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Borgmester
Holger Skou Rasmussen
Lolland Kommune

Borgmester
John Brædder
Guldborgsund Kommune

Forord ved 
Borgmestrene i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Brandvæsnet er dem, vi alle skal kunne sætte vores lid til, når noget går galt. Vi forven-
ter, at der er mennesker, der er parat til at træde til med deres viden og kunnen, når 
behovet opstår. Meget i samfundet, hvis ikke det meste, har ændret sig gennem de sidste 
280 år, dette gælder dog ikke brandvæsnet, hvor vi stadig, regner med at der er menne-
sker der er parat til at træde til straks uheldet er ude.

Alle regner derfor med jer, og Lolland-Falster Brandvæsen spiller således en helt afgø-
rende rolle for, at Lolland og Falster er et trygt og godt sted at bo og leve. 

I 280 år har Maribo, som købstad, haft et organiseret brandvæsen. Baggrunden for op-
rettelsen var en række alvorlige brande i de danske købstæder i starten af 1700-tallet. 
Ved en kongelig forordning blev købstæderne derfor pålagt at oprette et korps, som 
kunne imødegå de voldsomme skader, der opstod ved ildebrande i byerne. I købstæder-
ne havde mange ejendomme stråtag og var bygget meget tæt. Det betød tit, at en brand 
spredte sig med lynets hast uden at det, på den tid, var muligt at bekæmpe den effektivt. 
Sådan er det heldigvis ikke mere. I dag har vi på Lolland-Falster et moderne og veldi-
mensioneret brandvæsen, som har personel og materiel til at kunne bekæmpe eller be-
grænse skaderne ved ulykker og ildebrande.

I de 30 år der er gået siden 250 års jubilæet i 1989 er der, som det har været i hele 
brandvæsnets levetid, sket en udvikling af materiellet og personellets uddannelse.

Organisatorisk er der også sket en stor udvikling, dels ved kommunesammenlægningen i 
2007 og dels ved etableringen af Lolland-Falster Brandvæsen den 1. januar 2014.



Sammenlægningerne er et billede på den udvikling, der er sket i samfundet som helhed, 
og for brandvæsnets vedkommende har det medvirket til at styrke det samlede brand-
væsen på Lolland-Falster.

Brandvæsnet vil også fremover vil være en aktiv og meget vigtig del af vores kommuner. 
Som vi startede med at skrive, så regner alle med jer. Alle regner med, at I står der, når 
ulykken sker – og det gør I. I løser jeres opgaver professionelt, effektivt og fleksibelt, og 
herfra skal der lyde en stor tak for det store arbejde, der udføres, af den enkelte såvel 
som det samlede personale, lige fra de fuldtidsansatte og til de deltidsansatte og frivil-
lige. 

Tak!

Vi vil ønske Maribo Brandvæsen og dermed Lolland-Falster Brandvæsen, tillykke med 
de 280 år.

     Borgmester i Lolland Kommune                    Borgmester i Guldborgsund Kommune
      

          Holger Schou Rasmussen                                         John Brædder
Formand for Beredskabskommissionen.         Næstformand i Beredskabskommissionen. 





Det stopper aldrig, vi må altid tilpasse 
opgaveløsningen med samfundets udvik-
ling. Vi må hele tiden videreuddanne os, 
opdatere materiel og ressourcer og se på 
måden, vi løser vores opgaver på.   

Det gælder for alle brandvæsner i al al-
mindelighed, men det gælder især for 
Lolland-Falster Brandvæsen, hvor vores 
geografi betyder at vi i pressede situatio-
ner, hvor begge broer til Sydsjælland kan 
være lukkede, ikke bare kan ”ringe” til 
naboen og bede om hjælp. Og med store 
byggerier som eks. Femern-forbindelsen 
skal vi konstant være på forkant med ud-
viklingen. 

Sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle 
vores deltidsansatte, frivillige og fastan-
satte som alle lægger et stort stykke ar-
bejde og meget energi i, at Lolland-Fal-
ster Brandvæsen kan hjælpe dig hvis 
ulykken indtræffer.

God læselyst i dette lille skrift, som be-
skriver Maribo Brandvæsen igennem de 
seneste 30 år.
 
      

Maribo Brandvæsen kan i 2019 fejre sit 
280 års jubilæum. Det kan umiddelbart 
synes at være et lidt skævt jubilæum, 
men det er dog afpasset med, at det er 
30 år siden der blev fejret 250 års jubi-
læum i 1989. Og som et af landets æld-
ste brandvæsner er et 280 års jubilæum 
værd at markere og en god anledning til 
både at se tilbage på vores historie, og 
spå lidt om fremtiden.

I dette jubilæumsskrift ser vi derfor tilba-
ge på Maribo Brandvæsen seneste 30 års 
historie. 30 år hvor Maribo Brandvæsen 
først blev til en del af Lolland Brandvæ-
sen og sidenhen en del af Lolland-Falster 
Brandvæsen. En 30 årig historie, hvor 
Maribo Brandvæsen er gået fra at være 
et traditionelt lokal brandvæsen til at 
være en del af en fælleskommunal virk-
somhed med lokale brandstationer i hele 
Lolland-Falster regionen.

Et brandvæsen anno 2019 er en kom-
pleks organisation, med mange forskel-
lige og til tider komplicerede opgavesæt. 
Og netop forskelligheden og kompleksi-
teten i opgaverne, er en af de store for-
skelle mellem Maribo Brandvæsen anno 
1989 og Lolland-Falster Brandvæsen i 
2019. 

Indledning ved Beredskabsdirektør Peter Søe.

Beredskabsdirektør
Peter Søe
Lolland-Falsters Brandvæsen       

Dette gælder indenfor alle de tre hoved-
områder som brandvæsnet beskæftiger 
sig med: Forebyggelses opgaver, operati-
ve opgaver og planlægningsopgaver. 

Tilbage i 1989 var Maribo Brandvæ-
sen en lille organisation med ganske få 
fuldtidsansatte, der slukkede brand og 
forvaltede brandloven, på Maribo Kom-
munes vegne. Men siden er brandvæsnet 
blevet sammenlagt med civilforsvaret, 
lovgivninger blevet ændret og der er 
kommet et stadigt større fokus på brand-
sikkerhed i bygninger og arbejdsmiljø for 
brandfolk, for blot at nævne nogle af de 
områder som er ændret over de sidste 30 
år. 

Og det fortsætter, for én ting er sikker – 
udviklingen i brandvæsnet, skal afspej-
le udviklingen i samfundet. Derfor er 
brandvæsnets udviklingsproces også et 
grundvilkår.



MARIBO BRANDVÆSEN -
Historie 280 år.

Jubilæumsskriftet omhandler en tidslinje 
fra Maribo Brandvæsens 250 års jubilæum 
i august 1989 og 30 år frem til dets 280 
års jubilæum i 2019.

De 250 år blev af Maribo kommune festlig-
holdt som et ”Brand Træf 89” i dagene den 
18., 19., og 20. august 1989.

I den anledning udsendte Folketidende 
med avisen den 12. august 1989 et tillæg 
”Brand Træf 89”, hvori daværende borg-
mester Finn Nielsen byder velkommen til 
arrangementet.

Skriftet omhandler således de seneste 30 
år med en beskrivelse af historien, og de 
som følge af kommunesammenlægnin-
gernes organisatoriske ændringer, samt 
de mest bemærkelsesværdige hændelser 
og opgaver i tidsforløbet, illustreret ved 
billeder og fremhævelse af markante 
personligheder – alt i alt beskrevet af 
brandchef Finn Antonisen.

Om Maribo Brandvæsens historie op 
til 250 års jubilæet i 1989 kan man 
på lokalarkivet i C.C.Haugners bog 
fra 1938 om Maribo´s historie læse, 
at Maribo Brandvæsen blev oprettet 
i 1739.

En forordning for brandvæsenet 
fra 1735 omhandler blandt an-
det Maribo, idet man pålagde alle 
købstæder at forsyne sig med br-
andredskaber, men de små byer 
og blandt dem Maribo var så for-
armede, at de vred sig ved be-
kostningen og lod stå til. Først 
efter to store brande i 1736 og 
1739 tog man i Maribo fat på at 
skaffe byen et brandvæsen. Der 
blev købt en sprøjte til 115 rigs-
daler, udpeget folk til betjening 
og ansat en sprøjtemester.



I 1761 udkom en ny forordning om købstæ-
dernes brandvæsen, der påbød, at der ved 
hver ejendom skulle findes et vist antal 
brandspande af læder, ligesom der ved 
større ejendomme også skulle findes stige 
og brandhage. Endvidere skulle der ud for 
hvert hus stå et kar med vand, og der faldt 
i sommerperioden jævnligt bøder til folk, 
som lod hånt om denne bestemmelse.

Borgervæbningens ene afdeling skulle iføl-
ge forordningen fungere som politikorps. 
Den skulle med gevær ved brandstedet 
foretage fornøden afspærring og holde øje 
med det bjergede gods, så tyve ikke skulle 
rende med det.

Der skulle udnævnes en brandinspektør 
og en assistent, og ved hver sprøjte en 
brandmester og en strålemester, samt de 
nødvendige brandsvende.

I  1822 var alle borgere pligtige til at møde 
ved opstået ildebrand og efter omgang 
skulle et vist antal borgere holde vagt un-
der tordenvejr.

I  1827 anskaffede man to nye sprøjter, 
som senere blev til tre, og materiellet blev 
forbedret i samme forhold.

I  1848 rådede brandvæsenet over to store 
og to mindre sprøjter. Til hver af de sto-
re sprøjter var tilknyttet en brandmester, 
en rodemester, to strålemestre, samt et 
passende antal slangebærere, pumpere, 
vandbærere og nedbrydere.  Brandin-
spektøren havde rang af kaptajn, og hans 
næstkommanderende var premierløjt-
nant, assistenterne var sekondløjtnanter 
og brandmestrene var underofficerer.

Vandtilførslen skete i tønder på vogne. Til 
vedligeholdelse var ansat en overmester 
og en undermester, og hver sprøjte hav-
de sin fane og fanebærer, medens korpset 
måtte nøjes med en Tambour.

Ved loven af 21. marts 1873 blev brandvæ-
senet i købstæderne organiseret, og tjene-
stepligt havde enhver mand i alderen fra 
20 til 50 år, men da der ikke var brug for 
så mange kunne man købe sig fri.

Brandkorpset i Maribo skulle tælle mindst 
180 mand og ordenskorpset 24 mand for-
synet med politistave og politiskilt. Dette 
korps gled efterhånden stille ud uden no-
gensinde at være officielt ophævet.
 
I  1893 blev brandvæsenet i Maribo for-
bedret ved ansættelse af et fast lønnet 
mandskab på 14 mand og 2 assistenter, 
der kunne alarmeres ved ringning fra råd-
huset. Samtidig blev materiellet moderni-
seret, - og ved etablering af vandværket i 
1917 blev det gamle materiel med vand-
tønder, sluffer og læderspande overflødi-
ge, og det indrullerede mandskab fik kun 
pligt til at møde ved alarmering.

Omkring 1918 blev den første hestetrukne 
motorsprøjte anskaffet til Maribo Brand-
væsen.

I 1938, indgik man en kontrakt med Zo-
neredningskorpset, der mod et honorar på 
300 kr. årlig skal yde assistance, når bran-
dinspektøren påkalder dets hjælp. Samti-
dig blev det lønnede korps indskrænket til 
12 mand og en assistent. Aftalen fortsatte 
efter sammenlægningen af de to rednings-
korps i midten at tresserne.

Aftale var gældende frem til Kommune-
sammenlægningen i 1970 hvor brandsluk-
ningsopgave, den 1. april, blev overdraget 
til Falcks Redningskorps. 

Dette skete som en konsekvens af kommu-
nesammenlægningen 1. januar 1970 hvor 
Maribo storkommune ikke umiddelbart 
så sig i stand til at drive et Kommunalt 
Brandvæsen i den nye kommune.



Brandvæsnets bygninger

Maribo Civilforsvar samlede i ca. 1975 
sine aktiviteter på en nedlagt landbrugs-
ejendom på Nystedvej 46 i Maribo. Ma-
ribo ”stor Kommune” som det blev kaldt 
dengang, havde opkøbt gården med den 
omkringliggende jord. Sandsynligvis for at 
have plads til at udvide parcelhuskvarte-
ret som der var startet på denne side af 
byen. Dette fik dog en brat ende da der 
kom en energikrise 1973-74.

Bygningerne på Nystedvej blev indrettet til 
det Kommunale Civilforsvar med depoter, 
undervisningslokale, garage og admini-
stration.

Ved ansættelsen af ny leder i 1982 blev 
ledelsen af Brandvæsnet og Civilforsva-
ret samlet til én lederstilling, med titel af 
Brandinspektør og Civilforsvarsleder.
 
I den sammenhæng blev Brandvæsnets 
administration samlet med Civilforsvarets 
på Nystedvej 46 i Maribo.

Hen over årene blev der løbende fortaget 
ombygninger og tilpasninger af bygnings-
massen.

Der blev etableret et øvelsesområde til 
redningshunde. Dette område bestod bla. 
af, en stor bunke murbrokker, som blev 
hentet rundt omkring ved forskellige ned-
rivninger. 

I alt blev der samlet 5-600 tons som blev 
doset op i en stor dynge med indlagte rør, 
så der kunne skjules figuranter som hun-
dene skulle find.

I en årrække i 1980 erne var adressen 
ligeledes hjemsted for ”beskæftigelses-
kontoret” som var et aktiveringstilbud for 
langtidsledige.

Efter kommunesammenlægningen 2007 
blev rammerne hurtigt for snævre.

I 2011 blev det muligt at købe bygningerne 
på Skibevej 2 i Maribo. Her blev Lolland 
Brandvæsens aktiviteter samlet under et 
tag. Bygningerne blev overtaget 1. marts 
og den 1. maj flyttede Brandvæsnets med-
arbejdere ind i de næsten færdige kontor-
lokaler. Håndværkerne fortsatte hen over 
sommeren med at færdiggøre bygningerne.

Ved etableringen af Lolland-Falster Brand-
væsen 1. januar 2014 blev det beslutte at 
bygningerne på Skibevej i Maribo skulle 
være hovedadresse for det nye brandvæ-
sens administration.

I 2017 blev der startet et projekt med etab-
lering af en øvelses bygning. Bygningen 
skal bruges til uddannelse af fastansatte, 
deltidsansatte og frivillige i Lolland-Falster 
brandvæsen.



Brandstationen på Askø juli 1990 med Ford D-600 automobilsprøjte.

Brandstationen i Stokkemarke

Skibevej 2 i Maribo



De seneste 30 år i Maribo Brandvæsen

Periode fra Maribo Brandvæsens 
250 jubilæum,  
august 1989 til august 1991

Brandvæsnet blev forsat drevet som et 
kombineret Brandvæsen og Civilforsvar.

Fortsat med hovedadresse på Nystedvej 
46 i Maribo

Medarbejder stab:

Brandinspektør og Civilforsvarsleder 
Lennarth Riis

Vicebrandinspektør og CF assistent 
Finn Antonisen

Kontorassistent Connie Larsen  (30 timer)

Depotmester Jens Pedersen  ( fuld tid)

Stedlige beredskabsstyrker i Stokkemarke 
og på Askø ca. 20 brandsvende

Frivillige i Civilforsvaret ca. 80 M/K

Det operative daglige beredskab blev op-
retholdt af Falcks Redningskorps i en fæl-
les kontrakt imellem Maribo, Sakskøbing 
og Nysted Kommuner.

Falck stationen i Maribo flyttede i denne 
periode fra den gamle station i rundkørs-
len til den nye station på ”motelgrunden”.  
Grund stenen var blevet lagt i forbindelse 
med Brandvæsnets 250 års jubilæum.

Maribo Brandvæsen drev selv Brandstati-
onerne på Askø og i Stokkemarke.

Perioden 
august 1991 til 1. januar 2007

I august 1991 opsagde Brandinspektør og 
Civilforsvarsleder Lennart Riis sin stilling 
ved Maribo Kommune og fratrådte.

Vicebrandinspektør og CF assistent Finn 
Antonisen blev konstitueret i stillingen.

I foråret 1992 blev Finn Antonisen, efter 
endt Brandinspektøruddannelse, ansat 
som Brandinspektør og Civilforsvarsleder 
i Maribo Kommune.

Personale sammensætningen var der-
efter: 

Brandinspektør og Civilforsvarsleder 
Finn Antonisen

Kontorassistent Connie Larsen (nu som 
fuldtids ansat)

Depotmester Jens Pedersen.

Herudover var skiftende Stationsledere og 
Udrykningsledere hos Falcks Rednings-
korps tilknyttet Brandvæsnet som hono-
rarlønnede indsatsledere.

Brandvæsnets hovedberedskab var sta-
dig fastholdt i en kontrakt med Falcks 
Redningskorps. Kontrakten var indgået 
i et fælleskab med Sakskøbing og Nysted 
Kommuner. Kontrakterne blev indgået for 
en 4 årig periode af gangen. Den største 
fornyelse i den sammenhæng var indførel-
sen af en brugt drejestige, som gik under 
tilnavnet under ”Montgomery” . Dette til-
navn fik den af daværende Borgmester i 
Maribo Kommune Finn Nielsen. Han men-
te at den måtte være så gammel at den 
havde deltaget i 2. verdenskrig sammen 
med Montgomery. Indførelsen af drejesti-
ge i Brandvæsnet viste sig i øvrigt at være 
så givtigt for en række indsatsopgaver at 
Maribo Kommune i år 2002 besluttede at 
indsætte en helt ny moderne drejestige. 
Det blev aftalt at nabokommunerne Saks-
købing, Nysted, Rødby og Holeby, mod en 
begrænset betaling, kunne gøre brug af 
drejestigen hvis behovet opstod. 

Brandstationerne i Stokkemarke og på 
Askø fortsatte uændret.



Maribo Brandvæsens første drejestige ”Mont-
gomery” i indkørslen til Falck stationen  Rød-
byvej 4

Der var i hele perioden en løbende udskift-
ning af materiel og opgradering af mand-
skabets uddannelse således at det bedst 
muligt matchede de opgaver der skulle 
løses.

Ved beredskabslovens indførelse valg-
te Maribo Kommune, i modsætning til en 
lang række andre Kommuner, at fastholde 
og udbygge den frivillige del af beredska-
bet.

Det frivillige beredskab blev en stadig 
mere aktiv del af det daglige beredskab, 
med den deraf følgende udbygning af ud-
dannelser og materiel.
 
Beredskabets frivillige blev en integreret 
del af kommunen og løste en lang række 
dels beredskabsmæssige opgaver og dels 
som service overfor en lang række for-
eninger i Kommunen. Dette skete ud fra en 
filosofi om at jo mere synlige bredskabets 
frivillige er, jo bedre kan der argumente-
res for en fastholdelse og udbygning. 

De opgaver der blev løst med den frivilli-
ge styrke skulle dog altid have en øvelses-
mæssig værdi, da der ellers var en tendens 
til at de frivillige blev gratis arbejdskraft.

Maribo Brandvæsen og Civilforsvar skif-
tede, i forbindelse med Beredskabslovens 
indførelse navn til, Maribo Redningsbe-
redskab. 

I samme periode ændres titlen Brandin-
spektør og Civilforsvarsleder til Bered-
skabschef. 

Dette navn blev fastholdt frem til Kommu-
nesammenlægningen 1. Januar 2007.

 Perioden 
1. januar 2007 til 31. december 2013

Ved kommunesammenlægningen blev Ma-
ribo Kommune en del af Lolland Kommune. 

Som en følge af Kommunesammenlægnin-
gen blev der naturligvis også etableret et 
fælles beredskab som skulle dække hele 
Kommunen.

I denne sammenhæng blev Maribo Brand-
væsen en del af Lolland Brandvæsen.

Beredskabschef Finn Antonisen blev ud-
peget som Brandchef for Lolland Brand-
væsen.

Herudover var der tilknyttet 8 fuldtids 
medarbejdere.

Dette blev efter etableringen hurtigt øget 
til 11 medarbejdere.

Lolland Brandvæsen havde ved etablerin-
gen 8 brandstationer.

Det daglige beredskab blev fastholdt uæn-
dret; men blev pr 1. januar 2008 tilpasset 
efter et udbud af den samlede brandsluk-
ningsopgave.

Efter udbuddet af brandslukning blev an-
tallet af stationer reduceret til 7 da sluk-
ningsberedskabet efter beslutning i Lol-
land Byråd blev samlet i en kontrakt der 
dækkede hele Lolland Kommune.. 



Materielmæssigt blev det vestlige område 
af Lolland Kommune opgraderet, således 
at alt materiel var nyt. 

Beredskabet i den del der var det tidligere 
Maribo Kommune blev fastholdt uændret, 
dog med lidt opgraderinger på materiel 
siden. Bland andet blev tanksprøjten på 
stationen i Stokkemarke erstattet af en fa-
briksny tanksprøjte.

Lolland Kommune valgte at fastholde et 
stærkt frivilligt beredskab som blev sam-
mensat at tidligere frivillige i Nakskov 
Brandvæsen og Maribo Redningsbered-
skab.

I maj måned 2011 blev der etableret en 
fælles fysisk adresse for Lolland Brand-
væsen på Skibevej 2 i Maribo. Her kunne 
Brandvæsnet få mulighed for at udnytte 
den fordel det er at have alle medarbejde-
re samlet under et tag.

Perioden 1. januar 2014 ------

Som en følge af en kommende centralt 
besluttet strukturreform på beredskabs-
området, traf Byrådene i Lolland og Guld-
borgsund Kommuner, beslutning om at 
iværksætte en sammenlægning af Guld-
borgsund Redningsberedskab og Lolland 
Brandvæsen. Denne beslutning blev truf-
fet i august måned 2013. 

Herefter forestod et intenst arbejde med 
at få de vigtigste administrative strukturer 
på plads. 

Den 1. januar 2014 var Lolland-Falster 
Brandvæsen en realitet.

Brandvæsnet fik hoved adresse på Skibe-
vej 2 i Maribo. 

Beredskabschef og senere Beredskabsdi-
rektør blev Peter Søe.

Brandchef og senere viceberedskabsdirektør 
blev Finn Antonisen. 

Det operative beredskab blev fastholdt som 
tidligere da Brandkontrakterne der var gæl-
dende i de to Kommuner blev videreført. 

Stationerne i det tidligere Maribo Brandvæ-
sen blev fastholdt uændret. I 2016 blev der 
foretaget lidt kontrakttilpasninger som bla. 
betød at stationen i Maribo fik tilført en tank-
vogn og en slangetender udgik af beredska-
bet.

I skrivende stund arbejdes der på en ny 
brandslukningsaftale for hele Lolland-Fal-
ster. Det er planen at en ny kontrakt skal 
træde i kraft 1. januar 2020



Brandvæsnets vagtcentral

Maribo Brandvæsen har som alle andre 
Brandvæsner haft behov for at kunne, dels 
tilkalde sit mandskab og dels, da det blev 
teknisk muligt, at kunne kommunikere ved 
hjælp af landmobil radio til køretøjerne.

Tidligere tiders former for tilkaldesyste-
mer har været af vidt forskellig karak-
ter. Tilkaldesystemerne har strakt sig fra 
trommeslagere, trompeter, kirkeklokker, 
fast installerede klokker i brandmandska-
bets bolig, brug af luftværnssirener til nu-
tidens små lommebårne radioer.

Alle disse systemer har været et udtryk for 
det muliges kunst i forhold til den teknolo-
gi og økonomi der har været til rådighed.

Ved Brandvæsnets 250 år jubilæum i 1989 
var der en døgnbetjent vagtcentral på 
Falck`s redningsstation på Vesterbroga-
de i Maribo. Denne vagtcentral betjente 
brandstationerne i Maribo, Stokkemarke, 
Sakskøbing samt telefonudkald af mand-
skabet på Askø.
Her ud over betjente vagtcentralen alle 
Falck`s  Redningskorpsets øvrige aktivite-
ter på Midtlolland.
Vagtcentralen havde i øvrigt direkte tele-
fonforbindelse til de ligeledes døgnbetjen-
te vagtcentraler i henholdsvis Nakskov og 
Nykøbing Falster.
Al kommunikation imellem vagtcentraler-
ne foregik pr. telefon. Dette var ligeledes 
tilfældet i forhold til at modtage alarme-
ringer fra Politiets alarmcentraler i Nak-
skov, Rødbyhavn og Nykøbing Falster.
Al dokumentation og styring af udryk-
ningsopgaver skete på papirrapporter dog 
med en stempling af tidspunkter fra et 
elektrisk stempel ur.

Den 3. februar 1990 kl. 07.00 blev den 
elektroniske tidsalder indført på vagt-
centralen. Indtil da havde højeste tekno-
logiske landvinding på vagtcentralen nok 
været indførelse af den elektriske skrive-
maskine nogle få år før.

Den 3. februar 1990 blev disponeringssy-
stemet EVA indført på Falck´s vagtcentral. 
I samme anledning blev de tre Falck vagt-
centraler på Lolland-Falster samlet i Ny-
købing Falster.
Forventningerne var store til dette nye 
elektroniske vidunder der nu skulle styre 
alle Redningskorpsets aktiviteter herun-
der udkald af brandmandskab og kommu-
nikation med brandkøretøjerne.

Den 3. februar 1990 kl. 07.00 blev stikket 
trukket til det gamle vagtcentral system og 
det nye skulle tage over. Her skete så det 
som de pessimistiske mente at have forud-
set og alle vi andre havde frygtet.
Kort efter skiftet stod det hurtigt klart at 
der var nogle fejl i systemet som bevirkede 
at udkald af mandskab og kommunikation 
med køretøjer absolut ikke fungerede.

Ved hjælp af en vagtmester og en deltids 
brandmand med dyb interesse for elek-
tronik blev der hurtigt etableret et ma-
nuelt betjent nødsystem. Systemet bestod 
af en gammel elektrisk regnemaskine og 
en håndholdt NIROS 707 radio og en god 
portion ledninger og andet isenkram som 
kunne forbinde delene til det sendeudstyr 
der sad oppe i den høje sendemast.
Herefter var der for en kort periode igen 
en døgnbetjent vagtcentral på stationen i 
Maribo. Nødsystemet skulle betjenes af en 
af de to ”opfindere” da det for alle andre 
ikke rigtigt var gennemskueligt hvorfor 
det egentligt virkede.

Efter lidt opstarts vanskeligheder med 
EVA begyndte tingene at fungere bedre. 
Hen over de næste mange år frem til i 
dag er der sket en lang række flytninger 
og sammenlægninger af vagtcentraler på 
landsplan. Dette har betydet at Maribo 
Brandvæsen (nu en del af Lolland-Fal-
ster Brandvæsen) bliver betjent af Falck`s 
vagtcentral i Aalborg, som i øvrigt drives i 
et fælleskab med Region Nord og Nordjyl-
lands Beredskab.



Den teknologiske udvikling på vagtcentra-
lerne har været helt enorm, fra de gamle 
analoge systemer til højt specialiserede 
digitale systemer i dag. Af enkelte land-
vindinger kan nævnes udsendelse af na-
vigations data til brandkøretøjerne, som 
erstatning for den gode gamle KRAK kort-
bog. Automatisk udkald af mandskab på 
præcis den station der skal dække områ-
det og med det materiel som der er forud-
bestemt til den pågældende alarmerings-
type.

En ting som der dog ikke er gået af mode, 
er den dygtige vagtmester på vagtcentra-
len som kan hjælpe os når det går ”hedt 
til ” derude. Her er den menneskelige ka-
pacitet, endnu ikke mulig at erstatte helt 
med elektronik.

Den sidste vagt på den gamle vagt-
central. Stående vagtmester Finn 
Hansen Løj, sidende vagtmester 
Flemming Larsen
Bemærk ingen skærme; men kun 
en masse trykknapper.

Vagtmester Torben Jørgensen på den 
nye ”store” vagtcentral i Nykøbing F. 
kort efter åbningen i februar 1990
Bemærk, trykknapperne er der stadig.

Falcks brandvagtcentral i Aalborg 
anno 2019.
Vagtcentralen dækker en lang række 
Brandvæsner landet over og drives i 
fællesskab med Nordjyllands bered-
skab og Region Nordjylland.
.



Frivillige i Maribo Brandvæsen & Civilforsvar

Maribo Brandvæsen & Civilforsvar var 
navnet på Lolland Kommunes beredskab 
ved 250 års jubilæet i 1989.

Maribo Kommune havde i 1989 et særde-
les aktivt og stærkt frivilligt beredskab.

Grundlaget for at have et frivilligt bered-
skab skal findes i den daværende Civilfor-
svarslov som pålagde et antal kommuner 
at have en udvidet hjælpetjeneste som det 
var beskrevet i loven. Dette beredskab var 
som udgangspunkt dimensioneret til at 
kunne operere under krigsforhold. Som 
en følge deraf var det beredskab der skul-
le kunne mobiliseres meget omfattende. 
I denne krigsmæssige styrke spillede de 
frivillige en meget central rolle, da de fri-
villige udgjorde en stor del af lederperso-
nellet fra gruppeføre og opefter. I Maribo 
Civilforsvar, som den frivillige del blev be-
nævnt, blev der gjort rigtig meget ud af at

finde egnet personel som kunne tilbydes at 
få førings og ledelsesmæssige uddannelser 
på de centrale statslige skoler rundt om-
kring i landet. Et stort antal frivillige gen-
nemgik et bredt spekter af uddannelser, 
som der er mange der endnu den dag i dag 
har stor glæde af. 

Ved Beredskabslovens indførelse 1992/93 
blev hele det lovmæssige grundlag for det 
krigsmæssige beredskab væsentligt for-
andret.  Kommunerne var ikke længere 
forpligtet til at opretholde et krigsmæssigt 
beredskab i det omfang som de tidligere 
havde været. 

Lovændringen havde den virkning at store 
dele af det krigsmæssige beredskab blev 
nedlagt og mange steder blev den frivillig 
styrke ”arbejdsløs” Dette havde den følge-
virkning at den frivillige styrke svandt ind 
da der ikke længere var opgaver at løse.

Frivillige i brandvæsnet assistere jævnligt ved større indsatsopgave, med bla. Vandforsyning og 
brandslukning.



Den daværende Maribo Kommune valgte, 
i modsætning til mange andre Kommuner, 
med meget stor politisk opbakning, at ind-
lede et arbejde med at ændre opgavesæt-
tet for de frivillige i Brandvæsnet. Ændrin-
gen skulle ske, både på uddannelsen og på 
det materiel der skulle være til rådighed 
for den frivillige styrke. 

Baggrunden for et politisk ønske og en 
politisk accept af at gå imod strømme 
var, at den frivillige styrke igennem en 
årrække havde været særdeles aktive i 
lokalområdet og ikke mindst havde været 
en værdifuld resurse ved en række større 
hændelser op igennem 80 erne i Maribo 
Kommune med, Bla. mange stormskader 
og oversvømmelser.

Denne ressource ønskede politikkerne at 
holde fast i, om end det skulle koste lidt 
penge.

På trods af den markante reduktion af det 
krigsmæssige beredskab var det stadig 
muligt at gøre brug af de centrale statslige 
skoler til at uddanne frivillige befalings-
mænd m/k til en lang række funktioner, 
herunder nogle rigtig gode instruktørud-
dannelser.
Dette blev udnyttet i videst muligt omfang 
til gavn og glæde for både de frivillige og 
for Kommunens Beredskab.

I 1993 ændrede Maribo Brandvæsen og 

Civilforsvar navn til Maribo Redningsbe-
redskab.
Navneændringen kom som er følge af be-
redskabslovens indførelse og den deraf 
nye betegnelse ”Redningsberedskab” som 
var en følge af sammenskrivningen af 
Brandloven og Civilforsvarsloven.  

I perioden fra 1993 og til kommunesam-
menlægningen i 2007 var den frivillige 
styrke relativ konstant omkring 100 per-
soner.
Beredskabet blev løbende udviklet, såle-
des at materiel og uddannelse blev tilpas-
set fredstids opgaver.
Omlægningen fra krigsberedskab til freds-
tids beredskab gav hurtigt gode resultater. 
Den frivillige styrke deltog i løsningen af 
en lang række indsatsopgaver. Brandvæs-
nets frivillige bemandede bla. en ekstra 
tankvogn til brandslukning, et ekstra båd-
beredskab til eftersøgnings opgaver, lys-
materiel til belysning af større skadeste-
der, samt man power og materiel til store 
og langvarige indsatsopgaver ved over-
svømmelser og stormskader. 

Hertil kom en lang række opgaver som 
sikkerhedspersonel ved store midlertidige 
overnatninger, div. ro og sejlstævner, mad-
lavning til sportsstævner, hjælp ved større 
koncert arrangementer m.m.m.

I vinterperioder med større snefald var 
der en fast aftale med hjemmeplejen om 
transport af plejepersonel til kommunens 
borgere.

Brandvæsnets redningshunde træner flittigt, 
her som en demonstration ved ”blå blink i 
Gedser”

En række frivillige er uddannet til at bemande brand-
væsnets redningsbåde. Her i havnen i Gedser.



Sideløbende med deltagelsen i alle disse 
opgaver blev der gennemført et omfat-
tende uddannelses og øvelses program. 
Dels med uddannelser som var en del af 
det ”autoriserede” system og dels med ud-
dannelse som vi selv sammensatte, tilret-
telagde og gennemførte. Her kan nævnes 
terræn kørsel i vores 4x4 køretøjer, efter-
søgningskurser, træfældningskurser samt 
andre relevante uddannelser.

De frivillige instruktører gennemførte en 
lang række brandmandsuddannelser hvor 
der ofte var eksterne kursister med. Der 
var altid en meget høj beståelsesprocent 
på disse kurser når den afsluttende eksa-
men var gennemført.
Frivillige havde stadig mulighed for at del-
tage i kurser på statens centrale skoler, 
hvilket blev udnyttet i størst muligt om-
fang.

2007 blev Kommunalreformen en realitet.
Dette havde naturligvis også effekt på be-
redskabet. Kommunesammenlægningen 
gjorde at Vestlollands Redningsberedskab 
( Ravnsborg, Rudbjerg, Højreby og Nak-
skov Kommuner), Maribo Redningsbe-
redskab ( Maribo Kommune), og Rødby 
brandvæsen ( Holeby og Rødby Kommu-
ner) blev til et beredskab.
Beredskabet fik navnet Lolland Brandvæsen. 

Lolland Brandvæsen blev til efter to års 
intenst udredningsarbejde, som blev gen-
nemført af de tre Beredskabschefer i om-
rådet.

Beredskabschef Ole Hansen Rødby var ud-
peget som formand for arbejdsgruppen og 
forestod det store arbejde med at samle 
alle oplysninger sammen til et brugbart 
materiale som sammenlægningsudvalget(-
det senere første byråd i Lolland Kommu-
ne)  kunne bruge til at træffe de nødven-
dige beslutninger ud fra. Direktør Bjarne 
Hansen var kontakt direktør for arbejds-
gruppen.

En central del af Lolland Brandvæsen blev 
som ventet den frivillige styrke. 

I de tidligere kommuner havde der været 
et frivilligt beredskab i Nakskov og Ma-
ribo kommuner. Det blev besluttet at der 
fortsat skulle være et stærkt frivilligt be-
redskab i Lolland Kommune. Dette blev 
bekræftet ved, at Byrådet besluttede at de 
frivillige skulle have to pladser i Bered-
skabskommissionen. Sammenlægningen 
af de to frivilligenheder gik overordnet set 
godt. Sammenlægningen betød dog at der 
var en lille gruppe af frivillige der valgte 
at sig tak for denne gang og udtræde af 
styrken.

En af de mere fredelige opgaver 
som frivillige har påtaget sig i gen-
nem en lang årrækker er hjælp til 
eksempelvis afvikling af koncert 
arrangementer.

Brandvæsnets sama-
rittevagt levere før-
stehjælp ved sports 
arrangementer m.v.

Forplejningstjenesten 
benytter enhver lejlig-
hed til at producere 
mad i små eller store 
mængder.



Efter en del arbejde med at få strukturen 
på plads, begyndte frivilligstyrken at finde 
sine ben igen og i løbet af kort tid var akti-
viteterne igen oppe på fulde omdrejninger.  
Opgavesættet var som det tidligere kendte 
og der blev lagt rigtig mange timer i det 
frivillige arbejde. Dette indebar i øvrigt at 
Lolland Brandvæsens frivillige i 2009 blev 
årets frivillig by og blev tildelt årets frivil-
lig pris.
Hæderen blev overrakt af daværende For-
svarsminister Birgitte Lillelund Bech ved 
en højtidlighed på Kastellet.

I 2013 blev der indledt et arbejde med at 
sammenlægge Lolland Brandvæsen og Guld-
borgsund Redningsberedskab. Dette sket 
med baggrund i kommende centrale beslut-
ninger om, at Brandvæsnerne i Danmark 
skulle samles i større enheder, således at der 
kunne skabes nogle stærke beredskaber der 
kunne håndtere fremtidens udfordringer. 
Lolland og Guldborgsund kommuner ville 
komme processen lidt i forkøbet, for at sikre 
at beredskabet på Lolland-Falster forblev en 
enhed med lokal tilknytning.
Dette arbejde blev indledt medio 2013 og i de 
respektive byråd blev den endelig beslutning 
truffet ved byrådsmøderne i august samme 
år. 

Lolland-Falster brandvæsen var en rea-
litet 1. januar 2014 som et § 60 selskab. 
Der blev nedsat en bestyrelse (i daglig tale 
Beredskabskommissionen) bestående af 
borgmestrene fra de to kommuner, to by-
rådsmedlemmer fra hver kommune, to re-
præsentanter fra den frivillige styrk samt 
Politi Direktørens repræsentant.

Formandskabet i Bestyrelsen går på skift 
imellem de to Borgmestre med en valg pe-
riode af gangen. Den første formand for 
bestyrelsen blev Borgmester i Guldborgs-
und Kommune John Brædder.  I Jubilæ-
umsåret er Borgmester i Lolland Kommu-
ne Holger Schou Rasmussen formand for 
Beredskabskommissionen.

Den frivillige styrke fik igen en central pla-
cering i beredskabet da den bliver betrag-
tet som en meget vigtig del af det samlede 
beredskab. Dette bekræftes bla. ved at de 
to frivilligrepræsentanter i Beredskabs-
kommissionen er fuldgyldige medlemmer 
med stemmeret.

Der arbejdes fortsat intenst med at fast-
holde og styrke det frivillige beredskab 
dels med uddannelse og dels med en sta-
dig opgradering af materiel.

Frivillige fra Lolland Brandvæsen har modtaget årets frivilligpris fra Forsvarsministe-
ren ved en højtidlighed på Kastellet.



Tommy Nielsen 35 år i det frivillige beredskab.

Det hele startede i 1983, med at jeg kend-
te en som var ansat som depotmedhjælper, 
som i det der dengang hed Civilforsvaret. 
Han kom til mig en dag og fortalte at de 
skulle have et større arrangement i sam-
arbejde med Baronen på Aalholm slot.

Der skulle være et stort veteran rally på 
Lolland og de havde bedt Civilforsvaret om 
hjælp. Da der skulle bruges mange hjælpe-
re, blev jeg spurgt om jeg havde lyst til at 
hjælpe en weekend. Alle hjælpere blev in-
viteret med til den store fest og hvem ville 
ikke gerne med til sådan en fest.

Så jeg meldte mig som hjælper og fik en 
helt fantastisk weekend, hvor jeg mød-
te en masse fantastiske mennesker som 
var i Civilforsvaret. Jeg fik snakket en del 
med dem og fandt ud af hvad Civilforsva-
ret stod for. Det gjorde mig interesseret, 
så der gik ikke lang tid før jeg kørte ud på 
Civilforsvarsgården og skrev kontraktmed 
dem. Det blev starten til, indtil videre 35 
fantastiske år, med en masse gode oplevel-
ser og en masse uddannelse og en masse 
gode venner.

Der gik ikke ret lang tid, før jeg fandt ud 
af, at det der interesserede mig mest, var 
området inden for brand. Det fangede min 
interesse, når vi var til uddannelse.

Efter nogle år kom jeg videre på Delings-
føre og senere (1989) kom jeg på det man 
dengang kaldte ISL krig.

En dag kom vores leder og fortalte mig 
at de søgte deltidsbrandmænd, på Falck i 
Maribo og han synes jeg skulle søge ind, 
da jeg brændte så meget for det.

Så i 1987 blev jeg ansat som deltidsbrand-
mand på Falck i Maribo og senere i 1995 
blev jeg udpeget som holdleder på Falck. 
Jeg er nok en af de få som er uddannet 
holdleder på Falck, uden at være funkti-
onsuddannet. Da jeg havde uddannelse fra 
Civilforsvaret, fik jeg lov til at blive hold-
leder.

At være med i Civilforsvaret og samtidig 
være ansat i Falck, har aldrig været noget 
problem, tværtimod har jeg lært en masse 
som jeg kan bruge begge steder.

Jeg har prøvet at huske tilbage på nogle af 
de oplevelser jeg har haft i Civilforsvaret/
beredskabet.

Der er et par stykker som jeg husker rigtig 
godt.

Jeg kan ikke huske årstallet; men vi blev 
kaldt ind på gården og fik at vide om der 
var nogen af os, som havde mulighed for 
at tage over og pumpe vand på Lilleø, da 
øen var oversvømmet. Det ville kun tage et 
par dage. Jeg var så heldig at have en chef 
på mit arbejde, som gav mig fri.

Det endte med vi omkring 6 stykker som 
tog af sted til Lilleø.

Det blev ikke til 2 dage; men 8 dage, hvor 
vi var derover og pumpe vand.

Folkene på øen var super glade for at vi 
kom over og hjalp dem, tror det var der jeg 
fik øjnene op for at det er fantastisk ople-
velse at hjælpe andre, det gav mig i hver 
fald blod på tanden til at hjælpe folk i nød.



Stormen i 1999 er også en af dem jeg hu-
sker. Min familie og jeg stod og skulle til 50 
års fødselsdag, da jeg blev ringet op om jeg 
kunne møde med det samme. 10 minutter 
efter havde jeg sendt familien afsted til 
fødselsdag og jeg var på vej til gården. Det 
blev nogle hårde dage, da der var mange 
som skulle have hjælp, men mens man var 
på, fortrængte man trætheden, men da vi 
kom hjem efter stormen havde lagt sig, så 
var man færdig og brugt.

Jeg har været så heldig at jeg har væ-
ret med til at undervise nye brandfolk 
fra det første kursus som blev sat i gang 
i beredskabet, det har givet mig en mas-
se viden samt en masse kollegaer på hele 
Lolland-Falster. Det er sjovt at møde dem 
mange år efter og stadigvæk snakke om 
hvor sjovt vi havde det under deres ud-
dannelse.

Jazzen og Rocken i Maribo har jeg også 
deltaget i mange gange, men det er jo lidt 
over i en anden kategori, ikke at man ikke 
lærer noget, for det gør man bestemt.

Man er jo sammen med andre i mange ti-
mer og folk ændre sig jo sig når trætheden 
melder sig, så her drejer det sig om at ac-
ceptere at man skal have løst en opgave 
uden at folk river hovedet af hinanden.

Hvert andet år er vi til landsstævne, hvor 
vi udfordre andre beredskaber fra hele 
landet, det er noget man ser frem til, da 
man møder en masse mennesker, man en-
ten har været på skole med eller har væ-
ret på indsats sammen med, det er et par 
festlige dage.

Ikke mindst er man sammen med sine kol-
leger fra det lokale beredskab og der lære 
man hinanden rigtig godt at kende.

Det sidste skud på stammen er projekt 
brandkadetter.

Det er et super godt initiativ. Der er så 
mange nye udfordringer som man skal 
tage højde for. Unge mennesker som ger-
ne vil ind i beredskabet af den ene eller 
anden grund.

Det giver en så mange fede oplevelser, som 
man kan leve længe på, bare det at de en-
gang imellem kommer og vil snakke om 
andet og man føler at med den livserfaring 
man har fået igennem livet, kan hjælpe 
dem til at tænke anderledes, det er guld 
værd.

Ud over de nævnte indsatser er der man-
ge flere jeg kunne skrive om, men tror det 
ville blive til en hel bog.

En ting man har fået, som overgår alt 
andet, er at man har fået en masse gode 
kolleger, som står klar hvad enten det er 
i uniform eller i privatlivet, så ved man at 
der altid er en som har tid til at hjælpe en 
hvis man har behov for det.

Det har også haft en stor betydning i mit 
private liv.

Gik ud af skolen i 10. klasse. Valgte at fin-
de et job med det samme, da skolen ikke 
interesserede mig.

Mange sagde til mig at man skulle have en 
uddannelse eller ville jeg bare blive lønsla-
ve. I dag er jeg driftsleder på 13. år ) har 
været der siden 1986), på en møbelfabrik, 
hvor jeg har 35/40 ansatte under. Dette 
skyldes 100% alle de kurser jeg har fået 
igennem beredskabet, hvor jeg har lært at 
lede folk under diverse indsatser.

Hvad der også glæder mig i mit private liv, 
er at jeg har en søn som er gået samme vej 
som mig. Han har samme glæde som jeg 
ved at gøre en forskel. 



Frivillig Jørn Erik Pedersen

Navn:
Jørn Erik Pedersen

Frivillig:
Indmeldt i Maribo Civilforsvar den 21. 
marts 1985

Funktion som frivillig:
Enhedsleder for indkvarterings- og for-
plejningstjenesten ved Lolland Falster 
Brandvæsen.

Hvad motiverede dig til at melde dig 
som frivillig i beredskabet:
Det startede med at Asta (min kone) blev 
lokket af hendes frisør (Hother Jacobsen) 
som var leder af signalsektionen ved Ma-
ribo Civilforsvar. Da hun kom hjem efter 
første undervisningsaften, så jeg det mate-
riale som hun havde med hjem, da fik jeg 
interesse i at jeg også kunne tænke mig at 
være med.

Da jeg har haft en fortid i hæren på 8 år, 
hvoraf de sidste 2 år som signalbefalings-
mand i en kampvognseskadron, så kom 
det gamle gen frem igen.

Asta sagde til Hother at jeg godt kunne 
tænke mig at være med, svaret var, at jeg 
godt måtte komme med næste gang, så 
kunne han se om han kunne bruge mig.

Resultatet blev at jeg godt måtte være med 
i signalsektionen, hvor det så endte med 
at jeg blev hans næstkommanderende og 
senere overtog jeg signalsektionen som le-
der.

Kompetenceudvikling – kurser m.v.:
Startede med signaluddannelse lokalt, 
herefter følger gruppefører signal, holdle-
der signal, voksenpædagogisk uddannelse, 
signalinstruktøruddannelse, ABC-faglig, 
almen stabskursus, udvidet stabskursus.

Underviser i dag i kommunikationstjene-
ste, indkvarterings- og forplejningstjene-
ste samt landmobile måleberedskab.

Hvor meget tid bruger du på det frivil-
lige arbejde:
Bruger mange timer da IKV/FPL-tjenesten 
bruges meget, pt. for 2017 ca. 240 timer.

Hvad føler du, at du på det personlige 
plan får ud af det:
 Jeg er med til at opretholde det frivillige 
beredskab, samt med til at hjælpe i krises-
ituationer og andre katastrofer.

Øvelser:
Deltaget i diverse lokale øvelser, øvelse 
med overnatning i Næstved øvelsesom-
råde, øvelse med overnatning i Østofte 
forsamlingshus, øvelser i kommandocen-
tralen, øvelse med overnatning i kom-
mandocentralen, øvelse i Guldborgsund-
tunnellen.

Har du været indsat i skarpe 
situationer:
Oprettet kommandocentral ved diverse 
storme og oversvømmelser, FPL af mi-
granter i Rødbyhavn, fremstilling og ud-
levering af FPL til brandmandskab ved 
diverse brande, fuld forplejning til 150 i 4 
dage til Brandkadettræf på Femø.

Oplevelser generelt:
Sammenhold og socialt kammeratligt 
samvær. 



Lolland-Falsters Brandvæsens Orkester

I en årrække har der været tilknyttet et or-
kester til Brandvæsnet. Først til Nakskov 
Brandvæsen, herefter Lolland Brandvæ-
sen ved Kommunesammenlægningen i 
2007 og afslutningsvis til Lolland-Falster 
Brandvæsen.

Lolland-Falster Brandvæsens orkester 
blev nedlagt i det tidlige forår 2019.
Efter en årrække med mange tiltage for 
at tiltrække nye orkestermedlemmer måt-
te det konstateres at det ikke længere var 
muligt, at fastholde en størrelse på orke-
stret, som sikrede at der kunne gennemfø-
re øvelser og koncerter. 

Orkestret havde sin oprindelse på Nak-
skov skibsværft og ved lukningen af værf-
tet, blev orkestret tilknyttet Brandvæsnet. 
Orkestret var en selvstændig forening med 
egen økonomi og bestyrelse; men med en 
organisatorisk placering hos Brandvæsnet.
Igennem hele perioden har orkestret væ-
ret fantastiske ambassadører for Brand-
væsnet i både ind og udland.

Dorthe Frederiksen, sidste leder af
Lolland-Falster Brandvæsens Orkester



Brandkadetter i Lolland-Falster Brandvæsen

I maj 2016 startede en gruppe af frivillige i 
Lolland-Falster Brandvæsen med at kort-
lægge mulighederne for etablering af 
brandkadetter i Lolland-Falster Brandvæsen.

Resultatet af det arbejde gjorde, at bered-
skabskommissionen i juni 2017 beslutte-
de, at der skulle sættes fokus på etablering 
brandkadetter i Lolland og Guldborgsund 
kommune med følgende formål:

  
 

Via uddannelse, som brandkadet, at 
modne unge i alderen fra 13 – 16 år 
til uddannelse, job og foreningsliv. 

At lave et skræddersyet tilbud, der 
med faglig og personlig udvikling er 
med til at give de unge selvtillid, og 
flytte deres grænser. 

De unge bliver også en del af et vær-
difuldt voksenfællesskab, som kan 
være med til at modne dem, og hjæl-
pe dem på vej.

Gennem samarbejde med offentlige 
og private aktører at skabe uddan-
nelsesmæssige og jobmæssige suc-
ceser for de unge, der er en del af 
projektet. 

•    

•    

•    

•    

Bandkadet hold 1 ved Lolland-Falster Brandvæsen blev i hele deres forløb fulgt tæt af TV 2 øst. Dette 
blev der en udsendelsesrække ud af. Her fulgte vi kadetterne igennem hele forløbet i tykt og tyndt.
Udsendelsesrækken har efterfølgende været vist på TV 2 øst og efterfølgende på de øvrigt regionalekanaler 
landet over.

Den 21. juni 2017 blev der rekrutteret 
brandkadetter fra Stormarkskolen, By- 
skolen og Ravnsborgskolen, hvilket re-
sulterede i, at vi modtog 22 ansøgninger, 
hvor alle blev indkaldt til en samtale. Efter 
samtalen blev der udvalgt 12 unge i alde-
ren fra 13 – 16 år.   

12 meget spændte brandkadetter starte-
de op den 8. september 2017 med en ry-
ste-sammen-weekend, hvor brandkadet-
terne for første gang trådte ind i en verden 
med blå blink, udfordringer, og grænser, 
der skulle blev flyttes.

Herefter gennemgik brandkadetterne 
et uddannelsesforløb, som består at et 
grund-  og praktikforløb på i alt 72 timer 
fordelt over en periode på et halvt år. Un-
der uddannelsen mødte brandkadetterne 
bl. andet udtryk som HT, C og D, Hjerte 
lunge redning, redningsstiger, røgdykke-
rapparat og meget mere. 

21. marts var det første hold brandkadet-
ter færdige og afsluttede deres uddannel-
sesforløb med en flot opvisning for ca. 130 
fremmødte, heri blandt borgmesteren fra 
Lolland Kommune, som også overrakte 
brandkadetternes deres uddannelsesbevis.



Ud af de 12 brandkadetter, som starte-
de, valgte de 11 at fortsætte i ungdoms-
brandkorpset. I ungdomsbrandkorpset vil 
brandkadetterne blive klædt yderligere på 
til at kunne gennemføre den rigtige brand-
mandsuddannelse.

Brandkadetterne er meget værdifulde for 
Lolland-Falster Brandvæsen. Disse unge 
mennesker er med til at skabe grundlaget 
for fremtidens brand og rednings mand-
skab.

Brandkadetterne og ungdomsbrandkorp-
set i Lolland-Falster er meget aktive og 
deltager gerne i de aktiviteter de bliver 
tilbudt. 

Det er en fantastisk udvikling disse unge 
mennesker gennemgår på meget kort tid. 
Dette skyldes i høj grad et meget engage-
ret instruktørkorps, hovedsagligt beståen-
de af frivillige ved Lolland-Falster Brand-
væsen.

Det er sandsynligt at en del af disse unge 
mennesker har fundet en interesse som vil 
følge dem resten af livet.

Uddannelsen af nye hold med Brandka-
detter fortsætter løbende som en aktiv del 
af Lolland-Falster Brandvæsen.

Brandkadetterne uddannes efter de 
samme principper som alle andre 
brandmænd. Dog tilpasset deres alder.

Slangeudlægninger og brandbe-
kæmpelse er en vigtig del af ud-
dannelsen. Her indlæres forståel-
se af at arbejde som et hold.

En grundig uddannelse i førstehjælp har 
høj prioritet og er et gennemgående tema 
under hele kadet uddannelsen.



Øvelser og Uddannelser i Brandvæsnet

Øvelser og uddannelser er et meget vig-
tigt element i Brandvæsnet. Igennem en 
lang årrække har Maribo Bandvæsen ud-
dannet en del af det brandmandskab der 
skulle bruges på Lolland-Falster.

Uddannelserne er gennemført af egne og 
eksterne instruktører der med høj kva-
litet har uddannet i en bred vifte af em-
ner som er nødvendige for Brandvæsnets 
mandskab.

Af emner kan nævnes Grund og funkti-
onsuddannelse indsats, div førstehjælps-
uddannelse, speedbåds bevis, træfæld-
nings kurser m.m. 

 

Som en forbedring af mulighederne for at 
give uddannelserne så høj en kvalitet som 
muligt har Lolland-Falster Brandvæsen 
i 2017 startet opbygningen af nye øvel-
sesfaciliteter. Øvelsesbygningen rummer 
overtændingsfaciliteter og faciliteter til 
alle former for brand og redningsindsats. 
Bygningen vil være i en fortsat udvikling 
således at den fortløbende kan opgraderes 
til nye øvelsesmomenter.    

Også til søs skal der øves.
Her en øvelse på Bandholm havn

Lolland-Falster Brandvæsens nye øvelses 
anlæg på Skibevej.



Røgdykkerøvelse på Beredskabsstyrelsens øvelses anlæg i Ladby

Øvelser skal indeholde elementer der udfordre brandmanden



Uddannelse er en vigtig del af 
brandmandens tilværelse. Her en 
vordende brandmand der slukker 
en mindre brand.

Under uddannelsen til brandmand bliver kursisterne teste til det yderste under sikre og 
kontrollerede forhold. Dels ved at lære at trænge ind i brændende rum og dels ved at lære 
at kontrollere en begyndende overtænding, i et brændende rum.



Indsatsopgaver

Tidligt om morgenen den 29/11- 2013 blev Lolland Brandvæsen kaldt ud til bygningsbrand.

Dette er der i sig selv ikke noget usædvanligt i. 

Det usædvanlige bestod i at der inden for et ganske kort tidsrum indløb 5-6 meldinger om 
bygningsbrand rundt omkring på Midtlolland. Det vist sig senere at der var tale om en 
række påsatte brande som udfordrede Brandvæsnet. Mest besværlig skulle en brand i et 
nedlagt tømrerværksted i Nørreballe vise sig at være. Bygningen var ombygget af mange 
gange med det resultat at der var en masse skjulte hulrum hvor branden kunne vandre 
rundt i hele bygningen. Der var denne dag indsat styrker fra alle stationer og mandskab og 
materiel fra det frivillige beredskab samt Bredskabsstyrelsen.

Indsatsen var endeligt afsluttet næste morgen hvor brandvagten blev inddraget.



Naturbrande er ind imellem en udfordring for brand-
mandskabet. Ikke mindst sommeren og høsten 2018 vil 
blive husket som ekstremt tør.                                                     
Den langvarige tørke bevirke-
de en stort antal markbrande 
som satte brandvæsnets ope-
rative kapacitet under pres.

Brandvæsnets opgaver er mang-
foldige. Her en stor mobilkran 
der er væltet under en  løfte op-
gave i Nakskov.

Til tider er det voldsomme opgave brandvæsnet 
står overfor. Her en stor lagerbygning på havnen 
i Sakskøbing, der ved Brandvæsnets ankomst er 
fuldt overtænd.



Den 8. marts 2017 udbryder der brand i den gamle biografbygning i Nakskov. Bygningen 
ligger inde i den gamle bykerne hvor husene ligger meget tæt eller er sammenbyggede. 
Beliggenheden i den del af byen bevirkede at der, i en del af brandforløbet var risiko for 
brandspredning til nabo bygninger. De forholdsvis smalle stræder og gader bevirkede at 
der var vanskelige arbejdsforhold for det indsatte mandskab. Det lykkedes, ved en massiv 
indsats, at forhindre branden i at sprede sig til andre bygninger. Bygningen udbrændte 
stort set og er efterfølgende revet ned.

Ind imellem har Brandvæsnet selv 
brug for Brandvæsnet.

Under en udrykning til en bilbrand 
bryder indsatslederbilen i brand. 
Det lykkedes indsatslederen af red-
de sig ud uden de store skrammer. 

Bilen blev totalskadet.



Brand i villa midt i Maribo. 3. december 1992
Branden startede tidligt på dagen med ”røglugt i soveværelse” 
Dette skulle vise sig at blive en særdels vanskelig brand at bekæmpe. Villaen var renoveret 
og ombygget løbende med det resultat at der var rigtig mange skjulte hulrum hvor branden 
kunne vandre.
I tilgift var etageadskillelsen isoleret med spagnum som gav god næring til brandspredningen.
Alle ombygninger var lavet særdeles solidt og var næsten umulige at skille ad så ilden kunne 
standses.
Brandslukningen stod på hele dagen, hvor der blev gjort mange anstrengelser for at standse 
ildens hærgen.
Slutresultatet blev en totalskade af bygningen.



Lolland Kom
m

unes Trykkeri 




