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Fortsættelse følger …

… desværre!

Der har været afholdt møde i Kommunalt Nordisk 
Samarbejde – en institution, som skal afdække, hvordan der 
arbejdes nationalt og nordisk inden for de respektive lande. 
Det er spændende og udviklende med sådanne møder; men 
møder afholdes desværre kun ca. hvert 10. år for vores 
branche!

Arbejdstilsynet må vi også konstatere ikke er hurtigere end 
de langsomste. Som nævnt i sidste nummer er der indsendt 
en sag om brugen af kredsløbsapparater, men der er fortsat 
ikke kommet svar fra Arbejdstilsynet her den 30. november 
2006.

I forhold til hovedstadens ambulancetjenester er 
det spændende at se, om man vil løfte opgaven med 
paramedicinere. Roskilde Brandvæsen, som blot ligger ganske 
få kilometer fra København/Frederiksberg/Gentofte, har ansat 
en hel del paramedicinere, men jeg mener, at vi mangler en 
ordentlig implementering og vilje til at få disse ind i vores 
område. Der tales om lægehelikoptere … men hvor mange 
ambulancer med paramedicinere kan der købes for de samme 
penge?

Med disse uafklarede spørgsmål vil jeg ønske alle en glædelig 
jul og et godt nytår og blot håbe, at jul og nytår kan komme til 
tiden …

Formand
Jesper Broneé
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PERSONALIA

Taksigelser:

Tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min fødselsdag den 9. oktober.
Venlig hilsen
Flemming Lauesen, tidligere 552

En hjertelig tak til Københavns Brandvæsen for opmærksomheden ved min 80-års fødselsdag den 4. oktober.
Med venlig hilsen
320 Ras St. D.

En stor tak for gaver og blomster, til Frederiksberg-kollegaer herunder pensionister, københavnerkollegaer, 
brandmesterklubben, BKF, kontoret 1. sal, Teknisk afd., nye fra Vagtcentralen, sanitetsafdelingen, 
Beredskabsstyrelsen samt samarbejdspartnere, som alle gjorde min afskedsreception til en dejlig dag som jeg 
altid vil huske tilbage på.

   Med de bedste ønsker for fremtiden
   Forhåndenværende Obm. 5013
   Benny Jørgensen

Københavns Brandvæsen:

Ansættelser:
Brandmester 772 Bjarne Andersen er pr. 1. december ansat som overbrandmester.
Brandmester 278 Ole Nielsen er pr. 1. december ansat som overbrandmester.
Brandmand 125 John Bjørnholt Nielsen er pr. 1. december ansat som brandmester.
Brandmand 532 Henrik Hansen er pr. 1. december ansat som brandmester.
Pr. 1. november er følgende ansat som reddere:
116 Martin Christiansen
205 Allan Maltby
321 Peter Gummesen
330 Gregers Poulsen
378 Sune Johansson
523 Christian Holm Lazzaro
627 Jakob von Moos Petersen
630 Danni Nielsen

Afgange:
Brandmester 301 Freddie Brandt Larsen afgår med udgangen af december måned.
Brandmand 711 Sten Anton Andersen afgår med udgangen af december måned.
Brandmester 3026 Ole Skjoldborg er afgået med udgangen af oktober måned.
Overchauffør 185 Frank Castus Kofod-Hansen afgår med udgangen af januar måned.
Brandmand 395 Allan Jørgensen er afgået med udgangen af november måned.
STT-assistent 662 Adil Secilmis er afgået med udgangen af november måned.
Redderelev 629 Lars Alsø Jørgensen er afgået med udgangen af november måned.
Brandmand 245 Kurt Leif Nielsen afgår med udgangen af januar måned.
Brandmand 925 Steen Lange Jensen afgår med udgangen af januar måned.

Hjertelig tak til Seniorklubben og Stiftelsesforeningen for opmærksomheden ved min 85-års-fødselsdag den 
31. august 2006. Med pionerhilsen. John F. Tidl. B97/514.
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Frederiksberg brandvæsen:

5037 Poul Bo Petersen og 5074 Jan Idorn er pr. 1. september 2006 udnævnt til overbrandmestre.

Overbrandmestrene Steen Andersen og Benny Jørgensen er gået på pension d. 31. august 2006.

5086 Jan Sjømann Jørgensen er pr. 1. november 2006 udnævnt til brandmester.

5051 Kim Bach Frederiksen har haft 20-års jubilæum d. 1. november 2006.

Vestegnens Brandvæsen:

Afgang:
Underbrandmester 41 Claus Steffensen er afgået fra brandvæsnet 1. oktober 2006.
Brandmand 81 Casper Christensen er afgået fra brandvæsnet 15. september 2006.
 
Ansættelser:
88 Martin Navntoft er ansat som brandmand pr. 1. december 2006.
89 Allan Jørgensen er ansat som brandmand pr. 1. december 2006.

Jubilæum:
Brandmand 56 Thomas Nielsen har haft 10-års jubilæum d. 1. december 2006.

Tårnby Brandvæsen:

Vore gode ven og kollega Dan Oudal Thorius er afgået ved døden den 7/9-2006 efter lang tids sygdom.

Lenart Brandt Nielsen er gået på pension den 1/12-2006 efter 40 år´s tro tjeneste.

Jan Jørgensen er den 1/12-2006  blevet udnævnt til brandmester.

Karsten Pedersen er den 1/12-2006  blevet udnævnt til underbrandmester.

Preben Pedersen er den 1/12-2006  blevet ansat son brandmand.
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ENDELIG..........bøhhh.......

Endelig: 
 Efter snart 10 år i 
brandvæsnet var tiden der nu, 
hvor jeg fik mulighed for at 
søge pionertjeneste. Det var 
det, jeg havde drømt om siden 
min første dag i brandvæsnet. 
Mine forventninger var 
store, da jeg mødte op på 
Dæmningen i foråret til et 
intromøde, vor repræsentanter 
fra pionertjenesten fortalte 
om uddannelsen og 
optagelsesprøverne. 

 Det blev meget præcist 
fortalt, at optagelsesprøverne 
skulle bestås.
»Vi skal bruge 7 mand, og I 
har en chance: 12-min.-test, 
dykker- og svømmeprøve skal 
bestås. Dumper I, så er det 
slut, og I får ikke chancen 
mere.« Der skulle 10 mand til 
prøve, hvor jeg var nr. 9.

 Da pioneruddannelsen 
er en B-stilling, er det 
ancienniteten, der bestemmer, 
hvilket nummer man er. Jeg gik 
straks i gang med træning og 
holdt op med at ryge, for denne 
ene mulighed ville jeg da ikke 
lade gå fra mig. 
 Jeg var til prøve den 5. 
oktober, hvor dykker- og 
svømmeprøve skulle bestås. 
2 mand var faldet fra, så nu 
var det op til mig selv, om jeg 
skulle være pioner. Jeg klarede 
de givne krav og var rigtig glad, 
da jeg fik at vide, at jeg skulle 
starte på uddannelsen den 30. 
oktober. En uge efter fik jeg 
brev om at starte på kursus i 
Hedehusene.
 Min undren blev stor, 
da jeg hørte rygter om, at 

brandvæsnet ville have en 
mand til optagelsesprøve, som 
var dumpet på forrige kursus. 
I vores personalehåndbog står 
der nemlig ingenting beskrevet 
om, at man kan komme til ny 
prøve, såfremt man dumper. 
Der står netop beskrevet, 
at alle prøver og kurser i 
brandvæsnet skal bestås.
 Ingen havde fortalt mig, at 
mit kandidatur som pioner 
foreløbigt var indstillet. Det 
synes jeg da nok havde været 
på sin rette plads, da det ville 
betyde, at såfremt den ”nye 
mand” bestod, ville jeg ryge af 
kurset.
 Jeg kontaktede vores 
kollega, som skulle til en ny 
optagelsesprøve. Han fortalte 
mig, at grunden til, at han 
dumpede på forrige hold, var, 
at han fik krampe i benene 
under svømmeprøven og derfor 
ikke bestod.
 Jeg kontaktede BKK vedr. det 
passerede.
 Dagen før den nye 
optagelsesprøve for denne 
ene mand blev jeg ringet op 
af BKK, der oplyste mig om, 
at kollegaen ikke ønskede 
at stille op til en ny prøve 
alligevel. Jeg kontaktede 
herefter personaleafdelingen 
for at høre, om jeg nu skulle 
starte, da der ikke var andre 
kandidater med højere 
anciennitet end min. Dette fik 
jeg bekræftet – det skulle jeg. 
3 timer efter blev jeg kontaktet 
af personaleafdelingen med 
den besked, at pionerholdet 
var reduceret med en mand, 
så nu kun 6 skulle starte. Jeg 
spurgte, om det var en hetz 
mod min person, at jeg ikke 
skulle have lov at blive pioner, 

men det blev afvist.  
  Forklaringen var, at den 
nye optagelsesprøve var blevet 
aflyst, da kollegaen følte sig 
presset til ikke at stille op, og 
derfor ville man kun sende 6 
mand på kursus. Derfor skulle 
jeg heller ikke have chancen 
denne omgang. 

 Det ville måske være en 
bedre personalepleje, hvis 
man havde forøget holdet til 8 
mand i stedet for en urimelig 
reduktion til 6? Det undrede 
jeg mig meget over. Hvis man 
ønsker sig en speciel stilling, 
søger man og går til prøve, 
uagtet hvad andre mener eller 
siger.
 Jeg har været meget skuffet 
over forløbet. Jeg håber, at 
man fra personaleafdelingens 
side i fremtiden vil gøre det 
mere klart, hvem der kan 
søge stillinger, og hvor mange 
chancer man får, såfremt man 
ikke består. Jeg mener heller 
ikke, det er god personalepleje 
først at ansætte en mand, 
tilsende ham mødeindkaldelse 
m.m. og så derefter annullere 
det hele igen. 
 Jeg har fået et mundtligt 
tilsagn fra personaleafdelingen 
om, at jeg vil stå som nr. 1 på 
næste pionerkursus (hvornår 
det så end bliver).
Så må jeg da håbe, at ingen 
stiller op, som er dumpet de 
sidste 20 år.
Når dette nu er sagt, vil 
jeg selvfølgelig ønske de 6 
resterende pioneraspiranter 
fra ”mit” hold al mulig held og 
lykke med uddannelsen og ”god 
vind”.

Herman 194
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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

Foreløbigt resume af sagen vedr. 
omsorgsalarmer på Frederiksberg

Som nogle vil vide, er vi på Frederiksberg 
i gang med en forhandling vedr. kørsel til 
omsorgsalarmer med ildløskøretøjerne.

Læs mere på side 8

Intet nyt fra BKK

I disse tider hvor mange vælger at stå udenfor fagforening er det 
altid rart at kunne komme med et par gode argumenter på hvorfor 
man BØR være medlem.  
Vi har lige haft et »tvivlsspørgsmål« omkring vores tillæg aften/nat 
m.v. i Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen. Vi fik nemlig at vide vi i de 
sidste 5 år havde fået for meget i tillæg og at det ville blive reguleret 
fra 1 november - dog ikke med tilbagevirkende kraft. 
Nå men vi var et par stykker som tog kontakt til BO da det ikke var 
så lidt, at vi skulle gå ned i løn. 
Søren Tipsmark i BO tog straks action på det og fik redet trådene 
ud med kommunen.
Det viste sig nu at vores tillæg ikke havde været for høje, men 
tværtimod for lave :-)  Dog kun siden april, men alligevel... 
Så en uretmæssig lønnedgang blev altså forhindret ved en hurtig og 
effektiv indsats.
Så mange tak skal du have Søren. 

Venlig hilsen 
Lars B. Nielsen

Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen

 Vores radio system kører desværre ikke optimalt endnu, men 
vi ser stadig  fremad,,,,, men det har vi desværre gjort rigtig 
længe,(næsten 1 år)
 Langt de fleste medarbejdere er godt og grundigt frustreret, over
 kommunikationen på tetra-radioerne. Skærmene i bilerne »går 
ned«, flere  gange i løbet af vagten. Vores sikkerhed er heller ikke 
i orden, man kan  trykke på overfaldsalarmknappen, uden der sker 
noget som helst.

Læs mere på side 9
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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

Intet nyt fra Vestegnen

Motorcykelberedskabet i Tårnby
Så nåede efteråret også til Tårnby Brandvæsen efter en veloverstået 
sommer. Knap har man fået et nyt køretøj (M3) inden for dørene, 
før man får nedsat et udvalg, der skal kigge på en afløser til den 
meget omdiskuterede motorcykel. Øresundsforbindelsen har sat en 
ny på budgettet til næste år. Det store spørgsmål er så, om man skal 
fastholde konceptet og indkøbe en ny motorcykel, eller om man skal 
revurdere konceptet og måske finde på noget nyt.              

Alle brandfolk på Thulebasen vil gerne ønske alle kollegaer og 
deres
familier en rigtig glædelig jul samt et sikkert og godt nytår.

Et gammelt latinsk udtryk siger: »IN ACTIS ESTO VOLUCRIS« 
– dette er brandfolk.

Læs mere på side 9

Læs mere på side 8
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KLUBBERNE

Det er en sag, der har varet siden starten af 2006, hvor brandfolkene accepterede at køre til disse 
omsorgsalarmer i vores beredskabstid i en begrænset periode, senest til den 1. maj 2006, indtil en anden og 
mere hensigtsmæssig løsning var fundet. 

Fra brandfolkenes side er ingen interesserede i at give køb på vores beredskabstid ved at lægge planlagt arbejde 
ind i denne.

Det lykkedes imidlertid ikke for kommunen at finde en sådan løsning inden for tidsrammen af lokalaftalen, så 
derfor køres der for nuværende til disse omsorgsalarmer på en tjenstlig ordre.

Fra BKF’s side så vi ingen anden udvej end at indklage kommunen ved den kommunale tjenestemands ret for 
brud på lokalaftale.

I august måned blev der ansat en ny teknisk direktør i kommunen, og han har efterfølgende forhørt sig om 
muligheden for at få en varig aftale i stand, der kan standse den faglige tvist, og som både kommunen og 
brandfolkene kan acceptere.

Brandfolkene har via vores jurist i FOA fremsendt et forslag til, hvorledes en sådan aftale kunne se ud, men det 
ser for nuværende ud til, at kommunen har tekniske/juridiske problemer med dennes udformning.

Da brandkommissionen på Frederiksberg har givet udtryk for, at størrelsen af Frederiksbergs beredskab i 2007 
afhænger af, om brandvæsnet kan køre til disse omsorgsalarmer, er vi i en situation, hvor der ikke vil blive 
nyansat folk, før en aftale er på plads.

Vores mandskabssituation er kritisk lav, hvilket især mærkes her op til jul, så vi kan herfra kun håbe på, at der 
findes en løsning snarest, uagtet hvad det kommer til at betyde for størrelsen af det fremtidige beredskab.

På bestyrelsens vegne
Per Kjeldsen

Brandfolkenes Klub Frederiksberg

 Den del af mandskabet, som skal køre den, har ytret ønske om et helt andet køretøj, nemlig en firehjulet 
motorcykel, og en sådan har derfor været på stationen til demonstration. En af fordelene ved et sådant køretøj 
er, at stort set alle ville kunne køre den, da den kun kræver kørekort til personbil. Modellen, som vi har kigget på, 
er en Polaris med automatgear, baghjulstrukket med fire fremadgående gear. I skrivende stund skal der kigges 
på flere modeller, før man tager en endelig beslutning. 

Elementær brandslukning for børn

Som noget nyt er brandvæsenet i samarbejde med skolerne i Tårnby Kommune begyndt at undervise alle 
fjerdeklasserne i elementær brandbekæmpelse. I foråret tog man de første skridt med at planlægge og 
tilrettelægge denne undervisning, og en fjerdeklasse fra Kastrupgårdskolen blev taget ind som prøveklud. Selve 
undervisningen forløb over to timer, fordelt på teori og praksis. Den teoretiske del varede ca. en time, og den 
praktiske del det samme. I den praktiske del, som var langt den mest spændende for eleverne, fik de lov til at 
slukke en mindre brand i en spand med brandtæppe. Der blev også demonstreret andre slukningsmidler som 
trykvandsslukkere, pulverslukkere samt kulsyreslukkere. Nu har man så evalueret undervisningen sammen med 
læreren og eleverne fra den daværende fjerdeklasse og er nået frem til et undervisningsprogram, som alle kan 
stå inde for. Det viste sig, at det, man selv havde lavet, ikke var så fjernt fra det færdige resultat, som man kunne 
have frygtet. Man skal nu efterfølgende i gang med den mere alvorlige del af sagen, nemlig tilrettelæggelsen af 
undervisningen for samtlige 16 fjerdeklasser fra kommunens skoler i indeværende skoleår. 

Michael Reiner
Klubben for Faste Brandfolk – Tårnby Brandvæsen
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Side 

9
Julemanden, Ho ho ho........

KLUBBERNE

Vi nærmer os med raske skridt slutningen af året. Her på Thulebasen har året været turbulent med mange 
forandringer på basen. Vi slap i foråret for nedskæringer, men her i efteråret gik den ikke længere – vi blev 
skåret drastisk ned. 

Vi har nu totalt mørke, basen kører på sit laveste blus, og vi er inde i den periode, hvor der er færrest 
mennesker på basen grundet afvikling af jule- og nytårsferier. 

Men vi ligger ikke på den lade side. Overenskomstforhandlingerne venter forude, så vi arbejder på højtryk, så 
vi kan være optimalt forberedte.

De bedste hilsner
Jørgen Wegeberg

 Derudover  er der heller ikke dækning i 
dele af kommunen. Vi savner de gamle 
radioer,  hvor vi trods alt havde en 
radiokommunikation, med alarmcentralen, 
de  virkede hver gang.
 Så kære ledelse, gør nu noget konstruktivt.  
 
 I starten af det nye år, vil der blive indkaldt 
til en ekstra ordinær  generalforsamling, 
for at udvide bestyrelsen. Med dette håber 
jeg at  primært erstatningsfolkene og 
vagtcentralmestrene, får mere indflydelse
 generelt. Det er min mening at hver af de 
2 grupper, får en person i bestyrelsen. 
 
 Med dette vil jeg gerne på vegne af 
brandfolkenes klub i Gentofte, ønske  alle 
en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Brandfolkenes Klub Gentofte
Formand
Henrik Poulsen
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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! 

Jeg er bekymret over den mangel på personalepleje, som vi er vidner til for tiden i København. 

Københavns Brandvæsen har lavet en risikobaseret dimensioneringsplan for beredskabet i Københavns 
Kommune.

Brandvæsnets ledelse orienterede mandskabet om ét og afleverede noget andet på rådhuset. Det er 
ikke samarbejde – det er kun dårligt arbejde og meget ringe personalepleje.

Efterfølgende har ledelsen stort set set bort fra mandskabets ønsker og indlæg i den aktuelle debat, for 
der er truffet en beslutning, og den står tilsyneladende ikke til at ændre! 

Hvad er det for en holdning? Og her sad vi på stationerne for noget tid siden og legede lege og spillede 
spil på baggrund af den værdibaserede ledelse. Som om vi havde noget at skulle have sagt.

Lige nu er der en hel del af de ansatte i udrykningen, som er dybt frustrerede, da vi ikke ved, hvor vi skal 
være i den nye plan, eller hvad vi skal lave. Det er meget dårlig personalepleje. Oven i købet ser det ud til 
(p.t.), at ledelsen vælger at begå en fejl, som de har prøvet at lave før og måtte rette. De vil igen uddanne 
kredsløbsbrugere! Hvor smart er det? Det duede ikke på St. H. grundet afløsningsproblemer for hinanden 
stationerne imellem, både operativt og administrativt. Hvorfor skulle det blive bedre på St. C.?  Hvordan 
kan det være, at man ikke uddanner dem ordentligt fra starten, til indsats med Travox 120, så vi ikke får 
uheld med de nye brugere?

Det skal blive interessant at se, hvor vi ender, både personalemæssigt og økonomisk …

Per 839

Brandfolkenes Feriehusforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag 23. Januar 
2007 kl. 19.00 i BI’s lokaler på Østerbros Brandstation.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 6 dage før.

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås på dennes hjemmeside: www.bf-f.dk 

På foreningens vegne
Svend Erik Seidler

Formand.
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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

                SENSOMMER-NEDEREN! 
 
En skavank i mit snart 40-årige legeme krævede en mindre operation og udsigt til 2 ugers sygefravær. 
I min forventning: 1 uge med reelle gener og 1 uge med smil på læben. En klodset kirurg, force majeure 
eller noget helt tredje ville det dog anderledes. En blodansamling forhindrede heling, og 3 ugentlige 
hjemmesygeplejerskebesøg blev virkelighed.

Frustrerende at være opført på hjemmeplejens lister! 
Frustrerende at have smerter døgnet rundt! 
Frustrerende at have 2-3 dages restitutionstid på en 15-minutters gåtur! 
Frustrerende at skulle bede sin 10-årige søn løfte, skubbe, trække og hente ting, man ikke selv orker! 
Frustrerende at skulle tage det som en alvorlig fysisk udfordring at hænge vasketøj op! 
Frustrerende ikke at kunne give Hende, hvad hun fortjener! 
Frustrerende at føle, at ens maskulinitet hænger nøje sammen med ens fysiske formåen, for tænk nu hvis … ?! 

Det er i skrivende stund 8 uger siden, de skar, og for mindst 8. gang forventer jeg at være kampklar igen om 1-2 
uger, så hvad hulen piber jeg for? 
Det gør jeg heller ikke mere! 
Nu træner jeg mod fordums styrke og priser mig lykkelig over, at mit besøg blandt de afhængige, de hjælpeløse 
var midlertidigt. 
Samtidig nærer jeg en dyb (nyfunden?) respekt for dem, der må blive der permanent, og som alligevel ser solen 
skinne! 
Pas på jer selv! 
 
             Martin 943
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DIN BEKLÆDNING-

På udstillingen under 
beredskabschefernes årsmøde i 
august måned, hvor var jeg til stede 
på Vikings stand, kom Ebeltofts 
beredskabschef, Erik Laursen, 
og foreviste en totalt ødelagt 
branddragt, hvor det yderste lag 
næsten var forkullet.

 Det vigtigste for mig var dog, 
at selvom dragten var ødelagt, så 
var brandmanden, Søren Petersen, 
fuldstændig uskadt. Så havde 
dragten jo opfyldt sin mission og 
ydet den nødvendige beskyttelse. 

 De gange, jeg tidligere har set 
branddragter, der var så alvorligt 
beskadigede som denne, har været, 
da vi testede Musk-Ox (senere 
Viking) branddragter hos DUPONT 
i Geneve på deres termiske dukke, 
den såkaldte TERMOMAN, hvor 
man brænder dragten med 8 
store gasbrændere i 10 sekunder. 
Det svarer til en varmeenergi på 
40 kW, og det er en af de test, 
som dragten i henhold til EN 469-
standarden skal opfylde, for at man 
bl.a. kan måle, hvor hurtigt varmen 
trænger igennem dragten, og hvad 
der sker med materialerne. 

 I dette tilfælde er skaderne 
sket ved en indsats under en 
almindelig rækkehusbrand, hvor 
to røgdykkere skulle trænge ind i 
en lejlighed på 1. sal og forsøge 
at redde en person ud, som man 
mente var i lejligheden.
Lejligheden overtændte, da 
brandmand Søren Petersen og 
hans makker var kommet nogle få 
meter ind i lejligheden, en kraftig 
stikflamme ramte dem begge, så 
de måtte trække sig tilbage. Da 
de var kommet ud, viste det sig, 
at Søren Petersens dragt og hjelm 
var totalskadet af flammerne. 
Hans makker, der havde ligget lige 
bag ham, havde også skader på 
sin dragt, men ikke så alvorlige 
som Søren Petersens.
 Det sikringshold, der 
heldigvis stod klar lige uden 
for, måtte tage over og 
fuldføre indsatsen.
 
 Brandfolkene fandt først 
den savnede, da branden var 
nedkæmpet, og han var død.

 Resultatet af denne hændelse 
bekræfter mig i, at arbejdet 
omkring udviklingen og 
standardisering af kravene til 
brandmandens personlige udstyr 
(og her især branddragten), som 

jeg har deltaget i sammen med 
repræsentanter for nordiske 
og europæiske brandfolk samt 
ikke mindst Musk-Ox og senere 
Vikings folk, har medvirket til, 
at danske brandfolk kan føle sig 
trygge, når de iklæder sig en 
indsatsbeklædning, der lever op til 
de europæiske standarder. 
Til gengæld må 
beskyttelsesniveauet heller ikke 
blive højere end den nuværende 
standard EN 469, da det kan give 
en falsk tryghed, så man trænger 
længere frem, end udstyret kan 
klare.

Hvis man forøger beskyttelsen, 
kan det medføre varmestress, 
som vi ser eksempler på både 
i Danmark og i udlandet. 
Det skyldes ofte en forkert 
kombination af beklædningen eller 
for lange og gentagne belastende 
indsatser uden nødvendige pauser 
imellem (jf. Branchevejledning om 
røgdykning).

 Det er vigtigt at anvende den 
rigtige svedtransporterende og 
brandhæmmende beklædning 
under branddragten, ligesom 
det skal være muligt at udskifte 
mellem-/underbeklædning, 
hvis man skal gennemføre flere 
indsatser. Så husk, at den rigtige 
beklædning er din sikkerhed.
 
 Det er vigtigt, at kroppen 
kan ånde i dragten, så man kan 
blive af med den sved og varme, 
man selv producerer. Det er 
derfor meget uheldigt, at der er 
kræfter i nogle af de andre CEN-
lande, som er med i revisionen 
af branddragtstandarden, der 

Det er dejligt at blive bekræftet i, at noget af det, man har arbejdet på i mange år, også 
virker. 
Det var, hvad der skete for mig, da jeg blev præsenteret for en totalskadet branddragt, 
som en brandmand fra Ebeltoft Brandvæsen havde brugt under en indsats ved brand i et 
rækkehus den 20. august i år på Tirstrupsvej ved Ebeltoft.
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DIN SIKKERHED!!!

arbejder på at tillade, at dragten 
må være så tæt imod vand, at den 
forhindrer kroppen i at ånde. 
 Danmark har via Dansk Standard 
stemt imod dette forslag, men vi 
har desværre ingen aktive danske 
brugerrepræsentanter med mere, 
som følger dette vigtige arbejde.    
  Der skal derfor lyde en opfordring 
til de faglige organisationer om 
at prioritere dette og skaffe 
midler til aktiv deltagelse i 
standardiseringsarbejdet f.eks. ved 
at lægge pres på de myndigheder, 
brand- og redningsfolk arbejder 
under. 

 De omtalte standarder er 
minimumskrav, som skal følges 
af både fabrikanter, indkøbere og 
brugerne, men hvis kravene ikke 
lever op til de arbejdsmetoder, vi 
anvender her i landet, risikerer vi, 
at beskyttelsen forringes, og så er 
der risiko for, at skader opstår.

Endelig skal man være 
opmærksom på, at de svageste 
dele af brandmandens 
beskyttelsesudstyr i dag er 
åndedrætsbeskyttelsen. 
Da jeg forlod 
standardiseringsarbejdet i 1999, 
var der ingen krav i de gældende 
standarder om, at røgdykkermaske 
og trykluftapparat skulle prøves 
ved mere end 500 C, hvorimod alt 
brandmandens øvrige personlige 
udstyr skal kunne klare 2500 C i 5 
minutter uden at skade brugeren. 
Mig bekendt er der endnu ikke 
opnået enighed om at hæve 
kravene til åndedrætsbeskyttelsen.

Med venlig hilsen jeres gamle 
overbrandmester emeritus Finn 
Olsen, 
konsulent for Planudvalget for 
Brand og Redning under BAR 
transport.

                                                                       1990-2006
I anledning af, at vores dirigent, Aksel Larsen, efter 16 års virke ved 
årsskiftet forlader 
Københavns Brandvæsens Orkester, vil jeg her gerne udtrykke 
min og foreningens tak for det store arbejde og den nødvendige 
tålmodighed, som Aksel har vist med at få de enkelte medlemmer til 
at spille sammen som et helt orkester.

Det er blevet til mange gode musikoplevelser, koncerter, rejser, øve-
weekender og prøveaftener.
Tak for det gode samarbejde, vi har haft gennem årene.

Dirigentskifte i Brandvæsenets Musikforening København

Ny dirigent i Københavns Brandvæsens 
Orkester pr. januar 2007Dirigent: SUNE 
WEDAM, 41 år 

- uddannet basbasunist på konservatoriet

- underviser i Skælskør Marinegarde, 
Slagelse Musikskole, Gladsaxe Pigegarde

- udøvende musiker/basbasunist i Concord 
Brass Band

- assistent i flere professionelle orkestre i 
Danmark

Københavns Brandvæsens Orkester med 
Sune Wedam kan opleves første gang på 

St. H i remisen til jubilarkoncert fredag den 
5. januar 2007 kl. 10.00.

Ivan Munk, formand
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25 ÅR PÅ PLETTEN !!!

Gert Jensen har i mere end 25 år været en særdeles kendt 
personlighed i blandt andet de Københavnske gader, når ulykker 
– store som små – viser sit barske ansigt.

 I disse 25 år har Gert taget et hav af billeder som blandt andet 
er brugt flittigt af ”Brandmanden”.

 Vi har i alle årene været dig meget taknemmelig over dit 
engagement og din professionelle indgangs”vinkel”,  både når det 
gælder mandskabet og i høj grad også når det gælder den direkte 
indsats. Du besidder den fornødne etiske sans og hensyn til både 
mandskab og ”ofrene”.

 Vi håber at kunne nyde godt af hinanden længe endnu.

Her er et lille udsnit af de billeder der er taget gennem årene og 
de taler for sig selv.

Godt gået Gert.

På vegne af BO
Redaktør

Tommy Kjær Gert med på en »lytter«
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PIONER HOLD 2006 -

Vi blev indkaldt til 
informationsmøde om 
uddannelsen. Vi mødte på St. D. 
over to dage, alt efter hvornår 
vi havde vagt. Vores indtryk var, 
at man fra ledelsens side havde 
ventet med informationerne til 
det allersidste. I hvert fald var 
der op til flere gange, man fra 
ledelsens side blev nødt til at rette 
instruktørernes informationer, 
fordi man fra de forskellige 
ledelsesrepræsentanter kom med 
forskellige oplysninger om, hvordan 
uddannelsen skulle forløbe. Man 
havde også glemt at fortælle 
os, at hvis vi ønskede at afprøve 
optagelsestesten, skulle man have 
medbragt noget træningstøj til 
dette. Altså var det ikke muligt 
at prøve testen, og vi måtte 
selv sørge for at kontakte vores 
idrætsinstruktør og på et senere 
tidspunkt få afprøvet testen! Så det 
var med nogen undren, vi tog fra 
mødet. 

 Så blev det tid for 
optagelsesprøver. Den første 
var 12-minutters-testen med 
efterfølgende muskeltest. 
Både idrætsinstruktørerne og 
pionerinstruktørerne var vældigt 
gode til at fortælle os, hvad de 
forventede, vi gjorde, og hvordan 
det skulle gøres, for at vi kunne 
regne med at bestå. Der var kun 

én chance, og kunne man ikke 
fuldføre, fik man ikke chancen 
igen.

 Næste test var svømmetest i 
Vestbadet og i Københavns havn 
samt højderedningstest. Vi mødte 
på St. D. kl. 8.00, og efter en 
kort information omkring dagens 
forløb kørte vi af sted. Dagen var 
meget intensiv, og vi var i gang 
hele tiden. I svømmehallen afløste 
den ene test den anden, så det 
var bare om at holde fokus, da vi 
igen, meget bestemt, fik fortalt, at 
der kun var ét forsøg på hver test.
 
 Efter svømmehallen gik turen 
til havnen, hvor vi startede med at 
dykke sammen med en instruktør. 
Herefter var det 1.500 meter 
overfladesvømning inden for 45 
minutter. Dagen sluttede af med 
højderedningstest på St. D. Trætte 
gik vi hjem efter en lang dag, men 
glade for, at vi nu var kommet så 
langt.

Herefter fulgte lægetest på 
RH – endnu en godkendelse, og 
nu kunne vi starte den egentlige 
pioneruddannelse.

 Første kursus var bjærgning C, 
hos TEC Redning i Hedehusene. 
Kurset var for folk, der havde 
gennemgået bjærgning A og B, 

hvilket vi ikke havde gjort, men 
det tog man ikke så højtideligt. 
Vi måtte bare lære krankørsel og 
diverse spil undervejs. Desværre 
var der lidt instruktørmangel i 
praktikken, hvilket gjorde, at vi tit 
stod med udstyret alene. Det gik 
nok lidt ud over sikkerheden og 
også en del ud over materiellet, 
som mange gange blev belastet 
ret voldsomt, indtil instruktøren fik 
tid til at se vores arbejde og meget 
rød i hovedet kunne fortælle os, 
at sådan måtte man endelig ikke 
gøre. – Her havde kursus A og B 
været en fordel!

Vi bestod, og næste kursus 
var internt pionerkursus – et 
virkelig godt kursus med meget 
kompetente instruktører. De vidste, 
hvad de snakkede om, og lige 
præcis hvad de ville have os til. 
Det blev et tre-ugers højintensivt 
kursus med rigtigt mange 
udfordringer.

 Herefter var det tid til test 
igen.
Lægetest hos Holmens dykkerlæge 
og optagelsesprøve til Holmens 
dykkerkursus. Det var lidt 
underligt, at man havde bestået 
halvdelen af pioneruddannelsen 
inkl. diverse test, og nu var der 

Endelig blev det vores tur.
Vi er 7 brandmænd, der startede på pioneruddannelse i 
foråret 2006. Efter en del skuffelser over et aflyst kursus i 
2005 lykkedes det endelig …
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risiko for, at man faldt fra på 
en lægeundersøgelse. Det gik 
heldigvis godt, og man kan da 
sige, at man efterhånden vidste, at 
man absolut ikke fejlede noget og 
var i form som en jægerpilot.

 9 uger på dykkerskole er 
en tid, man aldrig glemmer. 
Her var vi kun 6 mand, der 
skulle starte, da en fra holdet 
allerede var i besiddelse 
af erhvervsdykkerbeviset. 
Igen et højintensivt kursus/
erhvervsuddannelse, som man 
absolut ikke kom sovende til. Store 
udfordringer, lange arbejdsdage 
og en hel del lektielæsning. Man 
fik virkelig lov til at udforske egne 
grænser.

 De første dage var i 
svømmehallen i Auderød.

 Herefter i Københavns havn, på 
Øresund, i tryktanken og især på 
50-meters dybdedyk i farvandet 
omkring Bornholm. 

Der er kun ét at sige: et super 
kursus, hvor især dykkerskolens 

instruktører skal fremhæves med 
deres professionelle kunnen og 
måde at være på.

 Endnu mangler vi 
redningsdykkerkursus og 
stormfaldskursus på skovskolen, 
men det har vi ikke fået så meget 
information om … Det kommer 
nok.

Men nu fungerer vi som 
pionerer, hvilket vi er meget glade 
for.

 Når vi ser tilbage på vores 
uddannelsesforløb, har det været 
en stor succes for os. Alligevel kan 
vi ikke lade være med at undre 
os over brandvæsnets måde at 
håndtere tingene på. 
Stort set alle tilsendte skrivelser 
har været med nogle forkerte 
oplysninger. Informationerne er 
kommet meget sent, selvom man 
har vidst i lang tid, at man skulle 
uddanne pionerer.

Men pionerer er vi nu alligevel blevet!
Det er vi stolte af.
Pionerhold 2006

 Man takserer ikke 
medarbejderen for den aktuelle 
tid, der bliver brugt på prøver osv. 
Eksempelvis blev der brugt 18 
timer på optagelsesprøverne, og 
vi blev kun godtgjort med 8 timers 
afspadsering.
 Og når man nu ved, at der på 
dykkerskolen er meget overtid, 
hvorfor gives denne information 
så ikke videre med oplysninger 
om, hvordan man forholder sig til 
dette. Evt. ved at give mandskabet 
ugesedler, de kan udfylde, og ved 
at fortælle om regler for diæter, 
når man ved, at der er tre dage i 
Auderød og 14 dage på Bornholm.
 Alt dette gik galt for 
brandvæsnet og er åbenbart op til 
den enkelte at sørge for.

 Selv da vi skulle have overrakt 
eksamensbeviser, kunne 
brandvæsnets repræsentant ikke 
finde vej!

Dykning med hjælm og varmt-
vands dragt fra dykkerklokke. Dykning med den »rigtige« udrustning.

Hansen Patent.
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SENIORNYT

Kom og få en snak med dine gamle kollegaer.
Tag et par stykker mad under armen, og kom og vær med. Det er om fredagen i den anden hele uge 
i måneden, det sker. Vi hygger os i kælderen hos vores fagforening FOA 1 på Vilhelm Thomsens Alle 
9 i Valby.

De kommende fredagsmøder:
Fredag den 12. januar 2007 kl. 10.00 – 14.00

Fredag den 16. februar 2007 kl. 10.00 – 14.00

Fredag den 16. marts 2007
Fredag den 13. april 2007 (sidste møde i sæsonen.)

Efterårsfesten den 8. november i Amager Selskabslokaler blev igen afviklet under hyggelige former 
og med en god stemning. 
Vi blev som sædvanlig godt beværtet, og som noget nyt havde vi denne gang taget kontakt til en 
trio, ”Holms dansekapel”, som underholdt os med musik til dansen efter middagen, og det gjorde de 
rigtig godt.

Traditionen tro fik den ældste deltager overrakt en gave, og ved denne lejlighed var det klubbens 
æresmedlem, Kaj Gents, som modtog en flaske, overrakt af næstformand Erik Christensen.

Brandfolkenes Seniorklub afholder generalforsamling tirsdag den 13. februar 2007 kl. 10.00 i 
Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11-13, 2300 København S.
Forslag til generalforsamlingen kan fremsendes hele året – det er ikke nødvendigt at vente til 
dagsordenen er udsendt. 
Dagsordenen bliver udsendt som sædvanlig i januar måned sammen med et indbetalingskort for 1. 
halvårs kontingent 2007. 
Medlemskontingentet er 175 kr., kontingentet for enker er 75 kr., og for passive medlemmer er 
kontingentet 100 kr.
Kontingentet kan indbetales på giro 7 08 23 98, men det er som tidligere muligt at betale direkte 
til kassereren, Bent Wenneberg, på generalforsamlingen.
Alle aktive brandfolk kan blive passivt medlem af Brandfolkenes Seniorklub.

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.

Sven Præst

Runde fødselsdage:
 9. februar: 75 år, 317 Erik F. Jeppesen, Madesøvej 4, Jorløse, 4470 Svebølle
10. februar: 80 år, 186 Haakon Sørensen, Læhegnet 38, 2620 Albertslund
14. februar: 75 år, Jens Willy Hansen, Højdevej 11, 1. tv., 2300 Købehavn S
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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
Klubmesterskab 2006.
Dette års Klubmesterskab blev henlagt til Holbæk Golfklubs 
spændende - og udfordrende bane. Den ligger umådelig smukt ud 
til Holbæk Fjord, og det var nogen gange svært at lade være med
at skue ud over vandet mellem slagene.
13 spillere havde valgt… 
Læs det hele i BI-news nr. 159

MTB afdelingen
Bockstensturen 2006:
I år blev det store MTB løb så endelig til noget igen, efter et års
udeblivelse grundet ødelæggelserne efter stormen d. 8.1.2005.
Løbet var herefter flyttet til efteråret, da oprydningen efter stormen viste 
sig at blive meget omfangsrig. BI stillede med kun én rytter i
startboksen. Jørn 753 fra Fælledvejens Brandstation.
Med startnummer 396 og sin toptunet….
Læs det hele i BI-news nr. 160 

BI’s bestyrelse informerer
I Vedr. Nordiske Mesterskaber 2007 i Göteborg.

Mesterskaberne kommer til at foregå i perioden:
21. - 23. august 2007 

og der dystes i følgende discipliner:

Læs det hele i BI-news nr. 162 

Fodboldafdelingen
Så er fodbold turneringen slut for i år.
Ovenstående viser at de gamle drenge kan endnu.
Vi sluttede på en flot andenplads og det er godt klaret, når man tænker
på at vi er nyoprykkere i den fornemste række.
Og ikke nok med det, vi er såmænd også gået videre i pokalturneringen
og skal spille…
Se billeder i BI-news nr. 159 

Cykelafdelingen
Adventure Race for begyndere... 

Som førstegangs deltagere i et adventure race, med alt hvad det 
ville indeholde, var det med stor spænding at vi mødte op på DT
Lyngby lørdag d.23-9 om morgenen kl. 0900 for at være klar til
starten kl. 1200.

U i 

I et adventure race, deltager man som et hold på 3 mand og man må
max være 30 sek. fra hinanden under hele løbet. 
Det eneste vi vidste på forhånd var at løbet skulle gennemføres 
indenfor 24 timer og det ville være ca 150 km langt, hvoraf de ca.
110 km var på cykel og ca. 35 var løb og ca. 5 km kajak plus…
Læs det hele i BI-news nr. 160 

MTB afdelingen.
GRIBBEN 2006
Kun 14 dage efter vi i MTB-afdelingen sidst var i vælten, skulle der
klikkes i pedalerne igen.
Denne gang var det det traditionsrige Gribben i Alsønderup ved Hillerød.
Ruten vi skulle køre var den kendte…
’Læs det hele i BI-news nr. 162 

Cykelafdelingen
NYT NYT NYT fra Cykelafdelingen!
Den nye formand hedder hermed 678 Lars Slot. Lars takkede faktisk hurtigt ja til tilbuddet om formandsposten i Cykelafdelingen. Lars er 
startet i Københavns Brandvæsen i begyndelsen af 2006. Lars er 45 år gammel og cykler ligesom 95% af vores aktive medlemmer på…

Læs hvordan det gik i BI-news nr. 158

MTB afdelingen.
MTB-Marathon Hillerød
Den første dag i dette års oktober måned dannede rammer for årets
første lidt større løb i de Nordsjællandske skove. 
MTB-afdelingen havde her kun tre ryttere med: Tom 
"Rejsekongen" Nielsen 693, Henrik 353 og en debutant..
Læs hele beretningen i BI-news nr. 162 

SVØMMEAFDELINGEN
DDEETT EERR NNUU SSÆÆSSOONNEENN 22000066//0077 SSTTAARRTTEERR……

AALLLLEE EERR VVEELLKKOOMMMMEENN..
Så brug chancen, hvis du har et gyldigt svømmekort.

Har du ikke svømmekort, så kontakt…
Læs hvordan i BI-news nr. 157

SVØMMEAFDELINGEN

www.bi-sport.dk
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Set af fotograf
Gert Jensen

Juleoptoget på Rådhuspladsen

60 års jubilæum hos pionerafdelingen


