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Tidligere formand for brandinspektørerne og æresmedlem i FKB, Per Miller,  

blev 72 år. 

 
Dansk Brandinspektørforenings tidligere formand, Per Miller, døde den 8. oktober 
efter længere tids sygdom. 
 
Per Miller blev udlært som tømrer, og efter endt værnepligt og ingeniøruddannelse 
blev han ansat som brandinspektør ved Aalborg Brandvæsen under S.H. Andersen. 
Per Miller blev senere udnævnt til vicebrandchef, og ved S.H. Andersens 
pensionering var Per Miller den naturlige arvtager til stillingen som brandchef. Under 
de to brandchefer udviklede Aalborg Brandvæsen sig til landets førende, kommunale 
brandvæsen med nye køretøjer og ny brandstation. 
 
I 1978 blev Per Miller indvalgt i bestyrelsen for Dansk Brandinspektørforening, hvor 
han to år senere efterfulgte J. Brade Johansen, Gentofte Brandvæsen, som formand. 
Det følgende tiår blev meget positivt og givende for såvel Per Miller som for Dansk 
Brandinspektørforening. Med sit faglige fundament og sine rige menneskelige 
egenskaber nød han stor anerkendelse hos de centrale myndigheder, Justitsministeriet 
og Statens Brandinspektion. Per Miller var medlem af utallige udvalg, råd og nævn, 
men det, der stod hans hjerte nærmest, var Statens Brandråd, hvor medlemmerne 
under deres inspektionsrejser rundt i landet stort set aftalte alt omkring dansk 
brandvæsen, som det senere udmøntede sig i love og bekendtgørelser. 
 
Men alting får en ende, også i brandvæsenet. Da Schlütter-regeringen besluttede at 
overføre brandlovgivningen og Statens Brandinspektion fra Justitsministeriet til 
Indenrigsministeriet fra 1. januar 1992, ændrede forholdene sig radikalt, hvilket Per 
Miller påpegede under et farvel-party på Den gyldne Fortun med deltagelse af 
daværende justitsminister Hans Engell, ledende folk fra departementet, Statens 
Brandinspektion, DBI m.fl. I sin tale understregede Per Miller, at nu havde 
brandvæsenet været under Indenrigsministeriet i 14 dage, det var nok, og nu ville vi 
gerne tilbage. 
 
Efter en organisationsændring i Aalborg Kommune primo 1994 overgik Per Miller til 
rådighedsløn og nedlagde i den forbindelse sit formandskab. 
For sin indsats for dansk brandvæsen modtog Per Miller en lang række danske og 
udenlandske ordner og medaljer, herunder ridderkorset. 
Per Miller blev 72 år og efterlader sig hustruen Lissi og datteren Ann-Britt, som er 
under uddannelse til politibetjent. 
 
Æret være Per Millers minde. 

John Bejerholm 


