
Brand 
Forlejrgruppen må huske at bede Torben om at slå græsset på parkeringsplad-
sen, så vi undgår at græsset antændes under bilerne. 

 
Ved hvert telts indgang skal der placeres en brandspand med vand. 

Brandspanden skal tjekkes hver uge for vand og effektivitet. Brandslangens 
strålespids har en tendens til at tilstoppe. Hvis det sker, og hvis man ikke selv 

kan ordne det - kan nye strålespidser skaffes fra Falck i Nakskov. 
I køkkenteltet ved gasapparaterne, og i fællesteltet er der placeret 2 

pulverslukkere. Pulverslukkere må ikke bruges på mennesker. 
På parkeringspladsen er der anbragt en pulverslukker (den må ikke stå i 

direkte sollys) og en brandspand. 
I hvert telt skal der hænge en fløjte og et brandtæppe til mennesker. Fløjterne 

må kun bruges, hvis der virkelig er fare på færde. Brandtæpperne bruges, hvis 
der er ild i et menneske. Det hives ud af hylsteret og vikles omkring kvinden. 

HUSK altid at starte fra ansigtet og nedefter - (for at stoppe flammerne ved 

ansigtet først og derved undgå ansigtsforbrændinger og for at undgå 
røgforgiftning). Hvis uheldet er ude og der er gået ild i et telt - så glem alt om 

at slukke ilden - Det handler kun om at få kvinderne ud.  
 

Sprøjt vand på indgangsdøren og græsset - så evt. kvinder og børn kan 
komme ud og for at forhindre ilden i at brede sig. 

Et telt er udbrændt på 2 min., så glem alt om transistoren og sokkerne. Alle 
vores stoftelte er behandlet med brandhæmmere. De brænder derfor ikke 

hurtigt og nemt som nylontelte gør.  
 

Hvis uheldet er ude og et menneske er forbrændt, så handler det om hele 
tiden at bruse hende over med koldt vand fra bruseren - indtil det enten er 

holdt op med at svie, eller indtil lægen er kommet ned i lejren - ikke noget 
med at køre hende til lægen. 

 

Bål 
"Det er ikke forbudt at tænde bål på stranden på Femø, bare man tager 

almindelig hensyn til vindretningen, vindstyrken, græssets tørhed (hvis det 
ikke har regnet i lang tid) og den slags. 

Tænk også på teltene, at de kan være meget udsatte ved flyvende ildstumper. 
Hold øje. Bål slukkes ikke kun med sand, men med vand fra havet, sandet kan 

blæse væk og gløder og gnister genantænde og flyve langt i natten, hvis 

uheldet er ude. 
Men når det er sagt, kan vi jo kun håbe, at I får nogle gode båloplevelser. 

(Information om bål på standen: Ravnsborg kommune, Thomas, 2003)"  

 
Storm / Regnvejr 
På et eller andet tidspunkt kommer der storm og regnvejr på lejren. 
Derfor er det vigtigt at give en grundig instruktion i, hvad der skal gøres - og 



hvad der ikke må gøres. 
Et lille fif. Det blæser næsten altid på grunden. Der er ikke meget læ - men ca. 

ved 21-tiden plejer vinden at lægge sig. Det er i øvrigt et godt tidspunkt til at 
rejse de store telte, hvis man ikke er så mange i lejren. Hvis vinden ikke lægger 

sig og det blæser lidt mere, er der en stor chance for, at der kommer dårligt 
vejr. 

Alle telte skal lukkes, når det blæser op, og alle telte lukkes af de sidste der går i 
seng. Eller forlader et telt. 

Når solen skinner og bager ned over lejren, er det svært at forestille sig storm og 

regn. Men alligevel skal man altid sørge for at teltene er bundpløkkede - dvs. at 
der ikke er nogen løse sider der står og blafrer. Alle telte skal være tøjret til 

jorden, ellers risikerer man den såkaldte balloneffekt, som betyder, at vinden 
kan komme ind under teltdugen og presse taget opad. Som regel flækker taget, 

hvis det sker.  
Det er også vigtigt at sørge for, at bardunerne er i orden. Hvis en bardun 

knækker, er der alvorlig risiko for, at belastningen på de nærmeste barduner 
bliver for stor - og så kan hele siden vælte. 

 
Hvis det regner, skal bardunerne løsnes, da de trækker sig sammen i regnvejr, 

og trækket på stoffet dermed bliver for stort. Vores tovværk er stort set udskiftet 
med kunststof og pr. 2018 fuldstændig, så bardunerne forandrer sig ikke 

nævneværdigt når de bliver våde. Det er nok at tjekke at alt er godt inden og 
efter en stor skylle. Hvis det stormer og regner, er slækning og stramning en for-

nemmelsessag - ikke for stram og ikke for løs. 

 
I tilfælde af storm kan man i vindsiden sætte ekstra barduner ud i en afstand af 

ca. 3 meter fra teltsiden. Men som udgangspunkt er teltene sikret på de sider vi 
ved er mest følsomme. Der er ekstra barduner i værkstedsteltet, der kan sættes 

på, hvis der kun er få kvinder til at sikre og flytte pløkker. 
Sørg i det hele taget for at høre vejrmeldinger, hvis det ser ud til, at dårligt vejr 

nærmer sig.  
 

Hvis uheldet er ude: 
Hvis der er sket så alvorlig skade på et telt, at det skal lægges ned, skal følgende 

ske: 
Pløkkerne fjernes i bunden - samtidig med at teltdugen holdes, så den ikke 

blafrer for meget. Sidebardunerne fjernes og teltet lægges ned på samme måde 
som på efterlejren. 

Hvis det er et af de store funktionstelte, der er sket noget med, er det straks 

meget vanskeligere. Det er noget tungt stads at bakse rundt med - og det kan 
være livsfarligt at komme i vejen for enten en af midterstolperne eller 

overliggeren. 
 

Hvornår skal et telt ned? 
Hvis taget har taget skade, er der ikke meget at gøre - det er det eneste 

tidspunkt, hvor et telt SKAL ned. Ellers er det en fornemmelsessag. 



Hvis bardunerne knækker, kan teltet sagtens reddes - der skal "bare" handles 
hurtigt. 

PAS PÅ HJØRNERNE - de er det sårbare punkt i teltkonstruktionen. 
 


