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Zone-Redningskorpsets Venner er en landsdækkende forening, hvis 
formål er at indsamle og formidle historien om Zonen og de men-
nesker, der arbejdede i korpset. Alt arbejde i foreningen er frivilligt 
under mottoet: Altid klar til at hjælpe.
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For 60 år siden var der to redningskorps i Danmark - Falcks Rednings-
korps og Zone-Redningskorpset. 

I 1963 blev de lagt sammen til FALCK & ZONEN, men i løbet af 
1970’erne ophørte Falck med at anvende navnet ZONEN, og det udgik 
af daglig tale.



Samlingen af genstande og arkivalier fra Zonen hører under Danmarks 
Teknisk Museum i Helsingør. Her kan du opleve en komplet Zonen 
station, som den så ud i en større provinsby omkring 1960. 

Der er også en udstilling, der fortæller om redningskorpsenes historie 
og deres betydning som et nødvendigt led i udviklingen af det in-
dustrialiserede samfund: Alting skal gå hurtigere, fejl opstår, og vold-
somme ulykker sker. 

Køretøjsgruppen i Helsingør vedligeholder de mange køretøjer og 
deltager i bl.a. veteranstævner, optog, m.v. 

Hold øje med tekniskmuseum.dk

Danmarks Tekniske Museum Zonen legetøjs-
station med    

   Tekno-biler 
  fra 

1950’erne



I Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk er opført en garage, som 
oprindeligt var station for Zonen i Høng. Her kan du se to sjældne 
redningsvogne fra 1930’erne. Nyvang har også en kombineret vogn-
mands- og Zonen station fra 1950’erne og et Zonen ambulancefly.  

Hver sommer arrangeres ”Zonen redder liv” og ”Besættelsesweekend” 
mv., hvor du på nært hold kan opleve, hvordan redningstjenesten 
fungerede på landet i gamle dage. 

Se mere på oplevelsescenternyvang.dk

Oplevelsescenter Nyvang

Radioanlæg ca. årgang 1960



Foreningen Zonen Gelsted er stiftet i 2012 og har til formål at sikre 
og formidle Zone-Redningskorpsets virke i Gelsted for eftertiden.

Foreningens medlemmer har i årene fra 2012 til 2019 arbejdet på at 
totalrestaurere en Bedford 1947 sprøjte fra Zonen i Nakskov.
Foreningen er klar til at rykke ud med sprøjten, hvor der måtte
være behov fx. ved bryllupper, optog, byfester etc.

Se mere på zone-redningskorpset.dk

Zonen Gelsted

Zonen havde 
station i Gelsted 
på Fyn fra 1936        
til 1962

Sprøjten på biludstilling i Herning



Foreningen Zonen Randers er stiftet i 2016 og har til formål at sikre 
og formidle Zone-Redningskorpsets virke i Randers for eftertiden.

Foreningen råder over to Zonen kranvogne, en Mercedes fra 1961 fra 
Rønne, som er kørende og en Ford Köln fra 1960 fra Hobro, som er 
under restaurering.

Se mere på zone-redningskorpset.dk

Zonen Randers
Zonen 
havde station i 
Randers fra 1932 
til 1962. 
I dag har 
Zonen Randers 
har fået klublo-
kale i de selvsamme 
lokaliteter, hvor 
Zonen i sin tid residerede



Da Zonen i 1939 anskaffede Danmarks første ambulancefly - en 
engelsk Monospar - var det sensationelt. Flyve-Ambulance-Tjenesten 
blev om noget Zonens særkende.

Denne gren af Zonens virksomhed levendegøres i Oplevelsescen-
ter Nyvang ved Holbæk, hvor vores flyentusiaster sørger for at det 
danskbyggede KZ-III ambulancefly OY-DYZ kommer i luften.
 
Følg med på facebook.com/zoneredningskorpset/groups

Flyve-Ambulance-Tjenesten

OY-DYZ under en 
hasteflyvning til Sønderborg 1947

Monspar ambulanceflyet fra 1939 
er Danmarks første ambulancefly. 
Det kan opleves på Danmarks 
Tekniske Museum i Helsingør



Vi dokumenterer historien om Zone-folkene, som for en ringe løn 
måtte arbejde med både fysisk og psykisk krævende opgaver. Det gør 
vi ved indsamling af genstande, dokumenter, billeder og beretninger. 
Det som ikke kan udstilles, gøres tilgængeligt i vores blad ZONE-NYT, 
i bogudgivelser eller på nettet. 

Sikring af ZONENs historie

Jeg skulle køre med børnelammelsespatienter. Det var en pige på fire år og 
hun blev lagt på båren. Jeg holder ude på gårdspladsen, så kommer lægen 
farende ud af døren. ”Stop” siger han, ”hendes lillebror ovre i sandkassen har 
leget med sin søster, så du må hellere tage ham med”. Jeg tog han ind på 
passagersædet, han fejlede jo ikke noget, og vi kørte udrykning mod Vejle 
og jeg havde travlt med at styre. 
Da jeg kommer ned ad bakkerne mod Vejle by, så kikker jeg over til højre, så 
er passagersædet tomt, da ligger drengen død nede i bunden af ambulan-
cen. Så hurtigt gik det. Det var rystende. 

En fhv. ZONE-redder fortæller 
om en oplevelse fra ca. 1948 Håndbygget model af ambulance og 

mærkat om Zonens redningsbåde, 
begge fra 1940’erne

Skovsav fra 
1940’erne til at 
fjerne væltede 
træer etc.



Bliv medlem af
Zone-Redningskorpsets 
Venner
• ZONE-NYT tre gange årligt 
• Adgang til historisk database 
• Gratis adgang til Teknisk Museum 
• Deltagelse i optog og demonstrationer 
• Historisk arbejde 
• Vedligeholdelse af biler 
• Socialt samvær 
• Støt en god sag 

Kontakt: 
medlemsservice@zone-redningskorpset.dk eller 
find os på zone-redningskorpset.dk


