
Deltagelse	  i	  Øvelses	  i	  Spanien	  23-‐	  24	  maj	  2013.	  

Deltager	  var	  Jens	  Cassøe	  	  

Henrik	  Jørgensen	  

Thomas	  Johansson	  	  

Jesper	  Thomsen	  

Vi	  var	  inviteret	  til	  og	  deltage	  i	  Øvelse	  i	  Cartagena	  i	  Spanien	  af	  
Bomberos	  en	  acción.	  Modtagelsen	  var	  meget	  hjertelig	  og	  vi	  følte	  
os	  fra	  starten	  af	  meget	  velkommen.	  Vi	  var	  meget	  beæret	  over	  
vores	  spanske	  kollegaers	  velkomst	  og	  gæstfrihed.	  

Vi	  blev	  indkvarteret	  på	  Brandstationen	  i	  Cartagena	  som	  dækker	  
et	  område	  i	  en	  radius	  på	  40	  km	  inklusiv	  en	  fabrik	  som	  laver	  alt	  i	  
kemiske	  produkter.	  Der	  var	  altid	  ca	  14	  –	  16	  mand	  på	  vagt	  som	  
udføre	  alle	  opgave	  i	  brand	  og	  redning	  og	  de	  velkendte	  opgaver	  
som	  kat	  i	  træ	  og	  nedtagning	  af	  hvepsebo.	  

	  Det	  præcise	  antal	  på	  vagt	  kunne	  de	  ikke	  helt	  oplyse,	  men	  der	  kan	  
altid	  køre	  2	  køretøjer	  med	  6	  mand	  i	  hver,	  og	  derefter	  var	  det	  
vagtcentralen	  i	  staten	  Valencia	  der	  bestemte	  hvem	  der	  skulle	  
køre	  hvilke	  opgaver	  hvis	  der	  opstod	  flere	  samtidige	  hændelser.	  	  

Til	  og	  dække	  de	  forskellige	  opgaver	  havde	  de	  et	  meget	  bredt	  
udvalg	  af	  køretøjer	  som	  her	  nævnes	  i	  flæng,	  dykkervogn,	  3	  
stigevogne,	  2	  sprøjter,	  en	  skovbrand	  slukningsvogn,	  
redningsvogn,	  miljøvogn	  og	  diverse	  trailer	  med	  pumper	  og	  udstyr	  
til	  højderedning	  på	  grund	  af	  de	  mange	  bjerge.	  Derudover	  var	  der	  



selvfølgelig	  diverse	  små	  køretøjer	  som	  varevogne	  og	  personbiler,	  
i	  alt	  tale	  vi	  15	  brand	  og	  rednings	  køretøjer	  samt	  special	  køretøjer	  	  
samt	  de	  nævnte	  personbiler.	  Der	  blev	  stillet	  spørgsmål	  omkring	  
hvordan	  alle	  disse	  køretøjer	  blev	  bemandet	  men	  sprogbarrieren	  
gjorde	  dette	  lidt	  svært	  og	  en	  endelig	  konklusion	  blev	  opgivet.	  	  

Til	  selve	  øvelsen	  blev	  vi	  iklædt	  arbejdstøj	  og	  kom	  til	  og	  deltage	  
med	  de	  øvrige	  deltagere	  som	  kom	  fra	  hele	  regionen	  og	  som	  i	  
øvrigt	  selv	  havde	  betalt	  for	  deltagelse,	  prisen	  var	  400	  euro	  for	  
ikke	  medlemmer	  af	  BEA	  og	  100	  euro	  for	  medlemmer.	  Vi	  var	  
inviteret	  og	  skulle	  ikke	  betale	  for	  deltagelse,	  samt	  havde	  de	  
sørget	  for	  der	  var	  en	  tolk	  som	  kunne	  engelsk.	  

Øvelsen	  omhandlede	  alle	  de	  områder	  hvor	  BEA	  kan	  gøre	  en	  
forskel	  ude	  i	  verden	  som	  bland	  andet	  omhandler	  frigørelse	  i	  
sammenstyrtet	  bygninger	  (USAR),	  højderedning,	  eftersøgning	  
med	  hunde	  og	  vandrensning	  i	  katastrofe	  ramte	  områder.	  	  	  

Vi	  blev	  gennem	  hele	  dagen	  grundig	  undervist	  i	  de	  forskellige	  
områder	  i	  nogle	  skills	  stations	  hvor	  vi	  startede	  med	  
gennembrydnings	  øvelser	  med	  forskelligt	  værktøj.	  Deres	  værktøj	  
bestod	  af	  vinkelsliber,	  bajonetsave	  og	  borehammere	  samt	  diverse	  
håndværktøjer.	  Dette	  blev	  der	  undervist	  meget	  grundigt	  i	  og	  
sikkerheden	  blev	  sat	  i	  højsædet	  men	  der	  var	  var	  ikke	  meget	  
special	  værktøj	  i	  deres	  udrustning	  og	  det	  hele	  var	  meget	  simpelt	  
med	  en	  generator	  og	  lidt	  el	  værktøj.	  Der	  kom	  en	  lille	  debat	  
omkring	  det	  meget	  lette	  udstyr	  men	  deres	  erfaringer	  var	  og	  keep	  



it	  simpel	  samt	  og	  rejse	  med	  meget	  let	  udstyr	  og	  med	  udstyr	  som	  
hurtig	  kunne	  flyttes	  hen	  hvor	  der	  var	  brug	  for	  det.	  

Det	  blev	  bland	  andet	  meget	  synlig	  gjort	  da	  vi	  blev	  undervist	  i	  
deres	  vandrensnings	  anlæg	  	  med	  en	  totalvægt	  på	  kun	  500	  kg	  som	  
nemt	  kunne	  flyves	  ud	  til	  katastrofe	  området	  med	  helikopter	  eller	  
det	  kunne	  skilles	  ad	  i	  mindre	  dele	  og	  transporters	  på	  ryg	  i	  svært	  
fremkommelige	  områder.	  Kapaciteten	  på	  anlægget	  var	  på	  
imponerende	  40.000	  liter	  i	  døgnet,	  det	  skal	  dog	  siges	  at	  
vandkvaliteten	  af	  det	  forurenet	  vand	  her	  er	  afgørende	  for	  
produktionen	  og	  det	  er	  ikke	  alle	  bakterier	  der	  bliver	  skilt	  ud	  men	  
det	  medfølgende	  mini	  laboratorium	  sikre	  en	  vis	  kvalitet.	  	  

Skill	  stationen	  med	  højderedning	  satte	  meget	  store	  krav	  til	  vores	  
hårdt	  afprøvede	  oversætter	  og	  dette	  var	  slet	  ikke	  uden	  
udfordringer	  og	  en	  af	  øvelserne	  med	  nedfiring	  måtte	  opgives	  da	  
sprogbarrieren	  satte	  sine	  begrænsninger.	  

Men	  efterfølgende	  blev	  vi	  undervist	  i	  og	  få	  en	  tilskadekommen	  
over	  en	  flod	  eller	  en	  forhindring	  med	  reb	  og	  en	  båre,	  samt	  var	  der	  
undervisning	  i	  førstehjælp	  og	  hvordan	  de	  eftersøgte	  med	  hunde.	  

Undervisnings	  dele	  var	  afsluttet	  omkring	  klokken	  23.00	  og	  her	  
efter	  var	  der	  tid	  til	  og	  hvile	  sig	  i	  nogle	  timer	  hvorefter	  der	  var	  en	  
praktisk	  øvelse	  i	  de	  ting	  der	  var	  undervist	  i.	  Den	  del	  kunne	  vi	  
vælge	  og	  være	  observatører	  på	  men	  her	  valgt	  vi	  den	  magelig	  
løsning	  vi	  blev	  tilbudt	  nemlig	  og	  overnatte	  på	  brandstationen	  i	  
vores	  dejlig	  bløde	  køjer.	  Henrik	  som	  er	  USAR	  specialist	  valgt	  dog	  
og	  takke	  ja	  til	  invitationen	  og	  deltog	  som	  observatør.	  



Vi	  blev	  om	  morgenen	  afhentet	  tidligt	  og	  kørt	  tilbage	  til	  øvelses	  
området	  hvor	  vi	  fik	  gennemgået	  nattens	  strabadser	  for	  
deltagerene.	  

Vores	  konklusion	  på	  øvelsen	  var	  at	  det	  var	  en	  god	  øvelse	  og	  
lærerig	  på	  mange	  måder,	  ikke	  så	  meget	  på	  den	  udstyrs	  mæssige	  
del	  men	  mere	  over	  det	  engagement	  	  og	  den	  professionalisme	  
deltagerne	  udvist	  og	  her	  var	  vi	  slet	  ikke	  i	  tvivle	  om	  at	  var	  
professionelle	  brandfolk	  vi	  var	  i	  blandt.	  Der	  er	  i	  Bomberos	  En	  
Acciòn	  en	  fantastisk	  mulighed	  for	  og	  lave	  en	  god	  og	  professionel	  
første	  indsats	  i	  et	  katastrofe	  område	  med	  udstyr	  som	  hurtigt	  kan	  
komme	  frem	  og	  med	  meget	  få	  midler.	  

En	  meget	  stor	  tak	  til	  Bomberos	  Cartagena	  for	  deres	  gæstfrihed	  og	  
tålmodighed	  med	  vores	  besøg.	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  eller	  måske	  mere	  passende	  	  

un	  abrazo	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  


