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Forsidefoto: 
Vestegnens brandvæsen demonstrerede godt 
samarbejde med ambulancerne fra København og 
Falck, ved dette trafikuheld med en minnibus, om 
natten den 11-01

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang i 
øjeblikket, og på nuværende tidspunkt (1.1.2008) 
er der endnu ikke kommet et reelt udspil på bordet 
vedr. lønnen. Der er kommet nogle mindre delforlig 
i forhold til frihed o. lign.; men vi afventer et 
egentligt hul i forhandlingerne. 

  Vedr. arbejdstidsregler for amb.folk, som er et mål 
for os som en del af OK2008, må vi efter 3 møder 
erkende, at arbejdsgiver ikke er så interesseret i 
en egentlig aftale, som vi havde håbet. Vi må også 
erkende, at lysten fra samme side af bordet også er 
begrænset, når vi taler om en sammenskrivning af 
de forskellige overenskomster i vores fag.

  Tiden begynder også at nærme sig, hvor det 
længe ventede udbud omkring ambulancekørsel 
skal komme, og der gættes flittigt på, hvad det 
kommer til at indeholde. Jeg vil ikke gætte på noget 
her; men jeg TROR, at vi vil se skærpede krav 
for de personer, som skal udføre denne opgave i 
fremtiden. 

  I Gentofte har kommunen opsagt en brandmand, 
som har gjort sin pligt og benyttet sin ytringsfrihed, 
hvilket er skræmmende for alle offentligt ansatte. 
Sagen bliver nu indbragt for ombudsmanden. 
Som yderligere komplikation i sagen, dog til 
medarbejderens fordel, er det kritikken af et 
radiosystem, som har kostet jobbet. Imidlertid har 
der seneste den 30.1.2008 været en fejl i systemet, 
som betød, at en ambulance kom 7 minutter 
for sent frem til patienten, og da var patienten 
desværre død. 

  Omkring OK2008 og sagen fra gentofte vil disse 
blive uddybet når de er afsluttet.
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PERSONALIA

Taksigelser:
Mange tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben, for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag.
224 Poul Petersen

En stor tak til Seniorklubben, for den venlige hilsen til min 85 års fødselsdag den 20. november. 210 Svend Holst

Tak til Seniorklubben, for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag. Poul H. Pedersen, Gentofte

Afgange. Københavns Brandvæsen.
Redder 581 Brian Bruun Knudsen afgår med udgangen af februar måned.
Brandmand 368 Niels Ørum Schmidt afgår med udgangen af marts måned.

Den 01. november 2007 blev følgende redderelever færdigudlærte.
106 Morten Basballe
111 Tim Charlie Jensen
136 Nick Hedelund Berg
188 Jeppe Thorup Fauerby
189 Pia Stjernholm Christiansen
288 Jesper Drost Holm
292 Simon Kjeldgaard Nielsen
304 Michael Lauritsen.

Den 31. januar blev følgende redderelever færdigudlærte:
315 Thomas Kähler
317 Mikkel Pamperin Kartman Christiansen
335 Jonathan von der Recke Kamaatari
352 Thomas Eggert Sørensen
359 Rudy Lasse Ørskov Peter
364 Joakim Bo Dideriksen
549 Per Rybjerg Thomsen
551 Michael Gomeez Perez

Ansættelser:

Brandmester 346 Kim Nørregaard Christensen er pr. 01. januar ansat som vicebrandinspektør.
Redder 540 Martin Jesper genansættes pr. 01. februar.
Brandmand 935 Bo Løfstedt Andersen er pr. 01. marts ansat som vicebrandinspektør.

Den 01. februar ansættes følgende som redderelever:
113 Jacob Guldbæk Jørgensen
115 Martin Chris Westphal Matzen
126 Michael Blinaa
128 Jon Madsen
130 Jens Tvarnø
166 Daniel Nerup Olsen
178 Casper Nybroe
196 Troels Birk Tofte
199 Christian Fisker
215 Søren Rømer Olsen
226 Tim Toft Poulsen
273 Morten Nygaard
284 David Post Møller
357 Christian Vangsgaard
370 Morten Herstrup-Hansen
504 Kenneth Pheiffer Kutters
525 Sami Rahim Saaie
529 Josephine Arp-Hansen

Tusind tak til seniorklubben ved min 70 års fødselsdag. Tidligere 64Tidligere 646 ”lille” Svend ( puddelhunden )
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Den 6. december kl. 11.51 opstod der brand i 2 rygekabiner på Thulebasen. Den første i 
Den Amerikanske Klub (billederne), med en sådan kraft, at hængsler på svingdøre mere 
end 20 meter væk blev revet af. Alle nåede at blive evakueret ud af klubben, inden 
eksplosionen kom, og branden udviklede sig.

BRAND I RYGEKABINER

Heldigvis havde vi på daværende tidspunkt kun omkring 
minus 23 grader, så vi skulle ikke også slås med ekstrem 
kulde. På tidspunktet er der totalt mørkt hele døgnet – en 
faktor, som også spiller ind under redningsarbejde. 

Jørgen W.

Personalefest i Københavns Brandvæsen 2008
Fra idé til virkelighed

Det er nu en realitet, at 
personalefesten i Københavns 
Brandvæsen bliver afholdt, 
nemlig i Østre Gasværk lørdag 
den 31. maj 2008 kl. 18.30 
for alle ansatte i Københavns 
Brandvæsen med ledsagere.

Jeg har i lang tid gået med 
idéen og tanken om at 
lave en stor personalefest 
for alle os, som er ansat i 
Københavns Brandvæsen. Mine 
forudsætninger for dette initiativ 
hænger nøje sammen med, 
at jeg har spillet rockmusik i 
mange år og arrangeret en del 
koncerter igennem tidens løb.
På det sidste af de 2 kurser, jeg 
var på, da jeg blev uddannet 
til den fleksible enhed, blev 
afholdt inde på St. H. På 
hovedbrandstationen fik vi 

kursister en god præsentation og 
indsigt i de forskellige afdelinger, 
bl.a. Brand & Redning og 
Forebyggende Afdeling. Her fik jeg 
en klar og god fornemmelse af, 
at disse kollegaer også ønskede 
at ”rive de gamle vægge ned” og 
bygge broer i stedet for at grave 
grøfter i forhold til os ansatte i 
udrykningsstyrken. Dette gav mig 
en god fornemmelse i maven, hvor 
jeg følte, at det var nu, tiden og 
timingen var inde til at lave en 
personalefest for os, alle de ansatte 
i det nye brandvæsen. Så set i 
bakspejlet var dette det egentlige 
startskud til mit initiativ.

I efteråret 2007 fortalte jeg 
stationschef Niels Lauridsen om 
min idé, og han syntes, at vi skulle 
præsentere idéen for brandchef 
Jan Axlev, hvorefter jeg lavede et 
personalefest-oplæg, som blev 
præsenteret for brandchefen og 
HR-chef Merete Sørensen. Begge 

var fantastisk positive over for 
oplægget og helt med på idéen. 
Axlev kunne godt tænke sig, 
at jeg præsenterede oplægget 
for chefgruppen, hvorefter 
jeg blev inviteret til det næste 
chefgruppemøde og fortalte om 
idégrundlaget for en personalefest 
i Københavns Brandvæsen. Også 
i chefgruppen blev oplægget med 
en personalefest i Brandvæsenet 
modtaget utroligt positivt – og 
idéen var nu blevet til virkelighed.

Nu vil nogen så nok spørge: 
Hvorfor denne fest, og hvad 
er hele idégrundlaget for den? 
– Jeg mener, at en årlig og 
tilbagevendende personalefest, 
hvor alle ansatte med påhæng 
mødes på kryds og tværs i et noget 
anderledes element, på længere 
sigt kan være med til at bidrage til 
og skabe et bedre arbejdsmiljø på 
en uformel og inspirerende måde. 
Samtidig har man jo også mulighed 



PERSONALEFEST

pensionskassen for tra� kfunktionærer ved 
Hovedstadsområdets Tra� kselskab 

(CVR-nr. 24 25 55 57)

holder ifølge § 5 i vedtægten 
ordinær generalforsamling onsdag den 02.04.2008 kl. 09.00 
på Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge

DAGSORDENEN ER:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om god-
 kendelse af årsrapporten
4. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling

Generalforsamlingen bliver holdt sammen med årsmødet i forbrugergruppen for Tra� kfunktionærernes 
Pensionsordning i Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab.

På årsmødet i forbrugergruppen i Tra� kfunktionærernes Pensionsordning er der ud over de punkter, der 
er fastsat i forretningsordenens § 1, følgende punkt på dagsordenen:

• Beslutning om ændring af reglerne ved kritisk sygdom

Alle, der er medlemmer af pensionskassen eller pensionsordningen kan ifølge § 12 i vedtægten for 
pensionskassen og § 2 i forretningsordenen for pensionsordningen, deltage i generalforsamlingen og 
årsmødet.

Hvis du vil deltage, skal du melde dig 
til senest fem dage inden mødet. Det 
gør du ved at ringe på telefon 
44 39 31 70 eller sende en mail til 
aab@pensam.dk. 

Alle deltagere får materiale med 
posten før mødet.

for at kombinere det faglige og det 
sociale i form af en dejlig aften, 
som forhåbentlig alt i alt ender ud 
i en rigtig god oplevelse, hvor alle 
vi ansatte føler et tilhørsforhold til 
Københavns Brandvæsen.

Festen kommer til at foregå den 
31. maj 2008 i Østre Gasværk. 
Her mødes vi kl. 18.30 til en 
velkomstdrink, og der vil så være 
en dejlig stående buffet. Herunder 
vil der være en revy, som er lavet 
af og med ansatte i Københavns 
Brandvæsen. Ved ca. 21-tiden vil 
live-bandet Skipper Just Frost (se 
pressemeddelelsen om bandet 
andet sted i bladet) gå på scenen 
og spille i 2 x 1 time. Ca. kl. 
23.15 vil der være en dj, som 
sublimt rammer aldersgruppen 
i Brandvæsenet, 21-60 år, uden 
nogen form for tekno-helvede, 
hvor der er dans til den lyse 

morgen. Undervejs vil der også 
være natmad.

I forhold til Brandvæsenets 
økonomi er der en egenbetaling til 
festen på 175 kr. pr. person, hvis 
man ønsker at deltage, ligesom 
drikkevarer vil være for egen 
regning.
Man vil kunne købe billetter til 
festen i receptionen på St. H fra 1. 
marts 2008 og frem. 

I forbindelse med festen har vi 
nedsat 3 arbejdsgrupper:
- en revygruppe ved vicebrandchef 
Søren Brydholm
- en forplejningsgruppe ved 
stationschef Niels Lauridsen
- en promotiongruppe ved 
undertegnede, 521 Lars Lorentzen
Skulle nogen have lyst til 
at deltage i en af disse 
arbejdsgrupper, så er man 

meget velkommen til at kontakte 
ovenstående personer.

Er der opbakning, og bliver festen 
en succes, vil det blive en årligt 
tilbagevendende begivenhed, men 
på sådan en måde, at datoen 
bliver på den næste rode, som 
er på vagt. På denne måde vil 
det køre i ring, så det ikke altid 
rammer den samme rode, som er 
på vagt, når festen holdes.  

Jeg håber, at der blandt alle jer 
i Københavns Brandvæsen vil 
være en god, bred opbakning til 
denne fest, og at vi alle mødes 
med parolen fest og godt humør 
den 31. maj 2008 kl. 18.30 i Østre 
Gasværk, Kbh.
Rigtig god fest til ALLE og vel mødt 
i Gasværket.

Bmd. 521 Lars Lorentzen
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Brandfolkenes klub Frederiksberg  
BKF

Konstitueret Formand: 
Jan Hemmingsen 5082

Telefon:
28 98 41 88

E-mail: 
jahe02@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

Formand: 
Lars Ousen 355
Fælledvej 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@rudersdal.dk

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Intet nyt fra BRH

Intet nyt fra GBK

Kære kollegaer

Håber I alle er kommet godt ind i det nye år 2008
Som Formand for Brandfolkenes klub København - vil jeg hermed opfodre 
jer til at møde op på vores generalforsamling, - Mandag d.25.februar 
kl.19.30 samt Tirsdag d.26.februar kl.09.00 

Jeg vil også i denne forbindelse opfodre jer til at læse min udsendte 
årsberetning fra (januar-december år 2007) 
Jeg har ofte skrevet og tit sagt - at hvis man vil gøre sin indflydelse 
gældende, så kræver det at man deltager i kampen.
Så derfor - mød op og deltag på jeres generalforsamling…!

Med Venlig Hilsen
og på vegne af bestyrelsen

Lars Ousen - Formand
Brandfolkenes klub København 

Intet nyt fra BKF
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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
E-mail:

jfs@wegeberg.eu
Mobil Dk:

+45 60 86 78 7
Mobil GL: 

 +299 594490

Formand:
 Michael Schou 54

Telefon  22 78 25 09
E-mail: 

 ms@vestbrand.dk

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Vi holder generalforsamling i den faglige klub torsdag den 6. marts 
kl. 16.30 i tømmerforbundets lokaler på hovedvejen i Glostrup.

Vestegnens Brandvæsen er overgået til en 4-års 
virksomhedskontrakt fra den 1. januar 2008.

Ny løn 2007 er desværre løbet ind i nogle tekniske vanskeligheder, 
så medarbejderne må desværre væbne sig med tålmodighed. Vi 
arbejder på, at det kommer på plads så hurtigt som muligt, men det 
er stadig med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007.

Med venlig hilsen
Michael Schou

Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle et rigtigt godt 
nytår. Jeg håber, at alle – både dem, der var på arbejde, og dem, 
der havde fri – kom ind i det nye år på en sikker og god måde.
Dernæst vil jeg takke for alle de tilkendegivelser, jeg har fået, både 
via mail og pr. telefon igennem året, der gik, på mine indlæg om 
”dårlig ledelse generelt”. Det har været meget positivt at opleve. 
Indlæggene har også haft sendt mig en tur på den øverste direktørs 
gulvtæppe, hvilket var en munter oplevelse, som jeg her skal skåne 
læserne for.

Fortsættes på side 8

Intet nyt fra Tårnby
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THULE FORTSAT

En god kollega skrev til mig: ”Jamen, er det da kun os, der kan se, at den er gal?!” Nej, det er det ikke, og 
derfor vil jeg her bringe et indlæg fra landets største avis, Søndagsavisen, fra tidligere på året 2007. Problemet, 
eller problemerne, er jo ikke kun centralt, men landsdækkende, fra nord til syd, eller som den faste klumme, 
ugebladet Familie Journalen har: Fra Thule til Gedser.
Sluttelig vil jeg gerne rette en tak til Morten Outzen, Søndagsavisen og Lars Meibom for tilladelsen til at bringe 
indlægget. Nyd dette indlæg, bedre kan det vist ikke siges.

De bedste hilsner til alle
Jørgen Wegeberg
Tillidsmand
Brand- & Redningstjenesten
Thule Air Base

Nøglen til medarbejderloyalitet
Af Lars Meibom

Arbejdsglæden og medarbejderloyalitet hænger unægtelig sammen. Når vi er glade på vores arbejde, er vi som 
regel også glade for vores arbejde. Og hvem har lyst til at skille sig af med noget, man er glad for

En vigtig faktor ved arbejdsglæde og vores ønsker om at blive på den nuværende arbejdsplads er lederens 
evner til at lede mennesker, eller daglig ledelse.
Imidlertid viser undersøgelser, at mange medarbejdere vurderer, at deres leders evner som personaleleder 
ligger i den mindre gode ende af skalaen. De ser lederne som enten faglært dygtige, men uden gode 
personaleledelsesmæssige evner eller som decideret svage ledere, som hverken er fagligt eller ledelsesmæssigt 
dygtige.
Det er ingen nyhed, at danske virksomheder har svært ved at finde nok arbejdskraft. Kampen om de dygtige 
medarbejdere intensiveres. Samtidig skrumper arbejdsstyrken i Danmark: de små, yngre generationer er på vej 
ind på arbejdsmarked, mens de store, ældre generationer går på pension.
En undersøgelse foretaget af Dansk Industri viser, at over 80 procent af virksomhederne allerede nu har 
oplevet problemer med at finde arbejdskraft nok. Samtidig betyder den lave arbejdsløshed, at det er lettere at 
skifte job, hvis man ikke er tilfreds, med det man har.

Medarbejderne udgør virksomhedens ressource, og det koster penge og tid at rekruttere nye medarbejdere. 
Netop derfor er det helt centralt for den enkelte virksomhed at sørge for, at medarbejderne er glade for deres 
job.
Ledernes evner som ledere har direkte indflydelse både på arbejdsglæde og loyalitet. En undersøgelse fra 
rådgivningsfirmaet Ennova A/S viser, at medarbejdere, der anser deres nærmeste leder for svag, udtrykker 
markant lavere troskab over for deres arbejdsplads. Næsten halvdelen giver udtryk for, at de overvejer at 
forlade jobbet inden for de kommende to år. For medarbejdere, der ser deres ledere som en helstøbt leder med 
både faglige og personaleledelsesmæssige kvalifikationer i orden, er tallet bare syv procent.

Der er altså brug for ledere, der er dygtige til at lede mennesker, hvis man som virksomhed vil holde på 
dygtighed og erfaring. Der er flere ting, man kan gøre i virksomheden for at udvikle ledelseskvaliteten – og 
dermed arbejdsglæde og medarbejderloyalitet.

Fortsat fra side 7
Thule
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Side 

9
 Lars fra København

THULE FORTSAT

For det første kan man opgradere lederens kompetencer på det personaleledelsesmæssige område med 
kurser og uddannelse i ledelse. Der bliver i dag udbudt en lang række kurser om ledelse generelt, men også 
om konkrete problemområder, som hvordan man kan anvende medarbejdersamtale, eller coaching som 
ledelsesværktøj.
For det andet er det en god ide at sørge for at have en klar strategi for, hvordan man rekrutterer og udnævner 
sine ledere. Alt for mange ledere bliver udnævnt på baggrund af deres faglige kundskaber, og vi må 
desværre se i øjnene, at faglig dygtighed ikke automatisk betyder gode lederevner. Derfor kan det være af 
stor betydning, at man i 
udvælgelsen af virksomhedens 
ledere lægger mere vægt på 
netop ledelsesmæssige evner 
og kompetencer.

At lede mennesker er ingen 
let disciplin. Det kræver viden, 
personlige kvalifikationer og 
ikke mindst praktisk erfaring at 
lede og motivere medarbejdere 
både i det daglige arbejde 
og på sigt. Hvis man vil 
holde på virksomhedens 
dygtige medarbejdere, er 
det derfor vigtigt at være 
bevist om at udvælge 
og kompetenceudvikle 
dygtige ledere til glæde 
for både virksomheden og 
medarbejderne.

Lars som er side 9 brand-
manden denne gang er 
brandmand på st. Fælled-
vej. Her har han gennem-
gået en uddannelse, der 
gør ham i stand til at køre 
den fleksible enhed han 
står foran. I baggrunden 
er det Østre Gasværk, der 
danner rammen om den 
første store personalefest i 
Københavns beandvæsen. 
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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! 

En STOR Tak til mine kollegaer, Brandvæsenets 
Idrætsforening, Brandfolkenes Klub København og 
Københavns Brandvæsen  for
opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum. 

Venlig hilsen, Bmd. 158 Torben Zaremba

Hvem er de dog?

 
Hvad er der dog sket med min gode, gamle arbejdsplads, når utilfredsheden kun kan 

tilkendegives anonymt?

Hvor er det mod og mandshjerte, der burde kendetegne enhver brandmand i både ord 

og handling, når hele 3 anonyme kritiske indlæg har fået spalteplads i Brandmandens 

decembernummer. Der er indlæg fra en ”ikke 41-årig”, en ”anonym” og en ”tidligere meget 

positiv medarbejder”.

Det holder ikke!

Er det frygten for repressalier eller personlig forfølgelse fra dem, der kritiseres 

– ”gentoftesagen” in mente – der er årsagen, så er den jo helt gal, men den politik kan 

jeg slet ikke forestille mig, kan være aktuel i København. Hvis der er en anden opfattelse 

eller begrundet frygt fra skribenterne, så stå dog frem med eventuelle eksempler, 

dokumentation og navngivne syndere. Kun ad den vej vil I få den fornødne opbakning.   

Jeg vil gerne her give udtryk for, at hvor berettiget og rigtig kritikken end måtte være, 

bliver den for mig hamrende uinteressant, når forfatteren ikke tør stå ved, hvad han/hun 

har skrevet, og jeg synes, Brandmanden burde holde sig for god til at bringe anonyme 

indlæg, uanset om redaktøren ved, hvem vedkommende er, eller ej. 

 
Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår til alle

 
fv. 578, John ”Judo” Jørgensen
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»DE  GRÅ  SIDER«

INDLÆG TIL »DE GRÅ SIDER« MAILES TIL :

tk507brandmanden@get2net.dk

Vedr. artikel i Brandmanden nr. 6/december 2007 på side 12-13:                  
”Er det godt nok?”

Undertegnede må helt klart præcisere i forbindelse med artiklen, som er bragt i 
Brandmanden nr. 6/december 2007 på side 12 og 13, at det absolut IKKE er det 
samlede brandmandskab på Station Fælledvej, som ønsker at give udtryk for denne 
holdning, eller som overhovedet bakker denne holdning op.

Derimod er det en enkeltmandsytring og -holdning på St. F, som kommer til udtryk i 
artiklen i Brandmanden.

Med venlig hilsen

521 Lars Lorentzen, stationstillidsmand, St. F

Min morfar, Aage Niels Sjørup Jørgensen, gik bort den 8. januar i 
år. Bisættelsen fandt sted fra Taksigelseskirken.
Min morfar var brandmand til det sidste, og i hans hjem hang 
blandt andet den gamle og slidte brandmandshjelm på væggen. 
Og han gik altid rundt med det sidste nummer af Brandmanden 
i den ene lomme og et nummer af klubbladet fra Speed Rugby 
Klub i den anden.
Morfar blev ansat i Københavns Brandvæsen den 1. april 
1949 og blev pioner den 1. november 1951. Han afgik fra 

brandvæsnet den 1. november 1983 
som overbrandmand.
Iblandt kollegerne i brandvæsenet 
gik han under flere navne: ”39 
Jørgen”, ”den uomgængelige”, 
”stødbrandechafføren” eller ”hvem er 
Montgomery, han sidder ved siden af 
Jørgensen”.

Æret være hans minde.
På familiens vegne

barnebarn Carina Sjørup Ovesen
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BRANDBILER I 100 ÅR

BRANDBILER I 100 ÅR
af SØREN RISLUND

 Den 20/12-1907 kunne Gentofte Brandvæsen 
præsentere Nordens første automobilsprøjte. To år 
tidligere havde samme brandvæsen ibrugtaget det første 
brandautomobil i Danmark.

 Automobilets indtog fik dobbelt effekt for 
brandvæsenet, nemlig både som transportør af mandskab 
og materiel til brandstedet, og på brandstedet som 
kraftforsyning til brandpumpen, som indtil da havde fordret 
stærke armes slid i timevis.

 BRANDBILER I 100 ÅR beskriver den udvikling, 
brandvæsenets køretøjer har gennemløbet siden, -fra 
de første tøffende småsprøjter til vore dages tunge og 
kraftfulde specialkøretøjer.

 Automobilsprøjten har været og er fortsat rygraden i brandberedskabet, og fortællingen om dette 
nyttekøretøjs udvikling gennem et sekel bliver nødvendigvis tillige en motorhistorisk kavalkade i særklasse. 
Dertil kommer hele den 100årige række af specialbiler, -stigevogne, redningsvogne, skumtendere, 
dykkerbiler, hydrauliske lifte, lufthavns- og industribrandbiler, -rækken af kommunale brandbiler, Falck-
køretøjer og andre synes næsten endeløs. 
    
  Men BRANDBILER I 100 ÅR er også kulturhistorie, fordi den fortæller om, hvordan samfundet 
har anvendt teknikken, og særligt de til automobilet knyttede muligheder, til at beskytte både mennesker 
og værdier og til at yde assistance i forbindelse med ildebrande og ulykker.  

 Bogens forfatter Søren Rislund, vil være kendt af mange som den ene halvdel af duoen Monrad & 
Rislund. Han har forlængst slået sit navn fast som kender af brandvæsenets og dets køretøjer, idet han 
tidligere har udgivet 6 bøger derom. Han har arbejdet på BRANDBILER I 100 ÅR i mere end 8 år.

 Søren Rislund er netop tildelt ”Årets Emil 2007” –en hædersbevisning fra Dansk Veteranbilklub for 
ekstraordinær formidling af dansk motorhistorie. Med BRANDBILER I 100 ÅR lever han til fulde op til 
denne ære.

Stort format (24,5 x 29,7 cm) / 
Stift bind
264 sider / Mere end 560 
Vejl. udsalgspris: 375 kr.
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BRANDBILER I 100 ÅR

Udover de meget præcise og detaljerede tekniske beskrivelser af brandslukningskøretøjer, lige fra de første 
håndtrukne pumper fra det 17 århundrede og frem til de mest moderne crashtendere, der mest af alt ligner 
et fartøj fra en science fiction film, bliver læseren af denne bog ført op gennem tiden og føler historiens 
vingesus. Et eksempel på en ”uhyggelig” sjov, men sand historie fra side 80, der handler om Københavns 
oprettelse af røgdykkertjenesten. ”Det er ikke en skrøne, at tidligere tiders brandmænd stoppede skæget i 
munden, som et primitivt og utilstrækkeligt filter, og kun lidt bedre beskyttelse gav en fugtig svamp eller klud i 
munden”. Vi er heldigvis blevet klogere i dag.
  Bogen er godt og overskuelig inddelt med indholdsfortegnelsen forrest, lige efter forordet. Og bagerst i 
bogen findes et register over de 154 brandvæsner, der er nævnt i bogen, samt de sider, hvorpå de er nævnt. 
På samme måde er der et register over de forskellige køretøjs fabrikater, der er illustreret i bogen. På denne 
måde er bogen også velegnet som opslagsværk.
  Det er tydeligt, at der ligger et kæmpe arbejde bag denne fremragende bog, der helt bestemt fortjener en 
plads i stuen på alle brandstationer, landet over. Og i øvrigt hos alle der har et blødt hjerte for landets brand 
og redningstjenester.
  Herunder er et par illustrationer fra bogen, der kan købes i boghandlere landet over.

Tak til Søren Rislund for en unik bog.
Redaktør

Tommy Kjær 

Dengang der var brandbiler til: 
Aalborg Brandvæsens    
Chevrolet-sprøjte fra 1962 er et 
veritabelt dollargrin. 

Gennem fire årtier byggede fabrikken 
Triangel i Odense biler; en del af disse 
blev til brandbiler, som denne, som i 
1936 tilgik Gentofte Brandvæsen, og 
siden blev fabrikbrandbil på Tuborg.

Elektromobil drejestige af Fabrikat 

Flader tilgået  
  

Frederiksberg Brandvæsen i 1911. 

Århus Brandvæsens køretøjer ca. 1925. 
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BRAND PÅ HOTEL PLAZA

Ca. 45 m2 i spisestuen udbrændte og en stor del røg skader, herunder tre værelser hvoraf 
et kraftigt, da der den 17-12 kl.01.26 udbrød brand i hotel Plaza i København.
67 gæster blev evakueret og kun en blev kørt på hospitalet til observation for 
røgforgiftning.
Da indsatsen var på sit højeste, havde brandvæsnet indsat 40 mand og var fremmødt med i 
alt 13 brand- og redningskøretøjer.

Foto: Gert Jensen
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SKIPPER JUST FROST

 Skipper Just Frost –live-bandet, som kommer og spiller til Københavns 
Brandvæsens personalefest den 31. maj 2008 i Østre Gasværk, Kbh.

Høj rytmisk barometerstand og en 
kærlighedserklæring til den levende musik.
Velkommen til bassisten Skipper, den 
gudbenådede trommeslager Søren ”Blackfoot” 
Frost og sidst, størst og ”det var lige godt 
satans” pianisten Esben Just.
Disse 3 herrer er i deres absolut 
rette element, når de fyrer op under 
deres musikalske gryderet, hvor 
hovedingredienserne er: boogie, rock, 
svedende og swingende New Orleans 
gumbo sump-blues leveret af Danmarks absolutte # 1 trio inden for denne genre, som 
gudskelov kan bevise, at en trio trods alt stadig har gyldighed. 
Initiativtager til personalefesten 521 Lorenzo garanterer for én ting, nemlig: ”at 
et mere svinagtigt smukt sammenspillet orkester ikke findes i hele kongeriget”, 

Skipper, Just og Frost

”gennemmusikalsk, 
gennemsympatisk og gennemført.” 
Så mon ikke Esben Just, og hans 
2 tro følgesvende vil sende noget 
kærlighed ud til hele Københavns 
Brandvæsen til personalefesten i 
Øster Gasværk den 31. maj 2008? 
”Hvad siger man så? – Så siger 
man tak”. Citatet er fra bandets 
nye hitsingle, som p.t. er på 
gaden, ligesom bandet netop har 
udsendt alle deres 6 cd’er i et 
box set, som hedder ”One To Six” 
– udtaler 521 Lorenzo.
Vil du vide mere om bandet, 
så tjek deres hjemmeside: 
www.spjustfrost.dk.

Rigtig god fest til ALLE ansatte 
og ledsagere i Københavns 

Brandvæsen og vel mødt til festen 
den 31. maj 2008 kl. 18.30 i Østre 

Gasværk, Kbh. – ønsker 521 
Lorenzo.
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TRAFIKDRAB I VALBY

Den 17-12 kl.09.55 blev brandvæsen, pionerer 
og ambulance alarmeret til et færdselsuheld ved 
Toftegårds Plads i Valby. Her var en kvinde og hendes 
barn blev ramt af en lastbil i fodgængerfeltet.
Desværre var kvinden død ved brandvæsnets ankomst 
og barnet blev kørt med ambulancen til skadestuen. 
Efterfølgende blev 5 chokerede tilskuere og føreren af 
lastbilen bragt til hospitalet.
Det var nødvendigt at opstille læskærme ved 
ulykkestedet, mellem lastbilen og nysgerrige tilskuere. 
Lastbil samt kørebane måtte efterfølgende spules rent 
med et HT-rør.

Tegn en anonce i Brandmanden

Brandmanden bliver læst af redningsberedska-
ber over hele landet

1/1 side
1/2 side
1/4 side

Anoncesalg: 
Redaktør Tommy Kjær

Telefon. 41 115 507
Mail. tk507brandmanden@get2net.dk
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Købehavns Brandvæsens Museumsforening 
Afholder 

generalforsamling 

Tirsdag den 1. april 2008 kl. 15.30 

I museets lokaler på st. D. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag (må være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 15. marts) 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:  Egil Buchman modtager ikke genvalg 
 og Johannes Thomsen modtager genvalg 

6. Eventuelt. 
 

Da museumsforeningen skal have opdateret medlemskartoteket, beder vi om at alle der 
er eller ønsker at være medlem om at kontakte foreningen, enten brev, tlf. eller mail. 
Museumsforeningen adresse er: 
 
Brandstation Dæmningen 
Hansstedvej 7 
2500 Valby 
Tlf. 26 86 70 20 
Mail: johtho@okf.kk.dk 
Internet: kbh-brandmuseet.dk 
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Nu er der kun 2 fredagsmøder tilbage i denne sæson, og her vil jeg bede om, at man 
lægger mærke til, at mødet i april er flyttet en uge frem. Årsagen til dette er, at det 
den 18. april er bededag og dermed helligdag, hvor fagforeningen er lukket.

Da alle nu er i besiddelse af kalenderen for 2008, vil jeg anbefale, at man sætter kryds 
ved disse datoer: fredag den 14. marts 2008 kl. 10 til 14 
og sidste møde i denne sæson:
fredag den 11. april 2008 kl. 10 til 14.

Den 14. december afholdt vi vores 
kombinerede fredagsmøde og julefrokost med 
56 fremmødte. Der var rigtig god stemning, 
der var rigeligt at spise og drikke og ikke 
mindst en forrygende underholdning.

Maden blev leveret fra Ishøj havn, Restaurant 
Hummeren, som også leverede den sidste 
år.    Det kan 
varmt anbefales. 
Københavns 
Brandvæsen er den 
største leverandør 
af medlemmer til 
Seniorklubben, 

men det er dejligt at se, at Gentofte Brandvæsen nu også 
er kommet godt med.
Nu mangler vi blot, at vores gode gamle pensionerede kollegaer i de andre 
brandvæsener også møder frem – det kunne være rigtig hyggeligt. I kan roligt møde 
op; vi har det hyggeligt, I vil blive godt modtaget, og der er plads nok!

------------------------------
Vores sommerudflugt i år er planlagt til tirsdag den 3. juni. Det er en dato, 
der også skal krydses af i kalenderen. Udflugten vil blive nærmere beskrevet i 
”Brandmanden” i april.

Runde fødselsdage i marts og april:
2. marts 2008: Kurt Dannemann Jørgensen, Hovedgaden 66 B, 3220 Tisvildeleje, 70 år
11. marts 2008: Aksel Jensen, Ringtoften 35, 1, 2740 Skovlunde, 80 år
9. april 2008: Ib Jensen, Snødevej 30, 5953 Tranekær, 70 år     
  
Husk: Hvis I får en e-mail-adresse, så send den til spsp@ishoejby.dk

Sven Præst
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SPORT 
Leveret af BI-news 

Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf. 26 86 48 02, e-mail: henrik834@yahoo.dk 
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www.bi-sport.dk 

MTB afdelingen 
Gribben 2007 
BI var igen på banen da Gribben som er et motionsløb med MTB 
skulle køres. 
Normalt kan vi stille med et hold på 10-15 mand, men vi var kun 3 
til start. Vejret var med os... Det blæste en pelikan, men…  
Læs det hele i BI-news nr. 186 

NYT fra Bestyrelsen 
Tilmeld dig og støt Foreningen 
Vi er blevet tilmeldt KlubSupport, der er et koncept, som gør det muligt
for os at tjene penge til Foreningen når vi e-handler. Du har derfor nu
mulighed for at støtte os, når du køber tøj, rejser, CD’er, bøger,
dagligvarer og en helt masse andet på nettet – UDEN at det koster dig
ekstra!  
Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig som ”supporter” på  
www.klubsupport.dk.  
Læs det hele i BI-news nr. 190 

Ergometerafdelingen 
Guld og Bronze ved DM i Kerteminde 
Sygdom, skader og vinterferie gjorde, at vi måtte stille med et lille 
hold til DM. De 5 roere gjorde det til gengæld rigtig godt og vi fik 
hvad vi kom efter. DM titlen i… 
Læs det hele i BI-news nr. 191 

Ergometerafdelingen 
3 Guld, 5 Sølv og 1 Bronze ved  Sjællandske Mesterskaber. 
Sikke en dejlig dag vi havde i Kalundborg, med masser af 
spænding og dramatik. 230 roere havde valgt at tilbringe dagen i.. 
Læs det hele i BI-news nr. 188 

Orienteringsafdelingen 
UNIONSMESTERSKAB TIL BI. 
Lørdag 3/11 havde FKBU inviteret til unionsmesterskab i Brøde-
skov i Nordsjælland. Fra BI deltog Thomas 227, Michael 842 og 
Vcm Karl H. Løbet talte samtidig som klubmesterskabsløb. 
Læs det hele i BI-news nr. 186 

Bestyrelsen informerer 
Ærestegn til Allan Carlsen. 
Danmarks Idræts-Forbund har overrakt DIF’s ærestegn til Allan 
Carlsen fra Dansk Vægtløftings-Forbund. 
Allan Carlsen, som siden 2001 har været breddeudvalgsformand i 
DVF, blev indvalgt som sekretær for DVF tilbage i 1989. 
Læs det hele i BI-news nr. 186 

Ergometerafdelingen 
C2-Cup 2007-08   3. afd. 
 

Vinder af 3. afd. blev igen 198 Torben Kristiansen, som præsterede en 
kanontid ved  SM i Kalundborg. Det ser virkelig ud som Torben har 
tænkt at vinde vandrepokalen denne vinter, men lad os nu se, hvad der 
sker på de sidste distancer…        
Læs det hele i BI-news nr. 189 

Fodboldafdelingen 
2007 blev et godt år for fodboldafdelingen, vi fik et senior hold på 
banen igen og de har gjort det rigtig godt. En fornem andenplads i deres 
række med oprykning til den næstbedste række i 2008, flot når det er 
første sæson de spiller sammen som hold… 
Læs det hele i BI-news nr. 189 

Svømmeafdelingen 
Afdelingsformanden takker af.. 
 

Formanden for svømmeafdelingen har valgt at takke af. Torben 
Zaremba vælger at takke af, fordi han ikke føler at der er tid ti
afdelingsformand længere og fordi han bor meget langt fra… 

l at være 

 Læs det hele i BI-news nr. 190 

BI fest 2008 
 

Så er tiden inde til årets store brag af en fest.  
BI’s traditionelle årsfest afholdes i år lørdag d. 29. marts kl. 18.00 i Parken 

Pris for arrangementet er kun 375,- pr person. 
 

Med i prisen får du…. 
Læs om hele dette store arrangement på:  

www-bivenner.dk  eller   www.bi-sport.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 

 

Venlig hilsen Henrik 834, BI-news redaktør 
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Set af fotograf
Gert Jensen

Ambulancen klarer små opgaver »hjemme« i 
København. Og dem er der rigtig mange af på en 
vagt og det kræver mange resurser.

Her bliver ambulanceresursen brugt på et alvorligt 
færdselsuheld i samarbejde med Vestegnens brandvæ-
sen.

Hvis man ikke har råd til raketten til 
nytårs aften, kan man jo bare, i sin 
brandert, futte juletræet af...Når sprut-
ten går ind......

To brugte, men glade brandmænd, ef-
ter indsatsen ved hotelbranden den 17 
januar.det kunne have gået meget værre 
end det gjorde.


