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Forsidefoto:
Et røveri endte brat, da en uheldig urmager skød 
og ramte de to røvere, der tog flugten. Det var 
ikke første gang urmageren var udsat for røveri, 
men denne gang var den ellers så stilfærdige ur-
mager forberedt.

Netop hjemkommet fra Stockholm, hvor 
jeg har været til møde i ”Kommunalt Nordisk 
Samarbejde”, har jeg fået endnu en bekræftelse på, 
at vi ikke står alene med vores faglige problemer!

Interessant var det på nordisk plan at se, 
at man er hårdt ramt af besparelser i f.eks. 
Stockholm, at det er blevet vanskeligere at fastholde 
medlemmerne i fagforeningen i andre nordiske 
lande, samt at høre, hvordan man politisk arbejder 
i vores nabolande. Fremadrettet kan der udveksles 
mange erfaringer i dette forum, som ikke er en 
afløser for NBS, men et supplement dertil.

I foråret begynder vi at arbejde med 
overenskomsten 2008; men allerede i denne 
og næste måned rettes der fokus på brugen af 
ambulancerne i Roskilde, Gentofte, København 
og på Frederiksberg. Dette for at se på bl.a. 
belastningen af vores ambulancefolk.

Vedr. Arbejdstilsynet og sagen fra København 
vedrørende Travox 120 er der kommet svar fra 
Arbejdstilsynet! Desværre har man bare ikke svaret 
på de oprindelige spørgsmål, som vi havde stillet … 
Så nu starter vi forfra igen!
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PERSONALIA

Vestegnens Brandvæsen
Afgang:
31 Brandmester Horst Nielsen er afgået d. 01. november 2006.
28 Underbrandmester Leon Carlsen er afgået d.01. februar 2007
83 Brandmand Franck Brandt har fået orlov 1 år d.01. februar 2007.

Udnævnelser:
46 Underbrandmester Henrik Vang Olesen er udnævnt til brandmester d. 01. februar 2007, 86 Brandmand Kim 
Lundstrøm er udnævnt til underbrandmester d. 01. februar 2007.

Ansættelser:
90 Kenneth Andersen er ansat som brandmand d. 01. februar 2007.

Københavns Brandvæsen
Taksigelser:
Hjertlig tak til Københavns Brandvæsen, Seniorklubben og Stiftelsesforeningen, for opmærksomheden ved min 
70 års fødselsdag.

Mvh. 215 Lauge Pedersen

En stor tak til Brandfolkenes Stiftelsesforening og Seniorklubben, for opmærksomheden ved min 85 års 
fødselsdag.

Mvh. Leif Baag (tidl. 510)

Tak til stiftelsesforeningen for opmærksomheden på min 80 års dag.

Mvh. Tidl. 398 John Huusom
Afgange:
Redder 686 Torben Sloth Thomsen er afgået med udgangen af december 2006.
Redder 540 Martin Nielsen afgår med udgangen af februar måned.
Redder 165 Anders Petersson afgår med udgangen af februar måned.
Redder 684 Stefan Hansen afgår med udgangen af februar måned.
Redder 262 Flemming Jensen afgår med udgangen af februar måned.
Redder 263 Palle Jensen afgår med udgangen af februar måned.
Brandmand 230 Stig Torbensen afgår med udgangen af februar måned.
STT-Assistent 660 Regin Ahm Jensen afgår med udgangen af februar måned.
Korpsbrandmester 926 Kenneth Lübcke afgår med udgangen af marts måned.
Brandmand 709 Jan Milling Hansen afgår med udgangen af marts måned.
Brandmand 3028 Birger Osuch afgår med udgangen af marts måned.
Brandmand 3041 Kurt Møller afgår med udgangen af marts måned.
Overbrandmester 717 Bjarne Karl Stanly Jensen afgår med udgangen af marts måned.
Brandmand 698 Keld Pedersen afgår med udgangen af marts måned.

Nedenstående redderelver blev færdig med uddannelsen pr. 31. januar og er ansat som reddere på 01. 
februar 2207:
286 Kenneth Gülche Munk
336 Morten Onsvig Gregersen
540 Martin Jespersen
598 Jonas Hyllested Christensen
599 Allan Jonsgaard Larsen
606 Rasmus Pontoppidan
609 Søren Degn-Andersen
611 Jesper Feldthusen.

Dødsfald:
Flemming Svensson, tidl. 359 »Bourbon« er afgået ved døden den 7. januar 2007
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ILDLØS I AUTOVÆRKSTED

En mandag formiddag opstod der brand i et autoværksted i Valby. To mekanikere var ved at 
tappe benzin fra et køretøj, da der pludselig opstod en eksplosionsagtig brand. Den ene mekaniker var 
næsten overtændt, og heldigvis kunne hans kollega hjælpe ham ud, hvor tilskuere ydede førstehjælp, indtil 
Københavns Brandvæsens ambulance ankom.

  Værkstedet var totalt overtændt, da de første køretøjer fra Station Dæmningen ankom, og det var 
tydeligt, at indsatsen drejede sig om at hindre brandspredning til de nærliggende bygninger. Strålevarmen fra 
værkstedet var så intens, at de udlagte c-slanger brændte i stykker, inden der kom vand på, og dét, selv om 
vandet kom temmelig hurtigt.

  Der blev lokaliseret to acethylenanlæg, og de blev kølet med c-rør, til de var kolde nok til, at de kunne 
fjernes fra brandstedet.

  Ambulancen og lægeambulancen behandlede de to forbrændte mekanikere, inden de blev transporteret 
til RH’s traumecenter. Der måtte senere tilkaldes yderligere en ambulance, da etteren på Dæmningens sprøjte 
havde pådraget sig 2.-grads-forbrændinger på begge hænder.

  Ildløsen blev slukket, men værkstedet var totalt udbrændt.
  Lykkeligvis meldte RH senere på dagen, at begge mekanikere var uden for livsfare, og ildløsen slukket uden 
brandspredning til andre bygninger.
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RØGFRIT HENSYN ???

Fra år 2007 er det blevet forbudt at ryge i 
Københavns Kommunes bygninger, og der er 
derfor blevet udsendt rygeregler for ansatte i 
kommunen.

Af redaktør
Tommy Kjær

Hvis den overordnede 
årsag til dette forbud – som 
der bl.a. står i reglerne – er at 
beskytte borgere og brugere 
af bygningerne mod tobaksrøg 
samt at skåne ansatte mod 
passiv rygning, eller sagt med 
andre ord, at vise hensyn til 
sine medmennesker, vil jeg 
sige, at det er den helt rigtige 
vej at gå.
Problemet er bare, at nu er 
det pludselig rygerne, der ikke 
bliver taget hensyn til.

I Københavns Brandvæsen 
er der 7 brandstationer. På 
samtlige stationer er det faktisk 
muligt at indrette et lokale, 
hvor det er tilladt at ryge, uden 
at udsætte såvel borgere som 
kollegaer for den ubehagelige 
og dødsensfarlige tobaksrøg. 
Disse lokaler eksisterer faktisk 
allerede og er indrettede som 
opholdsrum med møbler, tv 
og andet. ”Brugerne” af disse 
rum er stort set de samme som 
før, blot med den forskel, at 
når man får lyst til en smøg, 
er man, uanset vejrliget, 
nødsaget til at gå ”i gården” 
– et fænomen, jeg troede var 
en saga blot, efter jeg gik ud 
af folkeskolen for snart en 
menneskealder siden.
Nok om de fysiske rammer, der 
lettere end let kan løses.

Når man er ansat i 
udrykningsstyrken på 
døgntjeneste i et brandvæsen, 
har man et meget specielt 
forhold til sin ”arbejdsplads”, for 
når alle de praktiske gøremål 
på stationen samt diverse 
øvelser, idræt og lignende er 
overstået, betragter vi stationen 
som vores hjem, et sted, vi kan 
spise, diskutere, lade op og 
alt det andet, man nu engang 
gør. Så er det byen og dens 
borgeres sikkerhed, der er 
vores arbejdsplads.
At man nu som ryger er henvist 
til gården, skaber efter min 
mening en del ubehagelig uro 
på stationerne – en situation, 
der for nogle giver et forværret 
psykisk arbejdsmiljø. Det er nok 
ikke lige det, der er brug for.

Hvad det er, der driver 
beslutningstagerne i kommunen 
og visse ansatte i brandvæsnet 
til, strengt og helt uden nogen 
form for hensyn og tolerance, 
at håndhæve dette forbud, kan 
man jo kun gætte på. 
Er det den totale intolerance?
Er det en hævn over alle de år 
med hensynsløse rygere?
Er det magtbegær?
Nej … Det kan da ikke være 
noget så usympatisk, kan det?

Mange i Københavns 
Brandvæsen har en meget god 
medmenneskelig forståelse. Og 
det er lige fra cheferne og rundt 
til alle grene af medarbejdere, 
og der gøres faktisk en god 

indsats på en lang række 
områder, når ansatte kommer 
ud i problemer, selv om man 
ofte hører det modsatte. 
Blandt andet kan man nævne:
Afvænningstilbud til 
misbrugere, eksempelvis 
alkoholmisbrug.
Opretholdelse af 
kollegastøttenetværket til 
afhjælpning af personlige kriser.
Sammenkomster med 
kollegaer, der på grund af f.eks. 
arbejdsulykke eller nedslidning 
har været nødt til at blive 
sygepensioneret.
Alt sammen tiltag, der koster 
både tid, engagement og 
penge. 

Hvis man er af den opfattelse, 
at man ønsker, at så mange 
som muligt burde stoppe 
med at ryge, hvorfor stiller 
så hverken Københavns 
Kommune eller brandvæsnet 
plastre, tyggegummi og andre 
rygeafvænningsprodukter til 
rådighed til de af rygerne, 
der måtte ønske det? Jeg 
er bange for, at det af 
kommunen til rådighed stillede 
rygestopkursus nok ikke lige 
er skabt til en brandmands 
virkelighed.

Man kan, vel med rette, 
forvente, at vi som uniformeret 
personale optræder nogenlunde 
korrekt i offentligheden. 
Hvad er det for et signal, vi 
sender ved konstant at skulle 
tvinges på gaden for at ryge i al 
offentlighed?

Hvor er det lige, ”kæden” 
hopper af …?

God rygning
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Brandfolkenes klub Frederiksberg  
BKF

Formand: 
Per Keldsen 5057

Telefon:
28 98 41 93

E-mail: 
pekj01@
frederiksberg.dk

Brandfolkenes klub Gentofte  GBK

Formand:
 Henrik Poulsen  09

Telefon 
40 56 62 26
E-mail: 
hpp@gentofte.dk

Brandfolkenes klub København  BKK

Brandmandskluben 
Rudersdal Hørsholm BRH

Konstitueret formand: 
Lars Ousen 355
Fælledvejs Brandstaton
Fælledvej 20A, 1th
2200 København N
Telefon 26 86 48 06
E-mail: bkk@okf.kk.dk

Formand: Torben Blomberg  10
Telefon 40 63 68 05
E-mail: tbl@sollerod.dk

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Intet nyt fra BRH

Intet nyt fra GBK

Gode kollegaer
Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år 2007. 

Jeg vil minde alle om, at der er generalforsamling mandag 
den 26. februar kl. 19.00 samt tirsdag d. 27. februar kl. 
9.00.
Mød op og gør din indflydelse gældende!

Der er mange emner, jeg godt kunne tænke mig at kommentere 
på her i spalten, men der er ikke plads nok. Læs i stedet 
formandens beretning år 2007.
Men en ting, jeg gerne lige vil følge op på, er Københavns 
Kommunes rygepolitik.
Jeg var tirsdag den 30. januar til møde på Københavns Rådhus.
John Tejlgård Pedersen, som er udviklingskonsulent i 
økonomiforvaltningen, lyttede tålmodigt til alle mine gode 
argumenter for, hvorfor Københavns Brandvæsen burde have sin 
egen lokale rygepolitik. Men tålmodigheden og forståelsen fra John 
Pedersens side var alligevel ikke nok til at kunne bryde Københavns 
Kommunes love og regler på dette område … Love og regler er til 
for at brydes – så vi prøver igen …

Den verserende tvist vedr. kørsel til omsorgsalarmer 
imellem kommunen og BKF er endt med forlig.
Forligsaftalen er underskrevet af teknisk direktør 
Jacob Nordby fra Frederiksberg kommune og brandchef 
Tommy Sillemann fra ledelsens side, Bent Larsen fra 
FOA og tillidsmand Per Kjeldsen fra arbejdstagers 
side.
Aftalen blev underskrevet i starten af februar 2007 
og indebærer at ildløsfolkene fremadrettet varetager 
kørslen til omsorgsalarmer hele døgnet, på nogle 
betingelser og forudsætninger jeg ikke vil komme 
nærmere ind på her.
Det væsentlige for brandfolkenes side er at, der nu er fastlagt en 
fremtidig størrelse på ikke under10 mand ved ildløsberedskabet, 
hvilket nu har gjort det muligt, at få de nyansættelser vi har manglet 
længe.
Jeg vil i denne forbindelse gerne takke for samarbejdet med FOAs 
jurist Henrik Piil, der har gjort et stort arbejde, for at få denne aftale 
på plads.
Husk generalforsamlingen d. 1. marts kl.09.00

På bestyrelsens vegne.
Per Kjeldsen
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Den faste klub Tårnby

Thule air base

Brandfolkenes  klub Vestegnen

Formand:
 Jan Jørgensen 04

Telefon 28 66 57 13
E-mail:

 jjo.tb.tf@taarnby.dk

Formand: 
 Jørgen Wegeberg

www.bktab.gl

Mobil: 
 +299 594490

Formand:
 Michael Schou 54

Telefon  22 78 25 09
E-mail: 

 ms@vestbrand.dk

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Generalforsamling i BKV
Den 7. marts kl.16.30

Husk generalforsamlingen
Den 1. marts kl.19.00

 Intet nyt fra Thule
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MIN VERSION...

DER VAR ENGANG …

… en aspirant, der følte sig 
snydt. September er godt nok et 
stykke tid siden, men at man kan 
glemme et handlingsforløb på så 
kort tid, er alligevel utroligt. Jeg 
skal i dette indlæg ikke på nogen 
måde gå ledelsens ærinde, men 
artiklen i forrige nummer kræver 
da min kommentar, da aspiranten 
åbenbart helt har glemt, hvordan 
tingene hænger sammen, og 
hvordan man opfører sig over for 
en ”kollega”. 

Det virker i artiklen, som om vi 
har haft en venskabelig samtale 
om de forestående prøver. Det er 
ingenlunde tilfældet.

I maj måned dumper jeg til de 
sidste prøver til pioner og regner 
ikke med at høre mere, da vi 
havde fået at vide, at vi kun 
havde det ene forsøg.
  I september bliver jeg så 
kontaktet af personaleafdelingen, 
der ikke kan forstå, hvorfor jeg 
ikke har søgt igen. ”Der er sket 
en fejl, vil du prøve igen?”, får 
jeg at vide. På dette tidspunkt 
ved jeg godt, at kurset er ”lige 
opover”, og at jeg, hvis jeg 
består, vil skubbe en anden ud. 
Jeg siger ja til at prøve igen, 
trods det meget korte varsel.

Der går et par dage, og min 
telefon ringer derhjemme. Det er 
en aspirant. Han tager mig med 
”bukserne nede” og begynder 
at spørge ind til min form: ”Er 
du klar?”, ”Hvad tid skal du til 
prøve?” m.m. Hurtigt bliver han 
meget ubehagelig at tale med 
og slutter ”samtalen” af med 
at ønske mig al mulig ”ulykke 
og uheld” ved den forestående 

prøve! 
  Jeg står med røret i hånden 
og tænker ”Hvad var det lige, 
der skete der?” Dette skete 
om mandagen, og prøven var 
berammet til fredag.

Torsdag møder jeg på St. F, 
og BKK-formand Lars Ousen 
beder mig komme op på 
kontoret til en sludder. BKK 
har modtaget en klage fra 
aspiranten, og jeg fortæller 
min udgave til Ousen. 
Allerede her har jeg besluttet 
mig for at trække mig fra 
prøverne, da jeg ikke ønsker 
at få mere ”ondt i maven” 
af denne sag. Jeg har været 
aspirant to gange før, så 
jeg har affundet mig med, 
at det åbenbart ikke skal 
lykkes mig. Jeg aftaler med 
Ousen, at han ringer til de 
pionerinstruktører, der skal 
have mig til prøve dagen 
efter, for at forklare, at jeg 
har trukket mig. Han vil også 
ringe til afd. 2 og forklare, 
hvad der er sket. Vi aftaler, 
at hvis de vil høre det fra min 
egen mund, kan de kontakte 
mig på St. F hele dagen. 
Ousen fanger mig senere 
på dagen og fortæller mig, 
at jeg skal sende en ”gul 
melding” til afd. 2, så de har 
noget på skrift, og at han har 
ringet til dem, der skal have 
besked.
  Jeg når lige at træde ud 
af kontoret, da min telefon 
ringer. Det er aspiranten … 
”Hvad sker der, er du klar? 
Hvad tid skal du til prøve i 
morgen?”
Igen bliver jeg overrasket 
over, at han tillader sig at 
ringe privat, og aspiranten 

slutter igen ”samtalen” med at 
ønske mig ”al mulig uheld” til 
prøverne i morgen. Siden vores 
første ”samtale” om mandagen, 
regnede jeg med, at det var en 
undskyldning, der var på vej … 
men nej! Jeg nægter at fortælle 
ham, at jeg har trukket mig, da 
jeg igen bliver svinet til i min 
egen telefon.

Vores ”samtaler” er 
ikke noget, jeg på nogen 
måde er gået videre med 
til ledelsen, men da jeg 
efterfølgende bliver ringet op af 
personaleafdelingen, vælger jeg 
at fortælle, hvad jeg har oplevet 
fra aspirantens side. At de så 
reagerer, som de gør, kan jeg 
kun bifalde. 

Jeg håber ikke, at nogen 
synes, det er okay at opføre sig, 
som aspiranten har gjort her. 
Hans indlæg i forrige nummer, 
virker jo umiddelbart meget 
tilforladeligt. Og ledelsens 
”hetz” skal jeg ikke blande mig 
i, men blot konkludere, at man 
stadig ligger, som man reder!

P.s. Jeg er ked af, at beskeden 
fra BKK til de berørte 
pionerinstruktører med mere, 
aldrig nåede frem. Det må være 
noget med telefonlinjerne fra 
kontoret.

190 Jan Vadmand

Denne »sag« er forelagt det 
faglige system ( Bkk og BO ) for 
eventuelle kommentarer, men 
man ønsker naturligvis ikke, gene-
ralt, at kommentere personsager 
offentligt og dermed heller ikke 
denne »sag«.

Redaktøren



nr. 1 / Febraur  2007 /

9

Side 

9
Niels “Nøs” fra København

PENSIONJUNGLEN !!!

 
Som du kan se på din lønseddel, indbetaler 
brandvæsnet hver måned 15,79 % af din løn til 
pension – det vil sige ca. 3.200 kr. 
Af de ca. 3.200 kr. går kun en lille del til 
alderspension; resten går til forskellige 
forsikringer. Jeg har flere gange forsøgt at få 
oplyst, hvor meget vi betaler til pension, og hvor 
meget vi betaler til forskellige forsikringer, men 
det har Pensam ikke kunnet oplyse.
 
Sidste år havde vi et møde med en 
pensionsrådgiver fra Pensam, som kunne 
fortælle, at vores pension kun var et tilskud og 
ikke noget, vi kunne leve af.
 
Ved pensionering som 60-årig ville jeg i mit 
tilfælde modtage omkring 30.000 kr. årligt i 
pension (med det nuværende pensionsbidrag), 
efter ca. 33 års tjeneste. Til sammenligning vil 
en tjenestemand med de samme 33 års tjeneste 
modtage omkring 200.000 kr. årligt (beløbet kan 
selvfølgelig variere, efter hvilken charge man 
har).
Til mødet var der desværre ikke det store 
fremmøde, men de, der var til stede, blev noget 
overrasket over den oplysning.
 
Da jeg startede i Københavns Brandvæsen 
tilbage i 1998, fik jeg at vide, at vores pension 
var god. Det var ikke en tjenestemandspension, 
men tæt på. Jeg har efterfølgende talt med flere 
kollegaer, som er ansat på et senere tidspunkt; 
de har fået den samme oplysning.

Uheldigvis sætter jeg mig først ind i pensionsordningen nu, da jeg jo regnede med, 
at de oplysninger, jeg førhen fik, var korrekte, men det ser de desværre ikke ud til 
at være. 
Jeg har i lang tid prøvet at gennemskue denne pensionsjungle, men da det er 
et meget tørt og tungt emne, har jeg flere gange været ved at opgive, bl.a. når 
jeg har ringet rundt for at få de korrekte oplysninger, og svarene så ikke var helt 
entydige.
Hos Pensam oplyser de bl.a., at jeg ikke kan leve af denne pension. Ringer jeg 
derimod til BO, så oplyser de, at vi har en god pension – vi betaler jo 15,79 %, af 
vores løn hver måned, hvor andre offentligt ansatte kun betaler 13 %.
Hvem og hvad skal jeg nu tro på?

Af Martin ONeill, Københavns 
Brandvæsen

Hvem skal jeg tro på? 
 
Er du ansat som funktionær, og 
tror du, du kan leve af den pension, 
der bliver indbetalt hver måned til 
Pensam, så kan du godt tro om igen.  
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»DE  GRÅ  SIDER«

 Problemer med Alkohol?
-Her kan du få hjælp

 Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere           
 (AA) på tfl. 70 10 12 24 eller til Ib Frøby på tlf 36 16 61 85.
 Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne

 Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet:    
 www.anomyme-alkoholikere.dk
 Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at   
 gøre noget ved det! 

Redderelever og madpenge

I Københavns Brandvæsen er vi med tiden blevet rigtigt gode til at tage imod 
redderelever og integrere dem i vores dagligdag på stationerne. Men en ting, jeg 
som kontaktperson ofte hører, er, at eleverne oplever, at det er for dyrt at spise 
med på stationerne. Mange roder forlanger 50 kr. for morgen- og aftensmad og 
måske lidt brød til den efterfølgende morgen. Vores elever er kun på elevløn og 
er, når de kører med som overtallig, sat ud til tjeneste og spisning 3 gange om 
ugen. Eleverne overnatter ikke på stationerne og har derfor ikke mulighed for at 
spise med den efterfølgende morgen. Mange af de pengekasser, der er tilknyttet 
roderne, finansierer også delvist julefrokoster og andre arrangementer, som 
reddereleverne ikke har mulighed for at tage med til. 

Hermed en opfordring til at fortsætte den gode tendens og fastholde, at 
Københavns Brandvæsen er den bedste praktikplads i redderuddannelsen. Lad dem 
slippe lidt billigere – det vil blive værdsat.

Just Kielberg
faglig sekretær, BO

Bemærkning til Martin O`neill.

Redaktøren har orienteret mig om din artikel, 
jeg har forgæves forsøgt at få kontakt til rette 
person i PEN-SAM. Jeg ved godt hvem I har 
haft ude til mødet. Hun har desværre skiftet 
ansvarsområde i PEN-SAM. Jeg skal nok bore 
i dette og vende tilbage med resultatet her i 
bladet, for det kan jo ikke være rigtigt, at du og 
evt. andre sidder tilbage med den forståelse.

Med venlig hilsen
Søren Tipsmark

Næstformand/kasserer, BO
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»DE  GRÅ  SIDER«

INDLÆG TIL »DE GRÅ SIDER« MAILES TIL :

tk507brandmanden@get2net.dk

»De Grå Sider« er dine frie sider til små indlæg og kommentarer, 
både positivt og negativt.

Spørgsmål til BO eller din faglige klub.
Sjove historier fra din station.

Kort sagt, alt hvad der ligger dig på sinde.
Du må også gerne være anonym, bare redaktøren kender din ID.

Ring eller mail til mig.

Redaktøren

”Brandfolkenes Feriehusforeningen indkalder til ekstraordinær generalforsamling
Torsdag d.1 marts 2007 kl 19.00 i BI´s lokaler st. Ø.

    Dagsorden:
1. 1.    Valg af dirigent
2. 2.    Forslag til ændring af foreningens love. 

Bestyrelsen foreslår administrative ændringer af lovene.
Se opslagene på stationerne og på foreningens hjemmeside www.bf-f.dk
  

På foreningens vegne
 Svend Erik Seidler
     Formand”

GENERALFORSAMLING

BO- Brandfolkenes Organisation afholder generalforsamling

Tirsdag den 13 marts, kl.19.00

- i Amager selskabslokaler, markmandsgade.
- Dørene åbnes kl.18.00
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VOLDSOM BRAND I

Voldsom brand i autogummilager i Valby

Tirsdag eftermiddag klokken lidt over 3 blev Københavns Brandvæsen sendt til 
meldingen ”ild i bygning” i et autogummilager på Gammel Køge Landevej 69 i Valby.

Station Vesterbro mødte først og konstaterede en kraftig røgudvikling fra bygningens underetage, og der 
blev hurtigt lagt en B/C-udlægning ud. Det første C-rør blev indsat i bygningens underetage, og da en dør til 
værkstedet åbnedes, kunne man se, at underetagen var totalt overtændt.

  Vagthavende brandinspektør meddelte hurtigt, at der kun ville blive tale om udvendig slukning, da 
der var acetylenflasker i bygningen. Denne beslutning blev taget for at tilgodese mandskabets sikkerhed, og 
samtidig var man ikke glad for bygningens konstruktion.
  
  Der blev kaldt ekstra køretøjer til indsats på bagsiden af bygningen, hvor pionererne havde åbnet 
bygningen flere steder. Der blev knoklet med den anden B/C-udlægning, og da vandforsyningen tæt på 
brandstedet ikke var tilstrækkelig, blev der valgt en brandhane ca. 500 meter fra brandstedet for at sikre 
rigelig vandforsyning.

  Branden udviklede sig voldsomt, og røgudviklingen var enorm. Røgfanen drev ud over baneterrænet, og 
togdriften måtte indstilles. Gammel Køge Landevej måtte lukkes, og dette gjorde, at mange af københavnerne 
blev berørt af branden. 
 
  Autogummilageret havde ry for at ligge inde med næsten alle typer dæk, og når man så mængden af 
dæk i og omkring bygningen, var dette ry ingen overdrivelse.

  De omkringliggende bygninger blev sikret mod brandspredning med C-rør, og den voldsomme brand 
blev dæmpet med 6 C-rør, 2 HT-rør samt vandkanon på stigetop. 
Klokken ca. 22 var branden slukket, og mandskabet kunne pakke og køre hjem til et velfortjent bad. Der blev 
foretaget eftersyn to gange i løbet af natten, hvor der blev afslukket små ildreder. 

  Da der opstod mistanke om asbest i bygningen, traf brandinspektøren den fornuftige beslutning, at 
indsatsmandskabets indsatsbeklædning skulle indpakkes forsvarligt i gelposer og gule sække. 
Procedurerne og sikkerheden vedrørende indsatser på asbestforurenede brand- og skadesteder vil blive berørt 
i næste nummer af Brandmanden.
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NYE MASSAGESTOLE

Af: 833 Kenn Larsen
og 507 Tommy Kjær

Det har længe været et ønske fra brand- og ambulancemandskabet i Københavns 
Brandvæsen at få massagestole på stationerne, så man kan lindre ømme og trætte 
muskler. Men på grund af stationernes sparsomme budgetter har det til en vis grad 
været problematisk at afse de fornødne økonomiske midler til dette formål.

  
Efter samarbejde mellem 
fysioterapeut Pernille Uhrskov, 
stationschef Knud Pilgaard og 
ambulancemester Nils Lyng 
er det lykkedes gruppen at 
overbevise brandchef Jan Axlev 
om, at massagestolene fra »Ville 
Norden« var et godt produkt, 
som brand- og ambulancefolkene 
vil kunne have stor glæde af på 
stationerne.

Massagestolene kan bruges som 
forebyggelse af rygproblemer eller 
bare som et redskab til at slappe 
af i, eller man kan bruge stolene 
til at få løsnet musklerne efter 
træning, øvelse, ildløs og kørsel 
med patienter.

Dette tiltag er klart 
et personalegode, 
men massagestolene er dog ikke 
en erstatning for den daglige 
træning af ryggens muskler.

En stor tak til Pernille Uhrskov, 
Knud Pilgaard og Nils Lyng for det 
arbejde de har lagt i det og tak 
til brandchef Jan Axlev, fordi han 
fandt pengene til stolene.
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BRAND I VESTERGADE

Ildløs i ældre bygning i Vestergade

Det havde været en vagt med flere større indsatser. Tidlig fredag formiddag havde Københavns 
Brandvæsen slukket en tagbrand i en ejendom, hvor håndværkere havde været uforsigtige med 
varmt arbejde, og midt på natten havde en ildspåsætter antændt en barnevogn i Holsteinsgade 
på Østerbro, og trapperummet var overtændt, da brandvæsnet ankom.

  Klokken 7.00 lørdag morgen blev en standardudrykning sendt til røg fra tag i Vestergade i det indre 
København. Ved ankomsten til stedet kunne mandskabet konstatere, at der var lidt røgudvikling, men ikke 
noget alarmerende.

  Ejendommen benyttes fortrinsvis til erhverv, og det var derfor vanskeligt at få adgang til de forskellige 
lejemål. Efter 15-20 minutters søgen blev branden lokaliseret til et firma i tagetagen. Det viste sig hurtigt, at 
branden havde stået længe, og at omfanget var større end først antaget. 
  Herefter tog indsatsen fart, og kort tid efter faldt etageadskillelsen sammen, og branden blussede voldsomt 
op. Der blev nu indsat flere styrker for at begrænse brandudbredelsen, og det blev en langvarig indsats med 
et stort skærearbejde, af pionererne, på grund af de vanskelige adgangsforhold samt det forhold, at gulvet i 
tagetagen var styrtet sammen.

  Ved middagstid blev mandskabet afløst, og først ved 16.30-tiden kunne sidste køretøj forlade brandstedet.
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EN ANONCE I BRANDMANDEN 
BETALER SIG.

BRANDMANDEN BLIVER LÆST 
AF BRAND OG REDNINGS-
BEREDSKABER I HELE DAN-
MARK.

ANONCESTØRRELSE:
1/1 SIDE
1/2 SIDE
1/4 SIDE

Anoncesalg:
Redaktør
Tommy Kjær
Mobil: 41 115 507
E-mail: tk507brandmanden@get2net.dk
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SENIORNYT

De sidste 2 fredagsmøder i denne vintersæson:
FOA 1 på Vilhelm Thomsens Alle 9 i Valby.

Fredag den 16. marts 2007 kl. 10.00 – 14.00
Fredag den 13. april 2007 kl. 10.00 – 14.00 (sidste møde i foråret) 

På fredagsmødet i december spiste vi 
vores årlige julefrokost. 66 medlemmer 
mødte op med godt humør, der var sang 
og musik og et enkelt lotteri, og der var 
en rigtig god julestemning.
Maden, som bestyrelsen de tidligere år 
har arrangeret, blev denne gang leveret 
af Restaurant Hummeren i Ishøj Havn.
Det var god og rigelig mad til en fornuftig 
pris, og denne gang var bestyrelsen ikke 
lænket til køkkenet, men kunne deltage i 
frokosten. 
Det kan vi godt gentage en anden 
gang, når der igen står julefrokost på 
programmet.

Mad er godt, men meget mad er meget godt 
og her blev der gået til den....

Tag ægtefællen med. 
Onsdag den 21. marts kl. 10.30 er der mulighed for et besøg på museet for 
moderne kunst ARKEN ved Ishøj Strand. Når vi har set museet og udstillingen, er der 
frokost i Restaurant Hummeren i Ishøj Havn, hvor der serveres 3 stk. smørrebrød og et 
glas fadøl og en snaps. 
Hele arrangementet fås for 115 kr. pr. deltager.
Udstillingen på museet er af den amerikanske billedhugger Duane Hanson: 
”Skulpturer af den amerikanske drøm”. (Der kan læses mere på 
www.arken.dk)
P.s. Vil du med, så er tilmelding bindende og skal ske senest onsdag den 14. marts til 
Bent Wenneberg (tlf. 59 43 24 20) eller Bent Nielsen (tlf. 36 49 01 87, striksi@tiscali.dk).
Betaling ved fremmødet.
Kommer du med tog og bus:
Det tager kun 25 minutter at komme til ARKEN fra Københavns hovedbanegård eller Køge. 
Tag S-tog linje A eller E til Ishøj Station, hvor buslinje 128 kører direkte til museet.
Kommer du med bil:
Med bil fra København køres ad E20 til afkørsel 26 mod Ishøj Strand.
Med bil fra Syd- og Nordvestsjælland køres ad ringvej O4 til afkørsel 6 mod Ishøj Strand.
Kommer du over Storebælt, får du 40 %’s rabat på brotaksten (mod forevisning af 
udtursbilletten), når returbilletten købes på ARKEN.

Se rute og busplan på næste side
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SENIORNYT

Værks Benny Larsen Vievang Alle 26 2610 Rødovre 13-03-07 75 år

Depot Karsten Ljørring Ryparken 58, 2.tv. 2100 Kbh. Ø 15-03-07 90 år

610 Jørgen Andersen Blommevej 2 A 3060 Espergærde 16-03-07 70 år

644 Bent Mindak Møllevej 4, bolig 8 4140 Borup 31-03-07 70 år

57 enke Lillian Nielsen Tofthøjparken 3 4130 Viby Sj. 02-04-07 80 år

660 Gunnar Jacobsen Fjordvej 14, 3 3390 Hundested 06-04-07 70 år

131 Orla Tinghus 
Jensen

Strandvejen 19 E 3770 Allinge 07-04-07 75 år

29 Vagn Lindhardt Stilledal 20, 1. 2720 Vanløse 27-04-07 80 år

621 Gunnar Hansen Fuglebakkevej 92, 
2 tv, lejl. 1

2000 29-04-07 70 år

 
Husk! Sommerudflugten onsdag den 6. juni 2007.

Vi tager meget gerne imod nye medlemmer. Man kan også tilmelde sig på e-
mail.
Har du en e-mail-adresse, så send den venligst til mig!

Sven Præst
spsp@ishoejby.dk

RUNDE FØDSELSDAGE I MARTS OG APRIL

BUS 128

VEJKORT TIL 
ARKEN

ARKEN



SPORT
Leveret af BI-news
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Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf. 28 86 48 02, e-mail: henrik834@yahoo.dk

BI-news i Brandmanden
BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt
uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi… 

Alle artikler kan læses på www.bi-sport.dk
VH Henrik 834, BI-news redaktør

Golfafdelingen
Den årlige golfmatch mod politiet blev i år afholdt i Roskilde
Golfklub.
En storslået efterårsdag i oktober måned skulle dysten afgøres. Og
lad mig sige de med det samme: Politiet var for stærke i år.
Formiddagens Foursomes gav lidt spænding idet…

Læs det hele i BI-news nr. 163 

Bjergklubben
Bjergklubben har haft en rigtig god sæson og der er blevet klatret rigtig
meget i forhold til sidste år. Vi har fået et godt samarbejde i gang med
Frederiksberg Ungdomsklub og vi har allerede nu, skrevet os på til næste 
år igen.
Men vi må se i øjnene, at sæsonen for udendørs klatring er forbi, derfor
rykker Bjergklubben indendørs og besøger forskellige…
Læs det hele i BI-news nr. 164 

BI’s bestyrelse informerer
BI’s Generalforsamling 2007 

28. februar kl. 19.00 
BI’s lokaler st. Ø.

MTB / Cykelafdelingen
Nyt fra MTB/CYKELAFDELINGEN:

Vi træner hver søndag i vinterhalvåret med startmødested Mosehuset v. 
Hareskovvejen.
Mødetid kl. 9:00 og så kører vi nordpå.
Du/I er velkomne til at stige på undervejs, blot du står klar til at flette
ind. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til:
Thomas 270 på 22 363 361.
Læs det hele i BI-news nr. 163 

ERGOmeterafdelingen
ERGOMETERRONING

C2-Cup 1. afdeling
Så fik vi overstået 1. afd.  C2-Cup. Selvom det er tidligt på
sæsonen, blev der indberettet mange flotte resultater. Det er rart at 
se så mange nye navne på listen, især velkommen til Dorte fra
Politiet. Næste gang er det 500m og der må vi håbe, at antallet af
deltagere stiger.
Læs det hele i BI-news nr. 163 

O-løbsafdelingen.
Orienteringsafdelingen har afsluttet sæsonen med FKBU s 
Unionsmesterskabsløb /BI klubmesterskab.
Her deltog: 226 Thomas, 870 Gert, 842 Michael og Vcm. Karl Hovgård.
Der blev løbet i Hareskovene. Karl Hovgård

Læs det hele i BI-news nr. 164 

www.bi-sport.dk

ERGOmeterafdelingen.
Guld til BI ved Sjællandsmesterskaberne.
Ved et tyndt besat Sjællandsmesterskab i Kalundborg vandt 181 
John Busk sit heat og klasse 50 + letvægt i tiden 6.55,2 min.
Det kunne have været meget bedre, hvis brandmændene…

Læs hele beretningen i BI-news nr. 164 

Fodboldafdelingen.
De 2 nye holdledere for seniorfodbold vil gerne præsentere sig selv….
Vi hedder Marcus Børling (621) og Tim Larsen (619) fra Hold 2003.
Begge har vi spillet en smule fodbold før vi startede i Brandvæsenet,
og Tim gør det stadig i Boldklubben Søborg.
Det er vores indtryk at Københavns Brandvæsen har en…
Læs det hele i BI-news nr. 165 

WPFG 2009
Næste gang World Police & Fire Games afholdes bliver det i Vancouver i Canada….!! 

Dato: 31/7 - 9/8 2009…..
INFO hos Per 871 på 2686 4800 eller Henrik 834 på 2686 4802



Brandfolkenes Organisation
Vilhelm Thomsens Allè 9
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Set af fotograf
Gert Jensen

To patienter måtte klippes ud efter påkørsel med køretøj fra TV2. 
Ambulancelederfunktion oprettet.

Brand i fakta butik-
-det tar´kun 5 minutter...

To 15 årige hvalpe stjal F26 fra 
værkstedet i Ragnhildsgade, men 
blev heldigvis pågrebet af politiet 
efter at de havde påkørt en gara-
geport, en bil, tre campingvogne 
og en jernlåge.

En mand dræbt i 
Gravervænget.

John E. Pressefotograf i mere end 
50 år omkom i brand i sin lejlighed.


