller ikke 
rigtig har en saglig motive
ring for kombination i stør
re stil.
Den gamle station var mu
ligvis bestemt for Civilfor
svaret, men takket være et 
godt lokalt samarbejde blev 
denne beslutning ændret så
ledes, at Hobros civilforsvar 
nu flytter ind i den nye 
Falck-station pr. 1. juli.

Ingen samordning
Der er ikke tale om en sam
ordning af Falck og CF med 
Hobro byråds beslutning om 
at flytte CF ud til Falck. En 
samordning kan nemlig godt 

betyde, at den ene kommer 
til at leve godt på den an
dens bekostning. Der er tale 
om et fysisk lokalefælles
skab, hvor Falck kan passe 
sit og Civilforsvaret sit. Men 
et sådant fysisk fællesskab 
har alle chancer for at kunne 
udvikle sig til et fornuftigt 
og fordomsfrit samarbejde i 
det daglige og ved større 
ulykker uden de store admi
nistrative indgreb. Viser det 
sig at være vejen frem, er 
det nok ikke sdste gang, at 
et „Hobro-samarbejde“ kan 
ses mellem Falck og CF 
rundt omkring. Man kan nok 
bare ikke hver gang forvente, 
at det skal være et røverkøb 
til 4 millioner kroner, der gør 
det muligt!



FORBEDRING UDEb
Brandinspektør Bent Peter
sen kom med dagens be
mærkning, da Hclsingør-sta- 
tionen på Klostermosevej 
blev indviet den 1. april:
- For en gangs skyld har 
brandvæsenet fået en for
bedring uden en forudgående 
katastrofe!
I 1898 fik brandvæsenet nyt 
materiel - efter en storbrand. 
I 1928 nye forbedringer - 
efter færgestationens brand. 
I 1940 skete der igen noget - 
efter at Hotel Hamlet var 
brændt.
Men i 1976 har man altså 
fået en fælles brand- og 
Falck-station uden forud
gående, store ulykker eller 
brande, selv om et par ned
brændte huse siden har for
søgt at gøre brandinspektø
rens ord til skamme.

Svingelport
Den gamle station i Svingel
port havde nu ellers sin egen 
charme. Men forholdene var 
utidssvarende. - Materiellet 
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måtte stå udenfor og brand- 
mænd og Falck-folk kunne 
nemt komme til at træde 
hinanden over tæerne inden 
for murene, da pladsen var 
trang. Vor nu afdøde sta- 
tionsledcr, Anker Hersdorf, 
nåede ellers at få den gamle 
station berømmet. Der var 
gummistempler og dobbelt 
bogholderi i en kuriøs sam
ling, så selv garvede reviso
rer kunne have svært ved at 
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finde rundt i administratio
nen. Og hans førstemand, 
assistent Lauritz Nielsen, der 
desværre også er afgået ved 
døden, opnåede et ry som 
oraklet i Svingelporten. Lige 
meget hvad, kunne man ringe 
til Lauritz og få besked. Han 
kendte alle og vidste næsten 
alt om alting.

Klar til flaghejsning i Helsingør.



I

Jens Johannesens flotte model af 
den ny Helslngør-station. Udført 
nssten for korpsets bygnings
tjeneste havde set ejendommen 
pä Klostermosevej.

ATA STR O FE
Klostermosen
Helsingør har det som Kø
benhavn. Den kan kun ud
vides til tre sider, idet den 
fjerde side er Øresund. Det 
betyder også, at muligheder
ne for at finde en egnet 
grund eller bygning til 
brand- og redningsstation er 
små, hvis den skal ligge i

Helsingørs borgmester, Ove The- 
lln, og direktør Jørgen Falck 
havde røde huer pä i dagens an
ledning.
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centrum. Klostermosen lig
ger i byens periferi - endnu. 
Der er blevet lidt længere 
kørevej til den gamle bydel. 
Til gengæld har Helsingør 
kommune og Falck fundet 
et hensigtsmæssigt samarbej
de om brandslukningen, så
ledes at Falck-reddere kan 
rykke ud med automobil
sprøjterne straks, når alar
men modtages - og Hel
singørs brandmænd møder 
op på brandstedet. På den 

måde spares i mange tilfælde 
nogle minutter og en dobbelt 
kørevej for de deltidsbeskæf
tigede.

Bygningen
Den 24. oktober 1972 kunne 
Helsingør Dagblad meddele, 
at kommunens ejendomsud
valg havde beset en fabrik 
ved Klostermosevej med 
henblik på en brand-, red
nings-og civilforsvarsstation. 
I 1973 og 1974 forhandlede 
man, og i 1975 blev det af
gjort, at Helsingør Brand
væsen og Falck flyttede alle 
sine aktiviteter til den nye 
station, medens CF overtog 
den gamle. Fabrikken blev 
på et års tid omdannet til en 
rationel og hensigtsmæssig 
station, som alle har erklæ
ret sig tilfreds med.
Det fabriksagtige præg er 
bevaret i garager og depot
rum, medens man har for
søgt at gøre opholdslokaler
ne til det, de skal tjene som: 
reddernes andet hjem. Sta- 
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tionsleder Steen Thomsen 
fortæller, at et 11-mands ud
valg har været rådgivende 
for såvel ombygning som 
indretning. Når man skulle 
have et udvalg på 11 med
arbejdere skyldes det, at 
korpset gerne så, at alle per
sonalegrupper var repræsen
teret og fik lejlighed til at 
give deres synspunkter til 
kende.
Der er mange små detaljer 
af værdi at hente i Hel
singør. F. eks. „ er lagre og 
depoter indrettet der, hvor 
man logisk mener, at de bør 
være. I nærheden af kran- 
og redningsvogne findes det 

„løse“ redningsmateriel og 
taljerne, ved ambulancegara
gen findes båretøjet o.s.v. Og 
et par rengøringsvogne af 
industritypen gør denne del 
af korpsets aktiviteter mest 
hensigtsmæsig.

Indvielsen
Det var ikke aprilsnar, at 
Helsingør-stationen åbnede 
den 1. april. Frederiksborg 
Amtsavis havde som spøg sat • 
et modelbillede op af den 
under bygning værende Hil- 
lerød-station - men det var 
en spøg, som mange „hop
pede på“. I Helsingør var 
det godt nok. Mange mødte

På vej til en ny station I Hel
singør.

op for at gratulere, og imel
lem gratulationerne blev kørt 
et par ambulanceture. Kun 
få nåede at opleve dagens 
brandudrykning, der - hel
digvis - fandt sted umiddel
bart efter at hovedparten af 
gæsterne var gået. Men også 
en lejlighedsbrand klarede 
stationen med bravur.
Prisen for hele herligheden: 
4,8 millioner kroner. Men så 
har man også fået super 
slap-af møbler og selvbetje
ningsdisk til forbindsstoffer 
med i købet...

HVIS EN REDDER VIL SØGE FORFLYTTELSE 
TIL EN ANDEN STATION

skal han aflevere en skriftlig ansøgning til sin 
stationsleder, der videresender den til distrikts- 
leder/regionalpersonalekontor sammen med re
ferenceskema. Her behandles sagen, og til 
denne procedure er man ved at udarbejde en 
fremsendelses- og sagsbehandlingsformular, 
således at man over hele landet vil få en ens
artet behandling af forflyttelsesansøgninger, og 
således at der kan gives et relativt hurtigt svar.

Assistenter på lederkursus fik i marts måned 
lejlighed til at besøge Statsproveanstaltens 
Brandlaboratorium, som er landets eneste. Nr. 
tre fra venstre ses uddanneseschef W. Rlc- 
Hansen.

Til station Brædstrup er indkøbt en Mercedes 
230 ambulance. Stationerne Horsens og Nr. 
Snede har hver fået en Unimog bjærgnings
vogn.

Hallo Hamburg
I et tidskrift af samme navn var i majnumme
ret en test på skandinaviske restauranter i 
Hamburg. Blandt de mest interessante var 
Falcks hotelrestaurant. Menuen blev rost til 
skyerne, og priserne syntes acceptable. Falck- 
restauranten blev også fremhævet for sit pæne 
og anvendelige interiør og sluttelig blev nævnt 
at det kan betale sig at afholde konferencer, 
møder etc. i et af de dertil indrettede lokaler 
på hotellet.
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PERSONALIA

UDNÆVNELSER

REDNINGSFØRER ASSISTENT ADMINISTRATION

Pr. 1. april 1976 er følgende 
reddere udnævnt til red
ningsførere: Leif Kristian
sen, Ålborg, Lindgaard Niel
sen, Ålborg, Kristian Kristof
fersen, Ålborg, Jørgen Bjel
ke Fisker, Ålborg, Hans Chr. 
Kristensen, Ålborg, Mogens 
Hastrup Nielsen, Brønders
lev, Svend Aage Jensen, 
Brønderslev, Jens Gerneu, 
Børnderslev, Mogens Wolff 
Nielsen, Odense, Jack Poul 
Telling, Birkerød og Hans 
Madsen, Helsingør. Oven
nævnte udnævnelser er alle 
foretaget med uændret tje
nestested.

VAGTMESTER

Pr. 1. marts 1976 er vagt
mesteraspirant Jørn Karlsen, 
Horsens, udnævnt til vagt
mester i Horsens.
Pr. 1. april 1976 er redder 
Engelhardt Johansen, Ran
ders, udnævnt til vagtmester 
i Randers.
Pr. 20. april 1976 er redder 
Jørgen Madsen, Vejle, ud
nævnt til vagtmester i Vejle. 
Pr. 1. maj 1976 er redder 
Karl Erik Schmidt, Ballerup, 
udnævnt til vagtmester i 
Gladsaxe.

Pr. 1. april 1976 er rednings
fører Børge Daugaard Han
sen, Esbjerg, udnævnt til 
assistent i Esbjerg. Børge 
Hansen blev ansat på sta
tionen i Esbjerg som redder 
i 1962. På samme station 
udnævntes han i 1973 til 
redningsfører.

REDDER

Pr. 1. april 1976 er ungred
der Jan Larsen, Nykøbing F. 
udlært som redder.
Direktør Jørgen Falck over
rekker Lisbeth Frandsen di
plom og blomster. I baggrun
den ses den budgetterende 
Bredo.

Administration
Pr. 9. april 1976 er kontor
elev Lisbeth Frandsen, 
Falck-Huset, København, ud
lært som kontorassistent.

Jan Larsen
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BREVE UDEFRA

Kære Falck.
Vi var nogle stykker der fredag d. 19/3 76 skulle fra København til Odense på en katolsk 
skole-weekend. Vi var kørende i et hvidt „folkevognsrugbrød“.
Lige efter Baldersbrønde gik vi i stå i overhalingsbanen på motorvejen (A1). Efter vi havde 
bedt om assistance fra en motorvejsalarm, kom der en meget flink og forstående Falck- 
mand. Han konstaterede, efter at have trukket os væk fra motorvejen, at kabelskruen var 
gået i stykker. Da han ikke kunne reparere den på stedet, trak han os til station Tåstrup. 
Her fik vi en varm og herlig modtagelse samt lov til at låne telefon og WC. Derefter fik vi 
lov til at være i deres billardstue. Ca. en time efter ankomsten til station Tåstrup var vi 
atter klar til at køre videre. Det var virkelig lykkedes redderen at reparere vore „rugbrød“. 
Håber De vil viderebringe dette til station Tåstrup med tak for god service. En særlig tak 
til den rare Falckmand, hvis navn vi desværre ikke fik.

Med venlig hilsen
Michael Plum

Den flinke falck-mand var redder Peter Ole Iversen, Tåstrup.

Falck Roskilde
Hvor gør det dog godt at møde venlighed og medmenneskelighed. Det gjorde vi i Tune 
lufthavn mandag d. 8/3 1976.
Min mand og jeg kom hjem fra Gudenå kurbad og blev i Tune mødt af en kvindelig falck
redder Kirsten Ouere, som meget venligt kom os i møde med en udrakt hånd og sagde: 
„Velkommen hjem igen."
Hun såvel som den kvindelige redder, der var med ambulanceflyet, var meget hjælpsomme 
og venlige. Vi beder Dem rette en tak til vedkommende fra to, der netop trængte til ven
lighed og hjælpsomhed efter megen sygdom.

Med venlig hilsen
Deres
Anne G. Nilausen

Til Falck
Ebeltoft
Den 28. januar var min kone og jeg ude for en efter vor mening ganske ualmindelig fin 
service fra Falcks side, og Deres station ydede sit meget væsentlige bidrag hertil ved at 
befordre os fra færgehavnen til Rold Storkro.
Vi vil meget gerne sige den af Deres medarbejdere, der var chauffør for os, hjertelig tak 
for hans meget elskværdige behandling. Desværre fik vi ikke navnet på den pågældende, 
men når jeg siger, at han var meget sejlsportsinteresseret og gik på kursus i navigation, 
så finder De sikkert frem til ham.
Jeg vidste, at jeg i vort sommerhus havde liggende to efter min mening ganske udmær
kede hjælpemidler til navigation, og da vi i går var oppe og se til huset, fandt jeg den ene 
frem og sender den hoslagt som en lille tak til Deres medarbejder. (Dette er forklaringen 
på, hvorfor det har varet så længe inden jeg fik realiseret min hensigt).

Med venlig hilsen
Svend Clausen

Den elskværdige redder var Peder Basse.
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Falck Ballerup
Undertegnede vil gerne give udtryk for korpsets fine service, som det har ydet os 
under min hustrus langvarige transport fra og til hospital under hendes sygdom.
En speciel tak til de søde Falckpiger og mænd for deres omsorg og venlighed under 
turene - de har været fantastisk søde og hjælpsomme. - Derfor - min største kom
pliment. -
Nu er min kone næsten på toppen igen, og hun sender mange venlige tanker til sine 
hjælpere på stationen.

Hedi & N. E. Fischer.

Faddere til barnedåb
At være født nytårsaften i 
en ambulance kan vist kal
des en ankomst ud over det 
sædvanlige. Jesper Morten 
Larsen blev født undervejs 
fra Tibirke til Centralsyge
huset i Hillerød. Fødsels
hjælpere var redderne Mo
gens Christensen og Kim 
Jørgensen fra Frederiks
værk. Og forældrene fandt 
det helt naturligt at lille 
Jespers faddere til barne
dåben skulle være de sam
me, som hjalp ham til ver
den.
På billedet ses desuden pa
stor Svend Konggaard, som 
forestod dåben i Tibirke 
kirke.

*

En hospitalshave er et sted, 
hvor de syge bliver raske, når 
de får lov at gå ned, når de 
kommer op.

Fra Nordjylland:
Og så en lille morsom tildragelse, da Lundergårds 
lade brændte for nylig. Distriktsleder hos Falck, Poul 
Gullach, gik rundt og inspicerede slukningen, da han 
kom til en mand, der i civilt antræk stod med en 
brandslange og pøsede vand på ilden. - Nåh, vi har 
nok fået en ny mand, sagde Gullach.
- Nej, nej, svarede den civile, men sprøjteføreren 
skulle lige hen og af med en smule vand!
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Miljø og sikkerhed
Som bekendt deltog Falck i Bella-Centrets 
udstilling „Miljø og Sikkerhed“ i juni må
ned. Selv om besogstallet svigtede noget, 
lærte vi en del om store udstillinger. På 
ca. 250 m2 havde Falck bygget en vej
bane og en trafikulykke, således at vore 
biler var indpasset i deres sædvanlige 
„Miljø“. Desuden deltog vi i udendørs de
monstrationer og med en salgsstand af 
den mere almindeligt kendte type. Bille
derne på siden giver nogle indtryk fra 
udstillingen.
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FALCK
1906-1976

Den 3. oktober er det 70 år siden, RED
NINGSKORPSET FOR KØBENHAVN 
OG FREDERIKSBERG A/S blev startet 
i København. Dette Sophus Falcks red
ningskorps blev siden omdøbt til FALCKS 
REDNINGSKORPS KØBENHAVN A/S 
og er stadig grundstammen og modersel
skabet i Falcks koncernvirksomhed.
70 år er ikke en rigtig „rund“ fødselsdag. 
Alligevel er det en mærkedag i vor histo
rie, og selv om der ikke er planlagt større 
festivitas i anledning af jubilæet, har vi 
fundet det rigtigt at udvide dette nummer 
af „Hjælp“ og bringe nogle synspunkter 
og tanker i dagens anledning.
I midten af august markeredes 70-året ved 
cn kortege af gamle og nye redningskøre
tøjer, der blev sendt på udrykning fra 
København til den nybyggede Falck- 
station i Hillerød. Nærmere omtale af 
køretøjerne følger på side 149.
Det var også egentlig planlagt, at Falcks 
jubilæumsgave til sig selv og det samfund, 
vi betjener, skulle være et offentligt til
gængeligt redningsmuseum på den nu røm
mede Falck-station i Odense, som blev 
ledig ved udflytningen til Rugårdsvej. Men 
ombygningerne tog længere tid end bereg
net, og som det fremgår af interviewet på 
side 151 med korpsinstruktør Åge Rørmark, 
mangler vi endnu lidt materiel af nutids
historisk interesse for at gøre samlingen 
komplet og attraktiv for publikum.
I et fødselsdags- eller jubilæumsår er dér 
tradition for, at man i skrift og tale be
handler tiden, der er gået. Det vil vi afstå 
fra. Der findes fuldt dækkende historiske 
beretninger og en hel bog om Sophus 
Falck og hans nærmeste familie og med
arbejdere. I stedet har vi valgt at lade be
styrelsen for København A/S og fjerde 
Falck-generation prøve at give sin ufor
pligtende vurdering af Falcks fremtid. Når 
vi engang igen fejrer en rund dag, kan det 
være morsomt at se, om nogle af spådom
mene er gået i opfyldelse ...
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Bestyrelsen for Falcks Redningskorps København A/S:

FALCK i 80’erne
Fra venstre: Ole Bakkendorf, Arno 
Andersson, Viggo Bruun, Jørgen 
Falck, Poul Falck, William Falck, 
Mogens Falck og Ib Larsen.

- Vi både tror og håber, at 
Falck også fremtidig vil væ
re en privatøkonomisk virk
somhed. Det nuværende sam
spil mellem private og of
fentlige interesser, som dan
ner Falcks økonomiske bag
grund, vil vi gøre meget for 
at bibeholde. Men på læn
gere sigt vil landets økonomi
ske struktur som helhed nok 
ændre sig - og disse ændrin
ger må vi følge.
- Det er karakteristisk for 
Falck at de mange abonnen
ter giver os muligheder for 
at udvide virksomheden. Og 
når vi til stadighed markerer 
os i befolkningens bevidst
hed på en god måde, og 
fortsætter vor målbevidste 
indsats, for at korpset skal 

være en sund O-profit virk
somhed, tror vi på, at Falcks 
fremtidsudsigter er gode.
- Nu er det jo ikke alene 
bestyrelsen, der kendetegner 
virksomheden. De 132 sta
tionsledere, brandvagtslede
re, reddere og øvrige medar
bejdere rundt omkring i hele 
landet skaber korpsets image 
over for abonnenter, kunder 
og lokale myndigheder. Og 
det bliver næppe mere mor
somt at være Falck-ansat i 
fremtiden. Den i gamle dage 
så højt besungne og tætte til
knytning til stationerne vil 
forsvinde; blandt andet for
di vi bliver flere og flere og 
får kortere og kortere ar
bejdstid. Men mange ting 
kan der gøres - og vil der 

blive gjort - for at tilpasse 
den enkeltes trivsel på ar
bejdspladsen Falck.

Kroner og ører
- Vi har erkendt udviklin
gen et stykke tid. Flere og 
flere tænker i arbejdstid, kro
ner og ører. Og det kan ikke 
undgå at smitte af på Falck, 
selv om det ikke er lønnen, 
der får folk til at søge an
sættelse hos os. Men arbej
dets karakter, spænding, af
veksling og sikkerhed i an
sættelsen spiller heldigvis og
så ind. Demokratiet, som vi 
indførte tidligt, hjælper også 
med til bestræbelserne på at 
få alle synspunkter op gen
nem hierakiet.
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Tiltalt af fondstanken
- Fondstanken eller den selv
ejende institution tiltaler os 
på mange måder. Udadtil vil 
en sådan ændring af korp
sets struktur sikkert virke 
positivt, selv om den som så
dan ikke har noget med de
mokrati at gøre. Sigtet skulle 
være at bevare foretagendets 
ide. Hvis medarbejderne selv 
blev ejere af hele virksom
heden, indebærer det en fare 
for medarbejderne selv, dei 
kan komme i den situation,, 
at de ikke vil kunne stille 
naturlige lønkrav, fordi de 
måske vidste, at der ingen
ting var at give af. De per
sonalevalgte ledere ville ikke 
få det rart med deres egne.

Nye opgaver og 
bestyrelsesvalg
- Vi har for øjeblikket ingen 
tanker om nye store Falck- 
opgaver. Skulle der udefra 
komme nye opgaver til os, 
vil vi først forhandle med 
medarbejderne. Ikke alene 
de få bestyrelsesmedlemmer, 
men også de valgte repræsen
tanter i virksomhedsnævnet.
- Vi har heller ingen ønsker 
om at ændre bestyrelsens 
sammensætning. Det er for 
os at se uheldigt, at med
arbejderne skal vælge nye 
bestyrelsesmedlemmer hvert 
andet år. Det kan være en 
kompliceret opgave at sidde 
i en bestyrelse. Og når per
sonalerepræsentanterne efter 
et par års forløb er ved at 
komme ind i sagerne, har vi 
risikoen for, at de bliver 
skiftet ud.
- Derfor har vi også allerede 
nu taget næste generation 
ind i bestyrelsesarbejdet. De 
skal kunne nå at blive er
farne bestyrelsesmedlemmer, 
inden vi andre trækker os til
bage på grund af alder.

Fjerde Falck-generation:

FALCK 
i 80’erne
bliver en mere
upersonlig arbe

Fra venstre: Mikael Andersson, 
Ole Falck, Poul Falck og Erik 
Falck.
- Vi tror også, at Falck i 
80’erne vil bestå som en pri
vatøkonomisk O-profit virk
somhed, eventuelt med med
arbejderne og store kunde
grupper - det offentlige - 
som interessenter. En ord
ning med abonnenter i et re
præsentantskab kunne også 
overvejes. Men vi vil gøre 
en indsats for, at Falck sta
dig kan gøre tingene lige så 
godt og måske billigere end 
andre. I dag er Falcks udgif
ter 400 mill. kr. om året. 
Samfundet måtte sikkert ofre 
betydeligt mere, hvis man 
ville drive vor virksomhed 
som et offentligt foretagen
de.

Strukturen bibeholdes
- Vi tror, at selskabsopdelin
gen bibeholdes, men at ar
bejdet med at skabe fælles 
retningslinier bliver fortsat. 

Ordet specialist bliver også 
et nøgle-ord hos Falck. Såvel 
i administrationen som for 
de større enheders vedkom
mende. Med edb-styring af 
mange funktioner, f. eks. 
vagtcentralerne.
- Vi tror ikke på væsentlige 
ændringer af vore hovedop
gaver. Og de alsidige hjælpe
ydelser fra hver station er 
vor styrke, som vi vil be
vare. Stationsnettet bliver 
næppe tættere, men alarme
ringsproceduren bliver nok 
centraliseret.

Upersonlig arbejdsplads
- Ånden og tonen i Falck 
præges i høj grad af døgn
vagten. De nye vagtordnin
ger giver ikke samme mulig
heder for kollegialt samvær. 
Antallet af medarbejdere bli
ver større, og vi må se i øj
nene, at arbejdspladsen
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Falck pensionist

»lads

Redningskorpset 
dengang 
Sophus Falck 
levede...

Falck bliver mere og mere 
upersonlig. Mødetid og gå- 
hjem-tid bliver det afgøren
de, men vi vil stritte imod 
og stræbe efter at lave de 
miljøforbedringer, der skal 
til.
- Vor demokratiske organi
sation med stationsnævn, re
gionsnævn og virksomheds
nævn fungerer godt, men vi 
er ikke sikre på, at denne 
ordning kan udbygges yder
ligere. En anden mulighed 
vil være at ændre stationer
ne til selvstyrende økonomi
ske grupper, hvor alle på sta
tionen skulle fordele et til
delt beløb og således afgøre, 
om pengene skulle anvendes 
til lønninger, benzin, henlæg
gelser til vogninvesteringer 
og lign. - Dette ville for al
vor give den enkelte redder 
medbestemmelse. Men i vort 
tilfælde vil det ikke være løs
ningen. Vores service hviler 
på, at man skal have assi
stance overalt. Så at gøre 
stationerne interesserede i at 
yde færrest mulige assistan
cer f. eks., fordi de koster 
penge, ville næppe være sa
gen. - Vi vil alle arbejde vi
dere i Falck. Vi har en arv 
at løfte, og det vil vi forsøge 
med god hjælp fra medarbej
derne.
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-Jeg blev kontorelev hos 
Sophus Falck i 1915. Først i 
Ny Kongensgade. Senere 
flyttede vi til Tietgensgade. 
Jeg var også med til at byg
ge ude på Ørnegården. 
Blandt andre husker jeg en 
episode, da jeg blev genind
kaldt til militærtjeneste i 
Sønderjylland en måned. 
Sophus Falck ville ikke und
være min arbejdskraft på 
Ørnegården så længe. Så han 
sendte 100 kr. til en stedfor
træder, som tog min måned. 
Sådan kunne det ordnes den
gang.
Den 78-årige Einer Frede
riksen sidder og beretter om 
sin tid i redningskorpset. 
Han taler sig varm. Den ene 
episode afløses ivrigt af den 
næste. Og fru Ellen giver sit 
besyv med.

i begyndelsen a 
erne. Det er Eine

- Billedet fra brandøvel
sen i Lcdreborg er i hvert 
fald fra 1922, siger hun. - 
Jeg husker nemlig, at vi var 
gift dengang. Og det blev vi 
i 1922. Du var nu flot i din 
uniform.
Efter udstået læretid og af
tjent værnepligt blev Einer 
Frederiksen i 1920 flyttet 
over på vagten. Kort tid ef
ter blev han assistent.
- Vi mødte klokken otte 
morgen og gik først hjem 
næste dags eftermiddag klok
ken fem. Så mødte vi selv
følgelig igen næste morgen 
klokken otte. Men så havde 
vi også fri hveranden ons
dag. Hvis vi da ikke blev 
hentet til brand. Mange 
gange blev vi hentet hjemme 
midt om natten.



Dengang Sophus Falck levede...

Fhv. redder Elner Frederiksen.

- Så lå jeg og ventede i ti
mer uden at vide, hvor du 
var, siger fru Ellen. Og når 
du kom hjem, var det bare 
for at skifte tøj. Du kom tit 
hjem våd og lugtede af 
brand, og så måtte jeg på 
renseri.
Engang var der oversvøm
melse i kanalerne på Chri
stianshavn.
- Vi gik i Overgaden oven 
Vandet, fortæller Einer Fre
deriksen, og vi gik i vand til 
livet og skulle redde en bog
trykkers sættekasser med 
typer.
Stolt viser Einer Frederiksen 
en medalje frem. Han har 
fået den fra Foreningen til 
Dyrenes Beskyttelse i Dan
mark efter at have reddet to 
heste op fra en aljebeholder.
- Det var på Lautrupgård i 
Ballerup, husker Einer Fre
deriksen. - Fine heste var 
det. Vi brugte halsrem med 
ring i, som vi med reb for
bandt til bilen via en talje. 

Og så trak vi hestene op med 
hestekræfter og fik 15 kr. i 
drikkepenge og to spegepøl
semadder. Men Sophus Falck 
ville ikke have, at vi fik pen
ge, og så fik vi medaljer i 
stedet.
- Anden i korpset dengang? 
Vi var jo kammerater. Og 
privat kom jeg sammen med 
både Elstoft og Saaby. Els
toft var endda gudfar til vo
res søn.
Fru Ellen benytter lejlighe
den til at fortælle om deres 
tre børn, syv børnebørn og 
ti oldebørn.
- Min mand var Falck- 
mand helt igennem. Levede 
og åndede for Falck. Og 
Sophus var et dejligt menne
ske, siger fru Ellen.
- Engang blev jeg skældt ud 
af Sophus Falck, fortsætter 
Einer Frederiksen. Vi havde 
været ude til en brand, som 
var lidt svær at få bugt med, 
og han var gal, fordi han 
ikke var blevet underrettet. 

Men hans overhalinger blev 
altid givet i god ånd. Og så 
talte man ikke mere om det. 
Og lige flink var han igen.
- Redningskorpset havde 
blandt andre nogle Ford bi
ler dengang. De var de stær
keste, mente direktøren. Og 
når han kørte til Odense for 
at besøge William, så kørte 
han kun halvvejs til Korsør. 
Lod bilen hvile. Kørte resten 
af vejen til Korsør. Så kun
ne bilen hvile på færgen. 
Og det sidste stræk til Oden
se kunne tilbagelægges uden 
stop. Sådan skulle biler have 
det, mente Sophus Falck.
- Vi fik en Mercedes, der 
kunne køre 90 km/t, og en 
Buick der kunne køre 110 
km/t. Jeg husker engang, vi 
tabte det højre baghjul un
der en udrykning. Vi ledte 
længe efter det i højre side 
af vejen. Men vi fandt det 
langt tilbage i den modsatte 
vejside.
- En anden gang måtte jeg 
køre en omvej til en patient, 
fordi bilen ikke kunne træk
ke op over en bakketop.
Tolv indholdsrige år arbej
dede Einer Frederiksen for 
Falcks Redningskorps. Så 
førte omstændighederne ham 
over i en anden virksomhed. 
Hvor han nu har tjent i 48 
år. Han kører daglig til Fre
derikssund for at passe sit 
arbejde som fakturerings
chef. Om to år fylder han 
firs, og samme år har han 
50-års jubilæum. - Hvad 
skulle jeg lave, hvis jeg ikke 
arbejdede, spørger Einer 
Frederiksen.
Jo, det var seje folk, de 
gamle pionerer.

ruth
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Falck veteran

Tager en tur for at bevare 
kontakten til publikum

En af Falcks veteraner i le
derstyrken er stationsleder 
Thorvald Rosenmay fra 
Ribe. Som søn af Ribes før
ste Falck-leder har han væ
ret med i korpset siden be
gyndelsen af trediverne. Og 
han føler sig slet ikke ud
brændt endnu. Tværtimod. 
Helbredet er OK, og demo
kratiet trives så godt på sta
tionen, at over halvdelen af 
medarbejderne har mere end 
10 års anciennitet.

Stor dag
Falcks første leder i Ribe 
hed Olaf Rosenmay. Som så 
mange på den tid var det 
ikke ham, der kom til Falck, 
men Falck der kom til ham. 
Født i USA i 1886. Oprinde
lig gårdejer i Føvling. Senere 
rutebilejer og vognmand i 
Ribe. Sammen med bilruten 
Ribe-Roager begyndte han 
at køre sygekørsel i byen. I 
1927 blev han leder af byens 
brandstation, og i 1934 kom 
Falck til at stå for brand
væsenet og sygekørslen med 
Rosenmay som leder og ejer 
af Falck-stationen.
- Det var en stor dag, da 
der i 1934 kom nogle huer 
og hjelme til stationen fra 
Falck i København, fortæl
ler Thorvald Rosenmay.
- Far gik rundt og viste os 
alle sammen, hvad der kom. 
Ikke mindst et udryknings
horn var vi meget impone
rede af.

Falck i Ribe I 1934. I midten direktørerne Harry og William Falck. Til 
højre stationsleder Olaf Rosenmay.

Født og opvokset med biler 
Th. Rosenmay er født og 
opvokset med biler. Men al
ligevel blev han sat i lære 
i en hel anden branche - 
kolonial. Men i 1938 var 
der ingen vej udenom. Han 
blev fastansat som redder på 
faderens station, hvor han 
havde hjulpet til så tit. Sta
tionens mandskab bestod af 
faderen Olaf Rosenmay, W. 
Berg-Sørensen, der senere 
kom til Brørup og døde for 
få år siden, samt sønnen 
Thorvald. Desuden virkede 
to repræsentanter skiftevis 
som reddere og abonne
mentstegnere.
- En af repræsentanterne 
var nu ikke tabt bag en 
vogn, fortæller Rosenmay. 
En dag stod han over for en 
landmand, der samtidig var 

meget missionsk. Landman
den hævdede, at han absolut 
ikke havde brug for etFalck- 
abonnement. For når han 
var i nød bad han bare til 
Vorherre, og så ordnede alt 
sig på bedste måde.
- Nåh, svarede vores repræ
sentant. Men leverer Vor
herre også forbindskasse 
med?
- Og så var abonnementet 
hjemme.

Kaffebordsdemokrati
I dag er der 15 ansatte på 
stationen i Ribe. Takket være 
gode medarbejdere har sta
tionslederen lært at slappe 
af, når der ikke er arbejde, 
der skal gøres. 4 mand har 
haft 25 års jubilæum. Over 
halvdelen har mere end 10 
års anciennitet.
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Falck I Ribe I 1957. Flere af koretøjerne havde været klenodier på red
ningsmuseet, om de fandtes endnu.

- I Ribe dyrker vi kaffe
bordsdemokrati, fortæller 
Rosenmay. Vi har altid talt 
os til rette om problemerne. 
Jeg mindes ikke en sag med 
fagforeningsindblanding fra 
Ribe siden anden verdens
krig. Der var nogle proble
mer om, hvem der skulle 
fyre i kakkelovnen. De op
stod, fordi min fader jo reelt 
ejede stationen, og vi andre 
var ansat af Falcks Red
ningskorps.

Thorvald Rosenmay.

Næste generation

- Næste generation i Rosen- 
may-familien - mine drenge
- er opvokset endnu mere 
med biler end jeg. Den ene 
er mekaniker med eget værk
sted. Den anden - ja, han er 
såmænd redder i Esbjerg og 
glad for sit arbejde!
- Det, der slider mest på en 
Falck-mand, er frygten for, 
hvad der kan ske inden for 
området. Især hvis man er 

alene på stationen. Dengang 
vi havde brandslukningen i 
Ribe, havde jeg tit mave
pine og svært ved at slappe 
af, når jeg havde fri. Nu går 
det bedre. Og kundekontak
ten holdes ved lige ved, at 
jeg engang imellem tager en 
tur med sygevogn eller per
sonvogn. Det giver kontakt 
med kunderne.
- Minder er der nok af. I 
vort job er de vidtspænden
de. Af de mere morsomme 
husker jeg damen oppe i 
byen, der skrækslagen rin
gede til os og fortalte, at 
der var en bil inde i hendes 
stue. Vi kørte med ambu
lance og kranvogn med ud
rykning derop - blot for at 
konstatere, at det var en bi 
og ikke en bil.
- Mere alvorlige minder er 
der også. En af mine første 
oplevelser var udrykningen 
til en ulykke, hvor en lille 
dreng var druknet. Jeg var 
en habil svømmer og dyk
kede efter ham - og fandt 
ham livløs. Jeg mindes sta
dig hans blege ansigt, der på 
en eller anden måde fore
kom uhyggelig bekendt. Jeg 
kan stadig ikke køre forbi 
stedet uden at tænke hele 
situationen igennem - selv 
om det er mere end 25 år 
siden ...

(Kjær)
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FALCK-selskabet, der er ældre end 
FALCK’s Redningskorps

VI LEVER
AF UDFORDRINGER

H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S.

Et interview med lederen af 
H. F. Nielsens Maskinfabrik 
A/S, Frank Hauberg:
Hvad forventede en for
holdsvis nybagt ingeniør sig 
af jobbet som leder af en 
maskinfabrik, der fremstiller 
noget så specielt som Falck- 
biler?
- Konstruktørjobbet. Det var 
udsigterne til at konstruere 
specialkøretøjer, der gav mig 
blod på tanden.

Kom forventningerne til at 
slå til?

- Mere end det! Vi når for
håbentlig aldrig til det punkt, 
hvor vi kan læne os tilbage 
i stolen og har fuldendt al 
udviklingsarbejdet. I starten 
kiggede vi grundigt på de 
vogntyper, korpset allerede 
havde. Senere har vi lært 
af ros og ris fra stationer
ne samt egne fejltagelser. 

Endvidere kommer der hele 
tiden nye produkter frem, 
hvis anvendelsesmuligheder 
skal vurderes.
- Vi startede med en lille 
ladvognsproduktion. Herefter 
dukkede ønsket om en „lille“ 
grillvogn op, egentlig først 
som et ønske om en forbed
ret transpolette. Transpolet- 
teforslaget har foreløbig re
sulteret i 40 Toyota-grill- 
vogne.
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Føler maskinfabrikken sig 
„bundet“ rent fremstillings
mæssigt af de enkelte Falck- 
selskaber?
- Bortset fra, at vi naturlig
vis bygger vognene på de 
chassis’er, de enkelte selska
ber ønsker, har vi helt frie 
hænder m.h.t. konstruktion 
etc. Og når Falck søger at 
standardisere vognparken på 
de færrest mulige typer, føl
ger vi naturligvis med. Lad 
til ladvogne er i dag „lager
vare“, og de kan monteres 
både på Ford, Bedford og 
Mercedes-chassis’er, med og 
uden dobbeltkabine. Går vi i 
gang med nye typer, laver vi 
først en tegning af vognen. 
På baggrund af denne teg
ning kan man komme med 
forslag til ændringer, inden 
vi går i gang med vognen. 
På denne måde bliver vi ofte 
fri for børnesygdomme i en 
prototype.
- I løbet af de fem år har 
vi fundet frem til fire „popu
lære“ standardtyper: 
Ladvognen (Ford-, Bedford- 
og Mercedes-Benz-chassis’er)
- Den lille grillvogn (Toyota 
Stout og Landcruiser) - Den 
terrængående bjærgnings
vogn (i starten på Bedford- 
og MAN-chassis’er, i dag 
kun på Unimog) - Den store 
bjærgningsvogn (MAN).
-Herudover har vi med mel
lemrum mindre serier af 
specielle typer køretøjer, 
f. eks. har vi monteret de 20 
korrosionsvogne, og sidste år 
lavede vi 10 olieskadean- 
hængere og 7 dyreambulan- 
cer.
- En femte prototype er pro
duktionsklar, nemlig en auto
mobilsprøjte. I 1976/77 har 
vi foreløbig ordre på seks til 
korpset - prototypen gik 
som bekendt til Frederiks
berg Brandvæsen. Bortset fra 
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bedre kabineplads for mand
skabet og større materielruni 
minder vor type meget om 
Metz-modellernc. Automo
bilsprøjten sammensættes i 
øvrigt af mange forskellige 
materialer. De får en Ru- 
berg-pumpe af bronze, en 
2600 liter vandtank i rustfrit 
stål og en kabine i glasfiber. 
Jeres mest interessante op
gave?
- Det var Storebæltstrakto- 
ren. Vi er jo ikke vant til at 
bygge på traktorer, men det 
lykkedes da alligevel at få 
lavet et køretøj med en bom 
til løft af lastvogne, og hvor 
bommen kan svinges til side, 
så traktoren også kan slæbe 
personvognsanhængere til og 
fra færgerne.
Jeres dårligste køretøjer?
- Vi lavede i starten nogle 
få bjærgningsvogne på et tre- 
akslet Leyland-chassis. I Sve
rige havde vi set lignende 
køretøjer, og vi mente der
for, at vognene var OK. Det 
viste sig imidlertid, at vog
nene, når de var belastede, 
kørte ligeud, når de skulle 
dreje. Vi fandt senere ud af, 
at de, der havde tilsvarende 
vogne i Sverige, var meget 
interesseret i at komme af 
med dem igen af samme år
sag.
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I har også leveret køretøjer 
til andre end Falck?
- Som sagt har vi leveret en 
MAN-automobilsprøjte til 
Frederiksberg Brandvæsen. 
Desuden har vi leveret 30 
meter Metz-stiger til Gen
tofte og Frederiksberg brand
væsener, ligesom vi i 1977 
skal levere yderligere en til 
Motala Brandvæsen i Sve
rige.
- Herudover Trin 2-anhæn- 
gere, en vagtsprøjte til Junc
kers Savværk og en skum
tender til Cheminova, begge 
på Toyota Landcruiser-chas- 
sis’er, 3 Opel Blitz-grillvogne 
til et bjergningsfirma i Sve
rige, til Nolsø Brandvæsen 
på Færøerne har vi leveret 
en påhængssprøjte og en 
materielanhænger og endelig 
til vor sydfynske kollega 
Ærø Redningskorps en stor 
bjærgningsvogn og en To
yota grillvogn.
- Til SEAS leverede vi en 
ladvogn, der skulle bruges til 
transport af en gravemaski
ne, som selskabet har.
Får I tilstrækkeligt med re
aktioner fra de stationer, der 
får nye vogne?
- Nej, og vi har nok selv 
i nogen grad forsømt at 
spørge. Vi har set, at statio
nerne selv retter de ting, vi

H. F. Nielsens 
tidligere 

landbrugspro
duktion: 

En kvashugger.



har konstrueret uhensigts
mæssigt. Resultatet bliver, at 
vi fortsætter med at bygge 
„forkerte“ biler, fordi vi ikke 
får besked. Derfor er vi og
så meget glade for, at Falck 
selv spørger stationerne om 
tilfredsheden med de nye 
vogne, først ved Toyota-ty- 
perne Stout og Landcruiser, 
og senest med dobbeltkabi- 
neladvognene. I stationernes 
rapporter kan vi virkelig 
hente gode informationer.

Hvad kan vi vente fremover?
- Først og fremmest satser 
vi på de nye, selvstyrende 
aksler, der er kommet frem. 
En sådan aksel, monteret på 
en stor bjærgningsvogn, 
skulle kunne øge bommens 
løfteevne til ca. 6 tons. Des
værre er det ikke muligt at 
ændre de allerede byggede 
bjærgningsvogne.

Blå bog: 
FRANK HAUBERG, 
ingeniør.
31 år. Gift med Helen. 
To børn, Claus og Anne. 
Uddannelse: Teknikum
ingeniør. Speciale: 
Karrosseri og hydraulik. 
Tidligere ansat hos Inter
national Harvester, Neuss 
i Vesttyskland.
01.07.72 titrådt som leder 
af maskinfabrikken.

H. F. Nielsen gennem 75 år
9. oktober 1901 - 9. oktober 1976

1901 Maskinfabrikken etableres i Jernbanegade 4, Has
lev, af H. F. Nielsen. Udover produktion beskæf
tiger man sig med salg af landbrugsmaskiner.

1930 Lokaler i Nørregade inddrages til lager. På nu
værende tidspunkt ligger hovedproduktionen på 
transformerstationer til SEAS samt diverse land
brugsredskaber. Endvidere er aktiviteten udvidet 
med virksomhed som maskinstation.

1937 Lokalerne i Jernbanegade udvides.
1957 Virksomheden samles i 1050 m2 nye lokaler i 

Schwartzgade.
1969 Produktion af biler påbegyndes. Kunden er - 

Falck.
1971 Falck overtager virksomheden 1. april. De 11 an

satte producerer i alt 17 køretøjer til korpset.
1972 Maskinfabrikken overtager forhandlingen af Metz- 

produkter i Danmark. Maskinfabrikken leverer 39 
vogne til Falck og beskæftiger 19 mand.

1973 45 køretøjer produceres til Falck. Samtidig påbe
gyndes leveringen af 36 MAN-Mercedes/METZ 
automobilsprøjter.

1974 Der leveres 43 vogne til Falck samt to til andre 
firmaer. Værkstedet udvides med 370 m2 tilbyg
ning.

1975 69 nye køretøjer til Falck ser dagens lys. I alt 25 
ansatte er beskæftiget hermed, ligesom der etable
res en afdeling for decideret karrosseriarbejde (op
retning af skadede vogne, reparation af rustska
der).

1976 Ordrer på 110 køretøjer skal effektueres.
I løbet af efteråret tages 180 m2 nyt lager i brug. 
Maskinfabrikken beskæftiger:

2 ingeniører
2 værkførere

17 svende
1 lagermand
2 arbejdsmænd
5 lærlinge og
2 kontordamer

Maskinfabrikkens 
bestyrelse:

Direktør Mogens Falck
Direktør William Falck
Direktør Jørgen Falck
Direktør Arno Andersson 
Stationsleder Ole Falck 
Landsretssagfører Viggo Bruun
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- Vi skal endvidere prøve 
al lave en dyrcambulance til 
Næstved-stationen over en 
Mercedes 608-kasscvogn. Den 
får en meget bred rampe i 
siden, som dyrene uden be
svær skulle kunne gå op og 
ned af.
- Herudover arbejder vi til 
stadighed med en rationali
sering af produktionen. 1 
forhold til 1973 har vi kun 
forøget mandskabsstyrken 
med 50 pct. til 30 mand, og 
alligevel kan vi i år levere 
næsten tre gange så mange 
vogne som i 1973.

Hvordan cr maskinfabrikken 
som arbejdsplads?
- Det lyder måske flot at 
sige, at vi ingen problemer 
har. Vi har det krævede sik
kerhedsudvalg og et sam
arbejdsudvalg, selv om dette 
sidste kun kræves i virksom
heder med mere end 50 an
satte. I starten af disse ud
valgs levetid fik vi rettet en 
del ting, og siden har der 
faktisk ikke været proble
mer.

Vi har været begunstiget 
af Haslev kommunes udvik
ling med den store bolig
produktion, der har været 
her. Mange tilflyttere har 
indset, at et arbejde i byen 
er al foretrække fremfor et 
par timers transport hver dag 
til Koge eller København. 
Dette er bl. a. grunden til, 
at maskinfabrikken har fået 
en så dygtig medarbejder
stab. som det cr tilfældet.

Eksempel pä specialopgave fra 
H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S: 
En stigesprøjte til Frederiksberg 
Brandvæsen afpasset i størrelse, 
sä den kan komme igennem por
te etc.
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Det var lidt med bange anel
ser, at vi planlagde en „vete
ran-udrykning“ lørdag den 
14. august. For det første 
skulle vi fremskaffe nogle 
køretøjer, som vi vidste 
måtte eksistere, men som vi 
kun i enkelte tilfælde kendte 
eksistensen af. For det andet 
skulle vi markere et jubi
læum med et optog, der 
skulle finde sted 1J4 måned 
før jubilæet, og for det 
tredje skulle vi skaffe en 
række køretøjer og med
arbejdere velbeholdne til 
Hillerød.

Publikumsinteressen kunne 
vi kun gisne om. Vi er 
„miljøskadede“, når det gæl
der Falck. Vi tror, at alle 
interesserer sig for os. Der
for var vi ikke i stand til at 
gætte på, hvor mange der en 
lørdag formiddag ville stille 
sig op og se på Falck-biler. 
Vi „skød“ forsigtigt på 2- 
3.000 mennesker langs hele 
ruten - politiet fortalte bag
efter, at mindst 25.000 havde 
set på.
Først bilerne. Det var nogle 
drøje dage med koordinering 
og skiltefremstilling for 

nogle af vore unge med
arbejdere. De sled bravt i 
det, men hjælpsomheden 
overalt var enorm. Fra Fre
derikshavn til Nykøbing Fal
ster hjalp Falck-medarbej- 
dere med at klargøre, male, 
reparere, pudse og restaurere 
gamle biler. Og i dagene op 
til arrangementet havde vi 
dusiner af reddere, der 
meldte sig frivilligt og tilbød 
at være med på turen.
Vi havde spurgt politiet, om 
vi kunne få lov til at køre 
10-12 biler i kortege. Inden 
ansøgningen var færdigbe-
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handlet, var vi oppe på 25-
30 køretøjer. Men politiet 
var enestående. Ikke alene 
stillede Københavns politis 
motorcykler under politi
assistent Viggo Hansens le
delse. Men også politiet 
langs hele ruten fulgte kor
tegen og hjalp den på vej.
Succes’en fremgår af bille
derne. Folk vil stadig gerne 
vente op til en time på at se 
Falck-biler i kortege. Vi 
havde nemlig nogle proble
mer med tidsplanen, og så
må vi ærligt indrømme, at 
ikke alle de gamle herrer og 
damer i veteranbilklassen al
tid ville som vi syntes de 
skulle. Der faldt en lydpotte 
af hist, og røg en ventilator
rem her. Og vand og olie på 
dunke var der af og til brug 
for. Men alle nåede Hille
rød - kun en enkelt i bugser- 
stang.

Publikum og presse
Det eneste, der egentlig kun
ne undre, var en del af mas
semediernes holdning til ar
rangementer af denne art

hitsomhed, må stadig have 
grund til at undre os over, 
hvad der egentlig er „godt 
stof“. Man kan heller ikke

Et udsnit af den 
lange kortege.

som dog viste sig at inter
essere et titusindtal af avis
læsere og tv-seere. Frederiks-
borg Amtsavis, distriktsbla
dene, regionalradioen og tra
fikredaktionen var på plet
ten. Men andre dele af pres
sen udeblev. Vi, der kender 
mediernes emsighed, når vi
er ude og afspærre ved en ind. 
politisk demonstration, eller 
når vi hjælper politiet med 
at fjerne et par gamle sofaer 
på et gadehjørne som resul
tat af et fåtal aktivisters på-

undgå at tænke på det store 
antal journalister og foto
grafer, der på få minutter
kan dukke op, hvis vi henter 
et offer fra et ulykkeligt fa
miliedrama. Men man kan 
jo bare fortælle sig selv, at 
det er en selv, der er tosset 
- så er man altid dækket
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Snart klar med nyt museum:

FALCK MANGLER BILER
af Torkel Uldall

Korpset mangler biler. Ikke nye! Dem 
har Falck over 2.500 af. Næh, det er 
gamle køretøjer, korpset savner - og det 
haster med at finde dem frem - inden 
det er for sent. Det materiel, der allerede 
haves i depot samt de forhåbentlig man
ge ny-erhvervelser af gamle vogne, vil 
blive opstillet på det rednings-museum, 
der for tiden er ved at blive indrettet i 
den gamle station på Klostervej 28 i 
Odense.
Interessen for Falcks nye som gamle kø
retøjer er enorm. Jubilæumskortegen fra 
København til Hillerød 14. august blev 
beskuet af 25.000 mennesker. Men der er 
altså huller i samlingen. På opslaget om 
jubilæumskortegen, som cr sendt til samt
lige stationer og afdelinger, opfordres 
Falck-medarbejderne til især at. være på 
udkig efter ambulancer og kranvogne fra 
perioden 1930-1955. Hvis de finder no
get, som de mener kan have interesse 
for museet, bedes de varsko fællesfor
bundet i København.
Korpsinstruktør Åge Rørmark, som ko
ordinerer arbejdet omkring det nye mu
seum i Odense: - Stationerne er vore 
ojne og øren. Under deres daglige fær
den kan medarbejderne måske finde no
get spændende. De må ikke selv afgøre, 
om køretøjet skal købes eller ej. Heller 
ikke, hvis en sælger vil afgive en vogn 
til tyve kroner. De bedes indberette fun
det til fællesforbundet eller det veteran
udvalg, vi har i tankerne.
- Navnlig vogne fra før anden verdens
krig vil det blive vanskeligt at frem
skaffe. Under krigen blev vognene for
synet med generator, og efter krigen var 
de helt udslidt. Så blev de kasseret, skrot-
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tet eller stillet ubenyttet hen i et hjørne 
af stationen. Nogle blev for eksempel 
solgt til gartnere. De henstillede vogne er 
også væk nu. Cirka 1955 fik vi en del 
nye stationsbygninger til afløsning af de 
gamle, og dermed forsvandt de gamle 
vogne helt. Først for 4-5 år siden blev 
vi klar over, at vi skulle begynde at inter
essere os for at bevare køretøjerne.
- Både hos gartnere og på skrotpladser 
kan vi sikkert finde vogne og chassis
rammer, siger Åge Rørmark. Gamle vog
ne, som er kommet i hænderne på andre, 
bytter vi gerne med nyere køretøjer. Vi 
køber ikke kun til skrotpriser, men må 
gøre os umage for at bevare og redde, 
hvad der endnu er tilbage. Vore bevillin
ger skal først og fremmest bruges til re
novering af de bevarede ting. Hvis kun 
chassisrammen er tilbage, kan vi som en 
sidste udvej bygge en ny karrosse magen 
til den gamle over rammen. De køretøjer, 
vi ikke kan fremskaffe, kan vi heldigvis 
vise billeder af, og dertil har vi film, der 
viser køretøjerne i funktion. Hellere vise 
billeder af køretøjerne end ofre penge på 
noget, der er skrottet til vandlinien. Men 
samlingen i Odense skal så vidt muligt 
gøres komplet og sammenhængende til 
gavn for eftertiden.
Åge Rørmark savner især en Buick-am- 
bulance fra trediverne: - De vogne var 
epokegørende på grund af deres yderst 
velegnede affjedring. Kabinen var der 
ikke gjort meget ud af, fordi lægerne 
dengang ikke stillede de krav til befor
dringen af patienterne, som de gør i dag. 
Der var ikke megen forskel på, om man 
transporterede en halv gris, et klaver 
eller fru Jensen. Først med Mercedes 
Benz-ambulancen fra 60’erne fik korpset 
en ambulance med en lige så god affjed
ring.
I Odense råder museet over 800 kvadrat
meter. Hallerne skal bruges til hestekøre
tøjerne og cn snes vogne. Det ældste 
sluknings-klenodie er en godssprøjte fra 
Tranekær anno 1788. Vagtstuen omfor
mes i stil med henfarne tiders vagtstuer.

a-ll ’

Chevrolet 1934 kranvogn.

FMCKS MMIINCSKOBPS 5K!V£

Volvo kranvogn.

BILER 
SOM 
FALCK 
GERNE 
VIL HAVE
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Hvis man finder en gammel ambulance eller 
kranvogn i en grøft eller lignende, må man 
meget gerne ringe til Falck.

HJÆLP 5/76

Et par rum bliver indrettet til arkiv og 
depot og Zonen får ligeledes eget domi
cil. Den tidligere spisestue skal indrettes 
til brug for skoleelever fra omegnen, der 
her vil få fortalt om hjemmeulykker. En
delig vil de besøgende få forevist film og 
lysbilleder, og der planlægges også skif
tende udstillinger for eksempel af store 
ulykker. Stationen, der er en helt natur
lig ramme om museet, kan med fordel 
benyttes både af almindeligt interesse
rede samt af folk, der seriøst studerer 
korpsets historie. Museet forventes at 
åbne omkring årsskiftet. Dermed kan an
dre end de ansatte i korpset endelig glæ
de sig over de spændende samlinger. 
Redningsmuseet på Amager var nemlig 
lukket for offentligheden på grund af en 
manglende brandtrappe, som ikke kunne 
installeres.
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HORSESHOE AMBULANCE 1908

FALCK- 
biler 
gennem 
tiderne

I de halvfjerds ar, 
korpset nu har eksi
steret, er det ikke fä 
vogne, der er blevet 
benyttet. Ikke under
ligt, at Falck har gjort 
sig nogle grundige er
faringer angående 
redningskoretojer i 
årenes lob. Der er 
bade ris og ros til 
vognene. Nogle var 
man mindre heldig 
med, andre bedøm
mes selv mange år ef
ter, de udgik, som 
overordentlig veleg
nede til det job, de 
skulle udfore. Her kan 
man læse om, hvad 
erfarne medarbejdere 
husker om køretøjer
ne.

Tordenskjolds 
soldater
- I korpsets første tid måtte 
mandskab som vogne fun
gere som Tordenskjolds sol
dater. For eksempel var en 
ambulance ikke blot en am
bulance. Den havde flere 
andre missioner, fordi der 
skulle økonominiseres med 
midlerne, siger assistent 
Hugo Tegne-Hansen fra mu
seet. Horseshoe hed køre
tøjet. Måske var det blot et 
kælenavn. Og navnet var 
velvalgt. Køleren havde ty
deligt form som en heste
sko. Oprindelig var ambu
lancen en ganske alminde
lig ladvogn. I 1908 anbragte 

man imidlertid en sejldugs
kasse over ladet, og der
med blev vognen korpsets 
første ambulance samt Dan
marks første motoriserede. 
Sejldugen kunne hejses op 
i loftet i garagen, hvis bilen 
skulle bruges til andre op
gaver end patienttransport. 
Den kørte dog ikke ret læn
ge som ambulance, da 
Falck kort efter fik bygget 
en rigtig og permanent am
bulance. I en bog - HS-bo- 
gen (Horseshoe-bogen) - 
kan man se en fortegnelse 
over abonnenterne.

Uldall
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KRUPP 1913 »MADS«

Da Kongens lastbil 
kørte i grøften
Et automobiluheld. „Konge
ligt besøg*', stod der i over
skrifterne over en artikel i 
avisen Nationaltidende den 
niende maj 1913. Vi læser 
videre: „Redningskorpsets 
store, nye lastautomobil var 
i går ude ved Bagsværd sø 
for at sætte det nye sel
skabs både i vandet, som i 
sommer skal besørge lyst
farten mellem Lyngby og 
Bagsværd, da der kom et 
ekspresbud fra staldmester 
grev Frljs, at en af kongens 
automobiler var væltet i en 
hulvej ved Rude skov. Di-
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rektør Falck tog straks af 
sted med det nye automo
bil og en hjælpevogn. Da de 
kom til stede, var kongen 
og dronningen og prinserne 
- som også havde hørt om 
uheldet - samt flere damer 
og herrer ankomne fra Sor
genfri for at tage det vælte
de automobil i øjesyn. Me
dens redningskorpset arbej
dede med at få den væltede 
vogn op af det dybe sand, 
optog dronningen flere situ
ationsbilleder. I løbet af ca. 
3 kvarter var vognen rejst, og 
den viste sig ikke at have

taget større skade, end at 
den straks kunne fortsætte 
turen." Bjærgningskøretøjet 
med tilnavnet Mads var an
skaffet i foråret 1913. Det 
var en tysk fire tons lastbil 
forsynet med fladt lad og to 
lange kasser på siderne, 
der indeholdt håndværktøj. 
Endvidere var der anbragt 
to slidsker samt et håndbe
tjent spil bag førersædet, så 
der kunne trækkes biler op 
på ladet. Hele herligheden 
kostede i alt 16.000 kroner. 
Det var en stor sum i hine 
dage. uidall
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FORD OG CHEVROLET KRANVOGNE 1930-36

Enestående kran
I 20'erne og først i 30’erne 
anskaffede korpset Ford og 
Chevrolet kranvogne. Oprin
delig var de udstyret med 
en weaverkran. Den blev im
porteret fra USA af firmaet 
V. Løwener. I begyndelsen 
blev kranen leveret med 
kæde, der dog ret hurtigt 
blev udskiftet med en wire. 
Kranen kunne belastes ube
grænset, indtil vognen tip
pede bagover. Det skete 
imidlertid ret hurtigt, da kra
nerne var placeret bag bag
hjulene. Senere leveredes 
vognene med den epokegø
rende Løwenerkran. Den 
blev forevist for Henry Ford 
på selskabets europæiske 
kontor i Denham i England, 
fortæller assistent Hugo 
Tegne-Hansen, museet. En 

ordre dækkende hele konti
nentet fulgte. På den tid var 
Falcks autohjælp en vigtig 
og stadig betydeligere gren 
af virksomheden. Mange 
Ford-forhandlere så gerne, 
at Falck overtog servicevog
nen, så værkstedet slap for 
den ret belastende udgift, 
som en nødvendig vagttje
neste ville indebære. På 
grund af konkurrencen med 
Zonen overtog Falck et an
tal servicevogne. De indgik 
i det net af stationer, som 
var under oprettelse i pro
vinsen. Falck skulle altså 
både betjene Ford-kunderne 
og sine egne abonnenter. 
Stationsleder Mads Peder
sen, Skive, lærte Ford-kran- 
vognen grundigt at kende: - 
Vi fik den i 1934. Den havde

en Løwenerkran med wire. 
Den havde ikke noget mo
torspil. Armene var moto
ren. Vi var meget glade for 
vognen. Det gik over stok 
og sten og om vinteren med 
snekæder på. To mand var 
på vognen i vinter-perioden. 
Somme tider var de ude et 
par døgn i træk, fordi de 
ikke kunne komme hjem på 
grund af sneen. Da der ikke 
var varme i køretøjet, sov 
de hos folk på landet på en 
sofa. Det var ikke nogen 
luksusvogn, men handy ef
ter tidens målestok. Og den
gang var der tid til at snak
ke med kunderne og få en 
kop kaffe, sukker Mads Pe
dersen. Det var ikke hver 
dag, vi kørte efter havarere
de biler. Uldall
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BUICK AMBULANCE 1930-36

Ambulance med 
illegalt indhold

I midten af trediverne an
skaffede Falcks Rednings
korps nogle Buick V8 am
bulancer. De havde en top
hastighed på næsten 160 
kilometer i timen og udmær
kede køreegenskaber. Det 
kom nogle jøder til gode 
under sidste krig. Stations
leder Kjeld Christensen, 
fortæller, at han en dag 
startede fra København med 
otte jøder i bårerummet, 
som skulle smugles pr. båd 
til Sverige. Nord for Køben
havn dukker der pludselig 
en Mercedes Benz fra vær
nemagten op. Det var tyde
ligt, at ambulancen blev for
fulgt. Takket være sin styr
ke synes det, som om det 
lykkes at køre fra forfølger
ne. Ambulancen drejer af 
fra sin oprindelige rute og 
kører via en markvej ind i 
en skov. Mandskabet på 
vognen stiger ud og gem
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mer sig i en grøft for at se 
efter, hvad der er blevet af 
tyskerne. Pludselig kommer 
en uniformeret herre spad
serende. Det lykkes for 
Kjeld Christensen at uska
deliggøre denne truende 
person ved at slå ham ned

i
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bagfra. Det var nu ikke nød
vendigt. Det var den sted
lige skovløber, der ville for
tælle Falck-folkene, at ty
skerne havde tabt sporet. 
Det var for øvrigt en Buick 
ambulance fra den davæ
rende station i Tietgensga
de, der blev den første sy- 
gevogn, der fik installeret 
radio. Det fandt sted i 1951.

Sidste udgave af Bulck-ambulan- 
cen, 1936-modellen, her afbildet I 
„røntgen-udgave“.



TRIANGEL 1930 BRITISH BEDFORD 193

Randers-sprøjten 
med Esbjerg-motor
Falck-veteranen indenfor 
brandslukning er utvivlsomt 
en Triangel 1930, der i øje
blikket er stationeret på sta
tionen i Randers. Den er 
oprindelig ikke; bygget til 
Falck, men til Randers 
Brandvæsen, og i dag må 
man glæde sig over, at intet 
er sparet ved vognens til
blivelse. Skabene er prydet 
af messing, og alt er kram. 
Så godt kram fra Meisner- 
Jensens side, at sprøjten 
den dag i dag er - næsten - 
funktionsdygtig. Det kniber 
lidt med motoren.
Indtil 1945 var Triangel
sprøjten 1. udrykningsvogn i 
Randers by. I 1958 ved sam
menlægningen med Falck 
var sprøjten stadig med i 
billedet som brandmateriel, 
og så sent som i 1972 var 
den i funktion.

- Vi havde det år en del 
markbrande, og da der sam
tidig med disse indløb en 
melding om brand på syge
huset, var der kun os to 
gamle hjemme, fortællerfhv. 
stationsleder Ove Pedersen, 
Randers. Sprøjten fra 1930 
og mig fra 1908. Vi kørte 
derned, og heldigvis kunne 
vi klare branden med en 
pulverslukker.
- Forøvrigt var den nær ble
vet slagtet for nogle år si
den. Motoren kunne ikke 
mere. Og hvor skaffer man 
en Herkules-motor fra? Men 
det blev klaret. Esbjerg- 
Falck havde en magen til, 
hvor motoren var intakt - 
og så var det vores sprøjte 
i Randers der fik lov til at 
leve.

Kjær

To 
slukningst 
sammen
Når en Bedford automobil
sprøjte fra 1935 torpederer 
en depot-lastvogn fra Carls
berg, slukkes hverken brand 
eller tørst. I vinteren 1960 
kaldtes sprøjten - der var 
stationeret på den kommu
nale brandstation i Skagen 
- til brand i en fiskekutter, 
fortæller assistent Georg 
Neubert, Randers. Da man 
skal krydse hovedvej 1 i det 
isglatte føre, mister føreren 
herredømmet over sprøjten, 
der hverken kan styres eller 
bremses. Uheldigvis kom 
Carlsberg-vognen i vejen. 
Resultat: Den bliver ramt 
bagi og kastes ind i en 
manufaktur-forretning. Og 
brandmændene på siderne 
af sprøjten kastes af, men 
ingen kommer til skade. 
Heller ikke personalet i bu
tikken. Ekspedienterne var 
nemlig gået ud på gaden 
for at se efter sprøjten. Ef
ter uheldet springer brand-
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TØNDEFORD 1936-39

tødt

mand Pauli Ejsing af køre
tøjet for at løbe hjem på 
stationen efter et andet. En 
af ekspedienterne ser det 
og tror, at han vil stikke af 
fra uheldet. Straks råber 
hun til ølkuskene: „Skynd 
jer, han løber der!“ Sam- 
menstøddet fik et efterspil i 
retten. Ejsing fik en bøde 
på tres kroner. Den udlig
nede kommunen for ham 
ved at give ham en ny ke
deldragt. Sprøjten blev op
rindelig leveret til det da
værende Skagen kommuna
le brandvæsen i 1937. Den 
afløste en hestetrukket 
sprøjte. Den blev overtaget 
af Falcks Redningskorps 
sammen med brandsluk
ningspligten i 1961 og brugt 
som anden automobilsprøjte 
indtil 1972. Derefter udran
geredes den. Der var plads 
til to mand foran plus to 
gange tre mand på siderne.

Uldall
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Gammel men god
En Ford V8 automobildreje- 
stige bygget kort før anden 
verdenskrig indgik i Falcks 
eje, da brandslukningsplig
ten i Lyngby blev overtaget 
fra kommunen i 1962. Sti
gen har siden ført en om
tumlet tilværelse, men er nu 
endt som reservestige i 
Hørsholm. Stationsleder 
Kjeld Christensen: - Stigen 
er fuldstændig up to date 
og funktionsdygtig. Den kan 
hvert øjeblik indgå i en ud
rykning, og den er let at 
køre. I trediverne var det en 
stor vogn, i dag hører den 
hjemme i småtingsafdelin
gen. Er ikke tungere end en 
Man. Vi er glade for stigen, 
der pynter i garagen. Og 
den betaler sig selv, da den 
udfører en masse entrepre
nør-arbejde. Vi bruger den 
til at sætte flagliner op for 

eksempel. Nu benytter vi 
stiger på 30-40 meter. Den
ne her er på 20 meter. Den 
er perfekt til opgaver inden 
for de 20 meter, stigen ræk
ker. Et problem at skaffe re
servedele. Vi finder dem 
specielt på skrotpladserne.

Uldall
Tøndeforden fra Hørsholm er po
pulær hos filmfotografer etc.
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TRIANGEL »RULLENDE REDNINGSSTATION« 1940 HUDSON 1946-48 AMBI

Da Zonen 
»reddede« Falck Gynge
I 1937 anskaffede Zonen sig 
en såkaldt „rullende red
ningsstation“, vogn 100 på 
Platanvej. Anskaffelsen blev 
markeret med megen re
klame. Vognen udkom på 
mærkater og blev afbildet i 
brochurer og meget mere.
Det var ganske naturligt, at 
Falck forberedte et mod
træk. Dette blev ikke mindre 
end 4 stk. TRIANGEL-vogne, 
der blev indsat i begyndel
sen af 1940’erne. Vognene 
var meget store og med 
meget fyldigt indhold, bl. 
a. Smedegård-frontpumpe, 
slanger, lysanlæg, højttaler
anlæg og avanceret red
ningsudstyr. I Arhus, Ålborg 
og Odense indgik disse 
vogne i brandslukningsbe
redskabet, medens den kø
benhavnske TRIANGEL fun
gerede som Falcks red
ningsvogn med domicil i 
Tietgensgade.
Nu bliver vogne jo gamle, 
og Falcks nyansatte redde

re i 50-erne omgikkes ikke 
vogn 27 med samme kærlig
hed som veteranerne fra fyr
rerne. Da den derfor under 
pumpearbejde i forbindelse 
med bygningen af Sjæl
landsbroen 1957 var ved 
at forsvinde i en uforudset 
mængde vand som følge af 
et digebrud, åndede de til
stedeværende Falck-redde- 
re lettede op. Nu havde 
man chancen for at få en ny 
og tidssvarende vogn. Men 
AK. Zonen var også til ste
de, og assistent Tegne-Han- 
sen var vant til at redde, 
hvad reddes kunne - uden 
hensyn til alder. Så han en
trede Falcks redningsvogn 
og forsøgte at få den frelst 
fra saltvandet. Han fik nu 
ingen særlig tak for sin dåd. 
Falck-folkenes håb om en 
ny vogn forsvandt - og 
Zonen havde nok som mot
to, at man skulle redde, men 
absolut ikke en Falck-bil.

En absolut ædruelig ambu
lancefører blev efter en ud
rykningskørsel anklaget for 
at have været fuld i tjene
sten. Men der var ikke hold 
i klagen. Han var blot ble
vet køresyg af at køre i en 
af de Hudson-ambulancer, 
som korpset anskaffede i et 
mindre antal efter anden 
verdenskrig og stationerede 
i Storkøbenhavn. Korpsin
struktør Aage Rørmark for
tæller: - Vi blev kaldt ud til 
Tåstrup og kørte med ud
rykning. Da vi ankom, styr
tede chaufføren ud og ka
stede op. Næste dag klage
des der over, at han havde 
været fuld. Det passede 
ikke. Han var simpelt hen 
blevet køresyg. Hudson 
ambulancen kaldtes nemlig 
for Gyngehesten. Når man 
startede vognen, rejste den 
snuden tyve grader i vejret 
som en olm tyr. Den havde 
alt for bløde fjedre. Og den 
slingrede helt forfærdeligt,
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CHEVROLET 1946-48 KRANVOGN

»sten
når vi kørte gennem rund
kørselen ved Dybbølsbro. 
Bilerne var behagelige for 
patienterne, når det gjaldt 
sygetransport, men de var 
ikke gode til udryknings
kørsel. Og man faldt ikke i 
søvn, når det gik stærkt. 
Man havde nok at gøre med 
at klamre sig til inventaret 
for ikke at falde ud. Vog
nens italienske tre-tonede 
horn krævede dispensation 
fra myndighedernes side, in
den den kunne indregistre-

HJÆLP 5/76

En slider i marken

Chevrolet 1947 som kran
vogn var lidt af en myte. Bå
de Falck og Zonen nåede at 
anskaffe adskillige eksem
plarer af typen, inden den 
udgik til fordel for noget, 
der skulle være større og 
bedre. Gamle Falck-folk vil i 
dag forsværge, at dette er 
tilfældet. Chevrolet-kranvog- 
nen var simpelthen fanta
stisk, når man skulle ud de 
steder, hvor ingen andre 
kunne køre. Stationsleder 
Henry Attermann, Vejen-Brø- 
rup:
- Vores Brørup-Chevrolet 
nåede at køre næsten 1 mill, 
kilometer. Hvert år skilte vi 
den ad, smurte og reparere
de den overalt, og samlede 
den igen. Da den blev solgt 
for nogle år siden var den 
stadig flot. Den præsterede 
næsten alt - lige fra tank
vogn st rans porter til brand
slukning. Næsten aldrig kør
te den så fast, at den ikke 
selv klarede sig fri. Og til 

traktorer var den eminent. I 
Brørup havde vi kun én au
tomobilsprøjte dengang. Når 
den var på bedding, riggede 
vi Chevrolet’en til med slan
ger og påhængssprøjte - og 
så kørte den som 1. udryk
ning. Den har skam været 
med til mange gårdbrande. 
Som redningsvogn var den 
også fin. Jeg husker et til
fælde, hvor en dame lå un
der en bil 8 meter nede af 
en skrænt. Chevroletten kør
te bare derned og løftede 
bilen. Eller traktorføreren, 
der lå fastklemt under en 
traktor i en mose. Kun én 
mulighed var til stede: Et 
lodret træk. Chevrolet’en 
kørte både derud og tilbage 
fra mosen ved egen kraft. 
Joh se, det var en kran
vogn ...

Kjær
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LANDROVER 1954-70 VOLVO AMBULANCE 195

Landroveren vendte 
brandslukningen om
Når der var stor skepsis 
blandt kommunale brandvæ
sener mod Landroveren, var 
det fordi, man endevendte 
den gode latin inden for 
brandslukning ved at bruge 
den. Hidtil havde et stort 
antal brandmænd skullet 
skubbe „hunden“ (på
hængssprøjten) fra brand
stedet (automobilsprøjten) 
og ned til vandforsyningen. 
Fra vandforsyningsstedet 
lagde man så slanger til
bage til brandstedet.
Landroveren fik slanger på 
ladet og kørte fra brandste
det mod vandforsyningen 
samtidig med, at slangerne 
blev lagt ud automatisk. 
Når den nåede vandforsy
ningen, var det blot at slut
te slangerne til pumpen og 
starte denne. I dag er der 
ingen, der drømmer om at 
gøre dette på anden måde. 
Den lille firehjulstrukne 
vogn har på denne måde 
skabt brandhistorie her
hjemme.
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Land Rover’en fungerede 
både som slukningstog, 
bjergningsvogn og bugser- 
vogn og viste sin styrke og 
alsidighed på bedste måde. 
I et tilfælde måtte ikke- 
abonnenten fra vestkysten 
ikke blot betale for at få sin 
vogn reddet ud af bølgerne 
af Falck, men også en dyr 
værkstedsregning. At hans 
bil overhovedet blev reddet, 
kan han blandt andet takke 
den gode terrængående 
Land Rover bugservogn for. 
Som ikke-abonnent ventede 
bilisten med at tilkalde 
Falck, skønt vognen sad 
fast i sandet på stranden, 
og vandet steg. Da Falck 
endelig blev alarmeret og 
ankom, bølgede vandet i 
den store amerikanske Ford. 
Begge døre var åbne. Det 
lykkedes at få krogen i den 
og halet den op ved spillet. 
Senere måtte vognen ad
skilles totalt. Den blev red
det i sidste øjeblik.

Damp
Med Volvo ambulancen fra 
begyndelsen af halvtredser
ne fik Falck et køretøj med 
et efter datidens forhold 
stort og rummeligt bårerum. 
I den forbindelse var chas
sis’et forlænget. Det indgreb 
havde nogle uheldige kon
sekvenser. Stationsleder Pe
ter Gammelgaard, Nr. Sne
de, som blev fortrolig med
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BEDFORD KRANVOGNE 1954-70

mlen
51-årgangen med sideventi- 
let motor: - Vi kaldte den 
damptromlen. Det skyldes 
først og fremmest den larm, 
vognen lavede. Kardan med 
videre rumlede, når vi kør
te. Folk kunne ikke lide at 
køre i Volvo’en. Det var som 
at opholde sig i en arbejds
vogn. Men kabine-størrelsen 
var en positiv ting.

Ved Gladsaxe-statlonens åbning 
I 1954 var Volvo-ambulanceme 
nye og velrenommerede.

HJÆLP 5/76

Hjælpen fra Gladsaxe
- Bedford 1955 kranvognen 
ankom til station Gladsaxe, 
da stationen nylig var åb
net, siger faglærer Herman 
Wegeberg, Landtransport- 
skolen. Jeg husker en stor 
opgave med en stor grave
maskine i Dråby ved Frede
rikssund, der var kørt fast. 
Det var blevet forsøgt at 
bjærge den ved hjælp af an
dre, men mindre enheder. 
Til sidst rekvirerede man 
assistance fra vogn 55 i 
Gladsaxe. Det var en af 
dens store opgaver, men 

Den anden udgave af Bedf ord-kran vognen fra midten af 50'erne.
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den klaredes, skønt det tog 
nogle timer. Der kom i ti
dens løb adskillige af den 
slags opgaver til vogn 55. 
Det varede heller ikke læn
ge, før dette køretøj var be
rømt over hele Sjælland. 
Der var sikkert også mange, 
der misundte station Glad
saxe køretøjet, der jo fuld
kommen kunne udfylde den 
plads, der var tiltænkt det. 
Foruden en masse dejlige 
bjærgningsopgaver blev kø
retøjet også benyttet til bug- 
sering.



FORD MAINLINE AMBULANCE 1953-56 MERCEDES 180 DIESEL

Vellykket ambulance
Både Falck og Zonen hav
de glæde af Ford Mainline. 
Det var en trafiksmidig, red
der-venlig og driftssikker 
ambulance. Den leveredes 
af Ford i perioden fra om
kring 1953-55. Den sidste 
Mainline i korpset blev ud
skiftet så sent som i 1970.
Assistent Leif Nielsen, Ribe: 
- Vi havde en Mainline hos 
os i mere end ti år. Det var 
alle tiders bil. Det eneste, 
man skulle passe på, var, at 
den ikke løb for stærkt. Vi 

Samtidig med Ford Malnllne-ambulancerne købte Falck nogle Chevro- 
let-ambulancer, som havde de samme gode egenskaber.
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kørte engang i grøften un
der en udrykning for at af
værge et sammenstød. Vi fik 
ikke en skramme, selv om 
farten nok har været om
kring 100 kilometer i timen. 
I dag kan vi ved sammen
ligning med senere ambu
lancer godt se, at bårerum
met manglede højde. Men 
dengang gjaldt det om at 
komme først til ulykkesste
det og hurtigt til hospitalet 
- og det klarede Mainlinen.

Uldall

Kørte 
1 mill, km
Det var Zonen, der i 1956 
fandt på at bygge diesel-am
bulancer på Mercedes-chas- 
sis.
I 1957 anskaffedes de første 
Mercedes Benz 180 ambu
lancer med dieselmotor af 
Falck. De blev korpsets før
ste diesel-drevne ambulan
cer. De var langt billigere i 
drift end alle tidligere mær
ker og modeller. Desværre 
var anskaffelsesprisen ret 
høj, men vognene udmær
kede sig ved gode køre- 
egenskaber, få reparationer 
og et forholdsvis stort båre
rum. Det var dog først med 
190-modellen med overbyg
ning, man for første gang 
fik en sygevogn med et bå
rerum, der havde en højde,
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E1956-60 VOLVO AUTOMOBILSPRØJTE 1959-65

S

Universalløsningen 
til brand

sà en virkelig patient-be
handling kunne finde sted. 
Assistent Poul Pedersen, 
Odense, lærte 180’eren 
grundigt at kende: - Vores 
180'ere gik cirka én million 
kilometer på to motorer. Vi 
brugte den kun til syge
transport. Den var blandt 
andet i Rom med et par ita
lienere, der var kørt galt 
ved Odense. Turen betalte 
Lions Club. Selv hentede 
jeg mange patienter i Tysk
land. For eksempel i Neu
münster, Hamburg og ved 
Frankfurt am Main. Bilen 
kørte gnidningsløst. Vogn 
og patienter klarede sig fint. 
Ikke spor problemer. Mo
torerne var stærke, og gear
kasse og bagtøj var urørt.

HJÆLP 5/76 

Det mest opsigtsvækkende 
ved de nye Volvo-universal- 
sprøjter - der leveredes fra 
1959 til 1965 - var den kom
binerede høj- og lavtryks
pumpe. Vognene skabte ved 
deres fremkomst for første 
gang en egentlig standardi
sering af Falcks brandsluk
ningskøretøjer, der blandt 
andet skulle gøre det nem
mere for nabobrandvæsener 
at arbejde sammen på et 
brandsted. Stationsleder 
Viggo Schantz, Varde: - 
Den kombinerede høj- og 
lavtrykspumpe har reddet 
mange tusinder af kroner 
for samfundet, fordi den 
slukker effektivt og hurtigt. 
I 1968 havde vi i Magasin 
Petersen den største brand 
i Varde i årevis. Branden 
var opstået på grund af 
kortslutning i en el-installa
tion. Det brændte meget 
voldsomt, fordi mange kunst
stoffer var antændt. Magasi
net var helt omspændt af 

flammer, da vi ankom, og 
branden havde bredt sig til 
en isenkram i nabobygnin
gen på den anden side. Det 
lykkedes at stoppe ilden 
både i magasinet og de an
dre steder. Det kunne sprøj
ten klare i kraft af pumpens 
store ydeevne. Nu er den i 
reserve, men er for tiden 
særdeles aktiv på grund af 
de mange naturbrande i
varmen.

Uldall
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THAMES TRADER KRANVOGN 1900-65 INTERNATIONAL AMBUL

Forløftede sig
De Thames Trader kranvog
ne, der anskaffedes 1960- 
65, var meget moderne. De 
loste en lang række opga
ver, som faktisk var alt for 
store i forhold til deres ka
pacitet: - Når vi overbela
stede vognen, løftede for
hjulene sig fra jorden. Var 
vi på privat grund, fik vi så 
fire mand til at sætte sig på 
forkofangeren, siger sta

En Trader på opgave.
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tionsleder Viggo Schantz, 
Varde. Den var i stand til at 
transportere gitterspær til 
huse. For eksempel til an
bringelse på skoler. Spære
ne bærer tagkonstruktionen. 
Trader’en larmede noget, 
fordi den havde dieselmo
tor. Men det var af økono
miske og vedligeholdelses
mæssige grunde rart at gå 
over til diesel.

Uldall
p

International ambulancen - 
som anskaffedes til midt i 
tresserne - har et temmelig 
dårligt ry i korpset. Chassis, 
bagtøj, gearkasse, styretøj 
og bremser stod ikke i for
hold til vognens hastighed 
og dertil kom, at vægtforde
lingen var uheldig. Stations
leder Ole Therkelsen, Hor
sens: - Forpartiet var et 
tungt skrummel. For godt 
fire år siden i vinterperio
den opstod et kolossalt is

'slag efter en haglbyge.
Samtlige gader var som et 
spejl. Idet jeg møder på 
stationen, kaldes vi ud til en 
færdselsulykke ved Hoved-
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-65 SCANIA VABIS 1967-72

latis
gård. To mand rykker ud i 
en International. Jeg beder 
vagtmesteren om at kalde 
dem op og advare om, at 
det er mægtig glat. Fem mi
nutter efter kalder de tilba
ge og anmoder os om at 
sende en ny ambulance. De 
var væltet om på siden i en 
grøft på halvvejen. Jeg var 
sur, da folkene kom hjem, 
og de var slukørede. Uhel
det skyldtes både, at de 
havde kørt lidt for hurtigt 
efter forholdene samt det 
tunge forparti på bilen. Det 
kostede cirka 10.000 kroner 
at reparere ambulancen.

Uldall

Hurtig hjælp 
er dobbelt hjælp
Få sekunder efter, en 20 
tons Tastbil tilsyneladende 
ved egen hjælp var braset 
ind i et soveværelse i et hus 
ved Svinninge, var redder 
Erik Lemke, Vesterbro, på 
pletten med vogn 267 - en 
Scania Vabis bjærgnings
vogn. To gamle mænd kom 
hen til Lemke tydeligt for
bavsede over, så hurtigt 
Falck var på pletten. De på
stod begge at have set last
vognen komme kørende ned 
ad en bakke for derpå plud
selig at svinge ind i huset. 
Sandheden var imidlertid, 
at lastvognen havde været 
hægtet efter Lemkes bjærg
ningsvogn. En bøsning gik i 
stykker, og lastvognen for
lod sin planlagte rute. - In- 
gen tænkte på, at det var 

os, der havde tabt den, si
ger Erik Lemke. Vi trak selv 
lastvognen fri og kørte vi
dere med den. Nu er bom
men på Scaniaen repareret 
og forstærket. Der er ikke 
sket flere uheld. Fin vogn 
jeg har. Den kan vi ikke 
undvære.

De kraftige bjsrgnlngsvogne gav 
også Falck nye problemer.
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DEN NYE 
MINUT
RAPPORT

Sammen med mappen til brug for større ulykker og 
redningshåndbogen er der fremstillet en blå minutrap
port, som Falck-stationerne kan bruge ved større ulyk
ker, specialopgaver og påklagede assistancer.
Et eksempel på en korrekt udfyldt minutrapport kan 
ses på side 169. Eksemplet stammer fra en færdsels
ulykke ved Tønder i august måned, hvor en svensk 
personvogn med 7 personer stødte sammen med en 
lastvogn, der foruden føreren medbragte 19 kreaturer.
Den svenske personvogn overholdt ikke den ubetingede 
vigepligt ved krydset Ribelandevej/Ndr. Landevej i 
Tønder. Lastvognens chauffør forsøgte at undvige og 
mistede herredømmet over vogntoget, der snurrede 
rundt og væltede om på taget.
Personvognen blev ramt af lastvognen, inden denne 
væltede. Herved blev 3 passagerer kastet ud. Forsæde
passagererne blev hængende i sikkerhedsselerne og de 
to sidste i personvognen fandt Tønder-stationens red
dere på bagsædet af vognen, som var rullet rundt et par 
gange.
Af minutrapporten fremgår tydeligt, hvad der er af
sendt til ulykkesstedet og hvornår.

i
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Rapporten kan benyttes ved specielle ulykker, påklagede assistancer og som side 2 m. II. til PLAN 2 ved 
større ulykker.

w MINUTRAPPORT
ULYKKE

ST.:

DATO:

TONDER

10. augus t
LttieOHaiau

TID MELDING / OPKALD m. v. (Ordlyd)
DISPOSITION

VOGN ANTAL

20.32 Melding om færdselsuheld i krydset 
Ribe Landevej og Nordre Landevej. En

personbil med 7 personer kørt ind i 
et lastvognstog læsset med 19 krea
turer.

20.33 Afsendes fra staticnen
Vogn 6189 der kører i nærheden af 
stationen kaldes hjem.
Stationslederen der kører i Tønder

4273 2

by i vogn 7008 kører direkte til 
skadestedet.

20.42 Afsendes fra stationen 4186 1

Afsendes fra stationen 4766 1
Afsendes fra stationen 6029 1

20.45 Afsendes fra stationen 4095 1

20.46 Slagter fra Tønder slagteri rekvire
res

20.47 Politiet anmodes om at opsætte af
spærringsmateriel .

20.55 Retur fra sygehuset til skadestedet 4273 2

21.05 Afsendes fra stationen 6189 1
21 .16 Afsendes fra stationen 62 77 1

22.50 Afsendes fra stationen t11 Tønder
Sygehus for overflytning til Søn
derborg Sygehus. 4186 2

23.27 Oprydning på skadestedet afsluttet

00.20 Alt materiel returneret t11 stati
onen .
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Stationsleder Benny
Neesbye, Randers:

VORT 
HUS 
ER 
VÆLTE!

Mandag den 19. juli 1976 
klokken 05.48 indløb, via 
alarmcentralen, melding om 
kraftig eksplosion i villa på 
Frejasvej, Randers.
Efter meldingens ordlyd 
skulle det være ret alvorligt 
og flere personer skulle være 
indespærret.
Fra stationen afgik omgåen
de 1 stk. dobbeltambulance 
bemandet med 3 mand og 
samtidig afgik 1 stk. auto- 
mobilsprøjtc bemandet med 
4 mand under ledelse af 
vagthavende, assistent Kjeld 
Nielsen.
Klokken 05.49 blev stations
lederen tilkaldt og kørte di
rekte til adressen.
Klokken 05.50 blev over
assistent Marius Rasmussen 
orienteret. (Overassistenten 
havde ferie, men begav sig 
til ulykkesstedet.)

Ved ankomsten blev det 
konstateret, at der var tale 
om en meget kraftig eksplo
sion. Huset var totalt knust, 
og dets højde var reduceret 
til det halve. Der blev lige
ledes konstateret brand i 
venstre hjørne af huset.
Vi fik omgående kontakt 
med ejeren, der kunne op
lyse, at han selv havde red
det sine 2 børn ud og at 
disse var uskadt (han havde 
selv en mindre skramme i 
panden, men fejlede ellers 
intet), men hans hustru lå 
fastklemt mellem sin seng 
og et væltet skab, hvorpå et 
af spærene hvilede. Sove
værelset var placeret i det 
hjørne af huset, hvor det 
brændte. Hun blev frigjort i 
løbet af få minutter, og 
begge ægtefæller blev kørt 
på skadestuen, men blev ud

skrevet i løbet af ganske 
kort tid. - Ingen af dem fej
lede noget. Børnene var i 
pleje hos venlige naboer og 
var ganske upåvirkede af 
situationen.
Vi havde talt med ejeren, 
om der kunne være flere i 
huset, men det benægtede 
han.
Senere kom naboen og sag
de, at der nok var flere i 
huset, idet ejeren af en 
campingvogn, der stod på 
gaden, skulle være på besøg. 
Vi satte os i forbindelse med 
Centralsygehuset og fik end
nu en gang bekræftet, at 
der ikke var flere.
Branden var hurtigt ned
kæmpet, og en afstivning 
blev påbegyndt. Det viste sig 
nemlig, at årsagen til eksplo
sionen var 2 gasflasker i 
kælderen (placeret under
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soveværelset) og ud fra disse 
strømmede der stadig gas. - 
Flaskerne blev frigjort og 
bragt ud i det fri, ligesom 
der blev lukket for vandtil
førsel og senere lukket for 
fjernvarmen.

Eksplosionen kunne høres 
langt omkring og adskillige 
ruder blev knust i kvarteret 
- værst dog hos naboen, der 
fik væltet næsten alt i deres 
stuer, men ingen kom dog til 
skade.
Klokken 08.24 forlod vi ste
det, men havde forinden 
foretaget afspærring af om
rådet og 2 brandmænd blev 
afsat til brandvagt.
Klokken 13.24 påbegyndte 
vi, efter aftale med forsik
ringsselskabet, oprydning, 
der først og fremmest bestod 
af fjernelse af taget, der sta
dig kunne skride helt sam
men. Dette arbejde var til
endebragt klokken 21.11.

Sengen, hvor fruen lå fastklemt. 
Hovedet var frit ved sengegavlen.
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Resultatet af redningsarbej
det var magert. Alt var 
knust, men lidt tøj - et par 
bankbøger, en tegnebog samt 
noget sølvtøj blev reddet. 
Familien vendte senere til
bage, og ligesom vi selv fat
tede de ikke, at de var slup
pet godt fra den oplevelse. 
Den ældste af børnene (ca. 
5 år) havde kun en enkelt 
bemærkning: „Vores hus er 
væltet.“

Som det fremgår af billeder
ne er det ikke altid, det går 
godt med flaskegas i kælde
ren. - Hvad skal de da også 
der.

En trist mandag morgen, 
der trods alt blev en god 
dag.

B. C. Neesbye, 
stationsleder

SKADE
PROTOKOLLEN
indsamlet af
Vibeke Rørmark

Ja - sådan finder man 
ejeren
Da det var sent på natten, 
og ingen var klar over hvis 
marken var, kørte vi ind og 
lavede to hjulspor.

En lille og vågen 
er bedre...
Da hingsten var ret hoj, fik 
den en 20 cm flænge i pan
den.

Gode håndbøger
Skaden blev foretaget lige 
efter bugseringshåndbogen.

Sådan er de...
Bussen skifter vognbane 
uden at se sig tilbage.

Opfindsomhed
Ved læsning benytter jeg et 
surringsreb til fjernstyring af 
betjeningsgreb, da dette 
ikke findes på denne vogn.

Tak for hjælpen
Vognen løb hurtigt ned ad 
ladvognen, og da vor mand 
ikke kunne stoppe den, 
måtte indgangsdøren til 
værkstedet.

Gymnastisk øvelse
Under udkørsel fra værk
stedet kom bagenden af 
vognen til at ridse venstre 
forskærm.

Ingen opgave er for lille
Ledning kommet i klemme 
under bugsering i kran, 
hvorved denne er kortsluttet 
og brændt.
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Ny station i Skælskør

Station
med eget 
kajanlæg
Stationen med kun én 
garageport og eget kajanlæg 
Efter igennem 40 år at have 
haft til huse i den samme 
bygning, besluttede man i 
København A/S, at tiden var 
moden til at finde nye lo
kaler i Skælskør. Blandt an
det var mandskabslokalerne 
placeret i en lejet villa, hvor 
lejemålet blev opsagt, og det 
kneb med pladsen til køre
tøjerne, så flere autohjælps
køretøjer altid måtte stå på 
gaden.
Den gamle station var belig
gende meget centralt, men 
også meget idyllisk. Midt i 
byen og umiddelbart ned til 
havnen. Dette har man be
varet, idet man var så hel
dig, at egnede lokaler til en 
ny station fandtes lige på 
den anden side af havnen.

Overtog magasinbygning
I 1974 overtog korpset en 
tidligere magasinbygning. 
Den havde fungeret som 
kornmagasin, lager for 
kunstgødning og sidst som 
papirlager. Der var tale om 
én bygning med én stor hal 
på 1031 m2. Midt i novem
ber 1975 påbegyndtes en om
bygning, hvor der i den ene 
ende af bygningen blev eta
bleret kontorlokaler, vagt

stue samt en kombineret 
spisestue og opholdsstue. I 
forbindelse med garagchal- 
len har man fået et mindre 
værksted med revisionsgrav. 
På første sal er indrettet ba
deforhold, og soverum til 
mandskabet, der nu har fået 
enkeltmandsværelser. Yder
ligere er der her etableret 
skolestue, der blandt andet 
fungerer i forbindelse med 
introduktionskurser for ny
ansatte reddere i Vestsjæl
lands amt.

Mandskabet med på råd
På et stationsmøde blev der 
fra mandskabets side frem
sat forskellige ønsker og 
idéer til indretningen. På 
demokratisk vis fandt man 
frem til de to bedste forslag, 

hvilket der i vid udstræk
ning er blevet taget hensyn 
til. Der er tale om en mindre 
station, hvor medarbejderne 
gerne så, at opholdslokale 
og vagtstue blev placeret tæt 
på hinanden. Den medarbej
der, der om aftenen passede 
vagtbordet, skulle ikke iso
leres fra de øvrige. Dette er 
et af de ønsker, der er imø
dekommet.

Stor garage, men kun én port 
Selve garagen består af én 
stor hal og - vel nok lidt 
utraditionelt for en Falck- 
station - kun én port.
- Men det er vi nu ikke 
kede af, siger stationsleder 
Høgh. Så er vi nemlig for
skånet for problemer med 
gennemtræk.
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- Endvidere er der ingen 
varme i garagen, og det skal 
vi ikke have. Vi har regnet 
ud, at det er betydeligt bil
ligere at opvarme hver en
kelt bil via el. Der er i alle 
køretøjer monteret varmele
gemer, der blot tilsluttes et 
el-stik i garagen. I sprøjte 
og tankvogn er monteret 
varmelegemer i vandtanke
ne, så også her bruger vi et 
el-stik.

Eget kajanlæg
En anden kuriøsitet er, at 
stationen har eget kajanlæg 
på ca. 20 m. Det hører sim
pelt hen med som en del af 
grunden. Her har man eta
bleret en slidske, hvorfra 
stationens redningsbåd kan 
søsættes.

- Men selv om vi har et kaj
anlæg, har vi nu ikke fået 
materialerne til den nye sta
tion transporteret pr. skib, 
oplyser stationslederen.

Flytningen
Den 12. maj 1976 blev den 
nye station taget i brug. 
Håndværkerne var dog ikke 
blevet helt færdige. Men 

Garagehallen I Skælskør.

Den nye opholdsstue. Stationen påstår, at der aldrig er nogen hjem
me, hvilket fotografen synes at bekræfte.

med megen smidighed fra 
alle parter, lykkedes det at 
få alt til at fungere.
Et gammelt barometer på 
væggen i stationslederens 
kontor stod på „smukt“, da 
vi aflagde besøg. Vi håber, 
at dette må være et kende
tegn for stationen i årene 
fremover.

-pet
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IKKE NØDVENDIGT AT PI

Når man har skullet skrive 
om en ny Falck-station i 
dette blad, har enkelte små 
skønhedsfejl tit ærgret mere 
end de egentlig fortjente. 
Det skyldes naturligvis, at de 
der har stået for byggeriet 
har vidst, hvad det drejede 
sig om, og derfor kun har 
formået at snige sig op til 
småfejl. Det har f. cks. væ
ret carporten, der havde tag
rejsning, medens det øvrige 
byggeri havde built-up-tag. 
eller vaskehallen der var for 
lille, eller køleskabet, der 
ikke var indbygget i element
køkkenet, spisepladscn til 6 
mand på en station, der talte 
8 reddere o.s.v.

Nu er turen kommet til Ilil- 
lerpd-stationen, der blev ta
get i brug den 1. juli, ind
viet den 12. august og fejret 
af publikum den 14. august. 
Og hvad må man konsta
tere? At det er lykkedes 
driftsafdelingen og fa. Ras
mussen Schiotz at skabe 
en station, hvor det næsten 
er umuligt at få øje blot på 
skønhedsfejl. Byggeriet er 
gennemført i røde sten, den 
2-etages administrations- og 
opholdsflpj er med kælder 
og udnyttet hensigtsmæsigt, 
vagtcentralen er praktisk og 
fremtidsorienteret, garagerne 
er rummelige, malingen er 
holdt i en dybgrøn, nydelig 
farve, der passer godt til rød 
mur og lyst træværk. Det er 
svært at finde noget, der 
ikke er, som det skal være. 
Det skulle da lige være 
manglen på nogle køreret- 
ningskiltc for publikum, og 
en dørbrummer, så vagtme-
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TE ARKITEKTENS TRØST
Den københavnske driftsafdeling har med den nye 
station i Hillerød nået et godt resultat af et mange
årigt, målbevidst arbejde med at skabe hensigtsmæs
sige Falck-stationer og gode forhold for personalet.
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steren ikke behøver at løbe 
tværs gennem bygningen, 
når morgenpostbudet ringer 
på den om natten lukkede 
hoveddør.
Stationens besætning og ydel
ser fremgår af skitsen på 
siderne 174-175. Billedet 
øverst på side 177 giver yder
ligere et indtryk, og sluttelig 
kan nævnes, at Falcks første 
station i Hillerød blev taget 
i brug i 1931 - for 45 år 
siden.

FESTLIG INDVIELSE 
Torsdag den 12. august blev 
station Hillerød indviet. En 
række indbudte repræsentan
ter for myndigheder, forret
ningsforbindelser, storabon
nenter, Falck-ansatte og 
presse var mødt op til flag
hejsning i det strålende vejr. 
Borgmester Toke Stokholm 
lykønskede korpset med sta
tionen, hvis placering han på 
byrådets vegne både fandt 
god og hensigtsmæssig.

Borgmester Toke Stokholm

Direktør Jørgen Falck tak
kede for det gode samarbej
de med kommunen, medens 
distriktsleder Erik Johnson 
benyttede lejligheden til at

Distriktsleder Erik Johnson, direktør Jørgen Falck og fællestllldsmand, 
redder Ole Bakkendorf.

takke såvel personale som 
alle de, der havde medvirket 
til, at byggeriet var blevet så 
godt, som tilfældet er. Som 
Johnson udtrykte det, var 
byggeriet så heldigt, at det 
ikke blev nødvendigt at 
plante arkitektens trøst.
Redder, tillidsmand og be
styrelsesmedlem Ole Bakken
dorf mente, at der var al 
mulig grund til, at den nye 
station ville være medvir
kende til, at hans kolleger 
kunne leve op til deres ry 
i befolkningen.
Blandt de mange talere hør
tes endvidere afdelingschef i 
justitsministeriet O. Due, der 
benyttede lejligheden til at 
fremhæve nødvendigheden 
af samarbejde om brand
slukningstjenesten på lands
basis, medens CF-korpsets 
nye kolonncchef i Hillerød, 
Frode Beck, kunne tilsige os 
al mulig støtte fra den nord
sjællandske CF-kolonne. Hil- 
lerøds brandinspektør, Elvin 
Simonsen, fremhævede, at 
kontrakten mellem Falck og 
Hillerød kommune nu var 
2H år gammel - og absolut 
ikke ringere end da den blev 
tegnet.
Dagen forløb uden proble
mer af enhver art. De fly
rejsende kom uden forsin
kelser, der var tilstrækkeligt 
at spise og drikke, og selv 
den under indvielser så tra
ditionelle udrykning udeblev.

Næsten 10.000 til åbent hus 
Selve „åbent - hus - arrange
mentet“ blev også over for
ventning. Distriktsleder Erik 
Johnson tog sig af cheferne, 
direktør Jørgen Falck gik 
rundt mellem publikummer
ne og „tog temperaturen“ på 
det hele. Gunnar Lindeham
mer opførte sig scenevant 
ved mikrofonen i den til lej
ligheden etablerede „Falcks 
Lokalradio“. Preben Kjær 
tog sig af „Køreklar“-spørgs- 
mål, og assistenterne på Hil- 
lerød-stationen - suppleret 
med Karl Âge Grønbech de
monstrerede. Reddere og 
falckoliner viste rundt og 
sørgede for veterankørernes 
trivsel. Musikken sørgede de 
fremmødte børn for. De spil
lede på udrykningshorn hele 
eftermiddagen.
Mellem 8.000 og 10.000 
mennesker besøgte Falck- 
stationen i Hillerød lørdag 
eftermiddag. Vejret var fint, 
og alle morede sig. Efter 
branddemonstrationeme ud
kæmpede børnene drabelige 
slag i skum, og Boris Han
sen fra Handclsafdelingen 
indlagde sig stor berømmelse 
under demonstrationen af 
pulverslukkeren på en bil
brand. Han skiftevis talte i 
megafon og forsøgte at sluk
ke selv. Det var et nummer, 
som han kan optræde med 
mange steder. Men publi
kum nød seancen. Det var 
hovedsagen...
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Den nye Hillerod-station.

Vagtcentraldief Benny Triistrup:

FALCK-HUSETS FJERDE

VAGTCENTRAL ER EMINENT

Lørdag den 15. maj kl. 20.00 
åbnede den nye vagtcentral 
på Vesterbro, og for hvilken 
gang vil vel mange sige.
Sagen var den, at rent lo
kalemæssigt var der efter
hånden blevet noget trangt 
i de gamle lokaler, samtidig 
med at beliggenheden i ga
ragen heller ikke var særlig 
heldig.
Telefonanlægget 15 18 08 var 
samtidig i en sådan forfat
ning, at det krævede en ud
skiftning, idet det var slidt 
op, og faktisk kunne stoppe, 
hvad dag det skulle være.

Disse ting gjorde, at man 
måtte finde en anden løs
ning, hvor vi så i første om
gang har koncentreret os om 
at få de rette lokaler at 
bygge de nye faciliteter ind 
i. samtidig med at vi har fået 
skabt et arbejdsklima for de 
medarbejdere, som skal virke 
her til daglig. Disse ting 
mener vi nu at have fået op
fyldt til fulde, hvilket også 
er blevet tilkendegivet både 
fra vort eget personale samt 
fra gæster fra ind- og ud
land.

På 1. sal
Rent lokalemæssigt er vi nu 
flyttet op på 1. sal i den 
gamle rapportafdeling, hvor 
vi har fået det hele samlet 
under et tag. idet vi har 
vagtcentralen, kontor til 
vagtstucchefen. elektronik
rum, toiletter samt spisestue 
og køkken.
Hele centralen er opbygget 
i egetræsfiner med grønne 
piller og vægge. Selve vagt
stuen er bygget op som to 
selvstændige lokaler med en 
modtagcrafdeling og en sty

Styringsafdelingen.Vagtcentralens modtagepladser.



ringsafdeling. Disse er ad
skilt med et glasophæng, 
hvor under der er opsat 
blomsterkasser, som giver en 
dejlig atmosfære i lokalet. 
Forbindelsen mellem de to 
afdelinger går via et trans
portbånd med tre spor: Et 
til sygetransport og små- 
vogne, et til kran og diverse, 
samt et til provinsafdelin
gen.

Dag- og natstilling
I modtageafdelingen, som 
hovedsagelig betjenes af pi
ger, er der ti modtagerpulte, 
som umiddelbart kan for
øges til tolv, og selve tele
foncentralen kan udbygges 
til 20 pladser. Disse pladser 
er udelukkende svarepladscr, 
hvilket vil sige, at der kan 
kun modtages på dem. Ud
adgående trafik må klares 
på centralens andet nummer 
Pladserne har indbygget for
deler, hvilket vil sige, at 
centralen selv fordeler sam
talerne ud på de pladser, 
som er åbne, idet pladser, 
som ikke er besatte, bliver 
blokeret. Der er kø-register, 
så der markeres på leder
pladserne, hvis der er sam
taler, der står og venter på 
at blive besvaret. Samtidig 
får kunden at vide, at sam
talen er gået ind, og vi kom
mer tilbage.
Der er også mulighed fra 
modtagepladserne at rette 
forespørgsler til styreborde
ne samt til lederne på vagt
centralen, ligesom der er 
mulighed for at sætte kun
den direkte ind til disse. Der 
er dog ikke mulighed for 
omstilling modtagerbordene 
imellem. Centralen har en 
dag- og en nat-stilling, som 
går ud på, at centralen i 
nattetimerne efter kl. 16.00 
betjenes fra styrebordene, 
idet der efter dette tidspunkt 

som regel kun er seks mand 
på centralen.
Forberedt for edb-styring
I styringsafdelingen er der 
også sket visse forbedringer. 
Vi har dog ikke fået de store 
ting rent teknisk, da vi jo 
hen ad vejen havde fået for
bedringer på den gamle cen
tral. Men alligevel er der 
dog pudset lidt af på det, 
så det svarer til det bedste, 
der fås i dag. Vi har fået 
nyt udkalde- og svarcanlæg 
til station Vesterbro og Fre
deriksberg samt et nyt højt
taleranlæg i garagerne, hvil
ket var en enorm forbedring. 
Svareanlægget fra stationer
ne til centralen går over te
lefoner, som er opsat for
skellige steder på stationerne 
og går direkte ind på de sty
repladser, man ønsker at tale 
med. Vi har dog også fået 
ryddet op i den jungle af 
telefonrør, som efterhånden 
havde hobet sig op, således 
at vi nu kan styre både 
radio, telefon, magneto, ud
kalde- og svareanlæg på et 
rør eller hovedsæt efter 
ønske. Udover dette har vi 
kun et rør, som er på 
11 33 06, som er et etea-an- 
læg, hvilket desværre ikke 
kunne indbygges på anden 
måde.

Vagtcentralchef 
Benny Trustrup ved 

alarmmodtage
afdelingen.

Vi har taget højde for senere 
indbygning af mandskab og 
vognregistrering, som vi nu 
skal til at arbejde videre på. 
Disse er beregnet til at 
skulle styres af en computer, 
samtidig med at det skal 
bygges sammen med det nye 
radiosystem på 2 m-båndet 
med selektiv og indifika- 
tionsopkald. Dette er bereg
net til færdiggørelse i løbet 
af 1977.

Alarmovcrvågning
Det sidste skud på stammen 
for vagtcentralen er jo over
vågningsalarmer, som jo ef
terhånden er blevet et vidt
spændende område, idet vi 
har overvågning af tyveri, 
køle-, olieanlæg, patientover
vågning samt overfaldsalar
mer. Disse går over forskel
lige systemer både via de 
såkaldte APL-ledninger og 
over det offentlige telefon
net. Alarmerne har blandt 
andet bevirket, at vi nu har 
lukket centralen for uden
forstående. Det er ikke-som 
mange tror - af ugæstfrihed. 
Alt i alt må vi sige, at vi 
har fået en dejlig arbejds
plads, som forhåbentlig både 
kommer os selv og vore kun
der til gode.

BT
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BREVE UDEFRA

Falck-stationen
Greve
(oversat fra norsk):
Jeg sender disse få linier for at takke for meget elskværdig bistand fra besætningen på 
Falck-stationen i Greve, lørdag aften den 17. juli.
Ventilatorremmen røg to gange efter hinanden, og havde det ikke været for indsatsen fra 
Falck, ville vi antagelig have måttet overnatte i København til mandag, hvilket havde skabt 
problemer både for min kone og for mig selv.
Det arbejde, som vedkommende mekaniker udførte på stationen, viste sig at være første
klasses, og ventHatorremmen går nu i bedste velgående. Endnu engang tak til ham.
For øvrigt tak til de andre, som tog sig af os ved omvisning, kaffe og en hyggelig snak. 

Venlig hilsen 
Elsa og Rolv Hultin 
Oslo

Station Greve oplyser, at den norske turists ventilatorrem var knækket og justerhjulet faldet 
af. Redder Bjarne Hørbye tog sig af bilen, medens redningsfører J. Thamsdorf og redder 
Benny Rasmussen viste rundt på stationen og bød på kaffe.

Falck i Nibe
En hilsen fra den røde Saab fra Sebbersund, der blev hjulpet, så vi gnidningsløst kom til 
Sjælland, takket være god betjening fra jer.

Hilsen
R. Bernsten

Assistent Henning Larsen fra Nibe klarede Saab’ens problemer.

Direktionen, Falck-Huset
Odense
Undertegnede vil gerne på denne måde udtrykke en stor tak for den indsats, som 
FALCK i Glamsbjerg under dygtig ledelse af stationsleder Gunnar Jensen udførte ved 
branden på Grevegården.
Grevegården er én af de ældste gårde på Fyn, ca. 400 år gammel med stråtækt tag, og 
branden, der opstod ved skorstenen, antændte netop dette stråtag. Efter brandalarmen 
holdt vi ilden i skak på en lidt primitiv måde med en haveslange, og kun hurtig og 
effektiv indsats fra Falck bevirkede, at gården blev reddet, hvilket mine forældre - som 
ejer gården - og jeg er meget taknemmelige for.
Jeg vil gerne, De skal have kendskab til vor opfattelse af Falck’s indsats og beder Dem 
venligst viderebringe en tak til Gunnar Jensen og hans mandskab - og naturligvis også 
tak til Falck som helhed.
Det er første gang, jeg selv har været impliceret i en sådan brand og her så man tydeligt 
effektiviteten.

Med venlig hilsen 
Hans Sørensen 

Billund
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■ PERSONALIA J

DØDSFALD VAGTMESTER

Jørn Bruun, Vesterbro.

Med sorg modtog man i 
korpset meddelelse om, at 
vagtmester Jørn Walling 
Bruun, Vesterbro, efter læn
gere tids sygdom den 5. 
Juli 1976 var afgået ved dø
den. Jørn Bruun blev ansat 
som redder hos Zonered
ningskorpset i København i 
1939. I årene 1950-51 deltog 
Jørn Bruun med hospitals
skibet Jutlandia i Korea
krigen. I 1962 blev Bruun 
ansat som redder på Sund- 
byvester og i 1968 på Sund- 
byøster. I 1968 flyttede 
Bruun til Vesterbro i forbin
delse med udnævnelse til 
vagtmester.
Jørn Bruun var en trofast 
kollega og vellidt medarbej
der. Til trods for, at han i

[udnævnelser

redningsfører

Pr. 1. maj 1976 er redderne 
Flemming Carrit Hansen, 
Nysted, og Leo Ambrosius, 
Silkeborg, udnævnt til red
ningsførere. - Begge med 
uændret tjenestested.

Eigil Petersen, Ballerup.

Med sorg modtog man i 
korpset meddelelse om, at 
deltidsbeskæftiget brand
mand Eigil Petersen, Balle
rup, pludselig var afgået ved 
døden den 8. juni 1976. Eigil 
Petersen blev ansat som 
brandmand i Ballerup i 1957. 
Petersen var en stabil og 
omgængelig kollega, som 
alle satte pris pâ. I Ballerup 
har man mistet en trofast 
ven og kollega.
Æret være hans minde.

de senere år var ramt af 
sygdom, havde han altid et 
smil og en venlig eller kvik 
bemærkning til alle. På Ve
sterbro har man mistet en 
god kollega og kammerat.
Æret være hans minde.

Pr. 1. juni 1976 er redder 
Poul Løkkegaard Pedersen, 
Otterup, udnævnt til red
ningsfører i Otterup.
Pr. 1. juli 1976 er redder 
Ole Brønsholt, Brøndby 
Strand, udnævnt til red
ningsfører i Nykøbing F.

Pr. 1. maj 1976 er redder 
Carsten Pontoppidan, Fre
derikssund, udnævnt til 
vagtmester i Hillerød.
Pr. 1. juni 1976 er rednings
førerne Mogens Ove Jen
sen, Hans Bang og Aksel 
Johs. Nielsen, alle Korsør, 
udnævnt til vagtmestre i 
Korsør.
Pr. 1. juli 1976 er følgende 
udnævnt til vagtmestre: red
der John T. Hansen, Frede
rikssund, vagtmesteraspirant 
Stig Støy, Ålborg, redder 
Kaj Møller Sørensen, Helle
rup, og vagtmesteraspirant 
Kurt C. Jensen, Vesterbro. 
Alle med uændret tjeneste
sted.
Pr. 1. juli 1976 er redder Per 
Udsen, Hillerød, udnævnt til 
vagtmester i Helsingør.

ASSISTENT

Pr. 1. maj 1976 er redder 
Bent Michaelsen, Lyngby, 
udnævn til assistent i Lyng
by. Michaelsen blev ansat 
som redder på Frederiks
berg i 1954. I 1958 udnævn
tes han til vagtmester i 
Gladsaxe. I perioden 1962- 
64 var Michaelsen beskæf
tiget uden for korpset. Fra 
1964 fulgte ansættelse som 
deltidsbeskæftiget brand
mand i Gladsaxe indtil 1974, 
hvor Michaelsen blev ansat 
som redder i Lyngby.
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Pr. 1. juni 1976 er vagtme
ster Carsten Bregendorf, 
Horsens, udnævnt til assi
stent i Horsens. Carsten 
Bregendorf blev ansat som 
redder i Hornsyld i 1968. I 
1972 flyttede han til Horsens 
i forbindelse med udnæv
nelse til vagtmester.
Pr. 1. juli 1976 er rednings
fører Niels Bundgård Niel
sen, Vejle, udnævnt til assi
stent i Haderslev. Niels Niel
sen blev ansat som redder 
i Vejle i 1965. På samme 
station udnævntes han i 
1972 til redningsfører.
Pr. 1. juli 1976 er rednings
fører John Jørgensen, Skive, 
udnævnt til assistent i Skive. 
John Jørgensen blev ansat 
som redder i Skive i 1965. 
I 1970 udnævntes han til 
redningsfører på samme 
station.

25 års jubilæum: 
DIREKTØR
ARNO ANDERSSON

Grundlæggende for frem
gang og landvindinger er 
dygtige og fremsynede le
dere. FALCKS REDNINGS
KORPS AARHUS A/S har i 
sin direktør - direktør Arno 
Andersson - en sådan dyg
tig leder, som på alle fron
ter har givet sin arbejds
kraft i fuldt mål. Den 1. ok
tober har direktør Arno 
Andersson 25-års jubilæum 
i korpset.
De forløbne 25 år tegner en 
markant profil af en yderst 
flittig, pligtopfyldende og 
moderne administrator, som 
med indsigt leder dagens 
debatter om såvel admi
nistrative som tekniske 
spørgsmål. Direktørens ev
ne til altid at gå lige ind i 
aktuelle problemers kerne - 
for sammen med medarbej
derne at anvise logiske løs
ninger - er skattet af med

arbejderne. - At direktøren 
også sørger for, at løsnin
gerne har en indbygget me
kanisme af menneskelige 
hensyn, har gjort ham af
holdt af alle personale
grupper.
Vi - Arhus-selskabets med
arbejdere - tror på, at vor 
direktør har haft stor ind
flydelse på tværs af selska
berne, og at hans arbejds
kraft, kombinationsevne og 
viden har været en vigtig 
faktor i mange interne for
handlinger, er vi mange, der 
har erfaret, - og at det sam
me er tilfældet, når det drej
er sig om forhandlinger med 
offentlige myndigheder og 
institutioner.
Trods en krævende arbejds
indsats i Korpsets tjeneste, 
har direktør Arno Anders
son fået tid til at interesse
re sig for sin bys erhvervs

liv og humanitære arbejde 
med det resultat, at der fra 
adskillige sider gøres brug 
af direktørens arbejdskraft. 
Som det var tilfældet med 
Chr. d. 4., kan direktør Arno 
Andersson allerede nu er
kende sig som bygherre i 
stor stil. I hans regie er 
gennemført adskillige store 
byggerier, og flere er på
tænkt.
Det gode forhold mellem di
rektør og medarbejdere ma
nifesteres i den tradition, at 
enhver kan opsøge direk
tøren. Adskillige medarbej
dere kan i dag erindre sig 
en håndsrækning effektivt 
formidlet af direktøren. 
HJERTELIGT TIL LYKKE.

*
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Der er i øjeblikket forhandling med Assens 
kommune om udstationering af redningsbåd, 
og med Bogense kommune om udstationering 
af tankvogn.

Odense A/S har fornyet overenskomster om 
brandslukning med Faaborg, Langeskov, Rudkø
bing, Sydlangeland,Tranekær, Kerteminde samt 
Ejby kommuner.

På stationen i Aarup er indsat en tankvogn, og 
separate aftaler er indgået med de implicerede 
kommuner.

Køretøjer
Station Assens har fået en Unimog. og statio
nerne i Ringe og Middelfart har hver fäet en 
ladvogn med dobbeltkabine. I Svendborg og 
Nyborg er der indsat nye, store bjærgnings
vogne.
En 9000 I vandtankvogn, der dækker Pandrup 
og Brønderslev slukningsområder, er blevet le
veret til Falck i Brønderslev.

Personale
Odense A/S har oprettet en bygningstjeneste og 
ansat ingenior Hans Krenz som afdelingsleder. 
Hans Krenz er uddannet bygningsingeniør og 
har været ansat I Tyskland i de nærmeste år 
efter uddannelsen. Dernæst har han i 15 år væ
ret beskæftiget hos fa. Aulkær Andersen, og 
han har således i stor udstrækning deltaget i 
projekteringen af mange byggeprojekter for 
Falck.
I Odense er man af den formening, at alt byg
geteknisk samlet hos én kompetent person vil 
være medvirkende til en bedre og mere ratio
nel behandling af byggesager og andragender 
om ændring ved korpsets stationer og ejen
domme i ovrigt.

Bygninger
I Sæby er indgået aftale om samarbejde med 
det kommunale CF i forbindelse med nybyg
ning af station.

Den 23. juni påbegyndtes opførelsen af den ny 
station i Næstved. Stationen bliver en kopi af 
den ny Hillerod-station, dog uden brandgara
ger, men med en garagesektion mere i den an
den garagebygning.

Kontrakter
Mellem Sæby kommune og Falck er oprettet 
bådaftale.

På stationerne i Nyborg og Odense er indsat 
Dory 13 redningsbåde, og på stationen i Svend
borg en gummibåd. Alle tre både er forsynet 
med redningsmateriel og radioanlæa. Samtidig 
er de mellem korpset og Nyborg, Kerteminde 
og Munkebo kommuner oprettede bådaftaler 
blevet forlænget.
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Sad fast i en telefonboks
Hjælp! Jeg sidder fast i en telefonboks, lød en 
sen henvendelse til Falck i Holstebro. Og selv 
om det forekom noget usandsynligt, blev der 
alligevel sendt et par reddere til stedet. Her 
fandt de ganske rigtigt en ung mand, hvis fin
ger sad fast i den lille skuffe til returmønter. 
Med en skruetrækker blev han befriet, og han 
bedyrede, at det skal vare længe, før han rin
ger fra mønttelefon igen.

Reddet med defibrillator
Kl. 8.40 indgår alarmen til Falck i Tåstrup. El
ulykke på en arbejdsplads tæt ved stationen. 
Ved hjerteambulancens ankomst få minutter 
senere ligger den 17-årige Christian livløs i en 
vandpyt. Han har fået strøm igennem sig.
Leif Povlsen, Eigil Dahl og Nes Bondesen læs
ser patienten, påmonterer elektroderne og kal
der C40 på KAS i Glostrup. Der er ventrikel
flimmer. Efter 50 m kørsel giver C40 ordre til 
defibrlllerlng. Ambulancen kører ind til siden. 
Der stødes, og hjertet går i gang. Hastigt vi
dere mod hospitalet. Kort efter går hjertet i stå 
igen. Ind til siden. Der stødes for anden gang. 
Og hjertet går atter i gang.
Ved ankomsten til skadestuden er patienten 
ved at komme til bevidsthed. Senere på dagen 
er han oppegående, og næste dag bliver han 
udskrevet. Samme eftermiddag kommer han 
sammen med sin mester ned på Falck-stationen 
for at takke sine tre redningsmænd.
På C40 på KAS i Glostrup var det overlæge 
Asger Pedersen selv, der sad ved skærmen og 
beordrede defibrillering. Han har siden udtrykt 
stor tilfredshed med røddernes indsats.
Den lykkelige udgang på hændelsen skyldes et 
samspil af mange faktorer: Patientens unge al
der. Den korte afstand mellem Falck-stationen 
og ulykkesstedet. Reddernes snarrådige ind
sats. Men ikke mindst det faktum, at ambulan
cen var udstyret med defibrillator, så behand-
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Falck-personale hos Volvo
Personale fra stationerne Holbæk, Kalundborg, 
Ringsted, Slagelse, Snertinge, Ruds-Vedby og 
Nykøbing Sjælland har været gæster ved et ar
rangement hos Volvo i Holbæk. De omkring 70 
gæster blev budt velkommen af direktør Erling 
Olsen. Servicechef Verner Jensen og service
inspektør Allan Landsgaard stod til rådighed 
for besvarelse af spørgsmål. Gruppevis blev 
gæsterne vist rundt i virksomheden, og bagefter 
var der kaffe og foredrag på Handelsskolen. 
Redderne fik at vide, hvad de især skal passe 
på ved bugsering af Volvo person- og lastvog
ne, og talrige problemer blev belyst. Der blev 
også stillet mange spørgsmål fra den oplagte 
lytterskare. Til slut blev der vist film om Volvos 
program.
Assistent Jørgen Drejer, Holbæk, fortæller, at 
han fik ideen til arrangementet fra en redder. 
Og hos Volvo var man straks med på tanken. 
Lastvogne i dag er så komplicerede, at man 
ikke bare kan trække af sted med dem. Så må
ske var det en idé for andre stationer at følge 
op på lokalt plan?

Til vands ...
På Skarø i det sydfynske øhav bor 45 menne
sker. Et par gange daglig går Ærø-færgen Ind 
til Skarø. Men om morgenen, når øens børn 
skal i skole I Svendborg, er der ingen færge
forbindelse. Kommunen har derfor allieret sig 
med Falck I Svendborg, som daglig henter og 
bringer børnene i stationens redningsbåd. Og 
selv om ordningen nu har fungeret et par år, 
er der dog stadig tale om en nødløsning.

Skole på Samsø
Mandskabet ved Samsø Redningskorps i Trane
bjerg har været på skole. Eller rettere - skolen 
har været på Samsø. I løbet af en uges ophold 
på øen gennemgik instruktørerne overassistent 
Tage Staat og assistent Martin Fredslund fra 
Falck i Arhus, et omfattende program med ele
verne.
Både I teori og praksis måtte mandskabet vise, 
hvad de dur til. Der blev afholdt brandøvelse, 
hvor både brandbil, ambulance og kranvogn 
deltog. Røgdykkere „reddede“ en person. Der 
blev lagt skum ud, og al slangemateriel kom i 
anvendelse. Instruktørerne var overmåde til
fredse med eleverne, og stationsleder Henning 
Sørensen mener tilsvarende, at mandskabet fik 
et vældig godt udbytte af undervisningen. Ikke 
mindst fordi den foregik I vante omgivelser, 
slutter stationslederen.

Apropos tørke
Den 26. juni modtog station Give melding om 
brand i noget krat i en plantage ved Givskud. 
Da der på det tidspunkt var meget tørt, afsend- 
tes automobilsprojte og tankvogn samt 10 mand 
til stedet. Meldingen kom via sportsfly.
Ved vor ankomst oplystes, at nogle skovarbej
dere havde fældet en del krat, og for at få det 
fjernet havde brændt det af. Ilden var imidler
tid løbet fra dem og havde bredt sig over ca. 1 
tønde land krat.
Der blev slukket med vand fra tankvognen samt 
med branddaskere. Og vi opholdt os på stedet 
i fem timer med ti mand.
Ovennævnte belyser tydeligt, hvor uforsvarligt 
det er at foretage afbrænding i skov- og plan- i 
tageområder i tørkeperioder. Det koster indsats 
af mandskab og materiel, som ved omtanke 
kunne have været sparet. Ydermere kunne 
branden have udviklet sig til noget meget stør
re - som f. eks. skovbrandene i 1975.

Med venlig hilsen 
Falck, Give.

Sov hos Falck
Det er efterhånden en kendt sag, at man trygt 
kan henvende sig til Falck, når man har hjælp 
behov. Man går da også sjældent forgæves. 
Som f. eks. da to trætte hollandske cyklister, 
der uden held havde søgt i Kalundborg efter et 
vandrehjem, kom ind på stationen og spurgte 
om råd. Kontanterne rakte ikke til et hotelop
hold, og hvad skulle de så gøre? i-
Vagtmestrene var ikke sene til at stille deres * 
køjer i vagtstuen til rådighed. Selv sov de un- <
der åben himmel på terrassen i den varme som
mernat. *

Alborg-selskabets i
populære chef, 
direktør 
Edgar Bødker, 
kunne den 19. 
september fejre sin § 
50-års fødselsdag. 
Bødker, der tidligere 
har været knyttet 
til Falck Î Næstved, 
kom til Alborg I 
1964. Der er Ingen 
tvivl om, at Bødker 
for længe siden 
skulle have passeret r 
de 50, hvis man 
havde målt alderen i! 
i arbejdsindsats. 
Hjertelig til lykke.



nogle glimt fra optoget 
og arrangementet.

JUBILÆUMS
UDRYKNING
I midten af august mar
kerede Falck sit 70-års 
jubilæum med en jubi
læumsudrykning fra Kø
benhavn til Hillerød 
hvor pubikum samtidig 
fik lejlighed til at tage 
den nyåbnede station i 
øjesyn. Billederne viser
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Sophus Falck’s 
historiske 
fødselsdag

Vi åbnede i 1906 og har ikke haft tid 
til at lukke siden, cr et af de slogans, 
som Falck-mcdarbcjdernc med stolthed 
har fremhævet.
I 70 ar var dette slogan sandhed. Den 
15. november 1976 - på Sophus Falcks 
fødselsdag - gjaldt det ikke længere. 
Vedvarende rygter få timer fpr daggry 
denne mandag fortalte, at de storkøben
havnske reddere ville lade bilerne stå i 
garage og gå i aktion. Om aktionen 
egentlig var rettet mod korpset eller mod 
samfundet i al almindelighed, står endnu 
i det uvisse. Mange af deltagerne vidste 
det ikke selv. Tillidsrepræsentanter har 
dog forklaret, at huslejestigninger, stig
ninger i leveomkostninger og andre dag
ligdags fornødenheder gjorde deres øko
nomiske fremtidsudsigter så dystre, at 
redderne følte sig tvunget til en så 
drastisk aktion, uden på forhånd at have 
prøvet forhandlingsmuligheden.
I de sidste 10-15 år har „Hjælp“ med 
jævne mellemrum beskrevet den umulige 
situation, der opstår, når det offentlige 
bliver lønførende for tilsvarende arbej
de. Dette forhold blev ikke gjort til 
skamme hin minderige dag. Falck-reddcr- 
ne erklærede kort og klart: „Vi vil have 
brandmandsløit.“ Situationen kan beskri
ves som en bombe, der blev antændt i 
1960’crne, men først eksploderede den 
15. november 1976.
Redderne fik løfte om brandmandsløn 
efter næsten 10 timers forhandlinger. 
For ledelsen var situationen nærmest 
som at kæmpe med ryggen mod muren. 
Vognene i Storkøbenhavn holdt stille, 
og selv om alle højlydt erklærede, at de 
ikke havde noget med noget at gøre, be
gyndte provinsstationerne også at holde 
op med deres assistancer under påbe
råbelse af sympati.
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15. november 1976 
Under hensyn til den meget alvorlige samfundssituation, der er opstået i 
forbindelse med den i Storkøbenhavn stedfundne overenskomststridige 
arbejdsnedlæggelse, samt de på en række provinsstationer udtrykte sympati
tilkendegivelser, er der på et møde i Falck-Huset mellem Chaufførernes Fag
forening i Kobenhavn, SID, repræsentanter for redderne samt korpsets 
ledelse opnået enighed om en tilpasning af lønniveauet for redderne i Dan
mark i overensstemmelse med det lønniveau, der er gældende for kommu
nale brandfolk.

For DE DANSKE REDNINGSKORPS
Jørgen Falck Arno Andersson

For Chaufførernes Fagforening i København 
Erland Nielsen

For Specialarbejderforbundet i Danmark
David Jørgensen

For korpsets ledelse er det 
hele nu el spørgsmål om at 
habe pa. at savel abonnenter 
som det offentliges forhand
lere vil vise sig lige så for
stående over for vore pris
stigninger, som de sidst
nævnte viste sig forstående, 
da offentlige ansatte med til
svarende arbejde fik tilkæm
pet sig lønførerskab over for 
det øvrige arbejdsmarked. - 
Men for mange i korpset er 
der kommet en grim bismag 
i mundvigene. En smag af 
noget ukendt, stærkt og far
ligt. En smag af noget, som 
vi i korpset ellers kun kender 
fra aviserne, men som vi 
åbenbart må være forberedt 
på at leve med. En smag af 
aktion, tilsidesættelse af spil
lets aftalte regler, de stærkes 
mulighed for trumf og kon
frontation i et ellers så de
mokratisk og velordnet fore
tagende. En smag, der ikke 
lover godt for fremtiden, 
hvis ikke den bliver skyllet 
ud af munden hurtigst mu
ligt.

PK
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Fra Civilforsvarsbladet:

ADMINISTRATIONS
DEPARTEMENTETS 
RAPPORT
OM
CIVILFORSVARET
CF og brandvæsen foreslås samlet i ét 
ministerium og CF-styrelsen og Statens 
Brandinspektion sammenlagt til én bered
skabsstyrelse

Administrationsdepartemen
tet offentliggjorde sidst i au
gust en rapport, der skal be
tragtes som et oplæg til bre
dere overvejelser om civil
forsvarets fremtid.
Rapporten foreslår en radi
kal omlægning af civilforsva
rets værnepligtsuddannelser, 
så driftsudgifterne nedbrin
ges væsentligt. Derimod skal 
der lægges større vægt på 
anlæg og investering end hid
til, og især anbefales en me
re aktiv politik for at få fle
re beskyttelsesrum.
Der skal efter administra
tionsdepartementets forslag 
skabes et fælles uddannelses
system for alle civilforsva
rets værnepligtige med en 

tjenestetid på to måneder. 
Dvs. at tjenestetiden i CF- 
korpset nedskæres med seks 
måneder, hvorefter værne
pligtsuddannelsen kan kon
centreres på de nyeste kaser
ner i Herning, Haderslev og 
Næstved. De fire ældre CF- 
kaserner i Thisted, Middel
fart, Hillerød og Allinge 
foreslås nedlagt og antallet 
af faste befalingsmand og 
civilt ansatte i CF-korpset 
reduceret med 150. Admini
strationsdepartementet har 
opgjort besparelserne ved 
denne omlægning af uddan
nelsessystemet til 67 millio
ner kr. i 1978/79 og hvert af 
de følgende finansår.

Lokalt beredskab
Det siges videre i rapporten, 
at civilforsvaret i videst mu
lig udstrækning bør bygge 
på katastrofebckæmpendé 
organisationer, som fungerer 
allerede i fredstid, således at 
det ikke er nødvendigt med 
større ændringer i organisa
tionen ved overgangen fra 
freds- til krigsberedskab. Der 
foreslås derfor oprettet et 
lokalt beredskab i alle kom
muner omfattende det eksi
sterende kommunale civilfor
svar og brandvæsen, men og
så enheder af De danske 
Redningskorps, som er pla
ceret i den pågældende kom
mune, skal indgå i det lokale 
bereskabs organisation.
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I krig skal del lokale bered
skab udgøre det lokale civil
forsvar.

Udrykningsvagter
Til erstatning for CF-korp- 
sets nuværende udryknings
vagter, som ikke kan opret
holdes, hvis det nye uddan
nelsessystem gennemføres, 
foreslår administrationsde
partementet etableret udryk
ningsvagter hensigtsmæssigt 
placeret rundt om i landet i 
tilknytning til CF-kaserner 
eller større brand- eller red
ningsstationer.

Beredskabsstyrelse
Efter administrationsdeparte
mentets opfattelse vil gen
nemførelsen og administra

tionen af en beredskabsord
ning som den her skitserede 
lettes væsentligt, hvis civil
forsvar og brandvæsen sam
les i ét ministerium, og en 
samling i indenrigsministeriet 
foreslås som det mest nær
liggende.

Civilforsvarsstyrelsen og Sta
tens Brandinspektion foreslås 
samtidig sammenlagt til én 
enkelt myndighed, en bered
skabsstyrelse, som skal tage 
sig af planlægning, admini
stration og uddannelse ved
rørende samfundets katastro
fe- og ulykkesbekæmpende 
foranstaltninger i såvel freds
tid som i en krigssitaution.

Forhistorien
Rapportens forhistorie ei
den, at finansministeriet som 
led i sin regelmæssige gen
nemgang af statsadministra
tionens opgaver og virksom
hed i begyndelsen af 1975 
besluttede at se nærmere pa, 
om del statslige og kommu
nale civilforsvars opgaver, 
virksomhed og organisation 
er hensigtsmæssigt tilrettelagt 
i forhold til de økonomiske 
midler, som efter de senere 
års nedskæringer er til rådig
hed for CF-arbcjdet. Det for
udsattes, al også forholdet 
mellem civilforsvaret og det 
fredsmæssige katastrofebe
redskab skulle inddrages i 
overvejelserne med henblik 
på, om der kan opnås for
dele ved en mere omfatten
de samordning end hidtil 
eller eventuelt ved en hel 
eller delvis organisatorisk 
samling af disse tjenester. 
For al skabe cl idégrundlag 
for undersøgelsen gennem
førte administrationsdeparte
mentet tre skriftlige spørge
runder i et panel bestående 
af 31 personer med kendskab 
til civilforsvaret.
Svarene på spørgerunderne 
gav udtryk for en temmelig 
bevarende tendens, idet der 
stort set udtryktes tilfredshed 
med de bestående forhold. 
Dog var der blandt panel
deltagerne tendens til ud
giftsmæssigt at lægge storre 
vægt på elableringssiden, og 
der var bred tilslutning til 
en integration mellem civil
forsvar og brandvæsen under 
en eller anden form.
Administrationsdepartemen
tet understreger i sin rapport, 
at spørgerunderne ikke har 
været et selvstændigt grund
lag for de videre overvejel
ser, men at arbejdsgrundla
get først og fremmest har 
været oplysninger tilveje
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bragt af Indenrigsministeriet 
og Civilforsvarsstyrelsen 
samt de øvrige berørte stats
institutioner. Desuden er der 
indhentet oplysninger fra De 
Danske Redningskorps, og 
der har været aflagt besøg og 
ført orienterende drøftelser 
ved en række af det statslige 
civilforsvars tjenestesteder og 
ved nogle kommunale civil
forsvar og brandvæsener.

Til høring
Rapporten er nu sendt til 
høring i Indenrigsministe
riet, Justitsministeriet, For
svarsministeriet og Miljømi
nisteriet. De fire ministerier 
skal inden den 1. december 
svare på, om - og i bekræf
tende fald på hvilke måder - 
der efter deres opfattelse vil 
ske en svækkelse af bered
skabet, hvis administrations
departementets forslag føres 
igennem. Herefter udarbej
des en endelig indstilling til 
regeringen.
Det centrale punkt er den 
kraftige nedskæring af CF- 
korpset.
Administrationsdepartemen
tet ønsker, at sondringen 
mellem korps- og § 31-ud
dannelserne forlades, så de 
indkaldte udgør en fælles 
pulje for del samlede civil
forsvar. Der skal indkaldes 
3.000 mand om året til lo 
måneders uddannelse.
CF-korpsels mobiliserings
styrke på 12.000 mand kan 
sa bestå af de fire yngste år
gange, som derefter overfø
res til del lokale civilforsvar, 
hvor de bliver slående til del 
fyldte 50. år. Den samlede 
mobiliseringstyrke af uddan
nede værnepligtige skal om
fatte 75.000 mand.
Den fælles to måneders tje
nestetid for alle indkaldte 
værnepligtige foreslås fordelt 

på halvanden måneds kaser
nemæssig grunduddannelse 
og 15 dages repetitionsøvel
ser i de lokale mobiliserings
enheder, fordelt over nogle 
gange i de ca. 25 år, den 
værnepligtige er til rådighed 
for civilforsvaret.
Del siges i rapporten, at en 
ordning på dette grundlag vil 
medføre en relativ betydelig 
forbedring af den nuværende 
§ 31-uddannelse, som består 
af én måneds kaserneuddan- 
nelsc efterfulgt af 100 limers 
(d.v.s. ca. 15 dages) uddan
nelse i CF-områderne. Og 
hvad angår den reducerede 
korpsuddannelse, så vil den 
stadig ligge over niveauet i 
dc lande, Danmark oftest 
sammenligner sig med. til
føjes det.

Tilkaldemandskab
Men forslaget indebærer, at 
CF-korpset ikke kan opret
holde sit efterhånden stærkt 
udbyggede fredsberedskab.
I stedet foreslår administra
tionsdepartementet, at der 
for statens regning oprettes 
et tilsvarende supplerende 
beredskab. Det skal ske på 
den måde, at der etableres 
omkring 30 særlige bered
skabsstationer rundt om i 
landet. Der skal på disse sta
tioner ansættes 300 tilkalde
folk, mens køretøjer og an
det materiel stilles til rådig
hed fra civilforsvarets be
holdninger.

Udgifterne ved driften af dis
se beredskabsstationer er an
slået til 3,5 millioner kr. om 
året, hvortil kommer om
kostninger ved de bygnings
mæssige nyetableringer, som 
bliver nødvendige på bered
skabsstationerne.

Brug for frivillige
I sin principskitse for det lo
kale beredskab i kommuner
ne foreslår administrations
departementet også, at der 
tilrettelægges en ordning, så 
frivilligt civilforsvarsmand
skab kan tilkaldes for at op
retholde det normale vaglbe- 
redskab på de lokale brand/ 
redningsstationer, når brand
væsenets faste styrke er ind
sat.
Om det frivillige civilforsvar 
siges del i øvrigt i rapporten, 
at det ud fra en række for
skellige synspunkter er et 
værdifuldt element i civilfor
svaret, øg at det er muligt, 
at den foreslåede integration 
af det lokale beredskab i 
kraft af den tættere tilknyt
ning til den fredsmæssige 
redningstjeneste vil medføre 
øgede muligheder for det fri
villige civilforsvar.
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Sammen med eksemplarer 
af administrationsdeparte
mentets CF-rapport modtog 
De Danske Redningskorps et 
brev fra finansministeren, i 
hvilket han forespurgte om 
Falck ville være villig til at 
forhandle om de i rappor
ten nævnte for Falck rele
vante synspunkter.
Efter forhandling i korpsets 
direktion og stabsudvalg og 
orientering af virksomheds
nævn og stationslcdcrc sva
rede korpset, at man er vil
lig til at forhandle om de 
nævnte forhold under forud
sætning af, at Falck uden 
ændringer kan opfylde de 
forpligtelser, vi har påtaget 
os overfor private abonnen
ter, ligesom det er korpsets 
forudsætning, at eventuelle 
aftaler med staten ikke hin
drer ud forelsen af de opga
ver, vi i henhold til aftaler 
med amts- og primærkom
muner har pålaget os om 
ambulance- og sygekorsel 
samt brandslukning m. v.

KAPACITETSRESERVE
Som direktør Jørgen Falck 
svarede en journalist, gør 
det ondt, hvis der skal skæ
res ned eller foretages ind
skrænkninger.
Rapportens negative sider 
må dog ikke blive altover
skyggende. Det civilforsvar, 
som administrationsdeparte
mentet forestiller sig, kan 
godt blive til en slagkraftig 
fredstids-kapacitetsreserve for 
de lokale brand- og rednings
væsener. Under forudsætning 
af, at det i praksis kommer 
til at svare til forventninger
ne.
For den del af rapporten, 
der vedrører Falck, vil for
slaget - hvis det gennemfø
res - betyde for Falck-sta- 
tionerne, at de ikke mere 

kan tilkalde CF-korpsct som 
udrykningsklart beredskab 
fra syv kaserner. Til gen
gæld far man en stor reserve 
til rådighed i form af værne
pligtigt personel samt frivil
lige, der ved en ekstraordi
nær situation kan tilkaldes lo

kalt og supplere brand- og 
rcdningskorpscncs egne styr
ker. Denne reserve kommer 
både til at omfatte brand
slukningstjeneste, rednings- 
og ambulancetjeneste. Fol
de Falck-stationer, der i øje
blikket ligger tæt ved en CF- 
kaserne, vil dette nye system 
sikkert blive lidt langsom
mere at arbejde med. For de 
øvrige vil det utvivlsomt be
tyde en hurtigere hjælp. 
Herudover er det vanskeligt 
at sige noget om, hvorledes 
det hele vil komme til at 
fungere.

FALCK KALDES 
VED REITE NAVN
Nu skal der forhandles og 
diskuteres. Måske bliver det 
hele ikke til noget. Måske 
gennemføres ideerne bag 
rapporten eller dele heraf 
hurtigere end man forestiller 
sig.
Sideløbende med, at vi fin
der rapporten særdeles klar 
og velskrevet i sin helhed, 
har vi bemærket os, at den 
uden fordomme vil inddrage 
De Danske Redningskorps i 
kommende dclforhandlinger. 
Derudover luner det, at rap
porten nævner korpset ved 
dets rette navn. Det er vi 
ellers ikke altid vant til.

*
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BRANDEN I VILDMOSEN

VOR 
STÖRSTE 
OG 
LÆNGSTE 
OPGAVE
BRANDENS START

Torsdag den 26. august 1976. 
En traktor taber en gløde- 
skal fra manifolden ned på 
marken. Den lille glødeskal 
bliver årsagen til den mest 
langvarige slukningsopgave i 
korpsets (og måske landets) 
historie.

Forsi fredag bryder branden 
ud, og kl. 12.44 modtager 
Brøndcrslcv-stationcn mel
ding om brand i lost halm 
på en mark i St. Vildmose. 
Ca. I Vi 2 tdr. land star i 
flammer, og branden breder 
sig med stor hast mod fre
dede omrader.

DET FØRSTE DØGN

Minuttet efter afgår automo
bilsprøjte, mens sluknings
mandskab fra Pandrup, der 
har været i arbejde andet
steds i slukningsområdet og 
har pakket, får ordre til ny 
udrykning.
Ca. 13.30 er 2 automobil- 
sprojter, 2 slangclendcrc og 
tankvogn indsat, og det star 
klart, at man står over fol
en voldsom brand. Aalborg
stationen rekvireres til assi
stance, og få timer efter er 
stort mandskab, BP-tankvog- 
ne og CF-kolonnen fra Thi
sted i sving med slukningen, 
ligesom der fra luften re

kognosceres med helikopter 
fra flyvestation Aalborg. In
den dognets udgang er flere 
brandbælter etableret og be
boerne i de truede områder 
evakueret.

BRANDEN BLUSSER OP
De følgende 4 dage fortsat
tes slukningen af branden, 
der som følge af jordbun
dens karakter (et 3-7 meter 
tykt lag af sphagnum) var 
særdeles vanskelig at få bugt 
med. Den 1. september kom 
en mindre opblussen, som 
man hurtigt fik kontrol over. 
Den 6. september blussede 
branden op. En kraftig vind 
fra nordøst, kombineret med 
den langvarige tørke gjorde, 
at branden pludseligt bredte
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sig i nye retninger med eks- 
plosionsagtig fart. I største 
hast måtte områderne forla
des, og adskilligt materiel - 
bl. a. en af CF-korpsets Land
rovere blev flammernes byt
te.

UDSKIFTNING AF 
MANDSKAB
I løbet af den månedlange 
slukning var næsten alle 
midt- og nordjyske Falck- 
stationers personale og ma
teriel i sving. Vagtcentralen 
i Aalborg sørgede dagligt for 
udskiftningsmandskab, såle
des at 40 mand konstant 
kunne arbejde i 12 timer, 
hvorefter de udskiftedes med 
40 .„friske“. Udskiftnings
mandskab blev hentet fra 

både Sønderjylland øg Fyn. 
og fra Storkøbenhavn send
tes 35 mand med rutefly til 
Aalborg. Mandskabsudskift
ningen klappede. I kraft af 
korpsets landsdækning var 
det intet problem at skaffe 
mandskab, uden at det gik 
ud øver beredskabet på de 
enkelte stationer.
Skiftene skete kl. 6 øg kl. 
18. Forplejningen blev gen
nemfort ved hjælp af smør
rebrødsbutikker. der til tider 
havde svært ved at forstå, at 
højt belagt smørrebrød var 
vanskeligt at fortære i det 
fri. Folk, der skiftede kl. 18, 
blev kort til Aabybro hotel, 
hvor den varme ret blev ind
taget. Herefter gik turen til 
kommandoposten på Cen- 

tralgardcn. hvor der blev 
budt på et fortjent hvil i dy
ner og madrasser, udlånt af 
Brønderslev Sygehus.
Nødvendighcdsartikler som 
sæbe, håndklæder og toilet
papir blev også fremskaffet.

MANGE HJALP TIL
I kraft af vort lokalkendskab 
blev assistance ydet fra man
ge andre sider. Vore trofaste 
hjælpere fra de lokale civil
forsvar og CF-korpset. fra 
de militære værn og fra 
Hjemmeværnet var til stede, 
og mejerier, olieselskaber og 
landmænd lånte os tankvog
ne til vandtransport. Hærens 
pansrede mandskabsvogne 
var de eneste køretøjer, der 
kunne færdes i området.

DEN MOBILE 
KOMMANDOPOST
En kommandopost blev hur
tigt oprettet på en gård. Se
nere blev posten flyttet til 
bedre beliggenhed på „Cen- 
tralgården“. En FIAT 238 
blev rigget til med basissta
tion, antenne og telefon. 
Hermed var vagtcentralen i 
Aalborg, som „efter bogen“ 
skulle have kørt løbet, frita
get for denne ekstra belast
ning, og i stedet var den 
fremskudte vagtcentral be
mandet med en vagtmester. 
Det betød alt i alt kortere 
kommunikationstid og en god 
styring af indsatsen.
Specielt af kommandopo
stens arbejde lærte vi meget. 
1 nær fremtid gar korpset i 
gang med at vurdere betime
ligheden af at investere i et 
mindre antal kommando
postpakninger. Det er tan
ken, at pakningerne skal in
deholde nødvendigt kort- og 
kommunikationsmateriel, og 
at kommandoposten hur
tigt skal kunne rekvireres og
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Frivillige hjælpere bistod I stort 
omfang.

Repræsentanter for Åbybro kom
mune drofter situationen med 
redningsinspektør Henning Chri
stensen, Ålborg.

etableres. Hvorvidt komman
doposten skal fast indrettes 
i en særlig vogn eller cam
pingvogn eller blot skal kun
ne oprettes hurtigt i en mini
bus, er endnu ikke afklaret.

LEDELSEN
Det var redningsinspektør 
Henning Christensen og over
assistent Peer Pedersen fra 
Aalborg, der i fællesskab 
„kørte“ ledelsen. I starten 
betød det 2-4 timers søvn 
pr. døgn. Senere kom skifte
ne ind i fastere rammer, for 
ledelsen af den omfattende 
indsats krævede udhvilede 
ledere.
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De danske TV-seere fik et 
indtryk af arbejdet via dags
pressen og TV-avisen. Der 
blev bl. a. Peer Pedersen in
terview'd. og få var i tvivl 
om. at han var træt. Og de. 
der kender Peer, ved, at der 
skal meget til, før han bliver 
træt. Det var en hård belast
ning at være brandmand i 
Vildmosen!

NY TEKNIK ANVENDT 
Efterhånden som det blev 
klart, at slukningsopgaven 
kunne blive særdeles lang
varig, dukkede forslag op om 
anvendelse af teknik, vi nor
malt ikke anvender. Med 
bistand fra firmaet Bjeld og 
Lauritsen, Erritsø, blev spe
cielt termografiudstyr frem
skaffet fra Tyskland.
Med termografiudstyret fo
tograferedes ved hjælp af in
frarødt lys områdets tempe
raturforskelle, hvilket betød, 
at de varme steder kunne lo-
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kaliseres. Fra helikopter ka
stedes kridtposer ud på de 
varme pletter, hvorefter 
mandskabet på jorden kun
ne koncentrere eftersluknin
gen om disse steder.
Den 4. september startede 
man fra flyvestationen i Aal
borg, og udstyret afslørede i 
dagens løb flere brandlom
mer i området. Senere under 
slukningsarbejdet anvendtes 
udstyret igen.

En Falck-brendmand fra Pandrup 
I færd med sit bidrag til den om
fattende slukning.

Falck-ledere på vej op I hærens 
helikopter for at kunne danne sig 
et overblik over situationen.



VANDFORSYNINGEN
Grundet den meget torre pe
riode skulle de store mæng
der vand transporteres til 
området fra mergelgrave og 
Ryaen. Udover egne tank
vogne havde BP lånt os 4 
med kapaciteter fra 10- 
24.000 liter. Endvidere kørte 
omkring 30 mejeri- og gylle
tankvogne i pendulfart. CF 
opstillede vandkar og udlag
de rorveje for vandtranspor
ten, ligesom vi selv havde 7 
vandkar opstillet i området. 
Og der skulle bruges meget 
vand. Op til 20 mio. liter i 
døgnet. Som det er oplevet 
før, kunne et område se 
efterslukket ud, selv om det 
brændte langt nede i jorden.

DET VÅDE VAND
Det var derfor et problem at 
få slukningsvandet til at 
trænge helt ned til branden 
på grund af vandets over
fladespænding. Problemet 
blev lost ved, at Århus Olie
mølle fremstillede 10 tons 
afspændingsmiddel, der til
sattes slukningsvandet i en 
V2 %-opløsning, med 2 mio. 
liter „vådt vand“ som resul
tat. Herved nedsattes over
fladespændingen til en tredje
del af det normale, og sluk
ningsvandet kunne herefter 
trænge helt ned gennem tør- 
velaget. Og når vejen først 
var banet, kunne alminddiqt 
vand klare resten. Det våde 
vand blev i øvrigt genbrugt, 
idet det senere kunne pum
pes op af grøfterne igen.
For fuldstændighedens skyld 
skal det nævnes, at der selv
følgelig var tale om et vege
tabilsk produkt, der let ned
brydes i naturen, således at 
det våde vand ikke vil volde 
skade for eftertiden.

EN CANADISK EKSPERT 
Efter ca. 14 dages sluknings
arbejde var man klar over, 
at der nu for alvor skulle 
tænkes i nye baner for at få 
en ende på arbejdet.
Som bekendt er direktør 
Bødker i Aalborg manden, 
der ved (næsten) alt om tek
nik, og som har forbindelser 
over hele verden. Disse re
sulterede i, at man „impor
terede“ en ekspert i slukning 
af skov- og mosebrande rra 
Canada. Han kom hertil den
10. august og deltog i heli
kopterflyvningerne over om
rådet.

BRANDEN UNDER 
KONTROL
Den 11. bestemtes på det 
daglige ledermode, at mand
skabsudskiftningen nu kunne 
klares alene fra de nordjyske 
stationer. Branden var under 
kontrol, og tilbage var blot 
at efterslukke de brandlom
mer, som termografiudstyret 
viste os, hvor var.
Den 17. kunne pumperne 

inddrages, således at kun an
grebsmateriel og de etable
rede vandveje blev bibeholdt. 
Ti dage senere - nøjagtig én 
måned efter starten - kunne 
det resterende materiel ind
drages, og i den kommende 
uge tilså brandfolk fra Aaby
bro området - klar til afgi
velse af ny brandmelding, 
hvis det blev aktuelt - det 
gjorde det heldigvis ikke!

SKADENS OMFANG
I alt brændte ca. 1000 tdr. 
land. De involverede parters 
enorme indsats gjorde, at 
hverken menneskeliv eller 
bygningsværdier gik tabt. 
Desværre indebrændte en del 
vildt, ligesom meget materiel 
gik tabt.

EN DYR ILDEBRAND
Det er vanskeligt at gøre 
slukningsarbejdets omkost
ninger nøjagtigt op. Nogle 
tal kan belyse situationen:
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DE HJALP MED SLUKNINGEN
FALCK 
Materiel og mandskab fra:
Aalborg Farsø Fredericia
Brovst Pandrup Kolding
Brønderslev Hjørring Haderslev
Dronninglund Frederikshavn Toftlund
Hadsund Fjerritslev Odense
Hobro Århus Tåstrup
Løgstør Randers Greve
Nibe Horsens Ballerup
Terndrup Vejle Rødovre
Ars Esbjerg Gladsaxe
Sæby Varde Lyngby

Aabybro kom. ca. 900.000 kr. 
(Vand og tankvogne)
Aabybro kom. ca. 250.000 kr. 
(løn til eget personel) 
Militæret ca. 120.000 kr.
(excl. lønudgifter)
Falck ca. 750.000 kr.
(forplejning, overtid m. v.)
I alt ca. 2.020.000 kr.
Hertil kommer CFs og po
litiets omkostninger samt 
Falcks faste omkostninger til 
løn og materiel samt mate
rieltab.
Det skønnes, at totaludgifter
ne overstiger 3 mio. kroner, 
hvoraf kommunen dog „kun“ 
må betale 1,15 mio. kroner.

Da branden var på sit høje
ste, var 450 mand i arbejde 
ad gangen. Der blev udlagt 
over 100.000 m slange, 30 
vandtransportvogne kørte 
vand til slukningsarbejde, og 
en lang række slukningskøre
tøjer var indsat. Vandforbru
get var ca. 10.000 liter/mi- 
nut, og alene korpsets køre
tøjer kørte ca. 25.000 km. I 
alt brugtes ca. 17.000 mand
skabstimer. - greve -
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Østervrå

ANDRE
CF-korpset fra Thisted, Herning, Haderslev, Middel
fart og Sjælland
Dronningens Livregiment, Nr. Uttrup kaserne 
Jyske Trænregiment, Hvorup kaserne 
Flyvestation Aalborg (tankvogne og helikoptere) 
Hjemmeværnet
Lokale civilforsvar
Aalborg politi
Politiets træningsskole, Tranum
Aabybro kommune (slamslugere, entreprenørmateriel 
og brandfolk)
Olieselskabet BP A/S (4 tankvogne med samlet ka
pacitet 60.000 liter)
Lokale mejerier, og maskinstationer (små 30 tank
vogne)
Brønderslev sygehus (madrasser og dyner)

Alt - fra slamsugere t!l kampvogne - blev sat Ind i slukningsarbejdet.



25 år efter:

Ulykken, 
der kostede
tre
Falck-reddere 
livet
Den 23. november 1951 indtraf en af de største 
fredstidskatastrofer i nyere dansk historie. Kl. 22.39 
indgik alarm til Christianshavns Brandstation. Ild. 
Holmen 10. Arsenaløen. ... Ca. 14 minutter senere 
eksploderede nogle miner i den brændende bygning. 
Seksten brand- og redningsfolk omkom, og mere end 
et halv hundrede kvæstedes.

Udrykningen
Fra Københavns Brandvæ
sens station C afsendtes af- 
prodsstige, motorsprøjte og 
tender, fra station H, som i 
mellemtiden var blevet in
formeret, afsendtes vagtha
vende inspektor, røgdykker
tender, drejestige, motor- 
sprojte og tender, og fra sta
tion 0 afgik siamesertender. 
Fra Falck i Tietgcnsgadc af
sendtes brandredningsvogn 
bemandet med redderne Jens 
Juul, Willy Jeppson og Pre
ben Ankerkilde.
Ved ankomsten til Holmen 
var udstationeret vejvisere 
for at dirigere udryknings
kortegen frem til brandste
det. En af vejviserne sprang 
op på stigevognen, som kør
te forrest, og fortalte uop
fordret, at der ikke var 
sprængstoffer i den bræn
dende bygning. Pa ankomst

tidspunktet havde ilden alle
rede godt fat i artilleriværk- 
stedet - cn vinkelformet et- 
etages træbygning i umiddel
bar nærhed af krudthuset. 
Udlægning af slanger frem 
mod brandstedet og udlæg
ning af sugeslange fra kana
len nær brandstedet påbe
gyndtes omgående. Efter cn 
kort rekognoscering gav 
vagthavende inspektør fra 
station H sin chauffør ordre 
om at tilkalde ekstra sprøjte 
og tender. Chaufføren begav 
sig hen mod inspektørvognen 
for derfra via radio at rekvi
rere køretøjerne, men om 
han nåede det, huskede han 
ikke bagefter.

Eksplosionen
Kl. 22.53 eksploderede 10 
magnetminer og 1 ameri
kansk mine, der var anbragt 

i det brændende artilleri
værksted. Eksplosionen var 
så kraftig, at den efterlod et 
ca. 20 m langt, 10 m bredt 
og 5 m dybt krater under 
sig. Krudthuset ved siden af 
blev beskadiget, men de 2.5 
m tykke mure modstod dog 
eksplosionen, hvorved adskil
lige brandmænd, der befandt 
sig i ly af denne bygning 
utvivlsomt reddede livet. Om
kringliggende bygninger ble\ 
beskadiget. Tage blæste af. 
vinduer og vægge blev tryk
ket ud. Og de fleste køre
tøjer blev mere eller mindre 
ødelagt. Således også Falcks 
redningsvogn, selv om den 
var parkeret temmelig langt 
fra cksplosionsstedet. Braget 
kunne høres over store dele 
af København, og lufttrykket 
var så kraftigt, at vinduer 
på store dele af Østerbro og 
også Nørrebro blev knust.
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Redningsarbejdet
Efter eksplosionen sendte 
bade Falck og brandvæsenet 
ambulancer til stedet. Sårede 
og dræbte blev af deres 
uskadte kolleger båret væk 
fra skadestedet, så de hur
tigst muligt kunne transpor
teres til hospitaler. Sluknings
arbejdet fortsattes, og yder
ligere køretøjer og mandskab 
blev rekvireret. Havnevæse
nets sprøjtebåd deltog lige
ledes i brandslukningen, og 
fra CF modte 3 automobil
sprøjter, 3 udrykningsvogne. 
2 rydningsvogne, 1 entrepre- 
norvogn, 1 lastvogn. 1 ambu
lance, 1 mandskabsvogn samt 
i alt 85 mand. Der blev eta
bleret belysning, og rednings
arbejdet stod på hele nat
ten. Først den 25. november 
om formiddagen afblæstes 
brandvagten på katastrofe
stedet.

Kondolancer og begravelse
Da katastrofens omfang blev 
kendt, strømmede kondolan
cer ind fra fjern og nær. 
Overborgmesteren udtrykte 
stor deltagelse og sagde, at 
man ville gøre alt før at 
hjælpe de efterladte, øg at 
begravelse ville finde sted på 
byens bekostning. Indsamlin
ger til fordel for efterladte 
og sårede blev iværksat, og 
der indkom anselige beløb.
Den 30. november blev de to 
omkomne fra søværnet bisat 
fra Holmens Kirke. Den 1. 
december kl. 11 blev de 1 1 
omkomne fra Københavns 
Brandvæsen og de tre Falck
reddere Jens Juul, 40 år, 
Willy Chr. Jeppson, 36 år, 
og Preben Ankerkilde, 23 år, 
bisat ved en sorgchojtidelig- 
hed i Vor Frue Kirke.

ruth

MINI-FALCK

Landets mindste Falck-station i 
Legoland når aldrig at komme 
med i statistikken for Falcks 
virksomhed. For dens sæson be
gynder i foråret og slutter 1. ok
tober.
Men den lille station har også i 
år været præget af travlhed: Ta
bletter mod hovedpine, plaster 
på knæene, en grønlandsk da
me, der forsøgte sig som cow
boy, en anden, der fik blind
tarmsbetændelse, en dreng, der 
kom for tæt til bålet med sno
brød, bådmandens finger, der 
kom i klemme mellem båd og 
bolværk, en ung mand, der skul
le have stottebind efter deltagel
se i fodboldkamp, en indianer 
med nældefeber, tre norske pi
ger med hedeslag, en falden 
kvinde med snitsår, en ældre 
mand, der besvimede ved Chri
stiansborg, et oje tilhørende en 
norsk dreng, der blev renset, en 
pige, der faldt af hesten, en tysk 
dame, der fik hjertestop, en uklar 
nordmand, en dreng, der rendte 
mod en mur og en ung dame, 
der sov hos Falck-manden. Ja, 
det er nogle af de skader, som 
blev behandlet på MINI-FALCK 
i Legoland i sommerens sæson. 
I alle måder en god sæson. Næ
sten 900.000 besøgende, 1.000 
nye Falck-abonnenter og tonsvis 
af forbindsstoffer og telefontav
ler, der blev udleveret til publi
kum. Vor mand på jobbet, Ver
ner Nehammer, der ellers kun 
er vant til at spille sig til suc
ces, har lovet at være på pletten 
igen til næste år.
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TRANSPORT AF I
Den 1. oktober 1975 skete der en udvidelse af mærk
ningspligten for farlige stoffer i en række europæiske 
lande, nemlig de der har godkendt ADR-rcglcrne 
(ADR = Europæisk konvention om international lande
vejstransport af farligt gods).
Danmark har endnu ikke godkendt ADR, men godken
delsen er forestående.
Mærkningspligten gælder p.t. kun for 15 af de stoffer, 
der er nævnt i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 
5. marts 1974, (findes i håndbogen „FORURENING“), 
omhandlende Vejtransport af giftige stoffer (ADR-kon- 
ventionens klasse IVa).
Fra 1. april 1976 mærkes også danske jernbanetank
vogne efter den udvidede mærkningspligt, jvnf. RID- 
reglementct, der findes i håndbogen „FORURENING“ 
(RID — Internationale reglement for befordring af far
lig gods på jernbaner).
Med den store import og transit af farlige stoffer her til 
landet er det nødvendigt, at afmærkningen bliver „al
ment“ kendt.

ADVARSELSTAVLEN
Mærkningspligten omhandler en reflekterende orange 
advarselstavle for alle stoffer optaget på FN’s liste over 
farlige stoffer.
Advarselstavlen deles vandret af en sort streg. I den un
derste halvdel af advarselstavlen findes et 4-cifret num
mer, der kendetegner stoffet, det såkaldte „FN-num- 
mer“. Den øverste halvdel af advarselstavlen indeholder 
et 2- eller 3-cifret nummer, det såkaldte Kemlcrtal 
(Fare-nummer) opkaldt efter franskmanden Kemier, der 
udviklede systemet.
Mens „FN-nummcret“, altså det underste nummer, er 
krævet, er farenummeret, det øverste nummer, ikke et 
krav.
„FN-nummeret“ benævnes også stofidentifikationsnum
meret, fordi det gør det muligt entydigt at identificere 
stoffet.
Farenummeret er ikke en stofbeskrivende kendetegning 
Tallet siger hvilke farer, der kan være ved et (ubekendt) 
stof, f. eks. fare for eksplosion, ild, ætsning o.s.v.
Skulle en advarselstavle ikke være forsynet med Kemler- 
tal, bør man erindre, at den orange-gule advarselstavle 
i sig selv fortæller, at der er tale om en farlig ladning.

Af civilingeniør El 
Arbejt

En redningsmands mareridt. Hvad er
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KRUGE STOFFER
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TALLENES BETYDNING
Det første ciffer i farenummeret angiver hovedrisikoen: 
2: luftart
3: brandfarlig væske
4: brandfarligt fast stof
5: antændende (oxiderende) stof eller organisk peroxid
6: giftigt stof
8: ætsende stof.
Farenummerets andet og evt. tredie ciffer angiver den 
eller de sekundære farer, som stoffet frembyder. Disse 
cifre har følgende betydning:
0: uden betydning
1: eksplosionsfare
2: fare for afgivelse af luftarter (gasarter)
3: brandfare
5: fare for antændende (oxiderende) virkning
6: fare for forgiftning
8: fare for ætsning
9: fare for kraftig reaktion ved spontan dekomponering 

(nedbrydning) eller auto-polymerisation.

Når farenummerets første og andet ciffer er det samme, 
betyder det, at stoffets hovedrisiko er særdeles betydelig. 
Tallet „66“ betegner således et særdeles giftigt stof.
Bogstavet „X“ foran farenummeret betyder, at det trans
porterede stof ikke må komme i berøring med vand.

en, og hvor giftigt er det?
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PLACERING AF ADVARSELSTAVLEN
Landevejstransporter skal have fare-skiltet anbragt foran 
og bag på køretøjet. Såfremt en tankvogn indeholder 
forskellige stoffer, skal der på siden af tanken ud for 
hvert tankkammer være en advarselstavle med det re
spektive nummer. I så fald er det unødvendigt at have 
advarselsskilte for og bag.
Jernbanetankvogne fører advarselstavlen på hver lang
side. Såfremt der er flere kamre i tankene med forskel
lige stoffer, gælder reglen: Advarselstavle ud for hvert 
kammer.
Efter indføring af de nye kendetegnssystemer kræves 
kun, at de skriftlige anvisninger for forholdsregler ved 
uheld („CEFIC-kort eller „sikkerhedskort“) findes i fø
rerhuset. I Danmark skal anvisninger udover at være 
anbragt i førerkabinen også findes bag de foreskrevne 
advarselsskilte.
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Som nævnt i civilingeniør Erik Kjærsgaards artikel, 
vil vi kunne komme ud for, at et farligt stof ikke er 
afmærket.
Ved en identifikation kan vi altså have to situationer: 
1) Det farlige gods er afmærket med advarselstavle.

Udfra fortegnelsen over farlige stoffer i håndbo
gen FORURENING (DSB-særtryk, benævnt „Reg
lement og befordring af farligt gods på jernba
ner") kan stoffets navn findes, idet alle farlige 
stoffer står opfort, ordnet efter stigende stof
identifikationsnummer (FN-nummer).
Hvis nærmere retningslinjer om stoffet ikke kan 
findes i FORURENING’s sikkerhedskort eller i 
„Kemikalier & sikkerhed", kan en af folgende 
vagtcentraler kontaktes:
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Aalborg (08) 12 22 22
Århus (06)12 22 22
Vejle (05) 82 22 44
Odense (09)12 41 28
Vesterbro (01) 15 18 08

Her findes det tyske opslagsværk „Handbuch der 
gefährlichen Güter“, der ved hjælp af en firefar
vet „farvediamant" i overskuelig form fortæller 
om graden af et stofs brandfarlighed, eksplo
sionsfarlighed og sundhedsfarlighed, ligesom teg
net-W-fortæller, at vand ikke må komme i berø
ring med stoffet. Herudover findes en række sup
plerende oplysninger om stoffet.

Den anden situation har vi, hvor
2) Det farlige stof ikke er afmærket:

Her vil chaufføren, vognmanden eller blot mærk
ningen af godset kunne oplyse om stoffets afsen
der eller modtager, der herefter kan kontaktes for 
oplysninger om stoffet. Når stoffet er identificeret, 
er fremgangsmåden som under 1), medmindre 
„kontaktmanden" kan give eksakte oplysninger 
om stoffet.

I øvrigt indeholder håndbogen FORURENING navne 
og telefonnumre på mange sagkyndige, der velvilligt 
stiller deres viden til rådighed for korpset i påkom
mende tilfælde.
Endelig vil vor egen korpsinstruktor Aage Rormark i 
mange tilfælde kunne bidrage med oplysninger ud
fra sit store kendskab til dette område.

HUSK:
At ethvert uidentificeret stof må behandles som væ
rende

BRANDFARLIGT 
EKSPLOSIONSFARLIGT 
GIFTIGT og 
ÆTSENDE
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VOGNE & UDSTYR

Tre populære biler 
bliver bedre

Siden korpset overtog H. F. 
Nielsens Maskinfabrik A/S i 
1971 har mange nye auto- 
hjælpskoretøjer set dagens 
lys.
I starten af 70’erne dukkede 
lad- og grill-vogne op på de 
helt små Ford D-chassis’er. 
De var nemme at komme 
rundt med, men smalle ga
der, parkeringshuse og 
-kældre var et problem.

DEN „LILLE“ GRILL-VOGN 
I 1973 fremstillede maskin
fabrikken derfor prototypen 
til en ny type grill-vogn, der 
skulle være lille nok til at 
klare disse opgaver. Korp
sets mål var at kunne ind
sætte:

„Et køretøj, der er let at 
komme omkring med i 
byer med garageanlæg 
og store parkeringsplad
ser samt snævre gader“. 

Vognen blev bygget på et 
TOYOTA STOUT-chassis. 
Grill-systemet bestod - i 
princippet som en stor 
bjærgningsvogn - af en løf
teaggregatsbom i mindre 
udgave, men påbygget grill, 
der blev vippet fra lodret 
hvilestilling til vandret ar
bejdsstilling med håndkraft.

Vogntypen blev hurtigt po
pulær. Kort tid efter leverin
gen af den første vogn, pro
ducerede maskinfabrikken 
den første egentlige serie af 
små grill-vogne. Serien be
stod ikke alene af Stout’er, 
men også TOYOTA LAND
CRUISER, der i mellemti

Den lille og vågne Toyota kan nssten det samme som en ladvogn - 
når opgaven er lille.

den var fundet velegnet til 
et lidt andet formål. Korp
set havde ønske om at 
kunne indsætte:

„Et firehjulstrukket kore
tøj, der udover at kunne 
klare kørsel i ujævnt og 
blødt terræn i forbindelse 
med dyreredning og assi-
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stance til traktorer, også 
skulle kunne anvendes til 
autohjælp for at opnå en 
fornuftig udnyttelsesgrad". 

Landcruiser’en er altså den 
„landlige" udgave af byens 
bugservogn, Stout’en. I 
modsætning til den benzin
drevne Stout har Land
cruiser’en dieselmotor, fire
hjulstræk, og udover det 
standard-monterede meka
niske frontspil, forsynes den 
på maskinfabrikken med et 
agtermonteret hydraulisk 
spil. På baggrund af er
faringerne med den første 
vogn, er grill-systemet 
„komprimeret" til en agter
monteret vippebom med 
grill, bygget sammen i en 
hydraulisk enhed. Grillen 
kan påmonteres en kran
rulle, således at vognen 
med rejst grill hurtigt kan 
ændres til en lille kranvogn, 
der kan bruges ved mindre 
dyreredningsopgaver. 
Landcruiser’en lever så
ledes helt op til den mål
sætning, korpset har formu
leret på dette område.

DOBBELTKABINE- 
LADVOGNEN
Maskinfabrikken har ved si
den af arbejdet med de 
små grill-vogne søgt at vi
dereudvikle ladvognen. Den
ne vogntype kom for flere 
år siden med hydraulisk 
grill, såleles at der kunne 
transporteres to køretøjer 
ad gangen. Det var en me
get stor fordel, både tids
mæssigt og økonomisk. Der 
var kun et problem, nemlig 
at korpset ofte alligevel 
måtte foretage to transpor
ter, nemlig med ladvogn og 
med personvogn, idet lad
vognen jo kun har begræn
set plads til passagerer. Det 
er derfor naturligt, at man

God abonnementsservice: Vogn og passagerer følges ad på hlemturen.

har ønsket at kunne ind
sætte:

„Et køretøj, hvor både 
passagerer og køretøjer 
kunne medtages under 
samme transport, hvor 
man tidligere måtte an
vende to vogne og to 
medarbejdere".

Også dette problem er nu 
løst, idet maskinfabrikken 
producerer ladvogne med 
dobbeltkabine, hvori passa
gerpladserne er tredoblede. 
Denne type bliver bygget 
over FORD D-0911- eller 
MERCEDES-BENZ 608-chas- 
sis’er. Dobbelkabinevognen 
er udstyret som tidligere 
ladvogne med hydraulisk 
grill og letvægts-aluminiums- 
slidsker, og indtil videre har 
det vist sig, at vognen både 
er økonomisk i drift og vel
egnet til sit formål, da alle 
befordrede passagerer ud
trykker stor tilfredshed med 
vognen. I Fredericia har 
abonnenter døbt vognen 
„humørbussen".

EN „MARKEDS
UNDERSØGELSE“
Som det ses, er alle tre ty
per autohjælpskøretøjer ble
vet tilpasset de krav, korp
set har stillet til grill-vogne 
i de forskellige arbejdsom
råder. Vognene har nu væ
ret indsat i driften så læn
ge, at de første erfaringer 
fra „marken" gør sig gæl
dende. For stadig at udvikle 
vogntyperne, har man for 
hver af de tre typer anmo
det tolv stationer om at ind
sende rapport med en be
dømmelse af vogntypen 
samt forslag til forbedrin
ger.
Rapporterne er nu kommet 
tilbage med megen ros og 
lidt ris. Det generelle ind
tryk for alle tre typer er, at 
man overalt er godt tilfreds 
med vognene. Brugt rigtigt 
kan der opnås en god ud
nyttelse, og megen tid kan 
spares. Naturligvis vil der 
ved nye typer altid være 
visse mangler og ulemper,
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men de har egentlig været 
forbavsende små ved alle 
tre typer. Ved en kritisk 
gennemgang af rapporterne 
har der været folgende gen
nemgående bemærkninger:

TOYOTA STOUT:
Vognen mangler et mindre 
agtermonteret spil til hjælp 
ved optrækning i grill’en af 
havareret koretoj. Endvidere 
mener stort set alle statio
ner, at pladsforholdene, 
specielt benpladsen, i fører
huset er utilstrækkelige.

TOYOTA LANDCRUISER:
Denne type er af størrelse 
meget lig Stout’en, så også 
her er der generel utilfreds
hed med pladsforholdene i 
førerhuset. Vognen burde 

enten forsynes med stilbare 
forlygter eller hårdere af
fjedring på bagakslen, da 
man alt for ofte kommer ud 
for, at nærlyset står for højt 
ved en belastning af grill’en.

FORD D-0911 
m/DOBBELTKABINE:
Denne type er på nuvæ
rende tidspunkt forsynet 
med 6 fremadgående gear. 
Der er generelt ønske om, 
at fremtidige chassis’er ind
købes med 5-trins gearkas
se med two-speed-differen- 
tialeudveksling. De ellers 
gode aluminium-slidsker 
støjer unormalt meget un
der kørsel. Den generelle 
mening er, at dette forhold 
forholdsvis nemt kan for
bedres. En enkelt station 

nævnte, at kabeltromlen 
skal placeres i venstre side 
af ladet, hvorved det ville 
blive nemmere at styre ha
varisten, samtidig med at 
denne trækkes op på ladet. 
Det er altså trods alt i 
„småtingsafdelingen“, fejle
ne er at finde. Men det er 
som bekendt oftest de små 
ting, der irriterer, og natur
ligvis skal fejlene rettes, 
hvor det overhovedet er 
muligt.
Rapporterne er nu sendt til 
maskinfabrikken, og inden 
næste produktion af disse 
vogntyper påbegyndes, skal 
rapporterne i „tænkeboks 
for at vognene kan ændres, 
hvor det er muligt teknisk 
og økonomisk.

jd

EMERGENCY PARAMEDIC

De, der er sä heldige at kunne se svensk 
TV, har utvivlsomt bemærket, at der 
gennem 6 lørdage var et program med 
titlen „LARMET GÅR“, hvilket på 
dansk betyder noget i retning af 
„ALARMEN LYDER“. Undertitlen var 
noget om brandmænds og politifolks 
daglige arbejde, så vi satte os pligtskyl
digt ned og så det meste af serien.

Hvad var det da?
En filmatiseret og dramatiseret udgave 
af den omstændighed, at brandmændene 
i Los Angeles Country Fire Dept. er ble
vet uddannet og trænet i visse former 
for paramedicinsk behandling. Systemet 
kan vi rose os af allerede at have be
skrevet, nemlig i „HJÆLP“ nr. 1/74.
I TV-filmene fulgte vi brandmand Roy 
de Soto og hans kolleger gennem utal
lige situationer. Hverken situationerne 
eller brandmændene var kedelige. De fik 
bogstavelig talt alt hvad den kunne 
trække af spænding, heroisme, tårestrøm 
og PR for deres dygtighed. Men ærlig 
talt: Den måde at lave TV-film har sin 
absolutte virkning på udenforstående.

Brandmændene gav blodtransfusioner, 
målte blodtryk, konstaterede puls, gav 
beroligende indsprøjtninger, defibril- 
Icrcdc, intuberede, sørgede for tilpasse 
blandinger af bikarbonat og adrenalin 
til blodet - og ventede konstant på am
bulancen. For den var der ingen der be
kymrede sig om. Disse brandmænd 
havde deres udstyr og ct mægtig smart 
telefonudstyr i en speciel redningsvogn. 
Ambulancechaufførerne var blot nogle 
ansatte i et privat firma, som ligefrem 
osede af mangel på indsigt og uddan
nelse.
Hvis det virkelig er så let, som den ame
rikanske film antydede, må enhver bor
ger spørge sig selv, hvorfor hans eller 
hendes redningsvæsen ikke kan det sam
me som disse Los Angeles brandmænd. 
De stod i konstant forbindelse med syge
huset - Rampart - og næsten alt gled i 
smør.
Svaret er nok ganske enkelt: Det er 
vejen frem at forbedre reddernes ambu- 
lanceuddannelsc og muligheder for at 
påbegynde „lægebehandling“. Men vejen 
er lang og fuld af forhindringer. ^ a,r}
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FEM TYSKERE O

Med mellemrum dukker nye 
vogntyper op, der synes eg
nede som ambulancer og 
derfor afprøves i et mindre 
antal.
Sidst var det den forhøjede 
Volvo 145-ambulance, der 
blev indkøbt 8 af. I de sid
ste par måneder er 6 nye 
VW LT 31-ambulancer ind
sat i Aalborg (2 stk.), Århus 
(2 stk.), Odense og Svend
borg.
Selv om folkevogns rug
broddet er meget brugt i 
andre lande som abulance, 
har det aldrig været meget 
anvendt her i landet - ho
vedsagelig på grund af den 
store læssehøjde. Både 

Falck og Zonen afprøvede 
„rugbroddet“ for en lille 
snes år siden, men begge 
korps fandt det uegnet til 
formålet.

DE TYSKE VOGNE
Så kom den store folkevogn 
sidste år, VW LT 31. Umid
delbart synes vognen veleg
net til vort formål, hvorfor 
der blev bestilt 5 prøvevog
ne hos den tyske ambulan
cefabrik MIESEN i Bonn. 
Med forsinkelser kom vog
nene til landet i oktober, og 
efter montering af materiel 
m. v. var de klar til drift.
I forhold til dansk-byggede 

ambulancer vil mange nok 
mene, at der mangler lidt 
„finish“ i bårerummet. Hvor 
vi i Danmark gør en del ud 
af polstring, venlige farver 
og god komfort, er en tysk
bygget ambulance mere et 
transportmiddel. Der er 
imidlertid tale om godt 
håndværk, og såfremt der 
skal anskaffes flere af disse 
typer, vil de sikkert blive 
bygget her i landet.
Bårerummet er stort med ri
geligt „albuerum“. En bænk 
er placeret på tværs op ad 
skillevæggen, og båren er 
placeret på bårebakke i 
vognens venstre side. I høj
re side findes en indstillelig
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EN FYNBO

bærestol, produceret af 
MIESEN. Den kan anvendes 
som ekstra båre.

FYNBOEN
Den 6. vogn - der er leveret 
til Svendborg - er bygget af 
Haarby Karosserifabrik og 
adskiller sig fra de øvrige 5 
ved at have forhøjet tag 
med henblik på anvendelse 
som sengeambulance. Vog
nen er forsynet med to bå
rer og er stort set indrettet 
som alle andre sengeambu
lancer. Tiden vil vise, om 
fynboerne har lavet en vær
dig konkurrent til Mercedes- 
Benz 408!
Efter en kort køretur kunne 

køreegenskaberne vurderes 
som værende særdeles go
de. Motoren (Audi-motor) er 
rimelig kraftig til vognen, og 
førerhusets interiør og ind
retning er bedre, end man 
normalt forventer af en va
revogn.
VW'en vil tilsyneladende op
fylde sin mission som vogn, 
der hovedsageligt skal an
vendes til liggende syge
transport, men som i på
kommende tilfælde kan kla
re en udrykning. Indtil vi
dere er vognene genstand 
for en grundig vurdering på 
stationerne.

- greve -

TEKNISKE DATA (VW LT 31 
u/FORHØJET TAG) 
MOTOR
Anbragt på tværs mellem 
fører og passager. 
4-cylindret rækkemotor, 
1984 cm3.
Ydelse: 75 HK DIN 
v/4300 omdr.
EL
12 V vekselstrømsgenerator.
TRANSMISSION
4-trins fuldsynkroniseret 
gearkasse.
STYRETØJ
Snekke/rulle. 
Sikkerhedsratstamme.
BREMSER
2-kreds. Skivebremser for, 
selvjusterende tromler bag. 
Bremseforstærker. På bag
hjulene bremsekraft- 
regulator.
MÅL
Udvendige:
Højde 2,25 m
Længde 4,84 m
Bredde 2,02 m
Bårerum:
Højde ca. 1,50 m
Længde ca. 3,00 m
Bredde ca. 1,80 m
EGENVÆGT
Ca. 1600 kg.

Punkter
Uniformsnævnet har mod
taget et forslag om, at 
der som folge af 300- 
minutters-reglen gives 
mulighed for at få nattoj 
på punkter.
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Pas på
En billist har modtaget en 
bøde for at blinke til en 
anden trafikant i den hen
sigt at oplyse om en politi
kontrol længere fremme.
Den modkørende var uhel
digvis politimand, og så 
blev lovens lange arm rakt 
ud for at påminde om, at 
unødig tegngivning og brug 
af signaler koster bøde. Så 
pas på med at bruge lygte
blink eller lignende, hvis du 
møder noget, du tror er en 
kollega. Det kan blive en 
dyr hilsen ...

Kendt af enhver
Hamburg er som bekendt 
en storby, der tæller et ind
byggertal svarende til næ
sten hele Danmarks befolk
ning. Alligevel giver det 
tyske postvæsen ikke op så 
nemt. For nylig sendte vi en 
kuvert bestemt til vor direk
tør, Jørgen Pedersen, på 
stationen i Hamburg. Sekre
tariatets ellers næsten fejl
frie skrivedame havde kun 
fået skrevet: Hr. direktør 
Jørgen Hamburg udenpå. 
Alligevel kom den frem med 
kun en enkelt dags forsin
kelse. Så vi må også være 
kendt af postvæsenet i stor
byen.

SOPHUS 
FALCK, 
PIGEN 
OG 
ULDTRØJEN

Godt rygte?
Vogn 7207 fra Ålborg koster 
1270,- kr. i vægtafgift. Men 
centralregisteret har fået en 
sælsom ejer anbragt på 
girokortet: Falcks Fednings
korps. Så nu går man i det 
nordjyske og spekulerer på, 
om kontordamen ved edb- 
anlægget i central registeret 
måske har haft personlige 
erfaringer med Falck-folk, 
siden hun har kunnet skrive 
noget sådant...
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Fra Due Nielsens bog, „På tomandshånd 
med Johannes Larsen' har vi klippet denne 
lille episode om Sophus Falck, der forlangte 
40 kr. for at køre med pigen, der trak uld
trøjen af og brækkede begge ben:

Ude i Haven paa Møllebakken staar der en mosgroet 
Kaj Nielsen-Skulptur: „Pige, der trækker Uldtrøjen 
af“. Den har sin egen Historie. Kaj Nielsen huggede 
sin Stenpige i 1910, men kort efter kom han ulykke
ligt af Dage. Vi var til en Fest hos Kaj Nielsen, og 
det gik saare lystigt til. Pigen stod ude i Haven, og 
paa et Tidspunkt, da Bølgerne gik højt, lovede Kaj 
Nielsen, at den, der kunde bære Damen fra Haven 
ind i Stuen, maatte beholde hende. En af Gæsterne, 
Arkitekt Knud Marstrand, paatog sig straks Job’et, 
men mens han gik med Pigen i Favnen, var han saa 
uheldig at snuble paa Verandatrappen. Han faldt, og 
Pigen brækkede begge Ben lige under Knæet. I den 
glade Feststemning blev der omgaaende ringet efter 
en Ambulance til en Dame, der havde brækket Be
nene, og Sophus Falck, der netop kort før havde star
tet sit Redningskorps, mødte selv op. Det kostede 
lidt Overtalelse at faa Falck til at gaa med paa Spø
gen, og tilmed forlangte han 40 Kroner for sin Ulej
lighed. Hverken Kaj eller Marstrand kunde paa Ste
det udrede et saa imponerende Beløb, men tilfældig
vis var jeg ved Muffen og lagde Pengene paa Bor
det. Til Gengæld krævede jeg saa Damen---- og nu
staar hun altsaa i Haven og smider Uldtrøjen.
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Red Barnet
I et samarbejde mellem Red Barnet, Bygge
centrum og Falck er udarbejdet en sikkerheds
mappe som led i en kampagne mod borne- 
ulykker.
Mappen indeholder brochurer vedrorende sik
kerhedsvinduer og -kontakter, HFI-afbrydere 
og dorgittere, godkendte baby-seler og barne
vogne, bornemobler og -legetøj i rigtige stør
relser og kvaliteter samt en prisliste.
Og desværre er prisen for sikkerhed høj. Så 
høj, at mange mennesker hellere vil tage ri
sici. Ca. 10.000 børn kommer hvert år til 
skade. Mange med dødelig udgang, og ca. 
2000 med varige mén. Men mange af disse 
meningsløse ulykker kan undgås. Ikke blot 
ved dyre sikkerhedsforanstaltninger - men og
så ved omtanke. Og i den forbindelse er sik
kerhedsmappen forsynet med en hustavle med 
10 gode råd, som nok er værd at følge.
Falck har påtaget sig at have et mindre lager 
af hustavlen på stationerne (bestilles i Fælles
forbundet). Sikkerhedsmappen kan rekvireres 
hos Red Barnet.

Med pigegarde og politi
5000 tusinde voksne og born tog imod invita
tionen, da Falck i Helsingør åbnede sine por
te for offentligheden den 2. oktober. Den nye 
station på Klostermosevej skulle vises frem, 
og det blev gjort med maner. Der var pige
garde tatoo og cyklistprøve ved politiet, de
monstration af slukning af bilbrand og frem
visning af korende materiel. Gennem samtlige

seks timer arrangementet varede, var interes
sen hos publikum usvækket. Og utallige Falck- 
huer, refleksstrimler, brochurer m.v. skiftede 
ejer. På stationen var man særdeles tilfreds 
med arrangementet, der for øvrigt ikke greb 
forstyrrende ind i stationens arbejde. Når der 
var udrykninger, viste publikum stort hensyn, 
fortæller mandskabet på stationen.

Bygninger
Roskilde: anlæg af parkeringsplads og ny va
skeplads samt tankanlæg.
Herning: ombygning af garagehal, således at 
yderligere seks biler kommer under tag.
Sønderborg: ombygning af administration samt 
ny vagtcentral.
Varde: opførelse af 3 fags carport.
Tønder: bygning af 5 fags carport.
Præstø: tilbygning af ca. 70 m7 opholdslokaler. 
Snertinge: ny skolestue og hvilerum i nedlagt 
lejlighed.
Vordingborg: 1.10.76 påbegyndt opførelse af 
ny station à la Ringkøbing, dog med stations
lederbolig og dobbelt så meget garageplads, 
idet terrænet er udnyttet.
Ballerup: anlæg af parkeringsplads.
Næstved: den 11. november holdtes rejsegilde 
på den ny station i Næstved.

Køretøjer
Stationen i Vejle har på maskinfabrikken i 
Haslev fået bygget en Mercedes 1617 kombine
ret entreprenør- og transportvogn. Vognen er 
forsynet med en 5,5 tons hydraulisk Hiab 
kran, monteret bag førerhuset, samt et 5 tons 
spil. Ladet er opbygget som en transportvogn 
med knæk og fastmonterede lefmetalslidsker. 
Vognens ladmål er 4,80x2,30 m, og den har 
en lasteevne på 5,5 tons.
Skulle en station få problemer med transport 
af traktorer og maskiner på over 3 tons, kan 
man kontakte stationen i Vejle, som er villig 
til at påtage sig opgaven.
Tilsvarende lover station Horsens hjælp til 
stationer, der har problemer med transport af 
levende heste. Stationen har netop modtaget 
en hestetransportanhænger mrk. Molgier.
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SKADE
PROTOKOLLEN
Indsamlet af
Vibeke Rørmark

Nåh - derfor
Ved bakning sank vejen til 
venstre for vognen og der
ved skete skaden - for der 
stod en granitsten.

Hvad skete der med ham?
Redderen ville trække vog
nen i gang ved hjælp af 
wire, hvilket han ikke gør 
mere.

Utilfreds abonnent
Efter vor mand havde star
tet abonnentens bil, satte 
abonnenten sin vogn i gear 
og påkørte vor vogn.

Utilfreds redder
Ved start satte jeg startkab
let på ladestrømsrelæet, så 
det brændte sammen.

Stærke reddere
Jeg tog fat i skærmen og 
rev baglygten løs.

Hvorledes er så ikke et 
håndtryk
Jeg kom til at trykke bilen 
på venstre bagskærm, hvor
ved skaden opstod.

Sådan kan man også 
komme ud
Efter at have aflæsset vog
nen skulle jeg bakke ud, og 
da der ikke var ret meget 
plads, påkørte jeg den af
læssede vogn.

Der skete jo næsten 
ingenting
Bulen var så lille, at man 
skulle vide nøjagtigt, hvor 
den var for at finde den.

Der tales så meget om „far
lige ’stoffer".
Vi kender ham ikke, men

Kommunikation 
om saltsyre...

Redaktionen har „lånt" flgd. 
lille historie i et andet per
sonaleblad, der igen har 
„lånt" den. Oprindelsen er 
for så vidt uden betydning, 
for historien fortæller noget 
om kommunikationsvanske
ligheder.
Det drejer sig om en blik
kenslager, der skrev til bran
cheforeningens rådgivende 
organisation og fortalte, at 
han havde fundet ud af, at 
saltsyre var et virkeligt 
probat middel til at rense 
tilstoppede kloakledninger 
med.

Rådet svarede:
Saltsyres virkningsfuldhed 
er uomtvistelig, men den 
korrosive destillationsret er 
incompatibel med metallisk 
bestandighed.

går ud fra, at han er vor 
tegner Bramnings svar på 
„skrækkelige Olfert"!

Blikkenslageren svarede til
bage, at han var glad for, at 
man var enig med ham.

Rådet svarede:
Et eventuelt ansvar for frem
bringelsen af toxicale og 
noxiøse residier med salt
syre kan ikke tages herfra, 
og vi foreslår, at De indfører 
en alternativ procedure.

I denne svada var ordet 
„indføre" så godt som det 
eneste blikkenslageren for
stod, så han skrev tilbage, 
at det glædede ham, at de 
nu ville indføre hans frem
gangsmåde.

I fortvivlelse gik Rådet nu til 
deres egen blikkenslager og 
bad ham skrive en med
delelse til blikkenslageren.

Han skrev i jævnt - meget 
jævnt - sprog:
„Brug ikke saltsyre, det 
æder rør og alt møget!”.
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SOPHUS FALCKS MINDELEGAT 1976

Den 3. oktober 
fik følgende 
en legatportion 
Storbrand i Vildmosen
I forbindelse med indsatsen 
ved branden i Vildmosen 
(se omtalen andetsteds i 
bladet), tildeltes en legat
portion til redningsinspektør 
Henning Christensen, over
assistent Peer Chr. Peder
sen, assistenterne Tage 
Blenstorp, Tage Christen
sen, Knud Marcussen, Per 
Mathiesen Petersen samt 
vagtstuechef Leif Christen
sen, alle Ålborg.

★

Skibsforlis ved Skagen
For i januar måned at have 
ydet en påskønnelsesværdig 
indsats i forbindelse med et 
skibsforlis ved Skagen mod
tog assistenterne Tage Niel
sen og redder Jens Chr. 
Færk, begge Skagen, hver 
en legatportion.

★

Invalidepensionist reddet ud 
af brændende hus
Redder Jens Chr. Themsen 
og brandmand Chr. Juel 
Nielsen, Hornsyld, modtog 
hver en legatportion for at 
have reddet en invalidepen
sionist ud af et brændende 
hus, hvor hele tagetagen 
var overtændt ved korpsets 
ankomst til brandstedet.

★

Ny opfindelse
I forbindelse med udviklin
gen af et hjertemassage-ap
parat modtog stationsleder 
O. H. Sørensen, Odder, en 
legatportion.

Efter skuddramaet i Horsens: Morderen på vej Ind i ambulancen.

Skuddrama
I forbindelse med et skud
drama, hvor 2 mænd blev 
dræbt og 2 andre personer 
blev såret, tildeltes ledelse 
og mandskab i Horsens en 
legatportion for påskønnel
sesværdig indsats.

★

Stormflod
Ledelse og mandskab i 
Tønder modtog en legatpor
tion for påskønnelsesværdig 
indsats ved stormflodskata
strofen i januar måned.

★

Plantagebrande
For påskønnelsesværdig ind
sats ved de mange mark- 
og plantagebrande i 1975 
og 1976 tildeltes ledelse og 
mandskab i Nr. Nebel og i 
Oksbøl hver en legatpor
tion.

★

Fortjenstfuld indsats
Stationsleder Carl Hviid 
Nielsen, Rødovre, modtog 
en legatportion for fortjenst
fuld indsats i Falcks Red
ningskorps.

★

Uddannelse
Sophus Falcks mindelegat 
og kontorchef Robert Lar
sens mindelegat uddeles 
også til personer i korpset, 
der er i gang med en vi
deregående uddannelse. 
Legatportioner uddeltes i år 
til: Stationsleder Johannes 
Nielsen, Kalundborg, vagt
mester Carsten Lie Johans
son, Kalundborg, assistent 
Niels Sørensen, Ruds Ved
by, sekretær Carl Chr. Gre
ve, Fællesforbundet, redder 
Bjarne Larsen, Gladsaxe. 
overassistent Kirsten Le- 
gaard Christensen, Ålborg, 
kontorassistent Tove Olsen. 
Ålborg, og kontorassistent 
Jonna Larsen, Ålborg.
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PERSONALIA

Med sorg modtog man i 
Odense meddelelse om, at 
inspektør Oscar Jørgensen 
den 1. oktober 1976 var af
gået ved døden. Jørgensen 
blev ansat som assistent 
hos Zone-Redningskorpset i 
Odense i 1936, og samme 
sted udnævntes han i 1961 
til driftsleder. I forbindelse 
med sammenslutningen i 
1963 flyttede Oscar Jørgen
sen til stationen i Dalum 
som assistent.
I 1964 overgik Jørgensen til 
inspektørernes rækker, hvor 
han i de sidste år har vare
taget incassoarbejdet.
I Odense har man ved Jør
gensens død mistet en god 
kollega og trofast medar
bejder.
Æret være hans minde.

DØDSFALD

Ved brandvagten i Ølgod 
modtog man med sorg 
meddelelse om, at deltids
beskæftiget brandmand Chr. 
Adolf Nielsen den 2. okto
ber 1976 var afgået ved dø
den. Nielsen blev ansat som 
brandmand i Ølgod i 1972, 
og det var således kun i 
nogle få år, at man i korp
set fik gavn af hans virke. 
Nielsen var en trofast 
brandmand, der blandt kol
legerne i Ølgod vil blive 
savnet.
Æret være hans minde.

Den 6. oktober 1976 fik man 
i Vejen/Brørup det triste 
budskab, at redningsfører 
Henrik Oluf Rahlff pludse
ligt var afgået ved døden i 
en alder af kun 56 år. Rahlff 
blev ansat på stationen i 
Brørup i 1951 og blev på 
samme station udnævnt til 
redningsfører i 1963.
Ved Oluf Rahlffs død har 
man i Brorup mistet en af
holdt medarbejder, der i 
rigt mål forstod at hjælpe 
andre mennesker, og som 
derfor havde en stor venne
kreds såvel blandt kolleger 
som blandt korpsets kun
der.
Æret være hans minde.

UDNÆVNELSER

REDDER REDNINGSFØRER

Pr. 1. august 1976 er ung
redder Kim T. Jørgensen, 
Nr. Snede, udlært som red
der.
Pr. 1. september 1976 er 
ungredder Jens V. Jensen, 
Hørsholm, udlært som red
der.

Pr. 1. september 1976 er 
redder Lars Søbjerg Niel
sen, Hørsholm, udnævnt til 
redningsfører i Hørsholm.

★

Pr. 1. oktober 1976 er red
derne Ove Lykke Johansen, 
Gilleleje og Jørn Sandgaard 
Jensen, Helsinge udnævnt 
til redningsførere. Begge 
med uændret tjenestested.
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VAGTMESTER
Pr. 1. juni 1976 er redder 
Per Jensen, Næstved, ud
nævnt til vagtmester i 
Næstved.
Pr. 1. august 1976 er vagt
mesteraspirant Erik Olsen, 
Slagelse, udnævnt til vagt
mester i Slagelse.
Pr. 1. september 1976 er 
vagtmesteraspirant Kim 
Juhls, Gladsaxe og redder 
Erik Abildgård Kristensen, 
Hillerød, udnævnt til vagt
mestre. Begge med uæn
dret tjenestested.
Pr. 1. oktober 1976 er red
der Orla S. Johansen, Søn
derborg, udnævnt til vagt
mester i Helsingør.
Pr. 1. november 1976 er 
redder Finn Petersen, Ka
lundborg samt redningsfø
rerne Tonning Nielsen, Var
de, Regnar Hvid Schaffer, 
Varde, Axel J. Andersen, 
Varde, Jens Jensen Nissen, 
Åbenrå, Marcus Schmidt, 
Åbenrå og Erik Holgersen, 
Hørsholm, udnævnt til vagt
mestre. Alle med uændret 
tjenestested.

Pr. 1. oktober 1976 er salgs
inspektor Troels Hansen, 
Brønderslev, udnævnt til as
sistent i Brønderslev. Troels 
Hansen blev ansat som red
der i Hjørring i 1965. På 
samme station udnævntes 
han i 1970 til redningsfører 
og i 1972 til vagtmester. I 
1973 flyttede Troels Hansen 
til Brønderslev i forbindelse 
med overgang til salgsin
spektørernes rækker.

STATIONSLEDER

Pr. 1. september 1976 er as
sistent Jørgen Bent Røn, 
Brønderslev, udnævnt til 
stationsleder i Brønderslev. 
Jørgen Røn blev ansat som 
redder i Zone-Rednings
korpset i Ålborg i 1948. I 
forbindelse med udnævnel
se til redningsfører flyttede 
han i 1959 til Viborg, hvorpå

Vi siger pænt 
farvel til
Stationsleder 
Arne Mikkelsen 
Hornsyld

han igen i 1961 atter kom til 
Alborg. I 1964 udnævntes 
Jørgen Røn til assistent i 
Brønderslev.

I forbindelse med valg af 
medarbejderrepræsentation 
til Falcks Redningskorps 
Århus A/S’ bestyrelse er 
redder Kurt Nygård, Holste
bro, genvalgt og stationsle
der Poul C. Jensen, Holste
bro, nyvalgt.

ASSISTENT
Pr. 1. september 1976 er 
redningsfører Peder Ler- 
drup Spørring, Hammel, ud
nævnt til assistent i Ham
mel. Peder Sporring blev 
ansat som redder i Hammel 
i 1965, og har i hele sin an
sættelsesperiode gjort tje
neste på samme station.
Pr. 1. oktober 1976 er vagt
mester Carsten Lie Johans
son, Kalundborg, udnævnt 
til assistent i Kalundborg. 
Carsten Johansson blev an
sat som redder på stationen 
i Kalundborg i 1970. I 1973 
udnævntes han til rednings
forer og i 1975 til vagt
mester.
HJÆLP 6/76

Atter er der en af korpsets veltjente medarbejdere - stations
leder Arne Mikkelsen, Hornsyld - der er gået over i pensioni
sternes rækker.
Stationsleder A. Mikkelsen har været ansat under Vejle A/S 
fra 1/4-1931 og indtil han på grund af alder og sygdom er fra
trådt 1/10-1976.
Indtil 1938 havde han sit virke i Horsens, og da Hornsyld 
stationen åbnede, var det ganske naturligt, at Mikkelsen med 
sit kendskab til Bjerre herred blev den daglige leder i Horn
syld.
Gennem sit arbejde og sine udmærkede evner til at komme i 
kontakt med vore mange kunder har han forstået at blive 
kendt og værdsat af alle.
Det har da også været naturligt, at Arne Mikkelsen i tidens 
lob har modtaget megen anerkendelse for sin indsats - næv
nes kan det. at han hører til kredsen af medarbejdere hos 
korpset, som har modtaget Sophus Falcks mindelegat for ek- 
straordniær indsats ved redning af dyr ved en ildebrand i 
1955.
Vi er mange medarbejdere, venner og bekendte, som i dag 
siger tak for veludfort arbejde, og som fortsat onsker, at Arne 
Mikkelsen og hans lige så aktive kone må gå gode og hyg
gelige år i mode.
VI siger fortsat på gensyn.
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UDE MED KAMERAET

Afprøvning af ny ambulance 
Vor mand på jobbet - af
delingsleder C. C. Clem- 
mensen - er ked af kritik
ken af, at ambulancernes 
motorer er for små. Derfor 
foretager han p.t. forsøg 
med denne prototype med 
en 12 cyl. Rolls Royce Mer
lin pà 27.000 cc.. Eneste 
problem er, hvor patienten 
skal være.
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Hvad nummer har den?
Driftsafdelingen fik proble
mer forleden. Der kom regi
streringsattest på en af de 
nye VW’er, hvis nummer til
syneladende EJ er 44.163. 
Nu spekulerer man over, 
hvad for et nummer den så 
fik?
UNDSKYLD, men vi kunne 
ikke lade være!

Tak fra Gambia
Gambia’s turistchef var for 
nylig i Danmark, hvor han 
benyttede lejligheden til at 
takke Falcks direktion for 
de ambulancer, som korp
set havde afleveret til Gam
bia. På billedet ses turist
chefen og direktør Jørgen 
Falck. I baggrunden en 
dansk gambianer og direk
tør Werner Olsen, Taxa, der 
havde formidlet kontakten.
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Universalsprøjte 
til små brandvagter

Vi er helt på linie med for
sogene på at gøre brand
slukningskoretojerne mindre 
og billigere og samtidig 
fremhæve deres enorme ka
pacitet. Her er vort forslag, 
der kan anvendes alle ste
der, hvor stor sluknings
hjælp er inden for række
vidde. Og da bemandingen 
samtidig er minimal, behø
ver man ikke at frygte nye 
og voldsomme prisstignin
ger. Køretøjet er en model 
FRERA 3/2 med træk på 1 
aksel. Det har absolut ter
rængående egenskaber og 
kan fremføres uden at nogen 
behover at give dispensa
tion for kørekortbestemmel
ser. Det medbringer vand 
og tank, redningsline, be
lysningsmateriel. slangema
teriel, pumpe og afspær
ringsmateriel - alt i nem og 
handy udgave, lige til at 
pakke ud. Normaludrykning 
foretages af to mand, hvor
af den ene - chauffören - 
forudsættes at være iklædt 
kemikaliedragt og stovbril- 
ler. Den anden - blæseren 
- er iført almindelig uniform. 
Til glæde for Reddernes 
Landsklub kan vi samtidig 
oplyse, at udrykningslede

ren er rationaliseret væk 
ved denne løsning, så dis
kussionen om, hvorvidt hen 
skal være brandinspektør, 
vicebrandinspektør, stations
leder, assistent eller bare 
ganske gemen holdforer er 
helt uden interesse. Da pri
sen samtidig er ganske lav 
på disse køretøjer (der går 
10 stk. på en normal auto- 
mobilsprojte), formodes de 
at blive så udbredte, at en
hver lille flække i dette land 
vil kunne anskaffe et par 
stykker. Og da enhver stor 
brand starter som en lille 
brand, vil man med denne 
hurtige og effektive indsats 
sandsynligvis kunne nå 
brandstedet så betids, at 
selv hojtryksudlæg vil kunne 
undgås, hvorved man vil 
effektivisere brandsluknin
gen med 32,4%.

Var det Kain eller Abel? 
7-årige Brian kom for
leden hjem, tydeligt op
taget af noget, han lige 
havde lært.
- Mor, i dag horte vi i 
skolen om en mand, der 
hed Abel, der slog sin 
bror Kain ihjel!
- Er det nu rigtigt Brian. 
Var det ikke Kain, der 
slog Abel ihjel?
Stort spørgsmålstegn 
indtil lillebror på fire år 
klarede gåden:
- Hvem der slog hvem 
ihjel, ved jeg ikke. Men 
der er i hvert fald sket 
et eller andet, for jeg 
hørte Falck rykke ud 
med horn på for en time 
siden ...
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FALCK-NYT

F X I ■ - ■ -- -ääSS
PRINSERNE
HOS FALCK
Medens vore snart be
rømte Skagen-reddere, 
Tage Nielsen og Jens 
Færk, var om bord på 
kongeskibet Dannebrog 
for at modtage HM Dron
ningens redningsmedalje 
for druknedes redning, fik 
prinserne Frederik og 
Joachim deres debut som 
Falck-mænd på Skagen- 
stationen. Stationsleder 
Købsted og mandskab 
sørgede for en grundig 
instruktion i Falck-folks 
genvordigheder, og me
dens Frederik morede 
sig med at være chauffør 
på redningsvognen, kla
rede Joachim opgaven 
som, brandmand med 
bravur.
Normalt er billeder som 
disse forsynet med en 
eller anden tekst om, at 
den unge mand har en 
drøm om at blive Falck- 
mand. Den traditionelle 
tekst passer nok ikke i 
dette tilfælde.




