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PERSONALIA

Københavns Brandvæsen:

Afgange:
Redder 625 Jacob Albrechtsen er afgået med udgangen af juli måned.

Overbrandmester 142 Jørgen Nielsen afgår med udgangen af september måned.

Tårnby Brandvæsen

Brandmester Jan Richter gå på efterløn/pension den 31/8-2007.

Tak for opmærksomhed ved min 85 årsdag den 18/7-07 til seniorklubben.
 
Med Venlig Hilsen
Poul Holmstrøm Nielsen, Tidligere 3010.
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REJSEN TIL AMERIKA

Rejsen til Amerika fra 9. til 20. september 2006
 
Af Steen 155 og Peter 204

Afgang fra Hvidovre kl. 9.30 til lufthavnen. Vi var der kl. 9.45 til check-in, men skulle først 
med afgangen kl. 12.20, så vi gik stille og roligt rundt og kiggede og fik os undervejs 
en lille fadbamse, mens tiden nærmede sig til bording – det skal ske, ca. 60 minutter 
før man flyver. Vi fik vores pladser selvfølgelig lige i midten af flyet, søde stewardesser, 
rimelig forplejning. Vi tænkte ikke på, at vi selv skulle holde os til, når der blev delt slik og 
chokolade ud – ”bad luck” – men vi overlevede og fik ellers god forplejning hele vejen, til vi 
landede i Newark.

Vel ankommet i Newark. 
Vi skulle så igennem told, 
og hvad der ellers er af 
forhindringer. Paspolitiet og 
tolden gik selvfølgelig glat, men 
bagageudleveringen tog næsten 
en time. Det var bare rigtig 
lang tid. Hvad skulle vi nu tage? 
Yellow cab, tog eller bus? Nej, 
vi havde hørt, vi kunne tage en 
shuffel van (en form for mini 
cab bare med flere passagerer) 
til Manhattan – pris 15 dollars. 
Det var, selv om vi ventede 
lidt med at komme af sted, et 
opsamlingshit. Nå, af sted kom 
vi. Det gik fint, lige til vi kom til 
Holland-tunnellen; så startede 
køen. Næsten 2 timer tog det at 
komme igennem til Manhattan 
grundet vejarbejde. Vi skulle til 
West Broadway, som ligger ikke 
ret langt fra Holland-tunnellen, 
og bo på Cosmopolitan Hotel 
i 6 etager på hjørnet af West 
Broadway og Champers Street. 
Vel ankommet til hotellet fik vi 
½ time til lige at komme vand 
i ansigtet. Derefter gik vi ned 
til Ground Zero, hvor vi havde 
aftalt at mødes med en dame, 
som hedder Toni Reggio, som 
nogle brandfolk havde været 
i kontakt med fra Vestegnens 
Brandvæsen. Hendes forbindelse 
med FDNY er, at hun er ved 
at skrive en bog om familier 
til omkomne brandfolk fra 9/
11. Toni er tidligere journalist 

ved en tv-station. 
Hendes hjemmeside er 
www.nycpicturelady.com – 
besøg den og giv hende en 
hilsen. Hun er vældig flink 
og meget hjælpsom. Stedet, 
vi skulle mødes på, hedder 
O’Hara og er en irsk pub 
og restaurant, som bliver 
besøgt af mange brandfolk 
og politifolk fra det meste 
af Amerika og resten af 
verden, og for øvrigt er der 
god betjening! Husk at have patches 
med – det samler pubben på, og de 
har dem hængende overalt.
Vi mødtes med Toni på O’Haras 
og fik fortalt lidt om os selv og 
brandvæsnet. Hun fortalte om 
køreplanen for, hvad der skulle 
ske i forbindelse med 9/11 både 
søndag og mandag. Der skulle 
være ceremonier rundt omkring i 
New York. Pubben ligger tæt på 
GZ bag brandstationen, som ligger 
ved Liberty Street og er nabo til GZ. 
Stationen bliver kaldt ”Tenhouse” 
og har en flot hjemmeside: 
www.fdnytenhouse.com. Besøg 
siden og giv dem en hilsen.
Om søndagen blev der holdt 
mindegudstjeneste i Skt. Patrick 
Church for Father Michael Judge, 
som var den øverste præst i 
brandvæsnet (der er tilknyttet en del 
præster af forskellige trosretninger 
til brandvæsnet). Han var den første 
registrerede omkomne ved WTC-
tragedien. Han var i lobbyen i Nordre 
Tårn, hvor der samtidig var oprettet 

kommandocenter for brandvæsnet. 
Efter gudstjenesten skulle der 
være en march fra kirken og til 
Ground Zero, men det blev vist 
ikke rigtigt det, som flere havde 
regnet med, for sådan som vi 
opfattede det, var der gået politik 
i tingene. Præsident Bush skulle 
komme kl. 16.45, og samtidig 
skulle der indvies et mindecenter 
ved siden af GZ for alle omkomne. 
Det var i den forbindelse, at 
præsident Bush ville være der. 
Inden alt det skete, gik vi ned til 
det ”firehouse”, som hører til det 
område, vi boede i, og som heller 
ikke ligger så langt fra, hvor vi 
boede. Hvis nogen skulle få lyst, 
ligger den i Duane Street 100.
Stationen, som bliver omtalt, 
består af en spr. (engine 7), 
oprindelig var der 6 mand på 
den, men antallet var skåret ned 

To Danske brandmænd i rette 
»element« på O`hara.
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til 1 mand, Stg (tower ladder 1), 
som nærmest er en lift/snorkel, 
som der er 6 mand på, samt et 
køretøj, som battalion chief kører 
med (på dansk: indsatsleder); 
der er en chauffør foruden 
indsatslederen. Stationen har også 
en hjemmeside, som er www.state
lyduanemanor.com.

Brandstationen i Duane St. 100
Engine 7 og Ladder 1

 Vi mødtes med et par af folkene, 
hvoraf den ene hedder Steven 
Olsen, som har forfædre i, ja, 
Danmark. Han anede ikke et klap 
om Danmark, men pyt, det fik 
vi ordnet. En anden var en ung 
mand, der hedder Alex Leger, som 
var yngste. Han mødte os med blå 
gummihandsker, spand og klud, 
ja, han havde stuetur, og med til 
det hørte al rengøring, så det er 
rigtig spændende at være yngst.
Vi kiggede køretøjer og talte en 
del om slangekurve, som vi har 
– de render rundt med slangerne 

på skuldrene. Vi vandt. Det lød 
spændende for dem. Da snakken 
kom på stiger, så var deres rent 
faktisk en snorkel eller lift uden 
knæk på 100 ft., og der var 
pumpe på, men ingen slanger, det 
havde sprøjten jo! Så fik vi den. 
Kompositflasker havde de alle 
sammen, og det har de haft en del 
år. Så sagde vi, at det fik vi også, 
men vi havde ingen dato. 

Engine 7 og Ladder 1 på tur.
Ild i container i baggård.

Vi synes mere eller mindre, at vi 
er godt kørende i forhold til New 
York, at der er meget teknologi 
med computer, som fortæller 
en hel masse. Det er et ønske, 
måtte vi erkende. Samtidig har 
politikerne i New York lovet nyt 
materiel-teknologi såsom radio 
og lignende for 500 millioner 
dollars til politiet og brandvæsnet. 
Stationen har en ældre sprøjte 
stående til det mere triste i 
vores fag, som bliver brugt til 

begravelser. Det er jo ikke nogen 
hemmelighed, at der i Amerika dør 
mange brandfolk i tjenesten. Det 
fik vi at se. Der var lige omkommet 
2 brandfolk i Bronx i slutningen af 
august, og mens vi var der, omkom 
en brandmand i Jersey City lige på 
den anden side af Hudson River i 
en villabrand.

Denne gamle Engine 343 bliver i 
dag brugt som rustvogn for om-
komne brandfolk.

Senere på dagen gik vi så ned til 
Ground Zero, hvor vi skulle mødes 
med Morten 389 og hans dame 
omkring kl. 16. Vi var spændt på, 
hvad der skulle ske, når præsident 
Bush kom. Det hele myldrede 
med en hel masse habitklædte 
personer m/k, så noget skulle sker, 
men hvornår? I ventetiden så vi 
en politiofficer på slap linje. Han 
var et syn for alle – den måde, 

Fortsættes på side 12
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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

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 BKF

Intet nyt fra GBK

Intet nyt fra BKK
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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:

j@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

 Intet nyt fra Tårnby

Intet nyt fra Vestegnen

Ja, man kunne jo næsten fristes til at sige: fra Thule til Gedser. 
Problemerne ser da ud til at være de samme, uanset hvor man 
befinder sig … og af samme slags. For i sidste udgave af Brandmanden 
ser jeg på bagsiden et flot billede af to brandfolk og med teksten 
nedenunder: ”Københavns brandmænd i tavs protest mod diktatorisk 
ledelse”. 

Fortsættes side 8
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THULE

 
Nu udmønter manglende kendskab, viden og evner sig jo meget ofte i komplet tåbelige beslutninger, hvilket 
desværre oftest rammer de helt forkerte steder. Man får tit den opfattelse, at en stor del af lederne selv tror 
på, at når man er leder, er man pr. automatik klogere end dem under en – en overbevisning, som i den sidste 
ende kan få katastrofale konsekvenser, ikke kun for de folk, som skal udføre et pågældende stykke arbejde, 
men så sandelig også økonomisk for de enkelte stationer, kommuner, amter m.m.
Dialog er snart et lige så ukendt ord som ”morgensutter” for dem, der stadigvæk tror, at det er noget, man 
tager på.
 
For kort tid tilbage havde en jurist i DA et indlæg i Søndagsavisen. Her påpegede han den katastrofale mangel 
på kvalificerede ledere, som nu var landsdækkende. Det er da glædeligt, at selv DA nu kan se det problem, 
mange står med mange steder. Tak, DA.
 
Og hvordan går det så på Thule-basen? Ja, efter sådan en på hovedet er det vel ganske naturligt, at mange 
stadigvæk er meget rystede. Der er stadigvæk en hel del, som ikke er på plads, eller som ledelsen ikke er 
enige om fortolkningen af.
Man har bl.a. nu pludselig givet udtryk for, at brandfolk generelt ikke skal have ”personligt tillæg”, hvilket, hvis 
det bliver fjernet, vil betyde endnu en lønnedgang. Så den faglige kamp er langtfra overstået. 
Her er dialog jo et fremragende redskab, men det besværliggøres meget ofte af mennesker, som ligger uden 
for pædagogisk rækkevidde eller blot bare ikke har de evner, det kræver for at få en fornuftig dialog og 
dermed en klog og fornuftig løsning til gavn for medarbejderne, men så sandelig også for virksomheden.
 
Alle virksomheder har brug for at tilpasse sig samfundet og de udfordringer, som dagen og fremtiden kræver. 
Men kun de virksomheder, som evner og formår den kunst at have en løbende dialog med medarbejderne, og 
som er villig til at lytte og tage dem seriøst, bliver meget omstillingsparate og klarer sig efterfølgende rigtig 
godt, takket være dygtige medarbejdere og dygtige ledere. Dette er jo enhver medarbejders drøm; derfor 
bliver vi ved med at kæmpe og forsøger til stadighed at nå ind til de ledere, vi så gerne vil have en dialog 
med, i håb om at vi pludselig befinder os på samme spor, og i samme retning …
 
Sluttelig skal jeg lige nævne, grundet mange henvendelser omkring vores timetal, at følgende er gældende:
Pr. 1. juli 2007 arbejder vi 84 timer pr. uge og får betaling for 70 timer. Pr. 1. august 2008 skal vi arbejde 70 
timer pr. uge og får betaling for 56 timer. Det vil sige, at når vi starter på 1. august 2008, har vi på ét år haft 
et reelt løntab på 112 timer på en 4-ugers-periode, hvilket jo er utrolig voldsomt. 
 
Ja, vi arbejder mange timer, eller har gjort det, men man skal også lige have for øje, at man i de måneder, 
man er hjemme på ferie, ikke får løn, hvilket medfører, at den månedlige realløn automatisk bliver langt 
mindre. Hertil kommer så, at det fravær fra familie og venner, men også den livskvalitet, som så mange i dag 
sætter stor pris på, jo også har en pris.
 
Det var det for denne gang. I ønskes alle en superdejlig eftersommer.
 
Hilsen
 
Jørgen Wegeberg
tillidsmand
Brand- & Redningstjenesten
Thule Air Base

Thule Fortsat
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Side 

9
Henrik fra København

EN MAND MED KULØR

Ja, så er den sidste tur til alarmen Vingårdsstrædet 
kørt, og de sidste ord er sagt omkring fleksible 
enheder, dagsprøjter og Tetra-radioer fra min side. 

Nu gælder det fremtiden, men først skal der 
rettes en meget stor tak til alle, som på den ene 
eller anden måde var med til at få mig vippet ud 
af brandvæsnet efter 35 år (34,5 år) samt ved at 
komme på selve dagen den 31. maj for at sige farvel 
og tak.

En særlig stor tak til hele femte hold, som 
ved deres opfindsomhed og arrangement gjorde 
selve dagen til en sjov og meget hyggelig dag 
for undertegnede, med hilsen fra en tidligere 
storleverandør Carlsberg med fire flotte bryggerheste 
med vogn og kuske.

Når så der er takket af til højre og venstre, kan 
jeg se tilbage på de ifølge ancienniteten 34,5 år som 
en spændende tid med en masse udfordringer samt 
ændringer i det politiske liv, som vi i brandvæsnet er 
underlagt, og som en følge heraf giver nogle til tider 
underlige indgangsvinkler og resultater. Og tro mig, 
det stopper ikke her, så I for brug for al jeres fantasi 
og tålmodighed fremover, og frem for alt glem aldrig 
det gode humør og pas altid på hinanden. 

Nu trækker undertegnede sig så tilbage til et 
virksomt og arbejdsmæssigt otium. Jeg håber på, at 
jeg vil blive en ”dyr dreng” for kommunen.

Tak fra ham selv
Kulørte alias 184 Ole Munk Pedersen 
Tidligere 5. hold, St. H.
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 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! 

Indslaget ”DET GÅR SÅ GODT ???” der blev bragt i sidste 
nummer af ”Brandmanden”, var skrevet af formand for 
Brandfolkenes Organisation Jesper Broneè. Dette fremgik ikke i 
forbindelse med indslaget.
Jeg beklager fejlen.

Redaktøren

Jeg havde min sidste vagt den 5. febraur 2007.

 Derefter tjenestefri til m
in afgang med udgangen 

af juli måned – ikke så ringe.

  Jeg vil gerne sige tak til alle i Københavns 

Brandvæsen. Tak for 20-25 gode år. De sidste 10-

15 år var det rene vanvid.

  Jeg beklager at vi, der går på pension/efterløn, 

efterlader en så dårlig og ej sikker arbejdsplads.

Med venlig hilsen

327 Flemming C. Frederiksen  

En stor tak til 3. rode samt Frederiksberg-kollegaer, pensionister, 
københavnerkollegaer, Brandmestrenes Klub, BKF, kontorpersonalet, 
teknisk afdeling, sanitetsafdelingen og vagtcentralen, som var med til 
at give mig en uforglemmelig dag.
Tak til den daglige ledelse for en hyggelig eftermiddag og den fine 
statuette samt vin. Mange dejlige minder dukker tit op, når man 
tænker tilbage på alle de år. Der er trods alt gået 32 år og 1 måned.
Jeg ønsker alt godt for fremtiden for Frederiksberg og Københavns 
Brandvæsen og ikke mindst alle de pragtfulde kollegaer, jeg lærte at 
kende på min vej.
 
Med de bedste ønsker for fremtiden
forhenværende Obm. 5039, 3. rode
Dann Schack Petersen

En stor tak til gutterne der mødte op i kirken til vores 
bryllup lørdag den 28. Juli. Det var stort!!! Pigerne var 
jo helt vilde med jer!!! Vi havde en pragtfuld dag. Vi 
glæder os til at se jer den 28. september. håber I er 
friske på endnu en fest? Vi har nemlig en del flasker 
tilbage.

Mange hilsner fra  
 Mette & Kim 341

Hmmmm.......
Mon ikke Københavns Brandvæsen bruger en 
del af de penge de tjener på at køre ambulan-
ceture for Falck til indkøb af navigator til am-
bulancen på st. D. - Brandvæsnet har nemlig 
indgået en aftale med Falck om bare at køre de 
ture Falck sender til VC. Kbh.- så de hurtigt og 
præcist kan finde vej i omegnens kommuner.

Hmmmm.......
883 St.D amb.
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»DE  GRÅ  SIDER«

INDLÆG TIL »DE GRÅ SIDER« MAILES TIL :

tk507brandmanden@get2net.dk

Indslaget ”DET GÅR SÅ GODT ???” der blev bragt i sidste 
nummer af ”Brandmanden”, var skrevet af formand for 
Brandfolkenes Organisation Jesper Broneè. Dette fremgik ikke i 
forbindelse med indslaget.
Jeg beklager fejlen.

Redaktøren

En stor tak til gutterne der mødte op i kirken til vores 
bryllup lørdag den 28. Juli. Det var stort!!! Pigerne var 
jo helt vilde med jer!!! Vi havde en pragtfuld dag. Vi 
glæder os til at se jer den 28. september. håber I er 
friske på endnu en fest? Vi har nemlig en del flasker 
tilbage.

Mange hilsner fra  
 Mette & Kim 341

Hmmmm.......
Mon ikke Københavns Brandvæsen bruger en 
del af de penge de tjener på at køre ambulan-
ceture for Falck til indkøb af navigator til am-
bulancen på st. D. - Brandvæsnet har nemlig 
indgået en aftale med Falck om bare at køre de 
ture Falck sender til VC. Kbh.- så de hurtigt og 
præcist kan finde vej i omegnens kommuner.

Hmmmm.......
883 St.D amb.

Efter en våd sankthansaften!
Man tænder et vådt sankthansbål, uden brug af 
brændbare væsker, på følgende måde:
Passende mængde glødende grillbriketter til fjernelse 
af bålets fugt.
Herefter tilsættes et par sammenkrøllede aviser til 
optænding af bålet.
Nu kan heksen flyve til Bloksbjerg, og fædrelandets 
sange synges.

Det er et ledelsesansvar at afsætte den nødvendige 
tid, viden, resurser osv., når man befaler brandmænd 
at tænde våde sankthansbål!

Venlig hilsen
5061 Tommy Jepsen

      Frederiksberg Brandvæsen 
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han dirigerede trafikken på på 
Church Street og Liberty Street, 
for lyssignalet var der ingen, som 
havde respekt for. Nå, men Bush 
kom så endelig kl. 18.45; det var 
jo noget forsinket, men det betød 
ikke noget. Grunden til, at han var 
forsinket, var, at han var sammen 
med alle pårørende til de omkomne 
på Hotel Marriott.
(World Trade Center 3)
Han gik efter seancen med de 
pårørende ned i bunden på Ground 
Zero, hvor man havde lavet et stort 
kvadrat fyldt med vand, som skulle 
symbolisere, hvor et af tårnene 
havde stået. Derefter så han WTC- 
museet, et nyt mindemuseum, og 
derefter var han væk.

Ground Zero. Man kan lige ane de mange faner fra de forskellige 
stationer i New York på rampen ned til det enorme hul, der udgør 
Ground Zero.

Fortsat fra side 5.

Vi gik også, men det var på 
O’Haras. Der mødtes vi med en del 
kollegaer samt politifolk fra Europa 
og New York og andre steder fra 
USA. Det var meget hyggeligt.

O`hara igen i festligt lag.

Om mandagen, som var den 
store mindedag, foregik der en 
masse ting. Vi aftalte, at vi ville 
gå til Ground Zero. På samtlige 
brandstationer over hele USA 
blev der holdt mindestund. I New 
York foregik det på den måde, 
at man mødtes på sin station og 
spiste morgenmad, og derefter gik 
frivagten til west side for enden af 
100. gade ved Hudson River. Der er 
et mindesmærke for brandfolk, som 

er omkommet i tjenesten. Derefter 
gik man i samlet trop til Ground 
Zero.
Præsident Bush spiste morgenmad 
med brandfolk, der var tilknyttet 
Ladder 18, batt. 4. Stationen 
bliver kaldt Fort Pitt.
På GZ var der mindegudstjeneste, 
og derefter blev der af de 
pårørende læst alle de omkomnes 
navne op. Det var meget 
bevægende. Det foregik i ca. 4 
timer. Samtidig blev der ringet 
med en kæmpe messingklokke 
på de samme tidspunkter, som da 
flyverne ramte tårnene, samt da 
de faldt sammen.
Ved Tenhouse er der lavet en 
meget stor bronzevæg, som 
viser tårnene og samtidig nogle 
køretøjer. Derudover er alle 343 
omkomne brandfolks navne 
støbt ind i dette relief. Ved dette 
mindesmærke lagde vi blomster 
med bånd fra B.O. 
Alle steder, hvor vi kom, blev vi 
mødt med meget stor gestus og 
venlighed, som vi måske ikke 
helt havde forventet, og megen 
hengivenhed over, at vi viste den 
solidaritet med dem.

Mindetavlen, hvor pårørende og 
andre kan komme for at mindes 
de omkomnebrandfolk fra 9-11
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Senere samme dag var vi 
sammen med flere kollegaer og 
andre, som fortalte mange ting, 
som de oplevede den dag, og 
deres følelser for hinanden. Det 
virkede på os som et meget stort 
kammeratskab og sammenhold 
– et broderskab ud over det 
sædvanlige.
Det havde været en bevægende 
dag, der nu lakkede på held. 
Om aftenen tændtes der 2 store 
projektører, som lyste op mod 
himlen og symbolsk på Twin 
Tower. Disse projektører stod ved 
Battery Park.
Nogle dage senere besluttede 
vi, at vi ville besøge FDNY 
HEADQUARTERS, som ligger på 
Brooklyn; mere præcist hedder 
det Metro Tech 9.
Vi tog subwayen fra Champers 
Street og kørte nogle stationer, 
og så begyndte vi at kigge efter 
hovedkvarteret. Efter at vi havde 
gået lidt i ring, spurgte vi om vej. 
Vi mødte nogle søde cops, som 
viste vejen, og der lå det så: en 
stor firkantet bygning, lidt grå. Vi 
troede ikke rigtigt på det, men da 
der holdt en hel del politi, tog vi 
chancen.
Vi ville bare ind og hilse fra 
Danmark og dronningen og os to, 
men det var ikke bare lige, for det 
var helt lukket land.
Vi talte med politifolkene, og de 
sagde, vi skulle cleares først og 
skulle godkendes. Det ville vel 
ende med et lægetjek også, så 
vi trak os stille og roligt og gik 
videre.
Det var fra denne bygning, at 
brandchef Garci så det første fly 
angribe tårnene. Garci sagde til 
en af sine chefer, Daniel Nigro, 
som var leder af Operationer for 
specielle enheder: ”This is going 
to be the worst day of our lives”. 
Det blev det og for mange.
FDNY består i dag af 214 
firehouses og 5 sprøjtebåde 
(marine) på 3 stationer og p.t. 3 

fire patrol. Jeg har senere hørt, at 
de skulle være nedlagt. Der er ca. 
12.000 ansatte i dag.
Arbejdstiden er 2 dagtjenester 
fra kl. 9 til kl. 18, 2 dage fri, 2 
aftentjenester fra kl. 18 til kl. 
9, 2 dage fri osv. Lønnen vil jeg 
da også lige nævne, hvis der er 
nogle politikere, som læser dette.
Brandmænd starter på skole i de 
første 13 uger, løn: 25.100 $
Efter skole, startløn:   
37.313 $
Efter 1½ år:    
42.197 $
Så stiger lønnen et år ad gangen 
til 5½ år:  76.057 $

Lieutenant (brandmester):  
 93.839 $
Captain (overbrandmester):  
 105.968 $
Battalion chief (indsatsleder):  
 144.791 $
Det er med diverse tillæg, 
undtaget skolen.
Ret til pensionering efter 20 år. 
Op til 4 ugers betalt ferie pr. år. 
Livslang læge for en selv og 
familien.

Hvad laver de så for deres løn? 
De holder som alle brandvæsner 
øvelser – træning i højderedning 

osv. – og samtidig skal de jo også 
køre på alarmer. Engine 75 fra 
Bronx kørte mest i 2005: 5.790 
ture, og Ladder 26 fra Manhattan 
rundede 4.554 ture i 2005.
Se bilag for 2006 og bedøm selv.
Ambulancetjenesten i New York 
er ny i FDNY’s regi. Den overgik 
til brandvæsnet i 1996 som en 
selvstændig enhed. Samtidig 
oprettedes first response i 
brandvæsnet. Der er ca. 450 
ambulancer i New York med lidt 
over 8 millioner indbyggere minus 
turister og pendlere. Tænk, hvis 
man sammenlignede København 
med New York, hvor vi har 
ca. 600.000 indbyggere med 
Frederiksberg. Læg turister og 
pendlere til, så skulle der vel være 
ca. 45-50 ambulancer. Nå, men det 
var bare en tanke …
Ambulancefolk får en løn, der ligger 
på mellem 27.295 og 39.179 $ de 
første fem år, men med 3 ugers 
fuldt betalt ferie. De kører 8-timers-
arbejdsdag.
Det var lidt om New York. Vi fandt 
det så spændende, at vi vil satse på 
at komme igen til Big Apple i 2008, 
så hvis der er andre, der barsler 
med tanken, så lad os få en snak.

155 Steen S. Pedersen                   
      204 Peter Wolfram

Et kik ud over Manhatten
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Den 10 august kl.00.29 indgik der en alarm til Vestegnens Brandvæsen. 
”Ild i bygning på Strandskolen, Strandskolevej i Brøndby Strand”.
Da køretøjerne ankommer til brandstedet står en stor bygning, der er placeret i skolegården, i lys 
lue. 
Der er hurtigt vand på B-C udlægningen og vandkanonen og det lykkedes brandmændene at 
nedkæmpe ilden og forhindre at hele skolen nedbrændte. Dog var ilden og varmen så intens at ca. 
200 m2 ikke stod til at rede.
Politiet mislænker at branden er påsat og kilder har oplyst at en ung mand, der er set løbe fra 
stedet, skulle være pågrebet.
Mange mennesker håber, at de mange påsatte brande i den senere tid nu ophører.

Redaktøren

Foto: Ivan Bjørn

STRANDSKOLEBRANDEN



STRANDSKOLEBRANDEN

En rigtig god indsats af 
»drengene« fra Vestegnen
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TOMSGÅRDEN 100 ÅR

Ved station Tomsgårdens 100 jubilæum 
blev der blandt mange andre aktiviteter 
afholdt en opvisning for alle de fremmødte 
gæster og til publikums store fornøjelse 
var det ikke KUN de alvorlige ting der satte 
sit præg på dagen.
Jo, brandmænd kan stadig more sig.
Stort tillykke til station Tomsgården med 
de 100 år.

Redaktøren

Foto: Gert Jensen
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Seniorklubbens årlige sommerudflugt gik til 
Restaurant Landsbyen i Våbensted på Lolland. Onsdag 
den 6. juni kl. 9.30 kørte 2 busser af sted med 104 
deltagere, som havde iklædt sig sommertøj, godt 
humør og forventninger til godt vejr. 

Da vi havde kørt ca. 1 time ad motorvejen mod vores 
bestemmelsessted, nåede vi til rastepladsen ved 
Tappernøje, og her stod helt tilfældigt vores kasserer 
Bent Wenneberg og hans kone Lis ved en lille bar i det 
fri og uddelte dejlige kolde drikke. 

Her var tre kvarters pause med dejligt solskin og 
forfriskninger, hvorefter turen gik videre til Restaurant 
Landsbyen, som vi ankom til kl. 12, hvor der var dækket 
op med det store kolde bord og lune retter. 
Efter at vi havde smagt på de lækre retter, var der et 
indslag af ”Visens venner” på Lolland. Det var 4 piger, 
som underholdt i tre kvarter.

Den ældste deltager skulle også hædres, 
og det var som sædvanlig næstformand 
Erik Christensens opgave. Denne gang 
var det 86-årige Børge Jensen, tidl. 387, 
der modtog gaven. 

Der var naturligvis også tid til at svinge 
damerne, og det blev gjort under ledelse 
af Jørn Bonde, som vi kender fra tidligere 
udflugter til Mogenstrup Kro, og som formår 
at spille både trompet og klaver samtidigt. 
Efter nok en dejlig dag sluttede festen 
klokken 17.30, og busserne kørte hjemad 
mod København igen.
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Tak til dem, der allerede har sendt deres e-mail-adresse, men er der nogle, der i 
mellemtiden er kommet i besiddelse af en computer og har fået e-mail-adresse, så send 
den til mig på spsp@ishoejby.dk

Møderne i efteråret er igen om fredagen i den anden hele uge i måneden fra kl. 10 
til 14 i kælderen hos FOA1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby.

1. møde: fredag den 12. oktober  

2. møde: fredag den 16. november

Til 3. møde fredag den 14. december kl. 12.00 arrangeres der igen julefrokost, 
men mere herom senere.

Fødselsdage i september og oktober:
Kurt Leit Østergårdsvej 21 4171 Glumsø 11. september 

2007
70 628

Allan D. Hansen Bekkergårds Vænge 
6, 2. th.

2500 Valby 22. september 
2007

75 595

Helge Frederiksen Buskager 28, 1. 2720 Vanløse 4. oktober 
2007

90 246

Jørgen Steffensen Bellisvej 30 4000 Roskilde 6. oktober 
2007

70 624

Poul H. Pedersen Skibelundsvej 28, 3. 2720 Vanløse 19. oktober 
2007

85 Gent

Alice Hansen Vestergårdsvej 97, 1 2600 Glostrup 23. oktober 
2007

75 Reng

Curt 
Langkjær

Christensen Kanalens Kvarter 
134

2620 Albertslund 24. oktober 
2007

70 629

Onsdag den 17. oktober kl. 10.00 besøger vi Arbejdermuseet i Rømersgade 22 i 
København. 
Kom og gå med tilbage i tiden til 1950’erne, og tag ægtefællen med.
Efter besøget vil der være 3 håndmadder, en øl og en snaps (det koster 100 kr. pr. 
deltager).
Tilmelding til Bent Wenneberg på tlf. 59 43 24 20 eller Bent Nielsen på tlf. 36 49 01 
87.
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Aktivitetskalender for vintersæsonen 2007-2008

•	 Fredag den 12. oktober: første møde efter sommerferien på Vilhelm Thomsens 
Allé 9 i kælderen. 

•	 Onsdag den 17. oktober kl. 10.00 besøges det nyrenoverede Arbejdermuseum i 
Rømersgade i København. Efterfølgende er der et par stykker smørrebrød m.v.  
(Tilmelding til Bent Wenneberg på tlf. 59 43 24 20 senest den 12. oktober).  

•	 Fredag den 16. november: møde på Vilhelm Thomsens Allé 9 i kælderen. 

•	 Onsdag den 7. november kl. 12.00 er der igen efterårsfest i Amager 
Selskabslokaler.  
(Program og girokort tilsendes). 

•	 Fredag den 14. december kl. 12.00 på Vilhelm Thomsens Alle 9 i kælderen: 
Julefrokost.  
(Tilmelding og betaling til kassereren Bent Wenneberg). 

•	 Fredag den 18. januar 2008: møde på Vilhelm Thomsens Allé 9 i kælderen. 

•	 Tirsdag den 12. februar 2008: generalforsamling i Amager Selskabslokaler.
(Husk tilmelding).  

•	 Fredag den 15. februar 2008: møde på Vilhelm Thomsens Allé 9 i kælderen. 

•	 Onsdag den 27. februar 2008 kl. 10.15 præcis gentager vi et besøg på museet 
ARKEN i Ishøj, som nu er indrettet med nye og større lokaler. 1. januar 2008 
åbnes en udstilling med Skagensmalerne. Efter besøget er der frokost i Ishøj 
Havn.  
(Betaling og tilmelding til kassereren Bent Wenneberg). 

•	 Fredag den 14. marts: møde på Vilhelm Thomsens Allé 9 i kælderen. 

•	 Fredag den 11. april: sæsonens sidste møde på Vilhelm Thomsens Allé 9 i 
kælderen. 
 
 
p.b.v. 
Sven Præst
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Set af fotograf
Gert Jensen

En civil politibil var tæt på at køre 
ned på banen ved Emdrup station 
på Emdrupvej. Det gav en masse 
arbejde til pionerne der bl.a. 
måtte stkre området og togdriften 
blev midlertidigt stoppet.

Brand i DSB´s museum for 
gamle togvogne. Indsatsen 
varede i mange timer og 
samtlige togvogne blev redet 
ud uden brandskader.


