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KØBENHAVN er historien om Københavns Brandvæsen fra midten af 1970’erne til i dag – set gennem
øjnene på indsatschef Jan Sørensen. I interviews med Rasmus Dahlberg fortæller han om tiden som ung

brandmand i 1970’erne med kammeratskab og spænding, 1980’erne hvor han kørte ambulance i hovedstaden
og måtte håndtere svært tilskadekomne uden nutidens omfattende uddannelse og avancerede udstyr, årene

som førstemand på pionerernes røgdykkerhold, chef for brandskolen, grundlægger af brandvæsenets
forebyggelsesafdeling, udsendelse til Kosovo og Bosnien som brandekspert og endelig årene som

Københavns første brandinspektør og indsatsleder med brandmandsbaggrund.

Bogen indledes natten til den 28. april 2013, hvor Jan Sørensens telefon ringer hjemme i huset i Ishøj, hvilket
blev begyndelsen på den sidste store og mest betydningsfulde indsats i Jan Sørensens karriere: branden i
Frihedsmuseet. Det lykkes at redde samtlige genstande fra museets samlinger, herunder uerstattelige
artefakter fra modstandsbevægelsens historie under besættelsen. For sin indsats modtog Jan Sørensen
Nationalmuseets erindringsmedalje i sølv – en hæder og anerkendelse af hans ledelse under branden.

Desværre blev medaljen overrakt på hans dødsleje. Jan Sørensen døde af kræft i november.

Ud over indsatsen ved Frihedsmuseets brand var Jan Sørensen involveret i de voldsomme brande i
Proviantgården på Slotsholmen og Odd Fellow Palæet i Bredgade i 1992. Bogen er skrevet med stor respekt

for og kærlighed til brandmændene og brandvæsenet.

 

BRANDMAND I KØBENHAVN er historien om Københavns
Brandvæsen fra midten af 1970’erne til i dag – set gennem øjnene på

indsatschef Jan Sørensen. I interviews med Rasmus Dahlberg
fortæller han om tiden som ung brandmand i 1970’erne med

kammeratskab og spænding, 1980’erne hvor han kørte ambulance i
hovedstaden og måtte håndtere svært tilskadekomne uden nutidens
omfattende uddannelse og avancerede udstyr, årene som førstemand
på pionerernes røgdykkerhold, chef for brandskolen, grundlægger af
brandvæsenets forebyggelsesafdeling, udsendelse til Kosovo og

Bosnien som brandekspert og endelig årene som Københavns første
brandinspektør og indsatsleder med brandmandsbaggrund.

Bogen indledes natten til den 28. april 2013, hvor Jan Sørensens
telefon ringer hjemme i huset i Ishøj, hvilket blev begyndelsen på
den sidste store og mest betydningsfulde indsats i Jan Sørensens
karriere: branden i Frihedsmuseet. Det lykkes at redde samtlige

genstande fra museets samlinger, herunder uerstattelige artefakter fra
modstandsbevægelsens historie under besættelsen. For sin indsats
modtog Jan Sørensen Nationalmuseets erindringsmedalje i sølv – en
hæder og anerkendelse af hans ledelse under branden. Desværre blev
medaljen overrakt på hans dødsleje. Jan Sørensen døde af kræft i

november.



Ud over indsatsen ved Frihedsmuseets brand var Jan Sørensen
involveret i de voldsomme brande i Proviantgården på Slotsholmen
og Odd Fellow Palæet i Bredgade i 1992. Bogen er skrevet med stor

respekt for og kærlighed til brandmændene og brandvæsenet.
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