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Reisestipend til NBLF medlem(mer) 
Av Guttorm Liebe 23.04.04 
 

DSB’s 25 årsjubileumsgave til NBLF er et reisestipend for å studere 
”fremtidens brannvesen”. Det oppfordres til å foreslå kandidater/ 
søke om stipendet, som skal tildels ett eller flere medlemmer blant 
NBLFs medlemmer. 
 
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) sin 25års 
jubileumsgave til NBLF er et reisestipend på kr. 10 000,-. 
  
DSB har gitt følgende mandat/ oppgave: 

• Stipendet skal benyttes til en reise hvor hensikten er å studere 
”fremtidens brannvesen” 

• Før stipendet kan benyttes, skal direktoratet forelegges en plan 
for bruk av midlene 

• NBLF er ansvarlig for at den/ de som til dels stipendet utarbeider 
en faglig rapport 

 
NBLF har ikke behandlet saken ennå, og har derfor ikke utarbeidet evt. 
tillegg eller ramer i forhold til dette mandatet. Men, dersom en søker legger 
fram en god beskrivelse av målet for reisen og en særdeles god plan for 
sin reise, vil NBLF kunne vurdere å øke stipendets størrelse ved at NBLF 
skyter til det manglende. Likeledes vil NBLF kunne dele stipendet på flere, 
hvis det skulle være formålstjenlig. 
  
DSB gir oppgaven å studere ”fremtidens brannvesen”, hvilket unektelig er 
en spenstig oppgave. Men, DSB kopler ikke dette mot noe spesielt tema. 
Forebyggende virksomhet har vært DSB sitt satsningsområde i over 10 år, 
mens det i øyeblikket åpenbart er organisering av det sivile beredskap som 
er ”hottest”. 
  
Søkere kan påregne hjelp fra styremedlemmer i NBLF til å skaffe kontakter 
og åpne dører, gjennom sine kontakter. Nettverket som (Den Europeiske 
Føderasjonen av brannbefalsforbund) (FEU) representerer er 
velfungerende, hvilket betyr at det å skaffe kontakter i de fleste Europeiske 
land er enkelt. NBLF har også én god kontakt i USA som kan benyttes. 
  
NBLF tar sikte på å beslutte hvem som får stipendet i neste styremøte, 
som er 27. – 28. mai 2004, etter innstilling fra arbeidsutvalget. Det inviteres 
herved til å foreslå kandidater og til selv å søke. Søkere/ kandidater må 
være medlem av NBLF. Det vil sannsynligvis være en styrke for søknaden/ 
kandidaten dersom den blir anbefalt av et kretslag. 
  
Følgende minstekrav stilles til søknad/ forslag til kandidat og opplegg: 

• Konkret angivelse av mål for studieturen.  
• Beskrivelse av studieobjekter og innhold i studiet.  
• Beskrivelse av reiserute.  
• Kostnadsoverslag  
• Personopplysninger inkl. en grov CV 

Som nevnt i DSB sitt mandat, plikter stipendiaten(e) å utarbeide en skriftlig 
rapport. I tillegg antas at NBLF vil kreve at det skal gis presentasjoner/ 
foredrag etter reisen minst for eget kretslag og NBLFs styre. 
  
Søknader/ forslag sendes til NBLFs sekretær Ingar Gjesmoe med kopi til 
leder og nestleder i NBLF, fortrinnsvis pr. e-post. Adressene finnes ved å 
klikke på fanen ”Om NBLF”. 
  
LYKKE TIL! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fotoalbum fra jubileumsarrangementet. 
Av Per Ole Sivertsen 03.04.04 
 

På hjemmesiden vår kan du klikke deg inn på fotoalbumet fra jubileums-
konferansen og jubileumsfesten. Rekkefølgen på bildene er tilfeldig. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hva skjer i Norden? 
Av Jan Kongsvik 02.04.04 
 

Årets fellesmøte for de nordiske brannbefalsorganisasjonene gikk av 
stabelen i Oslo lørdag 20. mars, dagen etter NBLF`s jubileumsmarkering. 
Også årets møte bekreftet at det er viktig å utveksle erfaringer, naboer i 
mellom. Les nyhetsartikkel og møtereferat fra møtet på våre hjemmesider. 

Bokomtale 
Av Jan Kongsvik 06.04.04 
 

Historien om NBLF`s tilblivelse og 
første 25 år finnes nå mellom to stive 
permer. Siden jubileumsboka er 
trykket i 2500 eksemplarer, ansees 
historien godt bevart for ettertid. 
 
Boka vil forhåpentligvis gi 
medlemmene større innsikt i og 
bevissthet om deres eget forbund. Og 
for utenforstående vil den 
forhåpentligvis fortelle at brannbefalet 
har vært sterkt opptatt av å sette 
brannvernspørsmål inn i et 
samfunnsmessig perspektiv. 
 
Jubileumsboka ble som planlagt ferdig til 25-årsmarkeringa. Og dermed 
kunne forbundets leder Guttorm Liebe overrekke eksemplar nummer èn 
med sin hilsen, til kommunalminister Erna Solberg, etter hennes visjonære 
åpningsforedrag på jubileumskonferansen. Deretter fikk de andre 
foredragsholderne i tur og orden sin nummererte bok med hilsen. 
 
Nå har også kretslagene fått sine tilmålte eksemplarer av boka. Så etter 
hvert skulle den begynne å komme medlemmene i hende.  
 
Og leserne kan glede seg. Dette har blitt en oversiktlig ”historiebok”, med 
smakfull layout og trykk, og ikke minst en masse bilder. 
 
En slik jubileumsbok vil aldri kunne bli en sammenhengende 25-års 
beretning. Og om den så var, hadde ikke mange orket å lese hele boka. 
Riktig nok har det blitt mye oppramsing av møter i forbundets regi og navn 
på tillitsmenn, spesielt innen kretslagene. Dette kan være greitt som 
medlemspleie, men har nok begrenset interesse for utenforstående.  
 
Like fullt sier forfatterne at det er mange hvite flekker i denne historien. At 
den bærer preg av at det i de første årene var så som så med referat- og 
arkivdisiplinen, både innen forbundsstyret og ikke minst hos kretslagene, 
hadde vi nok mistanke om. Noen kretslag har bidratt godt med 
opplysninger, mens andre har blitt svar skyldig. Og begge kategorier får nå 
se resultatet av dette i boka.  
 
I dag er det ikke så helt enkelt å engasjere brannfolk til noe mer innen 
brannvern enn det som knytter seg til egne lønns- og arbeidsvilkår. Det 
som skjedde på slutten av 1970-tallet, med dannelsen av NBLF og 
oppblomstringa av kretslag, er derfor ganske imponerende. Grunnleggeren 
Jørgen Høgetveit sin utrettelige innsats, inkl personlige utgifter, ved å reise 
rundt i landet for å være fødselshjelper for nye kretslag, er intet mindre enn 
imponerende. Så det er helt på sin plass at han har fått bred omtale i boka. 
Men det er også bemerkelsesverdig at interessen for dette var så stor ute i 
landet. Det ser ut som om den bare lå der å ventet på det rette øyeblikk og 
at noen skulle ”tenne flammen”.  
 
Kreativiteten var spesielt stor de første årene. Det var bare å velge og 
vrake i emner forbundsstyret og kretslagene kunne engasjere seg i. 
Økonomien har jo også sin (tildels begredelige) historie. Visste du f.eks at 
NBLF arrangerte Bingo på Lørenskog i 1985? 

Det er bra at boka også tar opp noen saker som har vært kontroversielle 
innen NBLF – som for eksempel den såkalte ”Grimstadsaka” i 1986, og 
forbundsstyrets alarmsentralpolicy i 1995.       

Tre nøkkelpersoner i forhold til NBLF`s tilblivelse og første 25 år, nå 
nestorer innen forbundet – Ronny Røren, Arne Wold og Terje Rosèn – har 
skrevet og redigert jubileumsboka. Ja, hvem elles skulle ha gjort det? De 
har gitt boka undertittelen ”25 år med ulønnet idealisme for bedre 
brannvern”. Den kunne vi returnere med ”2 års ulønnet idealisme og slit for 
Brannbefalsforbundets første historiebok”. Vel blåst, Ronny, Arne og Terje! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER 
Det virker som registreringen av historier er stoppet opp og ber derfor om 
at alle medlemmene bidrar med historier. Det er svært viktig for driften av 
forbundet at medlemmene støtter opp om dette prosjektet. 


