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Vellykket FEU-møte på Sommarøy 
Av Guttorm Liebe 20.06.06 
 

Siste styremøte ble avholdt i forkant av FEU-møte. FEU-møte ble på alle 
måter et vellykket arrangement, ikke minst takket være innsatsen til Tromsø 
brann og reding, Polar BBL og NBLFs styre. 
 

FEU er et velfungerende nettverk. FEU produserer en rekke prosjekter som gir en 
faglig utvikling. FEU-møtene er fylt med erfaringsutveksling og informasjoner. 
NBLF var vertskap for siste FEU-møte, som var lagt til Sommarøy i Troms, med til 
sammen 35 delegater fra 18 europeiske land. 
 

Styremøte ble avholdt 14. juni og tidlig på dagen 15. juni, slik at flest mulig kunne 
møte kolleger fra andre land og delta i møtets åpne del. 
 

FEU-møte startet før lunsj den 15. juni og ble avsluttet til lunsj 17. juni. Fredag 
ettermiddag ble avholdt en åpen del, hvor en rekke prosjekter ble presentert. 
Blant annet Safe Hotell, hvor Anne Hjort er NBLFs deltager og Multicom 112 plus, 
hvor Per Ole Sivertsen er med. Referat finner du under fanen ”Møtereferat”. 
 

Til tross for at værgudene ikke var på var side, - liten kuling, regn og lav 
temperatur, med glimt av midtnattsol bare natt til søndag, er tilbakemeldingene fra 
deltagerne uten unntak positive. Dette gjelder møtets innhold, de presentasjoner 
som ble gitt, de sosiale delene av arrangementet, ledsagerprogrammet og 
stemningen under hele møtet. 
 

Norge og NBLF befestet med dette arrangementet sin stilling som positiv 
bidragsyter til det brannfaglige miljøet i Europa. Dette kan vi dra nytte av. Dører vil 
være åpne for oss når vi søker erfaringer fra andres innsatser og utvikling, ved 
innhenting av informasjon, når vi ønsker å dra på studiebesøk osv., osv. 
 

Jeg vil benytte anledningen til å takke styret i NBLF og Polar brannbefalslag for 
innsatsen. Uten den positiv og ikke minst sporty brannsjefen i Tromsø brann og 
redning Nils Ove Sollid, og uten et tilsvarende positivt og dyktig brannkorps, ville 
ikke dette arrangementet vært mulig. Og ikke mist må selve motoren i 
arrangementet gis honnør. Takk Per Ole! 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ny søknadsfrist - Reisestipend 2006 
Av Per Ole Sivertsen 03.07.06 
 

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF), støttet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler i år 2006 ut reisestipender 
begrenset oppad til sammen kr. 50 000,-. Stipendene er forbeholdt 
medlemmer av NBLF og tildeles av NBLFs styre etter søknad. 
 

DSB tildelte NBLF midler til et reisestipend i 2004 som sin gave i forbindelse med 
forbundets 25års jubileum. NBLF fulgte opp ved å bevilge tilsvarende midler 
samme året. Deretter ved å gi et stipend i 2005, som DSB ga betydelig støtte til. 
 

Disse reisestipendene har vært en ubetinget suksess og tilført vårt fagmiljø 
betydelig  kunnskap og erfaring.  
 

I styremøte 30. november 2005 ble vedtatt mandat for reisestipendiet 2006. 
Erfaringer fra siste stipendiet tilsier at kandidatene bør få noe mer frihet enn det 
som ble gitt i 2005. Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i 
2006 forventes å være aktuelle tema. Vi tror at ett meget aktuelt tema i 2006 vil bli 
utdanningsmodellen innenfor brannfaget. NØDNETT er allerede et aktuelt tema, 
og endringer i publikums muligheter for varsling av ulykker likeså. 
 

Det skal deles ut minst 2 reisestipend innenfor følgende tema i 2006: 
1.      Utdanning, - med vekt på utdanningsmodell for branntjenesten 
2.      NØDNETT, - med vekt på bruk og alternativ organisering som dette 

sambandet åpner for 
3.      Publikumsvarsling, - med vekt på utfordringer skapt av nye teknikker (eks. 

IP-telefoni) 
 

Reisestipendiene bør være så vidt romslige at det blir mulig å reise til minst det 
aller beste stedet for den aktuelle studieoppgaven. NBLF og DSB har derfor 
bevilget tilsammen kr. 50 000,- til dette formålet i 2006. 
 

Kandidatene skal: 

• lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes NBLFs styre for 
godkjenning før reisen foretas 
• lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene 
• stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB og NBLF inkl. 
kretslagene 
• Rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt NBLF innen 31.12.06. 
 

Søknader sendes til NBLF v/ sekretær Ingar Gjesmoe, Langesgt. 11, 3044 
DRAMMEN innen 10. august 2006. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NB! HUSK Å REGISTRERE NYE SOLSKINNSHISTORIER 
 

Narve Strandskogen tildelt NBLFs hederspris 
Av Guttorm Liebe 21.06.06 
 

Under FEU-møtet på Sommarøy ble Narve Strandskogen tildelt 
NBLFs hederspris for sin innsats gjennom et helt liv for 
brannvernet i Norge. 
 

Narve ble invitert til Sommarøy som en særskilt gjest for å overvære det 
første FEU-møte i Norge i den kommunen han selv for mange år siden 
var brannsjef. Mange blant FEU-delegatene lurte på hvem denne gamle 
hedersmannen som overvar den åpne delen av møtet var. Særlig under 
presentasjonen av Safe Hotell-prosjektet våknet den gamle ”hotell-
dødaren” til, og kunne se sammenhengen mellom dagens prosjekt og 
gamle tiders opprustning av overnattingssteder. 
 

FEU-delegatene fikk svar på sitt spørsmål seinere på kvelden, da Narve 
ble tildelt NBLFs hederspris under middagen. Forsamlingen som var fra 
forskjellige 18 europeiske land, hvorav de fleste naturlig nok ikke kjente 
til hva Narve Strandskogen har ytt for brannvernet, ble så begeistret for 
at vi hedret en ”oldtimer” at de ikke bare reiste seg, men stilte seg oppå 
stolene for å klappe for utmerkelsen. 
 

Narve Strandskogen, opprinnelig utdannet murer, var varabrannsjef i 
Bærum brannvesen i en årrekke. Han fulgte med sin sjef til Stanes 
branninspeksjon omtrent på den tiden hotellbrannloven av 1963 skulle 
iverksettes. Oppryddingsjauen som konsekvens av hotellbrannloven ga 
ham navnet ”hotell-dødaren”. Etter mange år i Statens branninspeksjon 
ble han brannsjef i Tromsø. Han var en kort periode ansatt i Norges 
brannkasse og etter at han gikk av med pensjon, brannteknisk rådgiver. 
 

Narves innsats har vært stor. Han var frontfigur for opplæring i 
byggeforskriftenes branntekniske bestemmelser i en årrekke og dro 
land og strand rundt for å informere om disse. Han utga en egen bok 
om hvordan man skulle bruke disse for å fange de viktigste 
branntekniske forholdene. Narve ble aldri konservativ, - han var til 
stadighet på barrikadene for å sloss for branntekniske bestemmelser. 
Selv om han nok hadde sitt hjerte i forebyggende virksomhet, sloss han 
også for beredskapen både hva angår kompetanse, utstyr og 
alarmering. 
 

Narve Strandskogen likte egentlig ikke følge regelverk, - han ønsket å 
selv vurdere ut fra de rådende forhold. Dette gjaldt ikke bare 
bygningstekniske løsninger, men også organisering av brannvesenet, 
kompetanse, valg av utstyr osv. For dette ble han nok ikke populær hos 
alle, men jeg våger den påstand at Narve i det store og hele har fått rett 
i den retning han ønsket å dreie brannvesenet og det forbyggende 
arbeidet. 
  

Narve deltok i etableringen av NBLF i 1979, og var president i vårt 
forbund i 3 år, 1986 -1989. Som leder endret han NBLFs kurs 
vesentlig,  - fra detaljorientering til å prioritere saker og forsøke å 
påvirke i de viktigste sakene. En retning som samtlige etterfølgende 
styrer han forsøkt å følge opp. 
  

NBLFs hederspris 2006 ble tildelt en som virkelig har fortjent det. 
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