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Marts 2007. Terrorøvelse på Østerbro i København. Foto: Politi.dk 

 

 
Roskilde M2. Kombineret sprøjte/pionervogn på Scania 94/Autokaross. Foto TFR. 
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Formanden har ordet 
 
Mens disse linier skrives har sommeren for alvor holdt sit indtog i Danmark. Sommer er jo 
for mange mennesker synonym med sol & strand, sommerhus, grillmad, kolde øl, ferie – 
og fototid! Så kære medlemmer, hvis ikke I allerede har været ude i det ganske danske 
sommerland – eller i udlandet for den sags skyld – og skyde nogle gode brandbilsbilleder 
til bladet, så se at komme af sted! 
 
Hen over både forår og sommer har redaktionsmedlemmerne haft ualmindeligt travlt på 
andre fronter end bladskrivning. Derfor blev dette blad noget mere forsinket end forventet 
– men bedre sent end aldrig. Det er nu endelig lykkedes at sammensætte et nyt ”Vi melder 
fra!”. 
 
Det næste blad er også allerede i støbeskeen. Blad nr. 2 i 2008 har vi helliget udlandet. De 
af jer, som forventningsfuldt ser frem til nye billeder fra vort eget lille kongerige vil blive 
skuffede! Der vil være tale om et temablad med titlen ”Europa Rundt”. 
 
Herhjemme er beslutningen om at overføre rednings- og frigørelsesopgaverne fra 
ambulancetjenesten til redningsberedskaberne (brandvæsenerne) blevet implementeret 
den 1. juli i år og vi har allerede set de første konkrete, materielmæssige konsekvenser: I 
Odsherred indsatte man tidligere på året en ny svær Scania-pionervogn bygget efter 
samme grundlæggende koncept som den vogn Falck havde stationeret i Odsherred indtil 
kommunen opsagde brandslukningsaftalen med redningskorpset. 
 
I Favrskov Kommune i Østjylland har man til station Hadsten anskaffet en ny, let 
pionervogn med frigørelsesudstyr. Frederikssund Kommune har købt Frederiksberg 
Brandvæsens gamle Volvo-pionervogn på placeret den på station Slangerup, hvorfra den 
skal dække hele kommunen. 
 
Brand & Redning Silkeborg har indkøbt og opbygget en ny, let pionervogn, som sammen 
med beredskabets tunge pionervogn (modulsprøjte fra København), skal varetage alle 
redningsopgaver i den nye Silkeborg Kommune. Alle 3 provinsstorbyer har investeret i 
svære lastvogne med læssekran – Aalborg på MB Actros, Odense på IVECO og for nyligt 
Århus (selvfølgelig) på Scania. Også mange andre steder er man langt fremme med 
planer for den fremtidige organisering af det nye ansvarsområde. 
 
På dette sted er det vel passende at opfordre medlemmerne til at byde ind med fotos og 
stof vedr. redningsberedskabernes nye pionerkøretøjer. 
 
God fornøjelse med bladet. 
 
Jesper Lind Arpe 
Formand 

 
FORSIDEN 
Nakskov Brandvæsens M1 på MB 1113/Bachert fra 1974. I dag museumssprøjte.  
Se artikel andetsteds i bladet. Foto: Lars Dalsig.  
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Vi melder fra! 
Medlemsblad for Dansk Selskab for Brandkøretøjer 

 
Medlemsbladet udsendes op til 4 gange om året til foreningens medlemmer og 
samarbejdspartnere. 
 
Billeder og artikler bedes sendt til ansvarshavende redaktør, med tydeligt navn, adresse 
og anden relevant information bag på billederne. Ønskes tilsendte materiale retur bedes 
dette oplyst. 
 
Foreningsskadeligt stof samt negativ omtale af private eller offentlige beredskabsaktører 
vil ikke blive trykt. Eftertryk kun med redaktørens tilladelse. 
 
Redaktion: 
 
Ansvarshavende Redaktør   
Tony F. Rasmussen   Jesper Lind Arpe 
Assensvej 68    
4700 Næstved      
E-post: tfr@brandkoretojer.dk  Trykt på eget trykkeri 
 
 

Terrorøvelse København 2007, del 1 
Af Henning Svensson 

 
Det er onsdag den 21. marts 2007, klokken er 9.55, og jeg skal på arbejde som altid. 
På grund af vejarbejde på Nygårdsvej har man flyttet busstoppestedet hen i Ourøgade, 
200 m fra mit hjem. 
 
På vej ind i Ourøgade kan jeg se, at bussen den modsatte vej lige er ankommet og holder 
ved stoppestedet. I gaden kører seks biler og en klasse fra det lokale gymnasium er på vej 
ind i bussen. Godt de ikke skal samme vej som mig, jeg hader nemlig skolebørn, de larmer 
og lugter. 
 
Pludselig er der en ung fyr, som styrter ud af bagdøren på bussen og hen ad gaden. Sikke 
et fjols, han har nok ingen billet. I samme øjeblik han løber omkring hjørnet, bliver gaden 
oplyst af et lysglimt som 1000 sole. Et splitsekund efter lyder der et brag så højt som en 
jager, der bryder lydmuren. Kort efter begynder det at regne med jern, plastik og andre ting 
og sager. Nu kan jeg også mærke noget varmt løbe ned af min kind, jeg føler efter, og nu 
er mine hænder smurt ind i blod. 
 
Der hvor bussen før holdt, er der nu et vrag, som ikke ligner en bus mere. Gaden er fyldt 
med døde og sårede mennesker. Bilerne, som kørte før, holder stille og der høres ikke en 
lyd. Her er stille som graven. 
  
Jeg tænker for mig selv, at sådan noget kun sker i udlandet, ikke her i København. 
Langsomt begynder der at komme liv i gaden. Folk ligger og råber på hjælp, nogle græder 
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og andre sidder og kigger stift ud i luften. Fra en opgang kommer røg, der er noget som 
brænder. Klokken er nu 10.01. Jeg må sætte mig op ad væggen. Jeg har ondt og kan ikke 
rigtig gøre noget. I det fjerne kan man nu høre udrykning – der er hjælp på vej. Pludselig 
stopper hornene, og jeg kan igen kun høre folk som jamrer og klager. 
 
Det første udrykningskøretøj, jeg ser, er en patruljevogn, som langsomt sniger sig ned ad 
gaden, kun med blink på. De to betjente har store øjne og ser ikke super glade ud, godt 
jeg ikke er i deres bukser. De stiger ud og begynder at tale i deres radioer. Bag ved 
patruljevognen er et par brandbiler fra station Østerbro begyndt at rulle ind i gaden. I den 
modsatte ende af gaden kommer der en lægeambulance og to betjente på cykler. De to 
cykelbetjente ser ud til at savne deres vogn med afspærringstape og andet udstyr. De har 
kun deres radioer. 
  
Den ene af betjentene fra min side begynder at gå langsomt hen ad gaden mod 
lægeambulancen. Han ser ikke på alle de tilskadekomne. Han leder efter tasker eller 
andet, som kan indeholde en nummer to bombe. Jeg sidder bare og tænker. ”Få da 
fingeren ud og red mig”. Men inderst inde er jeg jo klar over at sådan er standard-
proceduren. Man rykker ikke ind i et område, hvor der er sprunget en bombe, før man har 
sikret sig, at der ikke er gemt flere bomber. 
 
Lægen fra lægeambulancen går ned ad gaden og prøver at danne sig et overblik over, 
hvor stor katastrofen er. Nu begynder der igen at ske noget i det fjerne, udrykning, 
udrykning. I det samme besvimer jeg. 
 
Dette her kunne godt have været en rigtig oplevelse, men heldigvis er det kun en øvelse.  
Øvelsen er en af de største fuldskalaøvelser, der nogensinde er holdt i Danmark, og er 
anden del i en øvelsesrække på tre scenarier. 
 
Første del foregik på et nedlagt fabriksområde i Hedehusene i november 2006 og gik ud 
på at træne politiet i at sikre og indsamle spor efter en eksplosion samt efterfølgende 
rekonstruere, hvad der var sket. 
 
Man tog en gul Volvo gasbus, som havde gjort tjeneste som linie 15 mellem Herlev og 
Ryparken. Alt i bussen var intakt, dog manglede motoren, som på grund af en brand var 
fjernet. 
 
For at komme så tæt på virkeligheden som muligt, fyldte man den med passagerer. 
Heldigvis ikke levende mennesker, men til gengæld ni døde grise og 15 mannequindukker, 
som alle blev påført tøj, tasker, id-kort, mobiltelefoner, nøgler og andet, som vi mennesker 
altid slæder rundt på. Til sidst satte man en selvmordsgris med en bomberygsæk ind på 
bagsædet af bussen. Bomben svarede til fire-fem kilo konventionelt sprængstof.  
 
Efter sprængningen gik kriminalteknikere og retsmedicinere i gang med at kortlægge hele 
området. Alt skulle registreres og alt blev talt op. Af erfaring ved man, at gerningsmanden 
er den, som kommer værst til skade ved en eksplosion. Og det viste øvelsen også tydeligt.  
Efter endt øvelse, blev resterne genbrugt i forbindelse med den store terrorøvelse 21. 
marts 2007 (anden del af øvelsesrækken). 
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Fotokollage: Henning Svensson 

 
Anden del ville involvere politi, brandvæsen, Falck, tre hospitaler, Beredskabsstyrelsen, 
Hjemmeværnet, kommunen, trafikselskaber og medierne. I alt cirka 800 mennesker. 
 
Dagen før var Ourøgade på Østerbro blevet forvandlet til en slagmark. En sprængt bus var 
blevet placeret i gaden mellem to til dagens øvelse opsatte busstopskilte. Ved siden af 
bussen var placeret seks biler alle med påklistrede nummerplader. I området var der 
udlagt dukker, blod og diverse spor. Af spor kan blandt andet nævnes: Bakspejlet i en 
medgerningsmands bil indstillet, så det passede i hans højde, en afrevet hånd med 
fingeraftryk og et klippekort. 
 
Natten igennem blev hele området overvåget af enheder fra Hjemmeværnet. På det 
tidspunkt var stedet stadig hemmeligt for offentligheden. Først 15 minutter før start kunne 
Københavns Radio oplyse, hvor øvelsen ville finde sted. 
   
Kort før øvelsen blev ”skudt i gang” blev alle opgange i gaden fyldt med gymnasieelever 
som skulle spille beboere. Alle disse folk skulle efter sprængningen evakueres og 
registreres. Et par opgange var markeret med ”fare for sammenstyrtning” og kunne derfor 
ikke benyttes. Redningsmandskabet skulle finde alternative flugtveje. Derefter blev der i 
området placeret omkring 100 figuranter alle med store og små skader. 
 
Folk fra forsvaret, beredskabet, politiet, det offentlige samt regeringen (justitsministeren) 
var inviteret, og de blev alle placeret på den ene side af gaden i et afspærret område. 
 
Præcis kl. 10 sprang to folk fra EOD et stort kanonslag. Dette brag startede øvelsen. Kort 
efter braget begyndte det at ryge fra en opgang, og alle de tilskadekomne begyndte at 
råbe og jamre. 
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Nu begyndte alle i området at ringe 112 for at få hjælp. For at stresse alarmcentralen 
benyttede man et hold elever fra politiskolen som under hele øvelsen skulle ringe ind og 
efterlyse, forespørge og anmelde. Man nåede op på et antal af 2000 savnede i løbet af 
øvelsen. 
 
Når meldingen lyder på terrorbombe, må man ikke bare mase ind i området, for tænk hvis 
terroristerne har efterladt en bombe med en tipsforsinkelse, som først eksploderer, når alle 
redningsfolk står midt i området. 
 

 
Fotokollage: Henning Svensson 

 
 
De første som kom ind i området var ambulancelægen, som skulle få et indtryk af 
omfanget samt en del politifolk som hurtigt gennemsøgte området for tasker og pakker. 
Kort efter ankom brandvæsenet og påbegyndte slukning af brande i området. For at holde 
styr på alle styrker blev Jagtvej lavet om til opmarchområde. Alle køretøjer udefra skulle 
forbi og registreres. 
 
Hurtigt efter eksplosionen blev der oprettet en ydre afspærringszone og alle, som forlod 
området, blev registreret. Alle biler blev undersøgt til stor irritation for civile personer, men 
det var en del af øvelsen. Alle, som forlod området, fik en folder ”Du kan hjælpe” med 
oplysninger om telefonnummer, e-mail adresser, som kunne benyttes, hvis man havde set 
noget. På folderen stod også hjemmesider, som løbende ville bringe informationer. Disse 
foldere var magen til dem, der ville blive benyttet i en skarp situation. 
Da beredskabsafdelingen fra Københavns Politi var på plads, blev der oprettet en indre 
afspærringszone. Zonen blev bevogtet af bevæbnede betjente med skudsikre veste og 
maskinpistoler. De betjente skulle forhindre et muligt terroristangreb på rednings-
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personalet. Den ring var så tæt, at selv folk, som boede inde for ringen, ikke kunne komme 
hjem. 
 
Efterfølgende har man fundet ud af, at der skulle have været byttet rundt på de to zoner, 
først en nærzone og så en fjernzone. 
 
Nu begyndte en jævn strøm af enheder at ankomme. I kort afstand fra bussen blev der 
oprettet en visitations- samt venteplads for ambulancer. 
 
På visitationspladsen blev tilskadekomne personer behandlet af læger og ambulancefolk.  
De hårdest tilskadekomne blev med politieskorte kørt til et af de tre hospitaler, som var 
med i øvelsen, nemlig Rigshospitalet, Bispebjerg og Hvidovre Hospital. Folk uden skader 
samt evakuerede beboere blev i fem tomme Movia busser kørt til et evakueringscenter, 
som kommunen havde etableret i Valby Hallen. Der ville der være mulighed for forplejning 
og støtte. Alle personer, der var impliceret i eksplosionen, blev afhørt af kriminalbetjente. 
Under disse afhøringer fandt man ud af, at en lille, ikke dansk mand på 25-30 år med 
speciel næse, iklædt militærbukser, var stukket af kort før eksplosionen. Han blev efterlyst 
over politiradioen. 
 
KST (Kommandostation) blev oprettet, og herfra blev næroperationen styret. EOD, 
Kriminalteknisk Afdeling samt Brandteknisk Afdeling gik i gang med at undersøge 
området. Under de undersøgelser fandt man på den mulige bombemand et klippekort 
stemplet samme dag på Københavns S-tog station. Man rykkede hurtigt ud til stationen, 
og ved hjælp af videoovervågningskameraerne fandt man ud af, at der havde været 
mindst tre om terrorangrebet. Og ikke en som man tidligere havde troet. Ved slutningen af 
øvelsen var status en gerningsmand død, en såret (han blev efterfølgende anholdt uden 
dramatik på et af de tre hospitaler) og en flygtet. Bombehunde blev sat ind i hele området 
for at lede efter andre bomber. 
 
Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskab var også i området for at assistere med at tage 
målinger på, om det muligvis havde været en beskidt bombe (med radioaktivt affald). I de 
første timer efter eksplosionen var det politiet, som stod for bevogtningen. Senere på 
dagen var det enheder fra Hjemmeværnet, som overtog bevogtningen. 
 
Angrebet endte med 7 dræbte, ca. 30 svært tilskadekomne, ca. 62 lettere tilskadekomne 
og ca. 63 evakueret. 
 
For at gøre øvelsen så realistisk som muligt var der i hele perioden oprettet en særskilt 
hjemmeside hos Københavns Politi. Derudover bragte Jyllandspostens webavis hele 
dagen nyheder fra skadestedet. 
 
Det var en meget spændende dag, som desværre også blev rigtig kold (Red. og med 
snevejr!). 
 
Fortsættes side 19. 
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Nakskov Brandmandsforening 100 år 
Af Lars Dalsig 

 
Da beskeden om lukningen af Nakskov Brandvæsen kom var en af de største bekymringer 
hvad der nu skulle ske med Brandmandsforeningen. En forening som i mange år har 
været grundlag for et stærkt sammenhold og kammeratskab mellem brandfolkene - skulle 
den nu ”bare” være en saga blot. 
 
Nej, man valgte at køre foreningen videre. Dels på grund af, at 100 års jubilæet var lige 
om hjørnet, dels fordi brandmændene stadig skulle have et sted de kunne mødes, snakke 
om gamle dage, arrangere fester o. lign. Samtidig fik de deres eget rum i kælderen på 
brandstationen, som er blevet sat i stand og fyldt med diverse minder fra brandvæsenet.  
 
Lørdag d. 23. februar 2008 var det så præcis 100 år siden at Brandmandsforeningen for 
kommunale brandmænd i Nakskov Brandvæsen blev oprettet. Det skete for på den måde 
at give brandmændene ”en fagforening” at trække på, når man skulle forhandle løn, 
arbejdsvilkår o. lign. med kommunen. I 1917 oprettede man også en sygekasse, således 
at man ved sygdomsfravær fra brandtjenesten fik udbetalt ”sygepenge”. Efter 8 dages 
sygdom, kunne brandmanden kræve ca. 1 kr. om dagen, dog højst i 8 uger. Man betalte 
75 øre i kvartalet, til sygekassen. 
 
I 1920’erne lå en årsløn på 60 kr. Dertil kunne man så bl.a. lægge honorar på 5 kr. for en 
teatervagt på 3 timer og 2 kr. pr. påbegyndt time derudover. Disse penge skulle ikke 
beskattes dengang. 
 
I dag tæller Brandmandsforeningen 24 medlemmer og 5 æresmedlemmer. Igennem de 
100 år har der været 22 formænd. De fleste sad 1-3 år; men de længst siddende formænd 
har beholdt posten i hhv. 14, 20 og 23 år. 
 
På 100 års dagen, lørdag d. 23/2-08, var der arrangeret et optog med gamle brand-
køretøjer. Det skulle starte ved brandmuseet på Elvej og gå gennem byen via gågaden og 
op til Akseltorvet, hvor brandorkesteret spillede. 
 
Først i optoget var den gamle hestetrukne vippesprøjte fra 1902, som kørte i Sandby sogn 
til engang i starten af 1930’erne. Den blev siden hen fundet, godt ødelagt af tidens tand, i 
en gammel lade i 1970érne. Ca. 21 år efter, i januar 1993, blev den præsenteret 
nyrestaureret på Falck-stationen i Nakskov. Det var bl.a. nogle pensionerede Falck-folk, 
der havde stået for restaureringen med hjælp fra diverse sponsorer i byen. ”Hestesprøjten” 
kom på brandmuseet i 2005 og deltog også i forbindelse med et stafetløb ved Falcks 100 
års jubilæum i 2006. 
 
Så var der brandvæsenets gamle Dodge Power Wagon slangetender - T1 fra 1957, som 
er opbygget hos en karetmager i Nakskov. Den gjorde tjeneste ved Nakskov Brandvæsen 
i årene 1957 til 1997, hvorefter den blev sat i depot. Da man så grundlagde brandmuseet 
”Sprøjtehuset”, blev den gennemrestaureret og indregistreret med det gamle nr. ”L793”. I 
dag bruges den ofte ved optog og besøg hos børnehaver o. lign. 
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Optoget fra Sprøjtehuset på Elvej, gennem Søndre gågade til Akseltorvet. 

 

 
Vognparade på Axeltorvet, akkompagneret af brandorkestret. 
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Mercedes Benz 1113 sprøjte M1 fra 1974 var næste køretøj i optoget. Denne blev sendt 
på museum i forbindelse med lukningen af brandvæsenet ved årsskiftet 2007/08. Nakskov 
Brandvæsen indkøbte sprøjten som ny i 1974, til afløsning for en gammel Chevrolet 
sprøjte fra 1964 (som i øvrigt også står på museet og venter på en grundig restaurering). 
Mercedes-sprøjten kørte til 2001 som M1, hvorefter den blev ombygget til redningsvogn 
(R1) og kørte frem til 2005. Herefter blev også den sat på depot til der var afklaring på 
brandvæsenets fremtid. 
 
Til sidst, som rosinen i pølseenden, kom brandvæsenets Magirus Deutz stigevogn S1, fra 
1982. Vognen blev indkøbt brugt i Holland i 2004. Dette køretøj kørte kun med i optoget 
for at have et ”nyt” køretøj med. Man ved i skrivende stund endnu ikke, hvad der skal ske 
med brandvæsenets køretøjer, som bare står og ”forfalder” i garagerne. Måske skal de 
sælges, måske skal de skrottes, hvem ved hvad fremtiden bringer ? 
 
 

 
Hestetrukken vippesprøjte anno 1902. Foto Lars Dalsig. 

 



Vi melder Fra! 1/08 12 Dansk Selskab for Brandkøretøjer 
 

 
Dodge Power Wagon slangetender fra 1957. Foto Lars Dalsig. 

 
 

 
Uniformeringens udvikling gennem 100 år. Foto Lars Dalsig. 
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Brandbiler er da RØDE… 
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Naturligvis er der altid nogle, som absolut må drive sagerne ud på overdrevet. Denne vogn 
tilhører ikke Bonbon Lands beredskab; men derimod en ambulanceoperatør i Rom, Italien. 
Fiat Ducato ambulance fotograferet af Henning Svensson i 2008. 



Vi melder Fra! 1/08 17 Dansk Selskab for Brandkøretøjer 
 

Brandbiler er da RØDE… 
Af Tony F. Rasmussen 

 
 
Brandbiler er da røde… ja ja, og måner har den farve måner skal have! 
  
Man skal nok lede længe, hvis man vil finde en branche, der er mere gennemsyret af 
konservatisme end brandvæsnet. Her tænker jeg naturligvis ikke på mandskabets politiske 
overbevisning men på en organisation, der gennem flere århundreder trofast har holdt ved 
traditioner og begreber, som andre for længst ville have skrottet, udskiftet eller da i det 
mindste moderniseret. 
  
Med til rækken af traditioner hører også farven på væsenets køretøjer. Den røde farve har 
gennem alle tider domineret og det i en sådan grad, at den nærmest er blevet et begreb.  
 
Der er ingen tvivl om, selv hvis vi ser bort fra Beredskabsstyrelsen og diverse 
lufthavnsbrandvæsener, at majoriteten af brand- og redningskøretøjer er røde. Men, men, 
men, der findes da – heldigvis havde jeg nær sagt – også eksempler på at farven ikke 
nødvendigvis skal være rød. 
 
Navnlig i de senere år har flere brandvæsner valgt at afvige helt eller delvist fra normen, 
ved at beklæde deres køretøjer med folie. En løsning, der åbner muligheder for særdeles 
kreative dekorationer og som i vid udstrækning ses anvendt i bl.a. Tyskland. 
 
Andre brandvæsner har gennem tiden valgt at lakere deres vognpark i alternative farver. 
En løsning der sjældent ses mere, eftersom der er tale om en uforholdsmæssig dyr 
løsning. 
 
Blandt pionererne udi foliekunsten herhjemme må absolut nævnes Gentofte Brandvæsen. 
Her havde man tidligere betjent sig af traditionelt røde vogne. I 1975 indførte man 
hellakerede lyserøde (læs fluorescerende røde) køretøjer, først i skikkelse af S1 og siden, 
i 1977 også M1. 
  
Endelig valgte man omkring 1996 i forbindelse med indkøb af ny sprøjte at konvertere til 
hvid, beklædt med lyserød og blå folie. Gentofte Brandvæsen er mig bekendt pt. det 
eneste brandvæsen herhjemme, der konsekvent anvender brandkøretøjer med hvid som 
grundfarve. 
(Foto JLA. SM 1 Volvo FM12-Vema redningslift fra 2003) 
 
I hovedstaden indførte man sidste halvdel af 1980’erne de såkaldte modulsprøjter på MB 
914 chassiser. Forsøgsvis afveg man fra traditionerne og fik leveret tre af sprøjterne i gul.  
Det skal angiveligt have bragt en del sind i kog, såvel i væsenets egne rækker som blandt 
byens borgere, for brandbiler er da røde! De tre vogne blev da også ved først kommende 
lejlighed malet om i den klassiske RAL 3000. Den gule farve har dog siden hen fundet sin 
plads i Københavns Brandvæsen, men det vel at mærke i ambulancetjenesten. 
(Foto Preben Mortensen. MB 914 LN2 autosprøjte) 
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Birkerød kommune valgte i 1987, at brandvæsenet skulle bære samme farve som det 
daværende Civilforsvar (nu Beredskabsstyrelsen) nemlig orange med blå ligesidet trekant 
og blå skrift på siderne. Birkerød Kommunale Redningsberedskab som det retteligt hed, er 
det eneste kommunale brandvæsen i Danmark, der konsekvent har benyttet denne 
bemaling. 
 
Væsenet måtte i 2007 lide den tort at blive ommalet til traditionel rød i forbindelse med 
kommunesammenlægningen, hvorved kommunerne Birkerød og Søllerød fusionerede for 
at blive til Rudersdal og hvorved Birkerød Kommunale Redningsberedskab blev en del af 
det nuværende Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.  
 
Retfærdigvis bør det nævnes, som det fremgår af foto, at kun en del af vognparken ved 
redaktionens afslutning er ommalet. Den viste vogn T1, her med påhængssprøjte, er 
fortsat orange men med ”Rudersdal Hørsholm Brandvæsen” på siderne – i blåt! 
(Foto TFR. T 1 Toyota Landcruiser med påhængssprøjte) 
 
Leveringen af en helt ny tankvogn til brandvæsenet i Næstved medio 2007 (NB 17 på MB 
Actros 1832, bragt i VMF nr. 3/2007) var samtidig startskuddet til et designmæssigt facelift 
af vognparken. Forinden havde man ændret navn til Næstved Brand & Redning (man 
havde tidligere båret navnene Næstved Brandvæsen, Næstved Redningsberedskab og 
senest Næstved Kommune, Redningsberedskabet) og det skulle følges op af lidt ekstra 
kulør på bilerne. Man valgte en løsning med fluorescerende gul tekst og stafferinger – et 
design, der markant ændrede bilernes fremtoning fra blot rød med hvid skrift. 
  
Ved redaktionens afslutning er hele vognparken opgraderet med ny skrift, dog har man 
valgt blot at montere navn og bomærke på brandvæsenets ældste køretøjer, der står for 
udskiftning/udfasning inden for en overskuelig tid. Der er, som i enhver sag omhandlende 
ændringer af noget gammelkendt, delte meninger om det nye design. Faktum er dog, at 
man nu oplever i højere grad end tidligere at blive set i trafikken og det må jo siges at 
være ganske væsentligt. (Så mangler vi bare at vi også kan høres!!!) 
(Foto TFR. MB Actros autosprøjte. Tidligere bragt i oprindelig bemaling).  
 
Repræsentanten fra det sønderjyske, Sønderborg Frivillige Brandværn, ser ud til at have 
ladet sig inspirere af kollegerne længere mod syd, nemlig Holland. De blå og hvide 
skråstillede striber leder i al fald tankerne i den retning. Hvor man i Holland har placeret 
striberne helt fremme på køretøjerne har man, som det fremgår af foto, i Sønderborg valgt 
at placere dem lidt anderledes. Stafferingerne er monteret på køretøjerne omkring 2001 og 
er naturligvis udført i reflekterende materiale. 
(Foto JLA. MB Atego tankvogn). 
 
I hjertet af hovedstaden, på Frederiksberg, begyndte man i 1975 at udskifte vognparken. 
Skiftet betød et farvel til Volvo og goddag til MAN, der ud over at være markant større end 
forgængerne også blev leveret i en helt ny kulør. Frederiksberg Brandvæsen havde valgt 
at lade det mørkerøde vige for det fluorescerende røde. Med M2 i 1975, M3 (tender) i 
1977, S3 i 1976 og sidst men ikke mindst M1 (med den store kværn – 192 HK) i 1980 var 
der tale om et stilskifte, der kunne mærkes og navnlig ses. 
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Brandvæsenets ambulancer havde allerede i en årrække båret den lyserøde farve, 
kombineret med hvidt tag. Mod slutningen af 1980’erne havde man gjort sig erfaringer 
med den fluorescerende røde bemaling og man valgte af praktiske årsager at vende 
tilbage til den klassiske røde, hvorfor vognparken blev malet om.  
(Foto BeMo. Drejestige MAN 13.168 H-DL). 
 
REKO er en lille ambulanceentreprenør på Djursland. REKO opstod i sin tid på ruinerne af 
Zoneredningskorpset. Oprindeligt var det planen at tilbyde autohjælp og entreprenør-
virksomhed, men selskabet blev oprettet i Århus som et ambulance- og sygetransportfirma 
i 1964 da det var lykkedes at tegne kontrakt med 4 kommuner på Århus-egnen om 
ambulance- og sygekørsel. REKO oprettede flere selvstændige stationer i området, men 
økonomisk rod trak hurtigt tæppet væk under de fleste af dem – kun i Kolind på Djursland 
har REKO overlevet i kraft af en aftale med den daværende Midtdjurs Kommune om 
ambulance- og sygetransport. 
 
Så vidt vides var REKO’s ambulancer fra starten hvide. På et tidspunkt har man skiftet til 
grønne ambulancer og formentlig engang i 1980’erne til et design, der lignede alle andre 
danske ambulanceoperatørers – blot med 2 lysegrønne striber på hvide vogne i 
modsætning til de 2 fluorescerende røde striber på hvide vogne i København, Gentofte og 
hos Falck. 
(Foto JLA. Peugeot 505-ambulance i 80’er/90’er-design) 
 
I dag har REKO’s nyeste ambulancer i øvrigt igen skiftet kulør (se foto) – nu er de gule 
med røde og blå stafferinger. Peugeot’en er dog fortsat hvid/lysegrøn. 
 
 

Terrorøvelse København 2007, del 2 
Af Henning Svensson 

 
Tredje del af øvelsen foregik onsdag den 18. april på Østre Borgerdyd Gymnasium. Kort 
før skoletids ophør stormede to bevæbnede terrorister ind i en 3.g klasse. 
Politiet havde via den sårede terrorist, som var blevet anholdt i forbindelse med 
terrorbusbomben, fundet en bombefabrik i Nordsjælland. Her fik politiet øvelse i, hvordan 
man sikrer og gennemsøger et område med farlige ting og sager. 
 
Derfra var de to terrorister søgt mod gymnasiet, hvor den enes søster gik. Hun havde en 
bærbar pc’er med belastende oplysninger, som de skulle have fat på, før politiet fik den. 
Desværre gik noget galt i klassen, og der bliver affyret et skud. Alle i klassen bliver taget 
som gidsler. 
Via en sms fik en elev alarmeret sine forældre, som derefter kontaktede politiet.  
 
Skolen blev nu evakueret og omringet af aktionsstyrken AKS, politiet, brandvæsen, læge, 
ambulancer, beredskabsstyrelsen, EOD og et forhandlerteam. 
I samme forbindelse blev der etableret overflyvningsforbud.  Terroristerne ville kun 
forhandle via en journalist fra Al Jazheera, og det gjorde det ekstra svært for politiet. 
 
I løbet af natten blev to gidsler skudt. Tidlig torsdag morgen blev en bus kørt frem til skolen 
og skulle derfra til Kastrup Lufthavn.  
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Fotokollage Henning Svensson 

 
 
Før terroristerne forlod skolen, havde de byttet tøj med nogle elever. Denne ombytning 
havde man fået nys om via observationer. Desværre var der et gidsel som opførte sig 
forkert, og han blev dræbt sammen med en af de to terrorister, da AKS stormede gruppen 
på vej mod bussen. 
 
De resterende gidsler blev befriet og kunne derefter overføres til deres familier, som hele 
natten havde været samlet på en naboskole. For at undgå alt for mange nysgerrige blev 
denne del af øvelsen afholdt om natten. 
 
Kilder. Østre Borgerdyd Gymnasium, Politiet, Pet, Kbh BV, Tv, Billeder fra www.politi.dk 
 
Styrkeliste øvelse anden del: 
 
Københavns Brandvæsen:  
Sprøjten Ø, F, H, T og V, Stigen Ø og F, Røg Ø, Pionertender I3, I8 (ex I2),  
Ventepladsvogn I6, Rensetrailer RT1, Inspektør P1 (Brandinspektør Henriette Elmer, der 
var vagthavende), Inspektør P5 (Chef for brand- og redningsafdelingen, 
overbrandinspektør Niels Ole Blirup), Inspektør P8 (Brandchef Jan Axlev), Inspektør P14 
(Brandinspektør Jens Jäpelt), Inspektør P15, Bus F50 (Redningsskolen), Ambulance 10 
stk. blandt andet  F2 (A2), T2 (A63), H2 (A28), A1, A7 og A52, Læge 3 (reserven). 
 
Falck 
Mindst fire ambulancer (bl.a. Hvidovre, Tårnby og Farum), Lægeambulance (Hillerød). 
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Roskilde 
1 Ambulance A7 
 
Københavns Politi 
Beredskabsafdelingen, gruppevogne og våbenvogn, Ordenspolitiets patruljevogne og 
gruppevogne, Kriminalpolitiet med civilvogne, Hestesektionen med to heste som blev 
benyttet til bevogtning, Teknisk tjeneste med Unimog Bulldozer, Nissan-lastvognen (Store 
teknik), VW (lille teknik), KST, Kriminalteknisk afdeling, Brandteknisk afdeling, 
Bombehunde, Pressetjenesten (Flemming Steen Munck), PET, Salatfad, Politibusser. 
 
Hjemmeværnet 
Fem lastvogne 
 
Beredskabsstyrelsen 
Kemikalieberedskabsvagten, sporehold. LKM (Ledelses- og kommunikationsmodul) 
 
EOD 
 
Movia  
Fem busser til evakuering  
 
 
 

 
Fotokollage Henning Svensson 
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Kort over indsatsområdet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Opmarch 
område 

Venteplads 

KST 
EOD 

Blå stjerne: 
Yder ring 

Grøn stjerne: 

Inder ring 

Ambulance 
Opmarch 

Ambulance 
Opmarch 
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Nye kommuner, nye brandvæsener 
Af Jesper Lind Arpe 

 
De danske beredskaber udsættes i disse år for vel nok de største omvæltninger siden 
krigen. Nærmest på én gang står brandvæsenerne i hele Danmark over for intet mindre 
end tre væsentlige politisk bestemte forandringer, nemlig kommunalreform, risikobaseret 
dimensionering og ny ansvarsfordeling i forbindelse med færdselsuheld. 
 
Med virkning fra 1. januar 2007 blev det politiske danmarkskort ændret fra 271 kommuner 
til kun 98 kommuner i den første landsdækkende kommunalreform siden 1970. 
 
Næsten samtidig er den traditionelle dimensioneringsbekendtgørelse for beredskaberne 
afløst af en ny, som ikke længere bygger på konkrete præskriptive krav til organisation, 
materiel og mandskab men derimod et funktionsbaseret krav om, at et redningsberedskab 
skal dimensioneres på baggrund af en vurdering af de konkrete risici, der findes i det 
pågældende indsatsområde. 
 
Endelig er det for nogle af de gamle beredskaber også helt nyt, at man pr. 1. juli 2008 skal 
til at varetage redningsopgaver i forbindelse med færdselsuheld – et ansvar, der hidtil har 
hørt under den amtslige ambulancetjeneste. 
 
Alle disse omvæltninger har allerede afstedkommet lukning af brandstationer, oprettelse af 
nye, udfasning af køretøjer, anskaffelse af nye, ændring af vagtordninger, etablering af 
nye samarbejder osv. 
 
Redaktionen vil gerne sætte fokus på de nye tider ved at give et overblik over brand-
slukningssituationen i de nye danske kommuner. 
 
Mange kommuner har valgt at lade eksisterende brandkontrakter fortsætte kontrakt-
perioden ud og først i passende tid inden da tage stilling til den fremtidige beredskabs-
struktur. Desuden er der de fleste steder tale om en løbende proces, hvor ikke alle 
ændringer sker på én gang. Derfor kan et sådant overblik aldrig blive andet end et 
øjebliksbillede på den aktuelle situation i skrivende stund. 
 
Vi vil i tabelform bringe en oversigt over hvordan de gamle kommuner er fusioneret samt 
hvilke brandvæsener der varetog slukningen i de gamle kommuner og hvilke 
brandvæsener der varetager slukningen i de nye kommuner. 
 
For at en oversigt skal give mening, mener redaktionen den skal være så komplet som 
muligt. Derfor er samtlige landets kommuner medtaget og der er ikke skelnet mellem 
hvorvidt kommunerne driver eget brandvæsen eller har udbudt beredskabet i entreprise.  
 
For hver kommune er det angivet, hvilke brandvæsener der stod hhv. står for beredskabet 
og brandvæsenernes stationer er angivet i parentes.
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Region Hovedstaden 
Kommune Kommuner før 

kommunalreformen 
Indbyggertal 
pr. 1/1 2005 

Brandvæsener før 
kommunalreformen 

Brandvæsener efter 
kommunalreformen 

Albertslund Albertslund 28.146 Vestegnen (Glostrup, Hvidovre) Uændret 
Allerød Allerød 23.458 Falck (Allerød) Uændret 
Ballerup Ballerup 46.759 Falck (Ballerup) Uændret 
Bornholm Bornholm 43.347 Bornholm (Rønne, Hasle, 

Allinge, Gudhjem, Åkirkeby), 
Falck (Nexø) 

Uændret 

Brøndby Brøndby 34.513 Vestegnen (Glostrup, Hvidovre) Uændret 
Dragør Dragør 13.156 Dragør (Dragør, St. Magleby) Uændret 
Egedal Ledøje-Smørum, 

Stenløse og Ølstykke 
39.267 Falck (Stenløse, Ballerup) Uændret 

Fredensborg Fredensborg-
Humlebæk og Karlebo 

39.187 Nordsjælland (Fredensborg, 
Tikøb, Hornbæk, Espergærde, 
Helsingør), Falck (Hørsholm, 
Nivå) 

Nordsjælland 
(Fredensborg, Tikøb, 
Hornbæk, 
Espergærde, 
Helsingør), Falck 
(Kokkedal) 

Frederiksberg Frederiksberg 91.886 Frederiksberg Uændret 
Frederikssund Frederikssund, Skibby, 

Jægerspris og 
Slangerup 

42.926 Frederikssund, Skibby, 
Jægerspris, Slangerup, Falck 
(Hillerød) 

Frederikssund 
(Frederikssund, 
Skibby, Jægerspris, 
Slangerup) 

Furesø Farum og Værløse 37.311 Falck (Farum, Ballerup) Falck (Farum) 
Gentofte Gentofte 68.991 Gentofte Uændret 
Gladsaxe Gladsaxe 62.007 Falck (Gladsaxe) Uændret 
Glostrup Glostrup 20.785 Vestegnen (Glostrup, Hvidovre) Uændret 
Gribskov Græsted-Gilleleje og 

Helsinge 
40.409 Falck (Gilleleje, Helsinge) Uændret 

Halsnæs Frederiksværk og 
Hundested 

30.253 Frederiksværk, Hundested Uændret 

Helsingør Helsingør 61.295 Nordsjælland (Helsingør, Tikøb, 
Hornbæk, Espergærde, 
Fredensborg) 

Uændret 

Herlev Herlev 27.166 Falck (Ballerup) Uændret 
Hillerød Hillerød og Skævinge 44.551 Falck (Hillerød) Uændret 
Hvidovre Hvidovre 49.863 Vestegnen (Glostrup, Hvidovre), 

København (D) 
Uændret 

Høje-Taastrup Høje-Taastrup 45.553 Falck (Tåstrup) Uændret 
Hørsholm Hørsholm 24.292 Søllerød-Hørsholm (Søllerød, 

Hørsholm) 
Rudersdal-Hørsholm 
(Søllerød, Birkerød, 
Hørsholm) 

Ishøj Ishøj 20.668 Falck (Tåstrup) Uændret 
København København 502.362 København (H, C, D, F, T, V, 

Ø) 
Uændret 

Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk 51.611 Falck (Lyngby) Uændret 
Rudersdal Søllerød og Birkerød 53.621 Søllerød-Hørsholm (Søllerød, 

Hørsholm), Birkerød 
Rudersdal-Hørsholm 
(Søllerød, Birkerød, 
Hørsholm) 

Rødovre Rødovre 36.312 Vestegnen (Glostrup, Hvidovre) Uændret 
Tårnby Tårnby 39.582 Tårnby Uændret 
Vallensbæk Vallensbæk 12.260 Falck (Tåstrup) Uændret 
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- 
Region Sjælland 
Kommune Kommuner før 

kommunalreformen 
Indbyggertal 
pr. 1/1 2005 

Brandvæsener før 
kommunalreformen 

Brandvæsener efter 
kommunalreformen 

Faxe Fakse, Haslev og Rønnede 34.313 Falck (Fakse, Haslev) Uændret 
Greve Greve 47.671 Falck (Greve) Uændret 
Guldborgsund Nykøbing-Falster, Nysted, 

Nørre-Alslev, Sydfalster, 
Stubbekøbing og 
Sakskøbing 

63.533 Falck (Nykøbing, Nørre-
Alslev, Nysted, Gedser, 
Stubbekøbing, Sakskøbing) 

Uændret 

Holbæk Holbæk, Jernløse, Tølløse, 
Svinninge og Tornved 

66.611 Falck (Holbæk, Tuse Næs, 
Orø, Tølløse, Mørkøv og 
Snertinge) 

P.t. uændret, men 
station Snertinges 
fremtid er uafklaret 

Kalundborg Kalundborg, Gørlev, Høng, 
Bjergsted og Hvidebæk 

48.697 Kalundborg (Kalundborg, 
Reersø, Gørlev), Falck 
(Snertinge, Ruds Vedby) 

Kalundborg BRV 
fortsætter, men Falcks 
rolle er uafklaret 

Køge Køge og Skovbo 54.926 Falck (Køge, Borup) Falck (Køge, Lellinge) 
Lejre Lejre, Bramsnæs og Hvalsø 25.971 Bramsnæs (Kr. Hyllinge), 

Hvalsø, Roskilde 
Lejre (Kr. Hyllinge, 
Hvalsø) 

Lolland Nakskov, Maribo, Rødby, 
Rudbjerg-Ravnsborg, 
Højreby og Holeby 

49.469 Nakskov, Falck (Nakskov, 
Maribo, Stokkemarke, 
Rødby) 

Falck (Nakskov, 
Maribo, Stokkemarke, 
Rødby) 

Næstved Næstved, Fuglebjerg, 
Fladså, Holmegård og Suså 

78.446 Næstved, Ringsted (Ringsted, 
Herlufmagle), Falck 
(Fuglebjerg, Præstø) 

Næstved (Næstved, 
Fuglebjerg, 
Herlufmagle) 

Odsherred Dragsholm, Trundholm og 
Nykøbing-Rørvig 

32.739 Trundholm (Vig, Lumsås), 
Nykøbing-Rørvig, Falck 
(Asnæs) 

Odsherred (Nykøbing, 
Lumsås, Vig, Asnæs) 

Ringsted Ringsted 30.830 Ringsted (Ringsted, 
Herlufmagle) 

Indtil videre Ringsted 
(Ringsted) 

Roskilde Roskilde, Gundsø og 
Ramsø 

79.441 Roskilde, Gundsø Roskilde (Roskilde, 
Gundsø) 

Slagelse Slagelse, Korsør, Skælskør 
og Hashøj 

76.185 Slagelse, Falck (Korsør, 
Skælskør, Fuglebjerg) 

Slagelse, Falck (Korsør, 
Skælskør) 

Solrød Solrød 20.703 Falck (Solrød) Uændret 
Sorø Sorø, Stenlille og 

Dianalund 
28.336 Sorø, Falck (Ruds Vedby) Sorø BRV fortsætter, 

men Falcks rolle er 
uafklaret 

Stevns Vallø og Stevns 21.776 Falck (St. Heddinge, Hårlev) Uændret 
Vordingborg Vordingborg, Langebæk, 

Møn og Præstø 
46.307 Vordingborg, Falck (Præstø, 

Stege) 
Vordingborg BRV 
fortsætter. 
Beredskab i Præstø og 
Stege er i udbud. Frist 
for tilbud: 3/9 2008. 

 
Af pladshensyn er kun regionerne Hovedstaden og Sjælland med i dette blad. De 
resterende 3 regioner Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark bliver bragt i et senere blad. 
 
Oplysninger om kommunesammenlægninger og indbyggertal er hentet fra 
Indenrigsministeriet. 
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Fra modelbyggerværkstedet 
Af Jesper Lind Arpe 

 
Efter at have skrevet et par indlæg på foreningens hjemmeside om modelbygning er det 
nu tid til også at bidrage med modelbyggerstof til bladet. 
 
Der findes ingen byggemetode, der er den ”rigtige”. Det er således op til hver enkelt at 
finde ud af, hvilke resultater man ønsker, hvilken procedure man vil anvende for at nå 
dertil samt selvfølgelig hvor megen tid og omhyggelighed man er parat til at investere. 
Derfor kan jeg også kun gøre rede for min egen måde at gøre tingene på. 
 
Når jeg skal påbegynde et nyt byggeprojekt, foretrækker jeg at have et relativt detaljeret 
grundlag at starte på. Først anskaffer jeg billeder af køretøjet i fornødent omfang og 
foretager – hvis det er muligt – en grundig opmåling af originalkøretøjet. Af og til kan man 
få fat i de originale byggetegninger fra fabrikken, men faktum er, at intet køretøj bliver 
bygget nøjagtig som på disse tegninger. Jeg vil heller ikke bruge billeder til at måle f.eks. 
akselafstande på. Problemet er, at 3D-virkeligheden er omsat til et 2D-foto hvilket ændrer 
på de indbyrdes proportioner mellem forskellige køretøjsmål i forhold til realiteterne. 
 
Men man må også anerkende, at har man et godt øjemål og en god sans for detaljen, så 
kan man godt bygge velproportionerede modelbiler ud fra billedmateriale – bare man ikke 
begynder at måle direkte på billederne. 
 
Ud fra opmålingen udarbejder jeg en skitse af køretøjet i skala 1:87. Sammen med 
billederne danner skitsen nu grundlag for planlægning af, hvorledes køretøjet skal bygges. 
Rigtig mange modeller involverer fremstilling af en materielkasse med jalousilåger adskilt 
med smalle sprosser. Sådan en kasse bygger jeg normalt på følgende måde: 
 
1) Skelettet opbygges af 1 mm tykke plastplader med tværafstivning. Der skal 
 tages højde for materielkassens beliggenhed i forhold til chassiset, dvs. der 
 skal normalt skæres ud i bunden af kassens gavle og tværafstivning. 
2) Uden på skelet limes 0.5 mm tykke plastplader som skal illudere jalousilåger. 
3) Oven på skelet og rillede ”jalousi”-plader limes tagpladen, som ofte er 
 dørkplade eller en plade med ru, skridfast overflade. 
4) Uden på kassen limes yderbeklædning i 0.13 eller 0.25 mm plast. 
 Beklædningen er i pladeform hvor der ikke er jalousilåger og som smalle strips 
 mellem lågerne. Når man bruger denne metode er det let at lave de sorte 
 gummilister, der normalt sidder langs kanten af lågerne (de males på yder-
 beklædningen). Metoden gør det også let at håndtere de tilfælde hvor selve 
 lågen har en anden farve end sprosserne. Hvis man måler efter på original-
 køretøjet er det klart, at yderbeklædningen bliver for tyk, men jeg mener det er 
 et bedre kompromis end hvis man slet ikke havde nogen reliefvirkning mellem 
 låger og beklædning på modellen. Modelbyg ér kompromissernes kunst. 
 
I et senere nummer af bladet eller på hjemmesiden vil jeg beskrive, hvorledes jeg laver 
dobbeltkabiner. Men det første byggeprojekt involverer ikke fremstilling af en 
dobbeltkabine. Det er nemlig ”gulvkludebilen” fra Københavns Brandvæsen, dvs. 
følgeskadevognen K1 fra station D. 
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Vognen er bygget på et MAN LE-chassis med standardførerhus, de store hjulskærme og 
den store kofanger. Grundmodellen bliver derfor en Herpa (f.eks. snerydder eller 
”Spedition Dachser”). Pas på, for Herpa har også lavet en snerydder med det nye MAN 
TGA-M-førerhus – den kan ikke bruges! 
 
Jeg har brugt en MAN LE-snerydder og den første operation der skal ske er, at chassiset 
skal forlænges og førerhuset skal omlakeres. Mere om byggeprojektet når modellen 
engang er færdig. Herunder ses originalkøretøjet samt modellen på det nuværende stadie 
uden chassisforlængelse men til gengæld med påbegyndt lakering af hjul og førerhus. 
 

   
Københavns Brandvæsen K 1 i skala 1:1 og som modelprojekt i skala 1:87. Fotos JLA 

 

 
Thisted Brandvæsen S2, årgang 1965, som fortsat indgår i byudrykningen. En helt 

konventionel påhængsstige, som er påprodset en trækker på en måde så den ligner en 
”tiller” efter amerikansk forbillede. Men stigen kan ikke dreje i forhold til sin undervogn og 

den skal afprodses for at kunne rejses, så reelt er det en afprodsstige. Foto JLA 
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Den samlede vognpark i Vatikanstatens brandvæsen midt i Rom. Foto Henning Svensson 

 

 
Den italienske ministerpræsident Silvio Berlusconi på vej fra et arrangement – formentlig  

et DSFB-møde i Hans Egedes Kirke i København. Foto Henning Svensson 


