
16 FængselsForbundet nr. 6 / JunI 2015

røgdyKKere 
i aKtion
Statsfængslet Østjylland har som et af de eneste 
steder i landet uddannet egne røgdykkere og 
akuthjælpere. De kom i aktion på en stor øvelse i 
maj. To personer blev reddet ud af flammerne. 
Den sidste klarede det ikke.

Af Søren Gregersen

Alt åndede fred og ro onsdag den 20. maj, da Jannie brønnum 
Jacobsen og leif Hansen mødte på arbejde. de vidste intet 
om, at de kort tid senere ville kravle rundt i blinde for at 
finde tre indebrændte personer.

Helt bevidst var betjentene ikke blevet briefet om, at dagen 
skulle bruges på øvelse for brandberedskabet i statsfængslet
østjylland. Af samme årsag blev fagbladets journalist venligt 
bedt om at dæmpe sig, da han ankom. officielt var han 
kommet for at skrive om de nye røgdykkere og akuthjælpere,
ikke for at skrive om en brandøvelse. så få som muligt vidste 
besked. 

Klokken 10 går røgalarmen i afdeling C. røgen fra en røg-
maskine vælter ud af køkkenet. nu bliver hele fængslet klar 
over, at der er noget i gære. 

den første hjælper som når frem til branden, er fængsels-
betjent John Møller. som indsatsleder er det hans rolle at 
danne sig et overblik over situationen, sætte de tililende 
kollegaer i gang med redningsaktionen, oprette første-
hjælpspladser og bistå Horsens brandvæsen.

Han får noget at se til. Inden timen er omme, har han været 
med til at koordinere en redningsaktion, som omfatter over 
40 brandfolk, røgdykkere, sygeplejersker og hjælpere samt 
seks brandkøretøjer og ambulancer.

Få minutter senere kommer de første akuthjælpere løbende 
til. og kort efter ruller Jannie brønnum Jacobsen og leif 
Hansen ind på ladet af en John deere traktor. de havde 
været forbi hovedvagten for at hente røgdykkerudstyret.

røgdykkerne får at vide, at to betjente og en indsat var 
savnet inde i røgen. Iført masker og iltudstyr finder de 
hurtigt den første; en betjent som ligger bevidstløs tæt ved 
udgangen. Ham redder de ud til de ventende akuthjælpere 
og sygeplejersker.

Kvart over ti ankommer Horsens brandvæsen med flere 
røgdykkere. de begiver sig straks ind i røgen sammen med 
fængslets røgdykkere. 

røgen vælter nu ud foran bygningen, hvor der har samlet 
sig en større forsamling af redningsfolk og tilskuere. ti mi-
nutter senere er branden slukket, men de tilskadekomne er 
stadig ikke fundet.

Problemet er, at røgen er så tæt, at man ikke kan se en 
meter frem for sig. røgdykkerne bliver nødt til at gå syste-
matisk til værks og kravle fra celle til celle.

Fem minutter senere finder de dog den anden betjent og 
redder ham ud. og kort tid senere lykkes det at finde den 
indsatte, som også bæres ud.

dermed er alle tilskadekomne fundet og i behandling på 
førstehjælpepladserne. de to betjente klarede skærene, 
lyder meldingen. den indsatte desværre ikke. Han lå for 
længe i røgen. realistisk set var han blevet kvalt, inden 
hjælpen nåede frem.

stoR disCiPlin
det til trods var der dog stor tilfredshed med øvelsen, hvor 
fængslets nyuddannede røgdykkere og akuthjælpere for 
første gang var i aktion.

øvelsesleder Per drehn-Knudsen hæfter sig særligt ved den 
disciplin, som øvelsen blev afviklet med: ”der var tale om 
en virkelig god ledelse af aktionen. Alle var disciplinerede. 
det er netop det, som vi har arbejdet med. At få struktur på 
tingene, så alle ikke bare løber rundt.”

Han nævner som eksempel den gule vest, som indsatslederen 
havde på: ”det virker måske komisk med sådan nogle veste, 
men det betyder utroligt meget, at alle ved, hvem der leder 
og fordeler arbejdet, når tingene går stærkt.”

de to røgdykkere var også glade for aktionen. de ville dog 
gerne have været fremme endnu hurtigere: ”det er små 
ting, som skal justeres. Vi manglede for eksempel flere 
nøgler, men arbejdet med brandvæsenet fungerede rigtig 
godt,” siger leif Hansen.

lokAlkendskAb hAR stoR betydninG
Indsatsleder fra Horsens brandvæsen, søren stidsen, 
anbefaler alle fængsler at have et tilsvarende beredskab 
som østjylland.

For brandvæsenet er det nemlig utrolig vigtigt, at der er folk 
til stede på et ulykkessted med lokalt kendskab og overblik.

”da jeg nåede frem, fik jeg en god orientering fra fængslets 
indsatsleder. det betød, at jeg hurtigt fik overblik over 
situationen.”

Han roser også de lokale røgdykkere og akuthjælpere: 
”ressourcepersoner er ekstremt vigtige. når man går ind i et 
røgfyldt lokale, har det stor betydning, at man har folk med, 
som kender stedet. det kan i sidste ende betyde forskellen 
på liv eller død.” 

ARbEJDSMIlJØ

Klokken 10.00:  Brandalarmen går i afdeling C
Klokken 10.02: Fængslets indsatsleder når frem
Klokken 10.04:  De første akuthjælpere når frem
Klokken 10.09:  Fængslets røgdykkere når frem
Klokken 10.10:  Indsatsleder fra Horsens 
  Brandvæsen ankommer
Klokken 10.13:  Første person reddes ud
Klokken 10.15:  Første brandbil ankommer
Klokken 10.16:  Første ambulance ankommer
Klokken 10.25:  Anden ambulance ankommer
Klokken 10.30:  Branden er slukket
Klokken 10.35:  Anden person reddes ud
Klokken 10.37:  Sidste person reddes ud
Klokken 10.50:  tredje ambulance ankommer
Klokken 11.00:  Øvelsen afblæses

” når man går ind i et røgfyldt 
lokale, har det stor betydning, at 

man har folk med, som kender stedet. 
det kan i sidste ende betyde forskellen 
på liv eller død,” siger indsatsleder 
søren stidsen fra Horsens brandvæsen.

Jannie Brønnum Jacobsen 
og Leif Hansen ankommer 
til branden.


