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Vi har udstyret
- Førstehjælpsudstyr

- Førstehjælpstasker og kasser

- Brandtæpper og slukkere

- Sikkerhedsveste

- Træningsdukker i flere udgaver

- Hjertestarter HS1

- Førstehjælpsbøger og hæfter

- Øvelsesforbindinger

Vi forhandler meget mere 
end det du finder på hjemmesiden.

Kontakt os for tilbud.

57 60 01 11

www.helpansafety.dk

HelpanSafety

Vi er medlem af: FSFI - www.fsfi.dk
Foreningen af Selvstændige 
Førstehjælps-Instruktører, 
der har samarbejdsaftale med 
Dansk Førstehjælpsråd. 

For kun kr. 1.482,00 + moms 
får du en god, billig og effektiv 
træningsdukke med kliksystem.
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Med indførelsen af færdselsrelateret før-
stehjælp og kravet om, at køreelever skal 
kunne fremvise et gyldigt førstehjælps-
bevis for at kunne erhverve kørekort, er 
samfundet godt på vej til at blive bedre 
rustet, når dagligdagens ulykker sker. Re-
sultatet skulle gerne blive, at flere og flere 
vil kunne hjælpe hinanden i fremtiden.
Nordjyske Stiftstidende havde i februar 
en temauge, hvor der blev sat fokus på 
førstehjælpen i Nordjylland. Blandt andet 
blev der sat fokus på førstehjælpen hos 
lærerne i folkeskolerne i Hjørring og 
Frederikshavn, hvilket viste sig at give 
et ganske broget billede af den aktuelle 
situation. 
Ifølge Statens Institut for Folkesundheds 
ulykkesstatistik for 2005 havde skadestu-
erne kontakt med 108.378 børn i alderen 
5-14 år, hvoraf 53.616 af henvendelserne 
skyldtes ulykker, som var sket under 
ophold i skole eller institution. Spørgs-
målet er, om det tal er for højt og kunne 
nedbringes, hvis lærerne og personalet på 
skoler og institutioner alle havde gennem-
gået et førstehjælpskursus. Lærerne ville 
være bedre i stand til at vurdere skadens 
omfang og sætte ind med hurtig behand-
ling. Førstehjælp drejer sig ikke kun om 
at redde personer, der har fået hjertestop, 
men også om, hvordan man behandler 
forstuvninger, rifter og blødninger, der 
typisk vil være de skader, som man vil se 
i en skolegård. Desværre kan langt værre 
skader også forekomme – og dem skal 
man også være forberedt på. 
Under alle omstændigheder handler det 
om, at skolerne har ansvaret for børnene 
i det tidsrum, hvor de befinder sig på 
skolens område. Dermed bør man kunne 
stille som krav, at skolerne skal kunne 
drage den fornødne omsorg for børnene, 
når de uundgåelige uheld sker. Det vil 
skabe tryghed blandt elever, lærere og 

forældre, når alle ved, at der kan gribes 
ind, hvis uheldet skulle være ude.  
Spørgsmålet er, om man skal gøre det 
mere obligatorisk for danskerne at lære 
førstehjælp. Der er allerede taget et skridt 
i den retning, når minimum 60.000 dan-
skere hvert år skal gennemgå et 7-timers 
færdselsrelateret førstehjælpskursus. 
Men bør det ikke også være påkrævet, at 
visse erhvervsgrupper kan udføre første-
hjælp? Her tænkes der primært på de 
grupper, der beskæftiger sig med erhverv, 
hvor mange mennesker samles, eller 
erhverv der decideret har mennesker som 
arbejdsområde, eller hvor statistikken 
viser, at ulykker hyppigt forekommer.
Der er to aspekter i dette, som taler for, 
hvorfor politikerne bør overveje at gøre 
det lovpligtigt, at udvalgte erhvervsgrupper 
skal gennemgå førstehjælpskurser. Det 
ene aspekt er det økonomiske. Samfun-
det vil kunne spare penge, der kan bruges 
inden for andre områder af sundheds-
sektoren. Det vil ske, da man hurtigere 
er i stand til at kunne yde førstehjælp og 
dermed øge chancerne for, at de tilska-
dekomne vil overleve uden alvorlige mén. 
Rehabiliteringen af de tilskadekomne vil 
derfor kunne foregå hurtigere og som 
konsekvens deraf spare sundhedssekto-
ren for langvarige indlæggelser, indkøb 
af hjælpemidler etc. Det andet aspekt 
ligger implicit i det beskrevne: Det handler 
om tryghed og livskvalitet. Det vil skabe 
tryghed blandt befolkningen, når alle er 
bevidste om, at der altid er en, som kan 
træde til, når ulykken sker. Desuden vil 
chancerne for, at f.eks. en person med 
hjertestop overlever, blive væsentlig 
forøget, når hjælpen hurtigt sættes ind. 
Det er dét, som er incitamentet for, at 
førstehjælp skal være en obligatorisk ud-
dannelse for danskerne. 
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Teddy Bonde (tv) får overrakt hjertestarteren 
af  Carsten Lebrecht.

Hjertestarter

Af Mads Jakobsen

Kun 4-5 procent af de omkring 3.500 
danskere, der hvert år bliver ramt af hjer-
testop, overlever. Med en hurtig indsats 
af livreddende førstehjælp og hjertestart 
vil over det dobbelte antal kunne overleve. 
Flere steder er der allerede sat hjertestar-
tere op i det offentlige rum, men ikke alle 
steder. Tiden er en altafgørende faktor, og 
derfor er det livsvigtigt, at der befi nder sig 
en hjertestarter inden for rækkevidde af 
den bevidstløse.

Kan redde liv
Det er bl.a. en af begrundelserne for, at 

OPTI-SAFE har valgt at donere en hjerte-
starter til idrætscentret.
– Herlufsholm Idrætscenters faciliteter 
bliver benyttet af mange forskellige men-
nesker i alle aldersklasser. Man kan ikke 
sige, at hjertestop vil ramme en bestemt 
aldersgruppe, så baggrunden for dona-
tionen har været at ramme så bredt som 
muligt, og det gør vi netop her. Vores 
intention er at sætte fokus på hjertestart. 
Selve hjertestarteren kan redde liv, og 
man skal på ingen måde være bange 
for at anvende den – også selvom man 
ikke har noget forudgående kendskab til 
den. En klar stemme guider dig igennem 
proceduren og fortæller dig præcist, hvad 

du skal gøre. Du kan ikke påføre perso-
nen med hjertestop yderligere skade, da 
hjertestarteren afgør, om der kan stødes 
på personen, eller om man skal fortsætte 
den livreddende førstehjælp, fortæller 
direktør for OPTI-SAFE, Carsten Lebrecht.

Hjertestarteren skal kombineres med 
livreddende førstehjælp 
Netop livreddende førstehjælp er et vigtigt 
element i forbindelse med brugen af 
hjertestarter. Hjertestarteren kontrollerer 
hvert andet minut, om det er muligt at 
støde på hjertet. I den mellemliggende 
periode skal der udføres livreddende 
førstehjælp: hjerte-lunge-redning eller 

donation af hjertestarter 
I øjeblikket bliver der sat stor fokus på opsætningen 
og anvendelsen af hjertestartere i det offentlige rum. 
OPTI-SAFE har i samarbejde med Beredskabsforbun-
det doneret en hjertestarter til Herlufsholm Idræts-
center i Næstved.
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Hjertestarter
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hjertemassage, som man 
kalder det i dagligdagen.
– Vores mål er at få befolkningen til 
at tage et 3-timers kursus i brug af 
hjertestarter. Her lærer man at blive 
fortrolig med en hjertestarter, men man 
lærer også at udføre korrekt livreddende 
førstehjælp. Mange ved måske godt, 

at man skal trykke et sted midt 
på brystkassen, men ved alle 

præcist, hvor trykstedet er, og 
hvor hårdt man skal presse 
brystkassen ned? Det es-
sentielle er, at en hurtig 
indsats er livsvigtig. For 
hvert minut der går fra 
hjertestoppet er indtruf-
fet, og til genopliv-
ningen iværksættes, 
mindskes chancerne 
for at overleve uden 
alvorlige mén med 
6-10 procent. På 
hjertestarterkurset 
simulerer man ved 

hjælp af dukker og træningsmaskiner et 
hjertestoptilfælde. Efterfølgende vil kursi-
sterne have en selvsikkerhed i at vide, at 
de kan redde liv og dermed være i stand 
til at reagere hurtigt, hvis uheldet skulle 
ske f.eks. i idrætshallen eller på arbejds-
pladsen, forklarer konsulent Benthe Pe-

tersen fra Beredskabsforbundet. På siden 
www.brughjertestarter.dk kan man læse 
mere og tilmelde sig Beredskabsforbun-
dets hjertestarterkurser, der kun koster kr. 
100,- pr. person at deltage i. 

Oplevet hjertestop før
Modtageren af hjertestarteren er idræts-
inspektør ved Herlufsholm Idrætscenter, 
Teddy Bonde. Han har for et par år siden 
desværre på nærmeste hold oplevet et 
hjertestop, da en idrætsudøver faldt om.
– Den tragiske situation endte desværre 
med det værst tænkelige udfald. Jeg er 
derfor yderst taknemlig for den gave, som 
OPTI-SAFE har doneret til idrætscenteret. 
Der er omkring 4.000 idrætsudøvere 
tilknyttet Herlufsholm Idrætscenter, så vi 
har mange forskellige befolkningsgrupper, 
der dyrker idræt her, og det er jo ikke til 
at sige, om det er en 26-årig eller en 70-
årig, der får hjertestop. Forhåbentlig får vi 
aldrig brug for hjertestarteren, men nu har 
vi en sikkerhed og et redskab, som vi kan 
bruge, hvis en person skulle falde om, 
fortæller Teddy Bonde. 
Beredskabsforbundet har uddannet 
personalet ved Herlufsholm Idrætscenter 
i brugen af hjertestarteren, så personalet 
altid vil kunne træde til, hvis en person får 
hjertestop.  ú
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Zodiac Hurricane  
De ultimative og mest hårdfører RHIB konstruktioner, der bygges efter 
kundeønsker. Bådene er forberedt til de mest krævende opgaver som militære-, 
offentlige- eller redningstjenester udsættes for.Zodiac Hurricane leveres i åbne eller
lukkede (Cabin) modeller med alu- eller glasfiberskrog, samt med udenbords- eller 
indenbords motorer i størrelser fra 4 – 14 meter. 

     

Patruljefartøj – Zodiac Hurricane 733 monteret med 2x140 HK Johnson 4 takt.w w w . u n i s a f e . d k  -  i n f o @ u n i s a f e . d k  
Amager Strandvej 124 – 2300  København S – Tlf. 3258 1615 – Fax 3258 1330 
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Dødsbrande

Af Mads Jakobsen

Statistikken over dødsbrande i 2005 og 
2006 viser, at der i langt de fleste tilfælde 
kun var én omkommen. Det kan betyde 
flere ting. Enten at der er tale om enlige, 
der dør i brandene, eller også at branden 
ikke spreder sig til andre rum, etager eller 
nærliggende bygninger, således at andre 
dør i brandene.
Økonomisk er brande også en bekostelig 
affære for forsikringsselskaberne. Ifølge 
Forsikring & Pension løb de samlede 
forsikringsdækkede skader i forbindelse 
med brand herhjemme i 2004 op i 2,2 
mia. kroner, så der er god grund til at 
sætte ind med forebyggende kampagner.

Tobaksrygning største synder
Tobaksrygningen udgør klart den største 

enkeltårsag til dødsbrande, der f.eks. kan 
skyldes rygning i sengen, tab af gløder 
i møbel, på tøj eller på gulv. En gen-
nemgang af dødsbrandene i København 
i 2005 har vist, at i 85 procent af de 
tilfælde, hvor brandårsagen var rygning, 
begyndte branden i ofrets tøj eller i det 
møbel, som vedkommende befandt sig i. 
Uforsigtighed i forbindelse med rygning er 
således langt den største årsag i Dan-
mark. 
Det gjaldt også i 2006, hvor 29 ud af de 
57 kendte årsager til dødsbrande skyldtes 
rygning. Året før var rygning også årsag 
til over halvdelen af dødsbrandene, og 
der er derfor i høj grad grund til at sætte 
fokus på dette område. Mulighederne for 
at nedbringe brandofrene er til stede og 
vil eksempelvis kunne ske ved at anvende 
selvslukkende cigaretter samt brug af 

brandhæmmende forklæder specielt mål-
rettet rygere, der bor på plejehjem. 

Selvslukkende cigaretter
I staten New York med omkring 19 mio. 
indbyggere omkom i 2004 28 menne-
sker i brande, som skyldtes rygning – og 
tallet var lavere end i de foregående år. 
Det faldende antal branddøde i New York 
skal ses i lyset af, at den amerikanske 
forbundsstat var det første sted i verden, 
hvor man indførte lovgivning med krav om, 
at cigaretter skal være selvslukkende. 
Da loven sidste år trådte i kraft, var det 
afslutningen på en årelang kamp, som 
betød, at den amerikanske tobaksindustri 
måtte investere millioner af dollars i pro-
duktudvikling og nyt produktionsudstyr. At 
indsatsen ikke har været forgæves, kunne 
næsten omgående aflæses i statistikker-

Brand rammer danskerne forskelligt
Beredskabsstyrelsens statistik over dødsbrande giver 
et foruroligende billede af sikkerheden i de danske 
hjem. I 2006 omkom 71 danskere i 71 brande, i 2005 
var tallet 87 døde i 82 brande.

ALDER OMKOMNE HERAF MÆND HERAF KVINDER
 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Under 15 år 3 2 1 0 2 2
15-29 år 2 3 1 2 1 1
30-49 år 25 16 18 12 7 4
50-66 år 21 23 15 15 6 8
67-79 år 17 14 10 6 7 8
80-89 år 14 8 10 5 4 3
90 år og derover 5 5 3 3 2 2
I alt 87 71 58 43 29 28

Omkomne fordelt på alder og køn
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Brand rammer danskerne forskelligt

Dødsbrande

 FORMODEDE BRANDÅRSAGER OMKOMNE BRANDE
 2005 2006 2005 2006

 Tobaksrygning diverse 21 20 18 20

 Sengerydning 23 9 23 9

 Rygning i alt 44 29 41 29

 Kortslutning 2 5 2 5

 Ild i defekt oliefyr/gasovn 3 1 3 1

 Væltet lampe 1 1 1 1

 Elektricitet i alt 6 7 6 7

 Påsat 5 1 5 1

 Selvmord 2 1 2 1

 Bilbrand 1 1 1 1

 Stearinlys 5 3 5 3

 Eksplosion 2 1 2 1

 Uforsigtighed ifm. madlavning 5 10 5 10

 Ild i juletræ/dekoration 1 1 1 1

 Børn leg med ild 2  1 

 Overophedet brændeovn  3  3

 Diverse i alt 18 20 17 20

 Ukendt 14 14 13 14

 I alt 87 71 82 71

Årsager til dødsbrande
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Cigaretpapiret har indbyggede stopklodser
Indførelse af lovkrav om selvslukkende cigaretter kræver, at 
der kan henvises til acceptable standarder, som kan doku-
menteres og kontrolleres. Staten New York har valgt at bygge 
sine krav på et antændelighedskriterium i henhold til en 
amerikansk ASTM-standard. 

Den fagtekniske betegnelse for cigaretterne er RIP-cigaret-
ter, idet RIP står for Reduced Ignition Propensity, dvs. nedsat 
antændelsestilbøjelighed. 

For at kunne leve op til standarden har tobaksindustrien 
udviklet en særlig type cigaretpapir med indbyggede ringfor-
mede zoner, der fungerer som stopklodser for forbrændingen. 
I disse stopzoner er papiret gjort en smule tykkere, hvorved 
ilttilførslen bliver begrænset under rygningen. Desuden er pa-
piret, ifølge det oplyste, mindre porøst end normalt og uden 
tilsætning af citronsyre, ligesom der skulle være foretaget 
mindre ændringer i de øvrige kemikalier, der er tilsat papi-
ret for bl.a. at sikre en jævn forbrænding. RIP-cigaretterne 
oplyses endvidere at være en anelse tyndere samt rullet lidt 
løsere end normalt, og de er alle forsynet med filtermund-
stykke.

Efter indførelsen af selvslukkende cigaretter i staten New 
York har et hold forskere ved Harvard University testet nogle 
af de mest solgte cigaretmærker i New York og sammenlig-
net dem med cigaretter, som sælges i andre stater. Testen 
viste, at mens 99,8 procent af de traditionelle cigaretter 
brændte helt op efter antændelse, var dette kun tilfældet for 
hver tiende cigaret indkøbt i New York. Det er ikke oplyst, om 
der blandt de testede New York-cigaretter kunne være ulovligt 
solgte produkter, som ikke levede op til de nye krav.

Harvard-forskerne har også undersøgt New York-cigaretternes 
indhold af kemikalier og sammenlignet dem med tilsvarende 
cigaretter indkøbt i andre stater. Selv om forskerne konsta-
terede et let forhøjet kemikalieindhold i cigaretter indkøbt 
i New York, konkluderer de, at forskellen næppe vil påvirke 
den allerede skadelige effekt af cigaretrøg. 

Overalt, hvor man forsøger at indføre krav om de selvsluk-
kende cigaretter, møder det tilsyneladende stærk modstand 
fra tobaksindustrien. Hvis det er frygten for, at omsætningen 
skal gå ned, ser det dog ikke ud til, at der er grund til bekym-
ring. Ifølge undersøgelserne har indførelsen af lovkravet i 
New York nemlig ikke påvirket cigaretsalget i staten. 

Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

ne. Efter at det i midten af 2004 var ble-
vet forbudt at sælge almindelige cigaret-
ter i butikkerne, kunne man resten af året, 

måned for måned, registrere en faldende 
branddødelighed i New York (kilde: Dansk 
Brand- og sikringsteknisk Institut).

Sæsonbestemt
Statistikken taler sit tydelige sprog: Døds-
brande er mest hyppige i vintermånederne 
og i det tidligere forår. En naturlig årsag til 
dette er, at årstiden på disse tidspunkter 
sender danskerne inden døre, hvor brugen 
af stearinlys og brændeovn skal skabe 
hygge i den mørke tid. Desværre kræver 
det ofre. 

Ældre specielt udsatte
Når man ser på tallene over aldersgrup-

per af brandofre, er personer over 67 år 
stærkt overrepræsenterede. De tegner sig 
for 38 % af de omkomne i dødsbrande. 

I forhold til tidligere år har der i 2005 og 
2006 været flere dødsbrande i plejeinsti-
tutioner end normalt. 

Røgmelder en livsvigtig investering
Sund fornuft og opsætning af røgalarmer 
er en kombination, der kan være med 
til at redde liv. Man skal behandle ild 
med respekt og være sikker på, at f.eks. 
gløderne i asken fra brændeovnen er helt 
slukket, inden man tager den ud. Eller at 
stearinlysene er placerede på brandfaste 
materialer, og at de bliver slukket, inden 
man går i seng. Du kan finde flere gode 
råd på www.beredskab.dk/brand.
En brand udvikler sig nemlig utrolig 

hurtigt. En almindelig dagligstue vil være 
overtændt i løbet af blot 3-4 minutter. 
Ofte er det ikke ilden, men røgen, der 
dræber. Tiden er i dette tilfælde en altaf-
gørende faktor, da man har 1-2 minutter til 
at komme ud. Derfor er det livsvigtigt, at 
man bliver alarmeret så hurtigt som mu-
ligt, hvilket røgmelderen kan være garant 
for. Den er en billig investering, som der i 
endnu højere grad bør arbejdes for at få 
danskerne til at indkøbe. 
Beredskabsforbundet har tidligere arbej-
det med brandforebyggende projekter 
herunder uddeling af røgalarmer til befolk-
ningen. På nuværende tidspunkt arbejder 
forbundet med et projekt, der hedder 
”Ældresikkerhed”. Heraf opsætning af røg-
alarmer i ældreboliger, samt foredrag om 
hvordan ældre kan sikre deres hjem. Det 
er et af de initiativer, som vi vil arbejde på 
at få implementeret i samfundet. ú
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En gennemgang af dødsbrandene i København i 2005 har vist, 
at i 85 procent af de tilfælde, hvor brandårsagen var rygning, 
begyndte branden i ofrets tøj eller i det møbel, som vedkom-

mende befandt sig i.



Af Line Nielsen

Nyt beredskabsradionet
Når brandvæsnet i dag rykker 
ud til en ulykke, skal de med-
bringe tre forskellige radioer. 
Dette bliver forhåbentligt æn-
dret med det nye SINE-projekt 
(SIkkerhedsNEttet). Planen 
med det nye beredskabsnet 
er, at alle beredskabsmyndig-
heder skal kunne bruge et og 
samme net, hvilket gør det mu-
ligt at kommunikere på tværs 
af instanser i krisesituationer. 
Nettet skal således give bedre 
koordinering af indsatsen i 
tilfælde af fx naturkatastrofer, 
terrorangreb og store ulykker. 
Det forventes, at en leveran-
dør er valgt i første halvdel af 
2007, og at de første forsøg 
med at tage de nye radioer i 
brug foretages i sidste halvdel 
af 2007.

Forbedring af  
varslingssystemet 
Efter orkanen den 8. januar 
2005 har man løbende arbej-
det med at forbedre varslings-
systemet. Selvom varslingen 
generelt set fungerede godt 
ved orkanen i 2005, så var der 
nogle steder problemer med 
at videreformidle varslerne 
fra Danmarks Meteorologiske 
Institut på grund af arbejds-
gange med mange led, uklare 
procedurer eller tekniske 
problemer hos modtagerne. 
En af anbefalingerne er derfor, 
at beredskabsaktørerne bør 
gennemgå deres procedurer 
for videreformidling af vars-
ler og indkaldelse af ekstra 
mandskab.

Bedre kommunikation og 
information til borgerne
Den rapport, der blev udar-
bejdet efter orkanen i 2005, 
viste endvidere, at der ofte 
manglede en egentlig strategi 
for, hvordan myndigheder kan 
informere borgerne. Blandt 
de mest markante tiltag på 
informations- og kommuni-
kationsområdet er arbejdet 
med en central koordinering af 
kommunikation med befolk-
ningen og medier i krisesitua-
tioner. Der er bl.a. planer om 
at etablere en internetportal 
kaldet www.kriseinfo.dk. Krise-
portalen skal ikke overtage de 
enkelte myndigheders informa-
tionsopgaver og -ansvar, men 
skal sikre, at befolkningen har 
adgang til al relevant bered-
skabsinformation i en krisesi-
tuation. 

Trafikinformation
Trafikmæssigt har DSB øget 
fokus på anvendelsen af tekst-
tv og DSB’s egen hjemmeside, 
ligesom der opsættes 2.600 
informationsmonitorer i Kort 
& Godt-butikkerne. Endvidere 
er både DSB og Banedanmark 
ved at etablere forskellige 
mobile services, bl.a. en sms-
service til kunderne. Samtidig 
er der i samarbejde med Bane-
danmark og jernbanevirksom-
hederne DSB, Arriva og Railion 
etableret et nyt driftscenter 
ved Københavns Hovedbane-
gård. Centeret, der åbnede 
den 6. december 2006, skal 
effektivisere indsatsen ved 
uregelmæssigheder, og Ba-
nedanmark er i samarbejde 
med DSB i dialog med de 
landsdækkende elektroniske 

medier om at dække hændel-
ser derfra.
 
Tiltag inden for elforsyningen
Energinet.dk og netselskaberne 
er blevet pålagt at udarbejde 
beredskabsplaner, der angiver, 
hvordan selskaberne ved større 
strømafbrydelser skal informere 
myndigheder, inklusive politi, 
samarbejdsparter, el-forbrugere, 
pressen og offentligheden. 
Informationerne skal så vidt 
muligt indeholde oplysninger om 
strømafbrydelsens forventede 
omfang og varighed, dens hånd-
tering, tidspunkter for yderligere 
information, samt rådgivning om 
el-forbrugernes muligheder for 
at klare sig uden strøm. 
Orkanrapporten fra 2005 viste, 
at mange forbrugere stadig 
ikke er bekendt med, at det er 
deres eget ansvar at vurdere, 
om de har brug for at sikre 
sig med nødstrøm i tilfælde af 
strømsvigt. Strømsvigt forekom-
mer hyppigt under orkaner, og 
samfundet mærker konsekven-
serne, når strømmen forsvinder. 
En kampagne skal fremme 
kendskabet til hovedprincippet 
om, at el-forbrugere med stor 
afhængighed af strøm selv bør 
vurdere deres afhængighed og 
behov for sikring, og at det om 
nødvendigt er deres eget ansvar 
at anskaffe sig et nødstrømsan-
læg eller lignende. 

Database over  
materielressourcer
Ved større beredskabsindsat-
ser kan der opstå behov for at 
supplere materiellet i det ramte 
område med materiel udefra. 
Derfor er der i øjeblikket ved at 
blive opbygget en ressourceda-

tabase, bl.a. med henblik på 
at overføre mere af forsvarets 
materiel til databasen. På den 
måde kan man hurtigt lokalisere 
de ressourcer, som måtte være 
til rådighed i en given situation.  
ú

I december 2006 udkom National Sårbarhedsrapport 2006. BEREDSKAB frem-
hæver i denne artikel nogle af de nye beredskabstiltag, som er blevet ført ud i 
livet, eller som bliver det i den nærmeste fremtid. 

nye beredskabstiltag
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I Sikker havn 
– Lystbådehavne skal gøres sikre

Hvert år opstår der brande i lystbåde, folk drukner el-
ler kommer til skade i lystbådehavne, og havnebassin og 
-areal forurenes af fx brændstof og olie. Mange af disse 
ulykker kunne have været undgået, hvis blot man havde 
haft de rette forebyggende og afhjælpende foranstaltnin-
ger. Korsør Lystbådehavn er pilothavn for et toårigt projekt 
om at lave en mere sikker havn. Nedenfor kan du læse om 
deres erfaringer og anbefalinger.
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Af Line Nielsen

Der mangler sikkerhedsregler i lystbådehavne
Baggrunden for at starte projektet var en række henvendelser fra 
både havne og myndigheder, som efterspurgte nogle retningslin-
jer for sikkerheden på havnene. 
Modsat fx campingpladser er der nemlig ingen regler for, hvilke 
sikkerheds- og redningsudstyr, der skal være på en lystbåde-
havn. Pilotprojektet blev således igangsat i januar 2006 af 
Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark 
(FLID). Gennem et år har man testet forskelligt udstyr, og på 
denne baggrund er man kommet frem til forskellige anbefalinger 
af valg og placering af udstyr.

Faste stiger og tovværk på broer
Hvis en person falder i vandet, kan det, som det er i dag, ofte 
være vanskeligt for denne at komme op af vandet igen. Der-
for anbefales det at montere faste stiger på broerne med en 
indbyrdes afstand på max 50 meter. Stigernes nederste trin skal 
være mindst 1 meter under normal lavvande, så det er muligt for 
selv en afkræftet person at få fodfæste. Endvidere skal stigen 
være forsynet med en bøjle, som rager mindst 50 cm op over 
broen. På den måde kan en person nemlig flytte sit tyngdepunkt, 
så kroppen kan bevæges fra stigen og ind på broen. Derudover 
anbefales det, at der udspændes gult tovværk mellem pælene 
under broerne 20-30 cm over daglig vande. Torvet gør det muligt 
at gå armgang til nærmeste stige. For at det skal være lettere 
at finde stigerne, skal de mærkes med gul fluorescerende og 
reflekterende farve, så de er nemme at se fra vandoverfladen. 
Agterfortøjningspæle ud for stigerne mærkes på samme måde. 

Redningsposter
På enhver havn bør der være en redningspost, hvor forskelligt 
redningsudstyr er at finde. I Sikker Havn-projektet anbefaler man, 
at der opsættes redningsposter med 75 meters mellemrum på 
broer og på land. En redningspost skal bestå af:
• Redningskrans med line (15-20 meter)
• Redningsstige (3-4 meter lang) med specielle beslag, som bru-

ges som løftekroge under hver armhule, hvorved en bevidstløs 
person hurtigt og nemt kan løftes på land.

• Redningshage (5 meter lang) med kroge til at få fat i tøj, bæl-
ter og lignende.

• Håndildslukker (6 kg pulver) anbefales at sætte i kasse med 
plombe for at sikre mod hærværk. 

Redningsposterne skal desuden mærkes med gul fluoresce-
rende og reflekterende folie på stolpen og i toppen af redningsta-
gen, så de er nemme at finde frem til.

Forureningsbekæmpelsesudstyr
Hvis der sker udslip af olie og lignende, anbefales det, at der på 
havnen er et såkaldt Miljøkit med olieabsorberende materiale, 

som kan anvendes til opsugning af olie på vand, i både og på 
land. Miljøkittet bør bestå af:
• En olieabsorberende ”pølse” på 10-25 meters længde
• Specielle olieabsorberende klude
• Evt. en oliestopper (en tung pude), der kan forhindre større 

mængder olie, som spildes på land, så det ikke siver ned i 
riste og forurener kloakken. 

Førstehjælpsudstyr
Undersøgelsen har vist, at der sker en del faldulykker i forbindel-
se med vedligeholdelse, klargøring eller ombordstigning af både. 
Derudover har der også været en række episoder, hvor folk har 
fået hjertestop. Hvert år rammes omkring 3.500 af hjertestop 
uden for hospitalerne, og for hvert minut der går inden hjerte-

start, falder overlevelseschancen uden alvorlige mén med 6-10 
procent. Derfor er hurtig hjælp yderst vigtig, og det anbefales, at 
der centralt på havnen findes:
• En nødtelefon (evt. kun til 1-1-2-opkald)
• En velassorteret førstehjælpskasse
• En hjertestarter

Sikkerhedskort
Det anbefales desuden, at der udarbejdes et oversigtskort, som 
viser placeringen af sikkerhedsudstyret. Oversigtskortet skal 
også indeholde instruktioner i tilfælde af ulykker. Det anbefales 
at placere oversigtskortet for enden af hver bro, samt på cen-
trale steder, fx havnekontoret. 

Udstyret gør det ikke alene
Jo flere, der er i stand til at yde førstehjælp og brandslukning, 
desto større er chancen for, at de kan yde den indsats, der kan 
betyde forskellen på liv eller død. Det er vigtigt at sørge for, at »

Brand i båd i Skovshoved Havn, marts 2006.
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både ansatte og brugere af havnen bliver uddannet i brugen af 
udstyret. I Korsør har man den erfaring, at der løbende kommer 
nye sejlere til, og derfor er det vigtigt at sørge for, at alle bliver 
instruerede og informerede, samt at der holdes øvelser for at 
sikre, at alle ved, hvordan de skal agere, hvis uheldet er ude. 

Beredskabsplan
I forlængelse af ovenstående foreslås det derfor, at der udar-
bejdes en Beredskabsplan for indsats ved uheld, som beskriver 
følgende: 
• Procedurer for en førsteindsats ved uheld på havnen for hav-

nens ansatte og sikkerhedsansvarlige – herunder alarmering
• Procedurer for vedligeholdelse og afprøvning af ustyr
• Hvordan og hvor ofte ansatte og brugere instrueres i brugen af 

havnens sikkerhedsudstyr
• Afholdelse af øvelser for at fastslå, om havnens ansatte og 

brugere kan udføre de opgaver, som er nødvendige i en given 
ulykkessituation og ved, hvor udstyret er placeret, samt hvor-
dan det betjenes. 

Lille pris at betale for sikkerhed
Hvis en lystbådehavn slet intet sikkerhedsudstyr har, vurderer 
man, at det vil koste omkring 80.000 kr. at sikre havnen efter 
projektets anbefalinger. Men som miljøkonsulent for Dansk Sejl-
union Jesper Højenvang sagde ved pressemødet i januar 2007, 
så behøver havnene jo ikke at anskaffe det hele på én gang. 
Derudover er der bl.a. støtte at hente fra Codan, som tilbyder 
gratis redningskranse til havne og klubber, som vil gøre noget 
ved sikkerheden. Beredskabsforbundet mener, at det er en lille 
pris at betale for at øge sikkerheden og trygheden på havnene 
og derved reducere antallet af ulykker og dødsfald. Beredskabs-

forbundet arbejder derfor frem mod at kunne lancere en infor-
mationskampagne rettet mod fritidssejlere, der skal indeholde 
tilbud om førstehjælpskurser og kurser i elementær brandbe-
kæmpelse. Fra forbundets side arbejdes der på at tilvejebringe 
de nødvendige økonomiske midler, så kampagnen kan blive 
søsat.  ú

FAKTA

• I Sikker Havn løber over en 2-årig periode og udføres i 
samarbejde med Korsør Sejlklub, Korsør Kommune, Det 
Norske Veritas, Codan Forsikring og Friluftsrådet.

• Der er omkring 400 lystbådehavne i Danmark, og ca. 
halvdelen er privatejede. 

• I perioden 2001-2005 druknede otte personer i danske 
havne. 

• I samme tidsperiode er tre personer derudover omkom-
met som følge af brand i både.

• Der har i perioden 2000-2004 været i alt ca. 100 
brande på lystbådehavne.

Læs mere om I Sikker Havn på www.sejlsport.dk og www.
flidhavne.dk.

Hvis du mangler sikkerheds- og redningsudstyr, kan du 
finde det i vores sikkerhedsbutik på www.beredskab.dk.

WWW.BRUGHJERTESTARTER.DK

HJERTESTOP!
Kun 4-5 % overlever, hvis de får et hjertestop uden for hospitalet. Det 
er alt for få, og derfor er det vigtigt, at endnu flere lærer at håndtere 
hjertestop.

Med en hjertestarter inden for rækkevidde kan du være med til at 
give livet et stød i den rigtige retning. Tag et 3-timers kursus, lær at 
betjene en hjertestarter og vær med til at redde liv.

Læs mere på:

eller kontakt os på telefon 3524 0000

xxxxx_BF_ann_194x120_hjertestart1   1 08/01/07   10:40:52
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Beredskabsforbundet anbefaler, at du har følgende sikkerhedsudstyr 

i hjemmet og i bilen:

Hjemmet· Førstehjælpstaske· Røgalarmer· Ildslukker (6 kg anbefales til hjem og sommerhus)Bilen
· Advarselstrekant· Sikkerhedsvest· Godkendt ildslukker (minimum 2 kg)

· Førstehjælpstaske med forbindinger
Du kan købe dit sikkerhedsudstyr i Beredskabsforbundets sikker-

hedsbutik på www.beredskab.dk

FØRSTEHJÆLP

HJERTE-LungE-REdning    LivREddEndE FØRSTEHJÆLP    FÆRdSELSRELaTERET FØRSTEHJÆLP

omslag.indd   1-2

06/02/07   10:48:30

Af Bent Mortensen, landschef

Bogen er en ”grundbog”, der dækker førstehjælpsmo-
dulerne ”hjerte-lunge-redning”, ”livreddende første-
hjælp” og ”færdselsrelateret førstehjælp”. Det er 
meningen, at der senere på året udgives en bog, der 
også dækker øvrige moduler, som Dansk Første-
hjælpsråd har godkendt.

Beredskabsforbundets nye førstehjælpsbog adskiller sig fra 
andre bøger på 3 væsentlige områder:
1. Den har et indhold, der fuldt ud dækker indholdet i fagplanen 

”færdselsrelateret førstehjælp”.
2. Den har et afsnit om etik i førstehjælpen.
3. Den har afsnit om forebyggelse til hvert emne, hvor det fore-

kommer relevant.

Bogens afsnit om færdselsrelateret førstehjælp beskriver fyldest-
gørende de emner, som køreskoleelever skal have viden om, og 
er dermed både relevant læsning for eleverne og en god støtte 
for instruktørerne. 
Beredskabsforbundets instruktører bliver derved bedre klædt på 
til at lære de unge noget om den risiko, de løber ved forskellige 
valg af adfærd i trafi kken, og om førstehjælpen, når det går galt. 
Tilsammen medvirker det til at give de nye trafi kanter en bedre 
trafi kkultur, ganske som det fremgår af den politiske målsætning, 
der lå til grund for beslutningen om, at alle skal have et første-
hjælpskursus, inden de får kørekort.

Etik
Bogens afsnit om 
etik tager hul på nogle følsomme em-
ner. Målet er at gøre førstehjælperen i stand til at turde.  
Det viser sig nemlig, at der er rigtig mange situationer, hvor en 
person er kommet til skade, uden at tilskuere giver førstehjælp 
– også selv om de rent faktisk ville kunne gøre det.
Noget holder dem tilbage, det kan f.eks. være blufærdighed, 
egne begrænsninger eller risiko for skader og andre konsekven-
ser. Med afsnittet om etik lægges op til, at en førstehjælper på 
forhånd skal være afklaret om nogle etiske forhold, sådan at han 
i højere grad kan give førstehjælp, når der er behov for det.  ú

Ny første-
hjælpsbog
Midt i marts udkom Beredskabsforbundets nye 
førstehjælpsbog. Dermed har Beredskabs-
forbundet sin egen bog, ligesom de andre 
førstehjælpsorganisationer har deres.
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Klimaforandringer 
får indflydelse på det danske 
redningsberedskab i fremtiden

Af Mads Jakobsen

Fremtidens vejrforhold vil skabe scenarier, 
som vi ikke er vant til i samme omfang 
som nu. Frekvensen af storme, skov-
brande og oversvømmelser vil stige i løbet 
af det næste århundrede, og det vil sætte 
krav til redningsberedskabet.
DMI er på baggrund af klimarapporten 
kommet med en række punkter, som i høj 
grad vil komme til at berøre opgaver inden 
for redningsberedskabet. 
- Risiko for oversvømmelser af kældre
- Flere stormskader
- Højere stormstyrke øger risikoen for 

strømsvigt

- Stigende vandstand påvirker lavtlig-
gende og inddæmmede områder

- Flere oversvømmelser, højere vandstand 
ved stormflod, flere stormfloder

- Flere oversvømmede enge og ådale
- Flere skovbrande, mere stormfald

I 2006 og starten af 2007 har de frivillige 
i redningsberedskabet været indsat under 
lignende situationer, hvor der bl.a. har væ-
ret brug for de frivillige til pumpeopgaver, 
fyldning af sandsække/digekonstruktion, 
afhjælpning af stormskader samt forplej-
ning og evakuering. 

Frivillig ressource nødvendig
Opgavernes omfang og hyppighed kan 
ikke på forhånd forudsiges, og derfor er 
det vigtigt, at man løbende drager erfarin-
ger fra tidligere indsatser. Grundlæggende 
bør man have mandskabsressourcen til 
at kunne imødegå de fleste tænkelige 
forhold. I den fremtidige dimensionering 
skal der således også fokuseres på, at 
de øgede og mere voldsomme naturkata-
strofer vil betyde længerevarende og mere 
mandskabskrævende indsatser. 
Ud fra et økonomisk synspunkt vil an-
vendelsen af frivillige til disse opgaver 
være et naturligt valg. Ressourcen vil ikke 
skulle anvendes dagligt, og kommunen 
har derfor ikke nogen egentlig økonomisk 
udgift – kun en gevinst – ved at have de 
frivillige tilknyttet det kommunale bered-
skab. Den ekstra ressource skal primært 
fungere som supplement til det fuld- og 
deltidsansatte personel i de tilfælde, hvor 
indsatsen trækker ud, som det f.eks. 
vil gøre kunne risikere at gøre i disse 
tilfælde. 

Klimaforandringerne sker ikke fra den ene 
dag til den anden, men over en længere 
årrække. Alligevel har vi i løbet af den 
seneste tid fået smagsprøver på, hvad vi 
kan vente os på længere sigt. Det sætter 
krav til det kommunale beredskab om at 
være forudsigende omkring behovet af 
frivillige i fremtiden.  ú

FN’s klimapanel kunne i starten af februar offent-
liggøre en ny klimarapport, der på baggrund af de 
seneste års forskning forsøger at samle trådene fra 
tusinder af videnskabelige artikler til et realistisk 
billede af fremtidens klima.

I den fremtidige dimensio-
nering skal der således også 
fokuseres på, at de øgede og 
mere voldsomme naturkata-
strofer vil betyde længereva-
rende og mere mandskabs-

krævende indsatser
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Af Bo Laursen, frivillig ved Fredericia 
Brandvæsen/Støttepunkt Fredericia

Bjarne Kjems beskriver i et indlæg i 
Brandvæsen nr. 2-2007 forløbet omkring 
det kommende beredskabsforlig for 2007-
2010.
Jeg har selv været aktivt indblandet, efter 
at forslaget blev offentliggjort, idet jeg 
har arbejdet intenst for de kommunale 
støttepunkters fortsatte eksistens ved at 
informere politikerne på Christiansborg 
om den alvorlige fejl, der er ved at ske, 
hvis man nedlægger støttepunkterne. Jeg 
vil gerne tage tråden op fra Bjarne Kjems’ 
indlæg og opfordre til, at der fremover 
arbejdes på en anden måde omkring 
fremtidens beredskabsplanlægning og 
beredskabsforlig.

Slut med dobbeltrolle
Det må være slut med, at en enerådig 
Beredskabsstyrelse tilsyneladende i al 
hemmelighed forsøger at fastlægge et be-
redskabsforlig uden samarbejde med de 
beredskabsaktører, som til dagligt står for 
hovedparten af beredskabet og de daglige 
udrykninger.
Det kan heller ikke være rigtigt, at en 
statslig styrelse indtager en dobbeltrolle 
som myndighed for hele beredskabet og 
samtidig er operatør i en del af beredska-
bet ved at drive de fem statslige bered-
skabscentre.
Når det så samtidig viser sig, at man i 
den virkelighed, som vi har i 2007 med et 
nyt trusselsbillede i form af terrortrussel 
og risiko for flere ekstreme naturfænome-
ner, forsøger at udnytte dette til kun at 

støtte egne centre i et kommende forlig, 
så hopper kæden i alvorlig grad af.

Hemmeligholdelse og manglende debat
Der er, som Bjarne Kjems skriver, be-
redskabsfaglig enighed om, at det er 
de kommunale redningsberedskabers 
indsatsledere, holdledere, brandmænd og 
frivillige, som sammen med politiet, Falck 
og udsendte lægehold har mulighed for at 
redde liv og værdier i de første afgørende 
minutter og timer efter en indtruffet hæn-
delse. 
Derfor er det fuldstændig uforståeligt, 
hvorfor et kommende beredskabsforlig 
ikke indeholder nogen form for styrkelse 
af disse kommunale redningsberedskaber, 
men udelukkende styrkelse af de fem 
statslige beredskabscentre. Samtidig for-
søger man at nedlægge de velfungerende 
og billige kommunale støttepunktsbered-
skaber, hvilket vel må betegnes som at 
føje spot til skade.
Men det allerværste er, at man ikke 
engang tager debatten åbent med de 
relevante beredskabsfaglige aktører og 
politikere. Hvis oplysningerne, om at for-
slaget skulle have været hemmeligholdt 
og gennemført uden høringsrunde for 
de aktører, som deltager i beredskabet, 
er korrekte, så er det meget alvorligt for 
åbenheden, demokratiet og den faglige 
debat, og dermed muligheden for at 
skabe det bedste beredskab for danske 
borgere i fremtiden.
Jeg vil gerne opfordre til, at man bredt i 
danske beredskabskredse tager kraftig 
afstand fra denne fremgangsmåde, og 
jeg vil yderligere opfordre politikerne til 

at ændre Beredskabsstyrelsens måde at 
arbejde på.

Opdeling af Beredskabsstyrelsen
Hvis dette er måden at forvalte beredska-
bet på, ser jeg ingen anden mulighed, end 
at man opdeler Beredskabsstyrelsen i en 
myndighedsdel og en operativ del. 
Myndighedsdelen skal forestå overordnet 
planlægning som f.eks. beredskabsplan-
lægning og udvikling, rådgivning, bered-
skabsforlig mv., og have deltagelse af alle 
væsentlige beredskabsaktører, hvilket vil 
sige de kommunale beredskabschefer, 
de fastansatte brandfolk, de deltidsan-
satte brandfolk, Beredskabsforbundet, 
de sønderjyske brandværn, Falck, KL, de 
statslige beredskabscentre m.fl.
Den operative del skal stå for driften af de 
statslige beredskabscentre, uddannelse, 
udsendelse til udlandet mv.
Alternativt må man se på ledelsesforhol-
dene i Beredskabsstyrelsen, hvor man 
kunne forestille sig en struktur med en 
bestyrelse, som udstikker den overord-
nede politik og retningslinier for styrel-
sens arbejde. Denne bestyrelse kunne så 
bestå af repræsentanter for de forskellige 
beredskabsaktører og evt. politikere.
Der må under alle omstændigheder ske 
ændringer, da det nuværende system ikke 
fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at 
skabe det bedst mulige beredskab for 
danske borgere i den virkelighed, som vi 
oplever i dag, og samtidig undertrykker 
normale værdier som åbenhed, debat og 
demokrati, som vi normalt anser som en 
selvfølge i Danmark. ú

demokrati, debat 
og dobbeltroller
Stort behov for nytænkning af kommende beredskabs-
planlægning og beredskabsforlig.
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Frivillige står vagt på Christiansborg Slot

I forbindelse med særudstillingen Kongerækken 
i Kunsten stod frivillige fra Beredskabsforbundet 
vagt på Christiansborg Slot. 

Af Line Nielsen

Tre perioder og tre slotte
Til markeringen af 100-året for det tredje 
Christiansborg Slot havde Slots- og Ejen-

domsstyrelsen tilrettelagt en særudstilling 
om kongerækken i kunsten gennem tre 
perioder og tre slotte. Billedserien var sat 
i scene i De Kongelige Repræsentations-
lokaler, hvor man kunne opleve, hvordan 
kunst og historiesyn har forandret sig gen-
nem tiden. Ekstraordinært var der også 
mulighed for at besøge Audiensgemakket, 
som ellers normalt kun er åbent for folk, 
som skal takke for et ridderkors eller af 

anden årsag skal i audiens hos Dronnin-
gen. Udstillingen indeholder billeder lavet 
til det første og andet Christiansborg af 
henholdsvis Nicolai Abildgaard og C.W. 
Eckersberg, som var to af de væsentligste 

kunstnere i hver deres generation. På det 
nuværende og dermed tredje Christians-
borg Slot har Bjørn Nørgaards smukke 
gobeliner siden år 2000 prydet væggene i 
Riddersalen. 

Stor interesse for udstillingen
Alt tyder på, at udstillingen var en stor 
succes. Da BEREDSKAB besøgte Slots-
chef Flemming Frydendal i starten af 

marts, regnede han med, at mellem 
9.000-10.000 gæster ville have set 
udstillingen, inden den sluttede den 18. 
marts. Udstillingen har også fået fine 
anmeldelser. For eksempel har Berlingske 
Tidendes kunstanmelder givet den fem ud 
af seks stjerner. Slotschefen fortæller her 
om særudstillingen:
– Det, der er interessant ved udstil-
lingen, er, at man kan sammenligne tre 
kunstarter fra tre forskellige tider. De 
tre kunstnere har forskellige måder at 
fremstille kongerækken på. For eksempel 
var ikke alle konger lige oppe i tiden. Men 
de konger, som var helte i deres tid, blev 
fremstillet som sådanne, men jo længere 
frem, man kommer, jo mere realistisk 
bliver de fremstillet, beretter Slotschefen. 

Godt samarbejde
Frivillige fra Beredskabsforbundet var ble-
vet bedt om at stå vagt ved udstillingen. 
Der skulle være fem på vagt hver dag fra 

Audiensgemakket.

»
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– Jeg kan ikke rose det nok, og jeg er ikke sikker på, at vi ville 
være i stand til at afholde det uden de frivillige



Frivillige står vagt på Christiansborg Slot
FAKTA om udSTIllIngEn
• Udstillingen løb fra 24. januar til 18. marts 

2007.
• Udstillingen blev tilrettelagt af kunsthistoriker, 

mag.art. Mirja Thaulow og historiker, cand.mag. 
Christian Hede. 

• Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har 
skrevet forordet til udstillingskataloget.

Riddersalen.

Beredskab
1�

Beredskab
1�

Frivillige



FAKTA om KunSTnErnE
• Nicolai Abildgaard (1743-1809) har en fast plads i 

1700-tallets internationale kunsthistorie. I 1771 lyk-
kedes det ham at sikre sig Kunstakademiets store 
uddannelseslegat, som bestod af et seksårigt ophold i 
Rom. Da han vendte hjem, blev han udvalgt til at være 
kunstnerisk hovedansvarlig for de malerier, der skulle 
pryde væggene i Riddersalen på det første Christians-
borg Slot. I perioden 1778-1791 arbejdede han sig gen-
nem hele den Oldenborgske kongerække fra Christian I 
til Christian VII. 

• Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) er 
kendt for alt andet, end det han selv anså for væsent-
ligt, nemlig historiemaleriet. I dag går hans mariner, 
prospekter fra Rom, landskabsmalerier, portrætter og 
genremalerier for millionbeløb på auktioner. Eckersberg 
malede i perioden 1821 til 1841 otte historiemalerier 
af Oldenborgske konger til det andet Christiansborg 
Slot.

• Bjørn Nørgaard (1947-) er samfundsdebattør og 
aktionskunstner og lavede de populære 17 gobeliner 
til Dronning Margrethe II i anledning af hendes 50 års 
fødselsdag i 1990. Gobelinerne viser tusind års dansk 
historie, fra vikingetid til nutid, og har siden år 2000 
hængt i Riddersalen på Christiansborg Slot.

tirsdag til søndag i perioden. 
Laurids Pedersen, som var 
koordinator for de frivillige, skulle 
således besætte i alt 235 vagter, 
hvilket han efter eget udsagn ikke 
havde problemer med.
– Der har været stor inte-
resse for at stå vagt, og det er 
forløbet uden problemer. Det 
har været godt organiseret, 
og der har været gode forhold 
for de frivillige, og derfor ville 
de gerne være med, fortæller 
Laurids Pedersen. Også Slots-
chefen var meget tilfreds med 
samarbejdet.
– Vi har haft et fantastisk fint 
samarbejde. De folk [frivillige, 
red.], der kommer, er venlige, 
og de taler med de besøgende 
og viser dem til rette. Jeg 
kan ikke rose det nok, og jeg 
er ikke sikker på, at vi ville 
være i stand til at afholde det 
uden de frivillige. Vi har flere 

sponsorer på udstillingen, men 
dette er jo det største spon-
sorbidrag, fortæller Flemming 
Frydendal. Han mener des-

uden, at det gode ved at have 
Beredskabsforbundets folk til 
at stå vagt er, at de kender til 
sikkerhed og flugtveje. 
– De er simpelthen vant til at 
tænke i de baner, siger Flem-
ming Frydendal. 

Vagter ved flere  
arrangementer
Det er hverken første eller 
sidste gang, at Beredskabsfor-
bundets frivillige deltager som 

vagter. Siden 2002 har frivil-
lige stået vagt ved forskellige 
arrangementer, når Den Kon-
gelige Udstillingsfond har haft 

udstillinger på Amalienborg og 
Christiansborg. For eksempel 
stod frivillige vagt ved Kron-
prinseparrets bryllupsgave-ud-
stilling den 16. juni til 11. juli 
2004 på Christiansborg Slot. 
Desuden har frivillige deltaget 
i en Kina-udstilling i efteråret 
2006, og en ny udstilling i Fre-
densborg til sommer er ved at 
blive planlagt med deltagelse 
af frivillige fra Beredskabsfor-
bundet.  ú

Historien bag 
Christiansborg 
Slot
Det nuværende Christiansborg Slot er det tredje i rækken 
og er placeret på Slotsholmen, hvis historie kan føres 
tilbage til 1167, hvor Roskilde-bispen, Absalon, opførte 
en borg og dermed grundlage København. Borgen blev 
imidlertid ødelagt og revet ned, hvorefter Københavns 
Slot blev grundlagt i 1389. Da slottet senere blev fundet 
utidssvarende for en konge, blev det nedrevet og et nyt 
slot, det første Christiansborg Slot, blev bygget. Des-
værre brændte det meste af slottet og dets kostbare 
inventar ned i 1794, kun Ridebaneanlægget overlevede 
flammerne. Herefter blev det andet Christiansborg Slot 
opført, men også dette led en krank skæbne, da det i 
1884 nedbrændte. Endnu engang lykkes det at redde 
Ridebaneanlægget, ligesom Slotskirken også blev reddet 
fra flammerne. Der skulle gå mange år, før det nuværen-
de Christiansborg Slot blev opført af Thorvald Jørgensen. 
Grundstenen blev lagt i 1907. I 1918 åbnede Rigsdagen 
sit første møde i de nyindrettede lokaler, i 1919 tog Hø-
jesteret sine lokaler i brug, og i 1924 fik offentligheden 
adgang til ruinerne af Absalons Borg og Københavns Slot. 

Slotschef Flemming Frydendal 
(tv) og Laurids Pedersen fra 
Beredskabsforbundet.
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– det, der er interessant ved udstillingen, er, 
at man kan sammenligne tre kunstarter fra 

tre forskellige tider



Kort & godt

landsrådsmøde2007
Alle kommunale beredskabschefer vil blive 
inviteret til mødet.

Beredskabsforbundets landsrådsmøde vil i år foregå den 16. 
– 17. juni på Hotel Nyborg Strand. Alle kommunale beredskabs-
chefer vil i den nærmeste fremtid få fremsendt en invitation 
med mulighed for at deltage i lørdagens temaarrangement samt 
aftenens festarrangement. Beredskabsforbundet håber på, at 
beredskabscheferne vil møde op på landsrådsmødet.

Nyhedsbrev fra
Beredskabsforbundet
 

Tilmeld dig Beredskabsforbundets ny-
hedsbrev og modtag nyhederne direkte 
din indbakke.

Du kan få tilsendt seneste nyt ved at 
tilmelde dig nyhedsbrevet. Klik ind på 
www.beredskab.dk.

Frivilligprisen  2006

Frivilligprisen for 2006 blev uddelt tidligere på måneden ved 
en højtidelighed i Forsvarsministeriet. 
Betingelserne for at modtage prisen er henholdsvis: 
- at et kommunalt eller statsligt redningsberedskab i 2006 
har gjort en særlig indsats for at inddrage og nyttiggøre frivil-
lige i løsningen af redningsberedskabets opgaver, og  
- at en person i 2006 har ydet en særlig indsats for at nyt-
tiggøre det potentiale, som de frivillige udgør for redningsbe-
redskabet. 
I 2006 gik frivilligpriserne til Frederikssund Brand- og Red-
ningsberedskab (Årets frivilligberedskab) og Frits Stevns 
Sørensen, Beredskabscenter Aalborg (Årets frivillig).
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Af Carsten Bjerg Mikkelsen

“Hvorfor er du frivillig?” Siden en jour-
nalist fra TV2 Bornholm stillede mig det 
spørgsmål, har jeg gået og ruget over 
det. Der er vist egentligt en del grunde. 
Adrenalin-kick’et, når alarmen lyder, trut 
og glimmer, lugten af røgen, kampen mod 
fl ammerne, udfordringerne når det går 
stærkt på kommandostationen, og når 

alt bare skal fl aske sig i første forsøg. Og 
sådan kan vi vel alle blive ved. Men når 
røgen har lagt sig, og de sidste gløder er 
brændt ud, og vi står helt nede ved bundli-
nien, så er svaret: Jeg er frivillig, fordi det 
handler om MENNESKER. 
Først er der jo kollegaerne. Samarbejdet 
om en fælles interesse, samtaler om løst 
og fast når kaffekanden går rundt, broder-
skabet, der opstår, når man side ved side 
kæmper mod ild, sne og stormskader, vel 

vidende, at det ikke altid er lige ufarligt, 
dét vi foretager os.
Og så er der jo de mennesker, vi møder 
derude. Vi møder dem på alle tidspunkter 
af deres liv. Vi ser børnene, der kommer og 
prøver spandesprøjten på udstillingen. Vi 
ser familien til festen, når vi serverer mad 
til de store arrangementer, går brandvagt 
under revyen eller sidder som samaritter 
ved et cykelløb. Vi møder dem i fl ygtnin-

gene, der sidder spændte og venter på be-
sked om, hvad der nu skal ske med dem. 
Vi ser dem, når de møder modgang og 
står grædende ved ruinerne af dét, der få 
timer tidligere var deres hjem. Vi får lov at 
hjælpe dem og være med til at begrænse 
skaderne mest muligt, og nogle gange sker 
det, at vi også får lov til at trøste og være 
med til at tænde et nyt lys i det mørke tom-
rum, som de står tilbage med. Vi får lov til 
at gøre en forskel i deres liv.

Det væsentligste ved at være frivillig er, 
at vi her kan skue lidt ud over vores egen 
næsetip og gøre noget for andres skyld. Vi 
får lov til at give og bliver på en mærkelig 
måde alligevel kun rigere, når vi gør det og 
mærker taknemligheden, smilene, glæden 
eller tårerne hos de mennesker, som vi 
møder.
Gør det for din egen skyld, gør det for 
sjovs skyld, gør det for Guds skyld, gør det 
for spændingens skyld, men gør det først 
og fremmest for andres skyld! ú

Falcks Uddannelsescenter
Den professionelle samarbejdspartner indenfor branduddannelse, beredskab, 
indsatsledelse og personaleudvikling. 
Vi tilbyder blandt andet kurser i grunduddannelse indsats, indsatsledelse, første-
hjælp, funktionsuddannelse indsats, supplerende funktionsuddannelse brand, 
håndtering af tilskadekomst, brandforløb og overtænding, gaskursus, div. per-
sonaleudviklingsforløb, m.v.
Er der specielle ønsker kan dette også løses. Se mere på www.langvang.dk

Falck Uddannelsescenter Langvang 
Langvangen 1, 8900 Randers 
Tlf: 86 42 95 33, mip@falck.dk

?Hvorfor frivillig

Jeg er frivillig, fordi det handler om mEnnESKEr

Hvorfor frivillig
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?
Af Peter Agerholm, Frederikssund

Kære Søren Gade, som skatteborger i Frederikssund Kommune 
er det vel dybest set på sin plads, at jeg sender dig min tak for, 
at du prioriterer at bruge statens ressourcer og økonomi frem 
for kommunens økonomi på mere eller mindre direkte at løse de 
opgaver, som kommunens redningsberedskab jf. beredskabslo-
ven har pligt til at kunne sætte ind i mod.
Jeg tænker her på snestormen den 21. - 22. februar 2007, hvor 
jeg i TV2 Nyhederne kunne se, at Hjemmeværnet havde etable-
ret en nødindkvartering med en 3-5 feltsenge i Hjemmeværnets 
mødelokaler på Holmensvej i Frederikssund.
 
Det, som gør mig glad, er naturligvis, at det ikke har været nød-
vendigt, at Frederikssund Brand- og Redningsberedskab har skul-
let bruge kommunale, økonomiske ressourcer på at iværksætte 
den kerneydelse, som det er for redningsberedskabet i Danmark 
at kunne indkvartere og forpleje nødstedte borgere i snevejret.
 
MEN... der er også noget, som jeg ikke helt forstår, hr. forsvars-
minister. Dagen igennem den 22. februar har nyhederne også 
fortalt, hvorledes Hjemmeværnet har været indsat med tunge 
fi re-hjulstrukne køretøjer, bæltekøretøjer m.v. til hjælp for bjerg-
ning af såvel nødstedte bilister på vejene, disses køretøjer og 
som nævnt ovenfor nu også på opgaver som indkvartering og for-
plejning. Det handler selvfølgelig om at hjælpe, men forklar mig, 
hvorfor det kræver, at du bruger frivilligt personel, der primært er 
uddannet til at bruge våben, for at du, hr. forsvarsminister, kan 
få løst den opgave, som ligger under dit ressortområde? Hvorfor 
må det ikke være det frivillige personel, som du også har ansvar 
for, og som har det som sin primære interesse at hjælpe staten 
og kommunerne under Redningsberedskabet med at få løst 
disse opgaver, som beredskabsloven siger, at Redningsberedska-
bet har til ansvar at løse?
 
Hvorfor, hr. forsvarsminister, kan dit ministerium og din regering 
ikke se, at det snart må være på sin plads, at der nu snart sker 
en konkretisering af, hvornår og til hvad Danmark skal bruge res-
sourcer på våbenføre frivillige i regi af Hjemmeværnet, og hvor-
når Danmark skal bruge sine ressourcer på frivilliges opgaver i 

regi af Redningsberedskabet og så budgettere ressourcerne der, 
hvor opgaven rettelig høre hjemme?
  
Misforstå mig nu ikke, hr. forsvarsminister. Jeg ønsker på ingen 
måde at se Hjemmeværnet nedlagt. Der er helt sikker behov 
for at have en frivilligstyrke, som er uddannet med våben til at 
hjælpe Politiet med opgaver omkring beskyttelse af VIP-gæster 
ved statsbesøg, trafi kregulering m.m. Ingen tvivl om det, og det 
løser Hjemmeværnet helt til UG, men så tilpas ressourcerne til 
det behov, der er og lad så de ressourcer, som f.eks. denne sne-
storm udløste behov for, og som der øjensynligt er et økonomisk 
og ressourcemæssigt overskud til hos Hjemmeværnet, blive 
kanaliseret derover, hvor basiskompetencen ligger, nemlig under 
Redningsberedskabet og deres frivillige. Redningsberedskabet 
kan sagtens integrere netop de frivillige fra Hjemmeværnet, som 
tilsyneladende har fået interessen for Redningsberedskabets 
opgaver forudsat (naturligvis), at de tilsvarende beregnede øko-
nomiske ressourcer ligeledes omplaceres.
 
Det er ikke for sent endnu at være fornuftig, hr. forsvarsminister, 
da vi jo stadig venter på et nyt beredskabsforlig. ú
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Frivillig i mange år
Brian Mosberg Christensen er 32 år og 
har været kredsleder i Frederikshavn-
kredsen siden 2006, før det har han 
været vicekredsleder i kredsen. Grunden 
til, at han i sin tid blev frivillig, var, at han 
havde oplevet at stå i en situation, hvor 
han ikke kunne hjælpe en tilskadekom-
men. Herefter besluttede han sig for at 
tage et førstehjælpskursus. Kurset førte 
til flere kurser, og Brian har således også 
taget brandmandsuddannelsen. Han fik 
på denne måde smag for at hjælpe andre 
og synes, at det var meget spændende, 
så i 1992 meldte han sig som frivillig i 
Beredskabsforbundet. 

Ny storkreds
Frederikshavn-kredsen er netop blevet lagt 
sammen med Skagen og Sæby-kredsene, 
så kredsen tæller derfor nu ca. 90 frivil-
lige. Brian mener, at der er en nogenlunde 
kønsfordeling, dog med en svag overvægt 
af mænd. Derudover er der også både 
unge og ældre frivillige, lige fra 18 til 
60 år. Opgaverne i kredsen spænder fra 
olieforurening og stormskadeudbedring 
til brand- og førstehjælpsvagter, samt 
forplejning ved diverse arrangementer. 
I 2006 har Frederikshavn-kredsen brugt 
ca. 1.705 timer, og Brian skyder på, at de 
tre kredse til sammen har brugt omkring 
3.000 timer. 

Forskellige indsatser i kredsen
Kredsen har som nævnt haft en del 
forskellige indsatser, og i marts 2006 blev 
de frivillige kaldt ud for at hjælpe med 
olieopsamling mellem Skagen og Sæby. 
Derudover var der naturligvis stormen i 
2005, hvor de frivillige kæmpede for at få 
hold på gavle og tage. 
– Jeg var blandt andet med til at sætte en 
væg op for, at dyrene på den pågældende 
gård kunne blive i tørvejr. Desuden var vi 
med til at fjerne træer, som var væltet ned 
på vejene, ved at save dem op og lægge 
dem ud til kanten. I de tre byer [Skagen, 
Sæby og Frederikshavn, red.] blev der 
således brugt omkring 14 dage på storm-
skader, fortæller Brian.

Tid og penge er mangelvarer
Selvom Brian ikke som sådan oplever, 
at det er svært at skaffe nye frivillige, så 
erkender han, at flere i dag klager over, 
at de ikke har så meget tid til frivilligt 
arbejde. 
– Folk vil have mere tid til sig selv, og de 
har travlt med arbejde og familien. Jeg 
oplever, at flere af de frivillige kommer og 
siger, at de ikke har tid, for familien vil 
også gerne se dem, fortæller Brian. Men 
i kredsen gør man, hvad man kan for at 
holde på de frivillige og for at få lokket 
flere nye til, fx ved at lave spændende 
øvelser og arrangementer. 
– Meget af rekrutteringen sker ved 
mund-til-mund, da vi jo ikke har så mange 
penge, fortæller Brian. Dog har kredsen 
taget initiativ til et samarbejde med den 
lokale Totalkredit om at tilbyde deres 
kunder kurser i elementær brandbekæm-
pelse. Derudover er det på tale, at banken 
muligvis vil sponsere nogle røgmeldere. 
På den måde kan en kreds selv forsøge at 
skabe opmærksomhed omkring de frivil-
lige, deres kompetencer og de opgaver, 
som de kan løse.  ú

Region Nordjylland

BEREDSKAB sætter i de kom-
mende fem numre fokus på 
en kreds fra hver af de fem 
nye regioner. Vi interviewer 
fem kredsledere, som bl.a. 
fortæller om, hvad de frivil-
lige i kredsen laver. Vi starter 
med Region Nordjylland, hvor 
vi har talt med kredsleder for 
Frederikshavn-kredsen Brian 
Mosberg Christensen. 

FAKTA om rEgIonEn

• Region Nordjylland er den mind-
ste af landets regioner med kun 
knap 600.000 indbyggere. 

• Regionen består af det tidligere 
Nordjyllands Amt og Hanstholm, 
Morsø, Sydthy, Thisted og Åle-
strup Kommuner fra det tidligere 
Viborg Amt, samt en del af Mari-
ager fra det tidligere Århus Amt.

• Hovedsædet er i Aalborg.
• Der er 11 kommuner og seks 

kredse i regionen.
• Regionsleder er Lene Krüger 

Schade, og viceregionsleder er 
Hardy J. Wounlund.

Frivillig i

Frivillige fra Frederikshavn-kredsen hjælper 
til ved olieforurening.

Kredsleder Brian Mosberg Christensen.
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resultater fra læserundersøgelse 
af BErEdSKAB 2006

I januar og februar må-
ned har det været muligt 
at deltage i en læserun-
dersøgelse af BERED-
SKAB. Vi vil gerne takke 
de læsere, der valgte at 
svare på spørgeskemaet. 
Nedenfor vil vi kort ridse 
undersøgelsens resulta-
ter op, og hvordan vi vil 
forholde os til dem.

Af Line Nielsen

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen løb fra 22. januar til 24. 
februar 2007, og der kom 122 svar, 
hvilket ikke er overvældende set i forhold 
til, at der er omkring 9.500 modtagere 
af bladet. Ud af de 122, der svarede, var 
100 frivillige, 14 var beredskabsansatte 
i kommune eller stat, fi re var under kate-
gorien ’Andet’, to var fra en offentlig in-
stitution, to var fra en privat organisation 
eller virksomhed, mens der ikke var nogen 
politikere eller medlemmer af pressen. 

Overordnede resultater
Som oftest med denne slags undersø-
gelser er der lige så mange forskellige 
meninger, som der er mennesker, og det 
kan være svært at gøre alle tilfredse. Men 
helt overordnet kan man sige, at der er 

rimelig tilfredshed med bladet. De fl este 
respondenter læser 5-6 udgaver og næ-
sten lige så mange ledere i bladet. Mange 
læser hele eller ca. halvdelen af bladet. 
De fl este fi nder, at artiklerne er overve-
jende aktuelle, og at artiklernes temaer 
er jævne. Bladet er primært letlæseligt 
eller læseligt, og layoutet er for de fl este 
tiltalende eller blot neutralt. Den generelle 
holdning til bladet er, at det er godt, og 
forventningen til det er tilfredsstillende. 

Mere fra kredsene
En overvejende del af svarerne peger på 
et ønske om at få mere information fra 
de lokale kredse. Mange skriver, at de 
på denne måde håber at få gode idéer 
til deres egen kreds. På redaktionen 
arbejder vi på at få de gode historier fra 
kredsene med i bladet, men vi vil gerne 
gøre opmærksom på, at kredsene også 
selv må hjælpe til med dette. Det er umu-
ligt for os at vide alt, hvad der foregår i de 
75 kredse, og vi vil derfor endnu engang 
opfordre frivillige og kredsledere til at 
kontakte os angående arrangementer, og 
hvis de har deltaget i skarpe indsatser 
m.v. Desværre har vi som bekendt ikke 
uanede ressourcer og har derfor ikke altid 
mulighed for personligt at deltage ved de 
mange arrangementer rundt om i landet. 
Hvis vi ikke har mulighed for deltagelse, 
vil det være en stor hjælp, hvis kredsene 
selv kunne tage billeder og gerne give os 
kontaktoplysninger på en person, som vi 
kan rette henvendelse til for at få mere 
information om et givent arrangement. På 
den måde har vi mulighed for at lave et 
telefoninterview med en eller fl ere, som 

var med til arrangementet, og som derfor 
kan berette om, hvordan det forløb.

Generel information om 
redningsberedskabet
En meget stor del af respondenterne 
ønsker, at bladet skal være en blanding af 
de frivilliges opgaver og generelle artikler 
om redningsberedskabet. Af de få respon-
denter, der har sat kryds ved, at det kun 
skal handle om de frivilliges opgaver, har 
halvdelen af dem samtidig sat kryds ved, 
at det skal handle om redningsbered-
skabet generelt eller være en blanding. 
Der er således meget, der tyder på, at de 
allerfl este faktisk mener, at det skal være 
en blanding af de frivilliges opgaver og 
redningsberedskabet generelt. Dette er 
også redaktionens holdning og intention, 
da vi mener, at det er relevant at få infor-
mation om, hvad andre beredskaber laver, 
og at man kan lære meget af disse. 

Kontakt os med din historie!
Har du informationer om et kommende 
arrangement i din kreds, som kunne være 
interessant for andre at høre om, eller vil 
du fortælle om en skarp indsats, som du 
har deltaget i, så kontakt informationsafde-
lingen på Landskontoret på 35 24 00 00 
eller skriv til information@beredskab.dk.  ú

SneStorm
december
2005

NR. 1 - JANUAR 2006 - 26. ÅRGANG

Franske
brandmænd
på arbejde

NR. 2 - maRts 2006 - 26. ÅRGaNG

England vs.
danmark

NR. 3 - Maj 2006 - 26. ÅRGaNG

NY 
PRÆSIDENT

NR. 4 - juli 2006 - 26. ÅRGANG

RB-stævne
i Odense

NR. 5 - SeptembeR 2006

EU DANEX 2006

NR. 6 - NovembeR 2006
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Beredskabsforbundet 
var samaritervagt ved 
6-dagesløbet
København NordVest-kredsen havde for 
andet år i træk fået opgaven som sama-
ritervagt ved det traditionsrige cykelløb i 
Ballerup Super Arena.

Af Mads Jakobsen

– Vi er blevet verdensmestre i at behandle brandsår, udtaler opera-
tiv leder, Reiner D. Rasmussen om den foreløbige status over dette 
års løb, der indtil videre heldigvis har været forskånet for alvorlige 
kvæstelser. 
– Ingen har brækket ben eller arme, så det har været meget roligt i 
år. Det er andet år, at vi står for samaritervagten, og vi har et rigtig 
godt samarbejde med arrangørerne. Vi har en læge fra Dansk Cykel 
Union tilknyttet, og det er utrolig lærerigt. Vi får mange gode råd af 
vedkommende til, hvordan vi eventuelt kan gøre tingene på andre 
måder, og tip til, hvilket udstyr der vil være det bedste at indkøbe 
til et arrangement som dette, 
forklarer den operative leder. 
Kredsen stod selv for at købe 
det udstyr, som var med i Bal-
lerup Super Arena. Pengene til 
indkøbene af udstyret kommer 
primært fra samaritervagter ved 
sportsarrangementer, festivaler 
og kræmmermarkeder. Det 
er bl.a. blevet til indkøb af en 
hjertestarter, kommunikations-
udstyr, spine board og veste. 
– I løbet af de seks dage vil der blive brugt omkring 340 timer og 
14 mand på at udfylde opgaven. Folk bruger enten deres fridage 
eller afspadsering på at være til stede, og det har heldigvis ikke væ-
ret noget problem at få vagterne besat. Her er jeg taknemlig for de 
omkringliggende kredses hjælp, hvor vi udover vores egen kreds har 
fået hjælp fra frivillige i Frederikssund, Allerød, Frederiksberg på Kø-
benhavn Øst/Amager, fortæller Reiner D. Rasmussen. Han mener, 
at det er med til at styrke kredsene, og at det vil være medvirkende 
til, at samarbejdet mellem kredsene styrkes, og at de i fremtiden vil 
kunne løfte endnu større opgaver i fællesskab.  ú

Af Mads Jakobsen

Medlemmerne får nu mulighed for at få rabatter på en 
lang række indkøb. Gennemsnitligt ligger rabatten på 15 
procent. Beredskabsforbundet har indgået en aftale med 
virksomheden LogBuy, der er landets største private for-
midler af fordelsaftaler til medlemmer af organisationer 
og ansatte i virksomheder. LogBuy har bl.a. aftaler med 
virksomheder som TDC, DSB, Post Danmark og Jysk.
Ordningen er netop trådt i kraft, og alle medlemmer vil 
kunne få adgang til hjemmesiden, hvor alle rabatterne 
kan ses. For at få adgang til hjemmesiden vil alle frivil-
lige få udleveret et medlemskort af deres kredsleder, 
der i løbet af uge 13 modtager velkomstbrevene og 
medlemskortene fra landskontoeret. På kortet er påtrykt 
et password, som skal benyttes for at få adgang til alle 
rabataftalerne. Man vil på hjemmesiden løbende kunne 
holde sig ajour om nye aktuelle tilbud og kulturarrange-
menter, hvor der gives medlemsrabat. 
For en god ordens skyld skal det pointeres, at der ikke 
udveksles medlemsdata med LogBuy. Medlemmerne vil 
således ikke opleve at få tilsendt uønsket reklamemate-
riale i fremtiden fra LogBuy.  ú

Ny aftale sikrer alle medlemmer 
af Beredskabsforbundet rabatter 
til mere end 1.000 butikker inden 
for alle brancher. Spar penge på 
rejser, bilpleje, restaurantbesøg, 
kulturarrangementer, benzin, fit-
ness og isenkram.

gode tilbud 
til frivillige
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Af Mads Jakobsen

Frivillige ved Århus Brandvæsen hjalp bl.a. 
nødstedte bilister. Således kørte ni mand 
onsdag den 21. februar og torsdag den 
22. februar syv assistancer. Heriblandt 
indkvartering af 100 personer. 

I Vesthimmerland brugte ni frivillige over 
260 timer på at køre hjemmeplejen rundt 
til kommunens ældre borgere.
 
Frivillige i Allerød Redningsberedskab 
havde ligeledes en travl uge. De var i 
forhøjet beredskab fra onsdag den 21. 
februar til søndag den 25. februar. Den 
aktive indsats dækkede følgende opgaver 
for hjemmeplejen i Allerød kommune:

• Kørsel til nødkald 
• Kørselsopgaver for natsygeplejersken 
• Kørsel til hjemmeplejens normale ruti-

ner 
• Madudbringning

Udover ovenstående ydede de frivillige 
i flere tilfælde assistance til strandede 
personer, som ikke kunne komme videre, 
da alt offentligt transport var indstillet. I 
et tilfælde var det en person, som var kørt 
fast i sneen, og da det ikke var muligt at 
få bilen fri, blev han kørt til Nørre Herlev. 
Endvidere blev der stoppet ved alle stran-
dede biler for at se, om der var personer, 
som havde behov for hjælp.
Al kørsel foregik i kredsens egen 4x4 
ladvogn, som blev udrustet specielt til op-

gaven med førstehjælpspakninger, ilt/sug, 
tæpper, hjertestarter, skovle, mukkerter 
m.m. 
I alt var fem frivillige fra Allerød Rednings-
beredskab indsat under det forhøjede 
beredskab.  ú

Frivillige indsat under 
snestormen

I slutningen af februar skabte kraftige snefald 
og blæst store trafikale problemer over store 
dele af landet. Frivillige fra redningsbered-
skabet i bl.a. Allerød, Vesthimmerland og 
Århus var indsat.

Beredskab
24

Beredskab
25

Snestorm



Af Line Nielsen

Tårn til Tårn præsenterede værker af 100 
vestjyske kunstnere og kunsthåndvær-
kere. Udstillingen vandrede fra Bovbjerg 
Fyr i vest til Rundetaarn i øst og fuldendte 
således projektets mål – at lade kun-
sten lyse fra tårn til tårn. Umiddelbart 
kunne det lyde som en national eller 
lokalromantisk udstilling, men det var 
det ikke. Tværtimod handlede det, ifølge 
kunstnerne, om selve den vestjyske sjæl 
og identitet, og udstillingen tog udgangs-
punkt i ”Det Vestjyske Hus” og fortæl-
lingerne herfra. Således blev fx fiskeriet, 
landbruget, industrien og skæve eksisten-
ser skildret gennem diverse kunstneriske 
udtryksformer. 

De otte frivillige fra Lemvig-kredsen var 
Nitta Andreasen, Øyvind Andreasen, Else 
Marie Mathiasen, Benny Basselbjerg, Leif 
Jensen, Lars Hussmann Jensen, Merethe 
Pedersen og Lisbeth Pedersen. Alle trod-
sede de en bidende kold februarblæst og 
uddelte hjemmelavet hønsekødssuppe til 
de mange taknemmelige ferniseringsgæ-
ster og forbipasserende på Strøget. Nitta 
Andreasen fortalte, at udstillingen havde 
haft næsten 4.000 besøgende i Bovbjerg 
Fyr og omkring 400 til ferniseringen. 
Normalt arbejder Lemvig-kredsen, som 
består af 20 frivillige, med både færdsels-
regulering, forplejning, brand- og nattevag-
ter til forskellige stævner og lignende i 
Limfjordsområdet. I 2006 brugte kredsen 
omkring 6.000 timer på disse opgaver. ú

Frivillige serverede 
suppe ved fernisering 
af Tårn til Tårn
Fredag den 9. februar rejste otte af Beredskabsfor-
bundets frivillige fra Lemvig til hovedstaden for at 
servere en god gang hjemmelavet suppe til fernise-
ringen af Tårn til Tårn i Rundetaarn.

rEgIonEr og KrEdSE

rEgIon nordJyllAnd

To nye førstehjælpsdukker til regionen
Regionen fik for et par måneder siden to nye 
førstehjælpsdukker, og vi får endnu to duk-
ker i løbet af et par uger. Det er Spar Nord 
Fonden, der har doneret regionen de sidste to 
førstehjælpsdukker. De kommer som sendt 
fra himlen, da de ”gamle” er meget slidte, og 
vi skal have endnu mere gang i kurserne her i 
foråret. Tak til SPAR NORD FONDEN.

To hjertestartere til træning
Regionen har fået to hjertestartere til træning. 
Som tidligere nævnt er det vigtigt at få afholdt 
kursus i brugen af hjertestarter, så nu er der 
også undervisningsmateriale. Kontakt Infoas-
sistenten Karin Rasmussen for lån af disse. 
Yderligere arbejder vi på at få vores info-ma-
teriale opdateret. Vi vil derfor gerne, hvis I vil 
bruge de sedler, der er lavet vedr. udlån. Vi vil 
prøve at lægge det så centralt som muligt, så 
I alle har nemt ved at komme til det.

Årsmøder
Status på årsmøder er, at vi nu har afholdt de 
fleste årsmøder, og dermed kun mangler tre 
kredse. Vi vil til de afgående kreds- og vice-
kredsledere samt kredsledelsesmedlemmer 
sige jer en stor tak for det arbejde, som I har 
lagt i regionen og i jeres kredse, men vi håber, 
at I stadig vil være der, hvis der skulle være 
brug for jer på et senere tidspunkt. 

Nytårsparoler
Lene K. Schade har i år deltaget i nytårspa-
roler ved Nibe Redningsberedskab og Hobro 
Redningsberedskab. Beredskabscheferne 
ved begge kommuner aflagde en beretning for 
året, der er gået, og det er ikke få timer, der er 
lagt i beredskabet. Det er mange forskellige 
opgaver lige fra naturkatastrofer til madlavning 
og førstehjælp. 
Det har generelt været et travlt år, hvor der er 
sat store krav til jer frivillige.

Resultatet af kommunalreformer er, at flere 
kredse bliver slået sammen, hvilket vi mærker 
i øjeblikket – jeg ser det som en styrke for jer 
frivillige. Det er vigtigt at se det på det som en 
styrke, da vi skal have fokus på de døre, der 
åbner sig frem for at fokusere på dem, der nu 
er lukkede.

Med dette ser jeg frem til at samarbejde med 
jer i 2007, som ser ud til at blive et spæn-
dende år. Det har været en mig en stor glæde 
at kunne uddele følgende anciennitetstegn i 
kredsene siden nytår:
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Tue Isaksen, Hobro. 10 års tegn
Poul Erik Jensen, Hobro. 10 års tegn
Preben Smith, Hobro. 10 års tegn
Frits Sørensen, Nibe. 20 års tegn
Birgit Georgsen, Nibe. 10 års tegn
Kirsten Christiansen, Nibe. 10 års tegn
Lonny Lynge, Løgstør. 20 års tegn

Hjertelig tillykke til jer alle.

Indvielse af Hjemmeværnscenter  
Vesthimmerland
Ovennævnte havde indvielse af nye lokaler 
søndag den 21. januar 2007, hvor der var 
officiel åbning ved borgmester Jens Lauritzen. 
Der er ligeledes sket en del strukturændrin-
ger inden for Totalforsvarsregionen, så flere 
enheder fra Himmerland-Thy nu er kommet ind 
under samme tag. Hjemmeværnscentret skal 
i fremtiden være hjemsted for kompagnier og 
dele af Hjemmeværnet, der i dag holder til 
forskellige steder i Vesthimmerland. Regionen, 
kredse og beredskabschefer var inviteret til 
dette arrangement, hvor regionsleder Lene 
K. Schade deltog. De har fået fine og gode 
uddannelsesfaciliteter, som vi i beredskabet er 
velkommen til at bruge.

Hjertestarterkursus
Til alle jer frivillige der endnu ikke har deltaget 
i et hjertestarterkursus: Meld jer!  Uanset 
om I er aktive i beredskabet eller står som 
personlige medlemmer. Det er godt at få 
genopfrisket den viden, som du har erhvervet 
for længe siden. Ring til regionsleder Lene 
K. Schade eller din kredsleder, der vil komme 
mange kurser i foråret.

Regionsleder  Viceregionsleder  

Lene K. Schade  Hardy J. Wounlund  ú 
 

rEgIon SyddAnmArK
Alle vore sammenlægningsårsmøder er vel-
overståede. I den forbindelse har der naturlig-
vis været en del ændringer i ledergruppen. Vi 
har nu flere vicekredsledere end kredsledere.

De ordinære kredsårsmøder er nu også afslut-
tede. Der har været ganske få nyudpegninger 
samt konstitueringer. Det er første år efter de 
nye vedtægter, hvilket har betydet, at vi ikke 
har kunnet genudpege ledere uden uddan-
nelse, men alene konstituere dem med aftale 
om at færdiggøre denne.

Et nyt arbejdsår er påbegyndt, hvor der skal 
udarbejdes samarbejdsaftaler med kommu-
nerne. Flere af vore kredse skal have iværksat 

hvervning for at kunne opfylde kommunernes 
behov for frivillige. Det griber vi an ud fra en 
i regionsledelsen fastlagt strategi. Den 15. 
marts afholdte vi et temamøde omkring den ri-
sikobaserede analyse, hvortil vi havde inviteret 
såvel en viceberedskabschef samt konsulent 
Benthe Petersen. Dernæst skal vi afholde en 
regulær kursusdag omkring hvervekonceptet, 
før vi kan sætte information og hvervning på 
skinner. Skal en storstilet og meget målret-
tet hvervning lykkes, må vi alle stå sammen 
omkring dette.

Efter regionsårsmødet bliver regionens aktivi-
tetsplan udarbejdet.

Region Syddanmark har en speciel opgave 
med afholdelse af selvforsvarskurset i Frøslev 
i perioden 28. april – 6. maj. Vi håber selvsagt 
på god tilslutning, så vi kan få et nyt bronze-
hold etableret. Hvis de mange kredse ønsker 
det ekstra aktiv med selvforsvarskurser, skal 
de få sendt personer på kursus nu. Læs mere 
om kurset på hjemmesiden.

Besøgsrunden i vore kommuner sammen 
med Hjemmeværnet fortsætter her i første 
halvdel af 2007. Der er to kommuner, som 
ikke fik vort besøg sidste år. Det har været en 
krævende, men også positiv oplevelse at være 
med rundt. Krævende rent tidsmæssigt, men 
positivt da vi har lært Hjemmeværnsledelsen 
at kende og samtidig haft mulighed for at 
præsentere Beredskabsforbundet for såvel 
Hjemmeværnet som for kommunerne. Regio-
nens informationsgruppe deltager ligeledes 
i større informationsarrangementer sammen 
med Hjemmeværnet.

Else Højsager

Regionsleder  ú

rEgIon hovEdSTAdEn
FREDERIKSSUND
I weekenden 17. – 18. februar har Frederiks-
sund Kreds været involveret i et 24 timers 
maraton Spinning® arrangement, som fandt 
sted i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
 Arrangementet var etableret med det formål, 
at overskuddet skulle gå til Børnecancerfon-
den og en række kendte navne deltog som “in-
struktør” sammen med i øvrigt professionelle 
Spinning® instruktører. 
 Som en følge af arrangementets formål valgte 
Frederikssund Kredsen, at vores forplejnings- 
og samaritervagt var uden vores normale 
honorar til dækning af vores udgifter, som i 
stedet så blev vores bidrag til overskuddet.

Meld dig som hjælper til Projekt Østbørn
Igen i år har vi brug for mange hjælpere til 
vores lejr i Ishøj. Lejren er fra den 2/7 til 
13/7. Du kan melde dig til hele perioden eller 
til nogle af dagene. Vi har også brug for hjælp 
dagene op til 
og efter lejren. 
Henvendelse 
til projektleder 
Bodil Schou 
tlf. 36162726 
eller mobil 
22422298.

Kirsten Nielsen
Viceregionsleder  

ú

lEJ En SEng  
I FrøSlEv
I Beredskabsforbundets Informationsbarak 
H1 i Frøslevlejren er der mulighed for god og 
billig overnatning. Foruden en museums- og 
informationsafdeling rummer Barak H1 også 
en kursusafdeling med 24 gode senge, fine 
køkken- og badefaciliteter og et møde-/sel-
skabslokale med plads til 40 personer. Her 
kan man leje sig ind – en eller flere ad gangen 
- for kortere eller længere tid.

Pris:
75 kr. pr. seng pr. nat  /  300 kr. pr. døgn 
for mødelokalet

Henvendelse:
Ludvig Hollænder, tlf. 74 47 40 79 
e-mail: l.u.nording@mail.dk
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Kommunikationsløsninger
der sikrer, at det vitale kald
kan foretages hver gang!

• Radiokommunikation
• Infrastruktur
• Applikationer
• Migrationsløsninger
• Udvidet dækning
• Kontrolrum
• Positionering
• Bredbånd
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