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En vinterdag
koster
1,1 mill. kr.
Når det sner, er der mange Falck-medarbejdere, der på landevejen bliver
mødt med bemærkninger, som: „Nu tje
ner I ordentlig med penge, hva!“ eller
lignende. Sandt at sige er det modsatte
tilfældet, men da det aldrig har været
god politik i korpset at klage over, at
nogen skulle have assistance og at as
sistance koster penge, har vi taget be
folkningens opfattelse med sindsro.
I begyndelsen af januar foretog vi dog
en lille udregning af omkostningerne
ved en ganske almindelig snevejrsdag.
Den pågældende dag viste en hurtig
rundspørge, at omkring 700 kranvogne
var i sving. De 700 vogne kørte i alt
80.000 km den dag, og sætter vi gennem
snitsprisen pr. km til 2 kr., kostede vog
nene altså 160.000 kr.
Ca. hver femte kranvogn var bemandet
med 2 mand, hvilket i alt gav en be
manding af de 700 kranvogne på 1225
mand, når der regnes med udskiftnings
mandskab. Da en del af de 1225 mand
var på overarbejde, blev de samlede løn
omkostninger til kranvognsredderne på
800.000 kr. Hertil kom vagtmesterbetje
ning og andre indirekte omkostninger på
næsten 150.000 kr., hvilket i alt gav en
udgift på 1,1 mill. kr. - for en eneste
snevejrsdag.
Den pågældende dag blev der kørt ca.
4.200 ture med kranvognene. Af disse
var omkring 10 % mod betaling. Resten
var abonnementsture. De 10 % = 420
assistancer indbragte ca. 45.000 kr.,
hvorefter regnskabet ser således ud:

Forsiden:
Falcks „trafikulykke" i Bella-Center.
Bemærk automobilsprojten i nye farver.

Falcks kranvognsudgifter
en snevejrsdag ................ 1.100.000 kr.
Falcks kranvognsindtægter
samme dag .....................
45.000 kr.

Bagsiden:
Falck-Nyt

En „normal“ dag koster ca. 500.000 kr.
på kranvognssiden.
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I januar måned udsendte ju
stitsministeriet en revideret
udgave af „Bekendtgørelse
om brandlov“, d.v.s. at den
gældende brandlov af 10. ju
ni 1960 er ajourført med se
nere ændringer. Herudover
indeholder den vedtagelse
om, at loven fra og med 1.
februar 1977 også gælder for
Københavns Kommune. Det
betyder, at nu også Køben
havns Brandvæsen er under
lagt brandlovens bestemmel
ser, medens Færøerne og
Grønland stadig er udenfor.
1 tilslutning til den nye lov
bekendtgørelse har brandin
spektionen ajourført „Ret
ningslinjer for brandvæse
nernes beredskab og mate
riel“. I forhold til de tidli
gere retningslinjer (fra 1970)
er fremkommet en del nye
bestemmelser, som skal gen
nemgås i det følgende:
HJÆLP 1/77

MATERIELLET
De senere års udvikling på
materielsiden er taget med.
Der tales nu kun om diesel
drevne automobilsprøjter, og
benævnelsen „type 16/8“ op
træder nu for første gang of
ficielt. Hvor man tidligere
krævede en vandtank på
mindst 1.000 liter, er kravet
nu 1.200 liter. Desuden er
ønsket om 4 trykluftappara
ter i automobilsprøjten ble
vet ført ud i livet som et krav.

Forskrifter for den lette au
tomobilsprøjte, type 8/8, er
også formuleret. Både med
hensyn til lasteevne, pumpe
kapacitet, vandtank, slange
mængde og åndedrætsbeskyt
telse er kravene lavere end
for 16/8-sprøjten, ligesom
både benzin- og dieselmotor
kan tillades her.

V andtankvognen er også
kommet med. Her kræves
blot en vogn med „et her i
landet almindeligt anvendt
chassis“ med en tank til
mindst 6.000 liter vand samt
en stationær eller mobil
pumpe til brug ved fyldning
og tømning af vandtanken.
Det er bemærkelsesværdigt,
at medens man ved såvel
16/8 som 8/8 automobil
sprøjter forlanger mindst 12
HK motorkraft pr. ton, for
langer man ingen trækkraft
til tankvognen. Det fore
kommer ulogisk og kan pæ
nest forklares som forglem
melse.
Falck har anskaffet over 40
vandtankvogne.

3

Tankvognen er efterhånden udbredt blandt brandvæsenerne som supplement til det bestående materiel.

BEREDSKABET
Kravene til beredskabet i
forhold til indbyggerantallet
er slækket noget.
Fremover anvendes følgende
retningslinjer:
Område indtil 15.000 ind
byggere: 1 slukningstog
Område med 15-35.000 ind
byggere: 2 slukningstog
Område med 35-60.000 ind
byggere: 3 slukningstog.
I områder med mere end
60.000 indbyggere fastsættes
kravene efter en nærmere
vurdering i hvert enkelt til
fælde.
I byområder med højere be
byggelse eller industri og
med veludbygget brandhane
net skal et slukningstog be
stå af en automobilsprøjte
16/8 og en automobildrejestige.
I andre byområder samt i
landområder er sluknings
toget sammensat af en auto
mobilsprøjte 16/8 samt en
slangetender med påhængs
eller
bæresprøjte.
Denne
sammensætning kan dog og
så godkendes, hvor et by
brandvæsen ikke råder over
automobildrejestige.
4

I områder, der ikke omfatter
større sammenhængende in
dustrier eller bebyggelser,
godkendes et slukningstog,
bestående af automobilsprøj
te 8/8, slangetender med på
hængseller
bæresprøjte
samt tankvogn.
Om stigemateriel siger ret
ningslinjerne fortsat, at et
hvert brandvæsen skal råde
over tilstrækkeligt materiel
til gennemførelse af person
redning i enhver bygning i
slukningsområdet, hvor stigerejsning er mulig. Er der
i området bygninger med
mere end 3 etager, skal stigematcricllet være i form af
en mindst 16 m-påhængsstige.

BEMANDINGEN
Brandinspektionens
ønsker
om 8 mand i førsteudryknin
gen blev ikke til noget krav.
I brandinspektørforeningens
talerør, „BRANDVÆRN“,
har vi set, at Kommunernes
Landsforening ikke har kun
net godkende denne mandskabsforøgelsc, fordi „det
beløb, Falck krævede for
udvidelsen, var ganske bety
deligt“! Oplysningen er sær
deles interessant for os.
Ønsket om de 8 mand er
imidlertid alligevel „listet
ind ad bagdøren“.
I retningslinjerne anbefales
følgende bemanding:

Det oprindelige krav om en førsteudrykning pä 8 mand er nu blevet til
en anbefaling.
HJÆLP 1/77

.Automobilsprøjte 16/8
- 6 mand
Automobilsprøjte 8/8
- 4 mand
Vandtankvogn
- 2 mand
Slangctender
- 2 mand
Automobildrcjcstige
- 2 mand
Det bemærkes dog, at mini
mum vil være en leder og 5
mand exel. brandinspektøren
(udrykningsledcrcn). Hermed
er førsteudrykningen i visse
tilfælde alligevel blevet ud
videt, og det må forventes,
at brandvæsener, der ope
rerer med 5 mand 4- udryk
ningsleder i førsteudrykning,
ikke mere vil blive godkendt.
Brandinspektor/udrykningsleder tælles nu ikke mere med som led i
førsteudrykning.

BRANDSTATIONERNES
PLACERING
Hvor man tidligere talte om
en afstand på max. 15 km
fra brandstation til brand
sted, anvendes nu begrebet
..udrykningstid“. Denne må
i fremtiden højst være 15
minutter fra alarmens mod
tagelse. Det vil sige, at der
i de 15 minutter er inklu
deret 5 minutters tilkaldel
sestid.
Endvidere siger de nye ret
ningslinjer, at hvor udryk
ningstiden overstiger 10 mi
nutter, skal der oprettes
brandkredse med en stedlig
beredskabsstyrke bestående
af en brandfoged og 3 5
brandmænd.
Er der tale om et område
med spredt bebyggelse med
beboelses- eller landejen
domme, skal beredskabsstyr
ken udstyres med håndsluk
ningsredskaber.
Er der derimod tale om fler
etages boligbyggeri, hoteller
m. v. eller mere omfattende
industribcbyggclse, bør be
redskabsstyrken udstyres med
en let automobilsprøjtc 8/8
med 4-800 liter vand eller
HJÆLP 1/77

med en vandtankvogn, der
medfører pumpe- og slange
materiel, altså ..et halvt“
slukningstog.
Er udrykningstiden
mere
end 15 minutter, bør den
stedlige beredskabsstyrke rå
de over motoriseret materiel
i enhver tættere bebyggelse.
DEN FREMTIDIGE
ADMINISTRATION
Del må forudses, at de nye
retningslinjer vil betyde nog
le ændringer i krav til sluk
ningsmateriel og udryknings
områder, når de løbende
brandoverenskomster
skal
fornyes. Heldigvis har brand
inspektionen fået fastlagt be
grebet „nærmeste brandvæsen“ som del brandvæsen,
* ■

der hurtigst vil kunne møde
i et område. Altså ikke alene
en afstandsvurdering, men
også en vurdering af udryk
ningstid og fastlagt bered
skab. Teoretisk set vil det
sige, at brand- og rednings
stationer med fast bered
skabsstyrke på stationen kan
få udvidet deres område på
bekostning af tilkaldestatio
ner.
De økonomiske konsekven
ser lader sig ikke opgøre
eksakt, men også i den nye
brandlovs § 3 stk. 3 er ind
føjet en passus om, at kun
tvingende grunde kan nød
vendiggøre ændringer med
væsentligt forøgede udgifter
for de implicerede kommu
ner.

’> z'

&1

gty’-Kommunerne har adgang til at protestere, hvis udgifterne bliver væ
sentligt forøgede.
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På baggrund af Falck-stationernes brandrapporter er an
tallet af brande i Falcks slukningsområder opgjort for året
1976.
I alt er 10.065 brande slukket og 173 forureningsskader be
kæmpet. Herudover er der til andre ydet assistance i 565
tilfælde.
Nedenstående oversigt viser brandenes fordeling på den
nødvendige slukningsmåde. Den procentvise fordeling er
sammenholdt med de tal, Statens Brandinspektion bragte
i HJÆLP nr. 2/76 på baggrund af to års brande, slukket
af alle danske brandvæsener:
Tidl.
Antal
°/o-andel
°/o-andel
2,2
1. Falsk alarm
175
1,7
2. Blind alarm
7,2
858
8,5
3. Skorstensbrand
5,2
549
5,5
4. Slukket før ankomst
1.208
12,0
13,4
5. Småredskaber
838
13,6
8,3
6. HT-strålerør
3.589
35,7
32,4
7. Et strålerør
988
9,8
7,9
8. 2-3 strålerør
1.304
13,0
11,0
9. Mere end 3 strålerør
556
5,5
7,1
10.065
100
100
Det ses, at mere end halvdelen af brandene er slukket før
ankomst eller let lader sig slukke (småredskaber og HTrør). Alene „slukket før ankomst“ tegner sig for ca. Ve af
alle brande.
De nye tal stemmer godt overens med tallene fra tidli
gere år.
De øvrige oplysninger om „gennemsnitsbranden 1976" for
tæller, at der i gennemsnit blev slået 3 rapporter, og at
hver brandmelding betød forbrug af 15 mandtimer.
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TH. BARNKOB:

BRANDMANDENS ÜDRÜSTNING
Nytænkning forventes i 1970-ernes Danmark - men
er vi for traditionsbundne? En forhåbentlig ikke for
fjern fremtid vil vise det, når det gælder brandman
dens personlige udrustning
- „Der hersker anarki på
området“.
- „Vi må ikke forfalde til
at blive en underafdeling af
herremoderådet“.
- „Vi må ikke lave noget,
som ingen vil bruge, fordi
det er for grimt“.
Det er altsammen bemærk
ninger fra BPU-udvalgets
første møde.
BPU-udvalget står for ud
valget for brandfolks per
sonlige udrustning nedsat af
Statens brandinspektion og
består af repræsentanter for:
Dansk
Brandinspektørfor
ening ved brandinspektør
Børge Rasmussen, Skander
borg,
Brandvæsener, der kun be
skæftiger
deltidsbrandfolk
ved brandinspektør Hans
Jensen, Odder,
Dansk Kommunal Arbejder
forbund ved brandmand Jør
gen Kjærsgård, Ålborg,
De Danske Redningskorps
ved stationsleder Preben Pe
tersen, Lyngby, og
Statens brandinspektion ved
distriktshrandinspektør T h.
Barnkob med vicebrandchef
Niels Kristoffersen som sek
retær.
Udvalget har som kommis
sorium fået: „At opstille
funktionskrav til en hensigts
mæssig personlig udrustning
for brandfolk omfattende
indsatspåklædning,
hjelm,
støvler, handsker og bælte,
samt fremkomme med for
HJÆLP 1/77

slag til en egnet udrustning,
som tilfredsstiller de opstil
lede krav“.
Udvalgets arbejde har til
formål at ændre afsnit B
(om udrykningsdragt) i Sta
tens brandinspektions uniformsbestemmelscr af 1973.
Bestemmelsernes afsnit A
(uniform) berøres ikke af ar
bejdet.
1. runde er kørt, og var der
forskellig opfattelse udvalgsmedlemerne imellem, var
det i meget begrænset om
fang. Nye ideer og tanker
var i højsædet, omend med
nogen betænkelighed over
for reaktionerne, men fuld
enighed var der om, at re
sultatet skulle være det bedst
mulige for brandmanden alle forhold taget i betragt
ning.
Indsatspåklædningen
skal
være 2-delt med lang jakke
og overtræksbukser. Mate
rialet skal have ringe brænd
barhed, stor slidstyrke, ringe
vægt såvel våd som tør, væ
re varmeisolerende og have
ringe
modtagelighed
for
smuds. Farven skal være
holdbar og have en vis re
flekterende virkning. Alle
indsatsdragter
skal
have
samme farve.
Hjelmen skal have en ydre
form, der kan afbøde stød
og slag på tilfredsstillende
måde hvilket bl. a. vil sige,
at kammen må se sine dage
talte. Indmaden skal virke

beskyttende og have gode
tilpasningsmuligheder. Hage
remmen skal være stilbar og
med
tilstrækkelig
styrke.
Materialet skal have god
flammemodstand,
varmemodstand og ikke være elek
trisk ledende, og hjelmen
skal have en holdbar synlig
farve. Der skal kunne på
monteres visir ved special
opgaver.
Støvlerne skal være lette,
vandtætte sikkerhedsstøvler.
De skal være smidige, skridsikre og give bedst mulig
isolation ved el-gennemgang.
Handskerne skal være fin
gerhandsker med lang, stiv
krave. De må ikke indeholde
materiale, der kan brænde
eller smelte ved i praksis fo
rekommende temperaturer,
og skal give god isolation mod
kulde, varme og vand.
Bælte og økse skal ikke høre
med til den personlige ud
rustning. Erfaringen har vist,
at bælte og økse er til gene
under meget af brandman
dens arbejde, f. eks. i vejen
for trykluftapparatet, sinker
iklædningen og m. m. Bæltet
med økse bør naturligvis fo
refindes, men som fast ud
styr på køretøjerne. Dette
bælte skal være solidt, be
kvemt, let at spænde, nemt
at fastgøre til
stigetrin
o. lign.
De anvendte materialer eller
de færdige udrustningsgen
stande
skal
underkastes
prøvning og skal - som be
vis for at de kan klare prøv
ningen - forsynes med god
kendt mærkning.
Denne personlige udrustning
skal være obligatorisk ved
alle brandvæsener med helog deltidsansat personale.
Noget tyder på, at brandvæ
senerne bør indstille sig på
et brud med traditionerne!!
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NY UDRYKNINGSBEK
*

8

4

Falck har endnu engang henstil
let, at udrykningskøretøjer (am
bulancer) også bliver kendeteg
nede ved deres farvekombina
tion. Så er enhver tvivl umulig i
trafikken.

Korpsets principielle hold
ning til udrykningskorsel er
følgende:

I tilslutning til den nye
færdselslov, der som be
kendt træder i kraft den 1.
maj d.å., vil der blive ud
arbejdet en række nye be
kendtgørelser, hvoraf især
to har meget stor interesse
for Falck. Det er udryk
ningsbekendtgørelsen
og
slæbebekendtgørelsen. Ud
rykningsbekendtgørelsen fo
religger i forslag fra Ju
stitsministeriet, og Falck
har efter høring i virksom
hedsnævnet givet sine kom
mentarer til ministeriet i et
brev den 11. januar.

To-kreds-bremsesystem
For at højne den alminde
lige
trafiksikkerhed
har
korpset foreslået ministe
riet, at køretøjer, der god
kendes som udryknings
køretøjer, skal være forsy
nede med et dobbelt-kredsbremsesystem.
Dette forslag er i overens
stemmelse med den opfat
telse, som alle Falck-medarbejdere gennem en trafik
rapport i 1974 gav udtryk
for. Rapporten er flere
gange omtalt i „Hjælp“ og i
„Falck-Bladet“ fra 1975.
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MDTGØRELSE PÅ VEJ!
Lydsignaler

Medens ministeriet i sit ud
kast til en bekendtgørelse
har bibeholdt bestemmel
serne om, at udryknings
horn skal være to-tonede,
har Falck foreslået, at der
også i bekendtgørelsen gi
ves mulighed for tilladelse
til anvendelse af andre ty
per lydsignaler, såfremt for
søg godtgører, at disse an
dre typer er bedre eller me
re driftssikre. Der tænkes
især på det såkaldte „Mac
Cloud horn" eller „Wauwau-horn". Falcks argument
er yderligere, at man inden
for en kortere årrække må
påregne, at de nuværende
mekaniske horn og luftkom

pressionshorn vil blive er
stattet af elektroniske lyd
signaler.
Vi ved, at vor opfattelse i
dette spørgsmål deles af
såvel brandvæsenerne som
FDM.
Både lyd og lys
Både brandvæsenerne og
Falck har overfor ministe
riet tilkendegivet, at udryk
ningskørsel normalt må væ
re kørsel med både lyd og
lyssignaler, idet det fore
kommer urimeligt, at red
derne i bekendtgørelse om
udrykningskørsel
nærmest
opfordres til at undlade at
bruge hornet, når domsto
lene tillægger dem skyld,
hvis der sker et uheld, hvor

kun udrykningslyset har væ
ret i brug.
Farver
Endnu en gang har Falck
henstillet, at Justitsministe
riet gennem udrykningsbe
kendtgørelsen bemyndiges
til at forbyde andre motor
køretøjers bemaling med
farver eller farvekombinatio
ner eller påskrifter, der gør
dem egnede til forveksling
med udrykningskøretøjer.

Det er vort håb, at ministe
riet vil følge disse henstil
linger fra de mennesker,
der i det daglige skal leve
med bekendtgørelsen, når
den bliver en realitet.

Ganske vist går vi Ind for,
at andre lyde end to-tonede
horn skal kunne anvendes
af udrykningskøretøjer. Men
de skal være kendte af be
folkningen og godkendte af
Justitsministeriet.
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Adfærd
ER DET NOGET
DER KOMMER OS VED?
Siden begyndelsen af 1960’erne har de højere læreanstalter,
først og fremmest Handels
højskolerne og Polyteknisk
Læreanstalt og Specialsko
lerne undervist de unge stu
derende i teorierne om, hvor
ledes ledere og medarbejdere
opfører sig på arbejdspladsen,
og hvorfor de netop gør sådan
og sådan i en aktuel situation.
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Formålet med dette har na
turligvis været at forsøge at
kanalisere nuværende lede
res store erfaringsmateriale
- suppleret med mere viden
skabelig forskning - til de
yngre studerende, med hen
blik på at gøre disse bedre
rustede til lederstillinger og
give dem bedre mulighed
for at påvirke en virksom

heds eller afdelings medar
bejdere i en ønsket retning.
Men medens vi som menne
sker tager tekniske frem
skridt i brug, bogstavelig talt
i samme øjeblik som de
fremkommer, går det lidt
mere langsomt, når det gæl
der fremskridt i retning af
at forstå og kunne dæmme
op for konflikter i et af
HJÆLP 1/77

mange grunde splittet sam
fund. Årsagen er ikke alene
aversion mod nytænkning.
Den har også meget med
forståelse af ældre lederes
og medarbejderes vanskelige
situation at gøre. Mange af
disse ledere og medarbejdere
husker stadig „de gamle da
ge“, hvor et ord var et ord,
en leder var ham, der be
stemte, og hvor man dyr
kede det, der idag med et
findt ord kaldes for nærde-

Organisationsteori fra USA
At Danmarks læreanstalter
som nævnt først begyndte at
arbejde med systematisk 1cdelsesundcrvisning i 1960’erne kan egentlig undre en
del. Teorierne og deres
grundlag kom hovedsagelig
fra USA, hvor væsentlige
undervisningsværker om det
te emne blev til allerede i
slutningen af 1940’ernc. De
er nu siden blevet oversat til
dansk og indgår som natur-

C-___

„I gamle dage talte man sammen og arbejdede sammen . .

mokrati. Man talte sammen
og arbejdede sammen. Den
anden version af disse „gam
le dage“ er den, at en med
arbejder blev betragtet som
en maskine. Hans personlige
forhold og indstilling var
nærmest
uden
interesse.
Hans mulighed for dygtig
gørelse ringe, alene af den
grund, at han ikke måtte bli
ve klogere end sin arbejds
leder, og at samme arbejds
leder nærmest havde håndsog halsret over sine ansatte.
En ordre skulle efterkom
mes - ikke begrundes.
En anden årsag er af øko
nomisk art. Viden og uddan
nelse koster penge, og må
lets relevans kan være van
skeligt at se for en virksom
hedsleder. „Man risikerer, at
de kommer tilbage fra sko
len og vil lave revolutioner“.
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lige lærebøger, samtidig med
at mindre, og mere for
ståelige, dele af ledelsesteo
rien dukker op på aften
skolekurser, fagkurser og i
dele af fagpressen.

„Man risikerer, at de unge kom
mer tilbage fra kursus og laver
revolutioner**.

Den moderne organisationsteori
kom fra USA.

Kommer også Falck ved
De fleste læsere af dette
blad vil erkende, at Falck
som organisation i de sidste
25 år har været inde i en
rivende udvikling, der yder
ligere blev forstærket i 1963,
da Falck og Zonen blev
sluttet sammen. En sådan
udvikling rammer først på
assistancesiden, hvor den
stiller krav til yderligere ind
sats af materiel og mand
skab. Dernæst rammer - el
ler gavner - den på beta
lingssiden, hvor der tilføres
flere og flere abonnenter og
flere og flere betalinger fra
det offentlige for udført
kørsel. Sekundært rammer
udviklingen organisationen,
der udbygges med flere sta
tioner, flere ledere til at sty
re stationerne, flere vagt
mestre til at ekspedere tu
rene, og flere styrings- og
ledelsessystemer til at sikre
den nødvendige koordina
tion. Denne sidste udvikling
er farlig, hvis man ikke tid
efter anden tager hele orga
nisationen op til revision.
Organisationen må tilpasse
sig, ellers sprænges den.
Men hvordan og efter hvil
ket mønster?
Det er i dag et fundamentalt
spørgsmål for alle Falck-ansatte. Ikke alene har vi en
latent risiko for, at vi får så
meget at lave, at organisa
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tionen ikke kan nä at følge
med. Vi lever også med risi
koen for, at nogle ganske få
elementer vil udnytte orga
nisationens svagheder til at
skaffe sig selv fordele eller
ændringer, som de i en min
dre organisation, i en kon
kurrencevirksomhed eller „i
gamle dage“ ville have haft
meget svært ved at skaffe
sig.
Falck som model
Med udgangspunkt i nogle
ganske få organsationsteorier, i første omgang fremsat
af professor Rensis Lickert
fra University of Michigan,
har vi forsøgt at „forfalske“
nogle generelle måleresulta
ter og få dem tilpasset
Falcks forhold. Vi ved godt,
at metoden er videnskabelig
ukorrekt.
I virkeligheden

burde vi have foranstaltet
vore egne målinger og skabt
vore egne resultater. Men vi
kan forsvare fremgangsmå
den ved at fremhæve, at re
sultaterne skal opfattes som
diskussionsgrundlag med de
hertil hørende forbehold.
Det ligger i ledelsen
Titlen på en populær bog
om lederskab fra nyere dato
angiver faktisk resultaterne
fra organisationsteoretiker
ne. Ikke som noget fordøm
mende. Men som en konsta
tering af, at tryk avler mod
tryk og at det på langt sigt
er betydelig mere gavnligt
at studere adfærd fremfor at
udstede dekreter. Og her er
det, at den såkaldte arbejds
gruppe spiller en central rol
le. Der er nogenlunde enig
hed mellem teoretikerne om,

at en virksomhedsledelse
kun kan udnytte sine men
neskelige ressourcers kapaci
tet fuldt ud, hvis de enkelte
medarbejdere er medlem af
en eller flere effektivt fun
gerende arbejdsgrupper.
For en Falck-station vil det
altså sige, at man opnår den
højeste effektivitet, den bed
ste trivsel og det bedste sam
menhold, hvis man kan få
de forskellige medarbejdere
til at arbejde sammen som
små grupper (hold). Forud
sat at ledelsen på stationen
er indstillet på og arbejder
med i en sådan organisa
tionsmodel. Modstykket til
gruppeorganisationen er py
ramiden, hvor chefen kan
sidde gemt bag sit skrive
bord og udstede ordrer men
hvor
præstationsni
veauet også er derefter.

BRAND-

AUTORITÆR ORGANISATION

Stationens personale :
SL :
A :
VM :
RF :

12

1 staf ionsleder
2 assistenter
5 vagtmestre
2. redningsførere

H1/2:
3+2":
DH
:
BRM :

ax7 døgnvag tsreddere, heraf axi rf
2*4 "3+2"vagter
a dagvagter ( mekaniker og falckoline)
12 deltidsbeskæftigede brandmænd
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I figur 1 har vi prøvet at
lave en sådan gruppeorgani
sation på en mellemstor
Falck-station med 35.000 as
sistancer pr. år. Personalet
består af 1 stationsleder, 2
assistenter
(døgnvagt),
5
vagtmestrc/aspiranter, 20 red
dere og 2 redningsførere
fordelt på 2 døgnvagtshold
à 7 mand og 2 „3+2“ hold
à 4 mand. Desuden har sta
tionen en mekaniker og en
falckoline på dagvagt, og
endelig er der til stationen
knyttet 12 deltidsbeskæfti
gede brandmænd.
Man kan ikke af tegningen
udlede noget om de to orga
nisationer i forhold til hin
anden. I den autoritære or
ganisation - pyramiden styrer stationslederen suve
rænt hele stationen. Han be
nytter sine assistenter til at
få udført ordrerne, og vagt
mestrene „svæver“ lidt midt
imellem. De har kontakt
med alle grupper på statio
nen, men ved egentlig ikke
rigtigt, hvem de skal holde
sig til. Stationslederen er ik
ke bange for nogen. Han er
autoritær af sind. Men må
ske er han lidt bange for
brandinspektøren
alligevel.
Han er jo den, der skal kon
trollere.
Derfor er denne indtegnet
med punkteret linie. 1 grup
peorganisationen har man
forsøgt at få de forskellige
hold til at arbejde sammen
som grupper. Der kan godt
være en smule konkurrence
mellem grupperne. Men de
overlapper hinanden på den
måde, at mindst 1 person i
hver gruppe er medlem af
en anden gruppe på statio
nen. Stationen ledes af en le
dergruppe, hvor stationsle
deren stadig er den formelle
leder, men hvor de forskel
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lige andre medlemmer på
demokratisk vis er med til
at præge hinanden. Stations
lederen kan ikke i denne or
ganisation fortsat være ud
præget autoritær. Men han
kan godt være den, der har
det afgørende ord. Respek
ten for hans ord bliver nem
lig meget større, hvis hans
beslutning er truffet i grup
pen på demokratisk vis.
Demokratisk og autoritær le
delse er nemlig ikke altid
modstykker.

Mindre fravær
Man må antage, at et af
Falcks mål er at få udført
sine assistancer så hurtigt og
effektivt som muligt. Effek
tiviteten måles ikke alene i
antallet af rapporter. Også
forhold som vognparkens
vedligeholdelse og medarbej
dernes pligtopfyldelse spiller
ind. Med hensyn til sidst
nævnte har Rensis Lickert
målt forholdet mellem grup
pesammenhold og fravær
(sygdom etc.).

Fig. 2

FRAVÆR OG SOLIDARITET

Ledelsesformen afhænger dels
af organisationsformen og
dels af personlige adfærds
forhold som f. eks. lederens
egen indstilling og - ikke
mindst - de forskellige med
arbejderes indstilling til le
delse.
Selv om det lyder uartigt i
vor dags Danmark, er det
faktisk sådan, at nogle med
arbejdere absolut ikke ønsker
sig for demokratiske for
hold, men gerne ser en mere
fast styring af sig selv og
sine omgivelser.

Det ses heraf, at de medar
bejdere, der føler og udta
ler, at de har et bedre sam
menhold end andre, også fø
ler dette sammenhold i prak
sis, og som følge heraf kun
er fraværende i så ringe om
fang som muligt. Naturligvis
skal dette ikke opfattes som
en opfordring til at gå på
arbejde med 39°’s feber og
influenza, men måske er der
alligevel noget om, at de,
der ikke føler sig i godt
samarbejde på en arbejds
plads, også er en del fravæ
rende?
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Stor forskel
Med udgangspunkt i de
amerikanske
undersøgelser
forestiller vi os 2 Falck-stationer, X og Y. På station X
er man ikke særlig solida
riske overfor hinanden. Der
er hos medarbejderne også
en udpræget negativ hold
ning overfor stationsledelsen
og ledelsen i det hele taget.
Og medarbejderne har en
klar følelse af, at stations
ledelsen er negativ overfor
dem. Station Y har derimod
en stor grad af solidaritet i
alle led. Man er fra medar
bejdernes side positivt ind
stillet overfor overordne
de, ligesom stationsledelsens
holdning til medarbejderne
er over middel. Lad os se
lidt på resultaterne:

Fig. 3
PRODUKTIVITET

%

FALCK-STATION X

4

(den negative)

BEKLAGELSER

OG
FALCK-STATION Y

Den udstrækning
i hvilken medarbejderne først
går til stations
ledelsen med
beklagelser.

(den positive)

%
100
68
%

50

Hvilken er DU
ansat på???
Station
X
Y

Fig. 5
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4

Medarbejdernes følelser afy
at de har frihed til
at ansætte deres eget tempo.
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___ _

3,0

3
2
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FULDSTÆNDIG
FRIHED

RET STOR
frihed

NOGEN
FRIHED

d KUN LIDT
I FRIHED

71%

Station

X

40%

Station

X

Station

Y

Det ses klart, at den positive
station Y også er den mest
produktive. Bemærk at pro
duktivitet som nævnt ikke
alene skal ses som udtryk
for antallet af rapporter, og
at Y’s positive indstilling
måske kan skyldes en mere
gruppcoricntcrct og demo
kratisk ledelse end hos sta
tion X.
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Som det fremgår af figur 4,
er man hos station Y også
mere tilbøjelig til at ordne
beklagelser lokalt, medens
station X i større udstræk
ning bruger andre stationer,
fagforeninger, regionsnævn,
virksomhedsnævn o.s.v. som
klagcccntraler for interne
forhold. Og med hensyn til
arbejdstempoet føler station
Y’s medarbejdere, at de me
re frit kan fastsætte dette.
Hvilket skal ses i sammen
hæng med den omstændig
hed, at de samtidig er de
mest effektive (figur 5).
Sammenfattende kan man
om dette eksempel sige, at
den station, der forstår at

Station

Y

0

INGEN
FRIHED

skabe et positivt forhold
mellem alle medarbejdere,
også er den station, der vil
opnå de bedste resultater.
Og dette med det positive
forhold er absolut ikke alene
et spørgsmål om ledelsen på
stationen. Det er i lige så
høj grad et spørgsmål om
medarbcjderindstilling. Det
hjælper f. eks. ikke meget, at
en stationsledelse viser en
positiv indstilling til demo
kratisk styring, hvis en min
dre gruppe medarbejdere
prøver at skabe antihold
ning, og i den hellige solida
ritets navn forsøger at på
virke kollegerne til at holde
sig på afstand af ledelsen.
HJÆLP 1/77

Målet med jobbet
Hvad er egentlig målet med
jobbet? At tjene mange pen
ge? At få gode arbejdsfor
hold? Megen frihed? 37,40
kr. i timen? Kommunal an
sættelse? Blive stationsleder?
Hjælpe andre?
Ingen kan med sikkerhed
svare for 4.371 fastansatte
Falck-folk. Heller ikke tillidsmændene. For målene er
måske ikke 4.300 forskellige,
men alligevel så spredte, at
de næppe lader sig gengive
generelt. Vi har f. eks. hørt
om en redder, der havde det
mål at gøre tjeneste på en
ganske bestemt station på et
ganske bestemt vagthold.
Han kunne ikke forklare
hvorfor. Kun at det var
hans mål.
Men det er gennem under
søgelser klarlagt, at målene
hos medarbejderne absolut
ikke behøver at være de
samme, som de mål, deres
arbejdsledere tror at de har.
Se bare på nedenstående
skema:

Målet med jobbet er forskelligt. Nogle ønsker sig en fast stilling, der
giver mulighed for at stifte famille og få eget hus.

Høj løn vurderes af medar
bejderne f. eks. ikke så højt
som fast arbejde og fast løn
(28 % ctr. 61 %), medens
31 % af arbejdslederne tror,
at medarbejderne ønsker høj
løn. Modsætningsvis vurdorer medarbejderne selv
andre forhold som f. eks.
godt sammenhold (36 %),
interessant arbejde (22 %)
og at have det godt rned sin

Fig. 6

Vurdering af onsker t il et joo.

A
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B
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Chance for at
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det med arbejds
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arbejdsleder (28 %) betyde
ligt højere end deres fore
satte tror. Det er ganske in
teressant og er teori om, på
hvilke områder der kan sæt
tes ind.

Ledelsesproblemet
Vi har før været inde på, at
mange konklusioner peger i
retning af en udpræget de
mokratisering og undervis
ning af såkaldte „mellem
ledere“. Vi kan nok også
rose os af, at det demokrati,
der skrives om i teoribøger
ne, i meget stor udstrækning
fungerer i praksis på mange
Falck-stationer (især de min
dre), hvor både leder og as
sistenter har deres daglige
gang i opholdslokalerne, og
hvor man sidder og løser
småproblemerne i mindelig
hed.
Men har vi valgt vore ledere
godt nok? Eller skulle vi
have rekrutteret nogle flere
udefra? Der er nok at hente,
fremfor måske utilfredse
reddere. Rensis Lickert har
imidlertid også nogle inter
essante målinger, der viser,
hvorledes man i udvælgelsen
af ledere kan have forskel
lige opfattelser.
15

Fig. 7
ASSISTENT, DER EFTER LEDELSENS VURDERING
STÅR TIL
FORFREMMELSE

HAR EN
"TVIVLSOM
KARRIERE
I KORPSET

KOLLEGAER
OG REDDERE
MENER:

Han lever for
FALCK

Han lever for
FALCK

Han plejer
sine egne
interesser

Han plejer
sine egne
in+eresser
Han virker
for os

Han virker
både for
FALCK
og for os

Han virker
både for
FALCK
og foros

Den tvivlsomme“ efter le
delsens vurdering - B - har
måske chancen for at blive
en bedre Falck-leder end A,
der for en større del end B
får skyld for at pleje sine
egne interesser. Disse inter
esser kan -f. eks. være ambi
tioner på bekostning af an
dre. Populært sagt kan det
godt tænkes, at A har gjort
sig alle mulige anstrengelser

for at blive bemærket frem
for B. At A så bliver den
foretrukne er så bare ærger
ligt.
Men mellemlederne skal og
så have frihed til at kunne
organisere den tilværelse, de
er sat til at sørge for. Det
fremgår umiddelbart af fi
guren nedenfor, at denne
frihed er meget vigtig for
produktionen.

Fig. 8
ARBEJDSLEDERE,
SOM ER UNDER STRAM STYRING/GENEREL STYRING
100
Meget
producerende
afdelinger

Lavt
producerende
afdelinger
16

’/o

Sammenligningen
Den sammenlignende be
tragtning af ledelsesformer
og resultater er meget svær.
Men vi vover den alligevel i
forenklet form. I skemaet
på side 17 har vi stillet
den autoritære ledelse over
for den demokratiske. Med
den konsultative i midten.
Vel vidende, at de fleste le
delsestyper har noget af alle
tre typer i deres adfærd. Der
er rigelig plads til kompro
mis’er.
Den konsultative Falck-le
der er nok den mest typiske
hos os. Det er ham, der af
naturen er autoritær og ger
ne ville slå med pisken, men
som vælger at spørge sig
frem i stedet. Han opnår
faktisk mange ting og har
ikke svært ved at overføre
den demokratiske dagligdag
til det næsten militært le
dede ulykkes- eller brand
sted, hvor man må give en
vis herre i organisations
teoretikere og bare udstede
ordrer, der skal adlydes.
Men alligevel er det som
om, at demokraten kan opnå
mere. Han kan sikre sig en
hel del information fra og
virkelyst hos medarbejderne,
som de andre ledere ikke
får.
En enkel demokratisk le
delse og organisation på
nogle få stationer duer bare
ikke. Organisationsformerne
har nemlig den svaghed, at
de er tilbøjelige til at produ
cere folk, som egner sig godt
til at fungere indenfor det
bestående system, og det be
tyder, at de få bliver færre
og de mange bliver flere.

Det moderne samfunds
dilemma
Hvis vi standser op her, må
vi konkludere, at netop den
ne evne for organisationerne
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rig. 9

FIGUR 9/MEDARBEJDERNES HOLDNINGER.
Sammenligning mellem autoritær og deltagende (demokratisk) ledelse

og organisation. Kilde: Rensis Likert.
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til at forme mennesker, der
passer ind i systemet, er et
dilemma. Medens autoritære
virksomheder og organisa
tioner udvikler mere eller
mindre uselvstændige men
nesker, producerer skolerne
og de højere læreanstalter
en ny generation af følelses
mæssigt og socialt enga
gerede personer, der har lyst
til at prøve samspil, initiativ
og demokrati, når de kom
mer ud i virksomhederne.
Når det i første omgang ik
ke lykkes - måske fordi de
ikke har tålmodighed nok til
en tilvænningsperiodc, - bli
ver de enten skuffede og
dermed mindre engagerede,
eller også kaster de sig ud i
organisationsarbejde og an
det, hvor de gennem debat
ter og argumentering forstår
at blive værdsat. Herved kan
ske det for både dem selv
og kolleger farlige, at de
danner grupper i virksomhe
den med andre mål end
virksomhedens egne. Det
kan eksempelvis være red
dergrupper, der aktionerer
for at få mere i løn, eller le
dergrupper,
der arbejder
mod et uundgåeligt demo
krati på arbejdspladsen, el
ler andre grupper, der me
ner at kunne benytte en el
ler anden trumf for at få
egne mål igennem fremfor
andre. Herved dannes kon
fliktstoffet, og når det er
farligt både for virksomhe
den og for medarbejderne
hænger det ikke mindst sam
men med, at jo mere demo
kratisk virksomheden er op
bygget - des lettere tillader
den at grupper danner sig
med tværgående eller sabo
terende mål. Blandt andet
fordi demokrati kan udnyt
tes til mindretalsdiktatur.
PK
Næste nummer:
Koufliktteori
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OLIESKADE I
ÅRHUS HAVN

Tirsdag den 4. januar 1977
kom Århus-stationen på sin
hidtil største forureningsop
gave.
18.45 indløb melding
at en del svær fyrings
var løbet ud i oliehav-
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5 minutter efter afgik statio
nens motorbåd „Falcken"
på rekognoscering i havnen,
mens vagtcentralen efter de
eksisterende planer tog sig
af underretning af de for
skellige personer og instan
ser, der skal orienteres i
denne situation.
Oliepølen med de ca. 200
tons olie blev fundet ude på
åbent vand i Århus-Bugtcn.
„Falckcn“ sørgede med bi
stand fra havnens lodsbåd,
der i mellemtiden var sejlet
ud, for, at olien ved hjælp
af flydespærringer blev truk
ket ind i havnen. Her blev
den lukket helt inde med
flydespærringer,
dels
fra
Falcks egen beholdning og
dels fra Midtkraft og Århus
havn.
I første omgang forsøgtes
- olien optaget ved hjælp af 6
slamsugere, som personel fra
stadsingeniørens kontor i
Århus
kommune
hurtigt
HJÆLP 1/77

kolde vand var blevet så
tyktflydende, at arbejdet i
stedet blev klaret ved hjælp
af en snes lastvogne med
HJÆLP 1/77

læssegrab. Olien blev læsset
i containers, der herefter gik
til Kommunekemi i Nyborg.
Den næste dag blæste det

op, ligesom den almindelige
trafik i havnen gjorde van
det mere uroligt. Oliepølen
blev derfor sikret med ydcr19

Udlæg af flydespærring fra „Rednlngsfalcken“.

Arhus Kommunes eksplosionssikre slamsugere har været Igang
I mange tilfælde de sidste par år.

« Olien blev læsset i containere og bragt til Kommunekemi I Ny
borg.

ligere flydespærringer, der
af SOK blev rekvireret fra
CF og fra Flådestation Fre
derikshavn.
Kun 200 liter olie „slap løs“
og blev senere af kommu
nens personale fjernet fra
stranden ved Risskov, hvor
det var drevet ind.
Den 6. januar kl. 03.45
meldtes alt materiel og
mandskab hjemme. Et kæm
pe rengøringsarbejde fore
stod, men havnen var „ren“
igen. I de forløbne 57 timer
havde mandskab fra Århus
og omliggende stationer væ
ret på operation „oliepøl“,
og vagtcentralen i Århus
havde talt med så at sige
alle, der rådede over egnet
olieskademateriel.
Mange
flydespærringer blev ødelagt,
og regningerne fra de assi
sterende parter vil sikkert
løbe op i et beløb på 1-2
milhoner kroner. Men ligeså
sikkert er det, at var oliepø
len først sluppet løs, var ud
gifterne blevet 10 gange så
store.
Miljøstyrelsens specialist i
forureningsopgaver, orlogs
kaptajn P. S. Stamp, fortæl
ler:
„Jeg kom til Århus onsdag
aften, d.v.s. ca. 1 døgn efter
indsatsens start. Allerede da
var en stor del af olien
bragt op. Efter samtale med
personer fra de involverede
instanser er det mit indtryk,
at hele redningsindsatsen er
forløbet imponerende godt.
Selv om de fra starten an
vendte flydespærringer nor
malt kun er anvendelige in
de i havnen, var det små
mængder olie, der ikke blev
stoppet. Det er min opfat
telse, at arbejdet har været
godt organiseret, og at ind
satsen er forløbet særdeles
fint“.
- greve HJÆLP 1/77

BREVE UDEFRA
Falcks Redningskorps
Må vi hermed takke alle, der gjorde en indsats for at redde Théresés liv fredag den 26.11.
fra Tokkekøbvej til Hillerød og derfra til Rigshospitalet.
Vi beundrer Jer for Jeres samarbejdsevne og hurtighed.
Med venlig hilsen og tak
Vera og Kaj S. Petersen
Allerød
Fra Birkerød oplyses, at pigen efter færdselsuheld blev transporteret til Hillerød af red
ningsfører Kaj Andersen, samt redderne Flemming Olsen og Kjeld Andersen. Kort efter
overførtes hun til Rigshospitalet, hvor lægerne desværre ikke kunne redde hendes liv.

Falck
Kalundborg
I juli, da jeg besøgte Kalundborg, var jeg så uheldig at falde ned ad en trappe.
Jeg vågnede først op, efter at jeg var kommet på hospitalet, og på mit spørgsmål om,
hvordan jeg var kommet der, oplyste sygeplejersken, at Falck som en helt naturlig ting
havde bragt mig dertil.
Skønt jeg ikke erindrer, at De transporterede og afleverede mig, må det være blevet gjort
både hurtigt og sikkert, og jeg har igennem turistinformationen modtaget nogle skriftlige
informationer om Deres organisation.
Jeg ønsker at takke for alt, hvad De har gjort for mig.
L. Lageweg
Holland
(Oversat fra engelsk)
Fra Kalundborg oplyses, at assistancen blev udført af vagtmester Ole Zastrow og redder
Kurt Zacho.

Falck
Maribo
Jeg ønsker hermed at takke personalet på station Maribo for den enestående service,
der blev ydet mig i Rødbyhavn.
Min vogn var brændt sammen ved Lübeck, og jeg blev selv forbrændt i ansigtet af
kogende vand. En venlig bilist hjalp mig til et hotel, hvor jeg fik brandsalve, og trak
derefter min vogn til Puttgarden.
Fra færgen fik vi kontakt med station Maribo, der lovede at være i Rødbyhavn ved
færgens ankomst 20 minutter senere med en kranvogn. Jeg må tilstå, at min begejstring
for Falck-Zonen var stor, da jeg fra færgen kunne se Falck holde ved broklappen. Jeg
havde selv skaffet mig kørelejlighed til København.
Da jeg dagen efter ringede til autoværkstedet i Hørsholm for at meddele bilens ankomst,
kunne man der fortælle, at den allerede var ankommet.
En så effektiv service er mere end Falck-abonnementet værd.
Med venlig hilsen
Frank Bentier
Kvistgård
Assistancen blev udført af vagtmester Jørgen Hansen, redder Børge Rasmussen og
redder Evald Bleibach, Maribo.
HJÆLP 1/77
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Falck, Lyngby
Som mangeårig abonnent benytter jeg jul og årsskifte til at sende en hilsen og varm
tak for fremragende service!
Som mangeårig chef for Sjællandske Telegrafregiment, der oen over har en analog
serviceopgave, har jeg gang på gang konstateret om Falck: „Det kunne mine tele
grafsoldater ikke have gjort bedre!“
To ting fortjener især anerkendelse:
a) Hjælpen ankommer altid før man lover den! I dag oplevede vi det to gange.
b) Man moder aldrig sure miner - skønt hjælperen vel ofte må tænke: „Det kunne
du nok selv have fundet ud af!“ Altid glade smil og gode råd!
Det er kort og godt eksemplarisk - og jeg er sikker på, at brugerne kun finder det
ret og rimeligt, at vi må betale lidt mere.
Min kone og jeg sender derfor hver og en vor hilsen, dybeste respekt og alle gode
ønsker for 1977.
Deres
A. V. Hensch
Oberst

Falck
Nykøbing F.
Da det er mig umuligt at få sagt tak til alle, uden måske at glemme nogen, vil jeg
meget gerne herigennem sende alle der hjalp os på Toreby Alderdomshjem en hjer
telig tak for den store indsats.
Tak fordi I hjalp beboerne så hurtigt ud, at de bagefter ikke engang var klar over,
at de havde været i livsfare.
Endnu engang tak
Else Marie Baadsgaard
Fra Nykøbing F. oplyses, at ovennævnte tak refererer sig til en brand på alderdoms
hjemmet. I forbindelse med slukningsarbejdet deltog mandskab fra Nykøbing F., Ny
sted, Sakskøbing og Maribo.

Falck, Ringsted
Først tak til vagtmester Vagn Hansen for hans hurtige beslutning om at sende en
ambulance til min syge mand, dernæst en tak til redder Hans Nielsen for hans
kørsel, til sidst og ikke mindst, hjertelig tak til redder Emil Czerkas for et stort og
energisk arbejde med at give min mand hjertemassage, da han fik hjertestop under
vejs til sygehuset. Med stor dygtighed og præcision varede det ikke længe, før Emil
fik hjertet i gang igen. Da fik jeg set, hvad en redder står inde for. Tak alle tre.
Venlig hilsen
Ingrid Hansen
Ringsted

Falck
Ruds Vedby
Hermed min varmeste tak, til stationsleder og hver enkelt redder, for hjælpen under
min lange sygdom. Altid kommer I med smil, venlighed og opmuntring, som har glædet
mig meget, tak for jeres besvær, tak for jeres måde at være på, tak for alt.
Mange venlige hilsener
Martha Møller
Gørlev
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Direktør Jørgen Falck
Falck-Huset
Vi føler stor trang til at takke brandmandskabet fra Falck i Sindal, Hjørring og Hirtshals,
samt vore lokale brandfolk og vore egne medarbejdere for den enestående indsats de
øvede under ledelse af overassistent Svend Jensen, Hjørring ved branden på vor virk
somhed.
Få minutter efter ildens opståen så vi i øjnene, at vor virksomhed, vi havde opbygget gen
nem 12 år, ville blive totalt ødelagt. Men efter at Falck-folkene kom til stede, gik der ikke
lang tid, før vi kunne se, at her var der folk, som forstod at organisere og sætte ind med
slukning af ilden på de rette steder. Efter ca. 45 minutter var faren drevet over.
Hvad det har betydet for os og vore medarbejdere, kan man forstå, når vi nu, ca. 2 uger
efter, igen er i fuld gang med arbejdet på fabrikken, og da der samtidig er sparet million
beløb, kan vor taknemlighed vanskeligt udtrykkes i ord.
Men vi ønsker alligevel gennem disse linier at udtrykke vor store tak til alle, der deltog i
slukningsarbejdet.
Karen og Ingemann Christensen
Listefabrikken I. C. Bindslev
Falck
Fredericia
Med tak til de to reddere, uden hvis hurtighed, dygtighed og kompetence min kone ikke
havde klaret det.
Med venlig hilsen
C. Deleuran
Fra Fredericia oplyses, at ovenstående hilsen kom med en lille erkendtlighed til redderne
Kurt Christensen og Hans Jørgen Fischer. Fru Deleuran havde fået et stykke æble galt
i halsen og kunne ikke få luft. Undervejs i ambulancen lykkedes det redderen at få frem
medlegemet ud.

Falck, Nyborg
Jeg vil ikke undlade at takke Dem for den lille, men for mig store „bagatel" som Deres
meget hjælpsomme og venlige inspektør udviste i Knudshoved færgeleje ved i løbet
af 10 minutter at lade to ringe, som jeg havde glemt, afhente på Hotel „Hesselet".
Det er sjældent, at man nu om dage møder virkelig hjælpsomhed og derfor endnu
en gang TAK!
Med venlig hilsen
A. Danemand-Jensen
Helsingør
Assistancen blev udført af vagtmester Gunner Johansen, redder Bent Winther, Nyborg,
og salgsinspektør Finn Madsen, Odense.

Falck
Vejle
Som kredsformand for dyrenes beskyttelse i Danmark, ønsker jeg på foreningens vegne
at udtrykke tak for den indsats, som tre af Deres ansatte udførte under „operation hval"
på Vejle fjord den 11. ds.
Uden Svend Damsgaard, Sørensen og Frederiksen’s dygtighed, var operationen ikke for
løbet som den gjorde, og den ville ikke være endt på den lykkelige måde, hvorpå det hele
blev afviklet.
Jeg ønsker at bemærke, at når Falck påtager sig en opgave, bliver den udført perfekt.
Vil De bringe min store tak til de tre ansatte medarbejdere.
M. M. Holm
HJÆLP 1/77
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FALCK
PÂ FÆRØERNE
I det danske øsamfund, Fær
øerne, bor omtrent 40.000
mennesker. Der er to min
dre sygehuse og et stort i
Thorshavn, som er den
største by. Og indtil for kort
tid siden var der kun to am
bulancer til at dække de
mange øers behov for ambu
lance- og sygckørsel. Begge
ambulancer med hjemsted i
Thorshavn, og under for
valtning af brandvæsen og
sygehuspersonale.
Færøsk Røde Kors var in
teresseret i uddannelse af
førstehjælpere og tog kon
takt med Dansk Røde Kors,
som sendte landssekretær

Jørgen Petersen til Færøerne
for at inspicere forholdene
hos Røde Kors dér. Under
besøget opnåedes kontakt
med Sammenslutningen af
Frivillige Bjærgningsforenin
ger, og talen faldt på Falck.
Repræsentanter for bjærg
ningsforeningerne besøgte i
eftersommeren 1976 Falck i
Gladsaxe, og korpsets Ford
Transit dobbeltambulancer
blev fundet egnet til Fær
øernes behov. Antallet blev
bestemt til tre udover de to,
man i forvejen havde. Sam
menslutningen af Frivillige
Bjærgningsforeningcr
blev
udset til at betjene ambulan-

Prssident for Dansk Røde Kors, hrs. Erik Stampe, fik overrakt ambu
lancernes nøgler af stationsleder Ole Falck.
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cerne, men - og der var et
stort men - de økonomiske
midler manglede.
Færøsk Røde Kors, der ved
en indsamling havde skaffet
80.000 kr., besluttede imid
lertid at financière indkøbet
af ambulancerne i Danmark.
Endnu engang blev Falck
kontaktet, og det blev aftalt,
at Falck skulle levere tre
brugte Ford Transit dobbelt
ambulancer fuldt udstyret
og i samme stand, som man
kræver det herhjemme.
I november 1976 rejste
landssekretær Jørgen Peter
sen, Dansk Røde Kors, og
stationsleder Ole Falck, Gre
ve, til Færøerne med de før
ste to ambulancer. Sidst
nævnte for at instruere i
brugen af ambulancerne. En
er blevet udstationeret på
Vaagø, en anden i Fugle
fjord. Den sidste ambulance,
der forventes leveret til for
året, skal udstationeres i
Kollefjord.
Inden Ole Falck rejste hjem,
blev det aftalt, at seks mand
fra Færøerne skal gennemgå
Ambulancekursus I på Landtransportskolen i Hvidovre.
Den samlede pris for de tre
ambulancer med udstyr, le
vering samt uddannelse af
seks mand ventes at blive
omkring 60.000 kr.
ruth
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„Falck i flyvende fart“
er gået I luften igen
Flyvetjenesten opstod i august 1934
med et to-motors Monospar ambulance
fly, der primært var baseret på patientog proviantflyvning inden for landets
grænser, men først i 1946-kom der for
alvor gang i flyvningen. Senere fik man
tilladelse til taxaflyvning. I 1958 indgik
flyvetjenesten et samarbede med mo
tororganisationerne om hjemtransport
af syge og kvæstede skandinavere fra
udlandet og ERA opstod. I perioden
indtil 1969 blev mere end 2000 skandi
navere bragt hjem fra udlandet med
Falcks Flyvetjeneste. Denne udvikling
var så interessant, at man lavede fil
men „Falck i flyvende fart", der blev
vist overalt i landet. I 1969 afhændedes
som bekendt flyvetjenesten til Maersk
Air, og filmen mistede sin aktualitet.
I 1974 blev der imidlertid købt et Brit
ten Norman Islander ambulancefly, og
Falcks ny flyvetjeneste fik hovedkvarter
på Fyn. Samtidig tog man den gamle
film op, føjede nyt til, og i dag har man
en flyvefilm, der både er historie og
aktuel beretning om dén nuværende
flyvetjeneste.
Filmen er nu til udlån via selskabernes
filmafdelinger samt Erhvervenes Film
center. Allerede nu er der mange be
stillinger - så vær i god tid!

Luftpudedonkrafte
er nu udstationeret på følgende stationer: Aal
borg, Arhus, Viborg, Randers, Vejle, Odense,
Næstved, Hjørring, Nyk. M, Herning, Esbjerg,
Haderslev, Hillerød, Holbæk, Slagelse, Nyk. F
og Vesterbro.
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Pennevenner
For mange brand- og redningsfolk er den dag
lige dont mere end bare et arbejde. Det er en
hobby. Nogle samler brandhjelme og knap
per, mærker og brochurer. Andre fotograferer
og laver scrapboger, og andre igen bygger
modelbiler. Men fælles for dem alle er, at de
gerne vil i kontakt med ligesindede for at ud
veksle meninger og erfaringer, bytte billeder
etc.
Fra Australien har en brandmand skrevet til
os. Han samler brandhjelme, mærker o.s.v.
fra hele verden og er nu interesseret i at brev
veksle med personale fra Falck. Interesserede
kan skrive til
Graham Ashton, Senior Fireman
N.S.W. Fire Brigades
89 Ladbury Avenue,
Penrith. N.S.W. 2750
Australien
Fra England onsker
Norman Cook
52 Elmwood Road
Wordsley
Stourbridge
West Midlands, DY8 5JS
England
at komme i kontakt med Falck-personale. Han
arbejder inden for ambulancesektoren og er
specielt interesseret i opbygning og organisa
tion af ambulanceberedskab, ledelse, rekrut
tering og uddannelse samt køretøjer og ud
styr.
Storkøbenhavn forventes at være overgået til
2m bånds radio ved udgangen af marts 1977.

Pr. 1.1.1977 er indgået nye bådaftaler med Aars
og Farsø kommuner.
Falcks „Skolebus“ nedlagt
I Hjælp 5/76 omtalte vi station Svendborgs sær
prægede skolebusrute Skarø-Svendborg og re
tur. Gennem tre år har stationens båd Redningsfalcken været eneste transportmulighed
for Skaros born, når de skulle til og fra skole
i Svendborg.
To dage før jul sejlede Redningsfalcken for
sidste gang bornene i skole, og Leif Weiskvist,
Henning Lyloff og Jørn Flemming, der har fo
restået den daglige transport i al den tid, måtte
tage afsked med deres små kammerater. Det
var vemodigt. Der havde været så mange søde
og sjove oplevelser forbundet med jobbet som
„skolebuschauffør“. Og den sidste tur blev da
også noget ud over det sædvanlige. Ved Skarobroen var nogle forældre mødt op sammen
med børnene for at takke Falck-folkene for de
res indsats i den forløbne tid. Og en flaske
blev overrakt. Om bord var der pyntet op med
julelys og -dekorationer, og eleverne blev trak
teret med kakao og wienerbrød.
Ved ankomsten til Svendborg havn blev bør
nene som sædvanlig afhentet af vognmand
Paaske. Og Redningsfalcken kunne returnere
til sin plads. Efter juleferien har den nye
Hjortø-båd overtaget Falcks usædvanlige job.
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4^*1 DÆKKER ABONNEMENTET?
Vi indfører en ny spalte i „Hjælp“. Dækker abonnementet?? For at få afklaret tvivls
spørgsmål. For at belyse konkrete sager. For at give generelle retningslinier for abon
nementsbetingelsernes fortolkning.
Vi vil ikke komme med reklameprægede superlativer eller selvrosende omtaler.
Men vi vil gerne hjælpe med til, at alle Falck-medarbejdere fortsat har forståelse for,
at abonnenterne er grundstammen i korpset. Og stammen skal behandles med omhu
- ellers kommer der ingen blade på træerne til næste år.
Hvis en medarbejder har noget - en sag, et spørgsmål eller en diskussion - som
han/hun mener bør belyses, hører vi meget gerne. Ring eller skriv.
Redaktionen

KAN MAN

BLIVE
KØRT PÅ
ARBEJDE
AF

FALCK
*>
■

Usmidigt!
Jeg faldt mandag aften, forstuvede min fod
og ødelagde nogle ledbånd.
De følgende dage skulle jeg have ultralyd
behandling henholdsvis i Langholt og på
plejehjemmet i Vester Hassing, men da jeg
syntes, det var urimeligt at rekvirere Falck
fra Ålborg, der skulle køre 25 km for at
transportere mig henholdsvis 5 og 2 km,
brugte jeg taxa. Fredag skulle jeg meget
gerne til min arbejdsplads Hasseris Gym
nasium i Ålborg, men da jeg ikke turde
køre bil (det var højre ben det var gået ud
over), forespurgte jeg Falck, om man godt
ville køre mig.
„Nej, De kan nok forstå, hvis vi først be
gynder at kore folk på arbejde, så kan det
billige abonnement slet ikke dække“, citat
slut. (Én gang behøver ikke at danne præ
cedens).
De efterlyser i Deres Falck-blad: gode råd,
ideer og klager, dette er ikke ment som
en klage, men i betragtning af hvad jeg
helt konkret havde sparet Dem for, synes
jeg stadig, det var - usmidigt.
Hanne Milan Pedersen

KAN MAN BLIVE KØRT PÂ ARBEJDE?
(klagebrev)
Fik ret
Abonnenten fik af Ålborg-selskabet ret i, at behandlingen i det konkrete tilfælde var usmi
dig, når det forholdt sig som beskrevet. Falck tilbød også at refundere taxa-udgifterne.
Tilbage er kun at konkludere, at man som abonnent normalt ikke kan blive kørt på ar
bejde under abonnement, men at der ikke bør være nogen regel uden undtagelser. Så
fremt andre kommer ud for forespørgsler, man umiddelbart mener bør afvises, vil det sik
kert være klogt at udspørge lidt nærmere. Det kunne jo være at der lå rimelighed bag
ved ...
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DIREKTØR

JØRGEN PEDERSEN
Endnu en af redningskorpsenes karakte
ristiske pionerer er gået bort. Direktør
Jørgen Pedersen, Hamburg, døde den 31.
januar i en alder af 55 år.
Jørgen Pedersen var ålborggenser og
Zonemand. Han blev ansat for 32 år si
den som kontormand. Men Jørgen Pe
dersen var mere end almindelig admini
strationsmand. Hans store handelstalent,
hans lyst til at prøve noget nyt og - ikke
mindst - hans gå-på-mod og evne til at
fortsætte, hvor andre gav op, førte ham
langt indenfor Zonens rækker. I 1952
blev han driftsleder for hele det nord
jyske område, og i 1955 fulgte resten af
Zone-Redningskorpsets virksomhed i Jyl
land ind under Jørgen Pedersens do
mæne.
I 1950’eme og op til sammenslutningen
i 1963 var Jørgen Pedersen nærmest en
myte i ZR. Han var den unge, dyna
miske og arbejdssomme, og fik han en
idé - og dem fik han mange af - så
skulle den gennemføres. I givet fald
skulle han nok selv være manden, der
sørgede for det hele, incl. detaljerne. Jør
gen Pedersen holdt nemlig af, at en ting
blev udført 100 %.
Mennesket Jørgen Pedersen er også værd
at fremhæve. Hans medarbejdere kunne
være sure på ham, når han kørte dem
træt eller tog lidt nonchelant på deres
beklagelser. Men de havde en chef, som
de holdt af, som gerne ofrede sig selv for
at gøre andre en tjeneste, også af mere
personlig art. Og som havde et godt hu
mør, der altid smittede.
Det med at ofre sig selv var vist nok en
af årsagerne til, at Jørgen Pedersen holdt
en pause i redningskorpset efter sam
menslutningen. Han havde ofret adskil
lige timer på de forudgående forhand
linger for at det hele skulle komme til at
køre gnidningsløst. Så meget, at hans
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dengang halvstore skolesøgende børn be
gyndte at efterlyse deres far som led i
familielivet. Jørgen Pedersen tog en rask
beslutning - blev Tuborg-depotejer i Ål
borg og fortsatte i det nordjyske med sin
hidtidige store kreds af venner.
Men én gang redningsmand - altid red
ningsmand. Da Falck søgte en forret
ningsfører i Hamburg, meldte Jørgen Pe-.
dersen sig. Og han var lige manden,
korpset igen kunne bruge. De mange
hundrede andre ansøgere fik et pænt
brev, og korpset fik en direktør for ud
landstjenesten, som i løbet af få år fik
den nordtyske virksomhed til at blom
stre. Da tanken om abonnementsvirk
somhed lå lidt fjernt i området, fandt
Jørgen Pedersen på en anden vej. Og i
dag råder Falck over 3 stationer i Ham
burg og udfører størstedelen af auto
hjælp for de fleste autoriserede værkste
der og deres kunder i storbyen. De tyske
bilister har mærker på vognene, der for
tæller, at man bare skal ringe til Falcks
Rettungsdienst, hvis bilen får havari.
Jørgen Pedersen vil blive mindet og sav
net i korpset som en afholdt og dygtig
chef, samt en særdeles god ven.
Æret være hans minde.
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Pænt farvel til
Brandvagtsleder

Chr. Sørensen,

DØDSFALD

Videbæk
Brandvagtsleder Chr. Sørensen, Videbæk, fratrådte
stillingen som leder af brandvagten i Videbæk den
31.12.1976 på grund af alder.
Chr. Sørensen har været ansat ved brandvagten i 20
år og har den tid været medvirkende til, at brand
vagten i byen, og det på trods af trange arbejdsfor
hold, altid virkede godt.
I 1967 forhandlede korpset med Videbæk kommune
om en ny overenskomst, og ved denne forhandling
blev man enig om, at kommunen skulle bygge ny
brandstation med plads til 2 brandkøretøjer og per
sonaleforhold m. m. Denne blev indviet den 1. april
1968, og samme dato blev Chr. Sørensen udnævnt
til brandvagtsleder. Denne plads har han i ca. 9 år
beklædt godt og samvittighedsfuldt. Chr. Sørensen
har altid været i besiddelse af den rette samarbejds
ånd, hvilket også har sat sit præg på brandstatio
nens øvrige personale.
Vi vil gerne rette en hjertelig tak for de mange år
og ønsker et godt otium.
Tage Jensen

Følgende medarbejdere har endvidere forladt korp
set på grund af alder: Brandmand Ludvig Nielsen,
Farsø, brandmand Johannes Olesen, Farsø og
brandmand Peter Christensen, Ars.
Med udgangen af 1976 fratrådte endvidere rednings
fører Albert Hansen, Tåstrup, der gjorde tjeneste i
mere end 41 år på Ørnegaarden og i Taastrup.
Station Ribe sagde pænt farvel til redningsforer Jør
gen Jensen Alling, der blev ansat på stationen i
1945. Alling fratrådte på grund af sygdom.
Og i Randers har stationen taget afsked med „Bette
Wolle“, alias redder Oluf Pedersen. Han blev ansat
hos Zonen i Randers så tidligt som i 1938, og var i
mange år aldeles kendt på samtlige 13 landeveje,
som Randers ligger ved.
Vi takker for den indsats, de alle har ydet i korp
set, og ønsker, at de må få et godt otium.
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Med sorg modtog man i
korpset meddelelse om, at
brandmand
Henry
Nybo
Nielsen, Hornsyld, den 27.
oktober 1976 var afgået ved
døden i en alder af kun
55 år.
Henry Nielsen blev ansat på
stationen i Hornsyld i 1967.
Ved siden af sin købmands
forretning var Nielsen stærkt
optaget af gerningen som
deltidsbeskæftiget
brand
mand og var for alle på sta
tionen i Hornsyld en beha
gelig og omgængelig kam
merat.
Hans pludselige død kom
som et chock for alle, og
han vil blive savnet i Horn
syld.
Æret være hans minde.

Pr. 1. december 1976 er
redder Jens Bråe Christen
sen, Næstved, udnævnt til
vagtmester i Næstved.
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Pænt farvel til
Stationsleder
Pr. 1. januar 1977 er redder
Knud Henry Sørensen, Fre
derikshavn, udnævnt til vagt
mester i Frederikshavn.

ASSISTENT
Pr. 1. december 1976 er
vagtmester
Svend
Aage
Hansen, Næstved, udnævnt
til assistent i Næstved.
Svend Aage Hansen blev
ansat som deltidsbeskæfti
get brandmand i Præstø i
1957, og han gjorde tjene
ste som sådan, indtil han
i 1961 blev fastansat som
redder i Præstø. I 1963 flyt
tede han til Næstved, hvor
udnævnelse til vagtmester
senere fulgte.

Pr. 1. januar 1977 er redder
Max Emil Christensen, Få
borg, udnævnt til assistent i
Fåborg. Max Christensen
blev ansat som redder i Få
borg i 1953 og har som så
dan gjort tjeneste på denne
station siden.

BRANDVAGT
LEDER
Pr. 1. januar 1977 er brand
assistent Poul Rindum Westergaard,
Videbæk,
ud
nævnt til brandvagtleder i
Videbæk. Poul Westergaard
blev ansat som brandassi
stent i Videbæk i 1955 og
har varetaget denne stilling
siden.
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Gudmund Hansen,
Hurup
Med udgangen af 1976 forlod stationsleder Gud
mund Hansen, Hurup, sin stilling på grund af alder.
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det,
for udadtil gør han ikke indtryk af at være kommet
op i pensionisternes rækker. Hans lyse sind og gode
humør samt ikke mindst glæden over sit arbejde har
tilsyneladende holdt ham ungdommelig. Hertil kom
mer så den fingerfærdighed og snilde han er i be
siddelse af og som har givet sig udtryk i skaber
kunst, hvilket mange malerier, jernskulpturer og an
dre frembringelser lavet i træ og andet kan spores
i hjemmet. Hele tiden har han skullet have noget at
pusle med, og han vil ikke fremover - hvis man ken
der ham ret - være passiv og sidde med hænderne
i skødet.
Gudmund Hansen begyndte som redder den 16. no
vember 1934 ved stationen i Thisted og blev ud
nævnt til stationsleder i Hurup den 1. september
1939. I over 42 år har han således haft sin gerning
i korpset, hvor han har gjort sig respekteret til alle
sider ved sin dygtighed og sine lederegenskaber.
Hans behagelige væsen har gjort det let for ham at
komme i kontakt med alle, og i årenes løb har han
forstået at skabe et godt arbejdsklima for stations
personalet. Det er velkendt, at man på stationen har
følt sig som en stor familie, og ikke mindst tilstede
værelsen af fru Lis Hansen, både når hun sad hjem
me som sidste „mand“ eller når hun hyggede rundt
i det daglige, har haft betydning for det gode og
gnidningsløse forhold blandt personalet.
I en lang årrække bestred Hansen hvervet som
brandinspektør i sin kommune, men ved kommune
sammenlægningerne i 1970 frasagde han sig dette
hverv. Ved sin afgang beholder han fortsat et tillids
hverv, nemlig som formand for Røde Kors Børne
haven i Hurup.
Vemodigt er det jo altid, når en god kollega og med
arbejder takker af fra sit daglige virke, det er det
også her og nu, men vi kan dog alligevel glæde os
over stadig at kunne ses ved møderne i den nordjydske stationsledersammenslutning. Med ønsket om
mange gode år fremover siger vi tak for rart og be
hageligt samarbejde, for troskab og loyalitet.
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Pænt farvel til
Stationsleder
A. W. Hansen,

Middelfart
Med udgangen af 1976 fratræder stationsleder A. W.
Hansen, Middelfart, sin stilling i korpset, - idet han
beklageligvis er indehaver af en dåbsattest, der
uden omsvøb fastsætter hans fødsel til 7. november
1909. Af samme attest fremgår, at lille Hansen så
dagens lys i Wandsbeck v/ Hamburg, men man kan
ikke ligefrem sige, at det iøvrigt er gået ad Wands
beck til for ham.
Hvis hans ord ellers står til troende, - og det plejer
det at gøre, så har han haft en pragtfuld tid fra an
sættelsen i 1934 og indtil nu. En mærkelig tingenes
tilstand for øvrigt. Som udlært i farve- & materialbranchen blev han på grund af 30’nes depressioner
på arbejdsmarkedet ledig og søgte ind til korpset.
Nu forlader han os på et tidspunkt, hvor det også
er så som så med fædrelandets ve og vel.
Det er en korpsmand, der fratræder. Han var en af
korpsets første „frømænd", idet han foretog demon
stration med et såkaldt badedykkerapparat, og i hav
ne rundt om i landet demonstrerede han i en 5-6
tilfælde, hvorledes man kom ud af en bil, der var
kørt i havnen, det blev han kendt og respekteret for.
I 1945 kom han til Middelfart som stationsleder ef
ter at have aftjent sin værnepligt i korpset henholds
vis på Amager og Ørnegården. Med sit særegne
lune faldt han godt til i Middelfart, hvis aktivitet gen
nem årene har været præget af den geografiske be
liggenhed. Han har gjort det godt og har et fint for
hold til sit personale, selvom hans anskuelser al
mindeligvis har ligget i ophøjet enevælde mere end
i moderne demokrati, har han trods alt forstået at
balancere harmonisk.
Foruden at være korpsets mand har han også i en
årrække beklædt stillingen som vicebrandinspektør
for Middelfarts omegnskommuner.
Med lille Hansen’s registrering som folkepensionist
er det kuld af stationsledere, der var med til at op
bygge korpsets virke på Fyn ude, og tilbage står kun
at håbe, at de nye kræfter trods alt vil prøve at leve
op til den forrige generation.
KA.
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Civilforsvarets hæderstegn for 25
års god tjeneste er tildelt sta
tionsleder Preben Damkilde, Glo
strup.

En anerkendelse
Overassistent Tage Staal har fra
Sikorsky helikopterfabrikken i
USA modtaget redningscertifikat
og -emblem for deltagelse i en
redningsmission, hvor en dykker
i dekompressionskammer med
helikopter blev flojet fra Skrydstrup til Værlose.
Den lille opfinder
Blandt korpsets ansatte er man
ge små og store opfindere. Ad
skillige har gennem tiden ved
små hjælpemidler lavet store for
bedringer på koretøjer og andet
materiel. Hjælp’s redaktion mod
tager gerne ideer, fotos m. v. om
ændringer, der burde foretages,
eller allerede er foretaget. Udgif
ter i forbindelse med film og
fremkaldelse betales gerne, så
læg en regning ved.

Dräger-Danmark
Dräger-produkter er tidligere ble
vet forhandlet her i landet gen
nem A/S Dansk Ilt- & Brintfabrik.
Nu har virksomheden imidlertid
startet sin egen serviceorganisa
tion i Danmark. Adressen er:
Dräger-Danmark ApS,
Generatorvej 6B,
2730 Herlev.
Tlf. (02) 84 52 11

Hørt I Gladsaxe
- Gud bevare mig for mine ven
ner: Fjenderne skal jeg nok selv
få bugt med.
(Kong Antigonos,
100 år f.Kr.)
En konkurrent?
Stormskader og alt murerarbejde
udføres . ..
(Annonce i Politiken)
De fleste mennesker sælger de
res sjæl og lever med god sam
vittighed af udbyttet.
Logan Pearsall Smith
HJÆLP 1/77
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Idé: „Svikmøllen “ og „Hjælp
Eftertryk forbydes

1

EF-godkendte
advarselstrekanter

!'•%

Som bekendt skal alle biler
pr. 1. maj have advar
selstrekanter som
udstyr. De nye biler skal
have EF-godkendte advar
selstrekanter, der sædvan
ligvis er noget dyrere at
anskaffe. Falck har købt de
EF-godkendte advarselstre
kanter til alle sine vogne.
Og vi har kobt så mange,
at vi kan sælge restoplaget
til „Hjælp“s læsere til en
pris, der er billigere end
de fleste andre tilbud. Be
nyt bestillingskortet i dette
nummer, og indsend det
inden den 1. april
1 9 7 7.

EL 26 75’’ O|

Y

Hjelmpryd
Et udvalg, nedsat af Statens Brandinspektion, er ved
at se på brandfolks personlige udrustning. Af de fore
løbige konklusioner tyder det på, at hjelmpryd, såsom
kamme og kryds etc. vil komme til at høre fortiden til.

To-delte brandmænd
Samme udvalg synes at gå ind for,
at fremtidens brandmænd skal ha
ve to-delt branddragt og visir på
hjelmen. Ikke for at man venter, at
brandmænd skal indsættes ved de
monstrationer, men fordi den nævn
te påklædning er hurtig at iføre sig
og vil yde en bedre beskyttelse.

41. årgang, 25. maj 1977
Udgivet og redigeret af De Danske
Redningskorps Fællesforbund, FalckHuset, Polititorvet, 1593 København V.
Tlf. (01) 15 83 20 eller (01) 15 43 20
Ansvarshavende:
Preben Kjær

Repræsentantskab :
Virksomhedsnævnet
Oplag.* 9.500 eksemplarer
Tryk: Rønsholt & Co.
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Forbrugerlov
der koster
forbrugerne
penge!
Den 16. marts genfremsatte justits
minister Orla Møller forslag til lov om
visse forbrugeraftaler (dørsalg m. v.).
Selv om såvel forsikringsbranchen som
en del seriøse virksomheder havde haft
lejlighed til at komme med deres syns
punkter, må det siges, at de i det gen
fremsatte lovforslag er meget svære at
finde.

Forbud mod dørsalg
Loven skal ifølge § 1 gælde aftaleforhold
mellem en virksomhed, f. eks. Falck, og
en forbruger, når denne ikke er erhvervs
drivende. I vores forbindelse vil det sige,
at loven skal gælde aftaler om abonne
ment mellem korpset og private forbru
gere, altså ikke landmænd, virksomheder,
anpartsselskaber, vognmænd o.s.v.
Ifølge § 2 må den erhvervsdrivende
(Falck) ikke rette personlig eller tele
fonisk henvendelse til en forbruger på
dennes bopæl, arbejdsplads eller lignende
med henblik på tegning af et abonne
ment.
Sker dette alligevel, står forbrugeren frit,
eventuelle afleverede forbindskasser kan
han beholde, og såvel salgsinspcktøren
som Falck kan idømmes en bøde.

Dyrere akkvisition
Forsiden:
Trafikulykke
Bagsiden:
Falck-Nyt
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Naturligvis betyder et sådant eventuelt
forbud mod dørsalg en del for såvel
salgsinspektørerne som for Falck. Vi har
været seriøse med hensyn til inspektør
uddannelse og abonnementsbetingelser,
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men må se os slået i hartkorn med
mindre nøjeregnende firmaer, der tilby
der abonnementer af forskellige slags.
En konsekvens af loven vil være, at en
del mennesker - og der er faktisk mange
- vil få et chok den dag, de bestiller en
sygctur til skadestuen og opdager, at det
offentlige ikke betaler, fordi de bor
mindre end 30 km væk. Det koster dyrt,
og er et væsentligt argument for abonne
mentstegning hos os.

En anden konsekvens af loven bliver, at
der i stedet for dørsalg skal anvendes
annoncer etc. Og omkostningerne hertil
er ekstraomkostninger, som vi ikke for
lods har indregnet i priserne - altså bli
ver alle forbrugere (abonnenter) pålignet
en prisstigning til dækning af omkostnin
gerne for de meget få forbrugere (vi
mindes ikke en eneste i 70 år), der har
følt sig forulempet.
Endvidere betyder det, at vi måske skal
til at arbejde med lidt mere „poppede“
reklamefremstød, såsom gave til de, der
tegner deres venner som abonnenter o.s.v.
Og at det virkelig skal være i forbruge
rens interesse, har vi svært ved at se.

Fortrydelse og opsigelse
Lovens § 6 giver forbrugeren 1 uges for
trydelsesret, uanset hvilken måde han
eller hun har tegnet abonnement på. Må
ske bliver konsekvensen, at Falck-abonnementet først træder i kraft 1 uge efter
tegningen - til skade for forbrugeren.
§§ 14 og 15 omhandler opsigelse af lø
bende aftaler, f. eks. Falck-abonnementer. Og disse paragraffer er nok så inter
essante. De bestemmer kort og godt, at
der efter de første 9 måneders forløb
gælder et 3 måneders opsigelsesvarsel til
udgangen af en hvilken som helst måned,
og at der ved forudbetaling skal ristor
neres.
Fortrydelsen er der i og for sig ikke
noget at sige til. Salgsinspektøren kender
Falcks abonnementsbetingelser ud og ind
- det gør forbrugeren ikke.
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Hvis loven om dørsalg vedtages, må vi finde pä
andre måder at komme I kontakt med folk på.
En hjælpende hånd er der altid brug for.

Men opsigelscsbestemmelserne giver pro
blemer for os. Falck anvender alle abon
nenternes forudbetalte afgifter til investe
ringer i materiel og lønninger til perso
nale. De nuværende opsigelsesvarsler til
forfaldsmåncd hvert år giver tryghed i
personaleansættelserne. Træder loven i
kraft og kommer Falck eksempelvis ud
for „modvind“ i offentligheden, kan det
ikke udelukkes, at en større kreds af
abonnenter siger op på én gang med 3
måneders varsel. Det giver på forhånd en
del økonomiske problemer og kan med
føre utryghed i ansættelserne, da perso
nale som regel har mere end 3 måneders
opsigelse, ikke mindst ved kollektive af
skedigelser. Reduktion af lønudgifterne
er som bekendt Falcks relevante mulig
hed for at skære omkostningerne ned, da
vi er en meget „løntung“ virksomhed.
Men pengene kan fremskaffes, f. eks. ved
at oprette et fond til imødegåelse af ufor
udsete opsigelser. Et fond som alle for
bruger-abonnenter må betale til gennem
forhøjede præmier.

Læg det på hylden!
Den sidste bestemmelse om opsigelse kan
vi ikke lide og heller ikke overskue kon
sekvenserne af. Helst så vi loven lagt på
hylden og erstattet af kraftigere sank
tionsmuligheder over for de få, der mis
bruger forbrugerne for at opnå økono
misk gevinst.
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5.000 UDRYKNINGER
GLOSTRUP-OMRÅDET
Det er nu 3 år siden, at de første hjerte
ambulancer blev sat i drift. Indtil nu har
de 5 hjerteambulancer kørt ca. 5.000
ture. Ordningen fungerer teknisk upåkla
geligt, og efter mit skøn med usvækket
interesse og kvalificeret indsats fra am
bulancepersonalet, således at hjerteam
bulancerne er blevet en værdifuld udvi
delse af vores muligheder for rettidig be
handling af disse mange akut syge pa
tienter.
Et kontant udtryk for ordningens værdi,
men langtfra det eneste der kan nævnes,
er de mennesker, som ambulanceperso
nalet har genoplivet fra et hjertestop.
Som eksempel på disse erfaringer kan

ses en ckg-kurve, der viser, hvordan en
ventrikelflimren ved defibillation bliver
omdannet til normal hjerterytme, således
at patienten vågner op igen. Ekg-kurven
er transmitteret trådløst fra ambulancen
og nedskrevet på afdelingen, og det er
altså blot et eksempel blandt mange
flere.
Vores opgørelse af resultaterne er i fuld
gang og vi har nu fået økonomisk støtte
til statistisk hjælp under de sidste faser.
Planen er at opgøre samtlige ture fra det
første år (1424 kørsler) og senere kun
kørslerne med hjertestop (ca. 80-90 år
ligt).
Asger Pedersen

EKG-kurve fra patient, der er defibrilleret i ambulancen.
VENTRICULAR FIBRILLATION TREATED IN CARDIAC AMBULANCE WITH DC-SHOCK,
SUPERVISED AND TRANSMITTED BY TELEMETRY
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D AMBULANCE I

Således er hjerteambulancen indrettet!
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MINIKOM ME N TA R

DE HAR IKKE NOGET PÅ
Vi husker alle H. C. Andersens berømte
eventyr om kejseren, der ville have nye
klæder. Om de to skræddere, der tilbød
sig med et stof, som ville sætte den naive
kejser i stand til at skelne mellem de, der
duede, og de, der ikke duede. Og om
hvorledes den ene embedsmand efter den
anden - af frygt for at blive kaldt dum lod sig narre og priste kejserens nye klæ
der i høje toner. Indtil det uskyldige barn
erklærede, at hans tøj var fantasi og tan
kespind - han havde ikke noget på!
Hos os er der også enkelte, der ønsker
sig nye klæder: Sorte uniformer. De vil
gerne være offentligt ansatte i et red
ningskorps, der skal fungere under sam
fundets beskyttende vinger. De mener uden at sige det for højt - at de herved
vil blive i stand til at la bedre løn for
mindre arbejde. At få lettere ved at gen
nemføre forbedringer for sig selv og
deres gruppe. Og at de nødvendige mid
ler altid er til stede i skatkisten og fak
tisk kun venter på at blive brugt. Kends
gerninger som delvis bortfald af rednings
korpsets
abonnementsindtægter,
øget
konkurrence fra privat side, mulig ind
skrænkning af service som følge af ned
skæringer af budgettet, kørsel med ned

slidt materiel som følge af udsatte in
vesteringer o.s.v. overstråles hos disse få
så ganske af det fascinerende uniforms
stof, der trods sin sorte farve vil få alle
til at se lyst på tilværelsen.
Hvis Falck ikke skal ende som kastebold
mellem politiske partier og mellem mini
sterier, amter og kommuner, gælder det
om at få disse enkelte til at indse, at de
nok er kørt på sidespor, som tiderne er i
øjeblikket. At finde argumenter for en
sådan tilbagevenden til realiteter er
næppe svært. Man kan blot læse dagens
avis, hvis den altså udkommer. Læse om
4-sporede motorveje, der bliver 2-sporedc. Om gammelt jernbanemateriel på
sidestrækningerne. Om private lands
hospitaler, der nu pludselig er amtshospi
taler og skal nedskæres eller nedlægges.
Om mangel på politi og apoteker som
følge af rationaliseringer. Om civilfor
svaret, der mere end nogen andre ønsker
at vide, hvorvidt det er købt eller solgt.
Falcks bedste argumenter for en beva
relse af tingenes nuværende tilstand er
dels henvisning til det i forhold til ud
landet meget høje serviceniveau, ikke
mindst i landområderne. Og dels en kon
statering af, at dette niveau ikke mindst
skyldes tilstedeværelsen af næsten 1 mill,
abonnenter, der frivilligt betaler for at
få en førsteklasses privat service.
Den største fare for Falck er nok mulig
heden for, at de få medarbejdere, der
føler, at naboens græs er mere grønt, vil
kunne tiltage sig en kejsers magt. Så ven
der embedsmændene af frygt for at blive
kendt uduelige. Og så vil alle beundre
planerne for et offentligt redningskorps,
indtil en eller anden uskyldig sjæl ser ret
gennem tingene og tør sige offentligt, at
kejseren nok havde været bedre tjent
med sine gamle klæder. Men så er der
ingen tid til at skifte . ..

PK
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DIREKTØREN HAR ORDET

Mogens Falck:

VI SKAL IKKE GRAVE GRØFTER
En del Falck-mcdarbejdcre har i de forløbne måneder
haft lejlighed til at deltage i nogle diskussionsmøder med
fællesforbundets direktør, Mogens Falck. I interview
form kommer vi her ind på nogle af de mange proble
mer, der blev belyst:

Hvad vil Falck?
- Ledelsen vil arbejde for at bevare og udbygge korpset
således, som vi kender det i dag. Og vi ønsker, at alle
medarbejdergrupper i en ånd af tillid vil arbejde godt
sammen om dette mål til gavn for helheden.

Vil alle medarbejdergrupper det?
- Det kan jeg i sagens natur ikke vide, men det er mit
indtryk, at den tillid til Falck, som blev rokket for et
halvt år siden, er ved at blive genvundet, og at vor orga
nisation nu igen bygger på medarbejdere - ikke modar
bejdere. Tilliden mellem de enkelte Falck-ansattc kan
løse 90 procent af problemerne. Vi skal ikke grave grøf
ter, men dække huller til.

Er Dc sur på redderne?
- Jeg har så kraftigt, som det er mig muligt, understreget
over for alle, at ledelsen er imod „faglige møder“ og an
dre former for ulovlig arbejdsnedlæggelse. Hvis man vil
gøre sig håb om fortsat at være det store antal beskæf
tigede hos Falck, skal man hurtigst muligt „glemme“
disse aktionsmetoder. Strejke hører ikke hjemme i et red
ningskorps. Vi kører med syge og kvæstede - ikke med
kartofler. Derfor skal vi fungere døgnet rundt - året
rundt. Men sur er jeg ikke. Inderst inde kan jeg føle en
smule for reddernes ønske om at blive bedre placeret i
lønsystemet. Tilpasningen må bare tage sin tid.
HJÆLP 2/77
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Er det en indskrænkning af medarbejdernes
rettigheder?
- Absolut nej. Men efter de kollektive overenskomster
har vore medarbejdere fredspligt - med tryk på pligt så længe overenskomsterne løber. Det er en helt anden
sag, hvis man ikke kan blive enige om en fornyelse. Så
kender begge parter konsekvenserne og kan træffe deres
forholdsregler.

- vi kører
gerne for
amterne..

Kan De overskue korpsets nærmeste fremtid?
- Når vi er færdige med overenskomstforhandlingerne
med de faglige organisationer, skal vi nok have reguleret
vore priser i overensstemmelse med, hvad der bliver gi
vet. Vi kører Falck som et „non-profit-foretagende“ og
skal derfor have prisforhøjelser igennem til dækning af
øgede omkostninger. Men vi håber på en udvikling, hvor
vi fortsat kan have prisstabilitet. Det giver tillid og ro.

De værste forhandlinger?
- Bliver nok om patientbefordringen for amterne. Vi
kører gerne for det offentlige, men vi må og skal have
vore omkostninger dækket. Vi kan ikke lade andre be
tale for mere, end de bruger os for. Det er hverken lov
ligt eller anstændigt.

Hvis forhandlingerne går i hårdknude?
- Hvis det skulle ske, hvad jeg næppe tror, at forhandlin
gerne går i en knude, som ingen kan løse op, er der kun
én vej tilbage: at reducere udgifterne til de igen passer
til indtægterne. Det må vi jo også hjemme, hvis vi f.eks.
lige pludseligt mister en ekstraindtægt.

Vil Falck gå i offentlig debat?
- I min tid har Falck altid været stolt af to ting: For det
første at vi - takket være en samlet indtjening fra både
det private og offentlige - har kunnet udbygge en stor
landsdækkende organisation, der hviler på princippet om
fastansatte, fagorganiserede medarbejdere. Og for det
andet, at Falck har kunnet klare sig selv uden at få poli
tiske løsninger trukket ned over hovedet. Vi har ikke
noget imod offentlig debat, hvis den tjener et formål,
men vi tror ikke på, at det ville være en lykke for Falck
eventuelt at blive kastebold mellem politiske partier. Det
har andre også måttet sande. Det giver som regel ikke
den organisation præget af tillid og ro, som vi ønsker.
40
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men vi
iå have
trnkostingsdæking!

Hvad siger abonnenterne?
- Dc cr grundstammen i Falck. Og så længe, vi behand
ler dem så godt, som vi gør, tror jeg på fremgang. Men
dc kan være følsomme over for pressedebat. Så også af
denne grund tror jeg, at ledelsen har grebet rigtigt ved at
undlade at diskutere kraftigt via aviserne.

Demokratiets fremtid?
- Der lægges som bekendt op til en revision af demokratiaftalcn i denne sommer. Den nuværende aftale har
bestået igennem 6 år og 21 virksomhedsnævnsmøder, og
jeg tror, at alle vil give mig ret i, at den kan trænge til
nogle justeringer. Ledelsen håber, at en ny demokrati
aftale kan udbygge den tillid, jeg har nævnt, og kan
dæmme op for eventuelle tilløb til konflikter i fremtiden.

Er De ved at blive Falcks „grand old man“?
- Jeg er jo den ældste af Falcks tredie generation og må
ske lidt mere afdæmpet, end jeg før har haft ry for at
være. Men endnu er jeg ikke så gammel, at jeg ikke kan
skælde ud på korpsets medarbejdere. Hvad skulle jeg
ellers lave?

Udrykningsbekendtgørelsen:
Justitsministeriet har i slutningen af april udsendt den tidligere her i bladet omtalte
udrykningsbekendtgorelse. De synspunkter, som bl. a. Falck har givet udtryk for ved
horingen er i meget stort omfang tilgodeset. Internt vil håndboger og instrukser hen
ad vejen blive ajourført i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse (nr. 143),
der trådte i kraft den 1. maj 1977. Hovedpunkterne skal kort omtales her:
Kranvogn med udrykning
Udrykningskørsel, f. eks. med kranvogn, til færdselsuheld er nu tilladt i det omfang
det skonnes nødvendigt. (§ 1 stk. 1). Forudsætningen er dog naturligvis, at pgl. vogn
er godkendt til udrykningskorsel. Denne godkendelse gives for korpsets vedkom
mende til ambulancer, redningskøretøjer og lignende motorkoretojer. (§ 3 stk. 2).

Lys- og lydsignaler
Et udrykningskøretøj skal stadig som lyssignal anvende det blå blinklys. Derudover
skal det være forsynet med et automatisk virkende to-hornet horn. Derudover kan
det yderligere være udstyret med et tilsvarende særligt kraftigt horn til brug på
landevej eller andre steder, hvor omstændighederne gor anvendelsen påkrævet. D.v.s.
at sirener og Mc.Cloud-horn vil kunne tillades som „særligt kraftigt horn“, der dog
ikke må anvendes samtidig med det to-tonede. (§§ 6 stk 2 og 8 stk. 2).
Færdselsregler
Blåt blinklys må anvendes ved uheldssteder, men ikke ved mere harmlose opgaver
som f. eks. bjærgningsopgaver. Hornet skal anvendes med mindre lygter alene skøn
nes tilstrækkeligt. (§8). Chaufføren af et udrykningskøretøj kan hvor det skonnes på
trængende nedvendigt undlade at folge færdselstavler, afmærkning af korebane eller
cyklesti, signalanlæg m. v. Endvidere kan han undlade at folge regler for placering,
svingning, vognbaneskift, møde, overhaling, vigepligt, standsning og parkering, ha
stighedsgrænser og de særlige regler for motorveje og motortrafikveje. Han skal dog
altid efterkomme anvisninger, givet af politiet m. fl., signaler for bomanlæg og broer,
og ved korsel i lysreguleret kryds frem mod rodt skal han nedsætte hastigheden så
meget, at der straks kan standses for eventuel tværgående trafik.
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Fp konflikter

sMelige ?
Diskussion af dc hyppigste konflikter og deres teore
tiske årsager.
Konfliktbegrebet er svært at
håndtere, fordi det rummer
så mange grader af spændin
ger og uoplyste årsager, at
et sandfærdigt billede er
svært at fremdrage. Hvis en
redder og en vagtmester kom
mer op at nappes om en tur,
er det konflikt. Men skyldes

konflikten en af parternes
øjeblikkelige adfærd? Eller
har den sin rod i, at redde
rens familieliv har været i
uorden, eller at vagtmeste
ren har „blå mandag“? Og
foreligger der en konflikt,
så snart to parter ikke er
helt enige om alting?

Samarbejde - et nøgleord
Der tales og skrives uende
lig meget om samarbejde.
Der findes samarbejdskurser,
samarbejdsudvalg,
samarbejdsmøder, og en række
mere eller mindre dygtige
mennesker har ofret tid og
nok så mange penge på at
fortælle andre, at de skal
samarbejde
næsten for en
hver pris.
Set ud fra et samarbejdssynspunkt er en konflikt ska
delig. Noget der bor undgås.
I gamle dage klarede virk
somhederne det - troede
man da - ved at lave faste
kommandolinier og udstede
ordrer. 1 vore dage studerer
man adfærd. Men konflikt
opfattes stadig som et syg
domstegn, der skal ophæves
eller
forebygges
gennem
„konfrontationer“, „gruppe
dynamik“ eller lign. Konflikt
er dog mere end det. Kon
flikt er mange situationer,
der kan opstå hvor som helst
og hvornår som helst. Blandt
andet fordi konflikt ikke ale
ne er præget af forstand,
men også af følelser.

Konfliktfascr
Som det fremgår af figur 1,
gennnemløber en konflikt
42
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Fig. 1 :

flere faser. 1 dette tilfælde
har vi valgt et eksempel,
hvor en redder følger moden
og sin kone, der påvirker
ham til at lade sit hår vokse.
Medens håret gror, befinder
han sig i fase A. den mulige
Konflikter kan fore-
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konflikt. På stationen hol
der man fast ved korpsets
cirkulære om hårlængde, og
det bliver mere og mere ty
deligt. at pågældende red
ders hårlængde afviger fra
bestemmelserne.

Langsomt, men sikkert lø
ber konfliktfasen over i B,
hvor der enten kan ske det,
at man bevidst overser hans
„forbrydelse“, eller at den
påtales. I det første tilfælde
vil konflikten blive „følt“,
men ikke erkendt. I det an
det vil den blive erkendt af
stationsledelsen, der anmo
der ham om at lade sig klip
pe. Der kan også ske det, al
han selv standser sin hår
pragts udvikling på et tids
punkt, hvor der kan være
diskussion om, hvorvidt han
er klippet tilstrækkelig kort
håret. 1 så fald kan konflik
ten løses op ved kommuni
kation, idet misforståelsen
kan skyldes, at han ikke ken
der cirkulæret om hårlæng
de.
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Men hvis konflikten er åben
bar og følt af den pågæl
dende, vil han som regel føle
sig anspændt eller nervøs
som følge af sit hår. Han er
stadig udsat for pres hjem
mefra gående ud på, at han
er „pæn med det hår“, og at
korpset „ikke kan tillade sig
at blande sig i, hvordan folk
skal se ud“ o.s.v. Og derfor
glider han over i fase C,
hvor der er tale om en åben
konfliktadfærd. I 'denne fase
foretager såvel hans faglige
tillidsmand og organisation
som korpsets ledelse sig stra
tegiske
overvejelser
med
henblik på at få konfliktfor
holdet løst på tilfredsstillen
de vis. Den konkrete løsning
er i denne forbindelse næ
sten uinteressant. Det væstcntlige er, at „sagen“ om
vor redder med håret vil
danne præcedens for efter
følgende sager eller måske
afstedkomme andre konflik
ter på samme station som
følge af klimaet, hvorved ef
tervirkningerne
af denne
konflikt godt kan blive ind
gangen til nye.
Mange typer konflikter
Netop studierne om menne
skers adfærd har afstedkom
met, at man er blevet op
mærksom på, at en del kon
flikter har deres baggrund i
spændinger, der ikke har no
get med den egentlige kon
flikt at gøre. Hvis en sta
tionsleder
f. eks.
udviser
voldsom adfærd, altid er sm
og gnaven, let at ophidse og
ofte udsteder uoverlagte or
drer, kan dette forhold ud
mærket have sin rod i hans
familiære forhold. Han kan
eksempelvis være gift med
en kone, der ikke bryder sig
om Falck, fordi korpset ta
ger så meget af mandens tid.
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Stationsledcren føler konflik
ten på sin krop. 1 den ene
ende „trækker“ konen - i
den anden lysten til arbejdet
og samværet, positionen, sta
tus i byen o.s.v. En åben for
handling om konfliktens år
sager er som regel blokeret
i så tilfælde. I virkeligheden
vil konflikten være meget
svær at løse op.

I andre tilfælde kan det tæn
kes, at der i forbindelse med
en konflikt opstår forstær
kende tendenser, der gør
konflikten endnu sværere at
løse. Hvis en tillidsmand
eksempelvis ikke kan lide
sin stationsleders standpunkt
i en bestemt sag, er der en
psykologisk tendens til, at
han heller ikke kan lide an
dre træk ved stationsledcren,
og efterhånden kan forhol
det mellem de to udvikle sig
med en række belastende
faktorer, såsom anklager og
mistænkeliggørelse af næsten
alle handlinger. Forholdet
bliver ligesom ladet med
konfliktstof til skade for så
vel korpset som tillidsman
dens kolleger.
Figur 2 giver en oversigt
over de mest kendte kon
flikttyper og konfliktfascr:
Fig. 2:

Type/fase

Forklaring:

Mulig konflikt

Årsager er til stede, men endnu ikke
erkendte eller folte.

Erkendt konflikt Begge parter opfatter situationen
som konflikt.

Følt konflikt

Personen er tydelig påvirket af kon
fliktsituationen, der belaster ham.

Åben konflikt

Konflikten er i udbrud, og parterne
ruster sig mod hinanden.

Formel konflikt

Uoverensstemmelse omkring samar
bejdets form.

Rollekonflikt

Uoverensstemmelse omkring for
ventningerne til den anden parts
rolle.

Pseudokonflikt

En uoverensstemmelse, der ikke er
andet end en misforståelse, der kan
løses ved kommunikation.
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Losning af konflikter
Der findes ikke noget uni
versalmiddel til løsning af
konflikter. Men et par væ
sentlige forhold kan dog
fremhæves. For det første
bør man prøve at få såvel
de udtrykte som de bag ved
liggende årsager belyst (ana
lyseret). Studiet af f. eks.
„vilde strejker“ har i mange
tilfælde afsløret helt andre
årsager end de, som uover
ensstemmelserne drejede sig
om. Der er således ikke no
gen hindring for, at en til
syneladende
lønuovcrensstemmelsc kan have sin bag
grund i virksomhedens „kli
ma“ eller organisation, eller
måske en enkelt persons op
førsel.
Dernæst må man gennem
1 konfrontation søge at ar
bejde sig igennem uoverens
stemmelsen. Eller gå den
modsatte vej og -udglatte
modsætningerne ved at baga
tellisere dem, således at kon
fliktparterne til sidst ikke
føler, at der er nogen kon
flikt.
Endelig kan en af parterne
eller
en
udenforstående
„skære igennem ’ og ^gen
nemtrumfe en løsning, der
løser uoverensstemmelsen.

Konfrontation
^Konfrontationen kan give
de bedste resultater, men
kræver et forhold mellem
parterne, der er præget af
tillid og anerkendelse. Og da
vi som nævnt ofte ser kon
flikter på steder, hvor netop
den gensidige tillid mangler,
er konfrontationen ikke al
tid en farbar vej, idet den
måske nok kan klare en en
kelt uoverensstemmelse, men
blot vil medvirke til, at en
ny dukker op.
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Konfrontationen

¥

En metode, der i nogle tilfælde loser en konflikt.

Udglatning
-Udglatningen af modsæt
ninger kan forsøges, hvis
disse er små, eller hvis kon
flikten kan løses ved udsæt
telse. Eksempelvis kan en
uoverensstemmelse om el arbejdstidssporgsmål
måske
glattes ud på den måde, at
begge parter er enige om at
tage sagen op ved næste

overenskomstforhandling el
ler i et andel forum. Meto
den giver reduktion i cl
eventuelt spændingsforhold,
men kan også misbruges af
en svag leder, der ser sin
chance til at lade andre tage
del ..sure“ og spille ham.
der blot bøjer sig for de
højere magter.

Metoden, der får parterne til at Indse, at konflikten er en bagatel eller
skal loses i et andet forum.
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Gennemtvinge en losning
3Heldct med at gennemtvin
ge en løsning afhænger af
beslutningstagerens magt. At
han „skærer igennem“ kan
være både rigtigt og aftvinge
respekt. Ikke mindst hvis
han klogcligt lytter til par
terne og derefter træffer sin
autoritative beslutning på et
demokratisk grundlag. Ulem
pen er imidlertid, at meto
den skaber en følelse af an
svarsfrihed hos dc implice
rede: „Det var ikke mig. der
traf den afgørelse.“ (Som om
vedkommende nogen sinde
har truffet nogen selvstændig
beslutning overhovedet.)
Godt og ondt
Begreberne
konflikt
og
uoverensstemmelse
synes
umiddelbart at skulle und
gås og løses, hvis de optræ
der. Dc leder tanken hen på
skænderier,
slagsmål
og
fjendtlige holdninger. Løs
ningerne har vi kort beskre
vet på foregående sider.
Men intet er galt, uden at
det er godt for noget. Og
det gælder også konflikter.
Der er ingen tvivl om, at de
i høj grad er med til at præ
ge den verden, vi lever i.
Hver gang, der opstår en
konflikt, åbnes der for pro
blemer, der ellers var under
trykte. Dermed åbnes der
også for mulige ændringer i
samfundet. Og det kan være
formålstjenligt at få renset
luften engang imellem. Det
giver ligesom lidt bedre be
tingelser for at trække vejret
bagefter.
PK

Næste nummer af
„Hjælp“ bliver fyldt med
Arhus-historler.
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Med overbevisende
argumenter og en til
syneladende demo
kratisk holdning kan
man godt gennem
tvinge en løsning på
konflikter.

AMBULANCEHÅNDBOG
Med udgangen af 1976 blev en revideret ambulancehånd
bog introduceret på stationerne. Mange modtog nye,
røde, 48-sidcrs omslag. Andre fik besked på at slå de
„gamle“, hvide omslag sammen to og to for derigennem
at nå op på de 48 sider, der nu er nødvendige.
Det er ikke dc store nyheder, der er tale om. En del in
strukser er blevet revideret, og kun lem er nye. Det er
en om førstehjælpsregler ved epileptiske anfald, en om
patientbefordring/flyvning ved forbrændinger, der om
handler patienttransport til brandsårsafdelingen på Hvid
ovre Hospital, tidligere KH, og tre instrukser med betje
ningsforskrifter for båreelevatorer i KAS. Herlev, samt
ambulanceudstyr.
Yderligere kan nævnes, at der med dc 48 sider, der nu er
til rådighed er blevet plads til at dele instrukserne over
flere lommer, således at der i de fleste tilfælde kun er ét
ark i hver lomme. Det letter den daglige brug af bogen.
Sluttelig er ambulancehåndbogens indhold blevet inddelt
i fire afsnit hvorefter det væsentligste - nemlig selve be
handlingen af patienter under transport - er samlet for
rest. Derefter kommer samarbejde med politi og myndig
heder så er der et afsnit til lokale instrukser og sidste
afsnit omfatter alt vedrørende udstyr og administration.
Vi skal indtrængende appellere til stationerne om til sta
dighed at holde ambulancehåndbøgerne à jour. Ligeledes
bør hver enkelt medarbejder være bekendt og fortrolig
med dens indhold. For først da får vz - og derigennem
patienterne - fuld gavn af bogen.
ruth

Abonnements
udviklingen
i 1976
af Gunnar Lindchamnier

Aktiviteterne i 1976 har in
denfor abonnementsektoren
været mange, og et stadigt
stigende salg af abonnemen
ter har også kendetegnet
dette i mange måder sær
prægede år. Samtlige falckselskaber har afsluttet sine
salgsresultater med meget
positive tal både i kroner og
ører og antallet af nytegnede abonnenter. Befolknin
gens interesse for vor virk
somhed har manifesteret sig
ved en fortsat nytegning af
dimensioner og en god sta
bilitet, når det drejer sig om
fortsættelse af bestående
abonnementer. Vi må dog
nok erkende, at erhvervsli
vets vanskeligheder også har
kunnet mærkes, når vi skulle
forny de store virksomhe
ders abonnementer. Fusio
ner, lukninger og begræns
ninger er følgevirkninger,
som vi ikke har kunnet und
gå at mærke i vor portefølgebehandling, men vi har
også oplevet de senere års
store udvikling af trang til
sikkerhed og tryghed, mange
firmaer er kommet til, og i
enkelte brancher har vi kon
stateret reel fremgang, som
så igen har givet sig udslag
også i form af gode abon
nementstillæg.
Vi
slutter
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1976 med gode salgstal, så
gode at vi trods mørke ud
sigter på mange fronter tør
spå ret så optimistisk for
1977.
Vi er efterhånden vænnet til
de modgange, som i det sid
ste 10 år har ramt os i form
af restriktioner af forskellig
art. Vi har i god tid været
orienteret både om allerede
indtrufne og kommende æn
dringer ikke mindst på det
lovmæssige område; i denne
tid gør en kommende lov
ændring sig stærkt gældende,
og som, hvis den gennemfø

res i sit oprindelige udkast,
vil ramme ikke bare De
Danske Redningskorps, men
også en lang række af orga
nisationer der henvender sig
til den danske befolkning
gennem opsøgende salg. Her
tænkes naturligvis på lovfor
slaget om forbud mod dør
salg uden forudgående af
tale om besøg. Korpset har
haft lejlighed til både i
skrift og senere ved foretræ
de hos landets justitsminister
at fremkomme med sine
synspunkter, og der er også
fra korpsets side fremført
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forslag til lovtekst, der i no
gen grad kunne mildne kom
mende restriktioner både for
korpsets administrative afde
linger og for korpsets salgs
inspektører; vi ved endnu in
tet om udfaldet af dette nye
lovforslag før folketinget
har talt, men vi ved, og det
ved vi til gengæld ganske
sikkert, at vi naturligvis fort
sat også fra sælgerside skal
gøre en fortsat indsats for
vor fortsatte eksistens. Som
allerede sagt har vi længe
vidst om forberedelserne til
dette nye skridt og har der
for også gennem de senere
år forsøgt nye salgsveje, for
søg der de allerfleste steder
er faldet godt ud, ikke
mindst de lokale åbne hus
arrangementer har været af
stor styrke og fulgt med stor
publikumsinteresse; vi har
set mange mennesker ved
disse arrangementer, både
abonnenter, pårørende og
mange nye og navnligt unge
besøgere, som har vist vor
virksomhed stor interesse.
1976 var jo et lille jubilæ
umsår; selvom 70 år i dag
ikke er en alder at tale om.
skete der alligevel både in
denfor salg og PR ting, som
satte stemningen i vejret.
Lad os blandt de mange ind
satser landet over blot næv
ne to arrangementer, som
var virkelige fuldtræffere;
for det første kavalkaden af
gamle og nye biler på en
rute fra Falckhuset i Køben
havn til den nyåbnede sta
tion i Hillerød, hvor tusind
vis af mennesker befolkede
vejsiderne på hele den lange
strækning for at se Falck’s
mange biler, i Hillerød hvor
den halve by besøgte statio
nen og oplevede en stem
ning bygget på optog, de
monstrationer, køreklar fra
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radioen og mange andre sjo
ve ting, et broget skue - ja
vel, men effektivt også for
det kommende arbejde. Vi
fortsatte senere i Helsingør,

som også var blandt de hel
dige, der fik ny station i
1976, med et lignende arran
gement; her afløste Helsing
ør Pigegarde PR-afdelingcns

Piger, hornmusik og gamle biler er salgsafdelingernes fremstød ved
åbning af nye stationer.
HJÆLP 2/77

d. Lidt nord for Grindsted stod an)e var stadig sammenkoblede, så st.
Scania sled bravt i det i nogle timer,
-abonnementet ikke var helt i orden,
idet det havarerede vogntog skulle
kulle repareres i Skodborg. Det er
»onnementet i orden.

cavalkade af biler, men også
smukke piger i fine unifor
mer og god musik kunne stå
sig og mærke publikums
gunst; i en tidlig morgen
time var byen på benene for
at se sin kære garde garneret
af røde biler og tudende si
rener - ikke noget dårligt
skue. 1 provinsen har man
alt efter pengepung og evner
gjort tilsvarende indsatser,
der både vidner om fantasi
og interesse.

teressante del af vor virk
somhed til større områder af
Danmark, men det ser gan
ske godt ud allerede. En ny
forbindingskasse
kom
til
dem vi allerede kender, og
foråret 1977 vil nok blive
præget af salgsindsatser på
sejlsportsiden og salg af
„Førstehjælp til søs“, som vi
har valgt at døbe nytilblivclsen til. Afsætningsudvalg,
kvotaudvalg og andre aktivitoter skulle gerne bidrage til
nye aktive salgsindsatser og
måske også til nytænkning
hvad salgsmetoder, områder,
og ikke mindst fortsat ud
dannelse angår; vi er altså,
selv efter et ganske begivenhedsrigt år, stadig optimister

i sælgerkredsen, måske fordi
vi i de daglige kundekontak
ter ser utallige eksempler på,
hvad abonnementet kan betyde for den enkelte, for
uden det at vi, trods enkelte
klager i den travleste spids
belastning, mærker et posi
tivt og ganske varmt forhold
mellem den menige dansker
og hans redningskorps, og
det er ganske god ballast at
have i en svær tid; livet er
som bekendt ikke bare en
leg - det er også en dans på
roser. - Eller sagt på en an
den måde: Tornene tager vi
ud med pincet - fra vore
egne forbindingskasser.
G.L.

En længe ventet igangsæt
ning af nye abonnementsfor
mer for vedligeholdelse af
ildslukkere fik sin spæde be
gyndelse i 1976 i Århus og
København; salgstallene og
omkostningerne vil
være
stærkt medbestemmende for,
om vi skal udvikle denne in
HJÆLP 2/77
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Personovervågning
i Nykøbing F
Pcrsonovervågningsanlæg,
patientalarmer og omsorgs
anlæg er nogle af betegnel
serne for alarmanlæg, der in
stalleres i ældres eller handi
cappedes hjem. Et antal kon
takter, rigtigt placeret i boli
gen, giver beboeren sikkerlied for, at hjælp altid kan
rekvireres, selv om telefonen
ikke er inden for rækkevid
de.
Adskillige kommuner afprø
ver for tiden denne form for
anlæg. Ikke kun fordi der
kan spares dyre plejehjems
pladser, men også fordi det
jo cr en kendt sag, at de fle
ste af os ønsker at blive i
vort eget hjem så længe som
muligt. De færreste ser hen
til at komme på plejehjem
selv om det ofte viser sig, at
når man først cr flyttet, bli
ver man godt tilfreds med
det nye.

Kollektivboligcr
i Nykøbing F.
I forbindelse med overvåg
ningen kan Falck komme
ind i billedet. Den første
ordning af denne art blev
etableret i Nykøbing F. i ef
teråret.
40 nybyggede beskyttede bo
liger fik installeret alarman
læg, der i dagtimerne passes
af personalet. Kl. 16, hvor
personalet går hjem, „stilles
om“ til Falck-stationcn, der
herefter påtager sig overvåg
ningen i aften- og natteti
merne.
Kommunens personale har
kraftigt indskærpet over for
beboerne, at overvågnings
anlægget kun må anvendes i

nødstilfælde; Der cr ikke som f. eks. på et sygehus tale om en klokke, hvormed
sygeplejersken tilkaldes. Og
er man overhovedet i stand
til at anvende sin telefon,
skal denne bruges i stedet.
På denne måde har man
søgt at sikre sig. at når en
alarm indgår fra kollektiv
boligerne, er der virkelig
hjælp behov.
På Falck-stationen råder
man
over
forholdsordre
for hver af de 57 beboere
med oplysning om navn, te
lefonnummer CPR-nr., nor
malt anvendt læge, evt. an
dre beboere i lejligheden etc.
Ved alarm søger man først
at kontakte beboeren pr. te-

I Nykøbing Falster
overvåges beboer
ne om dagen fra
denne pult. . .
medens vagtstuen
hos Falck over
tager vaqten fra
kl. 16.

rmr?
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Kontakter anbringes hos beboerne, f. eks. i badeværelset og ved sengelejet.

lefon. Svares der ikke, af
sendes ambulance (uden ud
rykning) med to mand. For
denne ydelse betaler kom
munen særskilt.
Udover en del tekniske fejl
alarmer i starten, har der
været alarm og udrykning i
en snes tilfælde. Der er of
test tale om faldpaticntcr,
som blot skal hjælpes op. I
enkelte tilfælde har kørsel
til hospital dog været nød
vendig.
Lederen af komunens hjem
mesygepleje, Hente Svend
sen, fortæller, al man er me
get tilfreds med ordningen.
Morgen og aften er man i
kontakt med Falck, og op
lysninger om dagens/nattens
hændelser udveksles. For be
boerne er det en særlig tryg
hed at vide, at man - selv
om man skulle falde i løbet
af aftenen eller natten - al
tid kan rekvirere hurtig
hjælp. Med dette system hai
det været muligt at etablere
en kollektivbolig, der er an
derledes. Der er beboere i
alle aldre. Både familier med
HJÆLP 2/77

børn og personer, der er
overført fra plejehjem. Kol
lektivboligerne, som kommu
nens social- og sundhedsfor
valtning har lejet af et bolig
selskab, indgår som en del af
det øvrige boligområde, så
ledes at ..institutionspræget“
er væk.

Mange firmaer tilbyder
pcrsonovervågningsanlæg
Nykøbing F. var den første
kommune, der etablerede en
sådan ordning med korpset,
men bliver næppe den ene
ste. Mange kommuner arbej
der i dag med lignende pla
ner. og flere firmaer er duk
ket op på markedet for at
tilbyde personovervagningsanlæg. Foreløbig har kun to
af disse, nemlig NICOFON
og BEPEFON, et egentligt
samarbejde med korpset.
Disse firmaer lægger vægt
på, at der ikke kun skal være
tale om salg af et alarman
læg. men også, at formålet,
nemlig al hjælpen kommer
hurtigt til stede, opfyldes.

El par andre firmaer inter
esserer sig tilsyneladende
ikke væsentligt for denne del
af alarmeringsfasen.
Ud fra en betragtning om, at
„det ikke er vores problem”,
interesserer firmaerne sig
ikke for fastlæggelsen af en
fornuftig forholdsordre. Om
det lokale ambulancevæsen
får en korrekt alarmering, og
om der kan skaffes adgang
til boligen på forsvarlig vis,
er tilsyneladende ikke vig
tigt.
Bemærk, at i hvert fald ét
af
firmaerne
reklamerer
(mundtligt) med gratis Falck
overvågning af deres anlæg
uden smålig hensyntagen til,
at dette er forkert.
Ovenstående bemærkninger
kan måske opfattes som sub
jektive eller optages som
brodnid. Lad det være sagt
med del samme, at herom er
der ikke tale! Korpset er blot
interesseret i, at lokalstatio
nen får mulighed for at
medvirke ved tilrettelæggel
sen af den egentlige køreor-
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drc, således at udrykningen
kan ske hurtigt og effektivt.
Hverken korpset, kommu
nerne eller patienterne kan
være interesserede i, at hjæl
pen sinkes. Ligeledes bor vi
sikre os. at adgangsvejene til
en bolig er kendt pa forhand
ved. at nogle til boligen fin
des pa stationen eller via en
elektrisk dørlås, der automa
tisk åbner, nar en alarm af
sendes via anlægget.
Tre forskellige typer
De
personovervagningsanlæg, der kan overvåges af
Falck, kan deles i tre grup
per, der fungerer pä hver sin
måde:
BEBEFON-anlægget overvå
ges af nærmeste, døgnbetjen
te station. Overvågningen
sker via en speciel overvåg
ningspult, der installeres pa
stationen. Herfra kan alar
mer modtages og ekspederes,
ligesom det ved BEPEFON-
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systemet er muligt fra vagt
centralen at foretage kontrol
af, om de overvågede perso
ner har det godt.
NICOFON-anlægget overfo
rer alarmen via det offent
lige telefonnet til særlige
alarmmodlageanlæg, der p.t.
findes pä vagtcentralerne
Vesterbro og Vejle. På vagt
centralen skrives alarmen
automatisk ud med oplys
ning om tidspunkt for alar
mens indgåen.
For begge systemer gælder,
at det er muligt at svare den
person, der alarmerer. Via
en højttaler i boligen kan
der f. eks. gives besked om,
at „alarmen er modtaget, og
hjælp er på vej“. Det giver
den alarmerende en særlig
tryghed at vide dette.
En tredje mulighed er. at
alarmanlægget over det of
fentlige telefonnet videregi
ver meldingen i klar tale fra
en båndoptager. Et anlæg af

denne type må under ingen
omstændigheder tilsluttes en
stations normale telefon
nummer. Årsagen er, at
travlhed, optaget telefon etc.
kan betyde, at alarmen går
tabt. Og det er for farligt.

Gratis overvågning
Aftaler om alarmovervåg
ning skal som bekendt altid
oprettes i samarbejde med
hovedkontoret. I disse år
forsøger mange kommuner
sig som bekendt med alarmcringsanlæg. For at lette
arbejdet for kommunerne er
der i den nyligt udsendte
Tarif 4 indføjet en bestem
melse om, at har kommunen
et redningsabonnement hos
Falck, overvåges op til
10 pcrsonovcrvågningsanlæg
gratis, naturligvis forudsat,
at korpsets almindelige ret
ningslinjer i øvrigt overhol
des.
greve

byggesager
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Næstveds nyc Falck-station
finder man, når man fra
Sydmotorvejen kører ind i
byen ad Rønncdcvej. Lige ef
ter byzoneskiltenc ligger Hol
sted Erhvervsområde, hvor
stationen med sine røde mur
sten og det mørkegrønne træ
værk præsenterer sig pænt.
Købstaden Næstved fik sin
første Falck-station i 1930,
hvor Falcks Redningskorps
Næstved A/S etablerede sig i
byens centrum. 20 år efter
flyttede man til ny station på
havnen, og atter i år har det
været nødvendigt at flytte.

ALT PÂ PLADS
Efter ca. 10 måneders bygge
ri kunne Næstvcd-stationens
folk og biler den 14. april kl.
13 forlade den gamle station.
I kortege kørtes gennem by
en, og man var hurtigt på
plads i det nye. Der mangler
selvfølgelig altid nogle små
ting - inventar, der forsinkes
og småreparationer, der skal
udføres - men alligevel kun
ne man hurtigt føle sig hjem
me.
Driftslederkontoret bugner for ti
den af fakturaer og følgesedler,
som Qvlst har travlt med at kon
trollere og attestere.

EN (NÆSTEN) KOPI AF
HILLERØD
Den nye Næstvcd-station er
bygget over samme læst som
Hillerød-stationen. Og det er
da også bygningstjenestens
tegninger, der ligger til grund.
Som i Hillerød er det entre
prenørfirmaet Rasmussen &
Schiøtz, der har forestået ar
bejdet. Ingeniører og formænd blev, da Hillerød var
færdig, flyttet til Næstved for
at lave en station her.
Næstved-stationcn
udfører
ikke brandslukning, hvorfor
den ene garagehal kunne
spares. Til gengæld huser
stationen den daglige admi
nistration af Næstved-selskabet, og denne skulle der også
være plads til.

VENLIGE OMGIVELSER
Kunder, der kömmer til sta
tionen, kommer ind i et me
get stort ekspeditionslokale,
der også rummer Næstveds
kontorpersonale.
Udover
kontor for stationsleder Qvist,
fuldmægtig Ove Hansen og
vagthavende assistent findes
i stueetagen vagtcentral (med
4 betjeningspladser), kantine
og toiletfaciliteter.
Kælderen rummer fyr- og

NÆSTVED-statlonen
i tal:

Stationspersonale:
1 driftsleder
3 assistenter
5 vagtmestre
1 kontordame
1 mekaniker
25 reddere
2 falckoliner

Administrations
personale:
1 fuldmægtig
3 kontordamer
2 salgsinspektører

Køretøjer:
6 ambulancer
5 personvogne
3 bjærgningsvogne
2 ladvogne
1 redningsvogn
2 varevogne
1 blokvogn
1 båd

tørrerum, forbindsstoflager,
baderum samt et hobbyrum,
der er udstyret med billard
og bordtennis.
1. salen rummer 6 hvile- samt
et opholdsrum med køkken.
Endvidere finder man en stor
skolestue med tilhørende
køkken.
Interiøret er holdt i dæmpe
de, moderne farver: Ege
træsmøbler og -døre, grønne
tæppefliser og lyse vægge gør
den nye station til et sted,
hvor en besøgende må føle
sig velkommen, og hvor per
sonalet har alle muligheder
for at få en rar arbejdsplads.
GOD GARAGEPLADS
Garagen har rigelig plads til
14 køretøjer. Værksted (med
eget kontor, toilet etc.) og
vaskeplads rummer mulighed
for garagering af yderligere
6, således at der skulle være
albuerum et par år frem i ti
den. Til garagen hører også
et antal depotrum, der skå

ner besøgende for at skulle
se på taljer, donkrafte, vaske
tøj og andet. Kun det nød
vendigste redningsværktøj er
placeret fremme i garagen
på reoler, klar til hurtig ud
rykning.
Driftsleder Carl Qvist fortæl
ler, at flytningen klappede
over al forventning. Udover
de problemer, der altid ska
bes af „flytterod“, har der
kun været lidt problemer
med radioen, og de blev hur
tigt rettet. Den gamle station
er afhændet til en autofor
handler, hvis nuværende lo
kaler er blevet for trange.
Det er i øvrigt byens gamle
Zone-station, der blev i „over
skud“ ved sammenslutningen.
Så noget tyder på, at man i
Næstved har fundet en fast
aftager af vore stationer. Der
foreligger dog intet om, hvor
når autoforhandleren skal
overtage vor nye station i
byen!
-greve-

Næppe flere penge til
brandvæsenet

Et nyt vagtbord blev der også plads til. Her ses assistent K. E. Rasmus
sen i arbejde.

Ved siden af ekspeditionslokalet har fuldmægtig Ove Hansen (LilleHansen) fået sit kontor. Han kommer dog gerne ud for at tale med
damerne på „hovedkontoret“, I dette tilfælde med Jytte Roerholt.

Svenskerne hævder, at
de har verdens mindste
brandstyrke, fremgik det
af en brandforsvarskon
ference i Stockholm i
begyndelsen af maj.
De skal dog næppe ven
te større bevillinger til
flere brandmænd i den
nærmeste fremtid. I Sve
rige ofrer samfundet 784
mill. sv. kr. til brandvæ
senet, medens 1.300 mill,
sv. kr. bruges på fore
byggende arbejde og industribrandvæsener.
I Danmark, der er ca.
1/10 af Sverige i sluk
ningsområde, ofres der
omkring 300 mill. d. kr.
til brandvæsenerne. Her
til kommer det beløb,
som Falcks „gratis“ ekstraberedskab
koster.
Beredskab, der er udset
til andre opgaver, men
som i en given situation
kan benyttes til førsteind
sats ved brand.
Arsagen til, at svensker
ne er nervøse, er de sto
re brandskader. I 1976
var brandskaderne i Sve
rige ca. 1.000 mill. sv. kr.,
medens de i Danmark er
ca. 400 mill. kr.
- Men de offentlige
brandvæsener er baseret
på sikring af befolknin
gen og deres huse, hæv
dede den svenske sekre
tær i Kommunförbundet.
Industrien, der udgør en
langt større brandrisiko,
må selv Didrage ved sik
ring og brandværn. Så
man skal nok vente, at
eventuelle ekstrabevillin
ger i Sverige vil blive an
vendt på forebyggende
arbejde fremfor til direk
te forøgelse af brandstyr
ken. Sandsynligvis en
mere lønsom investering.

BREVE UDEFRA
Falck, Silkeborg
Vi vil gerne takke de dygtige reddere, som satte alt ind for at hjælpe vores far.
I bar ham ned gennem sneen en lørdag i februar.
Jeg var ikke selv til stede, men har fra andres side hort om jeres indsats og hurtighed
for at hjælpe far.
Far er desværre borte.
En stor og hjertelig tak fra min mor og jeg.
Gerda Andersen
Fra stationen i Silkeborg oplyses, at man ved anmodning om ambulance til patient med
hjertestop afsendte ambulance med redderne Ege Nielsen, Jens P. Ankersen og Kurt
Møller.

Falck, Holbæk
Kærlig hilsen fra pigen i vejkanten!
Ovenstående hilsen kom til stationen i Holbæk, hvor redderne Edvard Jacobsen og Jens
Erik Jensen havde bistået ved en fodsel i ambulancen. Det blev en pige på 9 pund og
54 cm.

Falcks Rettungsdienst G.m.b.H.
Hamburg
En bitterlig kold fredag aften i Hamburg konstaterede vi meget trætte, at vor vintersikre
bil ikke ville starte.
En henvendelse til Falck i Hamburg lovede hjælp inden for en time, hvilket blev overholdt.
Det lettede lidt på humøret, da den kendte, rodmalede kranvogn dukkede op, og vi på
vort frostbævende. spage Guten Abend fik svaret: „Goddaw" - på bramfrit sønderjysk. Vi
måtte ret hurtigt konstatere, at vi ikke kunne få startet bilen, og vor Falck-ven foreslog,
at han tog den med på stationen i Kielerstrasse og lod vort batteri oplade.
Dette viste sig dog heller ikke tilstrækkeligt, men efter mange krumspring lykkedes det
Niels Peter fra Ribe - mere om hans navn fik vi ikke, at få bilen i gang, og vi startede
på isglatte veje hjem mod Danmark.
Såfremt alle danskere med behov for hjælp i Hamburg får samme behandling, har det
ingen nod.
Men venlig hilsen
A/S Roulunds Fabriker
Max Kjær
Falck
København
En fredag brast mit koblingskabel i bilen på Helsingorstrandvejen ud for Hotel Marina på
vej til ferie i Sverige.
Jeg fik gennem Falck assistance af Finn Andersen, Lyngby.
Jeg vil gerne takke for en særdeles god service, og vil bede Dem om at fremføre min store
glæde over den fortræffelige og udmærkede hjælp, hr. Andersen gav mig.
Venlig hilsen
P. Birger Nielsen
Overlæge
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DÆKKER ABONNEMENTET?

Hvem
er
dækket?

To Falck-stationer har tilsyneladende været uenige
om, hvorvidt en gift, men hjemmeboende datter er
dækket af familiens hilsstandsabonnement.

Abonnentens fremstilling:
Undertegnede, som har husstandsabonnement hos Dem, vil herved beklage mig over
den behandling, som min datter, Sonja . ..f. Larsen, har været ude for af Deres
station i XXX.
Sagen forholder sig således: Min datter skulle til underlivsundersøgelse hos dr. Hans
Chr. Rosenquist, XXX, og hans sygeplejerske, som angav os mødetid hos lægen, sagde
samtidig, at man godt kunne blive svimmel og ør i hovedet af undersøgelsen, så
hun måtte være indstillet på enten at have en ledsager med eller lade sig køre af Falck.
Jeg har, som anført, et husstandsabonnement, men da min datter har været gift i nogle
måneder og i den tid har været flyttet hjemmefra, var jeg lidt i tvivl om, hvorvidt hun
nu igen, da hun er flyttet her hjem og også er tilmeldt i folkeregisteret på adressen her,
kunne henregnes til min husstand i abonnementets betydning, og jeg ringede så til
Deres station i OOO og spurgte. Jeg fik her at vide, at hvis hun boede her og også var
tilmeldt folkeregisteret på denne adresse, var hun berettiget til den service, som mit
husstandsabonnement giver ret til. Da jeg således var beroliget, gav jeg hende en
abonnementskvittering med og lod hende rejse alene til undersøgelsen.
Da hun senere kom hjem, fortalte hun mig, at lægens sygeplejerske havde ringet til
Falck i XXX efter undersøgelsen, men man havde nægtet at køre hende hjem på
abonnementet med den motivering, at når hun var gift, havde hun ikke krav på service
efter min husstandsforsikring.
Heldigvis havde hun så mange penge på sig, at der var nok til en togbillet til Virum,
og hun tog så med toget hjem.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg blev meget vred, da jeg erfarede om
den behandling, hun havde været ude for, og jeg finder, det cr en usædvanlig dårlig
service af Deres station i XXX.

Konklusion:
Ifølge vagtinstruktionen cr der ingen tvivl: Datteren - og alle andre - er dækket, når
dc er tilmeldt folkeregisteret på adressen og med føje kan siges at høre til husstanden
(familien). Resultatet af den pågældende sag var naturligvis, at vi undskyldte og
refunderede togudgifterne.
HJÆLP 2/77
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REPLIK:
Demokrati eller hvad!
Sidst i februar blev der igen afholdt et
VN-mødc i Falcks Redningskorps. - Det
var et møde der var udsat fra sidst på
året 1976. Årsagen til at det ikke blev
holdt i 1976 var den arbejdsnedlæggelse,
der fandt sted den 15. november, hvor
man pludselig blev konfronteret med et
krav om mere i løn. Dette kom helt bag
på ledelsen og tillidsfolkene og som følge
heraf satte man vor demokratiaftale del
vis ud af drift.

- Kobenhavnerredderne må ind pä provinsstationer
for at blive orienteret om, hvad der sker i korpset.

Det har fra reddernes side ikke manglet
på opfordringer til at se på demokrati
aftalen. som efter vor mening ikke har
opfyldt de forventninger der er blevet
stillet til den.
Redderne har gennem EU (Fællesudval
get for redderne i Danmark) stillet for
slag om en ændring af aftalen.
Dette ændringsforslag var det eneste
punkt på dagsordenen på mødet i fe
bruar.

Det virker på mig meget mærkeligt, at
der ikke var andet, man ønskede at dis
kutere med VN-medlemmerne, da det jo
ikke har manglet på udtalelser fra mange
forskellige sider om det, der var foregået
og om det, der skulle til at ske nu. Burde
man ikke have givet os en bedre infor
mation om forhandlingerne med amtsrå
dene m.m.? Vi har gået i det uvisse i
lang tid og kun hørt, at man vil bevare
korpset i sin nuværende struktur og ar
bejdsområde.
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Jeg synes, det er en falliterklæring, at
man skal ud på andre stationer uden for
København for at få en lille smule infor
mation. Jeg har set opslag, der ikke har
været sat på de københavnske stationer
og endnu mindre tilsendt tillidsrepræsen
tanter. der trods alt varetager deres kol
legers interesser.
Det har også undret mig. at man fra personalcforcningcns side har blandet sig i
en debat som man jo ikke har nogen for
udsætning for at deltage i set på den bag
grund. at i de 10 år. jeg har været i korp
set, har man ikke givet sig til kende, når
det har drejet sig om reddernes løn- og
arbejdsvilkår.
Hvorfor gør man det så pludselig nu?
Det har også undret mig. at man fra den
daglige ledelse har vist os den kolde
HJÆLP 2/77

skulder, som om vi smittede. Ligeledes
undrer det mig også, at man fra ledere i
provinsen har givet udtryk for, at man
ikke ville have københavner-reddere på
deres stationer, fordi de jo er nogle bal
lademagere. Nu må al den snak høre op,
hvis vi fortsat skal kunne samarbejde.
Det er ikke voksne mennesker værdigt,
og det er en misforstået korpsånd.
Jeg har også med undren læst referatet
fra VN-mødet, og jeg opfordrer alle, der
endnu ikke har læst det, til at gøre det.
I dette referat synes korpsets ledelse, at
det cr mærkeligt, at det er de samme red
der-repræsentanter, der går igen i de for
skellige udvalg og nævn og at man cr be
gyndt at snakke om det i ledelsen. Samti
dig giver direktör Mogens Falck udtryk
for at det måske ikke er reddernes me
ninger og ønsker, disse repræsentanter
giver udtryk for. men deres egne menin
ger. Dette må jeg på det kraftigste gå
imod.
Det er min opfattelse, at man fra korp
sets side nu prøver at spille redderne ud
mod hinanden og andre grupper i korp
set, hvilket undrer mig meget, for man
giver samtidig udtryk for, at demokrati
aftalen fortsat skal bestå, og det har jeg
lidt svært ved at se. den kan, hvis man
bliver ved med at bruge den slags ting
i debatten.
Det kan ikke undre nogen, at det er de
samme tillidsfolk, der går igen i de for
skellige udvalg. Det cr en nødvendighed
for at følge med i alt, hvad der sker de
forskellige steder i korpset, og hvor man
samtidig skal varetage reddernes interes
ser. For det er nemlig sådan, at i næsten
alle udvalg og fonds m.m. cr det de
samme folk fra korpslcdelscn, vi ser igen.
Det er også dc samme, vi sidder og for
handler med, når det drejer sig om noget
fagligt.
Vi, der har med dc forskellige ting at
gøre dagligt, har indset nødvendigheden
af at være med i så meget som muligt for
her igennem at have fingeren på pulsen.
Man må erkende, at hvis man ikke sam
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ler det på relativt få hænder, så kan man
ikke overskue det, der sker i udvalgene,
og så vil det hele falde til jorden, og det
kan hverken vi eller korpset være tjent
med, så der er ikke så meget at undre sig
over fra korpset side. Samtidig vil jeg
gøre korpset opmærksom på, at de re
præsentanter, der de forskellige steder er
valgt af redderne og ingen andre, bør
man nok tænke lidt mere på fra ledelsens
side. Derfor er det også naturligt, at det
er disse, som repræsenterer redderne i de
forskellige nævn m. m.
Det forslag, der cr stillet gennem FU,
giver i al sin enkelthed den enkelte med
arbejder en større indflydelse hele vejen
igennem stationsnævn - RN - VN samt,
at han får meget bedre mulighed for at
kontrollere, om forslag m. m. bliver be
handlet, som de skal, og samtidig giver
dc også en bedre mulighed for informa
tion oppefra og ned. Noget nyt cr også
adgangen til at klage, hvis der bliver ved
taget noget i VN, og denne ting ikke bli
ver ført ud i livet på den enkelte station,
så skal det være sådan, at medarbejderen
kan klage til et udvalg nedsat af VN til
at påse, at disse ting bliver udført. Som
det cr nu, er det faktisk op til den lokale
leder at gøre, som han finder bedst, uden
at der cr nogen, der siger noget til det.
Dette indlæg skal ses på baggrund af den
sidste tids mange indlæg i personalebla
det og andre steder. Jeg håber, at det vil
give stof til eftertanke, når vi i det dag
lige skal diskutere demokrati på arbejds
pladsen. Jeg håber samtidig, at der er
nogen, der vil gå ind i debatten måske
med positive forslag og ændringer.
Jeg vil samtidig slå et slag for, at vi må
se at få dc problemer, der ligger, løst,
uden at der cr for mange, der føler sig
trådt over tæerne. Vi bliver nødt til at
tage et standpunkt om, hvorvidt vi skal
have demokrati eller hvad.
Flemming Hochheim,
fællestillidsmand,
København.
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Ny brandstation I Lokken

Den 1. maj flyttede Falcks brandstation I Løk
ken til nye lokaler på Industrivej. Brandvagts
leder Mogens Christensen og mandskab har
fået nye og gode lokaler til fortsat virke. Ikke
mindst for brandmand Kaj Larsen er flytningen
god. Han har opført brandstationen I tilslut
ning til sine værksteder, så han næsten kan
klare en minutforpligtelse, hvis der udbryder
brand i byen. Billedet er fra indvielsen den
2. mal i Løkken.

DØDSFALD

Børge
Mathiasen,
Herning

Ny brochure

I Afsætningsudvalget har man besluttet, at
brochuren „Hjælpen kan være billig“ har ud
tjent sin rolle. I stedet vil der blive fremstillet
en helt ny brochure, hvori vil indgå det dan
markskort, som tidligere er udleveret.
Den nye brochure, der fortrinsvis vil omhandle
risikogrupperne 01 og 12 samt lidt om fritids
huse, lystbåde og campingvogne, vil i lighed
med tidligere brochurer være forsynet med
prisoplysninger.
Brochuren kan forventes udsendt i nær frem
tid.
Børnetjeneste I Storkøbenhavn og
Frederiksborg amt

I akutte social/psykiske kriser ring til:
Astrid
telefon (02) 85 00 55
Dorrit
telefon (02) 73 91 96
Margarethe telefon (01) 78 38 63
Grethe
telefon (02) 95 35 79
Under ledelse af overlæge Zlotnlk, børnepsykiatrisk afdeling på Københavns Amts Sygehus
i Glostrup er oprettet en børnetjeneste på
volontørbasis. Ovennævnte personer står til
rådighed i akutte social/psykiske kriser, hvor
familier ikke længere selv kan overskue pro
blemerne. Både børn og forældre kan ringe
døgnet rundt, alle ugens dage.
I en „reklamekampagne" for børnetjenesten er
blevet gjort opmærksom på, at man døgnet
rundt kan kontakte Falck og få opgivet de rele
vante telefonnumre. Såfremt korpsets stationer
i ovennævnte områder modtager henvendelse,
skal det understreges, at alle fire personer står
til disposition døgnet rundt.
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Med sorg modtog man i
korpset meddelelse om, at
assistent Børge Mathiasen,
Herning, efter længere tids
alvorlig sygdom var afgået
ved doden den 14. februar
1977.
Borge Mathiasen blev ansat
på stationen i Herning i
1957 som mekaniker, og
han udnævntes til assistent
på samme station i 1970.
Borge Mathiasen var kendt
for sit mekaniske snilde.
Ikke alene var han i stand
til at udfore reparationerne
på korpsets koretojer, men
et kursus inden for radio
teknikkens verden gjorde
ham også kvalificeret til at
klare mange reparationer af
korpsets radioanlæg.
Hjælpsomhed og villighed
var også kendetegnende for
Mathiasen, og blandt med
arbejderne i Herning vil
man fremover savne en tro
fast og meget dygtig kol
lega.
Æret være hans minde.
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^XLIA

Pr. samme dato er vagt
mester Børge Hansen, Køge,
udnævnt til redningsforer
i Koge.

VAGTMESTER

Soren
Egon
Larsen,
Alborg

Med stor sorg modtog man
den 5. marts 1977 på st. Ål
borg meddelelse om, at
brandmand
Søren
Egon
Larsen, Ålborg, var afgået
ved doden kun 47 år gam
mel.
Soren Egon Larsen blev an
sat på st. Alborg den 1.
oktober 1973. Foruden sit
arbejde som lagerarbejder
på bryggeriet Urban var han
en ivrig deltidsbeskæftiget
brandmand og desuden en
behagelig og god kamme
rat.
Hans pludselige dod kom
som et chok for alle, og
som den gode kollega, han
var, vil han blive savnet her
i korpset.
Æret være hans minde.
Henning Christensen

^UDNÆVNELSER

Pr. 1. januar 1977 er redder
Finn Mackenhauer, Gladsaxe, og vagtmesteraspirant
Erik Brandt, Århus, udnævnt
til vagtmestre. Begge med
uændret tjenestested.
Pr. 1. februar 1977 er vagt
mesteraspirant Finn M. Pe
dersen,
Vesterbro,
samt
redderne
Palle
Achton,
Køge, Ole Jørn Esbensen,
Roskilde, Tommy F. Eggers,
Brønderslev og Laurids L.
Dahm,
Brønderslev,
ud
nævnt til vagtmestre. Alle
med uændret tjenestested.
Pr. 1. marts 1977 er redder
ne Svend Erik Thygesen,
Rødovre, og John Rossil,
Lyngby, udnævnt til vagt
mestre. Begge med uændret
tjenestested.

Over
assi
stent
Erik
Hansen,
Alborg

Overassistent
Pr. 1. januar 1977 er assi
stent Erik Hansen, Ålborg,
udnævnt til overassistent i
Alborg. Erik Hansen blev
ansat som redder på statio
nen i Rodovre i 1967. Sam
me år flyttede han, ligeledes
som redder, til Terndrup,
hvor han var ansat indtil
1967, hvor han kom til Al
borg som assistent.

HAMBURG

ASSISTENT
Pr. 1. januar 1977 er red
ningsforer Ove Rubien, Ål
borg, udnævnt til assistent
i Alborg. Ove Rubien blev
ansat som redder på statio
nen i Alborg i 1959, og på
samme station udnævntes
han i 1966 til redningsforer.
Denne stilling har han vare
taget siden.

REDNINGSFØRER

BRANDASSISTENT

Redningsfører
Pr. 1. februar 1977 er red
derne Bent Rytter Jensen,
Hadsund, og Jorgen Ove
Henriksen, Koge, udnævnt
til redningsforere med uæn
dret tjenestested.

Brandassistent
Pr. 1. januar 1977 er brand
mand Peder Chr. Pedersen,
Videbæk, og brandmand
Ove Torben Eriksen, Fugle
bjerg, udnævnt til brand
assistenter.
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OVERASSISTENT

Stationsleder
Hans J. Sahl,
Hamburg

Kontorchef
Peter
Jorgensen,
Hamburg
I Hamburg er direktorerne Jor
gen Lohmann og Henry Jorgen
sen (Vejle) indtrådt som geschäftsführer i stedet for Jorgen
Pedersen og William Falck. Sidst
nævnte er blevet formand for be
styrelsen (tilsynsrådet) i Ham
burg.
Vagtmester Hans J. Sahl er ud
nævnt til stationsleder, og bognolder Peter Jorgensen er ud
nævnt til kontorchef.
I et senere nummer vil vi orien
tere mere om Hamburg-stationen.
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UDE MED KAMERAET

Ikke mere vinter
Vinteren 76/77 blev en rig
tig week-end-vinter. Ikke
mindst for døgnvagterne var
det efterhånden trivielt og
anstrengende at konstatere,
at det altid sneede lordag
og søndag. Billedet stam
mer fra Âlborg-omràdet, der
var et af de hårdest ramte,
og måtte have militæret til
hjælp ved sygetransporter.
Brandøvelse
Gladsaxe-stationen har væ
ret til brandøvelse en lordag
på A/S NIRO ATOMIZER,
der fremstiller industrielle
tørringsanlæg og leverer
nøglefærdige fabrikker til
udlandet. Øvelsen medførte
bl. a., at fabrikkens gavl fik
en vandrensning.
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Overlevelsesdragt
Her er dragten, som man
har ventet længe på. Over
levelsesdragten til redder
ne, der skal til søs i Dorybåden. - Uddannelseschef
Ric-Hansen og distriktsleder
Kaj Olsen, der har bistået
med at stille krav til dens
egenskaber, har selv afprø
vet den og hævder, at man
i den kan overleve næsten
enhver situation.
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Udlært
Peter Andersen fra FalckHuset i København blev ud
lært som kontorassistent
den 1. marts. Ved en lille
festlighed fik han overdra
get sit lærebrev og en lille
gave fra korpset. Fra ven
stre ses afdelingsleder Per
Søborg Nielsen, hans „lære
mester“, fru Kibenich, Peter
Andersen, administrations
chef Steffen Mortensen og
direktør Jørgen Falck.
Brok med leoparder
To
leopard-hunner
fra
Odense Zoo gik og skran
tede lidt, hvorfor det blev
besluttet at lade dem rønt
genfotografere på Odense
sygehus. Da de hverken er
gruppe 1- eller gruppe 2medlemmer måtte de forst
bedøves og herefter trans
porteres i dyreambulance til
sygehuset. Falck-redderne
fik sig en ekstra oplevelse,
og turen gik fint under over
læge Henning Bechs kyn
dige ledelse.
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Doktor

Når et kursus afslut
tes, plejer der at være
fest i gaden. Traditio
nen blev ikke gjort til
skamme på Jysk Tek
nologisk Institut, hvor
alle Falck-stationsledere nu har været på
lederkursus. - Sidste
hold talte også direk
tør Jørgen Falck, der
klarede sig så fint i
personaleledelse, at
han blev udnævnt til
doktor ved JTI med
sort hat og ret til at
bære professor-titlen.
På billedet står JTI’s
Marianne
med det
flotte bevis på doktor
graden.

Det er mængden
der gor det!

En unødvendig brandalar
mering kostede forleden en
kommune 2.000 kr. En tele
fonbog i en telefonboks
brændte, og naboer alar
merede
det
kommunale
brandvæsen. De mødte med
sprøjter og tyve mand, der
hver skal have 100 kro
ner ...

(Fra Frederiksborg
Amtsavis)
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Âlborg-eksperimenter
I Ålborg er man i færd med
at
eksperimentere
med
henblik pa at fa erfaringer.
I stedet for en Unimog har
man kobt en lidt større
Magirus med firehjulstræk,
og tiden vil vise, om denne
type i drift kan måle sig
med Unimog'en.
Med henblik pa at afprove
udrykningslys og -„horn“
har man dels indkobt en
„lysbro", der i stedet for
roterende blå blinklys ar
bejder som en elektronblitz. På lydsiden vil man
i en periode kore med si
rene og „McCIoud-horn“ og
fa befolkningen til at til
kendegive, hvad de mener
om signalerne.

Falck-brandvagt nr. 25
I Billund har Falck pr 1. april oprettet en hjælpe
brandstation. Den er udstyret med et første-hjælps-beredskab, bestående af en 8 8-sprojte og en tankvogn.
Besætningen udgøres af Poul Laustsen, der er brand
inspektor og brandvagtsleder, samt 8 deltidsbeskæf
tigede brandmænd. Den store slukningshjælp kommer
fra Grindsted-Falck. En ny brandvagt forventes snart
oprettet i Egtved.

Dette
udvidede
nummer af
»HJÆLP« udsendes i anledning af
50-året for Falcks Redningskorps
Aarhus A/S den 15. juli 1977.
Redaktionen benytter lejligheden
til at takke direktion og medarbej
dere i detjubilerende selskab, samt
Redningsteknisk Institut for hjælp
tilfremskaffelse afartikler og bille
der.

Redaktion: Preben Kjær (ansvarsha-'
vende)
Henning Petersen *
Carl Chr. Greve
Henrik Sandum
Tryk: Rønsholt Trykkeri
Oplag: 10.000 eksemplarer
Forsiden: Falck-Gaarden i Arhus
Udgivet af De Danske Redningskorps-Fællesforbund,“Falck-Huset, Polititorvet,
1593 København V, telefon 01-15 83 20.

Direktør Arno Andersson:

Falcks
Redningskorps
Aarhus A/S

Med sine 25 stationer og hjælpestationer ud
gør Falcks Redningskorps Aarhus A/S en
integrerende del af De danske Rednings
korps’ virke i Jylland. Århus A/S, som det
kaldes i det daglige, rummer nogle ret store
Falck-stationer med stor ydelsesevne og der
udover en række mellemstore stationer, der
på samme måde som de store er i stand til at
yde næsten alle former for Falck-hjælp. En
delig rummer selskabet en kreds af mindre
stationer, der lokalt kan yde den tilstrække
lig service over for befolkningen, og som på
grund af deres beliggenhed i området for
holdsvis hurtigt kan påregne støtte fra en
mellemstor eller stor station.
Denne blanding af stationer med forskellig
størrelse sammen med kombinationen af ikke-brandstationer (11) og brandstationer
(14) under Århus A/S må siges næsten at
være ideel.
I mere end 25 år har jeg haft mit virke i
Aarhus-selskabets ledelse, og det er min op
fattelse, at den nære kontakt mellem stati
onerne og hovedsædet i Århus har været en
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styrke for selskabet. Såvel de administrative
som de tekniske problemer løser vi henad
vejen i et godt samarbejde mellem direktion,
chefer, stationsledere og repræsentanter for
det øvrige personale. Gennem selskabets
nære kontakt til de andre Falck-selskaber og
til De Danske Redningskorps Fællesforbund
føler jeg endvidere, at vi i det midtjydske
område er med til at styrke hele Falck-koncemens præg af ensartethed, uden at det
generer os i vore daglige dispositioner.
Falcks Redningskorps Aarhus A/S er gan
ske godt stillet, når det gælder befolknings
underlag for drift af Falck-stationer, men der
har i udbygningen af selskabet også været
plads til at tilgodese Falcks generelle ønske
om stort set at kunne yde ambulancehjælp
inden for 15 minutter i et hvilket som helst
område af landet.
Den 15. juli runder Århus A/S de 50 år. Selv
om selskabet nu omfatter ca. 800 medarbej
dere og ca. 375 køretøjer og enheder fore
kommer det alligevel ikke større, end det er
muligt for direktion og administrative ledere
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at overskue det og være til rådighed for løs
ning af såvel eksterne som interne proble
mer i hele selskabets område.
Det er en rivende udvikling, som Falcks
Redningskorps Aarhus A/S har gennemgå
et. Alene de sidste 25 år er antallet af assi
stancer, materiel og antallet af ansatte man
gedoblet. Under Århus A/S udføres årligt

ca. 450.000 assistancer, og med nogle få und
tagelser er alle selskabets stationer siden 25
års jubilæet i 1952 blevet nyopført til erstat
ning for ældre bygninger. Dengang talte sel
skabet 12 egentlige Falck-stationer og 5
hjælpestationer. Idag råder Århus A/S over

22 Falck-stationer og 3 hjælpebrandstati
oner.
Selv om det ikke er slotte, vi har bygget,
føler vi alligevel, at der inden for vort regi
har været en byggeaktivitet, som selv Chr.
IV ville have misundt os.
Ved selskabets 25 års jubilæum i 1952 gav
afdøde direktør HARRY FALCK udtryk for
det jubilæumsønske, at korpset måtte blive
udbygget med godt materiel og med tilfredse
medarbejdere til gavn og glæde for korpsets

abonnenter og andre kunder. Dette ønske
føler jeg er blevet opfyldt, omend udbygnin
gen vel nok er foregået med større hast, end
man forventede.
Jeg synes også, vi kan sige, at vilkårene for
personalet, både med hensyn til arbejds- og
vagttid og løn, er blevet forbedret på en så
dan måde, at vi kan være det bekendt.
Den selvstændighed, der altid har været
knyttet til dette: at være beskæftiget i Falck,
er jeg overbevist om må være en stor tilfreds
hed i det daglige virke ved løsningen af de
mangeartede opgaver, som korpset bliver
stillet overfor.
Og hvad er så jubilæumsønsket på 50 årsda
gen? Ja. det er ganske enkelt, at Falck som
virksomhed og arbejdsplads vil have evne til
at fortsætte i sin nuværende struktur og be
vare det samspil i det daglige virke, der er
mellem den private sektor (abonnenterne)
og den offentlige sektor (primærkommuner
ne, amtskommunerne og staten). Det er net
op dette samspil, der giver Falcks styrke, og
som samfundsøkonomisk vil være det bed
ste.

Falck-statlonen på Kystvejen i Arhus. I mange år hovedsæde for Falcks Redningskorps Aarhus A/S.
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Falck i Arhus
i et halvt århundrede
Den,derstudererFalcks nuvær
ende Danmarkskort, savner
ikke ret meget. De 132 brandog redningsstationer er spredt
ud over det ganske land på en
måde der gør, at vi uden at rose
os selv for meget tør påstå, at
en ambulance på få undtagelser
nær kan nå ud til enhver patient
inden for et kvarters tid.
I 1927 var situationen en anden.
Sophus Falck havde ved sin
død året før efterladt et Dan
markskort med 5 små nipsenåle, placeret i København,
Odense, Svendborg, Gentofte

og Ålborg. Den sjette - Århus havde han og hans medarbej
dere længe haft lyst til at sætte
på plads. Men det tog nogle år,
og dagen den 15. juli 1927 oprandt altså efter stifterens død.
Til gengæld kan man ikke på
stå, at Sophus Falck således
helt havde været uden indfly
delse på tanken om at oprette
redningskorps i Århus. Tvært
imod er der mange, der mener,
at han med sin sans for agita
tion og praktiske muligheder
anså Århus for at være stedet,
hvor nummer to eller tre

Falck-station skulle have været
oprettet. Men trods hans ivrig
hed tog det tid. Der var ikke
rigtig grobund for Falck-ideen i
den jyske hovedstad - dengang.
Set med nutidens øjne er for
sinkelsen i forhold til Sophus
Falcks planer dog til at overse.
Ikke mindst når man i dag for
nemmer, i hvor høj grad Falck i
Århus har opnået befolkning
ens og myndighedernes abso
lutte og uforbeholdne tillid. Der
hersker i vor tid så ganske af
gjort en anden indstilling til
Falck end i 1927, hvor den ud-

Falcks første Arhus-statlon i Nørregade. (Foto ca. 1931)
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Redningsfalken i Aarhus. Bag Banegaardens P
Om en Maanedstid indvies Rednings
stationen i Nørre-Allé.

SUtiofltM Leder, Direktør Harry Falck, forteller
oa Redaiadskorpeet og dets Opgave.
— -la. mm jr* han ikke w rettere,
mJ at politiet o* »i tuaa kunne arbej.
Haaad i iiaaad. o* .o at «ore font*
<►><•'er .hal Ja <>*>aa rare at fea et
-■allant .Samarbeide etablere!
— I«* i hramlHlloldr*
— Vi rikker ml lil e n h « e r Itrar.J,
.t..r .lier lille’
lliiirleilr* «il |>r «ikre Ihti AnIm'.ilrlo .... dl«»r llramle?
— \ rit et tau et Arrao*rn,enl tnej
Jet k'Ui.tiiuiialr Brandra-.m. malede,
••• n derfra «trak, laar en Oprngniiir,
I aar <'--r rr lurid t lirutid. Keiiair'e'.ta•
tii.i-h er |>arai til enhver T-d. \t faer
lb.^1.ij.ar.tr.
der . r tu ."«tadighrd
i-- Mand i Vaglli-lalr»

Rsdahgsherpsets Opgav*.
— ti.« hiurtrde. ni lie i Korthed
«hit.err Kedninrf-korp.rl. (^igarerf
— Vort fnrmaal er et k»tt;tiie Mennr-ker oC Ihr HI Hjr!p i Ihkke.tdfa-l.le. tiler near .1er f..reI.L-Wrr Karr
r y > • • k suk........ t lil A.riu» f-r
f..r lav <>r lemnrr .1er kan '■c«»*
• i I..I. .U »f- ui ....Ir Arbrj.j,r »ni
norne et andet Tilfald«, i hvilket vi
]udr-'>
al Kr.,n.uj..iaij..n<o i
i.fie kumiuer til Ind.»trior i KebenXorreal'r
havn. nrndic tear en Sporvugn Uber
R«Jcio<«»lati,.rv.. kimn.rr r<! al lif
al S|<,rel l .aa Tilfalde kan S|«rvej.«el.kaltet. r*rn lljrlperogti. .«m er
fr 1 i.r! »n.rr Haj.-anril.k'-ml^rk. >>)•
bundet af skinnelegeiuri. ikke komm«
imoJ Trkni-k bkiJ*. hrnr Jrr er minar «aa hurtigt frem »„m vi andra, <<
MarbeJr It.J <« t dh*r«rl«fi,rb<>IJ til
naar den endelig ankommer, har ri aom
den • «(■lirrr.lr Alle I hr l{rdninc.knrpKegel faaet bju.rvi gtien loftet paa Spo
•at bar baft dr! lir',I at fimir m Hak
ret og bar dermed |aaoy »kaffet Tra
fiken fri Bane. Endelig ril jeg narne
ke Ixkaler,
i»r<l km <ir«t <e (aa
en Side af ror Virk«*itnbed. aom ri om
>nran<lriii«er rgurr «.* ! i.r« r»ffrh;t
fatter med den »tar.te Interrsar; At
|i| Fxmaalet ! I. Sale klagen lilnet
redde Vardier fra at gaa til Spild« i
d«r Vagtlukaler — dea elehtei.hr Tar
Titfalde at «Iorr» lldehraad«. I del beie, bel. rade ng bride Pare aha! hald«
b laget kar tagee af vare Afd«Lag«r
Vagtmand«kabel lil Paad, e r allerede ■ aogaa Stad« aavaet Arbojdaatof, og jag
tror bedår ikk«, ri vd bese U1 dat i
iaaULUrvt — taal Keata* fa* IWra.
Aarkoa.
Og i SImb faar 4* ferakalhg* l'dryt■ el. damage
atagaeagab gåret fhds, ml KMmoa
wadi »d aa*4 Oadea ag parat U »od

tWhaadera Varaai at far* ad med det
gal* flag amjtldende for Viadea.

Baa 15 Jah Mvin RsdafagMtatløRM.
— I.r I'». Juli i aar ri dr>* ikke ■ <
blire helt fardig. <•« f.r dvn Tul »il »>
derfur I.etler ikke hoble Ipdtirl-r, *igrr
fhreki.r Harry l'abk »om ri i Eoriniihlar trrf noder en Irirpeklioo.lnr i
den kornn-earl* Kedn.na««latinn. |»er er
— (»ri^tter lir. kalrk — «aa mepet.
aoifi .hal ordae«, inde« ti »laar i-arat
V" at trade i Akl<oa.
-- Ifror .tort H*dma<«maleriel la
grader Nlatiuaoa i Aarbaa »edf
— Vi faar l* ator* Baieh-AmboUn«•rogo*. ta Red.kabaroga aa al ro af de
krudt* lulakay« Braadaprpjter.
Ib-n
aidale »kal b*lj*a* deo Zonebrand.taitoe, der'kayt te. til Redaiaga.tauot.ea
DaM^tprøjleo Motor boa boble. fr.
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Mi Uta 11 Sifc Holland
Han har fonueraaet KommunUterne

I en enkelt By er o*
sammen. — Mange M

Russisk Koketteri
med Japan.

Amsterdam.

o

I '

I Gaar gik ti svera-øantUgt h«tilgt

'

I

Japan faar Udsigt tU store Leve
rancer.

I

To k I o.

Sovjets hervrrende Handelskommissvr. Anikiev. der i Aftes
afrejste til Moskva, har udtalt, at
efter hana Mening vil Bruddet
meilctn England og Rusland med
føre, at der vil finde en livligere
Handelsudveksling Sted mellem
Japan og Rusland.
Anikiev mener, at han. naar han
i Juli vender tilbage, vil medbrin
ge atore Ordrer til japanske For-

hærgel
Hvirvel

Uvejr

mad

voldsomme HvIrvgMønM

hen øver Helland eg anrtttsde sier

Skade, navnlig I

de ved den lyske

Grante beliggende Egne af Provinsen

Oboryssel øg Gotforland.
Et start Antal Personer Mev mere

T ratak i.
M ø. . v 1.

oder mindre haardt uoret eg odskNMgo

Den koinniuin-«!isk<‘ lnt<*tnatio satte Lhret til.
nale. Forretningsudvalg har paa
I Mede styrtede en Fabrtkebygnhg
sit afsluttende Plenarmøde vedta sammen, hverved tre Arbejdere Mev
get flere Resolutioner om den tru drabt. Et Antal Arbejdere ligger oadende Krigsfare, om d^n kinesiske
no begre'M ender Rahen«. Ogsaa
Revolution og om Oppositionens
Kirken aa Pøctbaect stvrtedo SMaeca.
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sete Falck-chef, Harry Falck,
aflagde en høflighedsvisit hos
daværende Århus-borgmester
Jacob Jensen, og blev mødt
med ordene:
- Jaså, De vil lave rednings
korps. Det skal De være vel
kommen til. når bare De kan
klare Dem selv!

De første gaster ved
åbningen. Fra
stationens
»Fremmedbog«

Lu.

Selskabet i Århus
Brødrene Rudolf, Harry og
William Falck lod sig imidlertid
ikke afskrække. De havde fra
Sophus Falck arvet en klippe
fast tro på ideen. Beslutningen
om at oprette et selvstændigt
aktieselskab, der skulle drive
en Falck-station i Århus, var
taget. Et par fremtrædende År
husianere var villige til at ind
træde i bestyrelsen. Det var te
lefondirektør J. Wallmann, der
blev selskabets formand, lands
retssagfører K. Kier, der blev
næstformand, og amtsråds
medlem Th. Nielsen. Af øvrige,
og i Falcks egen kreds mere
kendte bestyrelsesmedlemmer
var overretssagfører FalbeHansen og grosserer Kai
Lippmann, der begge sad i det
københavnske selskabs besty
relse. Og der var - naturligvis brødrene Rudolf og William
Falck. Harry Falck kom ikke i
bestyrelsen, men blev selska
bets daglige leder og direktør.
Lokalerne var sikret til den
første Falck-station i Århus.
Ikke just repræsentative, men
de kunne dog bruges. En bag
gårdsejendom i Nørre alle. Og
5 redningsmænd blev ansat til
at hjælpe direktøren med at
vise byens og omegnens be
folkning, at de ikke kunne und
være et redningskorps.
En hjælp i starten var det dog,
at der var sikret en aftale med
20
omegnskommuner
om
brandslukning. Til støtte for de
lokale brandkorps skulle den
store slukningshjælp i form af
en Delahayesprøjte komme fra
HJÆLP 3'77
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Falck i Århus. Og for dette ville
korpset modtage et årligt ve
derlag på 150 kroner pr. kom
mune. Det første halve år var
Falck-regnskabet heller ikke til
at glædes meget over. Omsæt
ningen var 33.000 kr. og under
skuddet 20.000 kr. Men alle
rede året efter blev omsætnin
gen fordoblet og underskuddet
halveret, og vi røber ingen
store hemmeligheder ved at
fortælle, at Falck-selskabet i
Århus siden har klaret sig øko
nomisk godt og sundt, hvilket
ikke mindst skyldes, at selska
bet altid har haft en ledelse med
sans for økonomi.

Flere stationer
Brandslukningsaftaleme viste
sig at være udmærkede trods

den beskedne afgift. Falck fik
gennem aftalerne lejlighed til at
vise sin duelighed, og Århus
ianerne begyndte at vænne sig
til korpset og se på det som no
get, der var godt og effektivt.
Allerede året efter starten - i
1928 - etablerede Falck så
kaldte Zonebrandvagter i Kne
bel, Hornslet ogHammel. De to
af stederne har der nu gennem
en årrække været rigtige
Falck-stationer.
Men
den
første egentlige filialstation
kom i 1932 i Viborg. Kort efter
fulgte Silkeborg, Holstebro,
Åles trup og Lemvig. Op til i dag
har Falck-stationerne under
Falcks Redningskorps Århus
A/S haft en oprindelse og en
samlet assistancemængde som
beskrevet på næste side.
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ARHUS A/S I TAL
Station

Nuværende station
Første
Falck-station taget i brug i
åbnet i

Århus

1927

1928
1928
1932
1932
1933
Holstebro
1934
Silkeborg
1935
Lemvig
1937
Skive
1938
Randers
1943
Bjerringbro
1944
Hadsten
Ørsted
1944
Struer
1944
1946
Ebeltoft
Skanderborg 1949
1954
Grenå
Rønde
1956
Kjellerup
1961
Odder
1949
Kristrup
1973

Hammel
Hornslet
Viborg
Ålestrup

(Brv.)
(Brv.)

(ZR)
(autohj)
(autohj)
(autohj)

(autohj)

Samlede antal
assistancer
siden start

2.148.700
1943 (Kystvejen)
1966 (Trindsøvej)
112.400
1973
79.800
1934
431.000
1976
104.000
1962
402.600
1952
575.200
1965
149.500
1967
240.600
1957
933.500
1948
106.200
1963
59.900
1963
1944
56.400
1969
83.200
1972
45.600
1977
126.500
169.500
1954
66.900
1965
1961
106.800
1972
84.700
1973 Tillagt Randers

Andet

Sygetransport

15. juli 1927-15. juli 1977 ....................................... Ialt 6.083.000
+ hjælpestationer 15.000 = 6.098.000

Autohjælp

Brand og redning

1968-77
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BROR
HARRY
Den hyggelige, joviale og bedstefaderlige Århus-direktør, der på få sekunder kunne blive til noget af en
vulkan
En omtale af Falck-selskabet i Århus kan ikke gengives
uden en nærmere beskrivelse af Harry Falck. Sophus
Falcks søn nummer to, der gennem 34 år besad direktør
posten i Århus.

Harry Falck, der døde i 1961 var et rart menneske. Han
kunne være stædig som en kamel, når han havde sat sig
noget i hovedet. Og han sled i begyndelsen af selskabets
historie bogstavelig talt trapperne skæve hos byens myn
dighedspersoner, indflydelsesrige mennesker og journa
lister for at få dem alle til at indse, at der ingen redning ville
være uden Falck.
Harry Falck mødte ellers altid på kontoret. Jul, påske, sne
eller trafiksammenbrud generede ham ikke. Posten skulle
gennemgås og ordnes. Og måske var der iblandt brevene
nogle indbetalinger.
For pengeforstand, det havde Harry Falck. Han satte en
ære i at få betalt enhver sit. Blot ikke for meget. Men når
man havde udført et stykke arbejde, så skulle det også
betales. Og derfor ofrede Harry Falck også megen tid på
inkasso af korpsets egne regninger til kunder. De havde fået
udført et stykke arbejde, og så måtte de betale. For Falck
skulle bruge pengene.
Det med pengeforstand havde også noget at gøre med en
økonomisk sund sans for investeringer. I 1943 - under kri
gen - stod Harry Falck for bygningen af den nye Århus-station på Kystvejen. Et bygningsværk og en dristighed, som
selv i dag påkalder sig respekt. Og alle Århus-Falcks vogne.
Dem købte Harry Falck personligt.
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Harry Falck
nedlægger
grundstenen til den
nye Arhus-station på
Kystvejen.
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Uventede omkostninger kunne få vulkanen Harry Falck til
at komme i udbrud. Hvis en redder havde lavet en sju
ske-skade på en bil. gik det ud over alt og alle i Harry Falcks
nærhed. Men mødte han redderen dagen efter, havde Harry
Falck såmænd glemt alt om den sag. Så sagens egentlige
ophavsmand gik næsten altid fri.
Harry Falck brugte sin autoritet og skabte respekt omkring
sig. Hvis nogen trådte ham eller Falck for nær, fik de den
glødende lava at føle - og siden var døren til Harry Falck
lukket totalt. En tid under besættelsen »forsvandt« Harry
Falck fra kontoret i Århus. Men dog ikke længere end at
hans bogholder måtte lade sig »indlægge« og transportere
pr. sygevogn et par gange om ugen, medbringende alle
vigtige papirer og checks til underskrift. Omkring Viborg
kørte Harry Falck med i ambulancen, og ordnede Falcks
officielle papirersammen med bogholderen i bårerummet.
Men Harry Falcks interesse for penge var altid til Falcks
fordel. Privat boede han i en lejlighed i Århus og havde et
sommerhus på Mols. Han hyggede sig i familiens skød hos
fru Mary og datteren Jytte, og lod til at være et menneske,
der var tilfreds. Ved et jubilæumsinterview i 1952, da Århus-Falck fyldte 25 år, udtalte Harry Falck:
- Samler vi alle indtryk i korpset idag, synes jeg selv, at vi
ikke har grund til at være utilfredse. Når jeg siger »vi«
mener jeg ikke blot selskabets ledelse, men os alle i korp
set .. .
Det var ikke Harry Falcks store force at komme ud til
forhandlinger hos myndigheder eller på anden måde fremtræde som en offentlig person. Til dette job engageredes
direktør J.P. Kastberg. Han var sælgertypen på godt og
ondt. Gik i folk med træsko på og kom altid smilende og glad
hjem med et resultat. Det var ikke altid, at Harry Falck og
Kastberg var enige om, hvor godt resultatet egentlig var.
Men selv om Harry Falck ikke var typen, der gik rundt og
roste sine medarbejdere, er der ingen tvivl om, at han
inderst inde satte stor pris på dem. Og fandt han selv ud af,
at han havde optrådt uretfærdigt, var der altid et glas port
vin klar i skabet på direktørkontoret i Århus.
Da Harry Falck døde i 1961. var der mange »gamle« med
arbejdere under Århus A/S, der frygtede fremtiden. Harry
Falck kendte man og levede man godt med. Men svigersøn
nen - Arno Andersson - kom fra København. Og hvad var
han egentlig for en?
At deres bange anelser ikke holdt stik er ubestrideligt. Men
det er nu en anden historie, som vi ikke skal komme ind på
her. Selv om det både kunne føles fortjent og fristende.
HJÆLP 3/77
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y Inno 1942 i Hans Majestæt Kong Christian d. X’s 31’te Regeringsaar,
hvor Vilhelm Buhl er Danmarks Statsminister, og E.Stecher Christensen
er Borgmester i Aarhus, medens Krigen raser Verden over, og vort Land er
besat af fremmedeTropper, nedlægger FALCKS REDNINGSKORPS AARHUS */s
d. 12. Juni Grundstenen til denne Redningsstation, hvorfra et Fredens og
Lysets Arbejde skal udføres midt i en Ufredens og Mørkets Tid.

aT/T

FALCKS REDNINGSKORPS oprettedes den 3. Oktober 1906 i København af
Overdirektør Sophus Falck, R. af Dbg. p.p. og Stationen i Aarhus
begyndte sin Virksomhed den 15. Juli 1927.

ESTYR ELS EN bestaar af:
Overretssagfører V. Falbe-Hansen, R. af Dbg., København,
Grosserer Kai Lippmann. R. af Dbg., København,
Direktør Wm. Falck. R. af Dbg., København.
Konsul Th. Andersen, R. af Dbg., Odense,
Direktør Harry Falck, Aarhus.
IREKTIONEN:
j
adm. Direktør Harry Falck, Aarhus.
Denne nye Station er projekteret paa et Areal tilhørende Aarhus
Havn af Arkitekt W.Th. Klemann og Ingeniørarbejdet af Ingeniør
0. Højbjerg Petersen og Ingeniør 1.0. Christensen.

Byggearbejdet udføres af Murermester Anker Jacobsen, Tømrermester
H. Bromann, Malermestre P. A. Madsen og Søn. Glarmester 0. Skau.
Installatør Bruno Arndt, Installatør C. F. Andersen, Blikkenslagermester
Evald Lund og Smedemester Richardt Thomsen.

Den første Grundsten nedlagdes af Borgmester E. Stecher Christensen,
den anden Grundsten nedlagdes af Overretssagfører V. Falbe-Hansen,
den tredie Grundsten nedlagdes af Direktør Harry Falck.
Grundstensnedlæggelsen sker med Ønsket om, at vort kære
Fædreland atter maa blive frit og selvstændigt og gaa en lys og
lykkelig Fremtid i Møde.
OP
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Jubilæum i Århus
Med 150.000 assistancer om
året er de to Arhus-stationer
Falcks travleste. Med den nye
vagtcentral på Kyst vejen er
Århus-stationerne nogle af
Falcks mest effektive - trods de
til tider meget vanskelige gara
geringsforhold. På Kyst vejen
holder bilerne på kryds og
tværs i garager og gård, men det
lader ikke til at være nogen
præmieopgave at få dem ud når
det gælder. På Trindsøvej er
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forholdene noget bedre, især
efter den sidste ombygning, der
blandt andet betød udvidelse
med en helt ny garagehal.
Vi har tidligere nævnt Falcks
første domicil i Århus: Baggår
den i Nørrealle 29. Den holdt
faktisk i mange år. Ligetil 1943,
hvor Falck byggede landets
ubestridt mest avancerede
Falck-station efter datidens
forhold. Kyst vejen holdt fak
tisk også i mange år som

ene-station i byen. Først i 196623 år efter Kystvejens åbning blev lokalerne på Trindsøvej le
jet fra Århus Kommune og ind
rettet som Falck-station. Siden
er der moderniseret og ændret
nogle gange både på Kystvejen
og i Falck-Gaarden, som det
nye jyske hovedsæde hurtigt
blev døbt. Og efter at HandelsKystvejsbyggerlet var både dristigt og
prægtigt
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afdelingen har fundet lokaler i
en ejendom på Finderupvej nær
Trindsøvej, synes det som om,
at Falcks lokaleproblemer har
nået et foreløbigt punktum i
smilets by.
Men man kan ikke omtale en
Falck-station ved bare at op
remse, hvor den har holdt til og
hvor mange ture, der er blevet
ekspederet om året. Det er vig
tigt også at omtale nogle af de
personer i korpset, der har væ
ret med til at præge den Århus
ianske udvikling. Hvis pladsen
tillod det burde alle nævnes, for
Falck er en levende virksom
hed, bestående af levende
mennesker, hvis hovedopgave
det er at gøre godt for og hjælpe
andre levende mennesker kunderne. Først når de er til
fredse kan man sige, at Falck
har opfyldt sin mission.
Internt har Falck i Århus været
i spidsen i mange forhold. Ikke
bare hårde undertiden haft mi

Harry Falck overrækker 10-års tegn. Fra venstre ses redningsinspektør
Carl Høegh, redningsforer Chr. Pedersen, redningsfører Søren Pertou
og assistent Hans Rasmussen.

Fra branden på Københavns-båden »C. F. Tietgen« I 1940. hvor brandchefen og en brandmand fra Århus omkom.

HJÆLP 3/77

sundelsesværdigt godt materiel
at køre med, men hele ånden på
stationerne har været præget af
foretagsomhed og viljen til at
prøve noget nyt.
Ingen med kendskab til Falck
vil vel nægte, at cn stor del af
korpsets nuværende fromandsogbådtjeneste skyldes foretag
somhed i Århus. På patientbe
fordringsområdet har man altid
været mere end villige til at af
prøve nyt materiel, ligesom det
i høj grad må tilskrives samar
bejde mellem Falck i Århus og
Århus Kommunehospital, at
Danmarks første lægebemandede ambulanceudrykninger
påbegyndtes i 1956. Læge
vagtsordning er også etableret i
Århus ved et samarbejde mel
lem natlægerne og Falck, og de
sidste års opbygning afforure
ningsberedskab til brug ved
ulykker med farlige stoffer, har
også haft Århus-Falcks store
bevågenhed.
På de to Århus-stationer er nu
beskæftiget 180 medarbejdere i
udrykningstjenesten, samt et
værkstedspersonale på 9 mand.
Hertil kommer administra
tionspersonale på i alt 33 med
arbejdere, 6 salgsinspektører,
samt Handelsafdelingens 10
medarbejdere.
Det daglige arbejde på de to
Falck-stationer dirigeres med
hensyn til assistancer fra Kyst
vejen. Trindsøvej udfører for
trinsvis den daglige mængde af
siddende sygetransporter og
autohjælp, medens Kystvejen
mest tager sig af ambulance
kørsel og liggende sygetrans
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port. Søredningstjenesten og
andre specialopgaver udgår for
det meste fra Kystvejen, me
dens Trindsøvej tager sig af en
treprenørarbejde. Ved brand
kan der rykkes ud fra begge sta
tioner alene eller i fællesskab,
alt efter brandens formodede

omfang og de interne aftaler om
fremmøde. Det vil være rime
ligt på de følgende sider at
dvæle en smule ved visse assi
stancetyper for den Århusian
ske jubilar.
Fra entreprenørafdelingens velmagts
dage i 1964.
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Patientbefordring
i Århus

Første
Århus
kontormand
Helmuth Jørgensen
blev for 42 år siden ansat
som kontormand i Arhus. I
dag er han økonomichef, 64
år og gift med fru Grethe,
der passer huset i Beder.
Jørgensen havde kasse
regnskabet,
lønnings
regnskabet, rapportskriv
ningen og sælgerafregnin
gen på een gang, samtidig
med, at han brugte fritiden
til fodbold og foreningsar
bejde.
Det var på den tid, da man
mødte kl. 9. Arbejdede til kl.
12. Havde middag fra kl. 12
til kl. 13.30. Arbejdede til kl.
18, for derefter at spise 1
time og arbejdede videre
ofte 3-4 timer.
- Arbejdstiden nu er beha
gelig, hævder Jørgensen.
Men jeg bærer ikke nag til
gamle dage, tværtimod.
Men jeg tænker ofte tilbage
til den tid, hvor man var med
i hele korpsets arbejde også den tekniske afdeling.
Det var ofte, man blev »rin
get« ud som medhjælper.
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Ambulance- og sygekørsel i
Århus har sin rod tilbage til
1927. hvor der som grundlag for
Falcks virksomhed i byen
blandt andet var afsluttet en af
tale om sygekørsel for Århus
Amtssygehus. Tidligere havde
hospitalets egne portører kørt
turene, men de ville have ned
sat deres natlige arbejdstid. Og
så kom Falck ind i billedet.
Denne spæde start har siden
udviklet sig til et omfang, som
ingen havde forestillet sig. Fra
2 Buick-ambuianceri 1927 til 39
patientbefordringskøretøjer i
dag, når man tællerbåde enkelt
ambulancer, dobbeltambulan
cer, sengeambulancer og syge
transportvogne med.
Falck er i dag alene om at vare
tage ambulance- og sygekørslen for amtskommune, pri
mærkommuner, abonnenter og
andre private i Århus og om
egn. Det er et job, der udføres
med seriøsitet og ansvarsfølel
se. Der bor 1/4 million menne
sker.
Det ville være forkert ved en
omtale af patientbefordringen i
Århus, hvis der ikke faldt et par
ord om den udrykningsordning
med læger fra Kommunehospi
talet, der nu i 20 år har bevist
sin eksistensberettigelse. Det
var daværende anæstesiover
læge Henning Poulsen, der un
der deltagelse på et svømme

dykkerkursus fattede så stor
interesse for Falcks arbejde,
at ordningen kort tid efter så
dagens lys. Udrykningsordnin
gen har i sin levetid fungeret
en smule varierende. På et tids
punkt, da hverken materiel el
ler uddannelse var af den nu
værende standard, blev læge og
sygeplejerske hentet til næsten
alle typer ulykker i en stor spe
cialambulance. I dag kører
Falck-reddeme til ulykkesste
det i normalambulance og vur
derer, om lægeholdet skal til
kaldes. Men fremgår det tyde
ligt af meldingen, hvad der er
tale om, kan lægeholdet blive
afhentet samtidig med den
egentlige
ambulanceudryk
ning. De store Dodge-ambulancer, som Århus-stationen
har 7 af, har vist sig fortrinlige
til patientbehandling med læge
og sygeplejerske.
Igennem de år, systemet har
fungeret, tør det nok påstås, at
udrykningsordningen har red
det adskillige liv i Århus og om
egn. Et lidt pudsigt tilfælde,
som nærmest kan beskrives
som en modsat rettet »Århus-historie« fandt sted for
snart en halv snes år siden. En
københavnsk professor havde
været på en større studierejse
til Moskva og fik ved hjemkom
sten lejlighed til i TV-Avisen at
fortælle om en fortrinlig ambuHJÆLP 3/77

lanceordning, han havde truffet
i den russiske hovedstad. Jo
nærmere han beskrev den, des
mere klare blev vore Falck-folk
over, at der var tale om en ord
ning, der svarede til den århu
sianske. Ved nærmere efter
forskning viste det sig også, at
et hold russiske læger få år for
inden havde været i Danmark
og studeret lægeambulance
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ordning i Århus for at etablere
en tilsvarende hjemme hos
Bresjnev. Og det var denne
kopi af Århus-ordningen, som
den københavnske professor
var blevet så imponeret af. Men
det var utvivlsomt mere inter
essant at studere lægeambu
lancer i Moskva end i Århus.
De nuværende aftaler med År
hus Amtskommune om ambu

lance- og sygekørsel omfatter
150.000 kørsler om året. Hertil
kommeret ikke uvæsentligt ar
bejde med at videregive og ko
ordinere siddende kørsler til
amtets taxi-vognmænd. En al
mindelig dag er det ikke unor
malt, at Århus-vagtcentralen
ekspederer 350 taxi-ture.
Lægeambulancetjenesten i funktion.
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Korte og
præcise
meldinger

Fritz Winther Kejlstrup
har været vagtmester hos
Falck i 18 år. Koordinerer
nu Arhusstationens taxatu
re. Kejlstrup huskes bedst
som en af de første Falckvagtmestre, der gjorde en
virkelig indsats for at for
bedre Falcks radiokommu
nikation med korte og præ
cise meldinger.
- Jeg savner ikke den tid, da
jeg alene sad og »styrede«
hele Arhus, hævder Kejl
strup. Men arbejdet er ikke
blevet mindre, selv om vi er
flere om det. Det kan være
et ræs uden lige med alle de
koordineringer. Godt at vi
fik den nye vagtcentral.
Kejlstrup hævder også, at
han ikke tager Falck med
hjem. Han er gift med fru
Lise og de bor i en lejlighed
i Århus. Med tre voksne
børn er der tid til at dyrke
fritidsinteressen, fodbold.
Kejlstrup er leder i en lokal
klub.
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Amtsborgmester Robert Svane Hansen, Århus:

Falcks ambulancetjeneste
fungerer perfekt

- Jeg har fulgt Falck lige fra korpsets start og frem
kalder i erindringen den første tid, da korpset vir
kede under primitive forhold i en beskeden baggård i
Nørre Allé. Der er sket en enorm udvikling frem til i
dag, hvor Århus amt alene får for 18 mio. kr. ambu
lance- og sygetransporter udført om året af Falck. Vi
er den største kunde hos Falck i Århus, - og vi er

tilfredse med Falck.
- Ambulancetjenesten er et meget vigtigt led i hospi
talsvæsenet, og må derfor have samme høje standard
som dette. Den må først og fremmest være 100%
pålidelig og velorganiseret. Det nytter ikke, at sygehusapparatet er helt i orden, hvis patienten forbløder
på landevejen, fordi ambulancen svigter. I de mindre
drastiske situationer stiller sygehusvæsenet krav
om, at sygekørslen foregår med størst mulig hensyn
tagen til patienterne og forståelse for hver enkelt
patients transportproblemer. Endelig må ambulan
ceordningen naturligvis indordne sig under de øko
nomiske rammer, der gælder al sygehusdrift i dag.
- Det er mange og store krav, der stilles, og de kan
kun opfyldes af et gennemrationaliseret korps med
en stab af ansvarsbevidste og erfarne medarbejdere.
Vi har ment, at Falck hidtil har svaret til forventnin
gerne, og håber at kunne fortsætte vort samarbejde.
Men udviklingen er så voldsom, at der pludselig kan
komme uventede situationer. Eller der kan komme
ændringer i situationen gennem lovgivning. Det, der
er rigtigt i dag, behøver ikke at gælde i morgen.
- Falck er blevet en betydelig faktor i amtet og i
samfundet, og det ønsker jeg Falck i Århus til lykke
med.

Århus-ordningen bør kopieres
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Direktør Henning
Poulsen, Dansk
Sygehus Institut.

I 1957 påbegyndtes den særlige læge-ambulance-ordning i Århus. Initiativtager

var overlæge Henning Poulsen, der nu er
direktør for det nyoprettede Dansk
Sygehus Institut i København.
- Der fandtes ikke tilsvarende ordninger,
hverken herhjemme eller i udlandet, for
tæller Henning Poulsen. I starten var
tanken, at vi skulle rykke ud til drukne
ulykker og forgiftningstilfælde. Senere
kom hjertestop og andre alvorlige syg
domstilfælde til.
Trods det, at direktør Harry Falck ikke
selv var helt ung dengang, var han fanta
stisk positiv overfor planerne. »Det gør
vil«, sagde han - og så gjorde vi det.
Århus-ordningen blev en realitet uden
store formalia og mange møder. Lægerne
rykkede med ud for at intubere og venti
lere patierfterne. I starten var der få ud
rykninger, men da hjertetilfældene kom
til i 1960’erne, forøgedes antallet af ud
rykninger væsentligt.
- Indenfor Falcks rækker var alle positive
fra start. Redderne så hvorledes læger og
sygeplejersker håndterede patienterne,
og ikke længe efter bad de selv om at
måtte lære kunsten efter, så de kunne
hjælpe til. Det gav stødet til ambulance
uddannelsen i Århus. Da vi senere skulle
gå fra Holger-Nielsen-metoden til indblæsningsmetoden, var det naturligt, at
forsøge teknikken på Falck-redderne. Og
de lærte selv som nogle af de første at
bruge den nye teknik.
- 1 begyndelsen deltog jeg selv i udryk
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ningerne. Der var mange lærerige og inte
ressante ture, der gav erfaring og indblik i
reddernes daglige arbejde og problemer.
Senere benyttede jeg erfaringerne til kon
ferencer i ind- og udlandet, hvor der var
stor interesse for vores »Århus-ordning«. Den har været en del af »lægelig
know-how-eksport«.
- Erfaringerne har også været med til at
forme betænkningen om ambulancetje
nesten uden for Storkøbenhavn, som et
udvalg under Indenrigsministeriet afgav i
1976. I og for sig kunne jeg godt tænke
mig at være med til at organisere en am
bulancetjeneste for hele landet, tilpasset
lokale forhold og muligheder for læge
bemanding, radiotransmission og benyt
telse af praktiserende udrykningsuddan
nede læger.
Overfor befolkningen i Århus har »nar
kosevognen«, som den store specialam
bulance med læger hed i mange år, været
med til at præge bybilledet. Folk viste
hensyn og gav plads. Nu er de helt store
ambulancer erstattet af normalambulan
cer. De er mere trafiksmidige. Men resul
taterne er ikke blevet ringere af den
grund. Ifølge Indenrigsministeriets be
tænkningerantallet af døde pr. 1000 akut
indlagte patienter til Århus Kommune
hospital ca. 30% mindre, end antallet af
døde pr. 1000 akut indlagte patienter på
øvrige sygehuse i Århus- og Frederiks
borg Amter. Udvalget giver selv føl
gende forklaring:
»Den konstaterede forskel imellem År
hus Kommunehospital og de øvrige sy
gehuse er så stor, at den ikke kan tilskri
ves tilfældigheder, forskelle i aldersfor
deling m.m., men må skyldes de lægemandede ambulancer og modtagefor
holdene på sygehuset, herunder koordi
nationen mellem ambulancetjenesten
og sygehuset«
- Finere kan det vel ikke siges!
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Brandsluk
ningstjenesten
i Århus
Ved kommunesammenlægnin
gen i 1970, hvor Falck betjente
19 kommuner samt dele af
endnu 1 kommune vedtog
sammenlægningsudvalget ikke
at ændre på dette forhold og
Århus Byråd vedtog den 10.
juni 1971 med kun mindre revi
sioner af slukningsområderne
at fortsætte overenskomsterne
med korpset til 1. april 1973.
Efter overvejelser i Brand
kommissionen
indstillede
denne den 8. januar 1973 til by
rådet, at samarbejdet med
korpset skulle fortsætte for en
5-årig periode således:
Århus Brandvæsen betjener
den tidligere Århus Kommune.
Falck, Århus betjener den øv
rige del af kommunen dog såle
des, at station Hornslet dækker
de nordligste dele.
Odder Brandvæsen betjener de
sydligste dele af kommunen.
Herved er opnået et' særdeles
slagkraftigt beredskab under
brandchef Jørgen Petersens
ledelse, bestående af:
3 døgnbetjente slukningstog ( 1
kommunalt med ansvarlig leder
og 2 fra redningskorpsets sta
tioner).
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2 slukningstog med tilkaldt
mandskab i Odder og Hornslet
(udrykning sker indenfor 5
min.).
Århus Kommune opnåede ved
ordningen:
Øget beredskab uden for store
omkostninger.
Udgifter til materialeanskaf
felser og mandskabsudvidelse
sparet til udbygning af det
kom m u na le bra n dk orps.
Samarbejdet mellem det kom
munale brandkorps og Falck
har i den forløbne tid vist sig
effektivt uden gnidninger.
Medvirkende hertil har været
uddannelsen på brandskolen på
»Kirstinesminde«, hvor såvel
lærere som elever fra begge
korps mødes.
Opgaver indenfor Civilforsva
ret er efter aftale mellem
Brandkommissionen,
Red
ningskorpsets direktion og Ci
vilforsvarskommissionen løst i
et snævert samarbejde mellem
de 3 institutioner.
1 den nærmeste fremtid forestår
forhandlinger om en forlæn
gelse af samarbejdet mellem
korpset og brandkommissi
onen.

Tænker på
egne børn
ved ulykker

Niels Peter Mols Jensen
har været redder i 7 år. Først
i Hellerup, siden i Århus.
Med hus i Søften, nordvest
for Arhus, og fru Bodil samt
små børn mener han ikke,
at der er for megen fritid.
- Som redder oplever jeg en
masse ting, der giver kryd
deri på dagligdagen. En
gang kørte vi med en godse
jer, der blev så glad for at
komme hjem, at vi to red
dere fik det store kolde bord
på godset. Hvem har prøvet
det?
- Udrykninger til ulykker
kan være tragiske. Især hvis
der er børn indblandet. Så
går tankerne uvilkårligt
hjem til ens egne. Det
kunne lige så godt have væ
ret dem!
- Brandslukning kan jeg
godt lide. Et anstrengende
job med megen sved på
panden. Men kampen mod
ilden er spændende. Man
ved ikke på forhånd hvem
der vinder. Selv om brand
klokken ringer 5 minutter
før fyraften, er det bare ned
ad trappen og afsted. Fyraf
ten er glemt, når man er
derude. Så er kampen be
gyndt. Og her i Arhus har vi
fine forhold med afløs
ningsmandskab, så det
problem er til at overse.
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Rådmand Olaf P. Christensen, formand for brand
kommissionen i Århus:

Respekt om
brandkorpsene

- På brandkommissionens vegne vil jeg sige, at der
er tilfredshed med en ordning af brandslukningen,
som den fungerer i dag. Vi traf beslutningen en
stemmigt. og den har vist sig effektiv uden for store
omkostninger for befolkningen.
- Jeg fandt selv, at den vej vi nu betræder var og er
rigtig. De to brandkorps stiver hinanden af i en figh
terånd, der kommer befolkningen til gode. Og samti
dig hjælper de hinanden i en ånd, præget af samar
bejde.
- Indenfor de sidste 6-7 år har vi også udskiftet mate
riellet hos Århus Brandvæsen, så det er tip/top. Man
kan faktisk sige, at vi har anvendt investeringerne til
at supplere materiellet fremfor at anvende dem til at
overtage hele brandslukningen selv. Forureningsbe
kæmpelsen er også en opgave, som de to brandkorps
tager sig af i forening.
- Gennemgående vil jeg sige, at der står respekt om
de forenede brandkorps' virke i Århus.

Stationen på Kystvejen har en del brandsluknlngskøretojer og specialmateriel. Nederst er Trindsøvejens automobilsprøjte i
gang med en mødding I omegnen.

Redningstjenesten i Århus
Den 15. juli 1927 kl. 1.38 fik
Falck i Århus sin første red
ningsopgave: Brand i Læssøegade i Margarinefabrik. Af
vagtjournalen fremgik, at Sø
rensen. Poulsen og Jensen blev
afsendt pr. vogn. Petersen og
Nissen befandt sig tilfældigvis i
nærheden af brandstedet og
havde ved udrykningens an
komst reddet 4 automobiler ud
af brændende garage.
Blader man videre i vagtjourna
len vil man kunne finde en
mængde tragiske, alvorlige,
morsomme og undertiden ko
miske situationer, som statio
nen har været ude for i sin
50-årige levetid. Et par ek
sempler mere fra de første
dages udrykninger:
1717-27 kl. 11,33. Poulsen og
Christoffersen afsendt for at
skaffe en mand, der havde luk
ket sig ude, adgang til sin lejlig
hed. Navn: Møller, Nr. Alle 52.
II. Vi kravlede op ad den på
stedet værende brandstige og
skaffede os adgang til lejlighe
den gennem vinduet. Regn. kr.
5.-.
1717-27 kl. 2,48. Vandskade på
rutebilstationers, Rosengade.
Jensen, Norup og Poulsen pr.
vg. 4. Man pumpede vandet
væk, rensede kloaken og ren
gjorde gården.
18(7-27 kl. 9,53. Dyreredning.
Rekv. af inspektøren på kom
munehospitalet til Skraldegår
den. Petersen, Poulsen og
Christoffersen pr. vg. 4. En
hest tilh. forsørgelsesvæscnet.
Bispegården, Stauruppr. Viby,
sad fast med bagkroppen i et
hul. Man trak den op ved hjælp
af kran og talje.
19/7-27 kl. 7,27. Ambulance til
kasernen v/Vennelyst. Peter
sen og Norup pr. vg. I. Ar
bejdsmand u/arb. N.N. var be
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ruset kravlet op på et 3 m højt
skur og faldet ned. Brækket
venstre ben. Kørt til kommu
nehospitalet.
19/7-27 kl. 8,48. Ambulance til
pladsen bag Cirkus. Petersen
og Norup pr. vg. I. Jens Peter
Hansens kone, der bor i en zigeunervogn i Mølleengen,
pludselig syg. Kørtes hjem.
Manden kunne ikke betale på
gr. af fattigdom. Uden bereg
ning.
Hejse heste og traktorer op fra
havnen, hente lastvogne inde i
butiksvinduer, sætte tog på
spor, trække trambusser hjem

til værksted, dække tage,
tømme kældre for vand, slæbe
havarerede vogne på kryds og
tværs i Jylland, rense maskiner
og bygninger efter brand, redde
menneskeliv og værdier. Det er
Falck i Århus, som det er Falck
andre steder.
Materielmæssigt kan Falcks
autohjælps- og redningstjene
ste i Århus ogsågodt være med.
Man køber af princip ikke
brugte chassis’er til kranvogne.
Og i garagen står en Volvoredningskranvogn.
Forsynet
med værktøj og svingkran,
klar til udrykning.
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Politimester Erik Christensen, Århus:

Helt problemfrit
samarbejde!

- Som en lykønskning til Falck i Århus i anledning af
jubilæet kan jeg kun sige, at samarbejdet mellem
Falck og politiet her i byen er og har været helt uden
problemer.
- Specielt om brandslukningen vil jeg sige, at det fra
politiets side er tilfredsstillende at konstatere, at der
er et godt samarbejde mellem Århus Brandvæsen og
Falck.
Jeg har talt med alle de medarbejdere inden for poli
tiet, der i det daglige samarbejder med Falck, og de
er tilfredse.
- Og skulle der opstå et eller andet i dagligdagen. Så
ringer vi bare ned til Basse på Kystvejen. Han ordner
alt...
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Ikke ringere
service

Bjarne Nielsen
Fællestillidsmand for red
derne på de to Arhus-stationer. 28 år med 4 år på
bagen hos Falck og 9 år hos
fru Helle. Hus i Låsby, der
passes, når ikke det ar
bejdsmæssige eller fagpoli
tiske optager ham.
- Redderjobbet er stort set
tilfredsstillende. Mange nye
får revideret deres opfattel
se, når de opdager, at der er
mange rutinefunktioner i
korpset.
Mærkværdigvis
tror en del også, at vi er
mere militaristiske i Falck
end tilfældet er. Vi har det
frit.
- Døgnvagten er god på
grund af den samlede fri
hed, den giver. Og løntil
pasning har udjævnet de
sidste misfornøjelser. Men
Falcks service må dog ikke
forringes på grund af lønni
veauet
- Reddernes Landsklub har
slået sine krav for stort op,
og Falck har gjort klogt i at
gå i forligsinstitutionen.
Flertallet af redderne her i
Arhus vil gøre meget for at
bevare arbejdspladsen i sin
nuværende form.
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Nekrologen
var skrevet

Eduard Christiansen
Den 53-årige udryknings
chef i Arhus, der bedst er
kendt under navnet »Bas
se«. Har været 36 år i Falck,
redningsinspektør i 12 år og
frømand i mange år. Gift
med fru Grethe og har 4 pi
ger. Men det er lykkedes
ham at få i hvert fald 1 svi
gersøn gjort interesseret i
Falck. Han er nu rednings
fører i Hamburg.
- Med vor gode stab af assi
stenter bliver jeg ikke for
styrret så meget i fritiden
som før, hævder Basse.
- Deres uddannelse smitter
af på redderne, så når jeg
først er faldet i søvn om nat
ten, sover jeg godt. Da jeg
startede, var vi 16 mand in
clusive direktøren. I dag er
vi alene i udrykningstjene

sten 180 medarbejdere, og
vi føler ikke, at vi er blevet
flere til at udføre arbejdet.
Problemerne ligger i vag
tordningerne, blandt andet
300-minutters-reglen. Den
giver anledning til megen
bøvl og ballade.

»Basse klarer alt« har væ
ret Arhus-Falcks motto i

mange år. En gang var det
lige ved at gå galt. Basse var
frømand, og et problem
med pæleorm var alvorligt
for det undersøiske træ
værk i Arhus Havn. Man
mente, at problemet kunne
klares ved at angribe pæle
ormene med lydbølger. Og
Basse hoppede i vandet
med lydmaskinen. Heldig
vis blev sagen kendt i pres
sen. Da Basse kom hjem
ringede flere professorer
og læger og fortalte ham, at
han måtte være død, fordi
lydbølgerne også angriber
personers knogler og hjer
ne. Arbejdet blev indstillet,
og Basse fortsatte næste
dag med en frømandsop
gave i Frederikshavn. Her
blev han syg, og efter en
konference mellem læger
ne, blev han i største hast
kørt til Arhus, hvor man
anså situationen for så al
vorlig, at de lokale journali
ster faktisk begyndte at
skrive nekrologen for på
kommende tilfælde. Men
dengang ej, som Tordens
kjold menes at have sagt
ved Torekov i Skåne.

Den tre-årlge redningsinspektor (In
spe) Eduard Christiansen klar til ud
rykning. På bagsædet har han - trods
sin tidlige alder - forstået at få en pige
op at sidde.
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Søredningstjenesten

1945 fik Falck i Arhus den
første tunge dykker.
1950 kom »Basse« som den
første på Søværnets dykker
skole på Holmen.
1953 blev der ansat flere
svømmedykkere i Århus.
1954 oprettes skole i Århus un
der ledelse af afdelingsleder
Viggo Skjoldborg, da Søvær
nets dykkerskole ikke kunne
påtage sig uddannelse af civile
svømmedykkere.
Skolen i Århus, der var god
kendt af Handelsministeriet,
uddannede også svømmedyk
kere til andre end Falck. Bl.a.
har overlægerne Dam og Hen
ning Poulsen gennemgået ud
dannelsen. Sågar australske
læger har været på svømme
dykkerskole i Århus.
HJÆLP 3/77

Idag er det faktisk udelukkende
svømmedykkere der er brug
for. Det er flere år siden at ud
styret til tungdykker har været i
brug.
Århus-stationen har 10 mand,
der er uddannede som svøm
medykkere og har 6 der kan
klare opgaven som tunge dyk
kere. (Flere er gengangere). Er
baseret på redning af menne
skeliv ved drukneulykker og på
eftersøgningsopgaver
m.v.
Suppleret med diverse opgaver
bl.a. for Århus Havn, bundef
tersyn på skibe, frigørelse af
wirer fra skruer og lign, for at
holde træningen ved lige.
Der er ikke nogen rigtig virk
somhed i Århus området, der
beskæftiger sig med dykkerop
gaver, udover havnen,der selv

Rednlngsfalcken II af Arhus klar til ak*
tlon.

råder over en dykker, så man
kan faktisk få en del arbejde.
Bådtjenesten blev oprettet i
1945 ved køb af en gammel
toldkrydser m/s Valdemar.
Udskiftet i 1961 med en ameri
kansk redningsbåd p.g.a. dens
hurtighed.
1968 anskaffede man Redningsfalcken II, der er bygget
på værftet Rantzausminde ved
Svendborg. Samme virksom
hed der har bygget Svendborgs
båd.
Den har været i aktion utallige
gange. Sidst kan nævnes olie
forureningsuheldet i Århus
Havn.
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Borgmester Orla Hyllested, Århus:

Sikker på
Falck-hjaelp!
Civilforsvarstjenesten i Århus
Århus Civilforsvar holder til på
CF-gården i Kirstinesminde.
Civilforsvarschef E. Lyiiggaard har siden 1963 bl.a. haft
som opgave at koordinere
brandberedskabet indenfor ci
vilforsvarsområdet, der den
gang bestod af Århus Købstad
samt
forstæderne
HolmeTranbjerg, Viby, Åby, Hasle.
Vejlby-Risskov og BrabrandAarslev.
Igennem årene har Falck bi
stået civilforsvaret med oplys
ninger og hjælp til opstilling af
beredskabet. Falck-ledere har
deltaget i en række planspil,
hvor der har været indøvet ind
sats af kombinerede enheder af
Falck-styrker og CF-styrker.
Samarbejdet haf været møn
sterværdigt og har bl.a. resulte
ret i oprettelsen af Århus civil
forsvars brandskole, opførelse
af et brandhus og gensidig
hjælp med materiel og lærer
kræfter til undervisning.
Sidst er indgået en aftale med
på den ene side CF-kommissionen og på den anden side
Århus Brandkommission og
Falcks ledelse i Århus om
medvirken ved forøgelse af ci
vilforsvarets beredskab og
hjælp i forbindelse med en
eventuel mobilisering.
Samarbejdet mellem Århus Ci
vilforsvar, brandvæsen og
Falck i Århus vurderes meget
højt af alle parter.
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- Som formand for civilforsvarskommissionen og
havnen her i Århus har jeg forholdet mellem byen og
Falck ganske tæt inde på livet. Og jeg vil gerne give
udtryk for, at det betyder uhyre meget for en storby,
at man befinder sig vel ved tanken om, at vi har et
effektivt redningskorps som Falck.
- Vi har i Falck et korps, der i det private regi udfører
en række samfundsopgaver sammen med en privat
abonnementsservice. Det er et effektivt korps, og jeg
kunne ikke forestille mig, at det offentlige skulle
overtage en sådan virksomhed. Vi skulle jo på grund
af de »døde« timer have et meget stort og meget dyrt
beredskab for blot at kunne klare nogle af Falcks
nuværende opgaver.
- Civilforsvarets samarbejde med Falck her i byen
må vurderes særdeles højt og ganske enestående. Og
havnen har stor gavn af Falcks ekspertise ved de
specielt havneorienterede redningsopgaver, ligesom
Falck er et vigtigt element i det bestående oliefor
ureningsberedskab. Netop dette beredskab har flere
gange bestået sin prøve.
- Falck er med i billedet i en moderne storby som
Århus. Der er et forbilledligt samarbejde mellem
Falck og Århus Kommune, ikke bare i kontrakt
spørgsmål, men også i mange daglige spørgsmål.
Fornylig er kommunen rykket Falck til hjælp i
spørgsmålet om at skaffe Falck skøde på kom
munens tidligere matrielgård på Trindsøvej.
- Men ikke mindst Falcks virksomhed på tværs af
kommunegrænser vurderer jeg som væsentlig. Hvis
der sker en ulykke, er man sikker på hjælp. Slår den
nærmeste stations materiel og mandskab ikke til,
kommer der øjeblikkelig assistance fra andre
Falck-stationeri nærheden. Det er en betryggelse for
borgerne at vide.
HJÆLP 3/77

Handelsafdelingen :

Kunne
udnytte
mulighederne
bedre
Viggo Skjoldborg, HD
Flotillechef.
Kaptajnløjt
nant i HJV og chef for Marinehjemmeværnet i Arhus.
Aktiv spejder trods sine 56
år. Gift med fiu Ellen - og
Falck. Har de sidste snart 40
år tilbragt ret så mange ti
mer hos os, hvor han leder
den jyske Handelsafdeling.
Omsætter 5-6 millioner
kroner om året og Skjold
borg er i mange kredse
kendt for at vide, hvad det er
han sælger og anbefaler.
En dyd, der i hvert fald i Ar
hus sættes højt.
- Jeg betragter mit job som
et nødvendigt og udpræget
servicejob, både overfor
vore egne og overfor vore
kunder, fortæller Skjold
borg.
- Jeg tror, at korpset kunne
udnytte
mulighederne
bedre i handelsafdelinger
ne. Vi kunne opnå meget
mere ved storkøb og -drift,
men varerne er for speci
fikke til supermarkeder.
- Det, som Falck sælger,
skal være kvalitet. Vi behø
ver ikke at sælge billigst.
De, der vil sælge kvalitet
skal have gode varer og
sælgere, derved hvad de ta
ler om.
Og ikke mindst skal perso
nalet i selve afdelingen
være veluddannet og have
forståelse for handelsafde
lingens servicefunktion set
i relation til korpsets om
dømme. Afdelingen har
gode arbejdsforhold - og vi
har et godt team i Århus.
HJÆLP 3'77

Handelsafdelingens bygning på FInderupvej. Nederst et af de veldimensione
rede lagerlokaler.
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Gode medarbejdere
Vagtcentralleder Bent
Lohse Sørensen
er ikke tynget af det store
ansvar for en vagtcentral,
der ekspederer omkring
1200 ture i døgnet. Halvde
len af turene kører Falck
selv. Resten er taxature og
lægevagtsekspeditioner
m.v.
Bent har været gift med fru
Birthe i 21 år, og de bor i
eget hus i Hørning, 14 km
syd for Arhus. Klokken
06.00 møder han på arbejde
for at klare problemer med
personalets sygemeldinger
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og materiellets beskaffen
hed, inden det store ræs
begynder kl. 07.00. Til gen
gæld går han hjem klokken
15.15, hvis tjenesten tillader
det.
- Jeg kan slappe af hjemme,
fordi jeg ved at vagtcentra
len er bemandet med gode
medarbejdere der passer
deres job, selvom man ikke
står på nakken af dem. Men med så mange assi
stancer vil der jo også være
kiksere imellem. Den fra i
vinter om en abonnents ha
varerede bil der blev væk

for os. Sidst set på en
Aarhus ladvogn på vej til
Skive. Aldrig dukket op på
værkstedet. Ingen kunne
finde vognen, indtil det be
gyndte at tø. Da stod den
midt i en snedrive hos Falck
i Skive. Der var ingen der
havde tænkt på, at der un
der den store snebunke
kunne gemme sig en bil.
Eller dengang vi afsendte
en dyreambulance i stedet
for en lille vogn, fordi der på
modtagesedlen stod Due,
som viste sig at være pati
entens navn.
HJÆLP 3/77

Skiftede
uniform
under
brand

Entreprenørafdelingens virke har altid haft rednlngslnspektør I.W. Hansens Inte
resse.

Et job man bliver stresset af
- Det at være vagtmester er
ikke et job for enhver, me
ner Grensteen. Det har vi
set tydelige eksempler på.
Man skal både kunne tænke
og vurdere en situation hur
tigt. Og så skal man være
kundesmidig
og
have
kendskab til alle udsendte
instrukser.
- Min personlige mening er,
at pengene er lettere tjent
ved at køre ude i rrfarken, og
det bliver sværere og svæ
rere at skaffe kvalificeret
F.P.
arbejdskraft. Ingen vil have
et job, man bliver så stres
set af. Til gengæld må jeg
Peer Grensteen
sige, at vagtmestrenes nu
er landsformand for Falck- værende løn og arbejdsfor
vagtmestre og lokal tillids hold forekommer retfærdi
mand. Slapper normalt af i ge, når man ser bort fra, at vi
fritiden, undtagen når der alle gerne snart skulle ned
er overenskomstforhand på 40 timer.
linger. Grensteen har været - Og piger i modtageafde
12 år ved Falck, heraf de 7 år lingen er det helt rigtige. Så
som vagtmester. Bor i Hor kan vi bruge vagtmestrene
ning i eget hus sammen til at disponere og koordi
med fru Rie og 3 børn.
nere!
HJÆLP 3/77

I.W. Hansen
har 28 år på bagen hos
Falck. Desuden har han væ
ret 7 år i Zonen i perioden
mellem 1942 og 1949. Skif
tet til Falck var en af de
mere pudsige episoder i
den nuværende rednings
inspektørs liv. Hans sta
tionsleder i ZR havde spillet
højt spil med nogle brand
kontrakter. Men Zonen
tabte alle kontrakterne til
Falck og skulle som følge
heraf ikke mere bruge 3
medarbejdere, deriblandt
Hansen.
- Det gjorde nu ingenting,
fortæller I. W. For Falck
skulle som følge af de nye
kontrakter bruge 10 mand
flere, så I. W. fik arbejde hos
Falck. Skiftet foregik meget
pudsigt midt under en
brandslukning. Ankom i
Zoneuniform - og forlod
brandstedet i Falck-uniform.
I. W. Hansen er redningsin
spektør og stationsleder på
Trindsøvej og forestår entrpprenørafdelingen i Ar
hus.
I fritiden passer I.W. fru
Anna og sine 6 børnebørn
på skift. Så også her er der
noget at se til.
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Almindelige køretøjer

Frio Thaysen / driftschef
er et af Arhus-selskabets
mest udskældte menne
sker. Nåren bil går i stykker,
eller en anden viser sig at
være en mandagsvogn. Når
en reservedel ikke kan skaf
fes. Når en station ikke får
det lovede materiel eller
mangler en genoplivnings
kuffert. Så er det Thaysens
skyld.
Men den, der som følge
heraf venter et nedbøjet
menneske, der er parat til at
gøre afbigt for hele verdens
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problemer, skal ikke gå ind
gennem Thaysens dør. Han
blæser jagthorn i fritiden og
glemmer alt om udryk
ningshornene. Går på jagt
og er 59 år. Gift med fru El
len og har tre voksne børn.
Blev ansat i Falck den 15.
juli for 34 år siden i Rødov
re.
- Selvfølgelig har vi proble
mer, indrømmer Thaysen.
Især når anlægsbudget
terne er skåret ned. Det ville
selvfølgelig være rart, hvis
man i alle tilfælde kunne
sige ja, i stedet for det
svære i at sige nej og for
klare hvorfor. Men alt i alt er
vor situation nu ikke så
alarmerende. Jeg synes
selv, vi følger godt med
hvad fornyelse og forøgelse
angår, og vores køretøjer er
da yderst anvendelige og
økonomiske. I øvrigt holder
vi os da nogenlunde til
standardtyperne, men nye
modeller skal nødvendigvis
også afprøves.

Ikke bare >
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God kontakt
til stationerne

IISTRATIONEN
I ÅRHUS

»nner
Tommy Andersen
er ham, der ordner per
sonale- og ansættelses
spørgsmål for Arhus-selskabet. Som tidligere vagt
mester fattede han inte
resse for personalespørg
smål, og føler sig i dag som
en slags »tillidsmand« mel
lem direktion og personale.
- Jeg sover godt om natten,
men glemmer ikke Falckproblemerne, påstår Tom
my, der på 29. år er gift med
fru Inge og har 2 voksne dø
tre.
-I mit job har man ikke lutter
venner, selv om der er
mange solstrålehistorier.
HJÆLP 3'77

Og det er let at få ansøgere
til redderstillinger i dag. Vi
har altid haft flere hundrede
liggende - og mange er kva
lificerede. Det er sjældent at
de spørger om løn. Interes
sant arbejde er i hovedsæ
det, og det er et frit job at
være Falck-mand. Det ved
enhver.
- Men nogen gange får man
den opfattelse, at ingen vil
have et ansvar i korpset.
Især ved vagtmesterstillin
ger viser den tendens sig.
Men den holder ikke stik.
Jeg tror stadig på, at der er
nogen der vil. Trods alt!

Poul Halvorsen
Den stilfærdige administra
tionschef, der i dagligda
gen løser en masse pro
blemer. Leder abonne
mentsafdelingen, rapport
afdelingen og e.d.b. forbe
redelsen. Styrer derudover
20 salgsinspektører under
Arhus-selskabet.
- Jeg er blevet for hærdet til
at tage de mange proble
mer med hjem, hævder Hal
vorsen. Selv om en abon
nementsportefølje på 45
mill, kroner giver nok at se
til.
- Men uanset at vi gør hvad
vi kan for at give god servi
ce, er det lige som om, at
befolkningen er ved at op
dage, at vi er blevet en stor
virksomhed, hvor den per
sonlige kontakt er svær at
holde ved lige. Og det gav
ner ikke ligefrem sagen, at
nogle enkelte medarbej
dere gennem det sidste
halve års tid har forsøgt at
ødelægge mere, end de
egentlig aner - for de mange.
-1 Arhus-selskabet har vi en
vældig god kontakt mellem
hovedkontor og stationer.
Vi besøger jævnligt stati
onerne og de os. De daglige
problemer ordnes pr. tele
fon. Noget af den nære kon
takt ville falde bort, hvis
man skulle spekulere på at
centralisere
organisatio
nen.
Halvorsen har været 37 år i
Falck, heraf de 34 år i Arhus.
Har hus i Århus og er gift
med fru Elly. Cykler en del i
fritiden, herunder til og fra
arbejde til trods for, at han
har en bil at køre i.
Andre fritidsinteresser: Bl.a.
sekretær for Falck-Fonden i
lige så mange år, som han
har været i Arhus.
97

Himmelvid
forskel

Piger på
andre job

Martin Fredslund
er assistent på Trindsøvej.
Står for en del af ambulan
ceuddannelsen i området.
Er 54 år og har været 32 år i
Falck.

Agnete Warming
En af landets første falckoliner er Agnete Warming,
der med »sin« sorte Taunus
17M har været med til at
præge Arhus-Falck. Et halvt
hundrede år. Hus og 2 børn.
Tidligere stewardesse og
radiotelegrafist hos ØK. Og
nu næsten 6 års anciennitet
i korpset, samt tidligere
medlem af korpsets uni
formsnævn. I fritiden aktiv
inden for adventistsamfun
det.

- Der er himmelvid forskel
på, da jeg begyndte i Falck
og i dag. Da jeg begyndte,
skulle vi næsten finde ud af
alting selv. Nu får en nyan
sat både lokalkurser og an
den
stationsuddannelse.
Den skriftlige information
er også blevet bedre. Hånd
bøgerne gavner meget.
F.eks. håndbogen auto
hjælp. Biler forandrer sig
hele tiden. Det er let at slå
op i en håndbog.

- Men utilfredsheden fra
dengang og til nu har ikke
forandret sig. Der har altid
været nogle få, der føler sig
mere forurettet end andre.
Sådan har det været i de 32
år, jeg kender til.
Men det er også min erfa
ring, at mange begyndende
problemer kan løses ved en
fornuftig samtale og en or
dentlig orientering om de
faktiske forhold. Meget af
den
utilfredshed,
man
kommer ud for, skabes
mange gange af rygter
fremkaldt ved »snak« i kro
gene.
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-1 starten var vi på arbejde i
6 timer. Nu er tre af os på
fuld dagvagt, så der ikke er
så meget overarbejde.
- Jeg har altid været glad for
jobbet. Der er ingen pro
blemer med kolleger.

- Piger kunne måske godt
bruges på andre jobs inden
for Falck. I dag er det sjæl
dent at vi falckoliner må
sige nej til en transport fordi
patienten skal bæres. Så
piger til starthjælp og dele
af brandslukningstjenesten
kunne nok organiseres. Alt
er jo næsten mekaniseret.
Som tredie »mand« på am
bulancen kunne vi også
bruges. Og endelig vil jeg
tro, at nogen af os ville være
i stand til at sejle en red
ningsbåd.

Ville begynde
forfra

Svend Svendsen
Trindsøvejs værkstedsleder
er en af de ældste aktive i
Arhus-selskabets regi. 65 år
gammel. Gift med fru Jen
ny. De sidste 33 år i Falck,
hvor han bl.a. har været
redder under tidligere red
ningsinspektør Søren Pertou. Hus på landet i Hjorts
høj. Det passes i fritiden.
Til daglig beskæftige* med
at beskæftige sig selv og 8
mekanikere, der laver repa
rationsarbejde og opbyg
ger køretøjer i ny og næ samt løber til brand når den
røde lampe blinker.
- Falckfolk er generelt
hårde ved autohjælpsvog
nene. Men det skyldes nu
også, at de ofte skal ud de
steder, hvor andre har givet
op.
- Falcks vogne bliver udnyt
tet godt, og vi er heldigvis
ikke så belemret med sju
skeskader, såsom at man
har kørt en motor i stykker
på grund af mangel på olie
eller vand. Det er profes
sionelle chauffører, der
også selv kan skifte en pæ
re.
- Om få år skal jeg på pen
sion. Jeg kommer nok til at
savne det her. Jeg kunne
egentlig godt tænke mig at
begynde forfra i Falck!
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ÅRHUS ER MERE END ÅRHUS
Ved en omtale af det Århusianske Falck-selskab kan man ikke
forbigå filialstationernes indsats, selv om det naturligvis er hoved
stationen i Århus, der befinder sig i begivenhedernes centrum. De
krav, der hver dag stilles til Århus-stationeme, stilles tilsvarende på
de 20 andre Falck-stationer i området. En gang imellem dristes man
til at hævde, at kravene relativt er større på de mindre Falck-stationer, fordi disse ikke alle har den store mandskabsstyrke og det
meget materiel.
Ä
tage til køeme - det omvendte

HAMMEL

Hammel-stationen startede al
lerede i 1928, året efter Århus-stationens åbning, idet
man hos mekaniker Menze på
Anbækvej stationerede en
Chevrolet-sprøjte. Kranvog
nen havde han selv. Sidst i
30’erne overtog man sygekørslen efter en vognmand, og her
med var byens redningsstation
en realitet. Arbejde varder nok
af, og det er der stadig. Ham
mel er ved at være en forstad til
Århus, og mange beboere kører
til arbejde i Århus, Randers og
Silkeborg.
Det var brandslukningen, man
startede med, og byen kan fort
sat rose sig af et brandvæsen
med godt materiel: MAN- og
Volvo-sprøjter,
TOYOTAslangetender og sidst en MANtankvogn med 9.000 liter vand.
Stationens største sluknings
opgave fandt sted i 1949, hvor
laden og den halve kostald på
godset Frijsenborg brændte.
En el-kortslutning var årsag til
branden, og for at undgå yder
ligere antændelse slæbte god
sets folk kablet ud gennem hele
ladens længde med det resultat.
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at bygningen, der til briste
punktet var stoppet med korn
fra 1000 tdr. land, straks blev
antændt. Slukningsarbejdet va
rede 8 dage til trods for, at der
var kaldt hjælp fra omkringlig
gende stationer.
Stationens dyretrailer kører
adskillige tusinde kilometer
hvert år. På dyrehospitalerne i
Laurbjerg, Gjern og Hammel
føder mange køer hvert år ved
kejsersnit, og Hammel-stati
onen står for hovedparten af
transporterne. Med de mo
derne dyrehospitaler er det ir
rationelt at läde dyrlægerne

Falcks

er mere sikkert.
Stationsleder Keld Ahrentsen
siger selv, at han har et let job i
Hammel. Personalestyrken har
en jævnt stigende anciennitet,
for ingen rejser fra stationen.
De 25 ansatte bor alle inden for
600 m fra stationen, så det er
intet problem at skaffe frivagter
eller deltidsbrandmænd, når
det gælder.
Assistent Niels Hansen passer
normalt vagtbordet i dagtimer
ne. Han kom til stationen i
1947, og i starten var han eneste
mand under daværende sta
tionsleder Glargaard. En vagt
gik dengang fra kl. 7.30 om
morgenen til næste dag kl.
16.30 - men så var ugelønnen
også 72 kroner! Meget har ænd
ret sig siden dengang. Det år
nåede man 1254 rapporter - i år
regner man med at »slå« ca. 12
gange så mange - eller omkring
15.000!

j REDNINGSKORPS
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HORNSLET
Hornslet-stationen
startede
som brandvagt. Det nystartede
Arhus-selskab fik i 1928 en
sprøjte placeret på Hornslet
Møbelfabrik. 16 år virkede man
herfra, indtil man flyttede ind i
vognmand Brincks lokaliteter
på Lillevej. Herefter voksede
stationen støt - først langsomt,
senere hurtigt. Under krigen
overtog man sygehusets ambu
lance, som herefter kørtes af
Falck.
Stationens væsentligste ar
bejdsområde er patientbefor
dring. Stationen kørerselv med
2 ambulancer og to personvog
ne, men en del siddende kørsel
afgives til taxi, når det er muligt
at få fat i en. Skolekørsel og
andet betyder, at det i visse pe
rioder ikke er muligt at opdrive
en taxi.
Herudover har man en del
brandslukningsopgaver - i gen
nemsnit en hveranden dag. En
af disse fik dog lidt større om
fang, end man havde tænkt sig:
Først i tresserne blev man kaldt
til brand i en skovarbejderbolig
i Amaliengård skov. Det viste
sig, at der var tale om en »frede
lig« skorstensbrand, så skov

VIBORG
arbejderkonen bød på kaffe,
mens branden passede sig sel v vistnok til nogen fortrydelse for
husets kvindelige beboer, der
gerne havde set »skidtet
brænde ned«, som hun sagde.
Midt under det hyggelige kaf
febord syntes man pludselig, at
skorstenen røg lidt vel rigeligt.
Og om ikke, de højere magter
havde hørt damens bøn: Hele
stråtaget stod i lys lue! Kaffen
blev hurtigt forladt, men ejen
dommen var ikke til at redde.
Efter en anden brandudrykning
en sen aften skulle man have
vand på sprøjtens tank ved en
brandhane, som man plejer. I
mørket skimtede man en and på
rede, og man valgte derfor en
anden brandhane for ikke at
forstyrre anden. Man syntes
dog, at anden - nok så fredeligt
rugende inde midt i byen - var
en sensation, så næste dag kon
taktede man den lokale presse
fotograf, som var meget glad
for tippet - indtil han opdagede,
at der var tale om en lokkeand ! !
Han blev dog beroliget med, at
der var tale omen misforståelse
- ikke en praktical joke!

Hornslet-stationen står øverst på ønskesedlen for nybyggeri under Arhus A/S.
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I Viborg mærker man rigtig, at
stationen er beliggende umid
delbart op ad hovedvej 13. Vej
direktoratet har tilkendegivet,
at denne hovedvej er Dan
marks mest befærdede med
hensyn til lastvogne, og dette
har på flere måder sat sit præg
på stationen. Blandt andet med
hensyn til vagtordninger. Vi
borg varden første station uden
for Storkøbenhavn, hvor man
indførte DDN-vagt, og man fø
ler ofte, at man har svært ved at
følge med de mange transpor
ter.
I forbindelse med assistancer
til hovedvejstrafikken husker
man især to. Først og fremmest
den dag, hvor man holdt reje
gilde. Et lastvognstog, der kom
fra Finland, fik ikke lov at køre
over grænsen til Vesttyskland,
og på tilbagevejen væltede
vogntoget
ved
Viborg.
Chaufføren tilbød de assiste
rende reddere alle de spande
med rejer, som redderne kunne
tænke sig - og de kunne bruge
mange. Man bragte adskillige 5
kg-spande til stationen. Og nu
skulle der være fest. Det tjene
stegørende mandskab spiste re
jer af dybe tallerkener, og man
delte gavmildt ud til frivagter
og naboer. Men ingen tænkte
over, hvorfor bilen ikke fik lov
til at passere grænsen. Det viste
sig, at årsagen var, at rejerne
HJÆLP 3/77

var dårlige, og de mavekvaler,
som alle senere led, står stadig i
frisk erindring. Ikke alene hos
mandskabet, men også hos alle
de naboer, man så venligt be
tænkte.
I et andet tilfælde skulle der
ydes assistance til en tankvogn,
der var kørt i grøften. Chauffø
ren oplyste, at tanken inde
holdt dieselolie, og man traf
de sikkerhedsforanstaltninger,
som er foreskrevet i sådanne
situationer. Først da tankvog
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nen atter var på ret køl oplyste
chaufføren, at det var nu ikke
dieselolie, men derimod ben
zin, han havde med i tanken.
Flere medarbejdere får stadig
sved på panden ved tanken om,
hvordan man udførte den assi
stance.
I Viborg findes kun én storke
rede. Og det har været en tradi
tion, at man årligt foretager en
rengøring af denne, inden stor
kefamilien gør sin entre.
Stationen har ikke brandsluk

ning, men til gengæld føler
man, at man har en betragtelig
del sygetransporter - og ofte
temmelig lange transporter. Så
ledes kører man daglig til År
hus, men også Ålborg, Odense
og Esbjerg er byer, der indgår i
tilrettelæggelsen af stationens
daglige sygetransporter.
Kommunens brandstation er
beliggende i umiddelbar nær
hed af Falck-stationen, og man
har et meget fint samarbejde
med brandvæsenet.
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I denne egn af landet etablere
des den første station i 1932.
Det var imidlertid ikke i Åle
strup, men i den nærliggende
by Simested. I 1933 flyttede
man til Ålestrup, hvor byen på
grund af jernbanen var under
udbygning. Den første station
etableredes i Jernbanegade, og
her boede man indtil 1962, hvor
den nuværende station blev ta
get i brug.

gen også skulle deltage, og gik
hen og spurgte ham, om de
spiste sild derhjemme?
- Jaa, svarede drengen lidt be
tænkeligt.
- Så værsgod sagde ^edderen
og læssede alle de kasser på,
som cyklen kunne bære.
- Jamen så mange sild køber vi
nu aldrig ad gangen, sagde
drengen, hvorpå han vendte

cyklen og forsvandt så hurtigt
det kunne lade sig gøre.
Men denne festivas satte også
sit præg. De fleste på stationen
spiste ikke sild de efterfølgende
2-3 år.
I Ålestrup beskæftiger man sig
også med brandslukning. Den
11. december 1966 kl. 6.00 står
som en mærkedag for statio
nen. Sjældent er man kommet
så hurtigt ud. Stationens slan
getårn brændte. Men det taler
man ikke så meget om. Det var
ingen succes. Til gengæld har
man nyligt haft prøvealarm af
Justitsministeriets
brandud
valg. Det var en succes. Man
blev »alarmeret« til en fingeret
gårdbrand ca. 5 km fra statio
nen kl. 15.29. Kl. 15.49 var der
vand på 300 meter slanger, der
var udlagt til nærmeste vand
løb. Som Viborg Stifts Folke
blad skrev: »Da var korpset til
»eksamen«, som blev bestået
til UG.«
Falcks Redningskorps I Slmested. Se
nere flyttet til Alestrup.

Også her kan man virkelig
mærke Hovedvej 13 med den
store lastvognstrafik. Både på
godt og ondt. En situation hus
ker man særligt tydeligt. I 1971
væltede en stor kølevogn, der
var læsset med salater, sild,
rødbeder og ost. Efter at forsik
ringsselskabet havde inspiceret
vogntoget tilbød firmaet, at
mandskabet måtte tømme kø
levognen. Vognen blev bugse
ret til stationen og iført gummi
støvler og kedeldragt gik man
igang med oprydningen. Det
blev en festdag på stationen.
Frivagter, koner og naboer
blev tilkaldt, og der var rigeligt
til alle.
Stående med sin cykel havde
en lille dreng gennem længere
tid overvåget, hvad derforegik.
En af redderne syntes, at dren
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ØRSTED
Midt imellem Grenå og Ran
ders ligger Ørsted, og her finder
man én af landets mindste
Falck-stationer. Med 6 mand
og 3 køretøjer har man lejet sig
ind i en ejendom hos pensione
ret stationsleder Wagner Nør

vognmand, og dengang klare
des omkring 600 assistancer om
året. Senere blev udstationeret
en kranvogn, og assistancean
tallet steg støt.
Stationen er i dag underlagt
Randers, men med redningsfø
rer Frode Thorngaard som dag
lig leder. I tidsrummet kl. 16-7

udføres normalt kun ambulan
cekørsel. Al anden kørsel udfø
res fra Randers. På grund af, at
der i Ørsted ligger et sygehus,
er hovedparten af stationens
assistancer patientbefordring.
Blandt andet udføres en del
overførsler til Randers eller
Århus.

revang.
Nørrevang blev ansat i forbin
delse med den første stations
åbning i 1944, hvor stationen
var placeret i Østergade. I 1949
byggede Nørrevang selv hus,
og korpset fik station i samme
ejendom. Igennem de første 18
år var Nørrevang og hustru sta
tionens eneste bemanding. Fru
Nørrevang passede telefonen,
mens manden stod for kørslen.
Man startede med sygekørsel,
som blev overtaget fra en lokal

RØNDE
Som en forpost til Århus, hvor
færgetrafikken fra Grenå og
Ebeltoft mødes, ligger Rønde
med Falck-stationen placeret
direkte ud til den stærkt befær
dede Hovedvej A 15.
Udover stationsleder Kurt An
dersen er der ansat 3 rednings
førere, 8 reddere samt 8 del
tidsbeskæftigede brandmænd.
Stationen er som allerede
nævnt stærkt præget af færge
trafikken, hvilket kan ses på
antallet af autohjælpsassistan
cer. Derudover bliver byen om
trent fordoblet om sommeren
på grund af de store sommer
husområder, hvilket også giver
sit tilskud til antallet af assi
stancer.
Under den kraftige snestorm,
der fandt sted den 22. novem
ber 1971, blev stationen anmo
HJÆLP 3'77

det om at hjælpe en fredericianer, der var indesneet hos be
kendte i Skaresø, og som mang
lede sin livsvigtige medicin.
Det stod hurtigt klart, at man
ikke kunne skaffe medicinen
fra apoteket, men via lægen
fandt man frem til en folkepen
sionist, som brugte samme me
dicin. Landroveren blev af
sendt med to mand. Efter at
være kørt fast utallige gange
nåede man frem til gården, og
fik afleveret medicinen.
På vejen tilbage var sigtbarhe
den så ringe, at man til slut
endte i en mødding ca. 500 m
fra stationen. Da vognen næg
tede at forcere møddingen,
måtte man efterlade den og
kæmpe sig frem det sidste
stykke til fods, men da var der
også forløbet 12 timer siden
ekspeditionen startede! Land
roveren blev først »reddet« to
dage senere.
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HADSTEN
SKIVE
BJERRINGBRO
På Vesselbjergvej 17 i Hadsten,
ca. 15 km fra Arhus, finder vi
lederen af en af Falcks mindre
stationer, stationsleder Tage
Jensen.
Stationen, der deler garager
med Hadsten - Hinnerup
kommunale brandvæsen, er
opført i 1943 som redningssta
tion for Zonen og blev bl.a. i
1964 udvidet med mandskabs
lokaliteter på 1. sal. Men efter
hånden kniber det med plads til
både mandskab og køretøjer.
Da Tage Jensen tiltrådte som
stationsleder i 1959 bestod
mandskabet kun af en mand
udover ham selv, og materiellet
omfattede blot en ambulance
og en kranvogn. Tage Jensen’s
første opgave efter tiltrædelsen
var med det »samlede mand
skab« at rejse et væltet tærske
værk, der lå på tværs af vejen
umiddelbart foran stationen.
Stationen fungerer som selv
stændig redningsstation, men
er ikke udstyret med hoved
sender, så køretøjerne dirige
res via station Randers radio.
Hadsten husker bedst en epi

Stationen i Hadsten, der er nabo til
andelsbrandvæsenet.
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sode fra en sommeraften i 1974,
da 4 »Vilde Engle« på motor
cykler drønede igennem den
lille landsby Norring, og hvor
den ene i et meget skarpt sving
røg af motorcyklen og ind på en
græsmark, hvor han endte i et
fyldt badekar, der blev brugt
som vandingstrug og meget an
det for køerne. Han kom ikke
noget videre til, men trængte
gevaldigt til et »rent« bad ved
ankomsten til sygehuset.
Man husker også en anden epi
sode, der ligger en del år tilba
ge, og som var lidt pinlig. Der
indløb melding om, at en pige
var ved at drukne i en å ved
Selling. Man afsendte øjeblik
kelig stationens ambulance
bemandet med to mand, men
stor var opstandelsen, da man
nåede frem til åen og erfarede,
at det ikke drejede sig om en
lille pige, men om en lille kvie
der var faldet i åen. Det kan nok
være, at man fik travlt med at
komme hjem og hente kran
vognen.

*

Skive's første Falck-station
åbnedes i 1937 i Voldgade, hvor
man etablerede sig med en
Ford/Løwener kranvogn. Se
nere - i 1957 - flyttede man til
nye lokaler på Viborgvej, hvor
man med tiden har udvidet faci
liteterne med ekstragarager og
køb af naboejendommen, der
rummer bolig for stationsleder
Mads Pedersen.
Som på andre stationer i Viborg
Amt administrerer man pati
entbefordringen for områdets
54.000 indbyggere. Man kører
dagligt patienter til sygehuse i
Århus, Viborg, Holstebro og
Aalborg, foruden de mange,
der behandles i byen på Cen
tralsygehuset.
Sammen med Struer og Nykø
bing Mors dækker man Lim
fjordens vestlige ende med båd
tjeneste, idet Skive og Skive’s
omegnskommuner i fællesskab
råder over en 13-fods Dorry-båd.
Udover autohjælpsopgaver ud
føres en del kreaturtransporter
til Skive Slagteri - mest nød
slagtninger, ved hvilke korpset

Skive-stationen
ser
Ikke ud af meget, men
der er mere bagved.

har aftale med slagteriet om bi
stand.
Ellers mener Skive-folkene
selv at være mest kendte for en
mere speciel dyreredningsop
gave, man udførte en dag i
1953:
En elefant fra Cirkus Miehe
mente en årle morgen, at et
mudderbad måtte være sagen og kom til at sidde fast. Et par
kranvogne klarede proble
merne for elefanten, der de næ
ste dage var almindeligt samta
leemne.
Som vel nok den eneste
Falck-station i landet har Ski
ve-stationen - omend delvis
ufrivilligt - bidraget til byens
seværdigheder. En komité i
byen fik i krigens sidste år den
idé at opstille en mindesten for
redaktør Carl Hansen. Stenen
blev af Skive- og Viborg-stationeme i fællesskab hentet op af
en mose i Tøndering. I 6-8 dage
sled mandskabet med taljer,
donkrafte og muskler for at få
stenen op. Den kom op og blev
sendt til København for indmejsling af inskriptionen.
Komitéen, der ønskede ste
nen opstillet, havde imidlertid
ikke så mange penge, så der
blev kun dækning for ca. 1/4 af
regningen.
Derfor kan man den dag i dag i
anlægget foran Skive Museum
se det mindesmærke, derdelvis
er skænket af Falck.
Til evig tid vil den 15 tons tunge
sten vidne om Falcks tilstede
værelse i Skive!
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Midtvejs på jernbanestræknin
gen mellem Langå og Viborg
ligger stationsbyen Bjerring
bro, hvor den nuværende
Falck-station, der blev åbnet i
1963, har hjemme på Mølleen
gen 2-4.
Stationen, der udfører brand
slukning og patientbefordring
força. 16.000 indbyggere, ledes
af stationsleder Knud Ipsen og
assistent
Ivar
Sejersen.
Mandskabet består derudover
af 1 redningsfører, 10 reddere
samt 8 deltidsbeskæftigede
brandsvende der viste deres ef
fektivitet ved lynhurtigt at
møde talstærkt op, da der midt
under vort besøg indløb mel
ding om en markbrand.
Stationens dyreambulance bli
ver flittigt benyttet på grund af
stationens centrale placering i
forhold til dyrehospitalerne i
Viborg og Laurbjerg.
Stationsleder Knud Ipsen be
retter i øvrigt om stationens
største opgave til dato, der
fandt sted sommeren 1975, da
der udbrød brand i Gudenåcentralens plantage i Tange. Stati
onen var netop under udryk

Bjerring-bro-stationen
er
udrykningsklar.
Ikke mindst når det
gælder brand.

ning på vej til en brand i den
modsatte ende af distriktet,
nemlig i Mammen, da alarmen
indløb, og man måtte derfor i
første omgang lade Falck i Kjellerup tage affære.
Branden, der udbrød en fredag
og som lagde 60 tønder land
store træer øde, varede i 8
dage. Da branden var på sit hø
jeste, var over 100 mand indsat
fra henholdsvis Falck Bjer
ringbro, Kjellerup, Århus, Vi
borg Brandvæsen, CF-Kaser
nen Herning samt soldater fra
flere midtjyske kaserner.

Stationsleder på afveje. Ved Gudenåplantagen.

I sommeren 74 havde man en
spændende, men også farlig
opgave med indfangning og af
livning af en stor tyr, der under
aflæsning på slagteriet havde
revet sig løs, var rendt ud fra
slagteriet, svømmet over Gu
denåen, og havde taget ophold
på lageret til en køkkenelementfabrik, hvor den havde
skabt panik, inden det lykkedes
at trænge den op i en krog og få
den aflivet.
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På stationen i Holstebro har
man altid gerne villet have sy
stem i tingene. Og det må man
vel nok sige, i stor udstrækning
er lykkedes. Først og fremmest
må nævnes den aftale, man har
med sygehuset i forbindelse
med melding om hjertestop.
Såfremt man på vagtstuen har
formodning om et sådant til
fælde, sendes omgående en
ambulance med to mand til ste
det, hvor patienten befinder
sig, og samtidig afsendes en
ambulance, der på sygehuset
henter en narkoselæge og en
sygeplejerske. De sidstnævnte
medbringer selv et bærbart defibrilleringsanlæg og genopliv
ningsudstyr. Men ikke kun ved
hjertepatienter benyttes dette
system. Også ved større ulyk
ker og hvor fastklemte perso
ner skal befries, har man glæde
af det systematiserede samar
bejde.
Omkring Holstebro har man
mange store plantager og hede
arealer. I forbindelse med
brandslukningsaftaler, er der
udarbejdet omfattende alarme
ringsplaner. Planerne, der er
udarbejdet af politiet, har flere
gange været i anvendelse, og
vist sin berettigelse. Blandt an
det 3 gange ved Klosterhede.
Der møder altid mange brand
køretøjer, og man vil gerne
fremhæve det gode samarbej
de, man har med alle nabobrandvæsener.
Endelig er man i Holstebro
også godt rustet med hensyn til
planer i forbindelse med vinte
rens snefald. Med Jyske Dra-
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gonregiment forefindes alar
meringsplaner, der iværksæt
tes af Falck-stationen, hvoref
ter der øjeblikkeligt vil kunne
udstationeres 8 PMV’ere til
hjælp, hvor vejene ellers er
ufremkommelige.
Rent assistancemæssigt har
man i Holstebro været udsat for
at skulle medvirke ved adskil
lige flystyrt. Man vil ikke lige
frem påstå, at man kan sætte
rekorder, men en gennemgang
af stationens sirligt førte scrap
bøger vidner til al tydelighed
om, hvad man har været udsat
for.
Men også i Holstebro mærker
man, at tiderne ikke er som i
gamle dage. Med beklagelse
konstateres, at man ikke læn
gere har tid til at bruge mange
ledige stunder på f.eks. Bømehjælpsdagen. Igennem adskil
lige år var det blevet en tradi
tion, at mandskabet hos Falck
stillede med en selvkonstrueret
bil - som Storm P næppe kunne
have gjort bedre - og med den
som middel og Børnehjælpsdagen som mål, drog man byen

rundt og indsamlede penge.
En anden historie, der dog ikke
har noget med Børnehjælpsdagen at gøre, dukker op i min
derne. Man havde i byen en
mand, der var godt kendt for
jævnligt at få en tand over tør
sten. Det voldte dog sjældent
kvaler, men en dag måtte den
stakkels mand dog have fat i
Falck. På stationen blev man
kaldt til drukneulykke i en å, og
da man nåede frem, hang man
den godt ude i åen og klamrede
sig fast til et træ, som han havde
fået fat i. Da han var bjærget i
god behold, kunne redderne
ikke styre nysgerrigheden, og
ville gerne have at vide, hvor
dan manden dog var faldet i
åen. - Ja, blev der svaret. Det
er jeg nu heller ikke helt klar
over. Men jeg gik herinde ved
siden, og der var så ujævnt, så
jeg ville hellere gå der ude på
den brede asfalterede vej (åen).

Et nedstyrtet fly I en gård kan være en
vanskelig opgave.

STRUER

Falck-stationens opgaver og
mandskabets store interesse
felt er præget af, at man i Struer-stationens område har ca.
200 km kystlinie. Hele mand
skabet har gennemgået et 80-timers navigationskursus, og det
skyldes til en vis grad det gode
samarbejde, man har med Marinehjemmevæmet i byen - flo
tille 122, derpå et tidspunkt var
i bekneb for lokaler, og derved
fik til huse på Falck-stationen.
Det gode samarbejde har i ad
skillige situationer vist at fun
gere ud over, hvad man måske
skulle forvente. Således er
Falcks vagtcentral udstyret
med en radio, hvorved marinekutteren - ved eftersøgnings
opgaver - er i radioforbindelse
med stationen. Man foretager
ofte eftersøgningsopgaver i fæl
lesskab, og da der ved mange
kyststrækninger er for lavt
vand til, at marinekutteren kan
komme ind, udnytter man kut
terens radar og Falckbådens
mulighederforat komme ind på
lavt vand. Via stationens vagt
central dirigerer marinekutte
ren Falck-båden.
Som nabo har man den kom
munale brandstation. Også på
denne front har man det bedste
samarbejde. Således råder man
hos Falck over samtaleanlæg
og radio til henholdsvis brand
inspektør og brandmænd, og i
tilfælde af ildløs foretages
alarmeringen af brandvæsenets
mandskab fra Falck-stationen.
Dyr står for stationens mand
HJÆLP 3/77

skab som noget særligt. Man
har haft flere forskellige mær
kelige oplevelser. Og alle mo
rer sig, når man mindes »den
gang på tømmerhandelen«.
En mand ringede fra en tøm
merhandel og tilkendegav me
get usammenhængende;

-1 må komme med det samme og tag et gevær med.
- Jamen, er der da nogen, der
skal skydes, indføjede man fra
vagtstuen.
- Ja, i allerhøjeste grad. Men
det haster, så I må komme med
det samme.
Da mandskabet nåede frem,
mødtes de af et højst ejendom
meligt syn. På et stort kontor
var 21 piger, der alle stod hy
lende og skrigende oppe på
skrivebordene. Årsagen var, at
en husmår var faldet ned gen
nem taget. Da husmåren var af
livet, var der ingen tvivl om, at
dagens Falck-mænd fandtes i
Struer.

LEMVIG

Midtvejs mellem Struer og
Thyborøn ligger Lemvig og på
Vangevej 8 ligger Falck. Den
nuværende station blev taget i
brug i 1967 og ledes af stations
leder Hartvig Ottesen, samt as
sistent Henry Nielsen. Derud
over består mandskabet af 3
redningsførere og 10 reddere.
Stationen udfører ambulanceog sygetransport for ca. 25.000
indbyggere, bl.a. omfattende
Thyborøn - Harboør kommu-

ne, hvor man har et fortrinligt
samarbejde med den kendte
læge Kåre Strunk, der har
praksis i Thyborøn og derudo
ver er tilknyttet redningsskibet
»Vestkysten« som læge. Ved
alvorlige
sygdomstilfælde,
færdselsuheld og lign., alarme
res Kåre Strunk via radio sam
tidig med at ambulancen rykker
ud, og han følger siden med i
ambulancen til sygehuset, hvis
dette er påkrævet.
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SILKEBOR)

Der er også assistancer af mere
fredelig karakter. Bl.a. når by
ens storkefamilie bliver »ueni
ge« med det resultat, at en eller
flere af ungerne falder ud af re
den. Så er det stationens op
gave at genoprette familieidyl
len.
Dengang man virkelig beskæf
tigede sig med entreprenørar
bejde, havde man mange
spændende, men også mange
morsomme opgaver. For nogle
år tilbage skulle man medvirke
ved nedsætningen af nogle
brønd ringe ved et byggeri på et
rensningsanlæg. Det tog man
på Falck-stationen meget ro
ligt, men den murersvend, der
stod for arbejdet, havde visse
bekymringer. Aftenen før ar
bejdet skulle udføres, indfandt
mureren sig på stationen for at
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forhøre sig om, hvordan man
havde tænkt sig at gribe sagen
an. Her svarede man kynisk:
- Det skal du slet ikke speku
lere over. Vi sænker dig ned i
bunden af hullet (der var ca. 12
m dybt). Her skal du blot stå i
midten og dirigere brøndrin
gen. Når den er i rigtig position,
råber du N U ! - og så slipper vi
bare foroven. Så skal vi hurtigt
få klaret den opgave.
Men den stakkels murer opfat
tede denne lille spøg som alvor,
og rystende af skræk mødte
manden den følgende morgen
ved rensningsanlægget. Først
da han forklarede, at han hele
natten ikke havde lukket et øje,
gik det op for mandskabet hos
Falck, hvad man havde udsat
manden for.

Silkeborg-stationen ligger tæt
ved hovedvej A 15. Siden de
cember 1934 har der været
Falck-station i byen. Den
første lå i byens centrum, hvor
fra man i 1965 flyttede til byens
periferi på Nørrevænget.
Vagtcentralen i Silkeborg udfø
rer en lang række opgaver ud
over at styre Falcks egne køre
tøjer. Med sygehuset har man
aftale om afhentning af rønt
gen- og anæstesipersonale
uden for normal arbejdstid, li
gesom man for Midjysk El-for
syning er telefonvagt i aften- og
nattetimerne. Endvidere tager
man sig af lægevagten, ligesom
patientbefordringen
admini
streres herfra - alene de lokale
taxi-vognmænd får ca. 50 ture
pr. dag.
Silkeborgsøerne og Gudenåen
giver en del opgaver for stati
onens båd og 2 svømmedykke
re. Eftersøgninger, hovedsage
lig efter transistorradioer o.
lign., som folk mister fra bå
den, samt meldinger om for
modede drukneulykker. Det
var også i Silkeborg, at man
måtte assistere ved udlægning
af plastrør. Rensningsanlægget
skulle have rørene lagt ud i Sil
keborg Langesø, men de luftHJÆLP 3/77

fyldte rør svømmede ovenpå.
Stationen fandt imidlertid ud
af, at forsynede man rørene
med radiatorventiler, kunne
rørene luftes ud på vejen ned til
bunden. Det blev prøvet, og rø
rene ligger nu på bunden af sø
en, som de skal.
Hvert 4. år afholdes regatta ved
Silkeborg. I 1961 havde man
bl.a. fået Grethe Sønck og
Volmer Sørensen til byen forat
spille Frederik VII og grevinde
Danner. Uheldigvis for festar
rangørerne så det ud til regn, så
Falck tilkaldtes for at dække
scenen over med pressenninger. Volmer Sørensen iagttog
med et drilsk glimt i øjet arbej
det, og kort tid før forestillin
gens start spurgte han stations
leder Marius Trodsen: »Falck
påstår jo, al man klarer alt.
Frederik Vil plejede at ryge på
en lang merskumspibe - kan I
skaffe sådan en på Vi time?«
Troelsen sagde ja! - vel viden
de, at hans egen pibe lå hjem
me. Og næste dag kunne man
på forsiden af aviserne se Vol
mer Sørensen som Frederik
VII, rygende på Troelsen’s pi
be, som naturligvis var behø
rigt stoppet med husets bedste
tobak.
HJÆLP 3/77

På stationen i Grenå er arbejdet
i stor udstrækning præget af
mange turister i sommertiden
samt de mange lastvognstog,
der kører til og fra færgerne. Til
sidstnævnte er man godt rustet,
idet stationen råder over en af
landets største bjærgningsvog
ne. En Scania 110 super med
dobbeltstcmplet løfteagregat
og 3 motorspil, hvoraf det stør
ste trækker 35 ton.
Sikkerheden i sommerlandet
har altid haft interesse blandt
mandskabet i Grenå. Somme
ren igennem deltager man i de

monstrationer, der overværes
af tusindvis af mennesker, lige
som stationens skolestue i vid
udstrækning benyttes til mange
gæster, hvor man også demon
strerer første-hjælp.
I Grenå findes to større virk
somheder, hvor man beskæfti
ger sig med giftige stoffer. En
afdeling af Grindstedværket
samt Dansk Norsk Kvælstof.
For begge virksomheder findes
omfattende alarmeringsplaner,
og at der hurtigt kan blive brug
for disse blev bevist i 1972,
hvor stationen i Grenå var in
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volveret i evakuering af dele af
byens befolkning, da giftige
gasarter var sluppet ud.
I de første 7 år efter stationens
etablering var bygningens
førstesal udlejet som auktions*
lokale. Her blev politiets aukti
oner i forbindelse med fundne
sager, fogedforretninger og
tvangsauktioner afholdt hver
anden måned. I stationens
første år var man kun 3 mand.
Men det var andre tider end nu,
for mandskabet havde natur
ligvis tid til at bistå ved aukti
onens afvikling. Dette gjorde
man med stor iver, og
auktionsdagene var mærke
dage for stationens mandskab.
Dykkerarbejde
beskæftiger
man sig meget med. Især en
treprenørarbejde for kuttere og
færger i havnen. En af de lidt
mere særprægede opgaver ud
førte man, da færgen havde tabt
en skrue. Stationens frømand
fandt skruen i havnen, men for
at få den op, kørte man en
kranvogn ud på færgens vogn
dæk, sejlede ud hvor skruen lå,
og så trak man skruen op ved
hjælp af kranvognen.

ULFBORG
Stationen i Ulfborg er en af
korpsets brandvagter. Men der
er ikke tale om en helt alminde
lig brandvagt, for ud over
brandkøretøjer, har man stati
oneret en kranvogn, og som
fast mand på stationen har man
redningsfører Jørgen Nielsen,
der dagligt varetager assistan
cer, dirigeret fra stationen i
Holstebro.
Jørgen Nielsen er vant til at
klare sig selv, og fungerer som
dagvagt. I 1976 kørte han om
kring 25.000 km med stationens
kranvogn og samtidig passer
han station og brandkøretøjer.
Selve stationen er bygninger,
der er lejet af kommunen. Der
er nogle dejlige lokaler til rå
dighed, og der er fin garage
plads til alle køretøjer. Også
udvidelsesmuligheder er der
ved indretningen taget hensyn
til. Og hvem ved, hvornår der
bliver brug for dette?
-pet-

Ulfborg-statlonen er en hjælpestation, men befolkningen sagerne en rigtig
Falck-station I området.
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Finlandsvej 3 er blevet hjem
sted for Århus-selskabets nye
ste station.
Det hele startede med en hen
kastet bemærkning fra en be
kendt til stationsleder Henning
Møller: Om det ikke var noget
for Falck at overtage hans
snedkerværksted og ombygge
det til redningsstation?
Ved en nærmere besigtigelse af
værkstedet kunne Henning
Møller straks se, hvilke mulig
heder der var for at indrette en
moderne redningsstation i byg
ningen. Men Henning Møller
var også klar over, at for at
opnå et positivt resultat, måtte
han have en køber til den gamle
station i Møllegade. Det lykke
des forbløffende hurtigt at finde
en automobilhandler, der var
interesseret i at overtage den
gamle station, og med dette op
læg kontaktede Henning Møl
ler direktionen.
HJÆLP 3/77

Selv om der under byggeriet er
reduceret i bevillingerne til
ombygningen, fremstår statio
nen som en nydelig og prak
tisk indrettet redningsstation,
der i hvert fald ikke kommer i
bekneb for garageplads. Garagehallcn indeholder i øjeblikket
2 enkeltambulancer, 1 dobbelt
ambulance, 2 sygetransport
vogne, I stationsledervogn, 1
ladvogn, I grillvogn, 2 kran
vogne og 1 båd. Det er endvi
dere meningen, at div. udlåns
vogne skal stationeres i Skan
derborg mellem udlånene.
I Skanderborg arbejder man
iøvrigt i øjeblikket med pla
nerne om at etablere en hjerte
ambulance. Pengene er kom
met tilstede efter bankospil i
Lions Club og planerne er i
øjeblikket forelagt sygehusud
valget til godkendelse.

Efter at arkitekt Kleemann
havde sagt god for projektet og
direktør Andersson besigtiget
bygningen, kunne realitetsfor
handlinger finde sted, og de re
sulterede i, at Falck pr. 1. ja
nuarovertog bygningen. Samt
lige medarbejdere, der udover
stationsleder Henning Møller
består af 4 vagtmestre, 14 red
dere og 1 akkvisitør, har haft
mulighed for at øve indflydelse
på indretningen af den 900
kvm. store station.

HJÆLP 3/77

Ebclloft-stationen ser man. når
man
benytter
færgeruten
Mols-linjen. Fra en nydelig
bygning i hvide sten, beliggende ud til Færge vejen, belje-

n
ri
b
r<
1

111

Dette forhold betyder naturlig
vis en stor forskel i antallet af
sommer- og vinterassistancer30-35% flere om sommeren.
Det er hovedsageligt de mange
biler, der kører gennem Ebel
toft, som giver arbejdet - næ
sten halvdelen af stationens
samlede ydelsestal er autoassi
stancer. Hveranden time dagen
igennem passerer op mod 800
færgebilister stationen, og
dette medfører naturligvis en
del uheld. Når folk først er
kommet fra færgen, kan det
ikke gå stærkt nok med at
komme videre. Og når det sker
gennem et område, som som
merbeboerne anser for en fre
delig idyl, opstår ulykkerne.
Også byens værtshuse, der ud
skænker det - for udlændinge
ukendte - fortrinlige danske øl,
giver anledning til nogle udryk
ninger i sommerhalvåret.

Stationen råder over en Dorry-båd, der er i flittig brug i
sommertiden. Selv om Århus-bugten ser fredelig ud, er
der enkelte steder en kraftig
strøm. Folks ukendskab til sø
og båd giver mange timers ar
bejde for stationen. Først på
sommeren har man hentet en
turist ind, der med sin 214 he
stes motor på en gummibåd in
tet kunne stille op mod den 20
knob kraftige strøm. Mange ti^
rister tror, at Århus-bugten er
en indsø, og mange opgaver er
eftersøgninger efter turister på
luftmadrasser.
Man har ikke selv dykkere på
stationen, men trækker i på
kommende tilfælde på Århus-stationen og nogle lokale,
meget dygtige svømmedykke
re. Man har heldigvis sjældent
ulykker med dødelig udgang.
»Folk er nu altid glade, når vi
skaffer dem fast grund under
fødderne igen«, siger stations
leder Jørgen Thorup. »Det er
næsten lønnen i sig selv«.
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Tæt op til hovedvej A 13 syd for
Viborg ligger Kjellerup, hvor
Falck har haft til huse i Sønder
gade 69 siden stationens åbning
1. november 1961. Stationen
yder brand- og patientbefor
dring for 13.873 indbyggere, og
den ledes af stationsleder Poul
Pedersen. Mandskabet består
desuden af assistent Knud Pe
dersen, samt 2 redningsførere,
8 reddere, 7 deltidsbeskæfti
gede brandmænd og 1 salgsin
spektør.
Grundet beliggenheden tæt på
hovedvej A 13 har stationen
måttet rykke ud til en lang
række alvorlige færdselsuheld,
desværre ofte med dødelig ud
gang. Det er bl.a. en af grun
dene til, at stationen råder over
en dobbeltambulance. Det skal

dog nævnes, at indførelsen af
faste hastighedsgrænser har
medført et kraftigt fald i antallet
af alvorlige uheld.
Et andet tilbagevendende ob
jekt har i de senere år været
militærnægterlejren i Kompedal, hvor de indkvarterede militæmægtere i adskillige tilfælde
har anstiftet brand i beboelses
barakker, kostforplejning og
garager, og ved brandvæsenets
ankomst har generet dette ved
at skære udlagte slanger over. I
nogle tilfælde har man været
nødsaget til at rekvirere assi
stance fra nabobrandvæsener
for at kunne bekæmpe ilden.
Stationen er, oplyser Poul Pe
dersen, om sommeren plaget af
mark- og plantagebrande og her
gør tankvognen stor nytte. Den

Stationen I Kjellerup.
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adskiller sig fra andre tank
vogne ved at være forsynet
med 8 dyser på hver side der
forstøver vandet, og som der
ved med en effektiv sluknings
effekt økonomiserer med van
det.

%
I udkanten af Randers, nær
mere betegnet i Kristrup, fin
der
man
byens
anden
Falck-station. Her har red
ningsfører Willy Andreasen den
daglige ledelse, men stationen
styres fra vagtcentralen på
Hadsund vej.
Stationen er primært etableret
på grund af, at man ønskede en
førstehjælpssprøjte i området.
Endvidere var der en del byg
geplaner i området, men efter
oliekrisen indtrådte, var det li
gesom det hele gik lidt i stå.
Bygningen blev overtaget fra et
firma, der fremstillede fritids
huse, og på den måde har man
fået lokaler, der fint rummer
stationens køretøjer.
Stationen fungerer som en dag
vagtstation, og man har nok at
bestille.
- Men engang imellem kan man
godt føle sig lidt ene, siger red
ningsfører Andreasen. Men det
er jo nok vilkårene, når man
styres fra en stor station, -petHJÆLP 3/77

Syd for Århus - få kilometer fra
Århusbugten - ligger Odder by
og Rådhusgade 40, hvor det
kommunale brandvæsen, og
Falck deler en moderne byg
ning.
Stationen ledes af stationsleder
O. H. Sørensen, der med sit
venlige væsen er stærkt med
virkende til det gode forhold,
man har til alle sider i byen.
Udover O. H. Sørensen består
mandskabet af 2 vagtmestre, 2
redningsførere, 12 reddere og
en halvdags kontordame.
50% af stationens assistancer
(sidste år 15064) er sygetrans
port II, der for hovedpartens
vedkommende går til behand
lingssteder i Århus. Ellers er
det autoassistancer, der lægger
beslag på stationens mandskab
og materiel, og her kan bl.a.
nævnes assistancer til tank
vogne fra Århus Oliehavn, der

skal sydpå og vælger den
smalle landevej Århus - Hor
sens fremfor hovedvej A 10.
Det store samtaleemne på de
kanter er planerne om opfø
relse af et atomkraftværk ved
Gyllingnæs syd for Odder. Selv
om indbyggerne måske ikke li
gefrem er tilhængere af atom
kraft og et værks evt. placering
ved Gyllingnæs, får man det
indtryk, at de har affundet sig
meddet. StationslederO. H. Sø
rensen forventer, at byggeriet
i givet fald vil belaste statio
nen i høj grad. Byggeriet er plan
lagt til at vare i 8 år og vil beskæf
tige adskillige hundrede mand,
så det bliver muligvis nødven
digt at oprette en hjælpestation
i området under opførelsen,
udtaler O. H. Sørensen.
Stationen beretter om en hæn
delse, der ligger et par år tilba
ge. En gårdejer i Rude havde 2
traktorer og stod en tidlig mor
genstund i den kedelige situa
tion, at han ikke kunne starte
den ene. Da han var alene på
gården, fandt han på at trække
den igang. Efteråt have bundet
et tov i, og sat den genstridige
traktor i gear, lykkedes det ef
ter få meter at få liv i den. Men
under arbejdet med at stoppe
den trækkende traktor og
springe over på den anden, var
han så uheldig, at han faldt ned
mellem traktorerne og bræk
kede lårbenet.
Startmetoden kan således ikke
anbefales optaget i »Auto
hjælp«.

I 1938 gjorde korpset sit indtog i
Randers, dengang og i de føl
gende år dog uden brandvæsen.
Det fik man først i 1958, hvor
korpset overtog brandsluk
ningsforpligtelsen
fra
det
kommunale brandvæsen. Ran
ders er en af de største
Falck-stationer i landet. Den
ledes nu af stationsleder Benny
Neesbye.
Randers er en by med mange
bakker, og på stationen føler
man, at dette får man så sande
lig at mærke. Især ved vinterti
de, hvor vejene ofte er helt blo
keret med sne.
For år tilbage havde man for
skellige specialopgaver, som
var blevet en fast tradition på
stationen. En af disse opgaver
bestod i, at hjælpe et firma, der
fremstillede spær. Fra stati
onen i Randers sørgede man for
transporten til de forskellige
byggepladser. For at klare
denne opgave, havde man selv
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konstrueret en efterløber til
formålet. Ved mindet herom
dukker også erindringen om
det køretøj, man benyttede til
transporten.
Det var en højrestyret dodge,
som man har mange minder
om. - Det var en dejlig vogn. Vi ville
meget nødigt undvære den, og
den sled 5 motorer op, inden vi
måtte af med den. Motorerne
skiftede vi altid om natten, for
så var vognen klar til at køre
næste morgen.

Især huskes to oplevelser.
Først og fremmest statio
nens gamle 4-cylindrede Ford
Thames kranvogn. Den frem
bragte en sådan støj, at det
kunne være svært at høre an
det, hvilket måske tjener en
smule til undskyldning for den
redder, der ofte har måttet høre
en speciel historie genfortalt.
Redderen skulle transportere
en bil til et nærliggende værk

sted , hvor der var en meget stor
port, man kørte ind igennem.
Til alt uheld tænkte redderen
ikke over, at når der var læsset
af, løftede kranvognen sig hø
jere op i fjedrene, og da redde
ren kørte ud gennem porten,
rev han ikke alene portkarmen
ned, men han fik hele herlighe
den til at hænge fast på kranen,
og fortsatte ufortrødent videre.
Værkstedsejerens råb og fakter
blev fuldstændig overhørt,
hvorfor ejeren naturligvis løb til
telefonen og ringede til
Falck-stationen med sine be
klagelser. Dette medførte, at da
den stakkels redder nåede sta
tionen, var hele mandskabet
klar som modtagelseskomité,
og alle spurgte i munden på
hinanden, hvad det dog var for
skønne sager, den gode mand
medbragte til stationen. Red
deren var fuldstændig målløs,
og måtte iværksætte endnu en
transport - retur til værkstedet
med den famøse port.
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For en gangs skyld har vi fornemmelsen af.
at et cirkulære fra Falck-Huset til stati
onerne er blevet læst med mere end almen
interesse. Det var cirkulære nr. I0/77. der
berettede om del nye Falck-begreb VEJ
SERVICE. og som kort og klart gav anvis
ninger på. hvorledes korpset meget hurtigt
ville have en forsøgsperiode gennemført.
For at denne hastighed ikke skal afsted
komme følelsen af. at vi nu har gjort noget
planløst og ikke rigtig ved. hvad der vil
være til alles bedste, skal baggrunden kort
ridses op her. Vi vil dog mest omtale
Falcks initiativer på dette felt, og kun peri
ferisk omtale den skuffende ændring, der
nu er sket med FDM, som vi har haft 20 ars
samarbejde med.

FDM og Falcks vejpatruljer
I 1957 påbegyndte FDM og Falck en vej pa
truljevirksomhed. Den bestod i første om
gang af nogle hæderkronede Nimbus-motorcykler med sidevogne. Blev siden afløst
af kassevogne for til sidst at ende som en
aftalt hovedvejspatruljering med gule
Landrovere. I 1970 ophørte ordningen med
egentlig patruljevirksomhed til fryd for
nogle og skuffelse for andre. Årsagen var
kort og godt den. at man i første række
ønskede besparelser på området, og at
FDM og Falck derfor i forening analyse
rede patruljevirksomheden og fandt ud af.
at selve patruljekørslen var den der ko
stede mest og gav mindst. Man kunne HJÆLP 4'77

et nyt
Falck- begreb
dengang - opnå en tilfredsstillende effektiv
hjælp ved at sige til såvel FDM-mcdlemmer som Falck-abonnentcr. at de blot
skulle ringe til Falck. Så kom hjælpen. Få
år senere blev de gule vejpatruljekoretojer
»opslugt« i Falcks normale vognpark, der
siden har bet jent alle former for autohjælp.

Hjælp på stedet
De gule vejpatruljekoretojer havde et
mindre sortiment af reservedele og en me
kanikeruddannet forer. Deres ry var godt,
men de forsvandt faktisk meget stille og
roligt. Og bortset fra nogle særtilfælde og
diskussioner om grænseproblemer har
ordningen med at motorklubmedlemmer
har fået en halv times hjælp på hoved- og
motorveje, så vidt vi kan skonne og har hort
fra FDM. fungeret tilfredsstillende de forlobne år. Men Falck-stationerne hari delte
tidsrum fået andre problemer al slås med.
som måske kan berettige (il en nyvurdering
pa længere sigt. For det forsle har døgn
vagterne faet nogle arbejdstidsbegræns
ninger som betyder, al vi måske skal bruge
den halve til rådighed værende tid for 3
reddere, blot for al fa en enkelt havan st
slæbt f.eks. fra Ålborg til Århus. Og for det
andet har vi i den mellemliggende tid fået
udbygget nettet af motorveje, der ikke
alene stiller krav til hurtigere service, men
også til en smidigere service pa den måde,
al en Falck-vogn i nærheden af en havarisi
pa motorvejen kan overflødiggøre et op
HJÆLP 4'77

kald på nodtelefonen. Det er ikke nogen
hemmelighed, al netop disse »service-op
kald < kan virke belastende på alarme
ringscentralernes personale - ikke mindst
såfremt havaristerne »rykker« for hjælp,
hvilket de naturligt er mere tilbøjelige til.
når de står ved siden af nodtelefonen og
faktisk ikke har andet at lave. Og for det
tredie har Falck-ledelsen i lobet af nogle år
gennemført forsøg med afhjælpning af
mindre skader på stedet i Ålborg. Århus.
Vejle og Fredericia. Forsøg, som både i
personale- og servicemæssig henseender
har tegnet godt.

Derfor
Når denne baggrund så udførligt er be
skrevet er del for ikke al efterlade nogen
tvivl om. at der er mange grunde til VEJ
SERVICE. De praktiske forhandlinger be
gyndte så snart der faldt ro omkring redder
overenskomsterne og Falcks aftaler med
amtsrådsforeningen. Ganske vist har tin
gene ikke direkte noget med hinanden at
gøre, men det er som bekendt svært at
holde mange tommer på en gang. Nu er
forsøgsperioden slut. Rapportmaterialet
bliver analyseret og bearbejdet på møder
og i grupper. Modtagelsen af VEJSER
VICE i befolkningen synes at have været
positiv, så mon ikke begrebet i Falck er
kommet forat blive. Derer nok af opgaver,
hvilket den efterfølgende artikel nok ikke
efterlader nogen tvivl om.
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De første
erfaringer
1 begyndelsen af september fik
Fællesforbundet behandlet alle
spørgeskemaer, som Falck-stationeme har udfyldt for
sommerens VEJSERVICE. På
side 122 er i korte træk gengivet
hele
landets
VEJSERVICE-assistanccr i de tre forsøgsweek-ends i juli/august.
Den gamle teori om, at vejpa
truljering er ren service, holder
stik. I løbet af 2230 patruljeli
mer er udført 972 autoassistan
cer, hvilket vil sige 1 assistance
for hver anden time. Men ideen
med vejpatruljering på visse
tidspunkter er ikke død af
denne grund. Som del fremgår
af statistikken, er der under patruljetjeneslen udført nok så
mange serviceopgaver. Der er i
82 tilfælde udbedret skilte etc.,
i 92 tilfælde givet melding til
trafikradioen om trafikforhold.
i 385 tilfælde opsamlet døde dyr
fra vejbanen og i andre tilfælde
fejet glasskår, tilkaldt ambu
lance og ydet førstehjælp ved
trafikuheld. 1 et enkelt tilfælde
måtte vor VEJSER VICE-redder give hjertemassage til en
bevidstløs, derikke trak vejret.
Falck flytter ikke problemerne
I sin argumentation for at ville,
lave vejhjælp med små vare
vogne, har FDM’s overinge
niør//? Grønvaldt bl.a. hævdet,
at Falck altid kun har flyttet
problemerne, d.v.s. bugseret
havaredc vogne fra landeve
jene til værksteder.
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Vi vil fortsat flytte en del pro
blemer. Vi agter ikke at gå ind
som »gørdet selv-mekanikere«
og lave mere eller mindre lem
fældige reparationer. På lands
basis udfører Falck I mill, bugseringer hvert år. Af denne ene
million vil de 800.000 stadig
blive udført som bugseringsopgaver, idel vi ikke kan og vil
køre rundt med gearkasser,
koblinger, bagtøj og andre ædlere bildele til udskiftning. Hvis
en havareret bil har behov for
hjælp af sådan karakter, kan
den fortsat blive slæbt på værk
sted fra en af Falcks 132 stati
oner. De sidste ca. 200.000 til
fælde drejer sig om biler med
slartbesvær og motorstop, ho
vedsageligt på grund af småfejl
i tændings- og brændstofsy
stemet. Det er en del af disse
tilfælde, som Falcks VEJ
SERVICE skal kunne klare på
stedet. Skønsmæssigt vil 60809? af disse tilfælde kunne
klares af vor redder på landeve
jen. De resterende 20-409? vil
kunne blive slæbt til værksted
af den samme VEJSERVICE-vogn som ikke kunne klare
reparationen. Der bliver altså
ikke tale om. al en ny vogn eller
al et andet bugscringsselskab
skal tilkaldes.

Hvad mener Falck-stationerne?
Mikael Andersson, der i Fæl
lesforbundet har analyseret

stationernes indsendte menin
ger om VEJSERVICE, giver
følgende generelle bedøm
melse af resultaterne:

- Det er for tidligt at ytre sig om
vogntyperne. Vi skal først se.
om nogle af stationernes øn
sker kan opfyldes i praksis,
uden at det går ud over belast
ninger m.v. Desuden skal vi
finde frem til en vogntype, der
tilgodeser de flest mulige behov
for assistance overalt på alle ti
der af året og døgnet rundt. Så
med hensyn til vogntype må vi
vente lidt endnu.

Langt de fleste stationer finder,
at VEJSERVICE er en god
Falck-ide. der bør fortsætte.
En måling blandt korpsets
abonnenter m.fl. viser samme
tendens.
Med hensyn til patruljering fin
der hovedparten af Falck-stationer. at Falck bør patruljere,
men at den egentlige patrulje
tjeneste skal koncentreres om
kring bestemte vejstrækninger
og på bestemte tider af året.
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Udover nogle generelle patrul
jelider skill der levnes mulighed
for lokalpatruljering efter de
enkelte distrikters og stationers
bedømmelse af behovet.
Falck-stationerne er i meget
stort omfang positive overfor
de forskellige serviceopgaver,
som samfundet som helhed kan
nyde godt af. Ikke mindst ryd
ning af vejbane for døde dyr og
glasskår tillægges stor betyd
ning i trafiksikkerhedens navn.
Internt har Falck-ledelsen gen
nem spørgeskemaerne fået be
kræftet formodningerne om,
at VEJSERVICE selvfølgelig
ikke helt kan ændre korpsets
assistancestruktur, og at der
derfor fortsat er stort behov for
bugseringskøretøjer, men at
VEJSERVICE til gengæld kan
være med til at nedbringe pro
blemerne omkring arbejds- og
vagttid på bugseringsområdet på samme måde som ambulan
ceflyene har nedbragt proble
merne på sygetransportområ
det.
HJÆLP 4/77

Energispild?
Patruljering kan være spild
af benzin, selv om vi under
vejs får de ture, som stati
Det er håndelaget der onerne modtager. Men når
tæller!
trafikken er stor, bør vi være
på landevejene. Det kræver
- Ideen med VEJSERVICE er
sommertrafikken. Og de
god. Men de nuværende
andre VEJSERVICE-opgaToyota Stout, som nogle af
ver kræver, at vi af og til vi
os kører med, er for små.
ser os.
Det skal være en lukket
vogn. Jeg vil hellere und Forskellig baggrund
- Jeg er selv uddannet slag
være grill’en og køre i en
ter, men har gennem 11 års
lukket vogn, så jeg kan gå
arbejde hos Falck fået lært
ind i tørvejr og reparere
noget om biler. Min »mak
f.eks. en karburator. En
ker« på det andet hold, der
Transit eller et rugbrød er
også kører VEJSERVICE, er
nok den passende størrel
udlært som
konstabel
se.
mekaniker i hæren. Og
- Vognene skal kunne køre i
DDN-vagterne, der dækker
myldretimerne, når der er
en del af week-end-periotrængsel til og fra butiks
den på vognen, har forskel
centrene. Så er der noget at
lig baggrund. Nogle er red
lave for denne type vogne.
dere, andre mekanikere.
Og vagtmestrene hos os er i
Basisuddannelsen tillæg
hvert fald fine til at sortere
ger jeg ikke den store be
turene. Det er kun sjældent,
tydning. Det er håndelaget,
at vi er blevet sendt ud i no
der tæller.
get, vi ikke kunne klare.

John Rasmussen, redder,
Glostrup:
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FALCKs
Vejservice i 3
Week-ends:
Antal patruljetimer
2.230
Antal autoassistancer
972
Reparation af skilte/afmærkninger/el. lign, pa stedet
82
Rapport til myndighederne
53
Rapport til trafikradio
92
Opsamling af dyr
385
Opfejning af glasskår m.v.
224
Ydet førstehjælp/tllkaldt
ambulance/brandvæsen
9
Vejvisning
74

Redder Leif Larsen fra Nykøbing Sj. har sin egen lille sjove opfattelse
af vejservice.

Redningsfører Freddy Sø
rensen, Vejle:

Ikke hjemme mere end
5-6 timer i døgnet.
110 af sine 13 ansættelsesår
har Freddy Sørensen fra
Vejle kørt vejpatruljevogn,
værkstedsvogn og nu VEJSERVICEvogn. Han er ud
lært mekaniker og absolut
positiv overfor tanken om at
reparere på stedet fremfor
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at bugsere over længere
strækninger. - VEJSER
VICE er en god ide, fortæl
ler Freddy Sørensen. Men
det skal helst være mekani
kere, der kører vognene.
Reddere med specialud
dannelse kan godt udføre
opgaverne, men de er efter
min mening lidt længere
om hver assistance, fordi de
ikke gennem deres 4-årige
uddannelse og erfaring fra
værkstedsarbejde er vant
til hurtig fejlfinding. De 80%
af fejlene er tændingsfejl,
og det er ofte en fornem
melsessag hurtigt at finde
fejlkilden.
- Vi kører VW VEJSERVICE-vogn her i Vejle. Den er
udmærket til formålet. Og
når den haren bugserstang
med, kan den godt slæbe
over en kort strækning. Da
vi kørte Land-Rovere var vi
ikke tilfredse. Vi kæmpede
for at få en lukket vogn, der
var så stor, at der var plads
til en filebænk. Når vi har
den kan vi hjælpe flere.

- De nye VEJSERVICE-opgaver er gode nok. De giver
good-will og belaster ikke
meget. Vi kører alligevel.
Jeg gætter på, at i døgnets
24 timer er vore VEJSERVICE-vogne sammenlagt ikke
hjemme mere end 5-6 timer.
De fleste ture får vi over
vagtcentralen, men nogle
»fanger« vi selv.
-Jeg huskeren sommerepi
sode. Kl. 03.30 om natten
»fangede« jeg en mand, der
med kone og børn og cam
pingvogn var på vej fra År
hus til Sydtyskland. Han
holdt her ved Vejle og var
punkteret. Alt hans udstyr
og værktøj var i orden. Men
hans nye vogn havde lige
fået campingtræk på, og
dette campingtræk spær
rede, så reservehjulet ikke
kunne komme ud. OK, jeg
kløede på, skilte camping
trækket ad med mit værktøj,
fik reservehjulet ud, og
satte campingtrækket på
igen. Så var den ferietur
reddet...
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Station Rönne har
modtaget en Toyota
Landcruiser
varevogn som
vejservlcevogn.

Kurt Nygaard, redder, fæl
lestillidsmand og bestyrel
sesmedlem I Falcks Red
ningskorps Aarhus A/S:

Succes’en afhænger
af mange ting.
Når Falck påny har forsøgt
sig med denne form for
hjælp, skyldtes det forment
lig flere ting. For det første
og væsentligste selvfølge
lig en bedre service over for
abonnenter samt hjælp
også til ikke-abonnenter.
Sidstnævnte skal selvfølge
lig betale for denne hjælp,
hvis der ikke er tale om en
HJÆLP 4/77

bagatel og vi selv hartilbudt
vor assistance, da vil hjæl
pen være gratis. Dette giver
sig forhåbentlig udslag i en
øget tegning af abonnenter.
En anden grund til opret
telse af vejservice er for
mentlig, at det ikke kan ude
lukkes at også andre ville
begynde med noget tilsva
rende og det mener jeg ik
ke, hverken er i abonnen
ternes eller i vores interes
se.
De to her nævnte grunde, er
selvfølgelig ikke de eneste
der har foranlediget opret
telse af vejservice, men jeg
mener de er de væsentlig
ste.
Skal vejservice blive en
succes afhænger det af
mange ting, jeg skal her
nævne nogle af disse.
Vogne, udvalg af reserve
dele samt værktøj må være
ens således, at der kan ydes
samme service over alt i
landet. Personalet der kører
servicevognene må have
samme uddannelse. Der må

laves en plan for hele land
et, over på hvilken måde der
skal køres. Jeg mener her,
at f.eks. to nabostationer
ikke må sende deres vogn
imod hinanden, for hvis
dette sker, er der dobbelt
dækning når vognene mø
des.
En væsentlig ting er også,
at den belastning det er
mandskabsmæssigt for de
stationer, der kører vejser
vice, må blive udlignet i
form af f.eks. ansættelse af
to 3+3 vagter således, at
det er de samme to mand
der får ansvaret for reser
vedele, værktøj, vogn samt
en ensartet service.
En sidste betingelse er, at
man ikke bare regner med,
at døgnvagterne i deres
vagttid kan pålægges dette
ekstra arbejde. Hvis der fra
ledelsens side bliver taget
hensyn til ovennævnte
synspunkter er jeg sikker
på, det ikke vil skorte på
velvillighed fra medarbej
derside.
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Falcks nye ambulancefly

Langsnudet japaner
med fut i
Med indsættelse af et MITSU
BISHI MU-2 ambulancefly er
Falckair i Bcldringe for alvor
begyndt at interessere sig for
flyvninger ud over Danmark.
De nuværende 2 stk. BRIT
TEN NORMANN AMBULANCE-ISLANDERE
har
tjent os godt og gør fortsat
et prisværdigt stykke arbejde.
Hver dag fra morgen til aften
flyver de luften tynd mellem
Fy n. J ylland og Sjælland. Og så
snart en mindre ø får brug for
flyvende ambulancehjælp er de
på pletten. Ikke mindre end
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7.681 flyvninger har de udført

MU-2

siden vi indsatte den første i
sommeren 1974. Hvad der
hermed ersparet i langture med
landevejsambulancer og lang
tidsoverfarter for patienter la
der sig ikke opgøre.
Men det har hele tiden været
klart, at Islandernes fordele
ligger ved indenrigs-ambulancefly vning. De kan gå op og ned
på næsten enhver flyveplads,
men har en begrænset hastig
hed på 230 km/t, som gør at
flyvning overfor lange afstande
tager for lang tid.

Det nye ambulancefly flyver
dobbelt så hurtigt som Islan
derne. Det betyder at man med
MU-2 kan halvere flyvetiden
og dermed flyve længere væk
eller udføre flere opgaver end
hidtil. Ved valg af fly har Falck
ikke alene koncentreret sig om ,
at finde en maskintype, der lod
sig ombygge til et hensigts
mæssigt ambulancefly. Vi har
også af hensyn til abonnenter
og betalende amter og forsik
ringsselskaber forsøgt at finde
HJÆLP 4/77

et fly. hvis »kostpris« pr. time
ikke ville ændre flypriserne
meget. Også det er lykkedes.
MU-2 koster godt dobbelt så
meget som en Islander i luften,
men da den også flyver over
dobbelt så hurtigt går regne
stykket stort set op. således at
Falck stadig kan tilbyde sig
med specialbyggede ambulan
cefly og uddannet besætning til
rimelige priser. Man må i den
forbindelse huske, at de flysel
skaber. der også tilbyder ambu
lanceflyvning i Nordeuropa,
alle er taxa-fly-selskaber. der
»ombygger« deres fly til ambu
lancefly. og ellers anvender
dem til taxaflyvning.
Derfor kan konkurrencen være
hård. Det svarer til visse lande
hvor ambulancetjenesten på
landjorden må konkurrere med
stationcar-taxi, der kan tilbyde
ambulancekørsel ved at slå sæ
derne ned og sætte en båre i
vognen.

Mitsubishi MU 2
Ambulancefly:

Besætning:
Udstyr:

Flyhastighed:
Flyvetid:
Rækkevidde:
Vægt:
Motorer:
Kabine:

1 liggende (evt. 2) samt 3 siddende
patienter.
2 pilotersamt 1 fly-falckoline.
Som et moderne fly - og som en mo
derne ambulance.
530 km/t (280 knob).
Max. 5 timer.
Max. 2.500 km
Max 4.900 kg
2 stk. garret turbo-prop, 724 hk.
Trykkabine, der er i stand til at holde
trykket ved jordoverfladen op til en
højde på 10.500 fod eller når flyet fly
ver i max. højde (25.000 fod) kan kabi
netrykket holdes på ca. 8.500 fods tryk
i atmosfæren.

MU-2J er Indvendig af samme størrelse som de velkendte Islandere. Men udsty
ret er mere avanceret og beregnet for længere transporter. Bemærk deflbrlllatoren for enden af båren.

Godt udstyr
MU-2 har trykkabine, hvilket
betyder, at man uden at ændre
det atmosfæriske tryk væsent
lig kan flyve op til en højde af
25.000 fod (ca. 8 km). Popu
lært sagt kan MU-2 flyve
»oven på dårligt vejr«. Det gi
ver en mere behagelig flyvning
for patienten. Pilotudslyrct ka
rakteriserer vore egne medar
bejdere som absolut i topklas
se. både hvad angår naviga
tionsinstrumenter og radioud
styr. En vejrradar kan fortælle
piloterne, om der forude befin
der sig store skyformationer.
Der skal anvendes 8-900 meter
bane til start og landinger, hvil
ket ikke volder problemer her
hjemme og i udlandet.
MU-2J er forsynet med en
normalambulances genopliv
ningsudstyr. såsom ilt. sugeap
paratur. el-stik til kuvøse etc.
forslehjælpsudstyr og genop
livningskuffert. Derudover har
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Første måned:
Den første måneds Falck-flyvninger: (kun patientflyvninger)
Dato:

Fra/til:

Flyvetid:

16/7:
17/7
18/7
20/7

Odense-Kitzingen(Tyskland)-Odense
Odense-Billund-Roskilde-Odense
Odense-Rønne-Kastrup-Odense
Odense-Esbjerg-Værløse-Karup-SindalOdense
Odense-Älborg-Oslo-Billund-Glarmorgan
(England)-Odense
Odense-Roskilde-Karup-TirstrupRønne-Odense
Odense-Herning-Roskilde-Jönköping
(Sverige)-Odense
Odense-Sindal-Værløse-Rønne-Odense
Odense-Esbjerg-Værløse-Odense
Odense-Tirstrup-Ålborg-Kastrup-Odense
Odense-Potznam(Polen)-Göteborg-Odense
Odense-Maribo-Amsterdam(Holland)Borlange(Sverige)-Odense
Odense-Sindal-Göteborg-SindalRoskilde-Odense
Odense-Malaga(Spanien)-KastrupTirstrup-Düsseldorph(Tyskland)-Odense
Odense-Billund-Stavanger(Norge)Maribo-Tirstrup-Odense
Odense-Rønne-Hamburg-Stuttgart
(Tyskland)-Odense
Odense-Tirstrup-Jönköping-KarupKristianssand(Norge)-Karup-Odense
Odense-Roskilde-Billund-TirstrupWarzawa(Polen)-Salzburg(Østrig)~
Jönköping-Kastrup
Odense-Værløse-Odense
Odense-Ålborg-Arnhem (Holland)-Odense

3tm 40min.
1 » 25 »
2 » 15 »

21/7

22/7
25/7

26/7
27/7
29/7
30/7
1/8

2/8
4/8
6/8

8/8
10/8
13/8

15/8
16/8

I alt på den forste måned (excl. prøveture etc.)

Falck installeret kulisscstyr til
fastspænding af Ilasker for
blod, glykose etc. Og hjerteambulanccudstyr i form af
ekg-apparatur og defibrillator
findes også i vort nye fly.
Af mere sekundære, men nok
sä væsentlige ting, kan nævnes,
at MU-2 har toiletarrange
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ment, kaffemaskine, håndvask
med rindende vand og andre
faciliteter til sikring af en beha
gelig flyve rejse.
MU-2 skal som nævnt for
trinsvis flyve ambulanceflyv
ninger i Nordeuropa og til/fra
Skandinavien. Derudover skal
flyet anvendes som supplement

4 »

25

8 »

05

»

3 »

10

»

2
3
1
1
4

»
»
»
»
»

50
10
30
55
30

»

»

6 »

50

»

1 »

50

»

16 »

45

»

3 »

50

»

5 »

25

»

3 »>

50

»

9 »
1 »
1 »

05
05
30

»

»
»

»

»
»

89tm 06min.

til de danske patientbefordrin
ger mellem landsdelene.
Flyvechef Henrik Mains og
kolleger i Beldringc venter sig
meget af Falcks fly nr. 3, der i
farverne ligner Falcks øvrige
fly og ambulancer, ogaf hensyn
til udlændinge har fået påskrif
ten AIR-AMBULANCE.
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Konsulent Erik Marcussen, Fællesforbundet.

Dialogen, der blev væk
1 tiden fra den 15. november 1976 har jeg som konsulent for
Fællesforbundet deltaget i de overvejelser af forholdet til
medarbejderne, korpsets ledelse gjorde sig. og som >-udefra
kommende« har jeg løbende gjort en række personlige iagt
tagelser og draget nogle slutninger.
Begivenhederne medførte, at ledelsen før og efter årssk i ft et
tog en række initiativer. Der førtes forhandlinger i og uden
for korpset. De mange risici, korpset målte regne med at
kunne løbe ind i. blev registreret. Løsninger, der kunne
imødegå dem. blev drøftet og vedtaget. Derefter planlagt og
iværksat.
I februar blev det vedtaget at indkalde forslag til revision af
aftalen om demokrati på arbejdspladsen. I løbet af marts
gennemførtes ledelsens informationsmøder med medar
bejderne over hele landet på en sådan måde, at knapt hver
tiende heltidsansat deltog. Der blev givet fyldig og saglig
information, og drøftelser fandt sted. Efter al møderne var
fulgt op ved stationsmøder landet over, målte det være
berettiget al mene, at samtlige medarbejdere ikke blot
kendte korpsets situation, men også havde fået viden om
udsigterne for den nærmeste fremtid og deres afhængighed
af hvorledes specielt de forestående forhandlinger om for
nyelse af overenskomsterne med medarbejderne ville for
løbe.

Ledelsen havde, jævnsides med de ovenfor meget summa
risk beskrevne aktiviteter - og varetagelse af de normale
daglige ledelsesfunktioner-forberedt forhandlingerne me
get grundigt.
i skrivende stund kendes ikke alle overenskomstresultater.
De. der først forelå, var redderoverenskomslerne for pe
rioden 1977-79. Er de tilfredsstillende?
Del kommer vel an på. hvem der vurderer og ud fra hvilke
kriterier, men i hvert fald bør forløbet af overenskomstfor
handlingerne med redderne efter min mening give slof til
eftertanke.
De begyndte den 2. maj med et møde om provinsreddernes
overenskomst (Specialarbejderforbundel). som forholdsvis
HJÆLP 4/77
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hurtigt mundede ud i. at forhandlingerne burde føres samti
dig for både provins og København (Chaufførernes For
bund). hvilket skete lørdag den 14. maj. Det varede fra
kl. 9-18.
Det var fagforeningsrepræsentanterne, der førte ordet for
redderne, og bakkede disses meget omfangsrige krav op. og
jeg hæftede mig bl.a. ved. at en enkelt fagforeningsrepræ
sentant drog sammenligninger med lønnen for andre me
darbejdergrupper i korpset ind i diskussionen. Som om det
var helt andre overenskomster, vi var til møde om.
Men navnlig skal det fremhæves, at de ændringsforslag, der
omend noget sent var fremsendt fra begge sider forud for
forhandlingerne, ikke blev behandlet.
Fra korpsets side blev der givet første tilbud på en samlet
lønsum til udbetaling over den to-årige overenskomstpe
riode. svarende til ca. en tredjedel af den lønsum, opfyldelse
af samtlige krav fra redderside repræsenterede, og desuden
blev der udtrykt ønske om og vilje til at drøfte enkeltheder i
en fornuftig - d.v.s. efter ledelsens mening retfærdig fordeling af en sådan lønsum, således at der f.eks. gennem
løndifferentiering blev kompenseret mere rimeligt for
ubekvem arbejdstid.

Det er klart, at de talstørrelser i kroner og orer. som tilsam
men udgør en lønsum spiller en stor rolle for begge parter.
For korpset som en omkostning, der nødvendigvis må
kunne dækkes ind af indtægter. For redderne som den ind
komst. de kan regne med. Og det er også klart, at de krone
beløb. der drøftes under forhandlingerne må øve særlig
indflydelse på forhandlingernes forløb.
Men det. der efter min mening er bemærkelsesværdigt, er.
at der. som det gik, aldrig kom en dialog igang mellem
ledelse og medarbejdere.
Mødet den 14. maj mundede ud i enighed om at gå i Forlig
sinstitutionen. hvor ledelsen den 14. juni fra kl. 15 til kl. 01
udelukkende mødte fagforeningernes repræsentanter.
Den 20. juni traf forligsmanden som bekendt sin afgørelse,
og som det kunne ventes matte den være summarisk: Samt
lige reddere vil uanset vagtordninger og øvrige arbejds
vilkår få et tillæg til den løn. de i forvejen oppebærer, på 70
øre i timen fra 1. maj. yderligere 70 ore fra I. november i ar.
I. maj 1978 og I. november 1978. Det svarer til en lønsum
over to år på knapt halvdelen af leddernes krav.
Afgørelsen svarer nøje til indholdet af det forligsmandsfor
slag. der den 15. april af Folketinget var gjort til »Lov om
forlængelse af visse kollektive overenskomster «.
Men som allerede sagt: Reddere og ledelse havde ikke jaet
nogen dialog istand.
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Man kan så spørge hvorfor, og det er fristende at svare, at
dei skyldes, at reddernes krav var så tårnhøje og omfangs
rige. at en dialog var umuliggjort på forhånd, når ledelsen,
hvad alle vidste, var bundet af lovgivningen (augustforliget)
og samtidig måtte sikre en udgang af overenskomstforhand
lingerne. som i det mindste havde en chance for at blive
accepteret både af de myndigheder, der repræsenterer
korpsets kontraktpartnere i den offentlige sektor, og af de
private abonnenter. Det ligger også ligefor at svare, at
fagforeningerne havde sine særlige politiske interesser at
varetage under de ekstraordinære vilkår for overenskomst
fornyelser. der var gældende i dette forår, og at det var
derfor, de ønskede at føre forhandlingerne. Men sådanne
svar virker ikke tilfredsstillende. Fordi de ikke kan bruges
til noget konstruktivt.

Vilkårerne var anderledes end før for hele arbejdsmarke
det. men sandelig også helt anderledes for korpset end på
noget tidligere tidspunkt.
Vilkårerne kan også blive anderledes i 1979. og ingen ved.
hvordan de vil være, men efter min opfattelse vil det være
en skam, hvis ledelse, reddere og andre medarbejdere og
fagforeninger igen tilden tid skal gennemføre forhandlinger
hu-hej og se muligheden for at lave noget gennemtænkt og
fornuftigt fordufte en gang til.

Der må vel tilstræbes en vis balance i tingene, en balance
mellem ønsker og muligheder. Og hvis balancen skal kunne
holde en tid. må den nok være baseret på gensidig tillid, og
hvis også tilliden skal kunne holde, vil det nok være bedst,
hvis korpsets egne forhold i videst mulig udstrækning ord
nes inden for korpsets egne rammer.

På denne baggrund forekommer det mig. at der ikke bor gå
næsten to år i afventen af nye overenskomstforhandlinger.
Det er min opfattelse, at en dialog bør iværksættes i god tid
og også, at korpsets ledelse vil være parat dertil ud fra
onsket om at kunne planlægge realistisk og lose de kom
mende arbejdsopgaver i en harmonisk rytme.
For ovrigt er de indkomne forslag til fornyelse af demokratiaftalcn til behandling. Mon ikke denne fornyelse indebæ
rer muligheden for at sikre både balance og tillid i det
redningskorps, intet andet land har magen til.
HJÆLP 4/77
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BRANDVÆSEN
I GRÆKENLAND
Redder Johnny Mortensen,
Frederiksberg
Medens antallet af regi
strerede brande i Græken
land i 1975 aftog med 5 (7<
fra del foregående år, skete
der en forøgelse af død som
følge af brand med 20 7<
over samme periode, oplyste
chefen
for
Grækenlands
brand korps, G. G hikas, un
der et særligt møde i juli i
Athen.
Endvidere oplyste Ghikas, at
af 1.195 registrerede brande
i 1975 blev der forårsaget
skader til et beløb af 302
mio d.kr.
Brandkorpsets hurtige ind
griben reddede formuer og
værdier til et samlet beløb
af 12,2 mio d.kr., og 8.269
personer hvis liv var i fare
ved ildebrande blev reddet,
tilføjede brandchefen.
lil slut oplyste Ghikas, at
der var 68 brandstationer,
bemandet med i alt 3.387
brandmænd i 47 græske pro
vinser (kommuner), og at
andre 11 stationer var under
opførelse.

Generelt er der kun én ad
gang til lejlighederne - ho
vedtrappen, der med få und
tagelser altid er af beton eller
marmor og enkelte af jern.
Der findes i byen ca. 15 ho
teller af nyere og ældre da
to. Uden nogen særlig form
for brandforebyggelse. Der
findes ligeledes et ukendt
antal barer og restauratio
ner, der visse steder er typi
ske brandfælder.
Indbyggerantallet
er
på
31.000, og der findes 3 store
gymnasier samt et
Røde
Kors hospital med 70 80
sengepladser. 1 udkanten af
byen ligger tillige en stor ka
serne samt flyvebase med el
stort antal reservetanke til
fly-brændstof.

8 mand på vagt
Brandstationen er 400 m2 to
plans betonbyggeri af ældre
dato med sovesal, opholds
stue, et mindre rum til tele
fonvagten samt et kontor til
vagthavende officer og et til
stalionslcdercn
(kaptajnen).
Resien af bygningen er ga
rage for brandkøretøjerne.
Stationen er bemandet med
8 mand på hvert vagthold
samt 1 vagthavende officer
og til tider kaptajnen.
Der er stationeret 5 køre
tøjer på stationen:

1 Magirus Deutz motor
sprøjte
1 International Harvester
motorsprøjte
1 Opel Blitz molorsprøjte

VI kan Ikke lære noget af grækerne på materielsiden. Denne Magirus
er automobilsprøjte I Katarlnl sammen med IH’en på side 131.

Byen Katerini
Katerini er en by i det vest
lige Macédonien i Nordgrækcnland, 453 km fra Athen.
Byen består af en del ældre
bebyggelse i pudset mursten
og træ i 1-2 etagers højde.
Resten er nyere bebyggelse i
beton og element i 3 4
etagers højde.
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Brandmændene har imidler
tid en beundringsværdig tro
på brandvæsenets ydeevne,
og de har et forbilledligt
kammeratskab og respekt i
deres arbejde.

Ambulancetjeneste et ukendt begreb

1 Mercedes Benz motor
sprøjte, model 1935
1 Jeep mandskabsvogn af
rumænsk fabrikat.
Arbejdstiden er på 8 timers
vagt.

Telefonbetjeningen
Telefonvagten, der er af to
timers varighed, går på skift
i en almindelig turnus. Be
folkningen kan ringe alarm
på et særligt nummer, der
svarer til vore 000, men lige
så mange mennesker ringer
til brandstationens alminde
lige nummer, grundet dårlig
orientering.
Ved alarm om natten væk
kes brandfolkene af en si
rene, og om dagen ved råb.
Første udrykning, der skal
afgå inden for et minut, be
står af et køretøj med 4-5
mand. Disse rekvirerer yder
ligere en vogn med 5 mand,
hvis det på stedet skønnes
nødvendigt. Ved større bran
de tilkaldes frivagten.

Rekruttering
For at blive brandmand
kræves der en sund og god
fysik, aftjent værnepligt (der
er to år) med fine papirer.
HJÆLP 4/77

samt at man har været be
falingsmand eller officer.
Ved' ansættelsen gives en
grunduddannelse af 6 måne
ders varighed, hvorefter man
er brandmand. Derefter gi
ves der frivillige kurser af
forskellig art. Man underka
ster sig korpset på tro og lo
ve, og brandmændene kan
indsættes på politimæssige
opgaver ved demonstratio
ner og lignende.

Brandvæsenets virke
Mit indtryk af græsk brand
væsen er, at det stort set vir
ker meget godt med de køre
tøjer og det materiel, der er
til rådighed, men at det sam
tidig virker påfaldende inef
fektivt. Dette skyldes vel til
dels en dårlig og utidssva
rende uddannelse samt util
strækkelige økonomiske be
villinger samt ikke mindst
en total mangel på forståelse
og information brandvæse
net og befolkningen imellem.
Der findes ingen informatio
ner om, hvordan man alar
merer korrekt, og der alar
meres derfor tit for sent og
utilstrækkeligt. Mange føler
ligefrem, at brandvæsenet er
ineffektivt, og undlader der
for at tilkalde det.

Brandstationen i Katerini
dækker et slukningsområde
på 60 km mod nord, 40 km
mod vest og 50 km mod syd.
De fleste strækninger er
over bjerge og dårlige, ikkeasfalterede veje.
I byen råder man ikke over
én eneste ambulance (hospi
talet har dog én, men den
er slidt op, og kan ikke kø
re), men til gengæld har
man mange taxis, der sørger
for, at man kommer på
hospitalet
efter
tilskade
komst. Ved trafikulykker er
det forbipasserende bilister,
der samler de tilskadekomne
op, og kører dem på hospi
talet. I storbyen Athen er sy
stemet det samme. Her rå
der man dog over 15-20 am
bulancer, men da dette antal
ikke yder effektiv service således er ventetiden som
oftest meget lang - og da
trafikken til tider kan være
ufremkommelig, og befolk
ningen ikke har respekt for
udrykning, benytter de fleste
grækere taxi for at komme
til hospitalet.
Johnny Mortensens kontaktmand
i Katarinl, brandmand Argyrls
Skantjis.
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Da
Stigefærgen
kæntrede
iVï i N UTRAP
. l.

Søndag den 15. maj om efter
middagen helt nøjagtigt klok
ken 1759 indløb der fra politiets
alarmcentral melding til Falck i
Odense om. at kabelfærgen ved
Stige var påsejlet og kæntrel.
og at der lå mange mennesker i
vandet.

Stationen var godt kendt med
forholdene på stedet og vidste
derfor nogenlunde, hvor mange
passagerer der kunne være med
færgen. Udrykningen blev der
for sammensat udfra dette
kendskab.
Stationen har ca. et kvarters
køretid til færgelejet og af
sendte straks I specialambu
lance med 4 bårepladser be
mandet med 3 reddere. I ambu
lance bemandet med 2 reddere
og I dykkervogn bemandet
med 3 dykkere og I lineholder.
Ved første ambulances tilba
gemelding der fortalte: »at der
var mange menneskeri vandet,
og al der savnedes 3 børn«, afsendtes yderligere 2 ambulan
cer fra St. Odense samt I ambu
lance fra St. Ejby. Denne var
ledig i Odense by.

Det lykkedes ret hurtigt al
bringe de overlevende i land,
hvorefter eftersøgning i kana
len af 2 bom påbegyndtes ved
hjælp af svømmedykkere.
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Kl. 1849. 50 min. efter alarm
modtagelsen fandt svømme
dykkerne det ene barn druknet.
Men selv om man rekvirerede
lysanlæg, lykkedes det dog
ikke at finde del andet savnede
barn, og kl. 224< indstilledes ef
tersøgningen. Den blev genop
taget næste morgen med 4
svømmedykkere, og efter et
par timers eftersøgning fandt
man barnet.
Ved det senere søforhør blev
de nærmere omstændigheder
omkring ulykken klarlagt.
Kabelfærgcn, der lå i færgele
jet. havde netop laget passage
rer ombord og var klar til af
gang. men afventede, at den
amerikanske slæbebåd »Billy
B« skulle passere på vej til Lindoværftet.
Der var dansk lods ombord på
slæbebåden, og det er normal
procedure under sejlads på ka
nalen. at skibe må passere, når
færgen ligger i et af færgelejer
ne. Men slæbebåden må under
passagen have grebet fat i fær
gens stålwire med det resultat,
at færgen blev trukket ud i ka
nalen og kæntrede. Samtidig
blev de ombordværende kastel
over bord.
Selv om man ombord på »Billy
B< straks opdagede, at der var
noget galt, og slog bak. var det
forsent til at forhindre ulykken.

Kæntringsulykk«

17.59

Indløbet melding fra 000 <

18.00

Orienteret vagthavende

18.03

Afsendt ambulance med båre

18.03

Afsendt ambulance

18.03

Afsendt dykkervogn

18.04

Radio Fyn + diverse journa

18.05

Orienteret driftschef Niel

18.06

Orienteret skadestuen

18.15

Orienteret redningsinspekt

18.16

Tilbagemelding vogn 4500 (

18.16

Afsendt ambulance

18.16

Afsendt ambulance (fra Ejb

18.20

Tilbagemelding vogn 4506 (

18.21

Afsendt ambulance

18.49
19.47

Afsendt

19.48

Afsendt ekstra luftflasker

20.16

Dykkervogn rekvirerer vogn

Tilbagemelding vogn 3550 (

20.30

Brandinspektøren tilbyder'

20.44

Lysanlæg rekvireres fra sk

22.45

Eftersøgningen indstilles

23.20

Hjemkomst

16/5-77

07.36

Eftersøgningen af 1 barn g

09.23

fi

09.55

Barnet findes druknet

10.03

afhentning af druknet barn

Eftersøgningen indstillet
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Åbent hus i
Ølstykke

5-01 Odense

15. maj 1977

ral

ykke
4500

3

4506

2

8501

3 dykkere

1 lineholder

eret

4 voksne og 1 barn)

4509

2

3550

2

2 voksne og 2 born)

4505

1 dykker

1 bevidstlos barn)
9000

1 dykker

5508

1

rrelse af båd

1

8501

3 dykkere

9000

1 dykker

3500

2
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Torsdag den 9. juni kl.- 519 blev ring. Et hus var jævnet med
Falck Stenløse via station Fre jorden, et andet omspændt af
derikssund alarmeret til en flammer og tre huse var kraftigt
eksplosionsbrand i 2 huse i beskadiget.
Langekjærsparken i Ølstykke. Der blev straks, under ledelse
af overassistent Erling Olsen,
Alarmen indløb næsten samti
Stenløse, indsat et sluknings
dig med, at en beboer fra kvar
hold, derforholdsvis hurtigt fik
teret ankom til stationen, og på
ilden under kontrol, samt under
grundlag af hans oplysninger
ledelse af stationsleder Klar
om, at der var en del sammen
skov Kristensen, Frederiks
styrtede betonelementer, afsund, et redningshold, der
sendtes der en kranvogn sam
skulle
lede efter overlevende i
men med I. udrykningen, der
ruinerne. Dette arbejde van
bestod af en automobilsprøjte
skeliggjordes noget, da det vi
og en slangetender. På grund af
ste sig at kranvognen var for
det tidlige tidspunkt på dagen
mødte ikke mindre end 14 ud af bred til at komme ind mellem
18 deltidsbeskæftigede brand- husene. Istedet måtte man rek
virere en Toyota Landcruiser
mænd på stationen, således at
fra
Stenløse. Ved hjælp at spil
2. udrykningen kunne afgå mi
let på denne, kunne de sam
nuttet efter.
menstyrtede betonelementer
Samtidig med alarmeringen af løftes, og det kunne herefter ret
Stenløse, afsendtes en enkelt hurtigt konstateres, at ingen
og en dobbeltambulance fra mennesker var kommet noget
Frederikssund bl.a. bemandet til.
med stationsleder Klarskov Arsagen til ekspolsionen skyl
Kristensen samt en dobbelt des udstrømmende gas fra en
ambulance fra Ballerup.
defekt gasledning, men hvad
Ved ankomsten til Langekjærs- der har antændt gassen vides
parken var alt kaos og forvir endnu ikke.
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Da Orø-færgen
blev væk
Tirsdag den 24. maj. 9 dage ef
ter
kæntringsulykken
på
Odense Kanal der kostede 2
børn livet, indlob der melding
fra alarmcentralen på Holbæk
Politistation til Falck i Holbæk,
»at trækfærgen mellem Ham
mer Bakker og Oro var kæntrel«.
Der blev straks slået alarm for
NÆRHJÆLP samtidig med at
OMRÅDECENTRAL Næst
ved blev orienteret med hen
blik på EJERN HJÆLP såfremt
dette blev nødvendigt. Ligele
des begyndte man straks at
indkalde frivagter.
Falck Holbæk afsendte straks:
I dobbeltambulance
1 enkeltambulance
I Scania bjergningsvogn
samt
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1 redningsvogn med Dory-båd bemandet med sta
tionsleder F. Sørensen, as
sistent Jørgen Dreyer og 5
reddere.
Falck Roskilde afsendte:
I ambulance
1 Scania bjergningsvogn
med Dory-båd.
Falck Frederikssund afsendte:
1 ambulance
1 personvogn.
Falck Lyngby afsendte:
I vogn bemandet med
svømmedykker og lineholdcr
1 dykkervogn bemandet
med to svømmedykkere og
I lineholder, samt distrikts
leder Kai Olsen.
Ved ankomsten til Hammer
Bakker blev båden straks sat i

vandet og man sejlede ud til den
kæntrede færge, der lå midtvejs
mellem Oro og Hammer Bak
ker. Der blev straks taget kon
takt med overfartslederen der
kunne meddele, at alle der
havde været ombord var kom
met i land, hvorefter stations
leder F. Sørensen kl. 846 kunne
afblæse al yderligere hjælp.
Efter kontakt med politiet, der
var mødt talstærkt op. viste del
sig. at der savnedes 2 personer.
Svømmedykkere fik derfor be
sked på at gå ned og undersøge
færgen, men kort tid efter blev
de to savnede fundet uskadte
på oen. hvorefter eftersøgnin
gen kunne indstilles.
Efter distriktsleder Kai Olsens
ankomst kontaktedes forsik
ringsselskabet Fjerde Sø. hvor
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færgen var forsikret, og det
blev besluttet at overlade
bjærgningen af færgen til Falck,
der skulle starte næste morgen.
Den mellemliggende lid blev
brugt til fremskaffelse af det
materiel der skulle bruges, og
kl. 70-* næste morgen kunne
man påbegynde bjærgningen.
Der blev udlagt 2x250 m wirer
fra Orø og ud til færgen ved
hjælp af Holbæks Dory-båd.
Efter fastgøring blev færgen,
der lå med bunden i vejret i sejl
retningen. drejet på tværs uden
nævneværdige
problemer.
Derefter blev den trukket ind
mod land, indtil styrehuset tog
mod bunden, hvorefter den
blev tippet rundt over delle.
Denne spændende bjærgning
var tilendebragt kl. 14° ’. og ef
ter en kort frokost, påbegynd
tes eftersøgningen og hævnin
gen (der varede i to dage) af de
køretøjer der havde været om
bord på færgen, nemlig 2 store
lastvogne. 2 varevogne og I
personvogn. Del viste sig at
være en meget vanskelig opga
ve. da mange af de gamle wirer,
som færgen igennem årene
havde ladet ligge på bunden,
når man udskiftede trækwirerHJÆLP 477

Medens frømændene arbejdede hårdt oven og under vandet gjorde andre
Falck-folk wirer og spil klar til en vanskelig bjærgningsopgave med færgen, der
vendte bunden I vejret.
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ne. havde viklet sig om aksler
og hjul pä de sunkne køretøjer.

Endvidere havde tippeladet på
den ene lastvogn ikke vieret
låst da ulykken skete, så dette
matte bindes fast af svømme
dykkere inden bjærgning. Ved
bjærgningen af de to varevogne
prøvede man forsøgsvis at an
bringe kraftpude i førerhu
set og puste den op. Det viste
sig at være en succes, da vog
nene steg op til overfladen af
sig selv.

En af de »forsvundne« lastvogne dukker op fra kulden.

Efter at køretøjerne var kom
met i land, blev de spulet rene
af Holbæk Brandvæsen, inden
transport til værksted fandt
sted.
Da Skibstilsynet havde nedlagt
forbud mod genoptagelse af sej
ladsen. før havbunden var ren
set for gamle wirer, blev dette
arbejde også overdraget Falck,
og ved hjælp af svømmedyk
kere fra Lyngby, tik man i lobet
af 4 dage renset bunden.

- Dut er vel nok den mest omf at
tende opgave, jeg har haft i min
tid i korpset (31 år), udtaler sta
tionsleder F. Sørensen. Hol
bæk. Men folk var filade for det
vi gjorde.
Færgen parat til rundtur.
Så kom færgen på højkant igen.
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Klar
til
opta
gelse
Steen Thomsen fra Helsingör, Daugaard fra Ballerup og Horsholms lille Christian
forsøger sig foran og bag kameraerne.

»Klar til optagelse«, var en af
de kommandoer der genlød, da
Falck i samarbejde med Phi
lips. i slutningen af marts, op
tog et sort/hvidt videoprogram
i brugen af håndildslukkere.
Programmet, der primært er
tænkt anvendt til undervis
ningsbrug bl.a. på introduk
tionskursus for nyansatte, va
rer 20 minutter, og er optaget
på stationen i Helsingør med
den stedlige stationsleder Steen
Thomsen i hovedrollen som in
struktør. Det er bygget op om
kring en teoretisk gennemgang
af de mest anvendte håndild
slukkere omhandlende opbyg
ning. betjening, vedligeholdel
se. trykprøvning m.v.. Des
uden er der en praktisk demon
stration (udendørs) af hver af
de viste slukkere der forestås af
assistent
Christian Jensen

kende undervisning og oriente
ring. enten det drejer sig om te
oretisk stof eller en praktisk
demonstration af materiel.
F.eks. ved levering af en ny se
rie køretøjer, kunne man fore
stille sig betjening, drift og ved
ligeholdelse optaget på vide
obånd.
Der er således ingen tvivl om.
at video vil kunne få en stor
fremtid inden for Falck. Det vil
dog kræve en grundig uddan
nelse af de medarbejdere der

skal betjene optageudstyret for
at kunne opnå et tilfredsstil
lende resultat.
En optagelse er ret tidskræ
vende. Det kan nævnes at op
tagelsen af »instruktion i bru
gen af håndildslukkerc« har ta
get ca. 20 timer svarende til
længden af optagelsen i minut
ter. Herudover er gået mindst
lige så lang tid med tilrettelæg
gelse og udarbejdelse af dreje
bog.

Det gælder åbenbart om at være I god tid, når en sådan pulverslukker skal affyres.

Hørsholm.
Baggrunden for denne video
optagelse er ønsket om at un
dersøge. hvilke muligheder der
ligger i anskaffelse af eget opta
geudstyr. Resultatet viste med
stor tydelighed, at et sådant op
tageudstyr bl.a. åbner mulig
hed for en ensartet landsdæk
HJÆLP 4 77
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DÆKKER ABONNEMENTET?

Kan
godt
få
egen
vogn

En abonnent, der var indlagt med en ryglidelse, skulle til sit
hjem i Nordsjælland, ea. 10 km. fra sygehuset. Som følge af
ryglidelsen blev der afen sygeplejerske bestilt en »blod« bil
på den lokale Falck-slation. Endvidere anmodede sygeple
jersken om. at turen kom til at foregå direkte fra hospitalet
til hjemmet og om at patienten kunne disponere over hele
bagsædet.
Uagtet dette kom patienten med i en større opsamlings
runde i en af de få Tord Transil sygetransport o^ne. som
Falck anvender. Da abonnenten fik smerter i ryggen bad
han redderen om al få tilkaldt en anden vogn. Redderen
stoppede og forte en radiokorrespondance med sin station.
Resultatet blev ifølge abonnenten, al der kategorisk blev
meddelt, at han kunne stå afog tage en taxi.

Forkert
Udover den kategoriske afvisning fra stationens side, derer
blevet undersøgt og påtalt af områdets distriktsleder, er der
kun en enkelt ting at tilføje: Når patienter køres for det
offentliges regning er vi til en vis grad forpligtet til både al
lage hensyn til patienternes tilstand og reglerne om at køre
tiest muligt i samme vogn og koordinere flest mulige ture.
Men abonnenter har krav på forsle-klasses-scrvice. Det er
del. de har betalt for. Derfor er der fra start indfort den
regel, al de abonnenter, der afen eller anden grund ikke vil
eller kan køre sammen med andre, har ret til al få en anden
transportmulighed stillet til rådighed. Denne transportmu
lighed kan være en anden Falck-vogn eller en taxi for
Falcks regning.

NÅR DET FYNSKE LØBER OVER ...
Vi har modtaget folgende læserbrev, som nok kan give en eller anden fornemmelsen af,
hvad der egentlig er foregået en sommerdag på Fyn:
Som en (når alt kommer til alt) tilfreds og for selskabet ikke særlig belastende Falck-abonnent føler jeg grund til at takke direktionen for, at man ikke greb til andre midler end det
danske sprog, da jeg tillod mig at henstille min privatbil på Falck's private grund på
Klostervej i Odense d.d. fra kl. 8.30 til 10.30, desuagtet at den netop benyttede plads (uden
afmærkning heraf) strengt var forbeholdt direktør & økonomichef.
Efter netop at have betalt næste års kontingent på 296.70 kr. forbliver jeg abonnent nr.
7026419
Med venlig hilsen
Cand, pharm
Ove Boenæs
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BREVE UDEFRA

Direktionen
FALCKS REDNINGSKORPS
KØBENHAVN
Da vi netop har haft en hel del kontakt med FALCKS REDNINGSKORPS har jeg lyst til at give Dem
et lille referat deraf og især takke Dem for den storslåede tjenstvillighed og service vi har været
ude for fra FALCK i Fjerritslev, deres station der har været enestående hjælpsom.
Den 20. Juli ankom min kone og jeg til Fjerritslev Kro om eftermiddagen, vi pakkede ud og
derefter ville vi gå en tur og se på byen, men kun ca. 30 meter fra Hotellet faldt min Kone over en
ujævnhed i fortovet. Der kom straks folk til der hjalp mig med at få min kone op og tilbage til
Kroen, jeg blev hurtig klar over at min Kone havde slået den ene fod slemt, da den hurtigt hævede
stærkt og smertede. Da jeg ingen kender i Fjerritslev henvendte jeg mig til Falck og forklarede
hvad der var sket. Stationen sendte omgående en Ambulance efter min kone og transporterede
hende til det lokale Lægehus, hvortil Falck havde bedt en Læge komme. Lægen sagde anklen i
højre fod var brækket, at min kone straks skulle røntgenfotograferes og derefter behandles på
nærmeste sygehus d.v.s. BROVST hvortil Ambulancen så transporterede os og min kone blev
indlagt.
Da jeg blev boende paa Kroen i Fjerritslev kontaktede jeg Falck der, og talte med dem om
hjemtransport; stationen bad om en erklæring fra Sygehuset, og Lægerne lovede mig en
saadan, imidlertid opstod der misforstaaelse og Sygehuset i Brovst sendte erklæringen til
FALCK i BROVST, der imidlertid returnerede den med en seddel hvorpaa der stod at de
beklagede, men da vi ikke var medlemmer kunde de ikke have noget med transporten at gøre (vi
har været medlemmer i 39 Aar). Jeg tog saa selv erklæringen og talte atter med Fjerritslev der
straks arrangerede transport til Aalborg og derfra med Ambulancefly til Værløse og videre til
Arendalsgade med Vogn. Altsammen ovenud straalende, og ydermere satte Hr. Jørgen Chri
stensen i Fjerritslev himmel og jord i bevægelse for at fremskaffe en krykstok, da sygehuset i
Brovst ikke vilde laane os en saadan til hjemtransporten, saa De forstaar vi er yderst taknemlig
for den gode service.
Med venlig hilsen
Aage Grønbech-Oisen
Kommentar:
Fint klaret af station Fjerritslev. Stationen i Brovst er nu lidt uskyldigt dømt, idet det viste sig, at
abonnenten har haft to abonnementsnumre, hvoraf kun det ene - det, der Ikke blev opgivet dækkede sygetransport. Men hr. Grønbech-Olsens salgsinspektør har lovet at afklare sagen
hurtigst muligt.

Falck's Redningskorps København A/S
Sidste weekend var jeg til Veteranbilrally på Lolland-Falster, og det var meget interessant at se
de gamle biler, ligeledes at overvære løbene.
En af de ting der imidlertid gjorde størst indtryk på mig, var den indsats som jeres folk fra
stationen i Nykøbing Falster ydede.
Castrol A/S var medarrangør, og kun på grund af Falck-folkenes indsats var vi i stand til at løse
vore opgaver.
De venligste hilsener
CASTROL A/S
Jørgen D. Kruuse
HJÆLP 4-77
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Det er ikke lykken at stå 450 km hjemmefra med en sprængt gearkasse, men det er lykken i
sådan en situation at have et Falck-abonnement.
Da det lokale værksted på Thy anbefalede os at sende bilen på værksted i Ringsted - ja, så
måtte vi gøre brug af vort abonnement.
3 voksne blev herefter transporteret fra Thy til Vejle med »fejebladet«.
Fra Vejle gik turen videre med tog til Roskilde. Ved Roskilde station ventede en af Falcks
personbiler for at transportere os hjem de sidste 20 km.
Alle udgifter i forbindelse med hjemtransporten af bil, familie og bagage blev dækket af
abonnementet - ja, sågar kaffen, vi fik på Falck-stationen i Holstebro.
Dette er skrevet som en tak for den venlighed og hjælpsomhed, vi har modtaget overalt hos
personalet, hvadenten han var i den b I å-g rå skjorte eller han var iført sin røde keddeldragt.
Tak for den meget fine service, der er givet os.
Finn Bjørnum
Station Hurup arrangerede hjemtransporten.

Falck
Skælskør og Korsør
Brand i maskinrummet på m/f »Dronning Margrethe II« den 02.03. 1977.
Gennem driftsområde Storebælt har jeg erfaret, at der i forbindelse med branden i maskin
rummet på m/f »Dronning Margrethe II« den 02.03.1977 er ydet en fortrinlig og betydnings
fuld bistand fra Falck Zonens side.
Jeg beder Falck Zonen om at viderebringe DSB bedste tak og påskønnelse af denne indsats
til de pågældende medarbejdere i Falck Zonen.
Med venlig hilsen
Povl Hjelt

Branden Torbenfeldvej 5, 27. juli 1977
Vi beder Dem venligst modtage vor tak til Deres brillante mandskab for en behjertet og
dygtig indsats under slukningsarbejdet på ovennævnte adresse i onsdags. Uden denne,
der resulterede i en væsentlig begrænsning af skaden, ville for det første maskiner og
materiel til flere millioner kroner være gået tabt, og for det andet havde en fortsættelse af
vor virksomhed været højst problematisk, eftersom vi endnu ikke har forvundet følgerne af
den forrige brand på Tåstrupgårdsvej for kun tre måneder siden.
Med venlig hilsen
A-N-K Plast A/S
Falck
I dagens Danmark har det længe været skik og brug at give udtryk forsin misnøje og utilfredshed
med snart sagt alle ting.
Netop derfor vil jeg gerne idag udtrykke min store tilfredshed over en tip-top service, man
sjældent finder mage.
Påskemorgen, d. 10. april befandt jeg mig i Hvide Sande, hvor jeg havde startvanskeligheder
med min bil - en skade, der er småting for en Falck-redder, men besværlig for en ikke fagmand.
Jeg tilkaldte Falckstationen i Ringkøbing, der reagerede kvikt og hurtigt, og stor var min glæde,
da en ung, dygtig og smilende redder på ikke mindre end tyve minutter indfandt sig i Hvide
Sande og på mindre end fem minutter løste mine problemer og dermed reddede min påske.
Tak fra en taknemmelig abonnent.
Med venlig hilsen
BRITISH STEEL CORPORATION
P.E. FUNDER
Den smilende redder var Svend Erik Madsen, Ringkøbing.
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Århus
jubilæet
Der var fesl i gaden i Århus den
15.. 16. og 17. juli i anledning af
Falck-jubilæet. Selve jubilæ
umsdagen blev markerel for
personalet og ledelse på den
måde, al der tidligl om mor
genen var parade og kaffebord.
En busle af afd. direktør Herry
Falek blev afsløret. Senere på
formiddagen var der reception
for liere hundrede mennesker.
Mange gratulanter fra myndig
heder og organisationer var
modt op.
Lørdag den 16. blev markeret
med åbent hus på Kyst vejen og
en fromandsdemonstralion i
Århus havn. Her så et par tu
sinde mennesker, hvorledes en
bil blev bjærget op fra havne
bassinet.
Sondag den 17. var det Trind
søvejens tur til at have åbent
hus. Også her kom et par tu
sinde mennesker, der udover
bilerne fik alle I. præmier fra
Falck-Bladets
landskonkur
rence at se ved en pæn udstil
ling. som Århus-kollegeme
stod for.

Sondagens arrangement på Falck-Gaarden trak mange gæster.

Fru Jytte Andersson muntrer sig med driftschef Thayssen og Arhus brandchef
Jorgen Petersen, medens brd. Falck, Freddy Fræk og Lars E. Christiansen ud
veksler synspunkter.

Fra lordagens demonstration I Arhus
Havn
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REPLIK:
Svar til Fl. Hochheim
När man har været ansat i redningskorp
sene i omkring 30 år og haft lejlighed til at
følge udviklingen fra det lille til det store
korps, er der til tider ting, som man sætter
sig ned og grunder lidt over. Bortset fra de
såkaldte familietraditioner, som altid fol
ger med et privat ejet firma, er der natur
ligvis også traditionelle ting, som i hvert
fald gamle medarbejdere ikke så let kaster
bort til fordel forden såkaldte nytænkning,
som i parantes bemærket også har sin be
rettigelse. selvfølgelig, men vi stod nok
mere sammen om de mere positive ting, og
der var en udpræget interesse for korpset.
Jeg har med interesse læst fællestillids
mand Flemming Hochheim's indlæg i
HJÆLP nr. 2. 77. og der er her et par
punkter, hvor jeg. uden på nogen måde at
ville provokere, ikke kan give ham ret.
For det første: spørgsmålet om kommuni
kation. Under de besøg jeg af og til har
foretaget, har jeg ofte set kun rent lokale
ting publiceret, vagtordninger og andet,
som kun den lokale stations personale kan
have glæde af. Jeg ved også, at vort sekre
tariat gør. hvad det kan. når det gælder
fællesforbundsmeddelelser, og for selska
bernes vedkommende følges tingene, så
vidt jeg ved. ganske godt op. Men hånden
på hjertet, kiere Hochheim, hvordan erdet
nu med glashuset? Har alle reddere virke
lig Jaet alle de in formationer, de har haft et
naturligt krav på at få under de forbere
dende overenskomstforhandlinger?

For det andet sympatiserer jeg heller ikke
med udtalelsen om personaleforeningen og
dens interesse for medarbejdere i alminde
lighed og reddere i særdeleshed. Jeg har i
en årrække interesseret mig for personale
foreningen og dens blad. Den store over
skyggende begivenhed i korpsets nyere tid
var indførelsen af demokrati og virksom
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hedsnævn. og jeg -ved. at der ved den lejlig
hed drøftedes masser af positive tanker i
personaleforeningens bestyrelse. Tanker,
der ikke mindst gik ud på personalets ar
bejdsvilkår (også leddernes), men det har
været helt klart siden personaleforenin
gens start for 40 år siden, at den ikke skulle
deltage i faglige spørgsmål, selvom en lang
række udvalg havde foreningens bevågen
hed og interesse før demokratiets indførel
se. interesser, som leddernes repræsen
tanter i virksomhedsnævnet koldt tilbage
viste ved samme lejlighed. Del er således
ingenlunde personaleforeningen, der har
tabt interessen for redderne, tværtimod.
Til de positive ting i gamle dage hørte nem
lig trivsel og korpsånd, og disse ting ville
man gerne have været med til at fremme i
samarbejde med jer og jeres valgte repræ
sentanter. og det kunne der være kommet
noget godt ud af. Vi står foran eventuelle
nye konstruktioner i virksomhedsnævnet.
Det ville glæde mange med mig, om vi
kunne finde frem til et sundt og fornu ftigt
samarbejde etableret til alle sider. Vi som
er gamle i gårde, har prøvet alle de former,
der næsten findes for modgang og tryk,
men vi har helt i overensstemmelse med
korpsets udvikling taget modgangen som
en fællesopgave, der skulle finde sin løs
ning. virksomhed og medarbejdere i for
ening. Vi har også kæmpet for løn og bedre
vilkår i tider, der var betydeligt trangere
end de, der bydes i dag. Kineservagter og
meget små lønninger hørte til dagens or
den, dengang.
Efter sammenhold gennem mange år har vi
nået et resultat og en virksomhed, som vi
gerne trygt vil overlade til jer. som er unge
og initiativrige, men glem ikke, al den
standard, der bydes jer i dag, er noget »vi
gamle« har arbejdet os frem til i fællesskab
med virksomhedens ledelse - ikke altid
HJÆLP 4'77

uden sværdslag - men altid på en reel for
handlingsbasis. Vi ønsker ikke, vort ar
bejde skal smuldre hen pågrund af en over
ilet politik. Der er sunde og gode tanker i
demokratiet, herom er vi enige, og til de
mokrati hører også, at man af og til kan
være i stue med folk af andre meninger.
Vi er masser af medarbejdere, herunder
også mange reddere, der helst ser korpset
fortsat bevaret, bl.a. fordi vi forlængst har
erkendt og opdaget, at vi udfylder en plads
i samfundet, som er vigtig og som ingen,
nok så slagkraftig offentlig organisation
kan udfylde bedre eller bare lige så godt.
Herom vidner en masse tilfredse abonnen
ter. De kan li' både vor virksomhed og
redderne. Kunne vi bare linde den samme
linje indbyrdes, var meget nået. I har nu
kæmpet jeres kamp og I har opnået et re
sultat. Til lykke med det. ville jeg gerne
sige, hvis jeg var sikker på. det var lykken,
men min intuition siger mig bare noget an
det. Jeg tror ikke på en lykkelig fremtid for
en virksomhed og dens medarbejdere, der
ikke kæmper i fællesskab. Der vil i de
kommende år blive rig lejlighed til at bevi
se. at Falck er kommet forat blive, men det
vil kræve en større indsats, en indsats, som
I naturligvis ikke skal være alene om. Fort
sæt bare fremad og efter nye mål, men
skæv af og til også lidt til siderne. Man har
før hørt om folk, derer kørt ned bagfra, det
skal være særdeles ubehageligt.
Til slut tilbage til det med traditionerne. Og
det traditionelle ved udviklingen har væ
ret. at der i alle led blev udvist en seriøs og
pietetsfuld hensyntagen til det mål. korp
set har viet sine kræfter og mange af disse
kræfter har været ofret for fortsat at kunne
udbygge virksomheden og derved sikre en
ikke uvæsentlig forøgelse af beskæftigel
sen.
Falck-medarbejdernes traditioner har ind
til 1976bevæget sigi samme retning, derfor
gik det godt i 70 år. Vi bestemmer sådan set
selv, om vi fortsat skal føre traditionerne
og korpset videre, men skal vi det. må det
ske efter normer og samarbejdsregler. vi
kan blive enige om.
Gunn a r Li n dch a ni ni er
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DØDSFALD

Endnu en gang har Falck måtte se en af sine
gode ledere gå bort i en alt for tidlig alder. Di
striktsleder Kai Olsen dode pludseligt underen
brand i Gladsaxe den 20. august. Kai Olsen blev
59 år.
Vi skylder Kai Olsen meget i redningskorpset.
Han kom til os i 1955 med en alsidig fortid, der
blandt andet talte nogle år som brandmand i
Københavns Brandvæsen. Takket være sin inte
resse for roning og søsport blev det Kai Olsen,
der som assistent i Gladsaxe kom til at stå for
opbygningen af Falcks frømandstjeneste øst for
Storebælt. Lederskabet for søredning bevarede
Kai Olsen til sin død, og det er ikke for meget at
hævde, at han har gjort et enestående dygtigt
arbejde på dette felt. Blandt andet har Kai Olsen
sagt god for hver en lille detalje i de nuværende
DORY’redningsbåde, som Falck og kommu
nerne har et halvt hundrede stykker af rundt
omkring i landet.
Men Kai Olsen var mere end svømmedykker.
Han var brandmand om en hals, og selv om han
som distriktsleder for 15 Storkøbenhavnske
Falck-stationer med mere end fem hundrede
ansatte godt kunne tillade sig at være generalen
bag skrivebordet, var det slet ikke Kai. Kai var
frontkæmper og blev ved med at være på barri
kaderne.
110 år var Kai Olsen i Lyngbysom stationsleder.
Det var i perioden fra 1961 til 1970, hvor han
vandt mange venner gennem sin 100% korrekte
væremåde og natur. Efter organisationsom
lægninger i 1960 og redningsinspektør Henry
Tharsgaards fratræden kort tid efter, blev hele
ansvaret for Falcks brand- og redningstjeneste i
Storkøbenhavn givet til Kai Olsen. Han var ikke
den, der smilende sagde ja med det samme, selv
om stillingen var større. Han vurderede nøg
ternt ansvar og pligter, og det er nok ikke helt
forkert, når man vil hævde, at Kais incitament til
at acceptere var, at stillingen var en kolossal
udfordring. Falck var for alvor ved at blive en
storvirksomhed, og distriktet var landets stør
ste. mest problemfyldte og måske også mest
komplicerede.
I de 6 år, der nu er gået, må vi konkludere, at Kai
Olsen gjorde det godt. Hans pludselige og uven
tede bortgang kom bag på alle. Han var ikke et
stresset menneske, eller en mand, der følte, at
problemerne voksede ham over hovedet. Hans
afgørelser skabte respekt om sig, og hans sta
tionsledere betragtede ham som en ven.
Vi skylder Kai Olsen meget og vil savne ham.
Æret være hans minde.
Jørgen Falck
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■ PERSONALIA ■
li DQDSFALD B
Det er med sorg, vi må med
dele, at redder Ole Nielsen,
Vejen/Brørup er død den 2.
april 1977.
Vi har ved Ole Nielsens død
mistet en god medarbejder,
som vi satte stor pris på. Ole
Nielsen har i mere end 25 år
været ansat i korpset, og han
skabte med sit vindende væ
sen en atmosfære om sig,
som vi vil savne, både blandt
kollegaer og korpsets kun
der.
Æret være hans minde

Med stor sorg modtog man
meddelelse om, at brand
mand Ove Jensen, Nykøbing
F. den 30. marts 1977 var af
gået ved døden. Ove Jensen
blev ansat ved brandvæsenet
i Nykøbing F. i 1964 og over
gik til korpsets rækker i 1969.
Æret være hans minde

I Hadsund fik man den 16.
marts 1977 den triste medde
lelse, at brandmand Tage
Andie Pedersen var afgået
ved døden. Tage Pedersen
blev ansat ved stationen i
Hadsund i 1969.
Æret være hans minde
Med sorg modtog man i Ho
bro meddelelse om, at vagt
mester Svend Erik Samuelsen var afgået ved døden den
24. maj 1977 i en alder af kun
51 år. Samuelsen blev ansat
som redder i 1955 og blev i
1970 udnævnt til redningsfø
rer. Sluttelig fulgte i 1973 ud
nævnelse til vagtmester.
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I Hobro har man ved Samuelsens død mistet en god kol
lega og trofast ven.
Æret være hans minde
Med sorg modtog man i
korpset meddelelse om, at
brandmand Poul Kurek, Nr.
Alslev den 9. juni 1977 var af
gået ved døden.
Poul Kurek blev ansat som
brandmand i Nr. Alslev i 1970.
Æret være hans minde

I Helsinge modtog man med
stor sorg meddelelse om, at
redder Kurt Lind Jørgensen
den 3. juni 1977 var afgået
ved døden i en alder af kun 46
år.
Kurt Jørgensen blev ansat i
Helsingør i 1961 og kom året
efter til Birkerød. I 1966 kom
han til Hellerup, hvor han
gjorde tjeneste indtil 1971. Da
flyttede han til stationen i
Helsinge.
Kurt Jørgensen var en meget
vellidt og trofast kollega, som
vil blive savnet i Helsinge.
Æret være hans minde
Den 31. maj 1977 fik man i
Randers den sørgelige med
delelse, at redder Allan Ras
mussen i en alder af 22 år
pludseligt var afgået ved dø
den.
Allan Rasmussen blev ansat
som ungredder i Arhus i 1971.
Han blev her udlært som red
der i 1974 og kom efter endt
militærtjeneste tilbage til sta
tionen i Århus i 1975. Sidste
år flyttede Allan Rasmussen
til Randers som redder.
Han var en trofast og vellidt
kollega, der var levende inte
resseret i korpsets arbejde.
Æret være hans minde

Med sorg modtog man i Ny
købing F. meddelelse om, at
redningsfører Børge Clemmen Rasmussen var afgået
ved døden den 20. juni 1977.
Børge Rasmussen blev ansat
i Nykøbing F. som redder i
1944. På samme station blev
han i 1964 udnævnt til red
ningsfører, og han gjorde så
ledes igennem hele sin an
sættelsesperiode tjeneste på
samme station.
Blandt kollegaerne var han
meget vellidt, og han vil blive
savnet på stationen.
Æret være hans minde
Med sorg modtog man på sta
tionen i Give meddelelse om,
at brandmand Arne Mein
hardt Seidelin, efter længere
tids sygdom var afgået ved
døden den 16. juni 1977 i en
alder af 56 år.
Arne Seidelin blev ansat på
stationen i Give den 1. januar
1968. Foruden sit arbejde
som kasserer i SID var han en
ivrig
deltidsbeskæftiget
brandmand.
Som den gode kollega og
kammerat han var, vil han
blive savnet i korpset.
Æret være hans minde

IÛdnævnËSer
REDDER
Redder
Pr. 1. april 1977 er ungredder
Finn Thranum Poulsen, År
hus, udlært som redder.
Pr. 15. maj 1977 er ungredder
Niels-Erik Larsen, Birkerød,
udlært som redder.
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REDNINGSFØRER
Pr. 1. april 1977 er redder Ej
ner P. Andersen, Århus, me
kaniker Gert P. Knebelov,
Greve og vagtmester Ole
Tengstedt, Århus, udnævnt
til redningsførere.
Pr. 1. juli 1977 er redder Gert
J. Rasmussen, Århus ud
nævnt til redningsfører.
Alle udnævnelser er foretaget
med uændret tjenestested.

VAGTMESTER
Pr. 1. april 1977ervagtmesteraspirant Ole K. Christensen,
Lyngby, udnævnt til vagt
mester.
Pr. 1. maj 1977 er redder Kent
Thomsen, Vejle, redningsfø
rer Johannes Rasmussen,
Skanderborg, redningsfører
Henning J. Andersen, Skan
derborg, vagtmesteraspirant
Anders Bach Jensen, Her
ning og redder Preben T.
Nielsen, Tåstrup udnævnt til
vagtmestre.
Pr. 1. februar 1977 er redder
Ejnar Sørensen, Brønders
lev udnævnt til vagtmester.
Pr. 1. juni 1977 er redningsfø
rer Kurt S. Jensen, Hobro,
redder Jørgen B. Rasmus
sen, Hobro, redder Erling G.
Simonsen, Hobro og redder
Ove Hansen Gude, Hobro
udnævnt til vagtmestre.
Pr. 1. oktober 1976 er redder
Allan K. Sørensen, Silkeborg
udnævnt til vagtmester.
Alle vagtmesterudnævnelser
er foretaget med uændret
tjenestested.

ASSISTENT
Pr. 1. juni 1977 er vagtmester
Mogens Mulberg, Ålborg,
udnævnt til assistent i Hobro.
Pr. 1. juli 1977 er redningsfø
rer Aage Slumstrup, Århus,
udnævnt til assistent i Arhus.
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STATIONSLEDER

Stationsleder
Pr. 1. maj 1977 er assistent
Svend Ove Gustavsen, Ho
bro, udnævnt til stationsleder
i Hurup.
Gustavsen blev ansat i Nørre
sundby i 1963 og blev på
samme station udnævnt til
redningsfører i 1970. I 1975
flyttede Gustavsen til Hobro i
forbindelse med udnævnelse
til assistent på denne station.

Merkonom
Med organisation som speci
ale har stationsleder Arne
Suhr, St. Heddinge i juni 1977
bestået den afsluttende ek
samen ved merkonomstu
diet.
Ved samme studie har direk
tør Jørgen Lohmann, Ham
burg, afsluttet eksamen in
den for linien: Regnskab.

Stor belønning

-r* ft*

ADMINISTRATION

Kontoroverassistent
Pr. 1. juli 1977 er kontorassi
stent
Kirsten
Frandsen,
Planlægningsafdelingen,
København udnævnt til kon
toroverassistent i samme af
deling. Kirsten Frandsen har i
juni 1977 tillige bestået den
afsluttende eksamen ved
merkonomstudiet med orga
nisation som speciale.
Pr. 1. februar 1977 er opera
tør
Jens
Peter
Ishøj,
EDB-afdelingen udnævnt til
programmør.
Pr. 1. februar 1977 er opera
tør Mogens B. Andersen,
EDB-afdelingen udnævnt til
driftsplanlægger.

Assistent Verner Christiansen
Hørsholm har fra »Arkitekt
Holger Hjortenberg og hustru
Dagmar Hjortenbergs fond«
modtaget en belønning på 4000
kroner for at have udvist en
meget modig og dyrevenlig
præstation, da han under me
get vanskelige forhold reddede
livet for en nyfodt kalv, der var
faldet i en aljebeholder på går
den Sjælsolund ved Horsholm.
Verner Christiansen blev firet
ned gennem et hul i aljebeholderens betondæksel, og stod i
alje til brystet, for det lykkedes
at få en sele omkring kalven.

Vi siger pænt farvel
til brandmand Chr. Nicolajsen, Gladsaxe, assistent
Jens Herluf Jensen, Nak
skov og vagtmester Harry
Nielsen, Hillerød, der alle er
fratrådt på grund af alder.
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SET & SKET

Kommentar:
Af hensyn til vore udmær
kede kolleger i Århus skylder
vi en forklaring på POLITI
KENS artikel fra den 1.
august. Det kan godt være, at
brandinspektør Erik Jensen
fra Arhus Brandvæsen er
nysgerrig, men det er hans
tjenestepligt at rykke ud til
brand, når han er på vagt og
bliver tilkaldt til Falcks sluk
ningsområde. Og at han til
kalder Århus Brandvæsen er

Nysgerrig brandinspektør
reddede landsbyen Tiist
tu<i
- *n
i Mnd.r.prkt«« »»Mt»”

UndA}««de i T.M »»«•
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; ‘

‘

der ikke noget mærkværdigt
i. Det følger dels af de lokale
aftaler og dels af brandloven.
Men om det er så sjældent, at
en brandinspektør viser sig
på et brandsted at det kræver

Alt kan lade sig gøre
Bent Rønn, Brønderslev for
tæller, at man sidste søndag
formiddag var kaldt ud til brand
i en garage og en bil.
Da branden var slukket for
hørte man sig om, hvad årsa
gen kunne være. Fruen i huset
oplyste hertil, at det skete lige
pludseligt, mens hun var ved at
suge benzin op fra benzintan
ken med familiens støvsuger.
Benzinen skulle bruges i en
anden bil.
Fruen var fuldstændig uforstå
ende overfor, at dette kunne
medføre en brand. For - som
hun meddelte - Det havde hun.
da gjort så tit, og det var da al-'
drig sket før.
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en 5-spaltet overskrift i et
dagblad skal vi ikke kunne
udtale os om. Det er i hvert
fald ikke den lærdom, der
plæderes på Statens Brand
skole.

*

En hyldest til »vagtholdet fra Legoland« 1977, der i alle måder har udfort
et godt arbejde.
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Kollegerne
troede
ikke på
ham

Da redder Harry Knudsen,
Hørsholm kom hjem efter en
krantur og med et stort grin for
talte, at han havde fået en hest i
drikkepenge. Men ikke desto
mindre var det tilfældet.
Det begyndte med. al Harry
Knudsen skulle skifte hjul for
en dame, hvis bil var punkteret.
På en tilstødende mark græs
sede nogle heste og under ar
bejdet med at skifte hjulet,
nævnte han overfor damen: Det er godt, at jeg ikke har min
datter med. Så havde jeg aldrig
fået hende med hjem igen, da
heste er hendes eet og alt. Er
De virkelig interesseret i al få
en hest, spurgte damen, og da
Knudsen svarede bekræftende,
spurgte hun om han havde et
sted at have den. Det havde
Knudsen ikke umiddelbart,
men damen fik hans telefon
nummer. og man aftalte, al hun
skulle ringe ugen efter og høre,
om han havde laet en stald
plads.
Selv om Harry Knudsen ikke
regnede med at høre mere til
sagen, undersøgte han alligevel
mulighederne forat få en stald
plads. og det viste sig at være
muligt på Kokkedal Hoved
gård. Godt en uge efter, da han
faktisk havde glemt alt om sa
gen. ringede damen, og den føl
gende onsdag kørte han sam
men med datteren Linda til
Hellerup for al se hesten, der
forøvrigt bærer del flotte navn
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»TEX A CONTO«. Dagen ef
ter blev hesten afleveret på
Kokkedal
Hovedgård
med
saddel og alt udstyr - helt ned til
striglebørsten.
Damen har motiveret forærin
gen med. at hun skulle flytte, og
ikke længere havde plads til he

sten. Hun har dog forlangt, at
hvis de på et tidspunkt vil skille
sig af med hesten, skal den
overgå til hende igen.
Redaktionen har ved selvsyn
konstateret, at hesten trives
udemærket i de nye omgivel
ser.

Snedronningen er
still going
strong
En anden markant person
lighed hos Falck er »Trine«,
alias Katrine Kaufmann, der
går under navnet »Snedron
ningen« og udover sin vej
meldings- og omstillings
virksomhed står som redak
tør af Personaleforeningens
blad »Falcken«. Tegneren
Bramming havde i anledning
af »Trines« nyligt overståede
dag foreviget hende på en lidt
særegen måde i samarbejde
med Fællesforbundets sekre
tariat.
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Ny Mercedesambulance
Hårby Karosserifabrik på
Fyn har i mange år bygget
biler til Falck. Sidste skud
på stammen er denne Mer
cedes 240 D ambulance,
der indvendigt byder på
mange positive overraskel
ser. Således er beklædnin
gen af blod vinyl og meget
fin. Bårebakken er hen
sigtsmæssigt anbragt og
belysning m. v. er helt i

FALCK-BLADETs børnekonkurrence
Den hidtil største og mest krævende Falck-konkurrence er nu overstået med et fint resultat. Det afslut
tende arrangement med en „Falck-dag“ i Legoland
blev en afgjort succes. Til venstre ses Freddy Fræk,
der underholdt de mere end 10.0000 tilskuere, og
nederst er et glimt fra Falck-demonstrationen, hvor
fromænd lob væddeløb om badepiger. Station Hol
bæks vinder, Tina Hansen fra Tølløse, blev æresbor
ger i Legoland samme dag.
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Efter landsrettens dom
må ingen forening eller
erhvervsdrivende
benytte ordet eller
navnet »Falck«, (med
mindre man altså
hedder det til
efternavn), uden
samtykke fra korpsets
ledelse.

Østre landsret har afsagt en principiel dom af betydning
for de forskellige foreninger og klubber, der på en eller
anden vis har Falck-medarbejdere som medlemmer.
»Falckreddernes Autoforsikringsklub« under GF-Forsikring A/S i Næsby ved Odense har siden april 1976
udgivet et medlemsblad, der i starten bar navnet »FalckRedderen« og har haft et bomærke, bestående af et stili
seret udrykningshorn, et Danmarkskort og navnet

»Falckreddernes Autoforsikringsklub, Næsby«.
Gennem annoncetegning til medlemsbladet - forestået
af firmaet K. L. Publication, Jernbanealle 99, 2720 Van
løse - har denne forsikringsklub, og annonceagenten
generet nogle af korpsets leverandører og abonnenter,
idet disse ved tegningen har haft det indtryk, at en væ
sentlig del af Falcks personale stod bagved.
Falck-koncernen og Reddernes Landsklub anlagde i
november 1976 sag mod »Falckreddernes Autoforsik
ringsklub« med det formål at få sidstnævnte kendt ube
rettiget til at benytte betegnelsen »Falck-reddernes
Autoforsikringsklub« som navn for foreningen eller at
drive virksomhed under en betegnelse, hvori navnet
»Falck« eller ordet »redderen« indgår. Endvidere påstod
Falck-koncernen og Reddernes Landsklub, at autofor
sikringsklubben i Næsby skulle indstille udgivelsen af
bladet med ét bomærke, hvori navnet »Falck« eller
ordet »redderen« indgår. Varemærket, som var regi
streret i varemærkeregisteret, skulle slettes efter Falckkoncernens og Reddernes Landsklubs påstand.
»Falckreddernes Autoforsikringsklub« under GF-Forsikring A/S påstod frifindelse.
Efter vidneafhøring og procedure blev der den 16. sep
tember 1977 afsagt dom i Østre Landsrets 6. afdeling.
En dom, der har principiel betydning for retten til at an
vende Falcks og Falckreddernes navn i foreninger, med
lemsblade og ved kommerciel udnyttelse, f.eks. annon
cetegning.

Landsretten udtaler, at anvendelsen af navnet »Falck« i
sit varemærke er egnet til udnyttelse af navnets good
will og fremkalde misforståelser i retning af, at forenin
gen på en eller anden måde er tilknyttet Falcks Red
ningskorps. Falck-koncernen får altså ret i, at navnet

Falck ikke må bruges uden samtykke fra korpsets ledel
se, hvorimod navnet »redderen« ikke ses at have et så
dant særpræg, at det kan anses for beskyttet mod an
vendelse som sket.
Dommen tilpligtede »Falckreddernes Autoforsikrings
klub« at slette ordet »Falck« i sit varemærke, ligesom fo
reningen blev kendt uberettiget til at benytte ordet
»Falck«.
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Succes
med
vejservice

På forsøgsbasis indførte Falck i denne sommer et nyt be
greb på de danske landeveje: VEJSERVICE. Specialudstyrede køretøjer foretog patruljering i 3 week-ends, og resul
taterne fra de over 2.000 patruljetimer er så afgørende, at
Falck’s ledelse og medarbejdere har besluttet, at ordningen
fortsætter permanent. De specielle VEJSERVICE-vogne
skal assistere havarerede koretojer, samtidig med at de skal
indberette om ødelagte vejskilte, vejrforhold og defekte
lyskurve m.v. Samtidig skal Falck’s vejpatruljer rydde lan
devejene for tabte genstande, glasskår og overkørte dyr.

4-hjulstrukne køretøjer
Under forsøgsperioden anvendte Falck nogle i forvejen til
rådighed værende køretøjer, og en vurdering af disse for
skellige køretøjers egenskaber og udstyr har medført, at
korpset nu vil anvende specielle 4-hjulstrukne vogne som
VEJSERVICE-vogne. Vognene vil blive specialudstyret så
ledes, at de får plads til at medfore et lille sortiment af
gængse reservedele til udbedring af småfejl. Det drejer sig
om kølerslanger, ventilatorremme og reservedele til udbe
dring af tændingsfejl. Falck er - og har altid været - af den
opfattelse, at egentlige reparationer på koretojer ikke bør
udfores på landevejene, men på værksteder, hvor man har
bedre arbejdsforhold, en stab af mekanikere og mere avan
ceret udstyr.

Af denne grund er Falck’s VEJSERVICE-vogne også forsy
net med såvel trækstang som en »»grill«, således at havarere
de biler kan blive slæbt af sted med det samme, såfremt en
mindre reparation ikke er mulig. Det betyder også, at bili
ster, der f.eks. har værkstedsgaranti på vognen eller som af
andre grunde ikke ønsker en reparation på stedet, kan få
bugseringshjælp med det samme.
Falck har også valgt at indsætte 4-hjulstrukne VEJSERVI
CE-vogne, fordi disse kan nå frem til bilisterne i snevejr, når
andre må give op. I enkelte byområder vil Falck dog fortsat
anvende andre scrviccvognc, idet 4-hjuls-træk ikke er nød
vendigt overalt.

Udover den officielle med
delelse om VEJSERVICE,
der her i bladet er aftrykt i
sin fulde ordlyd, skal vi
rette en kraftig opfordring
til alle Falck-medarbejdcre
om i ord såvel som handling
at bakke det nye system op,
så det bliver en succes.
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Omkring højtiderne bliver der tale om egentlig patruljetje
neste over hele landet. Men VEJSERVICE-vogne vil med
deres udstyr af reservedele også kunne tilkaldes på alle
andre tidspunkter. Og ved lokale arrangementer og i fe
rietiderne planlægges en øget patruljering. I alt er der for
den kommende sæson planlagt patruljering på et halvt
hundrede dage. Udover efterårsferien vil der i 1977 blive
tale om patruljekørsel omkring jul og nytår, når der traditi
onelt er stor trafik og mange småproblemer med folks biler.
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Brande
I
parcel
huse
■

- Flere brande i lejligheder og enfamiliehuse
- Brandene udvikler sig voldsommere end førhen
- Større skader på grund af røg
- Alvorlige korrosionsskader
Moderne byggeri og boligindretning som årsag?
Del er emner og spørgsmål, som igennem den seneste tid
har været gjort til genstand for megen debat i såvel udlan
det som her i landet.

HVAD MENER

FALCK-FOLK?
Stationsleder E. Daugaard, Bal
lerup
- Del er vort indtryk, al bran
dene i privathjem udvikler sig
meget hurtigt, og vi mødes ofte
af en enorm sort røgudvikling.
- Med hensyn til byggeriet er
der stor forskel på, hvordan
man udførte delle før i tiden,
og hvordan del udføres i dag.
F.eks. anvender man nu i stor
udstrækning lette skillevægge,
der består af el træskelet påsat
gips-, krydsfinér-, asbest-, eller
spånplader. Disse vægge er ik
ke nær så modstandsdygtige
overfor en brand som de mure
de skillevægge, man brugte i
del ældre byggeri. Der benyt
tes ofte listelofter med en eller
anden form for isoleringsmate
riale oven over. Men derefter
er der for flammer fri adgang
op i tagkonstruktionen.
- Ofte er del de ling, vi fylder i
huset, der opslår brand i, og
HJÆLP 5/77

den stigende anvendelse af
plast-produkter, spiller afgjort
en rolle. Vi er ofte udsal for, at
fodpaneler, dørkarme og skabe
er udført af plastmaterialer.
Disse ikke alene brænder
voldsomt og udvikler en kvæ
lende sort røg, men materialer
ne smelter, så del hænger ned
fra lofter og vægge.

HVORDAN MED MØBLER
m.m.?
- Her er vi nok også tilbøjelige
til at fylde for meget plastmate
riale i hjemmene. Møbler, pu
der og madrasser er ofte udført
af kunststoffer. Mange papir
kurve. hvor man af og til tøm
mer askebægre, er udført af en
eller anden form for plastic.
Også de moderne pudemøbler,
har vi erfaring for, er meget
brandfarlige.
-Men korrosion og røgskader
kan være alvorlige. Jeg husker
el tilfælde, hvor der var tale
om, at der i køkkenet var gået
ild i en køletaske. Del eneste
der brændte, var lasken, der i

værdi kun repræsenterer et be
løb for under 100 kr. Men på
grund af del materiale tasken
var fremstillet af, skete der i
forbindelse med røgudviklin
gen skade for mange tusinde
kroner.
- Som brandmand kan del vel
næppe undgås, at man af og til
spekulerer på, hvilke farlige,
kemiske påvirkninger, man kan
blive udsal for, med alle de nye
produkter, der dagligt installe
res i private hjem.

HVAD GØR EN FABRI
KANT?
Forskellige former for kemiske
produkter danner baggrund for
moderne boligindretning. Vi
har besøgt én af de virksomhe
der, der her i landet fremstiller
forskellige typer af de skummalerialer, der ofte anvendes til
møbler,
puder,
madrasser
m.m., Metzeler A/S i Frede
rikssund.

Laboratorieleder Inge Thomsen :
- Førhen benyttede man i stor
udstrækning skumgummi, der
er el naturprodukt fremstillet
af Latex. Nu fremstilles el
skummaleriale, der kaldes Fle
xibelt Polyurethan skum, i dag
lig tale kaldet Polyether og Po
lyester. Endvidere fremstiller vi
et produkt, som kaldes Bonded
Foam. Delle er granulat af Po
lyether og Polyester. Endelig
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En moderne stue - her I prøveopstilling - klar til brand

Efter få minutters forløb har ilden godt fat.

fremstiller vi et specialprodukt:
Rubex, der i daglig tale beteg
nes »Koldt skum«. Sidstnævnte
produkt har den egenskab, at
del er flammehæmmet.
- Polyelherskum fremstilles af
forskellige flydende kemika
lier, der blandes med vand, og
der findes ca. 40 forskellige
kvaliteter. Almindelig Polyetherskum og »Koldt skum« an
vendes i stor udstrækning til
fyld i møbler og madrasser. De
flammehæmmede skumtyper
kræves ofte af plejehjem, syge
huse og andre institutioner,
men benyttes kun i mindre
grad til den almindelige forbru
ger. Del er her el spørgsmål om
pris, hvor de forskellige fabri
kanter ofte vælger det billigste
produkt - almindelig Polyether
- selv om der kun er nogle få
kroner i prisforskel.
- Når vi taler om, at skum er
flammehæmmet, vil jeg gerne
slå fast, al del ikke er ensbety
dende med. at det ikke kan
brænde. Alle former for skum
materiale kan brænde, men
mere eller mindre hurtigt. Med
hensyn til røgudviklingen, er
der en meget stor forskel. Hvor
almindelig Polyether udvikler
en kraftig sort og ildelugtende
røg, udvikler »koldt skum« en
hvidlig røg og lugter kun svagt.

KAN MAN SE FORSKEL PÂ
PRODUKTERNE?

Efter 6% minut er der overtændt og giftig røg.
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- Som almindelig forbruger
kan man desværre ikke se for
skel. Her i landet findes der p.l.
ingen form for varedeklaration,
og vi er ikke bekendt med, al
man tænker herpå. Men i for
bindelse med eksport kræves af
flere lande, at produktet opfyl
der en såkaldt California-lest,
der omfatter regler for flamme
spredning. Der er tale om el
forbillede, som måske kan be
nyttes her i landet. Forat ingen
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Parcelhusbrand - en alvorlig sag.

skal være i tvivl, fremstiller vi
udelukkende Polyetherskum,
der opfylder disse krav, i en
speciel blå farve.

IKKE KUN POLYETHER
SKUM
- Når vi er inde på, al Polyelherskum brænder mere eller
mindre hurtigt, må man også
tænke på, at det er væsentligt,
hvad man kommer uden om
skummet. Hvad hjælper det, at
man gør en større indsats for at
gøre skummaterialet flamme
hæmmet, hvis møbler eller ma
drasser belrækkes med el me
get brandbart materiale som
f.eks. nylon? Der skal som re
gel en fødekilde til, for at
skumplast brænder, idet man
normalt skal op på temperatu
rer over 300°. Men er denne
temperatur nået, brænder ma
terialet til gengæld meget kraf
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tigt. Der er meget kort tid til at
få mennesker og dyr ud af
brændende lokaler.

HVORDAN SKAL BRAND
MANDSKABET FORHOLDE
SIG?
- Ved brand i Polyether kan
der udvikles Kuloxyd og for
skellige kvælstofforbindelser,
f.eks. Blåsyre, hvorfor der altid

bør anvendes fuld åndedrætsbe
skyttelse. Dampe afgives ved
temperaturer over 280°.
- I forbindelse med fremstilling
af de flammehæmmede pro
dukter, er det mest almindeligt,
at der tilsættes kemikalierne
Fosfor, Klor og brom (haloge
ner).
- 1 og med, al man ved brand
normalt sørger for evakuering
af beboere, der bor i lejligheder
over, under og ved siden af den
brandskadede lejlighed, skulle

der ikke være grund til al fore
tage yderligere evakuering.
Ved brand i énfamiliehuse, er
del heller ikke nødvendigt al
foretage evakuering af naboer.
- Derimod bør brandmandska
bet være opmærksom på, al
forskellige former for Polyet
herskum benyttes til isolering i
vægge og lofter. Specielt fordi
dette materiale tillige er meget
lydisolerende. Når materialet
her brænder, drypper det, og
kan give alvorlige forbrændin
ger, hvis man får del på huden.
Også med hensyn til varmeud
viklingen bør brandmandska
bet søge at beskytte sig. Når
Polyether brænder, sker der en
meget kraftig varmeudvikling.
- Når materialet er anvendt til
isolering, vil sløv kunne virke
som krudtlunler, og en brand
vil kunne spredes meget hur
tigt.
/pet
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Stationsleder
L. E. Andersen,
Tåstrup

J

Konference
om FARLIGE
stoffer
Tank vognsbrand er en af de hsendelser, der falder Ind under begrebet
»uheld med farlige stoffer«. Her ses ud
viklingen pA øvelsesplan.

Onsdag den 21. september blev
der i København afholdt en
konference om transport af far
lige stoffer.
Arrangør var Ingeniør-Sam
menslutningens Fagtekniske Rad,
og konferencen var resultatet
af et arbejde, som en ar
bejdsgruppe under IngeniørSammenslutningen havde udført.
Arbejdsgruppen blev nedsat i
oktober måned sidste år med
repræsentanter fra IngeniørSammenslutningen,
transporterhvervet,
spediti
onsbranchen, DSB, CF og
Falck.
Arbejdsgruppen prøvede i lø
bet af 12 møder at kulegrave
problemerne omkring de farlig
stoffer. Og der er mange! Der
for vedtog man at arrangere en
konference om emnet.
Konferencen behandlede em
ner som:
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- Miljøstyrelsens muligheder
og vilkår.
- Hvem har ansvaret ved tran
sport af farlige stoffer?
- Hvordan registreres stoffer
som farlige?
- Kan der planlægges særlige
transportveje?
- Hvem tager sig af ulykkestil
fælde?
- Hvem har ansvaret for. at
regler vedrørende landevej
stransport koordineres for
brug i Danmark?
Det var vor stationsleder Lars
Erik Andersen, Tåstrup, der
orienterede om, »hvem der ta
ger sig af ulykkestilfælde«. I et
25 minutter langt foredrag

blev omtalt fenol-ulykken i
Simmersted i 1972 og det dan
ske ulykkesberedskabs opbyg
ning. Specielt helligede L. E.
Andersen sig de problemer,
udrykningsledcren står over for
ved uheld med farlige stoffer:
»Hvad er del, der strømmer
ud?«. Er det benzin eller olie,
kan man straks ånde lettet op
og klare opgaven »efter bogen«.
Men er det andre farlige stoffer
(giftige, ætsende, brand- og
HJÆLP 5/77

Redder Frank Hansen fra Hørsholm er god til at fremstille Falck-tegninger. Her en »tilpropning« af tankvognslækage.

eksplosionsfarlige), er opgaven
langt mere vanskelig.
Det er jo kun et fåtal af de farli
ge sloffer, der i dag er
mærkningspligtige i Danmark.
Og der findes end ikke en
dansk oversættelse af FN's
komplette fortegnelse over de
farlige sloffers fare- og slofidentifikalionsnumre.
DSB
kræver mærkning af et stort
antal sloffer ved jernbanetran
sport, men for landevejstran
sporten kræves kun en snes
stoffer mærket. Eneste mulig
hed kan derfor være at tilkalde
specialister med de forsinkel
ser, der hermed bliver i red
ningsarbejdet.
Det var netop sådanne proble
mer, Aalhorg-stationen kom ud
for i slutningen af december
sidste år, da en hollandsk tank
vogn med 21 tons farligt stof
skred ud og væltede ved Støv
ring. Transporten var behørigt
mærket med farenummerôO og
stofidentifikationsnummer
2078. Man vidste altså ud fra
farenummerel, at der var tale
om et giftigt stof uden sekun
dær fare, men man måtte have
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fat i den lokale kredslæge for al
få at vide, at 2078 stod for stof
fet
Metyl
diisocyanal.
Kredslægen kunne endvidere
oplyse, at stoffet var særdeles
giftigt. Da tanken var tæl, blev
det besluttet al lade tankvog
nen
ligge
under polilibcvogtning, indtil anden special
tankvogn nåede frem fra Hol
land for omladning af godset.
Foredraget der var suppleret af
lysbilleder, mundede ud i et øn
ske om at få alle transporter af

farlige stoffer mærket, og i øv
rigt at der fra offentlig side blev
informeret bedre på dette om
råde, specielt over for de in
stanser, der indgår i ulykkesbe
redskabet.
Konferencen forløb tilfredsstil
lende og talte små 200 deltage
re fra presse, kemiske indu
strier,
transportfirmaer
og
kommuner.
-greveAlborg-stationen kom pA arbejde, da
en tankvogn med 21 tons Metyl dilaocyanat væltede.
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MINIKOMMENTAR

Politiker på
afveje
Den konservative politiker, John Winther.
har i efteråret spurgt ministeren for of
fentlige arbejder, om han ville tage skridt
til en autorisation af FDM’s prøvestati
oner med henblik på syn af biler. Ordnin
gen skulle være et supplement til Statens
Bilinspektion med det formål at nedbringe
ventetiden for bilsyn. Ifølge politikeren
skulle ordningen ikke koste staten en øre,
men betyde forbedret service og kortere
ventetid.
Et sådant forslag må enhver, der beskæfti
ger sig indenfor privatbilismen og tilslut
tende erhverv, vende sig imod, selv om det
på papiret lyder meget fornuftigt. Forsla
get kommer kun få måneder efter, at man
ge med skuffelse så regeringen droppe sit
eget forslag til en udbygning af Statens Bil
inspektion og indførelse af periodisk syn
for personbiler.
Som flådeejer for en af landets største
samling køretøjer er vi vante til syn hos
Statens Bilinspektion. Vi ved, at disse syn
gennemføres omhyggeligt og sagligt, og at
kassation af et køretøj er velmotiveret og
fri for enhver mistanke om usaglige moti
ver. Derfor ser vi gerne, at Statens Bilin
spektion udbygges, og vi føler, at det er
denne vej, man bør gå. Det bør hverken
være private mekanikere eller motororga
nisationer, der skal godkende deres egne
kunders eller medlemmers vogne.
Ved en udbygning af FDM’s prøvestati
oner med synsautoritet ser vi muligheder
ne for, at FDM sammenblander sine egne
interesser med den opgave, de vil blive sat
til. Vore 800.000 Falck-abonnenter skal i
givet fald hverken have tilbud om vægtervejhjælp, gule forbindspuder eller ha
lonslukkere, hvis de skal stille med deres
bil til syn.
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Hvis den konservative politiker, John
Winther, af egen erfaring kendte til den
stab af akkvisitionspersonale, der normalt
bivaner FDM’s lygtekampagner m.v., fø
ler vi også, at han ved nærmere eftertanke
ville finde, at hans gode forslag i virkelig
heden var dårligt.
En foreløbig trøst var det da også at erfare,
al justitsminister Erling Jensen afviste
forslaget, idet han bl.a. bemærkede, at
specialuddannelse, neutralitet og uafhtengighed af forretningsmæssige interesser
bedst opfyldes af offentlige myndigheder
med offentligt ansat personale. Ole Boe
har i Aarhuus Stiftstidende udlagt justitsmi
nisterens afslag derhen, at han »specielt vil
frabede sig FDM’s hjælp, fordi denne fo
rening har vist overvældende kommerciel
sans«.
Vil John Winther og hans partifæller virke
lig gøre en indsats for en sund bilpark her
hjemme, der gavner såvel importører
af italienske biler som andre, hvis erhverv
afhænger af privatbilismen, kan han gøre
det ved at tage regeringens augustfor
ligsbunke frem igen, finde forslaget om
tvunget bilsyn med udbygningen af Statens
Bilinspektion, udregne konsekvenserne og
dernæst genfremsætte del i Folketinget. I
så fald vil man virkelig komme med et
forslag, der nok på del korte sigt koster
penge, men på del lange giver besparelser,
ikke alene i kroner og ører, men også i kød
og blod.
P.K.
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Udvalgsarbejde
om Civilforsvaret
munale slyrelseslovgivning.
Arbejdsgruppen skal endelig
stille forslag om. på hvilken
måde del lokale beredskab el
ler andre indsalsorganisalioner
kan varetage de fredsmæssige
assislanceydelser. der i givet
fald ikke vil kunne ydes af civil
fors va rsk o rpse t. Ove r vej e I se rne skal ske efter nærmere di
rektiver fra styringsudvalget.
De andre to arbejdsgrupper
skal beskæftige sig med uddan
nelse af værnepligtige i civil
forsvaret og med opgave- og
byrdefordeling.
I styringsudvalget sidder re
præsentanter for Administra
tionsdepartementet. Indenrigs-,
Forsvars-, Justits- og Miljømi
nisteriet. Kommunernes Lands
forening. A m t s r å d s fo r e n i n g e n.
C i v i I fo r s v a r s s l y r e I s e n. Køben
havns- og I rederiksbcrgs kom
muner saml Statens Brandin
spektion.

På grund af forslagene i Admi
nistrationsdepartementets rap
port om civilforsvaret m.v. og
de over rapporten indhentede

udtalelser skal arbejdsgruppen
udarbejde forslag til etablering
af el lokalt beredskab omfat
tende del nuværende civil
forsvar og brandvæsen i kom
munerne som een organisation.
Der skal stilles forslag om.
hvorledes De Danske Rednings
korps’ enheder kan indgå i et
organisatorisk samvirke i freds
tid, og hvorledes de i krigstid
kan indgå i krigsorganisati
onen.
Arbejdsgruppen skal
overveje fordele og ulemper
ved al lade den nuværende
statslige
ambulancetjeneste
indgå i del lokale beredskab og
stille forslag om, hvorledes det
te i givet fald kan lægges til ret
te. De storkøbenhavnske for
hold skal særskilt vurderes. Ar
bejdsgruppen skal i forbindelse
hermed udarbejde forslag om
fornødne ændringer i civil
forsvars- og brandlovgivningen
og eventuelt tillige i den kom

Direktør Edgar Bødker, Alborg, repræ
senterer Falck i udvalgsarbejdet.

Sammensætningen af arbejdsgruppe 1
Styringsudvalgets formand. (Amtmand N. Elkær Hansen)
Indenrigsministeriet. (Kontorchef L. A. Hcegaard)
Justitsministeriet. (Politidirektør P. Eefsen)
Administrationsdepartementet. (Konsulent H. Würtzen)
Miljøministeriet. (Overingeniør J. Lauridsen)
Arbejdsministeriet. (Civilingeniør S. Heron)
Civilforsvarsstyrelsen. (Direktør Erik Schultz)
Statens Brandinspektion. (Direktør G. Haurum)
Amtsrådsforeningen i Danmark.
Kommunernes Landsforening
Københavns og Frederiksbergs kommuner
Dansk Brandinspektørforening (Brandchef J. Brade Jo
hansen)
Foreningen af civilforsvarsiedere i Danmark. (Civil
forsvarschef A. P. Tage)
De Danske Redningskorps. (Direktor Edgar Bødker).

Efter at have indhentet kom
mentarer til den tidligere om
talte rapport fra Administra
tionsdepartementet om Civil
forsvaret. har Indenrigsmini
steriet i september besluttet al
nedsætte el udvalg, der skal
komme med forslag til udgifts
fordeling. til samarbejde mel
lem civilforsvar og brandvæsen
og til den mest hensigtsmæssi
ge måde al spare 40 mill. kr. på.
Udvalgets arbejde foregår dels
i el styringsudvalg og dels i 3
arbejdsgrupper, hvoraf den ene
tæller en repræsentant fra
Falck, direktor Edgar Bødker
fra Alborg. Denne arbejdsgrup
pes opgaver er følgende:

Arbejdsgruppe om integration af
civilforsvar og brandvæsen m.v.
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Danske
udryknings
horn
på vej!

Efter aftale med justitsministeriets udvalg omkring udryk
ningssignaler er Falck og Skandinavisk Lydteknik gået i sam
arbejde for at fä fremstillet et dansk-produceret udryknings
horn, der tilfredsstiller ønsket om nye og mere effektive udryk
ningssignaler. Teknologirådet har bevilget penge til udvik
lingsarbejdet, og vi kan allerede nu røbe, at der af miljømæssi
ge grunde vil blive tale om mulighed for styrkeregulering.

I midten af 1976 gik Falck i
samarbejde med firmaet
Skandinavisk Lydteknik i
Nordjylland for at finde frem
til de udrykningssignaler, der
er bedst egnede for danske
forhold.
Indledningsvis
undersøgte
man 11 fabrikater, d.v.s. ho
vedparten af de horn, der fin
des på det europæiske mar
ked, med hensyn til hørbar
hed, lydstyrke, lydtryk inde i
vognen etc. Man afprøvede
både de godkendte to-tonede signaler (High-Low), sire
nen og yelp-signalet (kaldet
McCIoud-horn). Afprøvnin
gen foregik ved sammenlig
ning af de tekniske specifika
tioner og ved at montere de
forskellige hornfabrikater på
udrykningskøretøjerne.
Efter hver udrykning udfyldte
Aalborg-stationens reddere,
der var »»forsøgskaniner««, et
spørgeskema for at man kun
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ne få et indtryk af. hvorledes
hornet i byen og på landeve
jen blev opfattet af cyklister,
fodgængere, personbiler og
lastvogne.
Resultatet viste, at sirenen
ikke er bedre (eller dårligere)
end det to-tonede horn, mens
yelp-signalet af hovedparten
af redderne opfattedes som
hørt betydeligt bedre i bytra
fik. På landevejen mente
halvdelen, at virkningen var
som ved anvendelse af det to
tonede horn, mens 42%
fandt, at yelp-signalet også
her var bedre end det to-to
nede signal.
På baggrund af undersøgel
sesarbejdet vil man forsøge
at iværksætte en dansk pro
duktion af elektroniske an
læg. der opfylder de ønskede
krav til et udrykningssignal.
Det forventes, at hornets pris
bliver under halvdelen af pri
sen for de amerikanske,
elektroniske horn.

Endnu forestår dog en
afprøvningsperiode, før vi
kan vente de nye horn. Bl.a.
skal v: sikre os den størst mu
lige lydstyrke uden for vog
nen og den laveste indeni.
Dette prøves ved at isolere
højttaleren fra selve vognen.
Ligeledes gøres forsøg med
højttalerplaceringen. Det ty
der på. at en placering højt på
udrykningskøretøjets venstre
side, således at lyden kan
komme hen over personvog
ne og op langs siden af last
vognstog. er den bedste.

Hornene skal kunne styrkere
guleres, således at lydstyrken
kan øges ved landevejskør
sel. Ligeledes skal de to toner
ligge i et let hørligt frekvens
leje, f.eks. af hensyn til
tunghøre.
Det er tanken, at hornets
elektronik
opbygges
på
printkort,
således
at
McCIoud-signalet umiddel
bart
kan
isættes
som
printkort, når det bliver god
kendt i Danmark. Endnu er
undersøgelsesarbejdet dog
ikke helt afsluttet, så der vil
nok gå endnu et stykke tid,
før de nye horn kan komme i
vognene.
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SKADEPROTOKOLLEN

Paspà
wirer
over
vejen
I oktober måned rettede en
dame et spørgsmål til »Trafik
radioen«, hvor hun spurgte,
hvilke afmærkningskrav man
måtte stille til Falck, når der
spændes en wire over vejen.
Årsagen til spørgsmålet viste
sig at være en sag fra Sjæl
land, som vi har fundet af
principiel betydning, hvorfor
den gengives her.
I december måned sidste år
var en redder med sin LandRover-kranvogn i færd med
at trække en havareret per
sonbil op fra en grøft. Klok
ken var 16.30. Vejret var klart,
men føret fugtigt og pletvis
glat. Kranvognen holdt med
front mod nord i den højre
kørebanehalvdel. Den hava
rerede bil lå i den modsatte
grøft ca. 6 meter bag kran
vognen. Fra kranvognens
venstre side til grøften var der
2.30 meter - altså tilstrække
ligt plads til at en personbil
kunne passere.
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Der var en divergens mellem
politiets rids af stedet og
Falck-redderens forklaring,
idet redderen mente, at hans
Land-Rover holdt midt på
landevejen, som er 5 meter
bred.
Mellem kranvogn og den ha
varerede bil var udspændt en
spilwire. og som advarsel til
trafikanten anvendte redde
ren såvel det gule blinklys
som Land-Roverens havari
blink. ligesom positionslyset
var tændt og to arbejdspro
jektører på Land-Roveren ly
ste bagud mod havaristen.
Mod kranvognen kom en per
sonbil. hvis fører har forkla
ret, at han kørte med ca. 80
km/t. Ved synet af det gule
lys mente han. at det var en
saltvogn eller lignende, hvor
for han nedsatte farten til ca.
60 km/t, og kørte forbi LandRoveren og ind i wiren med

denne hastighed. Der skete
skader for omkring 10.000 kr.
på den havarerede bil og på
den påkørende bil. Falck og
Falck-redderen blev frifundet
i retten, idet man ikke fandt,
at redderen havde undladt at
udvise fornøden agtpågiven
hed. Retten lagde i sin be
grundelse vægt på. at LandRoveren var hensigtsmæssigt
anbragt i forhold til opgaven
og at den med sit roterende
lys, havariblink og andet lys
måtte anses for at være til
strækkeligt godt belyst.
Men alligevel: Pas på det gu
le blinklys ved opgaver som
denne. I dag, hvor land
mænd, fejemaskiner, salt
vogne og mange andre må
køre med dette lys, tror andre
bilister ikke, at der kan være
tale om en kranvogn i statio
nært arbejde.

Afmærkning af uheldssteder er meget væsentlig.
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Falck
■
I
Sæby
bag
nye
mursten
Falck-stationen i Sæby Hyttede til den
nye station med musik og bah-buh.

Lørdag den 27. august kunne
Sæby-folkene rykke ind i den
nye station.
Efter en årrække i den gamle
station, der af Zonen blev
indrettet i en ombygget bonde
gård i idylliske omgivelser,
kunne man kl. 9.00 lade ældste
redder (Richardt Jørgensen) og
ældste brandmand (Poul Jen
sen) stryge Ilaget og lede en
kortege på 12 Falck-biler og 4
CF-køreløjer til de nye bygnin
ger på Sophus Falcksvej.
I vished om. at folk hellere lyt
ter til musik end til udryknings
horn. havde musikkorps Sæby
indvilliget i at føre an.
Alt gik planmæssigt, idel
brandkøreløjerne og 15 mand
dog gik glip af en del af festlig
hederne til fordel for en by
brand. Resultatet var,at stråle
rorene. der skulle have været
brugt ved flagstangen på den
ny station, manglede. Det
problem løste stationsleder H.
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Ammitzhøl dog let: »Vi må
improvisere, som vi må så lit lag koste i stedet«. Så kom Ila
get op!

Udstillingsvindue mod A 10
Den nye station ligger ud til ho
vedvej 10. Endnu er man ikke
kommet helt i orden, for den
gamle station var solgt til I.
september. Og 3 måneders
frost fik i vinter byggeriet til al
ligge stille. Men én ting ses dog
klart allerede: Der er masser af
plads.
Der
er
sygevognsgarage.
brandgarage,
kranvognsc ar
port og CF-garage. alle med ri
gelig plads mellem og bagved
køretøjerne til udrustning og
materiel. I brandgaragen er der
endvidere en værkstedsafde
ling med grav. Graven rummer
i øvrigt el par fine detaljer:
Gravens højde er 2.30 m, og
der er i areal som 1-2 parke
ringspladser i garagen. Her er

Om Sæbystationen:

Personel:
1 stationsleder
1 assistent
2 redningsførere
9 reddere
10 brandmaend
1 salgsinspektør

Materiel:
1 automobilsprøjte
1 tankvogn
1 slangetender
1 påhængsstige
3 ambulancer
1 sygetransportvogn
1 ladvogn
1 VEJSERVICEvogn
2 bjærgningsvogne
1 dyreambulance
1 båd
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der plads til smøremidler etc.
Skal der arbejdes med biler.
har man en særlig rist at stå på.
Denne gor. al oliespild m.v. ikke samler sig. hvor man skal ar
bejde. men falder gennem git
teret. og gør således ikke stå
pladsen fedtet og glat.
Herudover rummer stationen
vaskehal og en speciel depotgaragc til tømmer, rør og andre
lange genstande.
I bygningen, der ligger mellem
sygevogns- og brandgarage,
findes ekspeditionslokale. kon
torer for stal ionsleder og assi
stent. soverum, køkken, op
holdsstue saml toilet-, bade- og
depotrum. I kælderen findes
skolestue med køkken saml en
del depotrum.
Den 1600 m2 store station er
tegnet af arkitektfirmaet .-!///kær Andersen. Selve grunden er
på 11.000 m2 og giver gode mu
ligheder for senere bygningsud
videlser. hvis delle skulle blive
nødvendigt.
Men det vil nok vare noget, før
der skal bygges til. Foreløbig
har man nok al gøre med al
komme i orden. -På den gamle
station var del så nemt«, fortæl
ler assistent Karl Erik Jepsen.
-Der kunne vi kun stable del
hele ovenpå hinanden. Her har
vi så meget plads, al del er
svært al indrette sig-.

havn, der også styrer Øster
Vrå-stationen.
I el område med forholdsvis la
ve ydelsestal kan der på denne
måde etableres en effektiv
vagtmesterbetjening.
Prototypen på korpsets nye
Ijernslyringsudslyr er monteret
mellem Frederikshavn og Sæby. Sæby har derfor ingen tele
foncentral. idel alle ekspediti
oner klares af Frederikshavn:
T elefonpasning.
radiodirige
ring af køretøjer, betjening af
samtaleanlæg og kodekaldeanlæg i Sæby, udringning af
brandmænd. alarmer fra auto
matiske alarmanlæg etc. An
lægget er således, al skulle for
bindelserne til vagtcentralen i
Frederikshavn blive afbrudt,
kan del hele styres fra Sæby i
sledel.

CF og Falck under samme tag
Del lokale civilforsvar er også
nyttet ind i den nye station.
Med egen indgang har CF-lederen kontor, og som nævnt
har CF’ sin egen garage med
god plads til køretøjer og mate
riel. Skolestuen i kælderen er
også indrettet under hensynlagen til både vores og CF’s øn
sker.
Begge parter er tilfredse med
ordningen. I.okalefællesskabel
gør. al man hurtigt og nemt kan
trække på begge instansers ma
teriel og personel. Man ses i
del daglige og lærer hinanden
al kende til gavn for samarbej
det den dag. begge parter skal i
aktion sammen.
Delle kan jo kun være be
fordrende for samarbejdet mel
lem C F og Falck.

Vagtcentral 12 km væk
Sæby-slationen har ikke egen
vagtcentral, men har vagtcen
tral-fællesskab med FrederiksHJÆLP 5/77
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Utraditionelt
stationsbyggeri
- fremmer konditionen

Fra rejsegildet i Vordingborg.

I Vordingborg blev en ny
Falck-station taget i brug i juli
måned.
Byggeriet blev igangsat i sep
tember 1976 på en 7.000 m2
stor grund, som korpset er
hvervede i juli 1976.
Den nye station adskiller sig
noget fra det sædvanlige
Falck-byggeri. På grund af en
ret stor forskydning i terræn
net på grunden, er stationen
bygget på en måde, så gara
gerne er placeret i to etager.

Stationsleder Villy Jørgensen i nye
omgivelser. Bemærk den gennem
gående murstensvæg.

32 trappetrin forbinder øverste og underste etage.

Station Vordingborg
Mandskab:
1 stationsleder
1 assistent
4 vagtmestre
17 reddere
2 falckoliner
1 salgsinspektør

Materiel:
4 ambulancer
5 sygetransportvogne
2 ladvogne
1 MAN bjergningsvogn
1 VEJSERVICE-vogn
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I den överste etage rummer
garagen stationens ambulan
cer og sygetransportvogne
og på denne etage findes til
lige kontorer, vagtstue samt
mandskabslokaler. I den ne
derste etage findes garage
til autohjælp- ogbjærgningsvogne samt værksted og de
potrum.
Medindflydelse
I forbindelse med byggeriet,
har man taget mandskabet
med på råd. På den bag
grund er man mest tilfreds
med placeringen af vagtstuen,
hvor man havde ønsket, at
denne ikke skulle isoleres fra
de øvrige medarbejdere.
Dette har man fulgt, så der
ikke er langt til opholdsloka
le og spisekøkken.
Også gårdspladsen er udfor
met efter mandskabets øn
sker. I modsætning til, hvad
der findes på mange andre
stationer, har man ikke brugt
asfalt, men SF-sten.

Væggene brydes
Indvendig er det et gennem
gående træk, at man mange
steder har beholdt røde mur
stensvægge, der på en hyg
gelig måde bryder de malede
vægge. Miljøet er blevet bed
re, siger man i Vordingborg,
og generelt virker det hele til
alles tilfredshed. Imellem de
to etager findes 32 trappetrin.
Det betragter man dog ikke
som en ulempe, men derimod
som et gode. Det fremmer
konditionen.

Kombineret køkken og spisestue, som medarbejderne selv har indrettet.

Selvom der normalt er travlhed på vagtstuen, er det rart ikke at være isoleret fra
øvrige kolleger.
Den underste garagehal med værkstedsfaciliteter.

God placering
Stationen er beliggende på
Haminavej med gode udkør
selsforhold såvel til hovedvej
A2 som til hele Vordingborg
by. Man forventer, at statio
nens kommende nabo bliver
en ny politistation.
HJÆLP 5/77
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FALKEN I NORGE ER
Vort norske søsterselskab FALKEN er også i en jævn og slot
fremgang, trods konkurrence fra motorklubber og bilværkste
der, der tilbyder kranvognshjælp. For nylig udvidede nordmændene deres dækningsområde til også at omfatte de tyndt befol
kede nordlige egne af landet, og med næsten 150.000 assistan
cer om året ser Falken fortrøstningsfuldt på fremtiden. For ny
lig har man købt nogle store nye bjergningsvogne, ogfor at give
et indblik i arbejdet nordpå har vi sendt en Vesterbro-redder til
Frederiksstad for at følge et døgns arbejde i det norske red
ningskorps. Her er hans beretning:

HOS FALKEN I NORGE
Fromandstjencstc,
bjærg
ningstjeneste, ambulancekør
sel. dyreredning, ejendoms
hjælp, nogle- og låsetjeneste,
skolebusservice, vejpatruljer
samt specielt entreprenør
arbejde. Det er den type as
sistancer, man kan blive in
volveret i. når man befinder
sig på døgnvagt hos Falken.
En redder fra Vesterbro har
prøvet dette. På Falkens sta
tion i Frederiksstad.
Frederiksstad
har
ca.
80.000 indbyggere med om
egnskommunerne.
og
hos
Falken har man ansat 3X3
døgnvagter. 1 dagvagt saml
stationsleder og distriktschef.
Døgnvagten har 1 døgns vagt
og 2 døgns fri. Ind imellem
har man tilkaldevagt således,
at man ved større ulykker
kan have tilstrækkeligt mand
skab til rådighed. Der er al
tid en frømand på hver vagt.

En ambulanceudrykning til
en kommune ved navn Gresvik
ca. 20 km væk, var interes
sant at være med på. Især i
forbindelse med brugen af
de norske udrykningshorn.
De har en glimrende virk
ning. Man kører med 4 aim.
el-horn som her i Danmark,
men herudover bruger man
det amerikanske system med
en sirene, der kan indstilles
i styrke og på 4 forskellige
toner. Især på landevejene
ser man, at bilister flere hun
drede meter før trækker ind
til siden og holder stille. Det

ville være rart med
lignende herhjemme.

noget

- Stationsleder Terje Senib
fortalte, at Falken i dag be
står af 28 centralstationer og
98 hjælpestationer, der årligt
udfører 260.000 assistancer
og kører 2 mio. kilometer.
I de 25 år Falken har eksi
steret, har man kørt 25 mio.
km, eller det samme som
Falck kører på 6 måneder.

- 450 mennesker er i dag an
sat i Falken, og man råder
over 250 specialkøretøjer.
Heraf flere i 500.000 kroners
klassen. Man benytter i stor
udstrækning Mercedcs-ambulanccr, der i Norge koster
ca. 170.000 n.kr. færdiglcveret fra Tyskland. Man er p.t.
i gang med opbygning af en
Ford Granada stationcar som
ambulance. Det vil være in
teressant at høre, hvordan
man bliver tilfreds med dette
køretøj.

Mandskab og ambulancer i Frederiksstad.

- Materiellet består af 4
ambulancer, 2 bjærgnings
vogne samt 1 landrover. Man
har intet at gøre med brand
slukning. Dette udføres af
kommunerne selv, men til
gengæld forestår Falken den
offentlige ambulancetjeneste.
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BREVE UDEFRA

Den dag, da Kim mødte 7 Falck-folk
Min søn Kim, der er 13 år, lider i perioder af astma, og torsdag den 25. august 1977 havde vi i den
forbindelse brug for Falck i mere end normalt omfang.
Den pågældende dag var Kim med sin klasse på lejrskole ved Bulbjerg i Vendsyssel. Da jeg klok
ken 8 var på vej til kontoret, blev jeg kaldt over biltelefonen af min kone, der kunne meddele mig.
at Kims klasselærer netop havde ringet. Kim havde fået et alvorligt astmaanfald, og man havde
haft læge til ham aftenen før. Kim skulle hjem hurtigst muligt og lægen mente ikke, at biltransport
fra Vendsyssel til Holte var forsvarligt.
Da jeg har kontor umiddelbart ved siden af Falck-Huset. kontaktede jeg personligt vagtmester
Rystrand og satte ham ind i situationen. Vagtmesteren lovede med det samme at arrangere fly
transport.
En halv time senere telefonerede vagtmester Rystrand og meddelte, at alt nu var arrangeret. Kim
ville blive hentet med ambulancefly, der ville ankomme til Værløse kl. 15.50. og derefter ville han.
efter aftale med vor egen læge, blive kørt hjem.
Alt gik efter planen. Kim blev hentet på lejrskolen i ambulance. Da man kom til lufthavnen i Thi
sted, var flyet endnu ikke landet, og de 2 Falck-folk benyttede ventetiden til at vise Kim hangarer
ne, og de bød ham derefter på Cola i cafeteriet. Det skal tilføjes, at Kim på det tidspunkt havde
det relativt godt og var i stand til selv at gå omkring.
Efter at være kommet hjem, blev Kim tilset af vor egen læge og havde det efter omstændigheder
ne godt. Klokken 22 blev anfaldet betydeligt værre, og han måtte indlægges på Rigshospitalet så
hurtigt som muligt. Jeg telefonerede derfor direkte til Deres station i Lyngby, der lovede at sende
en ambulance omgående. Min kone fulgte med ambulancen, og Kim havde det under kørselen
så dårligt, at den ene af redderne måtte give ham ilt.
Da han var behandlet på Rigshospitalet og lagt i seng, var han selvfølgelig meget træt, men sag
de lige inden han faldt i søvn: »Det var den dag, da jeg mødte 7 Falck-folk«.
Jeg er yderst tilfreds med den assistance, Falck ydede, og vil gerne hermed sige Dem tak. Alt
blev ordnet på bedste måde uden unødigt papirarbejde eller telefonsamtaler, og alle de af Deres
medarbejdere, som vi kom i kontakt med, var yderst venlige og hjælpsomme.
Med venlig hilsen
Erik Dreyer

Falck, Give
Hærens Flyvetjeneste vil hermed gerne udtrykke sin påskønnelse af Falcks hurtige og effektive
indsats ved vores tragiske havari i Donnerup Skov ved Give den 30. juni 1977.
Uagtet, at skaden var uoprettelig, var Falckreddernes virke på havaristedet til væsentlig hjælp for
afspærrings-, havari- og oprydningspersonel.
Med venlig hilsen
E. Gotfredsen
Flyvestation Vandel

Falck, Skagen
Vi fire fra Faxe vil gerne sige tak for en god hjælp til den Falck-mand, der hjalp os i Skagen, da vi
holdt ved »Den tilsandede kirke«. Vores bilnøgle knækkede. Tillige en tak til låsesmeden i Ska
gen samt Falck i Faxe.
Med venlig hilsen
Jytte og Erik Pedersen
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Falcks Redningskorps
Odense
Jeg har meget længe følt trang til, at sende en hjertelig tak til Redningskorpset, men følel
sesmæssigt har det taget mig meget lang tid at omsætte denne tak til ord. Derfor er takken
ikke mindre velment.
Min kære far blev under en spadseretur i Jernbanegade i februar ramt af en blodprop i hjer
tet, og han blev hentet af redderne Poul H. Larsen og Bang Andersen og kørt til skadestuen.
Men trods ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at redde hans liv.
Som man sikkert vil forstå, var det et rædselsfuldt chock at få for os pårørende, og det tager
meget lang tid at overvinde dette.
Det forekommer mig bare, at det må være et barsk og utaknemmeligt job at være redder,
og mange tænker sikkert ikke på at sige tak til disse ukendte mennesker, der er til rådighed
for samfundet døgnet rundt.
Takken går selvfølgelig i første omgang til Poul H. Larsen og Bang Andersen, fordi de ydede
min kære far den første hjælp. Men resten af takken skal gå til resten af Korpset, fordi I altid
er parate til at hjælpe folk i nød.
Hjertelig tak.
Venlig hilsen
Alice Kofoed

Direktionen,
Falck, Arhus
Som mangeårig abonnent henvendte jeg mig i f.m. til Dem på grund af et motorstop. Ca. 35 mi
nutter senere ankom én af Deres folk, og han fik min vogn i orden i løbet af få minutter. Han vid
ste nøjagtig, hvad der var i vejen.
Det var en oplevelse at se Deres medarbejder arbejde intenst - og lige på og hårdt - når man i
vore tider som oftest møder en helt anden kategori af mennesker.
Deres medarbejder var den morgen en fin repræsentant for Deres virksomhed. Den type er der
langt imellem at møde, hvis de i det hele taget findes mere.
Med hilsen
E. Købgaard
Assistancen blev udført af redder Niels Jørgen Ribergaard, Arhus.

Direktionen for FALCK
Jeg vil gerne herved ganske kortfattet give Dem underretning om en enestående service og ven
lighed, jeg den 25.f.m. mødte hos en civilklædt og uden for tjeneste værende Falckmand ombord
på færgen Juelsminde-Kalundborg.
Ca. et kvarter før færgen skulle lægge til i Kalundborg, måtte jeg konstatere, at mit venstre forhjul
var næsten fladt, og da skiftning af hjul ikke er min stærke side, bl.a. på grund af discuslidelse og
hjerteinfarkt, har jeg formentligt set noget hjælpeløs ud. Dette er åbenbart blevet bemærket af en
ung mand og hans kone, der pludselig stod ved min side og tilbød deres assistance, og næsten
før jeg fik set mig om, var man i gang med udskiftning af hjulet. Det hele foregik lynhurtigt og me
get professionelt, og adspurgt, om han var fagmand, fik jeg at vide, at han var Falckmand i
Ringkøbing.
Måske forbavser denne mands handling Dem ikke, når man kender lidt til den ånd, der hersker i
dette korps, men udover at være ham tak skyldig, synes jeg, han fortjener at nævnes med hæder
på rette sted.
Med venlig hilsen
Peder Top
Falck-manden fra Ringkøbing var redder Arvid Johannesen, der af sin kone fik hjælp med at
skifte hjulet.
HJÆLP 5/77
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Falck, Roskilde
Efter at vi velbeholdne er kommet hjem til Djursland, vil vi gerne sende en hjertelig tak for den
unge Falck-mands venlige hjælpsomhed, da der havde været indbrud og hærværk i vores bil.
Med venlig hilsen
Lise og C. J. Pape
Den unge Falck-mand var redder Torben Andersen, Roskilde

Falcks Redningskorps
Undertegnede blev fredag den 9. september d.å. transporteret i ambulance fra Hjørring til Al
borg, derfra videre med fly via Skrydstrup til Værløse, hvor en ambulance bragte mig de sidste
par kilometer hjem.
Jeg ved naturligvis, at en mængde personer er involveret i en sådan operation. Det vil nok ikke
være mig muligt at sende en hilsen til dem alle; men jeg ville være taknemmelig, hvis Korpset
kunne lade flyets »Falckoline« modtage medfølgende hilsen som tak for hjælpen. Det er måske
lidt uretfærdigt mod alle d’herrer; men der er jo ingen ligeberettigelse.
Men måske skyldtes den hurtige retablering af mit helbred netop, at det var en yndig pige. Og så
er det måske ikke så uretfærdigt.
Tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Henning R. Almtorp

Floragram
En lille hilsen med mange tak for en rådsnar redning i en kritisk situation på vejen fra Snoghøj til
Roskilde.
De to pensionister
Ovennævnte blomsterhilsen blev sendt til falckoline Helene Petersen, Fredericia. Baggrunden
var, at Helene Petersen, på grund af abonnentens sygdom, fungerede som chauffør i abonnen
tens egen bil. Ved Ringsted skulle man stoppe for rødt lys, da vognens bremser svigtede. For ik
ke at påkøre to lastvogne, der holdt i kørebanerne foran, fik falckolinen kantet vognen ind til si
den mellem de to lastbiler, uden at passagerer eller vogn fik en skramme.
Falckredder Ole H. Andersen
Falck, Haslev
Jeg har prøvet at ringe til Dem flere gange i går og i dag for at sige Dem og Deres kollega tak for
den udmærkede hjælp, som De ydede mig søndag aften på motorvejen mellem Rønnede og Kø
benhavn, da min vogn strejkede som følge af hullet på gummislangen mellem køleren og var
meapparatet. Deres udmærkede Storm P.-opfindelse med at blokere slangen virkede fuldt
tilfredsstillende, og min familie og jeg nåede frelst hjem til Hellerup, dog i et noget mere adstadigt
tempo, end vi plejer at holde på motorvejen.
Endnu engang tak for Deres udmærkede bistand.
Deres hengivne
Eskil Svane

Falcks Redningskorps
Søndag den 4.ds. om eftermiddagen blev jeg på grund af motorstop nødsaget til at bede afdelin
gen i Helsingør om at hjælpe mig. Dette skete ved, at en ladvogn transporterede vognen og min
hustru og mig fra lidt syd for Esrom til min bopæl på Østerbro.
Jeg føler trang til at takke for den service og den dygtighed, som føreren af Deres vogn - Tom
Ledgaard Nielsen, Gilleleje - udviste ved denne lejlighed.
Med venlig hilsen
Erling Koefoed
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Om at få det rigtige ben ud af sengen
Det er nu en kendsgerning, at dette num
mer af »HJÆLP« er det sidste fra en tid,
hvor Falck har haft så godt som monopol
på autohjælp.
Autohjælpen har - i modsætning til
brandslukning, ambulancetjeneste og red
ningsarbejde - været den store gren af
Falcks virksomhed, der stort set har hvilet
på hjælp til og betaling fra private menne
sker.
Autohjælpen har gennem de mange bila
bonnenter givet sit væsentlige bidrag til
Falck-stationernes samlede beredskab, og
har dermed været med til også at kunne
billiggøre beredskabsomkostningerne for
vore ydelser overfor det offentlige. Den er
således et meget vigtigt led i den struktur
rationalisering, som vi selv opfatter Falcks
virksomhed som udtryk for.
Nu bliver autohjælpstjenesten udsat for
landsdækkende konkurrence. I første om
gang fra FDM sammen med ISS Securitas/
Vægtergaarden og forskellige private bugservognmænd. FDM er udråberen - og
dermed udfordreren - i konkurrencen, og
selv om mange af vore medarbejdere i de
sidste par måneder har smilet lidt af fore
ningens forskellige vanskeligheder, bør sa
gen tages ganske alvorligt.
Hvis vores autohjælpstjeneste hidtil har
fungeret til alles fulde tilfredshed, hvis vi
har forstået at betjene folk hurtigt og ef
fektivt, når der var »grønne sedler«, hvis
vore vagtmestre har været forstående og
hjælpsomme, og hvis vores reddere har
udført et 100% uangribeligt godt arbejde så har vi intet at frygte. Så kan Falck over
leve enhver konkurrent, blot omkost
ningsniveauet bliver holdt i ave. Problemet
i dag er bare, at ingen kan give et fyldest
gørende svar.
Derfor må Falck ruste sig til konkurren
cen, og det kunne være sundt, hvis ikke så
mange af vore øvrige aktiviteter hang sam
HJÆLP 5/77

men med autohjælpen. Men vi må gøre
det alligevel. Populært sagt må en del af
vore medarbejdere »vågne op« til nye ti
der. Og her gælder det om at få det rigtige
ben ud af sengen fra start. Internt må vi
nok ruste os til en betydelig mere aktiv
personalepolitik i årene fremover. Det har
været nævnt ved de landsdækkende infor
mationsmøder i foråret 77 - men det kan
godt gentages. Der var mange ting, der
blev nævnt ved denne lejlighed, som tiden
allerede har bekræftet i de forløbne 9 må
neder.

Tilbage til den aktive personalepolitik.
Hvad er det? Svaret er ikke engyldigt.
Men det har noget at gøre med at blive
tvunget til at sortere fårene fra bukkene.
Og nu er det ikke en enkelt faggruppe, der
tænkes på. Vagtmesteren på den forkerte
plads, den-uinteresserede og dårligt infor
merende leder, kontormanden, der kæm
per mod nytænkning, og distriktslederen,
der bremser al ideudvikling er lige så farli
ge for virksomheden som den arme red
der, der yder en mindre heldig assistance
på landevejen.
I Kronborgs kælder sidder Holger Dan
ske, om hvem det siges, at han vågner fra
sin stenstøtte, hvis det går Danmark ilde.
Vi har ingen Holger Danske siddende i
Falck-Husets kælder, men har nok brug
for - i overført betydning - at få aktiveret
og genoplivet nogle stenstøtter rundt
omkring, der i stedet for ligegyldighed,
uvillighed og småfornærmethed i enhver
situation bør handle hurtigt og positivt ef
ter det fælles Falck-mål: At gå styrket ud
af konkurrencen!

Skulle det lykkes, er der nok en del af os,
der med glæde kan se frem til fortsat at
skulle arbejde for og måske endog blive
pensioneret fra den virksomhed, vi endnu
har god grund til at være stolte af. P. Kjær
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FALCKs
nye
første
hjælpspude
er ingen
sovepude
af Gunnar Lindehammer

Forbindskasser og supplering
af forbindstoffer har altid hos
Falck haft en ganske høj priori
tet, bl.a. fordi småskader i
hjemmet, på fabrikken, under
sejlturen eller ved biluheld ofte
kan begrænses til netop at væ
re småskader.
Udgifterne til denne servicede
talje er naturligvis store. Fami
lier med en stor eller for den
sags skyld lille børneflok har al
tid et behov - og har det ofte.
Men også på mange andre om
råder har værdien af hurtig før
stehjælp vist sin store betyd
ning.
For nogle år siden indførte
Falck i sit forbindslofprogram
en fornyelse af nødhjælpskas
serne til biler. Tanken opstod
som en naturlig fortsættelse af
de
lovbestemmelser,
som
indførtes i en række europæi
ske lande, bl.a. Vesttyskland.
Vi kan nu se, at fornyelsen var
berettiget, og at behovet var
stort: Omkring 400.000 danske
bilister har nu som et naturligt
udstyr Førstehjælp ved trafiku
held, som vi valgte at kalde den
blå kasse, og den har gjort
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meget stor gavn. Naturligvis er
det med forbindstoffer og før
stehjælpsudstyr som med så
mange andre ting, vi beskæfti
ger os med: Tingene skal ud
vikles og helst udvikles rigtigt.
Samarbejdet med Sundhedssty
relse, Førstehjælpskomite og
Dansk Røde Kors har den sto
re fordel, at vi altid kan holde
os orienteret og altid få de in
formationer og råd, vi behøver,
og som vi i allerstørste ud
strækning retter os efter.
For bilernes vedkommende
blev det hurtigt klart, at vi hav
de valgt det rigtige, hvad ind
hold angår, men en lille hage
var der nu alligevel - eller ret
tere, det var hagen, der
manglede. En forbindskasse af
et relativt hårdt materiale kan i
en bil være en farlig ting, hvis
den ikke er ordentligt fastgjort.
Derfor fremstillede vi »hagen«
d.v.s. ophængningsbeslagene.
Nu har vi lejlighed til al præ
sentere noget nyt, idet vi har la
det fremstille en autopude, som
helt er i overensstemmelse med
de udenlandske krav til ind
hold, og som desuden har den

store fordel, al den ikke behø
ver fastgøres nogen steder, for
di materialet er blødt og beha
geligt kunstlæder i en smuk blå
farve, forsynet med en kraftig
og stabil lynlås.

Det er vel næsten overflødigt
at fortælle, at puden kan fås på
abonnement og på Falcks sæd
vanlige betingelse, d.v.s. med
fri ret til kompletering så ofte,
der er behov.
Til slut kunne det måske være
på sin plads al nævne, al abon
nenter aldrig skal være bange
for al bruge deres førstehjælpsudslyr til at hjælpe andre
med. Falck spørger ikke hvor
meget eller til hvem, de har
brugt forbindsstofferne. Det
suppleres helt under abonne
mentet. Findes der ikke forbindslofudslyr i bilen, erdet let
at få mod el beskedent tillæg
på nærmeste Falckstalion, som
nu blot skal sørge for, at der
også findes aulopuder. Præsen
ter puden for vore kommende
abonnenter. Vi tror også, de
bliver glade for denne nye sik
kerhedsdetalje fra Falck.
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DÆKKER ABONNEMENTET?

Q■

Q■

Q
■

1. KLASSES SERVICE
En abonnent fra Nordjylland er så uheldig at »låse« sine bilnøgler inde i bagagerummet på sin
personvogn, mens han befinder sig i Storkøbenhavn med 4 passagerer, der sammen med ham
selv skulle afsted på hjemrejsen. Klokken var ca. 23.30 om aftenen.
Der blev foretaget en opringning til nærmeste Falck-station, der beredvilligt sendte en redder og
en autohjælpsvogn til stedet. Redderen kunne ikke klare opgaven, hvorefter han efter samråd
med vagtcentralen tilbød familien følgende:
1.
2.
3.
4.

Transport i personvogn til Københavns Hovedbanegård (ca. 15 km)
Billetter til sidste Intercity-tog til Alborg til alle 5 personer
Hjemtransport af bilen med de indelåste nøgler.
Transport fra Alborg til abonnentens hjemsted ved togets ankomst i de tidlige morgenti*
mer (ca. 30 km).

Det var jo et første klasses tilbud, når man betænker, at »reparationsopgaven« - en låsesmed - vil
være den samme i København som i Nordjylland.
Abonnenten var yderst benovet over det generøse tilbud, men redderen forklarede, »at sådan er
reglerne«. Da abonnenten imidlertid er en sparsommelig jyde, fik han og moderen fat i en tele
fonbog og slog op under »låsesmede«, hvorefter han i løbet af kort tid fik klaret miseren i Storkø
benhavn. Udgift 115,- kr. (som Falck i Alborg har skyndt sig at refundere).
Morale: »Reglerne« er ganske rigtigt hjemtransport af fører og passagerer i tilfælde af havari.
Men prøv engang at vurdere havariets karakter inden det store (dyre) apparat sættes igang. Vi
tør næppe tænke på, hvor mange reddere à 300 minutter, der ville være »gået til« bare på vog
nens hjemtransport.

HJÆLP 5/77
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En ordentlig
mundfuld
En af korpsets salgschefer har for nylig været
til et af den slags møder, som man ikke altid
er lige lykkelig for. Det var hos en abonnent,
der driver en vognmandsforretning med
fragtruter, og som i al fredsommelighed ville
redegøre for nogle problemer med Falck-stationernes assistancer til hans køretøjer.
Abonnenten er stadig abonnent. Og vi er gla
de for den kritik, der kom. Den kan vi lære af.
En af de vigtigste ting i denne kritik er at ska
be forståelse for, at en moderne vognmands
forretning er noget med, at køretøjer skal væ
re fremme til en bestemt tid - helst også ved
havari. Konkurrencen er hård, og forholdet til
kunderne bygger på tillid. Tillid til. at varerne
kommer frem og at priserne holder. Denne
tillid kan rokkes væsentlig, hvis Falck-stationerne gentagne gange sidder og »snosker« i
det og lader 5 være lige. Enhver medarbejder
bør tænke på, at hans eller hendes løn også
hviler på tillid: Tilliden mellem Falck og abon
nenterne, der betaler afgiften, og til gengæld
venter at få problemfrie og hurtige assistan
cer. Vi bringer et uddrag af rapporten fra mø
det med omtalte vognmand:

Sønderjylland:
En af vognmandens biler er punkteret. Anmo
der om hjælp til hjulskift. 2 timers ventetid.
Begrundelse: Vagtskift.
Storkøbenhavn:
Ved indkørsel til fragtmandshal bryder last
vognen igennem vejbelægningen, der består
af sten. Beskadiget fortøj. Falck nægter at as
sistere, med mindre der læsses af. Man kun
ne godt assistere og gjorde det, da abonnen
tens »lokale« stationsleder blev sat ind i sagen
og greb ind.
Nordsjælland:
En luftslange (Bedford) mellem forvogn og
anhænger springer. Falcks kranvogn kom
mer til stedet, men kan ikke udbedre skaden.
Falckstationen tilbyder bugsering hjem til
Nordjylland, og kan ikke forstå, at det generø

se tilbud ikke vækker interesse. (Betyder 1/2
døgns forsinkelse af varerne). Abonnenten
henter herefter selv en luftslange hos den lo
kale forhandler i Hillerød. Monteringen tog
ca. 20 minutter.
Nordjylland:
På Ålborg-motorvejen blokerer bremserne
på anhænger. Abonnenten er på vej til Frede
rikshavn med læs på såvel hovedvogn som
anhænger. En bjærgningsvogn fra Falck
kommer forbi, og redderen stopper op og til
byder at kalde hjælp. Vagtcentralen medde
ler, at abonnenten må aflæsse anhængeren
før assistance, og at denne ikke kan påregnes
før næste morgen (det skete kl. 01.45).
Abonnenten kører med hovedvogn til Frede
rikshavn. læsser af og tager en tom anhæn
ger retur - blot for at konstatere, at politiet har
forbudt omlæsning, og at Falck som følge
heraf godt kan transportere den læssede an
hænger alligevel. »Vogntoget«, bestående af
bjærgningsvogn + havareret anhænger samt
tom hovedvogn og lånt anhænger følges her
efter ad til Frederikshavn (ca. 40 km). Resul
tat: 5-6 timer og mange kilometer »tabt« på
gulvet.

Djursland:
Chaufføren på et vogntog er så uheldig, at
han forstuver et ben på færgen mellem Sjæl
land og Jylland, hvorfor han anmoder Falck
om at køre vogntoget (med læs) til hjemste
det i Nordjylland. Klokken er 01.30 om natten.
Pågældende Falck-station råder ikke over en
tilstrækkelig kvalificeret chauffør med an
hængerkort, (det drejer sig om et 25 tons
vogntog en decembernat, der skal køres me
re end 100 km). Disse problemer opfatter
abonnenten som en afvisning, hvorfor der
ved den lokale stations mellemkomst bliver
truffet en ordning med, at en af vognmandens
egne chauffører kører til stedet og overtager
vogntoget. Resultat: Andre fragtruter, der var
afhængige af dette vogntog blev 2-3 timer for
sinkede.

Dette er kun enkelte tilfælde. Men vi må passe pä, at de ikke bliver sædvane.
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Sophus Falck’s mindelegat 1977
Traditionen tro uddeltes der
den 3. oktober på korpsets
fødselsdag en række legat
portioner
af
SOPHUS
FALCKS MINDELEGAT.

5te
Finn Præstholm,
Grenå

John
Schelle
Jørgensen,
Vesterbro

Redder John Schelle Jørgen
sen, Vesterbro, modtog en le
gatportion for gennem en
hurtig og resolut indsats at
have genoplivet en bilist.
John Schelle Jørgensen var
chauffør på en ladvogn i det
indre København, da han var
vidne til, at en bilist faldt sam
men over rattet i sin bil og
derefter tørnede ind i en an
den bil. Ved hjælp af hjerte
massage lykkedes det at kal
de bilisten til live igen.

Arne Simonsen, Grenå

ne Petersen, Torben Kirkbøl,
Jesper Bagger Andersen og
Claus Holm Sørensen.
Redderne Finn Præstholm og
Arne Simonsen, Grenå, fik
hver en legatportion for en
redningsaktion den 27. no
vember 1976, hvor de under
meget vanskelige forhold
undsatte 3 tyske fiskere, der
var strandet med deres traw
ler i det kraftige stormvejr. Da
det ikke var muligt at benytte
redningsbåden, svømmede
Arne Simonsen de 60 meter
ud til trawleren med en red
ningsline, hvorefter det lykke
des at føre de 3 fiskere i sik
kerhed.

Chr. Keller Hansen,
Tønder

Redder Christian Keller Han
sen, Tønder, modtog en le
gatportion for at have bjærget
fire omkomne op fra en gylle
tank på en gård ved Emmerlev.

Willy Nielsen,
Brædstrup

Stationsleder Willy Nielsen,
Brædstrup modtog en legat
portion for lang og tro tjene
ste i FALCK.

Svømmedykkerne fra Lyngby. Fra venstre, Claus Sørensen, Jesper Andersen,
John Kjeldsen, Torben Kirkbøl, Bent Møller og Leif Jensen.

Svømmedykkerne på station
Lyngby modtog en legatporti
on for deres indsats ved
ORØ-færgens forlis. Under
arbejdet, der stod på i næ
sten en uge, bjærgedes foru
den færgen og de 5 køretøjer,
der havde været ombord,
samtlige gamle styrewirer,
der lå på bunden. Et meget
vanskeligt arbejde, da en del
wirer havde viklet sig om hjul,
aksler m.m. på køretøjerne.

Svømmedykkerne i Lyngby
er: Assistenterne Leif Bruun
Jensen og Bent Møller samt
redderne John Kjeldsen, ArHJÆLP 5/77
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PERS
B dødsfaldB
Såvel blandt kolleger som
blandt korpsets kunder fik
Thorsdal mange venner, og
man har mistet en god kolle
ga, som alle satte pris på.
Æret være hans minde

Stationsleder Børge Peder
sen, Give/Brande, afgik plud
seligt ved døden den 27. juli
1977.
Hermed har korpset mistet en
af sine ypperste ledere, der
igennem næsten 45 år havde
viet sit liv til en indsats i
Falcks Redningskorps tjene
ste.
Dygtighed, flid og aldrig svig
tende interesse for sit arbejde
karakteriserede hans virke.
Alle i korpset vil savne ham.
Æret være hans minde
H. Jørgensen

Med sorg modtog man i Ran
ders meddelelse om, at fuld
mægtig Tage Thorsdal den
28. juli 1977 var afgået ved
døden.
Tage Thorsdal blev ansat
som vagtmester i Randers i
1951 og blev i 1975 udnævnt
til fuldmægtig.
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REDNINGSFØRER
Pr. 1. juli 1977 er redder Pre
ben
Gjesing,
Ørsted,
udnævnt til redningsfører på
samme station.

VAGTMESTER

Med stor sorg modtog man i
korpset meddelelse om, at
assistent Jens Tage Nielsen,
Skagen, i en alder af kun 55
år, pludseligt var afgået ved
døden den 31. august 1977.
Jens Tage Nielsen blev ansat
i Skagen som redder i 1948
og havde gennem hele sin
ansættelsesperiode
været
tilknyttet denne station. Mest
kendt blev han i forbindelse
med en redningsaktion den 3.
januar 1976, hvor han sam
men med redder Jens Færk
trodsede alle advarsler, og
reddede 3 mennesker i land
fra en strandet fiskekutter.
Denne redningsaktion med
førte, at Jens Tage Nielsen
blev tildelt HM Dronningens
redningsmedalje for drukne
des redning, Ingbølpokalen
fra Redningsmedailleselskabet samt Sophus Falcks Min
delegat.
Man har i Skagen mistet en
dygtig redningsmand og tro
fast kollega.
Æret være hans minde.

Pr. 1. september 1977 er red
derne Erik Andreasen, Al
borg, og Ole Søndergaard,
Arhus, udnævnt til vagtme
stre. Samme dato er vagtme
steraspirant Joan Herløv, Ar
hus, udnævnt til vagtmester.
Pr. 1. oktober 1977 er
vagtmesteraspiranterne Kurt
Lund Nielsen, Esbjerg, og Si
mon
Lautrup,
Kolding,
udnævnt til vagtmestre. Alle
udnævnelser er foretaget
med uændret tjenestested.

ASSISTENT
Pr. 1. juli 1977 er redningsfø
rer Frode Thorngaard, Ør
sted, udnævnt til assistent.
Pr. 1. august 1977 er red
ningsfører Aage Jensen, Hor
sens, udnævnt til assistent.
Pr. 1. september 1977 er red
der Hans Emil Jørgensen, Ot
terup, udnævnt til assistent.
Ovenstående udnævnelserer
foretaget med uændret tjene
stested.
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SET & SKET

Mindelegater
STATIONSLEDER

Pr. 15. september 1977 er
overassistent Harry Binfeld
Søgaard, Give, udnævnt til
stationsleder for stationerne
Give og Brande. Harry Sø
gaard blev ansat som redder i
Give i 1953, blev udnævnt til
assistent i 1967 og til overas
sistent i 1975. Han har gen
nem hele sin ansættelsespe
riode været tilknyttet den
samme station.

ADMINISTRATION
Pr. 1. august 1977 er kontor
assistent Poul Erik Christen
sen, Arhus, udnævnt til kon
toroverassistent.

Museum
Pr. 1. september 1977 er sta
tionsleder Thorkild Kortbech
Madsen, Otterup, udnævnt til
leder af det museum, som
Korpset er ved at etablere i
Odense.
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SOPHUS FALCKS MINDE
LEGAT og KONTORCHEF
ROBERT LARSENS MINDE
LEGAT uddeltes ligeledes
den 3. oktober til personer i
korpset, der er i færd med at
tage en videregående uddan
nelse. I år er legatet blevet til
delt:
Hans Jørgen Christensen,
EDB-afdelingen i Hellerup,
Malte Sehestedt Juul, Oden
se, Svend Erik Nielsen, Hjør

ring, Christian Nielsen Bak,
Esbjerg, Johannes Nielsen,
Kalundborg, Carsten Johans
son, Kalundborg, Niels Sø
rensen, Ruds Vedby, Kirsten
L. Christensen, Alborg, Tove
Olsen, Alborg, Axel Riis Niel
sen, Grenå og Hanne Kristen
sen, Arhus.
Samtidig modtog redderne
Rudi Vibeke, Torben Peter
sen, Allan Bjørnstad og Ed
ward Jensen Gladsaxe, en le
gatportion til hjælp til en stu
dierejse til Bristol i England.

Dagens overraskelse
Det er de fleste bekendt, at
man som redder kan komme
ud for mange sælsomme op
levelser, men dagens overra
skelse fik man på stationen i
Tåstrup i forbindelse med en
sygetur. Man blev kaldt ud for
at hente en patient, der skulle
indlægges på hospital. Pa
tienten viste sig at være en
ældre herre, der ved siden af
sin seng havde et stort glas
med lange hvide orm ståen
de. Dette glas tog han med.
Under transporten begyndte
patienten at trække 15-20 cm
lange hvide orm ud af arme
ne, hvorpå han puttede orme
ne ned i glasset. Redderne
blev lidt underlige til mode
ved dette syn, og det blev
man også blandt hospital
spersonalet, da patienten an
kom til skadestuen. Der blev
nedlagt forbud mod, at sygevognen blev benyttet til anden
transport, før man havde
overvejet, hvordan en eventu
el desinfektion skulle foreta
ges. Denne sygdom var noget
ukendt.

I Tåstrup fik man besked på
telefonisk at kontakte syge
huset to timer senere, og i he
le denne periode begyndte
det at krible overalt på krop
pen hos de to reddere. Ende
lig oprandt tiden, hvor hospi
talet blev kontaktet, og stor
var forbløffelsen, da man fik
kontakt med en person, der
havde svært ved at forklare
sig på grund af latter.
Det viste sig, at den pågæl
dende patient skulle indlæg
ges på grund af en sindslidel
se, og at han af profession
var: TRYLLEKUNSTNER.
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Ingen skader med grill-vog
nen
Uanset hvor store bestræbel
ser, der gøres for at konstru
ere grillvognene bedst muligt,
kan det ikke undgås, at ska
der på lave undervogne, ud
stødningssystemer
og
bundkar laves på visse bilty
per.
Mange stationer lægger en
skamfilingspude mellem grill
og vogn. Redder Lars Christi
an Larsen i Brøndby har deri
mod fundet en ligeså god og gratis - løsning: Han bru
ger nemlig et opslidt bildæk,
f.eks. et 13"-dæk fra en Mer
cedes. Og resultatet er godt der er nu ingen skader på
Saab'ernes udstødning og
Miniers/Allegroers bundkar
mere.

Lykke-lotteriet
i år vil give det hidtil største
overskud - giroindbetalinger
ne via Lykke-hæfterne er over
1 million kroner større end i
fjor, og løssalget af lodsedler
forventes også at stige meget
betydeligt - så de fem samar
bejdende invalideorganisati
oner: Gigt-, Polio-, Vanføreog Spastikerforeningen samt
Vanførefonden vil blive i
stand til at give flere trafikofre
og andre handicappede en
bedre tilværelse, end de el
lers, kunne regne med.
Når dette meget tilfredsstil
lende resultat har kunnet op
nås, skyldes det i første ræk
ke korpsets assistance.
På organisationernes og der
med også på de ulykkes- og
sygdomsramtes vegne vil vi
gerne med disse linier give
udtryk for vor meget hjerteli
ge tak for den fortrinlige
hjælp, der er ydet os.
På Lykke-lotteriets vegne
Kai Simonsen
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Den, der ikke nærer for store
tanker om sig selv, er langt
mere end han selv tror.
- sagde Goethe for 150 år si
den.
Kommandoveje
Kommandoveje er noget,
som små mennesker i et
bureaukrati har skabt for at få
lejlighed til at sige nej på de
forkerte tidspunkter.

Om bladvirksomhed
At lave et blad, der ikke ud
kommer samme dag som det
skrives, er kunsten i nutid at
skrive om fremtid i datid.
Dementi
Fra sædvanligvis velunderret
tet kilde har vi erfaret, at der
absolut intet er om, at FDM’s
vejhjælp bortsælger PRE
MIER ISS den 1. januar.

®o6 jul og go6f n-pfår
HJÆLP 5/77

Forbindsstoffer til ethvert
formål
Den i øst og vest så vidt berej
ste forbindsstofhandler, Gun
nar Lindehammer, har for
uden sovepude og beslag
medbragt flere nyheder fra
det store udland. De viste teg
ninger illustrerer bedre end
tekst de muligheder, han ser
for Falcks forbindsstoffer i
fremtiden.

Indbinding af HJÆLP
I lighed med tidligere år vil
der blive mulighed for, at år
gangene 1976 samt 1977 af
HJÆLP vil kunne indbindes.
Prisen er kr. 30,- pr. bind.
Såfremt indbinding ønskes,
skal de to årgange indsendes
til De Danske Redningskorps
Fællesforbund senest den 31.
januar 1978.
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Farlige stoffer
Hvordan ligger det med be
kæmpelsen af uheld med farlige
stoffer? Er uheldsberedskabel
godt nok? Er der anskaffet til
strækkeligt med slagkraftigt
materiel? Ved skadestedslede
ren - brandinspektøren - nok
om bekæmpelsen? Tages der
tilstrækkelige
forholdsregler
overfor de, der transporterer
farligt gods? Nogle af de
spørgsmål, der for nylig blev
rejst på en konference om em
net. Læs vor rapport på side
156.

Julen nærmer sig
Og der er masser af Falck julegaver til børnene. Til venstre ses
en ny Falck-børnebog, der hedder »Med Falck til brand«. Den er
beregnet for de mindste, der også bør have et indblik i Falckfolkenes hverdag. Nederst ses et udvalg af det legetøj, som det er
lykkedes at få til Danmark med Falck-mærker på, til trods for at
dansk fabrikation «f legetøjsbiler næsten er indstillet. Der er nok
at gå på jagt efter, når børnene skal have hvad de ønsker sig.
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