
Ved Per Hansen Tømrerfirma ApS 
i Rønde er indehaver Per Hansen 
og tre af de fire ansatte tømrere 
deltidsbrandmænd. „Jeg synes, 
det er en rigtig god idé at være 
brandmand, men man skal også 
ville det, og jeg presser ikke nogen 
til det,“ siger Per Hansen. „Det er 
sikkerhedsmæssigt et stort plus på 
arbejdspladsen, da brandfolkene har 
set, hvordan det KAN gå og er gode 
til at se fremad og forudse faren, 
inden der sker noget.“

Sammenhold i ny bonusfamilie
Tømrer Michael Jensen blev ansat i 
2014, hvor han netop også var fær-
diguddannet deltidsbrandmand. Han 
fortæller, hvordan han oven i alt det 

andet har fået 
en ny bonusfa-
milie. „Når vi i 
brandbilen er til 
Open by Night i 
Rønde, tirsdags-
træf på Kalø og 
sommerfester 
m.m. uden at 
få løn for det 

det, er det jo både fordi vi har det 
godt sammen og gør det for en god 
sag,“ siger Michael og tilføjer, at det 
også er meget tillidsbetonet at være 
brandmand. „Du ved jo ikke, hvem 
du skal være makker med, den dag 
alarmen går, og du trækker i røgdyk-
kerudstyret. For at kunne leve op til, 
at vi altid går to ind og to ud, må vi 
kunne stole på hinanden.“

En deltidsbrandmand får et fast 
månedshonorar samt løn under 
uddannelse og ved udrykning og 
skal kunne stille på stationen senest 
fem minutter efter, at alarmeringen 
lyder på bipperen. „Mens vi sidder 
her ved bordet og snakker, har vi 
begge bipperen tændt, og når vi 
om lidt kører ud på arbejdsopgaver 
længere væk, slukker vi den, så 
man på stationen kan se, at vi ikke 
er til rådighed,“ fortæller Per. „Jeg 
kan altid bede en medarbejder 
om at slukke for bipperen, hvis en 
arbejdsopgave kræver det, og skulle 
alarmen lyde, mens vi i regnvejr er 
ved at lukke taget på et hus, kan vi 
med et tryk på en knap altid melde 
tilbage, at vi ikke har mulighed for 
brandmandsopgaven.“ Han møder 
stor forståelse for nogle timers 
forsinkelse i arbejdet ved eventuel 
alarmering. „Jeg har aldrig haft en 
dårlig kundeoplevelse på grund af, at 
vi måtte rykke ud.“

Tre deltidsbrandmænd  
på værkstedet i Hornslet
Ved Inter Roll Nordic A/S i Hornslet 
er tre af de syv ansatte på værkste-
det deltidsbrandmænd, og det er til-
fældighedernes spil, der har gjort, at 
de tre brandmænd, Lars Andersen, 
Carsten Møller Jensen og Michael 
Urbak er endt sammen på denne 
arbejdsplads.

„De er billigere end at investere i 
et sprinkleranlæg,“ siger værkfører 
Carsten Borkholm med blink i øjet 
til de tre ved den sidste kop kaffe 
inden fyraften. Han er ikke selv 
brandmand. „Men det er nu også 
betryggende at vide, at vi har tre 
førstehjælpere her på værkstedet.“

Der er i Hornslet 15-20 årlige 
udrykninger i dagtimerne inklusive 
weekender, og der har ikke været 
problemer i forhold til arbejdsplad-
sen. „Så længe de finder ud af at ad-
ministrere det som hidtil, er det bare 
rigtig fint. Og de kan jo altid slukke 
for bipperen i de travleste timer.“

Der er løbende behov for nye folk
De to brandmænd, Lars og Carsten, 
bor i Rønde og er uden for arbejds-
tiden tilknyttet stationen der, mens 
de rykker ud fra stationen i Hornslet, 
hvis alarmen går i arbejdstiden. 
Michael Urbak bor i Hornslet, og 
foruden brandmandsjobbet har han 
som stationskoordinator ansvaret 
for stationen i Hornslet. „I løbet 
af de næste 1-2 år går tre deltids-
brandmænd på pension, så vi er 
på udkig efter deres afløsere. Fra 
1. april næste år lukker stationen i 
Lystrup, så vi kan også se frem til 
flere udkald, da 
vi i nogle tilfælde 
skal hjælpe til i 
det dæknings-
område.“

Han opfordrer 
folk i Hornslet-
området til 
at overveje 
brandmands-
vejen og henvende sig, hvis de vil 
høre nærmere. For tiden er der 
foruden i Hornslet også behov for 
nye deltidsbrandmænd i Hadsten, 
Kolind, Ebeltoft og Fjellerup.

„Alderen spænder vidt. Lige nu 
er der eksempelvis en 55-årig under 
uddannelse i Grenaa.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Djursland bæres oppe af positive arbejdsgivere.
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  JEG HAR ALDRIG 

HAFT EN DÅRLIG 

KUNDEOPLEVELSE PÅ 

GRUND AF, AT VI MÅTTE 

RYKKE UD

  DET ER NU OGSÅ 

BETRYGGENDE AT 

VIDE, AT VI HAR TRE 

FØRSTEHJÆLPERE PÅ 

VÆRKSTEDET


