Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Medlemsmøde med ledsagere ved Beredskabsstyrelsens Museumssektion
Lørdag den 21. november 2009
24 medlemmer og ledsagere mødtes til et meget interessant og lidt nostalgisk møde.

Der blev medbragt en hel del udstyr til borddækning og forplejning m.v. i dagens løb. Vi indledte
med en kop kaffe/te og hjemmebagt "ølkage i luksusudgave"
medens sektionschef Erik Molin fortæller om samlingen og den frivillige gruppes arbejde og
udstillingsaktiviteter:
Siden oprettelsen af "Statens civile Luftværn" i 1938 har beredskabet været igennem en enorm
udvikling på det organisatoriske, administrative, teknologiske samt beredskabsmæssige niveau og
har gennem de nu mere end 70 år løbende tilpasset sig samfundets ændrede behov for løsning af
beredskabsopgaver.
Beredskabsstyrelsens Museumssektion, der blev oprettet i 1997, befinder sig i dag på den tidligere
mobiliseringsstation i Esbønderup. Her har beredskabsstyrelsen stillet garage-, depot- og

kontorfaciliteter til rådighed, og styrelsen bevilger desuden et mindre årligt beløb til
Museumssektionens drift. Museumssektionen råder over eksemplarer af så godt som alt, hvad der
gennem tiderne siden 1938 har været anvendt i administration, uddannelse, indsats, og beredskab
i såvel luftværn som civilforsvar, herunder ikke mindst fra det daværende CBU-korps og CF-korps.
Desuden findes en række genstande fra de kommunale og frivillige civilforsvarsorganisationer.
Der er også et utal af fotos, film, bånd, artikler, foredrag, personlig beretninger, mandskabsblade,
fagtidsskrifter o.m.a.
Opgaverne med at opbygge og registrere samlingen varetages af 12 - 15 frivillige (ulønnede) samt
pensionerede medarbejdere under ledelse af pensioneret sektionschef Erik Molin og pensioneret
brigadechef Flemming Arpe. To gange årligt indkaldes til "arbejdslørdage" hvor vedligeholdelse,
rengøring, registrering mv. er sat på programmet.
Over 2.000 effekter er allerede registreret og beskrevet. Der forestår dog stadig et stort arbejde
med at registrere og beskrive de mange effekter, som i de seneste år er tilgået museet.
Heldigvis er mange opmærksomme på, at effekter ikke skal smides ud, men først "vendes" med
museet.
Materiellet står ikke bare på hylderne og i depotet og samler støv. Meget bruges ved forskellige
festlige lejligheder. De frivillige deltager årligt i en række forskellige arrangementer som f.eks.
udstillinger, ved åbent hus arrangementer, på temadage, "rally" m.v.

Under en efterfølgende tur rundt på det store område og i bygningerne, fik vi en fornemmelse af,
hvad der findes og hvordan tingene er fordelt. Her kan besøgende "få dage til at gå med at se på
historien"

Sideløbende med det faglige indslag om museet, glemte vi ikke at hygge os og udveksle en masse
erfaringer. Vi fik også i år en herlig buffet fra Fredensborg Selskabsservice, så ingen drog sultne
hjem.

Opvasken, der var "lidt på feltfod" skulle også
klares inden vi skiltes sidst på eftermiddagen.

Hjertelig tak til Erik, fordi du ville ofre en lørdag
på os.

Museet er beliggende Frederiksværksvej 12 i Esbønderup. Besøg kan aftales med Erik Molin på tlf.:
39 67 33 90 eller mobil tlf.: 20 81 63 82.
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