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Da redningskrigen rasede
Af Mikael Lund
RIVALER | Falck og Zonen er

dansk redningshistories altoverskyggende rivaler. 1. januar var det 50 år siden, at de
to redningskorps begravede
stridsøkserne – også i Nr.
Snede og Brædstrup.
I over 30 år var landets redningsberedskab delt mellem to
kamphaner: Falcks Redningskorps og Zone-Redningskorpset, der eksisterede fra 1930 til
1963.

Der blev ofte slået alarm
til både Falck og Zonen, som
kørte om kap til ulykken. Konkurrencen på vejene skyldtes,
at redningstjenesterne kun fik
penge, hvis de havde en patient med hjem, fortæller stationsleder Klaus V. Hebsgaard
fra Falck.
- Særlig beretningerne om,
hvordan det redningskorps,
der kom sidst til et skadested,
parkerede så tæt på rivalernes
ambulance, at bagdøren ikke
kunne lukkes op, gør indtryk i
dag, siger Klaus V. Hebsgaard.

De to redningskorps dominans er iøjnefaldende, og helt
indtil 1962 indtog Falck og
Zonen deres positioner i hvert
sit ringhjørne, om end Falck
hele tiden var størst.
1. januar 1963 stoppede kappestriden endegyldigt, efter at
Falck overtog aktierne i ZoneRedningskorpset, og i en periode på ti år hed virksomheden
Falck-Zonen. Siden 2009 er
ambulancekørslen i den sydøstlige del af kommunen blevet varetaget af Responce.

Den nye Falck Zonen station i Nørre Snede 1964. Stationsleder Peter Gammelgård viser stolt
vogne frem fra de sammensluttede korps (foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen.
Fotograf ukendt.).
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for 24. januar
til 30. januar
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7020 2405
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DANMARKSPREMIERE
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Alle dage kl. 20.30

THE IMPOSSIBLE

Ambulancekørsel midt i tresserne. Der er sket en ulykke på hovedvej A13 ved Hampen, ambulancen rykker ud og alle hjælper med at få patienten på båren. Ikke noget med behandling,
bare af sted til sygehuset. Redderen med spidsbukser er formentlig en kranredder, der lige er
kommet hjem fra en tur og ikke har nået at skifte til pæn uniform, men blot har fået kedeldragten af (foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen. Fotograf ukendt.).
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Torsdag kl. 20.45
Fredag kl. 18.15
Lørdag-søndag kl. 13-45
Mandag-onsdag kl. 20.45

JAGTEN
Torsdag-fredag kl. 18.15
Lørdag-søndag kl. 13.30 + 18.15
Mandag-onsdag kl. 18.15

LIFE OF PI - 3D
Alle dage kl. 18.00
Fredag dog kl. 13.00
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ZAMBEZIA
Alle dage kl. 16.00
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MAX PINLIG 3 - PÅ ROSKILDE
Alle dage kl. 16.00
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www.toerring-gym.dk.
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