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Formanden har ordet

et eller andet tidspunkt måtte DSFB jo følge
med…

Når disse linjer læses har
vi taget hul på et nyt
foreningsår – det niende i
vores historie! Ret beset
er jeg ikke helt overbevist
om, at stifterne dengang i
2000 havde forestillet sig,
at foreningen skulle komme til at holde 10 års
jubilæum. Det føler jeg mig på nuværende
tidspunkt ret sikker på vi kommer til. Men den
tid, den glæde!

Det er redaktionens håb at det nye layout får
en god modtagelse. Jeg skal i den
forbindelse erindre om, at vores forum på
internettet er velegnet til at udveksle
holdninger til bladet.

Bestyrelsen har i januar holdt planlægnings-planlægnings
møde og der er ingen tvivl om, at den
aktivitetsplan, der indtil videre er lagt for
foreningsåret er den hidtil mest ambitiøse
plan i foreningens historie. Det siger sig selv,
selv
at for at planen skal blive en succes kræver
det både intern opbakning fra medlemmerne,
men i høj grad også ekstern opbakning til
projekterne fra værter og andre
samarbejdspartnere.

Vi melder fra!

På bestyrelsens og redaktionens vegne
Jesper Lind Arpe
Formand

Medlemsblad for Dansk Selskab for
Brandkøretøjer

Medlemsbladet udsendes ca. 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
ti
materiale
retur bedes dette oplyst.

Som det fremgår af disse linjer er der blevet
ændret på layoutet af Vi melder fra! Efter at
medlemsbladet nu har eksisteret siden 2003
med fuldstændig uændret layout syntes
redaktionen det var passende at udsætte
bladet for et mindre ”facelift”.

Foreningsskadeligt stof samt negativ omtale
af private eller offentlige beredskabsaktører
vil ikke blive trykt. Eftertryk kun med
redaktørens tilladelse.

For fortsat at kunne bringe farvebilleder og
samtidig holde omkostningerne på et rimeligt
niveau har vi været nødt til at begrænse
antallet af farvesider.

Redaktion
Jesper Lind Arpe
Ansvarshavende Redaktør
Tony F. Rasmussen
Assensvej 68
4700 Næstved

På samme måde har vi heller ikke ønsket at
ændre på hverken navn eller forsidedesign.
Dette simpelthen for at sikre kontinuiteten.
Til gengæld ønskede vi at finde en ny generel
opsætning,
psætning, som dels kunne gøre de enkelte
sider lidt mere levende og samtidig kunne
give mulighed for at bringe flere billeder.

E-mail: tfr@brandkoretojer.dk
Web: www.brandkoretojer.dk
Trykt på eget trykkeri.

Som eksperiment er dette blad derfor sat op i
2 spalter, idet dette greb netop tilgodeser
ovennævnte ønsker. Som en behagelig
sideeffekt
deeffekt forventes det også, at spaltespalte
opsætningen vil øge læsbarheden.
Denne erkendelse er man hos de profesprofes
sionelle bladhuse for længst nået til – og på
Vi melder fra! 1/09
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Der har siden dieseldrevne brandkøretøjers
indførelse i Danmark i 1960’erne været
importeret mange tyskbyggede
automobilsprøjter, og lige siden afprodsafprods og
drejestigernes indtog i Danmark i
begyndelsen af 1900-tallet
tallet har tyske stiger
siddet på en meget stor del af markedet
herhjemme.

Danske brandkøretøjer
i skala 1:87
(Preiser modelbyggesæt) Af Jesper Lind Arpe

Inspireret af et indlæg på
foreningens forum på
internettet www.brandkoretojer.dk/for
um - skal jeg her prøve at
berette om mulighederne
for at bygge danske
brandkøretøjer ud fra de relativt let
tilgængelige byggesæt fra firmaet Preiser.

Hvad angår pumpekøretøjer (sprøjter), så var
det de tre store tyske fabrikker Ziegler i
Giengen (importeret af firmaet Ole Rafn),
Bachert i Bad Friedrichshall (H. MeisnerMeisner
Jensen) og fra 1970’erne også Metz i
Karlsruhe (H. F. Nielsen) der fandt vej til de
danske brandvæsener.

Preisers byggesæt er hovedsageligt
hovedsagel baseret
på de chassiser, der var almindelige for tyske
– og faktisk også en del danske –
brandkøretøjer i 1970’erne og 1980’erne.
Således har Preiser en stor mængde
forskellige modeller bygget op på snudesnude
MAN, snude-Mercedes
Mercedes (”Kurzhauber”),
braksnude-Mercedes, snude-Magirus
Magirus (både
”Eckhauber” og ”Rundhauber”).

Men i første halvdel af 1980’erne opstod en
ny tendens. Flere danske maskinmaskin og
karrosserifabrikker, ikke mindst H. F. Nielsen,
begyndte selv at bygge brandbiler på
importerede chassiser
iser og med importerede
pumper. I samme periode ophørte den
hæderkronede storleverandør til danske
brandvæsener Meisner med at sælge hele
brandkøretøjer, idet firmaet blev overtaget af
Falck-Teknik – og Ole Rafn var allerede
lukket i 1973.

For relativt urutinerede modelbyggere, er
Preisers sæt efter min mening en god start.
Ved at samle et sådant sæt får man en idé
om størrelsesforhold, typiske arbejdsrutiner,
ens egen fingersnilde og ikke mindst ens
tålmodighed. Samtidig kan man – hvis man
ellers vælger de rigtige sæt – faktisk bygge
autentiske danske brandkøretøjer næsten
lige ud af kassen, dvs. stort set uden
ændringer.

Det er ikke hensigten
sigten med denne artikel at
beskrive denne udvikling nærmere – og ej
heller at omtale de danske fabrikkers
frembringelser.
Vil man bygge danske a-sprøjter
a
er det lettest
at tage udgangspunkt i de importerede
standardvogne, som Preiser tilbyder.

Preiser-sættene er også et godt
udgangspunkt for lettere ombygning:
bygning: Flere af
dem kan med f.eks. en hjemmebygget
materielkasse eller en let modificeret kabine
bringes til at ligne danske forbilleder. Men
først lidt om de generelle udfordringer ved at
bygge lige netop danske brandkøretøjer.

På markedet for stigekøretøjer havde Metzstiger tidligere været importeret af firmaet V.
Løwener, senere af Ole Rafn og siden 1973
af H. F. Nielsen. Magirus-stiger
Magirus
blev
importeret af H. Meisner-Jensen,
Meisner
senere
Nørrebro Karrosserifabrik (NKF).

Lidt historie
Den helt overordnede udfordring består i 1) at
næsten alle de firmaer, der producerer
modelbiler i målestoksforhold 1:87 (H0)
kommer fra Tyskland, og 2) at disse firmaer
naturligt nok primært fokuserer på tyske
forbilleder – som på mange måder er
anderledes end hvad
d vi kender i Danmark.

I modsætning til sprøjtebyggeriet har danske
fabrikker ikke overtaget opbygningen af
stigekøretøjer til det danske marked, da disse
køretøjer rent teknisk er langt mere
avancerede produkter end pumpekøretøjer.
Produktion af højteknologiske redningsstiger
er ikke noget man som iværksætter bare lige
starter…
Fortsættes på side 14
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Så kommer det store spørgsmål, hvad skal
jeg så se i dag.

Kikkassen,, film og tv
Af Henning Svensson

Listen indeholder
der en del af de serier,
serie film og
tv udsendelser jeg har set, eller kan huske
har været vist. Der findes nok et hav jeg ikke
har med på listen, men
en det må blive en anden
god gang.

Er der noget bedre, efter en
travl dag på jobbet, at
sætte sig hjem foran
dummekassen og se lidt
blå blink eller noget i
samme stil.
(Det er der, men
me det er en
hel anden historie).

En del af materialet på listen kan i dag købes
på DVD, en del kan lånes på biblioteket og
resten kan måske med held efterlyses i
foreningens forum.

År/Tid/Sæsoner

Program

Andet

1987
4 afsnit

Børn/Serie/DK

Hilsen Til Hanne

1988
3 afsnit a 30 min

Børn/Serie/DK

Narkoalarm

1992
1 afsnit a 60 min

Børn/Serie/DK

Sig det med
blomster

1991
4 afsnit a 30 min

Børn/Serie/DK

Børnekrimi lavet af VITEK (Vi og
Teknik) (DR1)
Afsnit 1 Drabet/ 2 Vidnet/3 Nye spor/4
Opklaringen
Serien handler om et mord i et
kolonihavehus. Man ser mordet og
efterfølgende følger man
efterforskningen (Dansk Columbo)
Værten Egon Schmidt
chmidt
Børnekrimi lavet af VITEK (Vi og
Teknik) (DR1)
Afsnit 1 Alarm. Brand på en coaster i
Nordhavnen. Udrustning
Afsnit 2 Katastrofen. Brand i togvogn,
Bil i vandet, modeller af køretøjer i
1:87, brandstedsundersøgelse,
alarmcentralen, inspektørvogn.
Afsnit 3 Mordbrand. Kemikalieulykke,
ild i hus, selvmordsforsøg,
røgdykkerbane.Værten Egon Schmidt
Børnekrimi (DR1)
Serien handler om jagten på en
narkosmugler
smugler som man forventer,
ankommer til CPH fra Amsterdam og
derfra skal til Stockholm.
Det er en kamp mod tiden.
Man følger politi og toldvæsen i jagten
Værten. Egon Schmidt
Børnekrimi (DR1)
Serien handler om er gruppe som vil
forhindre at der bliver bygget en bro
over Øresund. I den kamp benytter de
bomber, brand og gidseltagning.
Man følger politi, brandvæsen, EOD i
jagten på gruppen

Titel
Dansk/Udenlandsk
Havehusmordet

Vi melder fra! 1/09
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Alarm 112

2007-

Dok/DK/Amb

Døgnambulancen

30 min

Dok/DK/Amb

Hospitalet

2009
56 afsnit
45 min

Dok/DK/Amb
Dok/DK/Brand

Blå Lys og Røde
Biler
Brandmænd
gennem Ild og Vand
(Farligt arbejde)
Gennem ild og vand
Pionertjenesten

4 afsnit a 30 min

Dok/DK/Brand

30 min

Dok/DK/Brand

1996
30 min

Dok/DK/Brand

Hverdagens Helte

2008-

Dok/DK/Brand

Røgdykkerhold 84
ved Københavns
Brandvæsen

1989
30 min

Dok/DK/Brand

Ambulance+læge=
ambulancelæge

1988
30 min

Dok/DK/Læge

Alarm 112

(TV2)
De tre første sæsoner fulgte man en
ambulancelæge, Ambulanceredder,
skadestuen i København.
Efterfølgende sæsoner
ambulancelægen i København,
Odense og Ålborg.
Reportage holdet (TV2)
Døgnambulancen på St. H
Overdosis i Istedgade, fortvivlet
person på Vesterport station.
(TV3)
Hillerød hospital & Falck
48 Timer (Tv Danmark 1) med Kaare
Sand. 2 døgn med Kbh brandvæsen.
Alarmcentralen, Pionertjenesten,
Lægeambulancen.
Værd at se:
Udsendelsen hvor lægen erklære
broren død, efterfølgende lever han
op!
Dagligdagen på en Falck Station i
Hillerød
Båndværkstedet (DR1)
Brandfolk fortæller om indsatser som
nær har kostet dem livet.
(TV3)
Hvad laver pionertjenesten? Se
hvordan man klipper en bil,
eftersøgning efter et våben i
Københavns havn
(Kanal 4)
Dagligdagen hos Falck i Gladsaxe
(DR)
Fortællinger fra alle på et
røgdykkerhold.
Værd at se: Røgdykkertender køre
med udrykning til tonerne fra Carl
Orff’s Carmina Burana O,fortuna
(DR1)
Første dokumentarfilm om
ambulancelægen.
Man følger en udrykning til et
trafikuheld (Øvelse). Set fra
ambulancelægen fra
kommunehospitalet og fra
pionertjenesten.
Værd at se:
I dette program ser man I2 og I3 ”køre
om kap” langs søerne.

Vi melder fra! 1/09
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Ambulancelægen

Dok/DK/Læge

Lægeambulancen
liv eller død

47 min

Dok/DK/Læge

Når livet hænger i
en tynd tråd

1993
30 min

Dok/DK/Læge

Bodyguards

30 min

Dok/DK/Politi

En ganske
almindelig dag

25 min

Dok/DK/Politi

Hundepatruljen

24 min

Dok/DK/Politi

Station 2

Dok/DK/Politi

Strømer i flammer

30 min

Dok/DK/Politi

Livredderne/Livrädd
arna
Alarm

2007
8 afsnit a 30 min
1938
104 min.

Dok/SV

Vi melder fra! 1/09
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Dokumentar (TV3)
To ambulancelæger fortæller om
deres dagligdag.
Blandt andet Kørsel til barn med
krampe. Hjertestop i virksomhed
48 Timer (Tv Danmark 1)
Lægeambulancen i København og
Ålborg
Blandt andet Kbh. Knivstikkeri.
Ålborg. Krampe langt ude på landet
lang kørselsvej.
Dr-Fakta (DR1)
Første gang et tv-hold får lov til at
følge med lægeambulancen i kbh.
Værd at se.
Man finder en selvmorder midt i
Holmens Kanal.
Reportage holdet (TV2)
Bodyguards fra politiet på kursus.
Køreteknik, skydeøvelser,
eskorteopgaver
(DK4)
Et røveri sker i Gladsaxe. Og politiet
sætter alt ind i jagten.
Hunde, kriminalpoliti og
beredskabsgruppe
Dokumentar (TV3)
Man følger en hundepatrulje.
Værd og se.
Biljagt på Islandsbrygge som ender
på Knippelsbro
(TV2)
Program som har kørt i mange år.
Programmet viser de forskellige
enheder i beredskabet og har lavet
mange spændende rapportager.
For det meste omhandler programmet
ting fra politi’s verden..
Reportage holdet (TV2)
Man følger et hold på politiskolen. Her
foregår der træning i gadekamp,
indtrængning i bygning, skydeøvelser.
Livet på en brandstation i Stockholm
Handler om en kriminalrapporter som
søger ind i Falcks redningskorps for at
finde stof til en bog.
Med blandt andet Poul Reichardt,
Victor Borge
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Danske Film

London’s burning,
The movie

Film/DK

1986
60 min

Film/UK

Flammehav/Backdra 1991
ft
132 min.

Film/USA

Ladder 49

Film/USA

2004
115 min.

Alarm 112

Serie/DK

Horns & Strobes

Volume 1-12

Serie/UK

Landsbyhospitalet/
The Royal

20037 sæsoner
72 afsnit a 60 min

Serie/UK

London’s Burning

1988-2002
14 sæsoner
171 afsnit + 1
juleafsnit

Serie/UK

Store og små
synder/
Heartbeat

199218 sæsoner
355 Afsnit

Serie/UK

Tit har man benyttet beredskabet i
forbindelse med danske film. Og i den
verden er det nok at tage af.
Olsen Banden, En by i provinsen,
Skytten og mange flere.
Pilot program som indledning til serien
London’s Burning.
Livet på en brandstation i London. Det
hele ender midt under en voldsom
gadekamp.
Film lavet af Imagine Films
Entertainment.
Handler om to brødre som begge er
brandmænd i Chicago og om deres
kamp indbyrdes, samt jagten på en
pyroman.
Med blandt andet Kurt Russell,
William Baldwin, Robert De Niro og
Donald Sutherland
Film lavet af Touchstone Pictures.
Filmen foregår på en brandstation i
Baltimore. Det meste foregår omkring
en brand i et 20 etage høj
lagerbygning.
Med blandt andet: Joaquin Phoenix,
John Travolta og Jacinda Barrett.
TV3. DK modstykke til Rescue 911.
Skandinaviske ulykker, rekonstrueret.
Engelske udrykningskøretøjer i
90erne
Toppen af plat. En mand med et
videokamera, som optager hver gang
han hører en udrykning. En hel del
gange køre vognene en helt anden
vej.
Men den dummeste er vel nok ham
som købte serien.
(DR)
Livet på hospitalet i den Nordengelske
kystby Elsinby i 1960’erne.
I alle afsnit, er der mindste en ulykke.
Produceret af LWT.
Man følger ”Blue Watch” på Blackwell
brandstation i Øst London
Blev i sin tid vist på Svensk TV4
Kan købes hos Amazone som DVDboxsæt (Sæson 10 frigivet 2009)
(TV2 Charlie)
Engelsk politiserie om livet i
1960’erne. Foregår i landsbyen
Yorkshire i Aidensfield

Fortsættes side 17
Vi melder fra! 1/09

8

Dansk Selskab for Brandkøretøjer

bred vifte af specialkøretøjer, til rådighed for
redningsberedskabet.

Nye redningskøretøjer
Af Tony F. Rasmussen

Der kan være tale om f.eks. mobilkraner,
miljøvogne, dykkervogne og redningsvogne.
Som tidligere omtalt overtog
brandvæsenerne (læs de
kommunale beredskaber) pr. 1.
august 2008 ansvaret for
løsningen af redningsopgaver
fra ambulancetjenesten.

En redningsvogn er således en pionervogn …
I det efterfølgende har jeg for nemheds skyld
og uden skelen til smag og behag valgt at
kalde køretøjerne for redningsvogne.

Det betyder i praksis, at der ikke som tidligere
møder en amtsredningsvogn ved f.eks.
færdselsuheld med fastklemte. I stedet skal
det lokale brandvæsen nu forestå frigørelsen
med eget materiel.

I det jeg håber på ikke at støde nogle af
medlemmerne med ovennævnte problematik,
vil jeg ønske god fornøjelse med læsningen.
Nyt og brugt
Beredskaberne i bl.a. Frederikssund –
Halsnæs, Allerød, Næstved, Vordingborg,
Aalborg, Herning, Silkeborg og Århus har
været på indkøb og har allerede indsat- eller
indsætter snart ”nye” redningsvogne.

Sådan har det reelt været praktiseret mange
steder i landet, dog er ansvaret nu formelt
overdraget til brandvæsenet.
I dag er der således både kommuner, som
allerede har redningsmateriel og som hidtil
reelt har forestået fx frigørelse af fastklemte.

I Frederikssund – Halsnæs, Aalborg og Århus
har man indkøbt brugte køretøjer til formålet,
mens de øvrige beredskaber har indkøbt
fabriksnye køretøjer.

… kommuner, som ikke har og som ikke
planlægger at indkøbe redningsmateriel, men
i stedet entrerer med f.eks. naboberedskaber.
… og kommuner, som i forbindelse med
overdragelse af opgaven har indkøbt eller
påregner at indkøbe redningsmateriel.
I det efterfølgende vil vi se lidt på nogle af
kommunerne i den sidste kategori.
Redningsvogn eller Pionervogn
Hedder det på Grønland eller i Grønland?
Hedder det en redningsvogn eller en
pionervogn?
Der er i høj grad tale om smag og behag.
Spørger man Dansk Sprognævn, er både på
Grønland og i Grønland gangbar. Det samme
må gøre sig gældende med hensyn til
redningsvogn kontra pionervogn.

Frederikssund – Halsnæs R 1. Foto: Rune Christensen

Frederikssund – Halsnæs Brand- og
Redningsberedskab overtog ultimo 2007
Frederiksberg Brandvæsens Volvo FL 614
redningsvogn.

Der er en tendens til, at benævnte køretøjstype hos Falck hedder en redningsvogn og
hos de kommunale brandvæsener hedder en
pionervogn.
Selv har jeg valgt at anskue sagen ud fra
følgende: Et pionerkøretøj dækker over en

Vi melder fra! 1/09
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9

Dansk Selskab for Brandkøretøjer

Oppakningen består af Lukas frigørelsesværktøj – spreder, cutter, ram og tilhørende
hydraulikpumpe, en 3000 watt
PowerGenerator med el start, løftepuder,
materiel til afstøtning samt diverse håndværktøj.

Frederiksberg Brandvæsen købte nogle år
forinden vognen brugt i Holland.
Station Slangerup blev i forbindelse med
overtagelsen af redningsopgaverne
designeret ”redningsstation”.
I kommunerne Frederikssund og Halsnæs,
kører man til alle frigørelser og øvrige
redningsopgaver sammen med de respektive
lokale sprøjter.
Ligeledes har man truffet aftaler med
kommunerne Hillerød, Gribskov, Egedal og
Lejre om assistance til tung frigørelse med
vognen, der har fået benævnelsen R 1.
R 1 bemandes af to brandfolk, som ligger i
fast vagt på vognen (på tilkald).
Oppakningen består bl.a.
af både let og tungt
frigørelsesværktøj, store
og små løftepuder,
generator, lysmateriel,
arbejdsplatform,
røgdykkerapparater, diverse håndværktøj
samt højderedningsudstyr.

Allerød Redningsberedskabs I 1. Foto: TFR

I 1 bemandes af Falcks
deltidsbrandfolk og har i øvrigt,
ved redaktionens afslutning,
endnu sin første skarpe indsats
til gode.
Nyt på Sydsjælland
Næstved Brand & Redning har også hidtil
stået for frigørelse ved FUH, dette i
samarbejde med Falck.

Der er ligeledes monteret et 5 ton frontspil på
vognen.
Den Falck’ske redningsvogn
I Allerød kommune, der har Falck som
entreprenør på brandslukningen, har man,
med baggrund i økonomien, valgt selv at
indkøbe en redningsvogn, frem for at lade
Falck stille med en.

Frigørelsesværktøjet findes på sprøjterne og
suppleres med materiel på et følgekøretøj.
Med på udrykningen følger typisk også en
tankvogn, til brug for afspærring.
Overtagelsen af redningsopgaverne har
imidlertid affødt et behov for et nyt og større
køretøj til fremføring af tung frigørelse og
andet redningsmateriel.

”Det var simpelthen
den billigste løsning og
på denne måde kunne
vi skræddersy vogn og
oppakning til vores
behov”, fortæller Viceberedskabschef i Allerød Redningsberedskab
Ulrik Bjelbæk.

Ved redaktionens afslutning er ordren på
køretøjet endnu ikke afgivet; men det
forventes at der bliver tale om en MB Atego
med alu-kasse og lift, meget lig det køretøj
Københavns Brandvæsen har i drift som K 1
og at leveringen finder sted i løbet af 2009.

I parentes kan bemærkes, at Allerød
kommune også selv er ejer af brandstationen.
Redningsvogn I 1, er en VW Transporter T5
2.5 TDI 4-motion lang model med 174 HK.
Vi melder fra! 1/09
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Næstveds nabobrandvæsen Vordingborg
Brandvæsen tog ultimo 2008 en ny redningsvogn i drift.
Der er tale om en MB Sprinter 518 CDI R3,
som er indrettet af RK Brand & Teknik, som
vi tidligere har bragt billede af i Vi melder fra!
3/08.

Falck i Aalborgs tidligere redningsvogn, som Beredskabscenter Aalborg nu har overtaget. Foto: JLA

Også Århus Brandvæsen har overtaget en
tidligere Falck redningsvogn, nemlig en VW
Transporter med en fortid i Herning.
Efter en kort mellemlanding på station
Munkebakken, er vognen nu sat i drift på
station Lystrup.
Det betyder i praksis, at der ikke længere pr.
automatik medsendes redningsvogn fra
hovedbrandstationen. Lystrup er således
blevet helt selvforsynende.

Vordingborg Brandvæsens redningsvogn. Foto: TFR

Oppakningen består bl.a.
af Lukas frigørelsesværktøj, generator,
kædesave, motorskæreskive, div. el- og
håndværktøj, spineboard
og opsamlingsmateriel.

I øvrigt står også Munkebakken for at skulle
have ny redningsvogn, som afløsning for den
lettere bedagede M6.

Vognen dækker hele
Vordingborg kommune,
således også den del af kommunen, der
ellers betjenes af Falck i Præstø.
Ex Falck og en midlertidig redningsvogn
I den modsatte ende af landet har
Beredskabscenter Aalborg overtaget Falck i
Aalborgs tidligere redningsvogn, en MAN
8.224 FAE fra 1995, et chassis man ellers
kun ser anvendt til militære køretøjer.

Århus Brandvæsen station Lystrups redningsvogn. Foto: JLA

Falck modtog to
identiske vogne i 1995
på ovennævnte
chassis. Den anden
vogn kørte fra Falck
Gården i Århus.

Vi melder fra! 1/09

Silkeborg Brand & Redning har indsat en ny
redningsvogn på VW Caravelle Trend 2,5 TDI
4-motion lang model med 174 HK og plads
til fem mand.
Køretøjet skal sammen med stationens
eksisterende redningsvogn varetage
frigørelsesopgaverne i hele Silkeborg
Kommune.
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Der er tale om en VW T5 Transporter TDI
pickup med dobbeltkabine.
Oppakningen består af let og tungt
frigørelsesværktøj af typen Holmatro Core.
Core systemet udmærker sig ved kun at have
én hydraulik slange, der indeholder højtryksslangen (720 bar) som en kerne i lavtryksslangen (25 bar).
Risikoen for skader ved brud på slangen er
derfor minimal i forhold til et traditionelt
system med to separate slanger.
Silkeborg Brand & Rednings R 4. Foto: Lars Larsen

Derudover omfatter oppakningen bl.a. store
og små løftepuder, spineboard og diverse
håndværktøj.
Den permanente redningsvogn, som faktisk
var forventet sat i drift i januar, men som er
forsinket fra leverandøren, er en 5 tons MB
Sprinter 4x4 model høj – halvlang.
Oppakningen fra HB 44 vil blive flyttet over på
den nye vogn og suppleret med yderligere
materiel.
Brandvæsnet har selv forestået opbygning af
vognen, der er pakket op med bl.a. en 5 m.
lysmast med 2 x 500 W halogenlamper,
førstehjælpsudstyr, spineboard, hydraulisk
værktøj til både let og svær frigørelse,
løftepuder og forskellige former for advarselsmateriel.

Sønderjysk brandværn
med svenske manerer
Af Allan Holbek Hansen

Redningsberedskab Kolding
blev skabt da man lagde
kommunerne Kolding,
Lunderskov, Vamdrup,
Christiansfeld og Egtved
(delvist) sammen.

I det midtjyske, hos Herning Brand &
Redning, har man indsat en midlertidig
redningsvogn.

Beredskabet består i dag af 1 slukningstog på
St. Vamdrup (Komm.), St. Lunderskov
(Komm.), St. Aller (Friv. Brv.), St. Stepping
(Friv. Brv.), St. Tyrstrup (Friv. Brv.) og to
slukningstog hos Falck i Kolding.
Hver station råder over basalt frigørelsesværktøj af forskellig art (normalt klipper og
kombicutter eller spreder) oppakket på
automobilsprøjten.
Falck har kun frigørelsesværktøj på 1.
slukningstog, (automobilsprøjten er bemandet
med 1+3 på 1 min. udkald).

Hernings midlertidige redningsvogn HB 44. Foto: TFR

Vi melder fra! 1/09
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I forbindelse med at det kommunale
redningsberedskab overtog redningsopgaven
fra ambulancetjenesten, valgte man at kikke
udenfor landets grænser for ideer.
I Sverige har man et venskabsbrandvæsen i
Örebro. Brandvæsenet her fungerer med et
antal små beredskaber og en central station
med specialmateriel.

Tyrstrup Frivillige Brandværns afspærringsvogn. Foto: Allan
Holbek

På redningsvognen findes bl.a.: 2 sæt
frigørelse (heraf et til svær frigørelse),
afstivningsmateriel (til væltede biler),
redningsplatform, scoopbåre, marinebåre,
spineboard, førstehjælpskuffert med
halskraver og AED, løftepuder, remme og
kæder, generator, håndværktøj og el-værktøj.
Tyrstrup Frivillige Brandværns redningsvogn. Foto: Allan
Holbek

Redningsvognen bemandes med tre
brandmænd.

Beredskabet i forbindelse med frigørelse er
bygget op efter ”Örebro-modellen”. Det går
ud på, at i tilfælde af melding om færdselsuheld med fastklemte, afsendes mandskab
og materiel fra den lokale station.

Afspærringsvognen
medbringer bl.a.: Diverse
toppe til sikring af
skadested, gule
advarselsblink,
belysningsmateriel, koste
og skovle.

Derudover afsendes redningsvogn og
afspærringsvogn fra St. Tyrstrup med 1+5,
som er oppakket med udstyr til svær
frigørelse. Når indsatsleder ankommer på
skadestedet afmeldes St. Tyrstrup såfremt
der ikke er brug for dem.

Afspærringsvognen er bemandet med en
holdleder og to brandmænd (hvoraf en er
nødbehandler).

Når St. Tyrstrup kører til frigørelse dækkes
deres område af St. Aller og/eller St.
Stepping. Det forventes at være ca. 50-60
udrykninger til fastklemte i Kolding Kommune.

Kolding kommune er i øjeblikket i gang med
at lede efter en ny redningsvogn der skal
afløse den aldrende Iveco.
Man forhandler pt. med Falck om at overtage
den tidligere amtsredningsvogn fra Vejle, en
MAN LE 280 B (4-01/8405), som bl.a. er
udstyret med en 7 tm. kran og spil.
Desuden er der plads til alt materiellet i
jalousiskabene, så det kan nås udefra og ikke
som nu hvor man skal kravle ind i bilen hver
gang.

Dansk Selskab For Brandkøretøjer
www.brandkoretojer.dk
Vi melder fra! 1/09
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Preiser-modeller til danske sprøjter
I det aktuelle katalog findes modellen 31128,
en braksnudet Mercedes-sprøjte med Ziegleropbygning. Her er modellen vist med åbne
skabe – men der følger også lukkede
jalousier med i pakken.

Fortsat fra side 4
Udover sprøjten og stigen er også
slangetenderen og vandtankvognen klassiske
køretøjstyper hos de danske brandvæsener.
Her er der ikke megen hjælp at hente hos
modelproducenterne.
I Tyskland kender man ganske vist godt til
både køretøjer med store slangebeholdninger
og køretøjer med store vandtanke. Men hvor
tyske slangekøretøjer er opbygget på
lastvognschassiser, er danske bygget på
mindre firehjulstrækkere for at give bedre
manøvremulighed og fremkommelighed.

Nøjagtig denne type har kørt/kører enkelte
steder i Danmark, bl.a. Ebeltoft Brandvæsen
og Samsø Redningskorps (samme vogn).
Med i byggesættet følger også et sæt ekstra
sider til dobbeltkabinen. Disse ekstra sider
har ikke vinduet mellem dørene. Hvis man
udstyrer sin Preiser-model med disse
alternative kabinesider, så har man en model,
hvis forbillede har kørt i Skanderborg og
Ringsted brandvæsener.

På samme måde er det traditionelle danske
koncept for tankvogne – dvs. en relativt
simpel enhed med stor vandtank og en
pumpe, der kan bruges til genfyldning og
normalt også til at føde sprøjten – ikke noget
man kender syd for grænsen. I Tyskland har
tankvognen en helt anden status, idet den
normalt er dimensioneret til at kunne udgøre
en selvstændig taktisk slukningsenhed, dvs.
den har væsentlig mere materiel end en
traditionel dansk tankvogn, men til gengæld
markant mindre vandtank.

I Aalborg havde man 2 tilsvarende sprøjter,
men de var med Bachert-opbygning. Tør man
vove sig ud i selv at bygge en materielkasse,
passer resten af modellen fint til disse 2
sprøjter fra Aalborg.

Denne forskel bevirker, at hvor den ”danske
tankvogn” er forsynet med en ”rund” tank, så
er den ”tyske tankvogn” et egentligt
brandkøretøj med sprøjte-lignende karrosseri.
Derfor er det ikke specielt oplagt at bygge
traditionelle danske vandtankvogne i 1:87.
Heldigvis har man herhjemme efterhånden
adopteret den tyske måde at bygge
tankvogne på – ikke mindst i takt med at det
er blevet mere og mere almindeligt at få
fremstillet fabriksnye køretøjer til formålet,
hvilket før i tiden bestemt ikke var udbredt.

På samme måde er der mulighed for at
bygge sprøjter med H. F. Nielsenmaterielkasse, f.eks. Gentofte Brandvæsen,
Næstved Redningsberedskab, Rødby
Brandvæsen, Falck Vejle/Tørring, Falck
Hobro/Mariager, Falck Brovst. Her må
dobbeltkabinens mellemvinduer gøres lidt
mindre og der skal bygges en ny
materielkasse.
Endelig er der mulighed for at bygge ny
hollandsk materielkasse og dermed lave
sprøjte fra Hasle, Marstal eller
Trundholm/Odsherred Brandvæsen.
Se fotos af de omtalte køretøjer på side 2.

Dansk Selskab For Brandkøretøjer
www.brandkoretojer.dk

Vi melder fra! 1/09
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Preiser har også en kortsnudet MB 1113sprøjte, nemlig artikel nr. 31248 med Ziegler
opbygning:

Roskilde, Næstved, Nakskov, Rønne, Vejle,
Struer, Thisted og Aalborg.
Endelig kan man vælge at bygge Preisers
model op med en hjemmelavet Metzmaterielkasse, således at den kan blive en
Falck-sprøjte, som de kørte under korpsets
Aalborg- og Vejle-selskaber. Den kritiske
modelbygger vil dog så være tvunget til også
at ændre lidt på dobbeltkabinen.

Er man meget kritisk, kan den ikke direkte
bruges til danske sprøjter, men den er meget
tæt på: Fronten med placering af kølergitter
og forlygter skal udskiftes med fronten fra
Preiser 31230:

Fredensborg Humlebæk Brandvæsen. Foto: JLA

Hvis ellers denne operation lykkes, har man
en model, der svarer til sprøjter i
Slagelse/Birkerød og
Fredensborg/Nordsjællands Brandvæsen.
Netop 1113-sprøjten må siges at være en
nærmest uovertruffen klassiker herhjemme.
Ikke mange kommunale brandvæsener har
ikke haft sådan en i deres vognpark. Udover
de ovennævnte væsener, har også en del
andre haft 1113 med Ziegler-opbygning, men
så har det været med sidehængslede eller
tophængslede 2-delte skabe. Igen er der
selvfølgelig mulighed for at bygge en sådan
materielkasse selv, hvilket vil åbne en hel
verden af muligheder, bl.a. Frederiksværk,
Frederikssund, Søllerød, Ringsted,
Vordingborg, Holbæk, Aabenraa, Ribe,
Skjern, Holstebro, Horsens, Midtdjurs,
Silkeborg og Frederikshavn.

Aabenraa Frivillige Brandværn. Foto: JLA

Hvor nogle byer valgte at lade Ole Rafn
levere en 1113/Ziegler-sprøjte, var det
Meisner, der fik lov at forsyne andre byer.
Hvis man derfor giver sig i kast med at bygge
en Bachert-materielkasse med jalousiskabe,
er der frit slag blandt f.eks. Farum/Falck
Køge/Falck Holbæk, Tårnby, Vestegnen,

Vi melder fra! 1/09

Holstebro Brandvæsen. Foto: JLA
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En tredje Preiser-model, der byder sig til som
dansk sprøjte er en snude-MAN, nr. 31298:

MAN’en er bedst kendt som vel nærmest
synonym med Falck i 1970’erne og
1980’erne, og sprøjten kan ses som
redningskorpsets pendant til de kommunale
brandvæseners 1113-sprøjter. Falcks tidlige
MAN-sprøjter var opbygget hos Metz og
modellen fra Preiser bør derfor ændres lidt:
Kabinen skal være smallere bagtil og der skal
bygges en ny materielkasse.

Roskilde Brandvæsen. Foto: JLA

Rønne Brandvæsen. Foto: JLA

Preisers model kan imidlertid også anvendes
til Frederiksberg Brandvæsens 3 sprøjter/
tendere. Igen er der behov for en ny
materielkasse, og derudover skal dobbeltkabinen også ændres lidt, hvis man hører til
den kritiske modelbyggertype.

Falck station Aars. Foto: JLA

Frederiksberg Brandvæsen. Foto: JLA

Dansk Selskab For Brandkøretøjer
www.brandkoretojer.dk
Vi melder fra! 1/09

Falck station Esbjerg. Foto: JLA
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Alarmen går /
Emergency !

Rescue 911

Rescue me

CPH Alarmsignal
Lufthavn

1972-1979
1979
7 sæsoner
133 afsnit
(124 afsnit af 60
min)
1989-1996
1996
9 sæsoner
Mindst 113 afsnit

20045 Sæsoner
22 afsnit
1995
30 min

Serie/USA

Serie/USA

Serie/USA

Undervis/DK

Månedens DSFB par

Blev vist på svensk tv.
Handler om livet hos Los Angeles Fire
Dept. Squad 51
For det meste følger man paramedic
teamet i diverse redningsaktioner
Vel noget af det første reality tv.
Redningshistorie rekonstrueret med
de rigtige telefonopkald og de
personer som deltog.
Værten i de fleste episoder William
Shatner (Splatter) også kendt fra Star
Trek
En brandmands kamp mod sig selv
og samfundet efter 9/11
Undervisningsfilm i forbindelse med
en flyulykke i Kastrup lufthavn.
Filmen viser hvem der møder op til en
standby 3 alarm

Denne måneds DSFB par er Dennis og
Christian.

Det er så yndigt at følges ad …

Et solidt venskab holder dem sammen.
sammen
De mødtes i en lille klub, hvor de hver i sær
plejede deres fælles fetich – modelbygning.
Dennis bruger ligeledes sin tid på at
fotografere imaginære billeder af
brandkøretøjer, med sit tomme kamera.
Christian holder af fugle og syr selv sit tøj.
Deres fælles drøm er ligestilling og fred i
verden.
Bliv månedens DFSB medlem/par
Kunne du tænke dig at blive månedens
m
DSFB
medlem/par, er alt du behøver at gøre, at
møde frem til et af foreningens
arrangementer. Så skal vi nok klare resten.
resten

Vi melder fra! 1/09
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Det betyder, at dieselkøretøjer over 3,5 tons
skal forsynes med effektivt
effekt partikelfilter.

Grøn dagsorden i
beredskaberne

For Københavns Brandvæsen betyder det, at
ca. 20 køretøjer skal have nyt partikelfilter for
at blive miljøgodkendt. Brandvæsenets
serviceafdeling har i en periode undersøgt
mulighederne – og det er hverken let eller
billigt at finde et partikelfilter, som er velegnet
til brandvæsenets
specielle
kørselsmønster.

Af: Jesper Lind Arpe

Udover den verdensverdens
omspændende
økonomiske krise er de
kommende års miljømiljø og
klimamæssige
udfordringer vel de mest
eksponerede emner på
den politiske dagsorden. Nu kan det
konstateres, at miljødebatten også er nået ind
i brandvæsenernes rækker.

Udfordringen har
været, at de fleste
filtertyper kun kan opnå
deres maksimale effekt
når motoren er varm.
Brandkøretøjernes
kørselsmønster består i
alt væsentligt af forholdsvis korte køreture
som foretages uden forudgående
opvarmning, men derimod med koldstart.
Med for kold motor er der risiko for, at
”almindelige” filtre får motoren til at sætte ud,
hvilket selvfølgelig kan være katastrofalt for et
udrykningskøretøj.

Det er almindeligt kendt, at
udstødningsgasser fra dieseldrevne
drevne køretøjer
er en væsentlig kilde til luftforurening med
små sundhedsskadelige partikler.
Både i Holland og i Tyskland har man siden
2008 haft miljøzoner, hvor kun godkendte
køretøjer med den rette miljømærkning måtte
anvende vejene. Også i Danmark er
e vi nu
kommet dertil, idet Folketinget allerede
tilbage i 2007 vedtog en lov der gjorde det
muligt at indføre miljøzoner i København,
Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense.
Dette har for to af landets største
brandvæsener nu fået helt konkrete
konsekvenser.

filter
Men nu har brandvæsenet fundet et filter,
som kan operere også med kold motor. I
forbindelse med den forestående
udskiftningsrunde har man i øvrigt måttet
konstatere, at man mangler en reservereserve
drejestige til at holde i beredskab ved
eventuelle andre tekniske problemer
problem på
stigerne i udskiftningsperioden. Derfor har
man lejet en IVECO-drejestige
drejestige af den
velkendte nedbyggede type hos et
brandvæsen på Hannover-kanten
Hannover
i første
omgang for 3 måneder.
I Aalborg er der på tilsvarende vis indført en
mindre miljøzone inden for Østre Allé-Ringen
og Limfjorden fra 1. februar i år.
Beredskabscenter Aalborg har vurderet, at
økonomien ikke tillader montering af de
relativt dyre partikelfiltre på de tunge
køretøjer. Derfor har man søgt Miljøstyrelsen
om dispensation fra miljømærkningskravet
miljømærkni
for
9 brandkøretøjer.

Københavns Hovedbrandstations drejestige S8. Foto: TFR

I København og Frederiksberg har man siden
1. september 2008 haft miljøzone inden for
Ring 2 og Vejlands Allé på Amager.

Vi melder fra! 1/09
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Lovgivningen giver mulighed for dispensation
i ganske særlige tilfælde, herunder bl.a. biler
for ”nødtjenester” såfremt de ikke sædvanligsædvanlig
vis anvendes i miljøzonen. Dermed kan det
synes tvivlsomt, om brandvæsenet
ndvæsenet rent
faktisk opnår dispensation – ikke mindst set i
lyset af at det er lykkedes Københavns
Brandvæsen at finde et egnet partikelfilter.

meste tysk, men er ikke i stand til at gøre mig
forståelig på sproget, med mindre jeg har
indtaget et anseeligt antal store fadøl.
Med afgang fra Københavns Hovedbanegård
og via Hamburg ankom vi til Berlin d. 24.
september hen på eftermiddagen. Vi blev
indlogeret på hotel
tel i bydelen Lichtenberg, ca.
20
0 min togtur fra Berlins Hovedbanegård.
Turen bragte os omkring FF Hönow, BF
Treptow, Lichtenberg Hospital (hjemsted for
en aff byens lægeambulancer), BF
Lichtenberg (tidligere STASI brandvagt) og
BF Charlottenburg Nord
(Hovedbrandstationen).
Vi blev vel modtaget over alt.
Dog skal lyde en særlig tak til
mandskabet på BF Treptow,
der ud over at yde os en
ekstraordinær god service
servic
også bød på en dejlig frokost
bestående af linsesuppe og
krydrede pølser – ikke ringe!

Der bliver travlhed rundt om på værkstederne,
værkstederne når der skal
monteres partikelfiltre på vognparken. Foto: TFR

Endvidere har Aalborg Kommune allerede
offentliggjort miljøzonen i november 2007, så
man skulle tro der havde været god tid til at
undersøge muligheder.
I Aalborg har man endda været ude i
spekulationer om at flytte køretøjerne fra
brandstationen, som ligger i miljøzonen, til
beredskabsskolen, som ligger uden for
miljøzonen, idet man derved muligvis kan
gøre sig fortjent til en dispensation, da man
derved ikke ”sædvanligvis færdes i
miljøzonen”.
FF Hönow betjener sig af denne smukke MAN drejestige, med
en fortid i Berliner Feuerwehr. Foto: TFR

Af: Tony F. Rasmussen

Hönow (udtales hø-no)
no) ligger lige uden for
Berlins sydlige bygrænse. Byen har et frivilligt
brandværn, som bor på en hyggelig lille
station.

Jeg havde i 2007 fornøjelsen af at få foræret
en miniferie til Berlin. Turen skulle udvikle sig
til et rent fotosafarisk slaraffenland.

Vognparken består af sprøjte MB Atego,
drejestige og en mandskabsvogn VW
Transporter.

Som rejsefælle
e havde jeg min gode ven
Jesper, der ud over at være en kapacitet i
spørgsmål om Berlinsk brandvæsen også
mestrer det tyske sprog. Selv forstår jeg det

På næste side ses lidt stemningsbilleder fra
turens øvrige besøg.

Ferieminder fra
ra Berlin

Vi melder fra! 1/09
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BF Treptow på vej till et af de utallige ryk de havde under vores
besøg. Foto: TFR

Helt ny sprøjte leveret til BF Lichtenberg. MAN/Rosenbauer.
Foto: TFR

BF Treptows nummer to sprøjte kørt frem i gården bag
stationen. Foto: TFR

Fra en svunden tid. DDR IFA sprøjte på besøg på BF
Charlottenburg Nord, Hovedbrandstationen. Foto: TFR

Lægeambulance på MB 815 D Vario. Stationeret på hospitalet
i Lichtenberg. Foto: TFR

BF Charlottenburg Nords Tanksprøjte på MB Atego med
tagmonitor og indbyggede overtryksventilatorer til brug
br
ved
tunnelbrande. Vognen bor i dag hos BF Tiergarten.
Tiergar
Foto: TFR

Vi melder fra! 1/09
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Nostalgihjørnet
Af Lars ”Nakskov” Dalsig. (Redigeret af TFR)

Vort medlem Lars Dalsig fra Nakskov, har
efterhånden fået status af ”bladets udsendte
medarbejder i det Sydøstdanske” – noget vi
sætter stor pris på i redaktionen.
Denne gang har Lars sendt os en lille
vognkavalkade fra det tidligere Nakskov
Civilforsvar og Nakskov Brandvæsen.

Volvo N84 årgang 1969 som delingsdepotvogn. Foto: Lars
Dalsig

En smuk ældre dame
Denne smukke Mercedes Benz
enz 312 fra 1959
stod en del år hensat på Civilforsvarsdepotet
Civilforsvars
på Frodesvej.

Frem til 1995 gjorde den tjeneste ved
Nakskov Civilforsvar som delingsdepotvogn.
delingsdepo
Herefter blev den, i efteråret samme år,
afhændet til en vognmand – ikke i Slagelse –
men i Vordingborg.

Vognen blev anvendt ved forskellige
forplejningsmæssige opgaver som Nakskov
Civilforsvar forestod, så som cykelløbet
Lolland Rundt.

Vognens videre skæbne er redaktionen
ubekendt.

I 1997 blev vognen solgt til en lokal
vognmand, som i dag anvender den til
studenterkørsel. Vognen blev i øvrigt, ved
vognmandens mellemkomst, omlakeret.

Kongelig hofleverandør
leverandør
Med en fortid som olietankvogn ved Dansk
Esso, tilgik i 1975 Nakskov Brandvæsen
Br
en
Mercedes Benz 1113 tankvogn, med en
kapacitet på 6000 liter.
Årene 1975 og -76
76 gik med opbygning af
vognen, hvorefter den i 1977 blev sat i drift
som V1.
I 1983 fik vognen monteret en Aster III pumpe
med en ydelse på 1800 l/m.
Ud over at være
e en del af udrykningen i byen,
leverede vognen gennem årene også
drikkevand til mange af de skibe, som anløb
Nakskov havn.
Nakskov Brandvæsen kan således bryste sig
af at være intet mindre end ”Kongelig hofleverandør”,, ved det at man i 1980’erne
forsynede kongeskibet Dannebrog med frisk
vand, i forbindelse med et dronningebesøg i
byen.

Mercedes Benz 312 årgang 1959. Foto: Lars Dalsig

Renovationsvogn i CF tjeneste
I 1986 tog Nakskov Civilforsvar en Volvo N84
årgang 1969 i drift.
Vognen blev erhvervet fra Nakskov
Kommune, der indtil CF’s overtagelse,
anvendte den som renovationsvogn.

Vi melder fra! 1/09

V1 udgik af udrykningen i 1996 og henstår i
dag som et gennemhullet vrag på
Beredskabsstyrelsens øvelsesterræn i Ladby
ved Næstved.
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M2 i december 2007 solgt til en lokal
vognmand.

Fortæl os din historie
Vi melder fra! Redaktionen

Skulle nogle af foreningens medlemmer ligge
inde med lignende historier, hører
h
vi
naturligvis meget gerne fra jer.
Nakskov Brandvæsens V1 i sine velmagtsdage. Foto: Lars
Dalsig

Ligeledes er vi, redaktionen,
redaktionen gerne
behjælpelige med redigering mv. i fald man
finder denne disciplin vanskelig.

På indkøb i Holland
1994 markerer året, hvor Nakskov
Brandvæsen første gang gik på udkig efter
brugt materiel i Holland.

Alt vi behøver, er en historie fortalt i
overskrifter og noter, krydret med lidt billeder.
Så skal vi nok få en flot artikel ud af det.

Her indkøbte man denne Mercedes Benz LF
1113B autosprøjte årgang 1983,, med en
fortid ved Brandweer Capelle Aan Den Ussel.
Ussel
.

Foreningen har efterhånden medlemmer i
enhver afkrog af det ganske land.
lan
Der må ligge hundredvis af gode og
spændende, men ufortalte historier hos jer,
som bare venter på at blive fortalt.

Hold dig orienteret
Webmaster brandkoretojer.dk

Som det var tilfældet i forbindelse med den
netop overståede ekstraordinære kør-selv-tur
kør
til Gentofte, vil vi også fremover i højere grad
benytte os af muligheden for at orientere om
alt fra arrangementer, øvrige foreningsforenings
aktiviteter
iviteter til generelle meddelelser på vores
forum www.brandkoretojer.dk/forum.
www.brandkoretojer.dk/forum

MB 1113B sprøjte med en fortid i Holland. Foto: Lars Dalsig

Fra 1995 gjorde vognen tjeneste ved
Nakskov Brandvæsen som M2.

Både vores hjemmeside, men navnlig vores
forum er særdeles velegnet til den slags
hurtig formidling af meddelelser. En anden
sidegevinst er naturligvis,
naturligvis at det sparer os for
at skulle betale store summer i porto.

Sprøjten var forsynet med
d en 2400 liters
vandtank, en Bachert
chert FP32 pumpe med en
ydelse på 1800 l/m v/80 m.v.s. og ikke mindre
end tre HT vinder á 100 m.
M2 var i drift indtil 2004. Herefter henstod den
et par år på det tidligere Civilforsvarsdepot
Civilforsvars
på
Frodesvej, da man på det tidspunkt endnu
ikke vidste hvad fremtiden ville bringe.
bri

Hold dig derfor løbende orienteret, ved at
besøge vores forum og husk i den
d
forbindelse, at opdatere din forum profil hvis
du tager en ny e-mail
mail i brug. Det er rigtigt
irriterende at gå glip af et arrangement eller
en vigtig besked.

Da Nakskov Brandvæsen mistede
brandslukningen i kommunen til Falck, blev
Vi melder fra! 1/09
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Du kan læse mere om den sag og meget
andet i Søren Rislunds bog ”Brandbiler i 100
år”.

Farvel røde hane –
goddag hvide ”ørn”
Af Tony F. Rasmussen

Sidste mand lukker og slukker
Dansk Selskab For Brandkøretøjer var så
heldige at få lejlighed til at besøge Gentofte
Brandvæsen søndag d. 1. marts, kun en
måned før væsenet overdrages til Falck.

Efter 108 års tro tjeneste,
drager Gentofte Brandvæsen
tirsdag d. 31. marts 2009 sit
sidste suk.

I den forbindelse havde de fremmødte
medlemmer lejlighed til at bese og fotografere
de meget karakteristiske Gentofte køretøjer
en sidste gang.

En epoke i dansk beredskabs
historie er slut.
Efter i de seneste år at have levet en noget
turbulent tilværelse, med bl.a. en ny
vagtcentral og et Tetra radiosystem, som har
været genstand for gevaldige politiske
slagsmål og ophedet offentlig debat, et
radiosystem, som måske, måske ikke, har
kostet menneskeliv, et radiosystem som har
været den mere eller mindre direkte årsag til
fyringen af en brandmand og en brandchef
(der er dog tale om to, af
hinanden uafhængige
sager), efter at have
kastet håndklædet i
ringen i forbindelse med
Region Hovedstadens
nye ambulanceudbud og
derved at have mistet sin
ambulancekørsel til
Falck, er det nu slut.

Selv havde jeg mulighed for at få lukket et
ikke ubetydeligt hul i min fotosamling.
Vejret viste sig fra sin noget grå og triste side
– måske meget passende, situationen taget i
betragtning, men det afskrækkede heldigvis
ikke de 18 fremmødte medlemmer (eller de
1½ medløbere for den dag skyld).
Vores værter var som altid flinke og
imødekommende, om end noget præget af
situationen. Der herskede ligesom en ”sidste
mand lukker og slukker” stemning. Så galt
går det dog heldigvis ikke. Hovedparten af de
26 døgnfolk fortsætter efter 1. april hos deres
nye arbejdsgiver Falck.
Vi fik beredvilligt kørt vognparken frem til
fotografering, ligesom der blev tid til en
rundvisning på stationen.

Fra d. 1. april 2009, vil Falck også stå for
brandslukningen i Gentofte kommune.

Jeg er
efterfølgende
blevet gjort
opmærksom på,
at manglen på
en fotoleder
havde skabt en
anelse tumult.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig,
hvad den politiske ledelse i Gentofte
kommune har tænkt og ønsket sig, oven på al
den negative omtale af både brandvæsnet,
men også af kommunens ledelse, gennem de
seneste år.
Lad os blot konstatere, at der jo er mange
måder, at takle hverdagens små og store
problemer på!

Det er naturligvis en problematik jeg i min
egenskab af arrangør påtager mig det fulde
ansvar for. Valg af fotoleder vil i fremtiden
indgå som en fast del af planlægningen.

Gentofte Brandvæsen er i øvrigt et
brandvæsen, der gennem tiden har været
meget progressivt. Bl.a. indsatte Gentofte
Brandvæsen Nordens første automobilsprøjte
i 1907.
Vi melder fra! 1/09

Jeg beklager de gener det måtte have
medført.
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Man kan jo bare håbe på, at andre
brandvæsener i det danske land, har mod
nok til føre de spændende designs videre.
For mig hersker der dog ingen tvivl. Det bliver
en lille smule kedeligere at være brandbilsentusiast med hang til foto efter d. 1. april.

De skal have det ind med modermælken. Mikkel (næsten) 4 år
på tur med far. Foto: TFR

Gentofte Brandvæsen T1. Foto: TFR

Parade til ære for Dansk Selskab For Brandkøretøjer. Foto:
TFR

Tilbage er blot at
sige tak til de
fremmødte
medlemmer. Jeg
synes vi havde en
god dag i Gentofte.

En god gammel MB 123 fra den gang der var tudekasser til.
Vognen er i dag museumskøretøj. Foto:TFR

Særlig tak til 2. rode,
navnlig 69 og 77 for
venlig betjening.
Pøj pøj fremover.

På gensyn i Vi melder fra! 2/09
Tja, Postmand Per har ikke levet forgæves. Gentofte
Brandvæsen P 2. Foto: TFR

Vi melder fra! 1/09
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