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Deres job er vidt forskellige, men de har alligevel en hel 

del til fælles. Soldaten i Forsvaret på udstatione-

ring i Afghanistan, brandmanden i pionértjenesten 

under Københavns Brandvæsen, og politibetjenten i 

Beredskabssektionen ved Købehavns Politi. Fælles for den 

alle er, at deres fysiske form spiller en vigtig rolle, når de skal 

udføre deres job.

IDRÆT OG MOTION I FORSVARET

Idræt, fitness og styrketræning er nogle af de mest populære 

fritidsaktiviteter blandt de danske soldater i Helmand, I alle 

lejre, selv de mest primitive, har soldaterne mulighed for at 

holde formen ved lige i fitnessområder.

Og det er ikke for sjov, at soldaterne træner. Du er simpelthen 

nødt til at holder dig i god form, så du kan klare dig når du er ude 

på en lang patrulje, eller hvis du kommer i kamp, siger soldaterne.

Forsvaret har fokus på alle ansattes sundhed og fysiske form. Sidste 

år søsatte Forsvaret en stort anlagt satsning ”Operation Bedre 

Hverdag”. Planen har et budget på knap en mia. kr. og på sundheds 

og motionsområder har man bl.a. indført, at alle ansatte har ret til at 

dyrke idræt og motion to timers ugentligt i arbejdstiden.

SPECIFIKKE KRAV HOS PIONÉRENE

Hos pionértjenesten hos Københavns Brandvæsen, nøjes man ikke blot 

med at opfordre til idræt og motion. Her stilles der meget specifikke krav 

til de ansattes fysiske form. Hvert år skal pionererne bestå en fysisk test 

bestående af blandt andet løb, cykling, svømning og styrkeøvelser, og 

hver 24-timers vagt indeholder to timers tvungen fysik træning. Det synes 

pionér Erik Bregnfeldt er helt i orden.

- Min fysiske form giver mig en følelse af at være i balance med mig selv. Så 

at jeg dyrker min krop på den måde, som jeg gør, betyder, at jeg har roen 

og overskuddet til at hjælpe andre. Jo bedre man har det fysisk, jo større er 

overskuddet, siger han.

DIT EGET ANSVAR

Hos Beredskabssektionen hos Københavns Politi skal politibetjentene lægge 

krop og fysik til lidt af hvert. Her står du i første række, når de autonome kaster 

med brosten, og når hooligans skal have afløb for aggressionerne. 

Alligevel er din eget ansvar, at du er i god form, og al motion i Beredskabssektion 

i Politiet foregår som udgangspunkt udenfor arbejdstiden. Man kan dog søge om 

tjenestefrihed til stævner og konkurrencer, og i Dansk Politiidrætsforbund afholdes 

talrige konkurrence og mesterskaber.

Af John Thrane, redaktør, Dansk Firmaidrætsforbund 
Foto: JJ Kommunikation og Morten Fredslund

Beredskabssektionen står i første række.

På patrulje i Helmand, Afghanistan.

FIRMAIDRÆT sætter 
fokus på idræt og mo-
tion på arbejdspladser, 
hvor den fysiske form 
er vigtig for at du kan 
udføre jobbet Når fysikken 
spiller med på jobbet

»
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Hårdtpumpet 
fitness i Helmand

Der løftes jern til den store 

guldmedalje i Helmand pro-

vinsen, hvor soldaterne selv 

sørger for at holde formen i 

top under udstationeringen

De danske soldater i Helmand provinsen i det sydlige 

Afghanistan er på den farligste og mest barske militære 

operation, som danske soldater har deltaget i i nyere tid. 

Ud over konstante farer fra vejsidebomber, miner, angri-

bende taleban-krigere og selvmordsbombere, kæmper de 

danske soldater også med ekstreme varmegrader om som-

meren, kulde om vinteren og fremmedartede sygdomme.

Det stiller store krav til fysikken, men i Helmand er fysisk 

aktivitet og idræt så populær blandt soldaterne, at det kun 

sjældent er nødvendigt at befale en soldat til at komme i 

form. Det klarer han selv ¬– for fornøjelsens skyld.

Fitness og styrketræning er en af de mest populære fri-

tidsaktiviteter blandt de danske soldater i Helmand, og 

uanset hvilken lejr man besøger, er der adgang til store 

fitnessområder eller telte, hvor der løftes jern til den store 

guldmedalje.

Camp Bastion er hovedlejren med værksteder, depoter og 

andre service-faciliteter. Lejren er den største og den mest 

tilbagetrukne, mens lejrene Price og Armadillo er frem-

skudte lejre, hvor Armadillo er den mest primitive. Her er 

hverken rindende vand eller træk-og-slip, og manglen af et 

køkken betyder, at alle måltider består af feltrationer.

IKKE KUN FOR SJOV

I Camp Bastion er der derimod hverken mangel på varm 

mad eller fritidstilbud som soldaterne kan kaste sig over, 

når de har fri. Maskinerne i motionsteltet er af ældre dato, 

men de bliver brugt flittigt. Indenfor i det sandfarvede 

telt er Rasmus og Heine i gang med den daglige træning. 

Tung heavyrock fra Metallica banker ud af højtalerne på 

ghettoblasteren og sørger for den rette stemning. 

- Vi træner fitness cirka seks gange om ugen og kreds-

løbstræner tre-fire gange om ugen, blandt andet med 

løbetræning. Men vi spiller også beachvolley og deltager i 

forskellige løbekonkurrencer og fodboldkampe, som man 

spontant tager initiativ til, siger 23-årige Rasmus, der sam-

men med Heine indgår i reparationsdelingen.

Tekst & foto: Morten Fredslund, freelancejournalist, Pressebureauet i Århus

TEMA: NÅR FYSIKKEN SPILLER MED PÅ JOBBET
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– Du er nødt til at være i god form hvis du skal klare dig i kamp, 

siger Rasmus og Heine, der træner hver dag i fitness-teltet i 

Camp Bastian og desuden spiller fodbold og beachvolleyball.
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De to soldater skal blandt andet støtte og genforsyne, hvis et køre-

tøj bryder ned – også ude i frontområdet ved Green Zone, hvor det 

ikke er ufarligt at bevæge sig rundt.

- Det er jo ikke for sjov, vi er her. Du er simpelthen nødt til at holde 

dig i god form, så du kan klare dig, hvis du kommer i kamp, siger 

Heine.

- Det er også vigtigt at have noget at give sig til i fritiden, så du kan 

foretage dig noget fornuftigt i fritiden. Vi har begge dyrket fitness 

derhjemme, men er kommet i bedre form hernede, tilføjer Heine.

FODBOLDTURNERINGER

Og det er en holdning, som man finder i alle lejre, hvor der er danske 

soldater. Idræt er uhyre populært blandt soldaterne, som er rigtig 

gode til selv at holde formen ved lige i Afghanistan. Med de belast-

ninger, som de udsættes for, er det også nødvendigt, at fysikken er i 

top, og det er soldaterne klar over. Så der er stor fokus på idræt, som 

i Camp Bastion kan dyrkes i fitness-teltet, på løberuterne langs heg-

net – der er 10 kilometer langt – eller på de improviserede beachvolley-, 

hockey- og fodbold-grusbaner, som de forskellige nationer har etableret i 

deres respektive lejrområde.

- Fritiden kan jo bruges til andet end at se film i, og da soldaterne har 

meget fokus på idræt dernede, forsøger man også løbende at forbedre 

forholdene. Specielt i de mest primitive lejre helt ude i front, hvor der ikke 

er så meget at kaste sig over, når man har fri, siger kaptajn Jan, der sidste 

år var udsendt som kontakt- og velfærdsofficer i Price, som er en frem-

skudt lejr placeret i en gammel russisk fangelejr tæt på byen Gereshk.

Kontakt- og velfærdsofficeren skal sørge for, at alle faciliteter, der kan 

gøre soldaternes ophold så behageligt som muligt fungerer optimalt. Det 

er lige fra adgang til gratis telefoni og internet til anskaffelse af dartskiver, 

volleyballnet og bordfoldboldborde samt arrangementet af beachvolley-

ball-, hockey- og fodboldturneringer for soldaterne. 

- Vi spiller tit kampe og turneringer mod soldater fra andre nationer eller 

mod de lokale. Det er som regel noget soldaterne selv tager initiativ til, 

og faktisk er de lokale afghanere vilde med – og ret gode til – volleyball.

AMMUNITIONSKASSER OG GAFFATAPE

I Price-lejren er størstedelen af maskineriet i det store britisk drevne 

fitnesstelt af nyere dato. »

IDRÆT OG MOTION I AFGHANISTAN

Der er anvist flere særlige løberuter af forskellig 

længde inden for hegnet i de større lejre. I Price-

lejren er der fem ruter, hvor den længste er på to 

kilometer. På de to flybaser i Kabul og Kandahar er 

ruterne derimod meget lange.

De danske soldater skal opfylde særlige fysiske 

krav, inden de kan udstationeres. Blandt an-

det en 3.000 meter løbetest. Under opholdet i 

Afghanistan er det op til soldaten selv at holde 

sig i form, hvilket som regel ikke er et problem på 

grund af det høje aktivitetsniveau.

På hvert hold i alle de danske internationale missio-

ner gennemføres en Dancon March. I Afghanistan 

er marchen på 23 km og skal gennemføres i fuld 

militær udrustning, støvler og minimum 10 kg i 

rygsækken. 

Anders og Mike er i fuld gang med bænk-

pres og pepper skiftevis hinanden op, så 

sveden springer. Begge soldater har tidlige-

re været indkvarteret i lejrene helt ude ved 

fronten, hvor forholdene er meget primitive 

– også når det gælder mulighederne for at 

dyrke idræt. 

- I en af lejrene tapede vi ammunitionskas-

ser fast til jernstænger med gaffatape og 

brugte dem som håndvægte. Så vi går 

rimelig langt for at kunne komme til at 

træne, siger Mike og tilføjer:

- Men vi kan også lide at træne. Og når vi 

hjemmefra er trænet op til kamp, gælder 

det også om at holde sig fit. Man bruger 

ekstrem meget energi hernede, så formen 

skal være i orden. Og hvis der er ting der 

nager én, så hjælper det altid, at løfte 

noget jern. Det er en rigtig god måde at 

komme af med sine frustrationer på.

Fodboldturneringer på improviserede grusbaner mod de 

andre nationer er populære blandt de udsendte soldater.
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Idrætstilbud skal 
fastholde ansatte i 
Forsvaret
Forsvaret satser stort på sundhed og idræt, som motive-

rende faktorer, der skal holde på de ansatte og få flere til 

at søge ledige militære og civile stillinger i forsvaret.

Mangel på personale og militært personel har i længere tid 

været et problem i forsvaret. Derfor søsatte forsvarets le-

delse allerede forrige år en storstilet plan med betegnelsen 

“Operation Bedre Hverdag”. Planen omfatter 66 punkter 

til et samlet budget på en lille mia. kroner. 

- Alle de 66 tiltag signalerer, at forsvaret er en moderne 

og attraktiv arbejdsplads, og især de idræts- og sundheds-

fremmende tiltag understreger forsvarets ambition. Det 

skal ikke være nogen hemmelighed, at Forsvaret gerne ser 

de ansattes fysiske formåen og sundhedstilstand højnet, 

siger den tidligere chef for Forsvarets Center for Idræt, ma-

jor Tom Petersen, der i dag er vicegeneralsekretær i Dansk 

Militær Idrætsforbund.

Alle ansatte i forsvaret har nu ret til at dyrke idræt i to timer 

om ugen – i arbejdstiden vel og mærke, og der er også 

frugtordninger med gratis frugt.

DEN FYSISKE OVERLIGGER SKAL HÆVES

Forsvarets stadig stigende engagement i internationale 

fredsmissioner betyder, at der et stort træk på personel 

til missionerne i udlandet. Samtidig er missionerne blevet 

barskere de senere år. Alene klimaet i Irak og Afghanistan 

stiller store krav til fysikken hos de soldater og civile, der 

udstationeres. Typisk et halvt år ad gangen. 

- I øjeblikket skønner vi, at omkring 1.900 af forsvarets 

ansatte ikke kan honorere de fysiske krav, som det kræves 

for at blive udsendt. Derfor vil vi gerne hæve overliggeren 

en smule, uden at man dog skal have fysik som en jæger-

soldat eller en frømand for være ansat i forsvaret, siger 

Tom Petersen. 

Med en øget fokus på de ansattes generelle sundhed, 

lægger Forsvaret sig i slipstrømmen på tidens trend, hvor 

der fokuseres meget på trivsel, sund kost og motionstilbud 

til medarbejderne.

- Det er oplagt, at forsvaret bruger idræt og sundhed som 

redskaber for at fastholde medarbejderne og gøre arbejds-

pladsen til et attraktivt sted at søge hen. Man slår jo to 

fluer med ét smæk, hvis man kan få medarbejdere i bedre 

form og samtidig tiltrække nye medarbejdere.

20 NYE FULDTIDSSTILLINGER

Ud over retten til at dyrke idræt i arbejdstiden, kan ansatte 

forsvaret nu også få betalt startgebyr ved større idrætsar-

rangementer, ligesom bliver indkøbt nyt, tidssvarende 

idrætsbeklædning. Samtidig kan medarbejderne også 

trække på 20 fastansatte idrætsledere, der skal hjælpe de 

ansatte med træningsprogrammer, diæter og motivation. 

De nyansatte idrætsledere er både hentet fra forsvarets 

egne rækker og fra det civile. De er placeret på 16 for-

skellige tjenestesteder, og er en del af infirmerierne, hvor 

forsvarets læger, tandlæger og sygeplejersker i forvejen 

holder til. 

Det betyder, at idrætslederne kan trække på en række 

specialister som læger, fysioterapeuter med flere.

Det er ikke soldaterne, der kan gøre brug af idrætslederne 

– det kan alle ansatte i Forsvaret, også de civilt ansatte, der 

også kan blive udsendt til en international mission.

Tekst & foto: Morten Fredslund, freelancejournalist, Pressebureauet i Århus

TEMA: NÅR FYSIKKEN SPILLER MED PÅ JOBBET
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20 IDRÆTSLEDERE

Forsvarets 20 idrætsledere skal igangsætte 
og udvikle motions- og træningstilbud, der 
kan bringe alle i god form. 11 idrætsle-
dere er hentet fra forsvaret, mens ni kom-
mer fra civile stillinger eller uddannelser. 
Idrætslederen kan tilbyde medarbejderen 
planer for at: 

	 •	 Komme	i	bedre	form
	 •	 Tabe	overflødige	kilo
	 •	 Spise	sundere	og	bedre
	 •	 Leve	mere	aktivt
	 •	 Motionere	mere	og	bedre

DET DANSKE FORSVAR

•	 Forsvaret	har	ca.	25.500	ansatte.	Heraf	ca.	 
 18.700 soldater og ca. 6.800 civile. 

•	 Alt	militært	personel	og	civile	medarbejdere,	 
 der påregnes at kunne udsendes i in- 
 ternationale missioner, skal gennemføre  
 Sundhedstriaden, der består af en række  
 fysiske tests, helbredsundersøgelser og et  
 vaccinationsprogram. 

•	 De	fysiske	basiskrav	omfatter	en	muskelstyr- 
 keprøve med et antal for- og rygsideøvelser  
 samt en løbe-, cykel- eller gangprøve efter  
 eget valg. 

•	 Basiskravene	varierer	efter	alder	og	køn.	

•	 Soldater	i	kampenheder	og	andre	krævende	 
 funktioner skal desuden leve op til et sæt  
 skærpede fysiske krav, der relaterer sig til  
 soldatens funktion.
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Frihed til to timers idræt 

i arbejdstiden om ugen 

og ansættelse af 20 

idrætsledere skal få sol-

dater og civilt ansatte til 

at blive i forsvaret – og 

trække nye til

Man behøver ikke at være på landsholdet i militær 

femkamp som Katrine Stensig for at få råd og 

vejledning fra en af de 20 nyansatte idrætsledere i 

forsvaret. Alle forsvarets ansatte kan få gode råd – 

også om sund kost og rygeafvænning.

»
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Kvinden

TEMA: NÅR FYSIKKEN SPILLER MED PÅ JOBBET

Kvinden der 

Da Erik Bregnfelt og hans kolleger ankommer til Nordhav-

nen i København, er ambulancefolkene allerede på stedet. 

De har forsøgt at komme den nødstedte kvinde til hjælp, 

men må opgive, da det viser sig, at bilen er helt nede på 

5-7 meters dybde. Erik Bregnfelt kaster sig som den første 

af de nytilkomne i vandet.

Han kan intet se på grund af mudder, der hvirvler op fra 

bunden, men finder alligevel frem til bilen og smadrer 

hurtigt den ene af sideruderne med en nødhammer. Den 

livløse kvinde er ikke til at få ud af vinduet, fordi bilen er 

vendt på hovedet og allerede har boret sig ned i sandet på 

bunden. Efter at have knust alle sideruderne med samme 

resultat, smadrer han også bagruden og kommer kvinden 

til undsætning ad den vej. 

- At udføre opgaver, som den, er ekstremt hårdt. Både 

rent fysisk fordi man ikke har noget at stå imod med under 

vand, men også mentalt, fordi det er en kæmpe stressfak-

tor på den måde at udgøre forskellen mellem liv og død, 

fortæller Erik Bregnfelt. 

Han er ansat som brandmand i pionertjenesten under 

Københavns Brandvæsen. Den enhed, som groft sagt 

udfører alt det beskidte brand- og redningsarbejde i 

Storkøbenhavn. Det kan være alt fra frigørelse af fastklemte 

ved færdselsulykker eller togulykker til personeftersøgning 

i sammenstyrtede bygninger, og redningsdykning af nød-

stedte. Alle de opgaver som de traditionelle brandmænd 

og reddere ikke kan eller ikke har uddannelsen til at ud-

føre. 

I sådanne situationer er en stærk fysik ikke kun en nødven-

dighed for i det hele taget at kunne magte situationen rent 

praktisk. Den er også en måde at skabe det fornødne over-

skud til, rent mentalt, at håndtere arbejdsopgaver, som for 

uindviede ligner rene skrækscenarier med deraf følgende 

store ar på sjælen. 

- Min fysiske form giver mig en følelse af at være i balance 

med mig selv. Så at jeg dyrker min krop på den måde, 

som jeg gør, betyder, at jeg har roen og overskuddet til 

at hjælpe andre. Jo bedre man har det fysisk, jo større er 

overskuddet, siger han.

Bilen er fyldt med vand. Kvinden er død. Erik Bregnfelt 

skærer hende fri af selen og får hende ud af bagruden og 

med op til overfladen, hvor han overdrager hende til en 

kollega i vandet. Straks efter dykker han på ny ned i mør-

ket for at undersøge, om der er flere nødstedte personer i 

Af Allan Priess Poulsen, journalist • Foto: JJ Kommunikation

Som brandmand i pionértjenesten under 

Københavns Brandvæsen skal Erik Bregnfelt 

også kunne udføre redningsdykning af 

nødstedte.

Brandmænd i pionertjenesten kan opleve flere ubehageligheder på en enkelt vagt, 

end de fleste gør i et helt liv. En god fysik kan på mere end én måde gøre forskellen
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Kvinden der druknede i Nordhavnen

bilen. Udsynet er lidt bedre nu, og han passer på med ikke 

at rive hul i sin dragt, mens han konstaterer, at kvinden var 

alene, da hun forulykkede. Derefter venter han. 

Bilen skal trækkes op til overfladen af en kranbil på kajen, 

og Erik Bregnfelt skal koble wirerne til bilens hjul, så det 

kan lade sig gøre. Under ventetiden kommer pulsen lidt 

ned, og han genoptager over radioen den private sam-

tale, han førte med en kollega på vej til ulykkesstedet.

Erik Bregnfelt er 48 år og har været ansat i pionertjene-

sten i 10 år. De foregående 13 år fungerede han som 

almindelig brandmand og ambulancefører i Københavns 

Brandvæsen og har derfor oplevet sin del af ulykker, red-

ninger og dødsfald. De mange års gruopvækkende hæn-

delser har nødvendiggjort en afstandtagen til arbejdets 

alvorlige karakter i den forstand, at han ikke involverer sig 

personligt i de mange sørgelige skæbner.

- Jeg har efterhånden oplevet så meget, set så mange 

fastklemte mennesker, der er fuldstændig smadret, og he-

vet en del af døde mennesker op af vandet. Selv om man 

måske ikke vil være ved det, så bliver det hele en form for 

rutine med tiden, siger han.

Han nævner kvinden i bilen som et eksempel på en 

episode, hvor hans gode fysik gjorde en forskel. For red-

ningsaktionen krævede al hans styrke og koncentration og 

endte endda som en succes på trods af noget nær umulige 

betingelser. Den sommerdag i 2008 tippede den hårfine 

grænse mellem liv og død nemlig til den rigtige side.

Da Erik Bregnfelt kommer retur til overfladen, efter at 

bilen er trukket op, er ambulancen med kvinden lige 

kørt. Kollegerne fortæller, at genoplivningen er lykkedes. 

Kvinden trækker vejret igen. Der er gået mellem 8 og 10 

minutter, fra hun forulykkede, til hun blev bragt op af van-

det, og normalt er det lig med døden. Hendes held var, at 

bilen først flød i overfladen vendt om på taget for derefter i 

en periode at indeholde luft, selv om bilen var under vand. 

Foruden en hurtig reaktion fra ambulanceholdet, læger og 

pionertjenesten.

Erik Bregnfelt kommer ud af sin dragt, bliver afhørt af po-

litiet og udfører en række praktiske gøremål. Han er lettet 

over udgangen på opgaven, men snart er han igen videre i 

teksten og tænker ikke mere på den druknede og genopli-

vede kvinde i Nordhavnen.

Mere end et år efter episoden aner Erik Bregnfelt fortsat 

ikke, hvorfor kvinden i det hele taget endte i havnen, eller 

hvordan hendes tilstand er i dag. Redningsoplevelserne 

har efterhånden været så mange og så voldsomme, at han 

har udviklet evnen til ikke at involvere sig, efter opgaven er 

udført. 

- Jeg følger ikke op på den slags, for så kunne jeg ikke 

gøre andet. Jeg håber, det ikke lyder alt for kynisk, men 

jeg kan simpelthen ikke have følelser over for alle de men-

nesker, jeg har med at gøre. I selve øjeblikket føler jeg da 

for dem og synes, det er dybt tragisk, men når jeg tager 

derfra, tænker jeg ikke mere på det, siger han.

PIONERTJENESTEN VED 
KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

•		Et	særligt	beredskab	under	Københavns	Brandvæsen.

•		Er	døgnet	rundt	bemandet	med	otte	mand.

•		Arbejdsopgaver:	redningsdykning,	søredning,	frigørelse	af	 
 fastklemte ved færdselsulykker, togulykker, flyulykker eller  

 uheld med maskiner, højderedning, eftersøgning i sammenstyrtede  

 bygninger, dykning i forbindelse med kemisk terror eller miljøulykker  

 og diverse support i forbindelse med brandslukning.

•	En	brandmand	i	pionertjenesten	uddannes	internt	i	brandvæsenet.

•		Hvert	år	skal	pionererne	bestå	en	fysisk	test	bestående	af	blandt	 
 andet løb, cykling, svømning og styrkeøvelser.

•		Arbejdet	består	af	vagter	á	24	timer	fra	kl.	08.00.	Enhver	vagt	
 indeholder to timers tvunget gymnastik og styrketræning. 

»
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Klar 
til kamp 

Umiddelbart kan hans jobtitel synes nogenlunde fredelig: 

Hollænderchauffør. Men for det første henvises der til de 

pansrede indsatsvogne, som politiet anvender til at kon-

trollere store menneskemængder i forbindelse med optø-

jer og gadekampe, og for det andet er Birger Lund meget 

mere end bare chauffør.

- Når man er med i beredskabssektionen, er man også 

med i alle brændpunkterne. Man sidder i hvert fald ikke 

og gror fast bag et skrivebord, siger den 31-årige politibe-

tjent.

Og det er ramt meget præcist. Sin unge alder til trods, 

har han oplevet mange af samfundets skyggesider. De 

voldsomme optøjer efter rydningen af ungdomshuset. 

Autonome i oprør mod systemet under demonstrationer 

i Københavns indre by. Hooligans fra fodboldmiljøet. 

Inspektion af rockerborge. Patruljering på Christiania.

 

Listen er lang for Birger Lund, der senest deltog i rydnin-

gen af Brorsons Kirke i København, da aktivister forsøgte at 

hindre hjemsendelsen af afviste irakiske asylansøgere. 

TUNGT UDSTYR

Hårdt er det uden tvivl. Udrustningen alene stiller krav til 

en mere end almindeligt velfungerende fysik – for eksem-

pel når beredskabssektionen foretager såkaldte indtræng-

ninger, der kan kræve både skudsikker vest, skudsikre 

benskinner og skudsikkert skjold – og gode nerver.

- Det kan være en kvinde, der ringer til alarmcentralen og 

siger, at hun er blevet slået af kæresten, og at han stadig er 

i lejligheden og har en pistol eller en kniv. Han har måske 

drukket og er voldelig, og så er vores opgave at få ham ud, 

uden at han eller andre kommer til skade. Alene det udstyr, 

vi bærer, vejer 50-60 kg, og måske skal vi op på femte sal, 

så der vælger man selvfølgelig nogen, der har fysikken i 

orden, siger Birger Lund.

Af Allan Priess Poulsen • Foto: JJ Kommunikation

Flyvende brosten, bevæbnede volds-

mænd og konfliktsøgende hooligans. 

Politibetjentene i beredskabssektio-

nen ved Københavns Politi lægger 

fysik til lidt af hvert

TEMA: NÅR FYSIKKEN SPILLER MED PÅ JOBBET

En såkaldt indtrængning kan kræve skudsikker vest, skudsikre 

benskinner og skudsikkert skjold. Udstyret vejer samlet 50-60 kg, 

og aktionen kan måske foregå på femte sal.

»
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  BEREDSKABSSEKTIONEN – KØBENHAVNS POLITI

	 	 •		Er	organise
ret	under	spe

cialenheden	v
ed	Københav

ns	Politi

	 	 •			Indsættes	i	forbinde
lse	med	blandt	and

et	voldelige

   demonstrationer, sikring eller bevogtning ved større politiske 

   topmøder, uro i forbindelse med fodboldkampe, sikring af 

      retssale, rydning af rockerborge og aktioner mod pushere 

     i Christiania

	 •		Omkring	syv	måneders	tjene
ste	i	beredska

bssektionen	v
ed	

     Københavns Politi er obligatorisk som afslutning på 

  uddannelsen til politibetjent.

De fysiske krav kom i fokus under rydningen af ungdoms-

huset i 2007, der resulterede i nogle af de værste optøjer 

i Danmark i nyere tid. Daværende politielev Birger Lund 

blev sammen med kollegerne i beredskabssektionen og en 

deling fra Station City kørt til ungdomshuset på Jagtvej i 

København, og så fulgte et døgn, der har banket sig ind i 

erindringen som en brosten mod en politihjelm.

GADEKAMPE I KNAP ET DØGN

- Vi blev kørt direkte ind til mere eller mindre gadekampe, 

og derefter arbejdede vi 19 timer i streg. Det var ikke mu-

ligt at få nogen form for logistik ind på området, fordi der 

var så meget ballade, så der var ikke rigtig nogen forplej-

ning. Jeg fik en smule vand og en chokoladebar hele den 

første dag, fortæller han og fortsætter:

- Vi brugte en del gas for at sprede grupperne, og det 

påvirker ens åndedræt og får kondien til at spille en endnu 

større rolle. Udover gasmasker havde vi brynjer, hjelme, 

benskinner, pistolbælter og indsatsstøvler på. Det kræver 

selvfølgelig noget af ens fysik at arbejde så intensivt i så 

lang tid og med så hård belastning.

Birger Lund og kollegerne brugte knap et døgn på at 

fjerne barrikader, sprede grupper og i enkelte tilfælde 

trække stavene, og bruge dem mod brostenskastende 

autonome. Konstant i fare og konstant i fysisk og mentalt 

alarmberedskab.

- Faktisk var det sådan, at der på et tidspunkt sad en hel 

del betjente klar til at afløse os, men fordi der var så meget 

tryk på, kunne vi simpelthen ikke nå at lave ombytningen af 

personel, husker han.

Derpå fulgte tre uger med daglige vagter på 12 timer. 

Fra dag til dag skiftende mellem forskellige tidspunkter af 

døgnet. Her handlede det både om fortsatte gadekampe, 

og om at sørge for sikkerheden for de arbejdere, der stod 

for nedrivningen af ungdomshuset. 

ANSVAR FOR EGEN FYSISKE FORM

Jobbet kræver med andre ord kondition og fysik ud over 

det sædvanlige, med det er overraskende nok, ikke er et 

krav. Under uddannelsen på politiskolen foretages løbende 

fysiske test og lægeundersøgelser, men de standser i 

samme øjeblik aspiranterne fastansættes – og det undrer 

Birger Lund.

- Vi taler tit om, at det egentlig er for dårligt, at der ikke er 

en årlig prøve eller en eller anden form for minimumskrav, 

fordi fysikken jo er rigtig afgørende. Når man er 40-50 år, 

og er blevet efterforsker, er det klart, at man ikke behøver 

løbe lige så hurtigt. Så længe man er operativ, har man 

efter min mening et ansvar over for sig selv og sine kol-

leger om at kunne holde til jobbet. Hvis man kommer ind 

i en lejlighed, og der er en masse tumult, bliver chancerne 

for at komme ud igen i hvert fald ikke bedre, hvis man er 

stakåndet og overvægtig og ikke kan fokusere på det, der 

er vigtigt og farligt.

Al motion for Birger Lund og kollegerne foregår som 

udgangspunkt uden for arbejdstiden, men de kan søge 

tjenestefri i forbindelse med sportsstævner og -kon-

kurrencer. Tidligere på året deltog han bl.a. i Dansk 

Politiidrætsforbunds landsmesterskaber i mountainbike i 

Vejle, hvor han sluttede midt i feltet blandt de godt 100 

deltagere.

En hård, bakket og teknisk krævende rute, som alligevel 

var det rene ingenting i forhold til det, folkene i bered-

skabssektionen ved Københavns Politi kan blive udsat for i 

løbet af en ganske almindelig arbejdsdag. 

 

Artiklen er trykt første gang i FIRMAIDRÆT nr. 6, no-

vember 2009, og gengives her med tilladelse fra Dansk 

Firmaidrætsforbund.
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- I beredskabssektionen gror du ikke fast 

bag et skrivebord. Du har et ansvar over 

for dig selv og dine kolleger om at kunne 

holde til jobbet, siger Birger Lund.


