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3 nye, energiske og dygtige kollegaer bydes velkommen fra 1. juli 2016 

 

Lasse Hjort, 30 år. Lasse kommer fra en stilling som officer ved Beredskabsstyrelsen Sjæl-

land, hvor han de senere år har fungeret som faggruppeleder og 1. vagthavende. Han startede 

på Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse i 2012. Siden 2014 har Lasse endvidere været 

deltidsbrandmand og holdleder ved Roskilde Brandvæsen (nu Østsjællands Beredskab), og fra 

2015 også kørt som indsatsleder samme sted.  Lasse er uddannet markedsføringsøkonom og 

har læst HA almen. 

Lasse vil primært have døgnvagter, enkelte dagvagter og vil forventeligt skulle indgå i indsats-

ledervagten på sigt. Det forventes, at Lasse vil være tilknyttet st. Ballerup.  

 

Alexander Linus Bertelsen, 32 år. Alexander kommer fra en stilling som brandmand ved Ho-

vedstadens Beredskab, hvor han siden 2008 har været ansat. Han er uddannet redningsdykker 

og kredsløbsrøgdykker, og har været tilknyttet Specialtjenesten. Alexander har fungeret som 

både intern og ekstern kursusleder og instruktør ved Københavns Brandvæsen, bl.a. i kystred-

ning. Alexander læser sideløbende ledelse på Københavns Erhvervsakademi.  

Alexander vil primært have døgnvagter, enkelte dagvagter og bidrage til dygtiggørelse og ud-

dannelse. Det forventes, at Alexander vil være tilknyttet st. Gentofte. 

 

Martin Isbrandt Christensen, 34 år. Martin kommer fra en stilling som brandmester ved Ho-

vedstadens Beredskab, hvor han bl.a. har været på Dæmningens og Fælledvejs Brandstationer 

siden 2012. Forinden var Martin ambulanceredder ved Københavns Brandvæsen, hvor han star-

tede som redderelev i 2004. Martin har desuden været tilknyttet Læringstemaet, Uddannelses-

centeret og Rådgivningssektionen ved Københavns Brandvæsen, ligesom han i 2002 gennem-

førte Beredskabskorpsets mellemlederuddannelse. Martin læser ved siden en akademiuddan-

nelse i ledelse.  

Martin vil primært have døgnvagter, enkelte dagvagter og bidrage til dygtiggørelse, uddannelse 

og læring samt gennemføre brandsyn. Det forventes, at Martin vil være tilknyttet st. Lyngby. 

  


