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Falu stads nya brandtelegraf.
Stadens gamla brandtelegraf, Boie & Thoresens system , inköptes och uppsattes härstädes är 1897.
Detta system , som var af otidsenlig och
föga tillförlitlig konstruktion, har för öfrigt alltsedan det uppsattes visat sig ej nöjaktigt
kunna fylla de kraf, som den allmänna brandsäkerheten fordrar.
l anledning häraf bestöla Herrar stadsfullm äktige efter därom gjord framställning i
1912-års stat anslå ett belopp af Kr. 5225.för inköpandel af nya, tillförlitliga och mera
tidsenliga brandtelegrafapparater.
Sedan uttalanden öfver olika brandtelegrafsystem inhämtats från skilda platser, beslöts
att infordra kostnadsförslag m. m. frän Aktiebolaget L. M . Ericsson & Co., Stockholm, för
teverans af fi rmans nya system, detsamma
som användes vid Slackholms vaktstationer,
upplagande centralapparat, instrumenttafla jämte 24 brandskåp.
På därom gjord framställning hafva dock
några detaljförändringar gjorts ä instrumenltaflan, hvarigenom denna kommit att något
skilja sig från de, som användes vid stockhalms vaktslationer. Sålunda finnes å taflan
monterad! ett ur, hvilket medels batteriström
drifves af ett annat å stationen befintligt (men
å afbildningen ej visad!) ur. När alarm frän
ett brandskåp kommer, brytes den elektriska
strömmen till latlans ur, så att detsamma
stannar.
M edelst denna anordning är det
alltså möjlig t att efteråt konstatera, hvilken tid
alarmsignalen kommit. Vidare är instrumenttanan försedd med en elektrisk lampa, hvilken
tändes, när allarm- eller tefonsignal kom mer
eller när linj efel uppstår.
Arbetet med den nya brandtelegrafens
uppsättning har i sin helhet utförts af kårens
personal, och hafva betydande förändringar
därvid vidtagits, i det att en del brandskåp
förflyttats till mera centralt belägna platser, nya
jordledningar hafva nedlagts, hvarjämte äfven
samtliga nedledningar till brandskåpen utbytts
mot Hackethaltråd. Härtill kommer uppförandet af den i vaktrummet befintliga fristående
träväggen , hvarå apparaterna äro placerade,
jämte inredandet af ett särskild! s. k. batterirum m. m. Vidare hafva brandskåpens antal
ökats med 4 st., hvaraf ett uppsatts i brandstationens vaktrum som öfnings- och reservskåp. Tvenne brandskåp komma dessutom
att ytterligare inköpas nästkommande är.
Branskäpen äro af den nya L. M ~ Erics-

son typen, hvilken utmärker sig därigenom,
att någon uppdragning af skåpet? löpverk
aldrig behöfver äga rum. Uppdragnm_gen sker
nämligen automatiskt vid signale~s g1fv~nde .
I brandskåpets nedre de! befmner s1g ~en
för telefonering till brandstallanen erforder~1ga
mikrotelefonen. Denna inkopplas automat1skt
på linjen, så snart brands.kåp_s~örren.. öppnas,
men är fullkomligt skild fran linJen, nar darren
är stängd.
Hvarje brandskåp är försedt me~ en ofvanför detsamma befintlig elektrisk 16-IJUS lampa med rödt skyddsglas, hvarpå an~ragts ~n
röd horisontalt sittande skärm , hv1lket gor,
att 'skåpet blir väl belyst. Tändning och _släckning versfälles af de patrul!erande _poh~ko~
staplarne. Strömbrytaren v1d hvaqe skap ar
innesluten i ett mindre träfodral, försedt med
lås. Den årliga kostnaden för belysningen af
brandskåpen utgör enligt kontrakt med belysningsverket Kr. 15.- pr lampa.
Kostnaden för brandtelegrafapparaterna
incl. brandskåp med därtill hörande t~lefon 
anordningar uppgick enligt anbud t1ll Kr.
5165.-.
Härtill kommer kostnaden för diverse
material såsom isolatorer, smiden, ledningstråd m. m., uppgående till ett belopp af K r.
1188,75. Totalkostnaden blir alltså Kr. 6353,75 .
för alamgifning har tidigare inköpts ~-rå n
Aktiebolaget L. M. Ericsson & Ca . en sto!-re
induktor med nio magneter samt en elektnsk
motor på 1/8 hkr., hvilken är direkt inkopplad å en vanlig belysningsledning .
Motor med tillhörande induktor är placerad å en för ändamålet å väggen anbrakt ekkonsol. orvanför densamma har uppsatts en
marmortafla, hvarå uppmonterats dels tvenn e
knifströmbrytare, hvaraf den vänstra för igångsättning af motorn och den högra fö r tändning af en å samma ledning inkoppl~d ·glödlampa i och för ledningens kontrollenng, dels
6 st. knifströmbrytare till resp. serier för alarmgifning till de .. inom stationen boende jämte
reservkåren . Ofverst ä taflan finnes en g alvanometer med en därtill hörand e omka stare
för undersökning af linjerna samt sm ältrör
för samtliga till taflan gåend e ledningar.
Strömförbruknin gen till den elektriska motorn är obetydlig, och kostnaden belöper sig
här till cirka 38 a 40 öre pr år.
Hela anordningen är mycket praktisk och
lättskött sa m t fungerar utmärkt.
Samtliga ytterledningar undantagandes nedledningarne till brandskåpen utgöras af 11/2
till 2 mfm fosforbronslråd.
Alla ledningar för reservkårens alarm ering äro speciellt uppsatta för detta ändam ål
och ej på något sätt kombinerade med brand-
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telegrafens linjenät, hvilket enligt min åsikt
torde hafva sina fördelar.
Motorn med induktor kostar Kr. 255.-,
hvartill kommer marmorlafia med tillbehör å
Kr. 100.-. Summa Kr. 355.-.
Den nya brandtelegrafen inkopplades och
togs i användning den 9 Sept.
Den 9 och 10 okt. afsynades brandtelegrafen af telegrafföreståndaren vid Stockholms
Brandkår, Herr C. Norell, hvilken såsom sakkunnig anmodats att verkställa nämnda afsyning. Herr Norell uttalade sin tillfredsställelse
öfver den omsorg och noggrannhet, med hvilken apparaterna utförts hos den välkända firman L. M. Ericsson .
Undantagandes en del mindre anmärkningar gafs äfve n erkännande åt ..~iälfva .. uJ?psättningen af brandtelegrafen 1amte ofnga
dithörande anläggningar.
Enligt Herr Norelis m. fl. fackmäns utsago,
förfogar Falu stads brandväsende num.er~. ö~v~r
en till alla delar fullt modern och tillforhthg
brandtelegraf.
C. L-m.

Från brandkårens underofficerare och manskap
hnfva till mig öfverlämnats frnmställoingnr om förbättrade aflöningsförmimer.
Ehuru jag anser, att dessa framställningar f
viss mån hafva fog för sig, hnr jag, innan jag framlägger förslag till ny lönestnt för nämndn personal,
likviii ansett mig böra nfvnkta faststållandet nf den
f. o. under behandling vnrnnde nyn lönestnten för
poliskåren, hvilkeo kår i likhet med brandkåren på
grund af säregna tjänsteförbilllnoden undantogs från
den å r 191 l för flertalet nf stadens tjänsteinnehafvare genomförda löneregleringen.
Då emellertid brandmanskapets frnmstiillnin,.
nfser ett lönesystem, som så godt som fu ll stiindi,.t
at\·iker från det nu tillämpade, och det därjämte
står i ett visst sammanhang med min hemstiillnn
om numerärens ökning och nnturförplägnndcns utbytande mot kontnot ersiiltniug samt dessutom med
det sätt, hvarpå, enligt min i1sikt, manskapets tj iinstgöring bör ordnas, har jag nn sett lämpligt att redan nu redogöra för nämnda frnrnställning.

Enligt densamma skall löuen under de tre första tjänstein·en nt gii med snmmn belopp som föt·
ni\rvnrnnde.

från Stockholms brandkår.
\'id Stockholms brnndkår intriider f. o. m. nästkommande itr nfseviird n föriindringnr betriill.nnde kurens orgnni sation, brnndmnnsknpets ledighets- och
tjiinstgöringsförhilllnnden snmt. nnturnförpliigningens
utbytnude mot kontnut ersä:tmng. m. m.
.
BrnndcltAfeu hnr niimhgeu 1 en den 2<! Sisllidne mnj dnternd synnerligen utförlig skrifvelse
hos driitselniimndcns förstn afdelning framingt fö rsing och gjort frnmstii llnin g om föriindringnr i be rö1·dn nfscenden, och cliiri blmul nnnnt omniimnt
ft·illl persannlen inliimnnd e nn sölmingnr om föt•biittrnde löneförm illlcr ·
Som brnmlchcfcns förs ing nyligen blifvit fn ststiilldt och slcrifvclsen i öfrigt torde varn nf stort
intresse iif,·en fiir hrnndm iinn en it andra orter, viljn
vi med uteslutande af tah ell emn, hiit· nedan i sin
h~lhet 1"ttergifvn dcnsnmmn.

, Till drätselnämndens första ajdelning.
lliirm cd fiu· j ng \·örd snmt öfverlämnn försing
till utgiftsstat för Sla ckholms stnds bram\lciu·s aflönings- och p ensionsYii scmle för tu· 1913.
Detsnmmn afviker i så må tto frilll innevarande
iu·s utgiftsstnt, nlt jng på hät• nednn anförd a siciii
hemställer om en ökning nf k å r ens mnnsknp ssty rlm
ted 1 förman och 3(! brandka rlar sam t ntt de t
11
·rtn brandmanskapet i ställ et för nnturnförpliig nnd
ogl
.
..
.
. ni t
mittte erhi•lla kontnnt port10nsersnttmnf: 1 t' te
m ed det gifta brandmnusknpot. .
•
.
Ansinget till hyresersiittmng a t utom st ntwnerna boende gift brandmanskap iit· höjt med kronor
},200 till kronor 19,200.
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Från och med 4:de tj iinstei•ret af,·iker manskapets förslag till lönestnt emellertid full stiiudigt
från det nu tillämpade lönesystemet, i clct ntt manskapet hemställer, att nflöuingen matt e utg:\ till
samma belopp utan ålskillund om vederhörnncl e är
gift ell er ej.
För niirvarnnd e erh :illa som bekant de nf manskap et, som ,·id ingiwgen nf 4:d e tj iin steiiret öuskn
in"'å äktenskap en årlig hyresersiittning nf 300 h
ln~rj iimte i stiillet för nnturnförpliignnd et·h å ll ~~
portion sersiiHning ntg,'•end e .med ~O 0 förhöjuing
;, det för :het giillnnde porllon sprl se t.
i\[ nusk npet hemstii1l er nu, att den för niirv arnnd e utgi'letHl e kon tnut n nilUningen m:\ltc snmm nusl fls med hyrcsersiittz1ingen och portion se rsiitt nin rreu
till ett belopp, so m bör ut g<• lika till lwnr oeh"' en
oberoend e nf in gimg et äkt ensk ap. Genom ntt nil"Ot höj a summan af de snmmnnslagnn lön eförm :\~ernn haf,·n d e kommit till en begynn elselön fnin
oeh med ·bl e tj iinst eiLret nf l ,GSO kronor. Härt i]]]
komrn a ·1 [.Jd erstillägg iL 120 kronor eft er G, ~ .
12 och l ö [,r, h varigenom slutn!löningen skulle utg:"• med 2,1 60 kronor .
Utnn nit för niir vnrnnd e vilja inga p:i ,\et be-

/o
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j
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C> ons~re ~ fabri kers
kt i~ bo! ag=====
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rekommenderar sina tillverkninga r a f s pruts langar af prima kvalitet.
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riittignde uti storleken nf mnnsknpets lönepretentioner, kan jag likviii ej finon nonnt, ä n att principen i det af dem fraru lugdn lönesystemet iir grnndnd pit riittvisa och billighet, ty en ligt min itsikt
bör ej ingången nf iiktensknp in,·et·ka pit den nflöning, som utbetalas för ett nrbete. Sit vidt jng
hor mig bekant, iir det utnf i stndens tj ii nst nnst iilldn personet· endnst brnndmnnsknpet, som fiu·
Yidkiinnns dennn ittskillnnd.
Den f. n. tillämpade lönestnten, som fnststiilldes in· 1906, innebar en nfseviird förb iittring nf
brandmonskapets löneförmåner.
n~t hnde niimligen visnt sig förenndt med
~torn s\·ilrigheter alt rekrytern brnndkitreu med
dugliga personer samt att förmit dem ntt under
liing r e tid k\·arstnnna vid densnmmn . Omsiittningen ,·nr myck et stor, ln·nrom bifognde tnbell l biit•
,·ittne.
Den uiimtHla å t· genomförda löneregleri ngen nfsitg diirfut· a tt gt•nom förLiittrnnd e lön eförmåner ber eda dem af man skapet, so m med iugintgen af 4:de
tj.i uste:i r et öi!S knde ingit äktenskap tillfilile diirtill,
en:ir bil dt~ n dct a f eget hem icke utnn skii l an s[tgs
,· ara enda nt\·iige n att förmå dugliga personer att
Yii!j a hr andtj:i nst en som yrke.
E huru som niimnts löneförmånerna afse\'ärdt.
fvr biittrad es, h ar lik\·iil det med 1906 iu·s lönereglering nfscdtla ii llllamitlet enda st i Yi ss mtm \' Unuits,
och ej i tlen ut s triickniug, man haft an )edniug att
förm oda .
\ ' isserligen hm· manskapets med eltjä nstetid höjts
fr:i n 4 in· och l S dag:u· :h· l !:1013, till 6 iu· och 3
m:innd er l !J Il , men omsiittningen h nr icke desto
mindre ,·arit hetydlig.
Hclo-ytrringe n har visserligen knunnt försiggå
ntnn större sdrigh et, men den storn omsättningen
för·orsnkar·, ntt ett · visst nntnl nf mnnsknpsstyrknn
nlltid st:'11· und er· rekrytutbildning och ej knn pår:1knns lör den egentliga brnndtjiins ten.
Hvnd detta betyder för en lctn·, hvnt·s num erlir ej iir· stö n·e, iin att hvnrj e mnn erfonlrns, torde
liggn i öppen dng, Härtill kommet·, ntt omkr ing
5 mnn i mecleltnl iiro sjukn.
:Sistlidlön tir ''oro dock förhitllnndenn n:igot
gynnsnmmnrr, i det utt det j ii mförelse\·is ringn nntnlet nf 15 mnn lämuncle tjiinsten, men inn e\•nrnnde
in· ltnt· r ednn nndct· årets 4 för·stn mitnnde!'lln 9
mnn nf slcildn nnlrdningnr nfgått.
)[il t omdöme, nlt den tu· l !J06 gcnomför·dn
löneregleringen endnst i viss mån förmått nfhjiilpn
de före nUmndn tidpunkt rådande missförhållandena,
tord e sålunda hnf'vn fog för sig.
Sli. vicH jng kuunnt finnn torde orsnkernn härtill varn: ntt hiittre nflöningsförmtnier· et· hållits pit
annat lulll och att den bnudnn tjiinstgör·ingen och
knsernlifvet i viss mån \•erknr deprimerande .
Jng hnr diirfö•· kommit till den öfvertygelsen,
ntt enbart en förhöttring nf löne\•illkoren ej skulle
liindn till gynnsammare resultnt, ii n hvnd skedde tir

1906, ut nu tordA det därjämte vnrn nöd viindigt ntt
ordnn mnnsknpets tjiinstgöring pit ett rntionellnre
siitt med en fritid liimpligen nfpnssnd efter den utnn
öfverdrift mycket strilngn och krii fynnde tjiinstgöringen.
I nuslutning till dennn min tisikt nnser jag
mig hörn redogörn för do besttimmelser, som f. n.
giilln med a fs e~ nd e pit mnnsknpets tjänstgöring och
ledighet.
Sednn börjnn nf sistlidne itr hnt• pit gnmd nf
att den fnst stiilld n numerären kunnnt h å lln s jul/falig manskopets ledighet pt"• de tvenne hufvuclstotiouerno sit ordnats, ntt hrnudförmiinn en erhållit s. k .
ft·idag hvnrt ö:te och Lrnndkarlarnn hvnrt 6:te dygn
merl börjnn kl. 2 e. m. till påföljande dag kl. 8
och 10 f. m. eller 1'2 ,30 e. m ., heroende pt• vederbörandes tj änstetid; sitledes ej fullt ett helt dygn.
Pii ,·nktstntionerun med umlnnt.ng nf Rt•dstugnus och \'iirtnns stationer hnr diiremot den ledighet , som man skap et åtnjutit, hlif,•it större, i det
ntt :"t d essa s tntion er tilliimpns elen "id tyskn hrnndk :"n·er Lrukliga !J-dngars tj iinstgöringen , h,·illcen iir
ordu nd pit följand e siitt:
l :sta, 2:drn, 4:de, ö:te, 7:de och S:de dygn et
på Yakt.
3:dje dygnet tcotermkt.
6:te dygnet tj iinstgörin g p tt hu fy ud stntionc n.
och 9:de dygn et fritt., el. v. s. 2/3 af vaktstyrkon fullgör ,-nkttjiinstgör·ingen und er det. att 1/a
åtnjutet· fridng ell er hnlf-J'ri dng.
Detta system hnr liln·iil ej lmnn at gen omforns
fullstiindigt hiirs tiides, en iir snknaden nf öfniu gstorn
m. m. :"t voktslotionerna föranl ecl t., ntt manskap et
iiJ'ven 3:dj e dygn et m:ist instiilln sig till tj iinstgöring å hufyndstntionerno för ott delt.ngn i gymnostik och exer cis, ii t\·enso m ntt pt• grnncl nf det stora
ontnlet tenten·nktcr, som dagligen :iliggcr brnndkitren, dylilen vnlcter i r egel m:ist full göras iif\•cn
det 6:te dygnet.
Exemp ~ l\'i s m:"t niimnns, att undet· si stlidn e itr
nutnlet tentcn·nktcr oc:l1 tl iinned jiimförlign komm t'nderingnr uppgi ck till 3,!) 18 st.. me<! en snmllHIIIlngd tid nf 15 , öfJ!J timmnr.
Utnnl'öt· stnti onern n hoct11le gift bn11ulmnn slcnp
el'lu'dlet· i r ege l l timm es lcdigl:et för ntt i hemmen intaga midtl ngsm:llet snmt 1/2 timma för frukors- och nftonm itld.
Förmånen of iridog me<lföt· lihiil Hj ohegriius ntl ledighet., i det ntt tl ensnmmo erulnst g iill cr för
vistelse inom hufvudstnden och den ft•itlag itlnj utnnde diir·jiimte ii t· sic y l dig ott, i hiin delse lc iin ned om
erhålles om en eve ntu ellt utbrnten eld svt"tdn, infinna
sig vid hrnndstii ll et; erfarenheten ger vid hnnd en,
ntt efterlefnnden nf dessa bestämm elser lojnit följus
nf mnnsknp et.
Under tj iinstgöringen it station erna iir mnnsknpet nnturligtvis skyldigt ntt under dygnels nlln
timmnr httlln sig her·edt föt· utryckning eller för
förrättnud et nf nnnnt m·hete.
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Manskapet
grundet· ;

erhåller

sernereter efter

följande

Und et· l :sta tjiinsteitret ingen sammnnhiingande
ledighet, 2:drn och 3:dje 7, 4:de-10:de 10 dogars
snmmanhiingande ledighet samt från och med ll:te
tjänsteåret ·14 dagars se~ester.
Enligt förd permissionajoUI no! uppgick ruanskupets ledighet semester inriiknad - sistlidne
år i medeltal till 124 timmar pei· mun och månad.
Motsvarande siffror för åren 1907, 1908, 1909 och
1910 voro 82, 95, 102 och 107 timmar resp. I
denna ledighet iir likviii permission under 2 timmar
ej in beräknad.
Af min redogörelse torde framgå, att den ledighet, som kunnat beviljas manskopet ö. bufvndstalionernn, iir gnoska inskränkt och att den gifta
brandmannen endast kan ägna en mycket begränsad
tid itt sitt hem.
På valctstationemn har diit·för i den utsträckning, det varit möjligt, förlagts gifta personer, enär
dessa i förstn rummet ansågos börn komma i Mojutande nf den it d esamma tillämpade tjänstgöringen .
Då emellertid numeru omkring hälften af brandkårens man skapsstyrka ingått äktenskap, och då
enligt min åsikt iifven den ogifte bör erhålla större
ledighet iin hvad för närvarande kan beviljas, af
blund andra skäl såsom en motverkan mot kasernlifvets ej alltid hiilsosnmma inflytande och dii. >9dugurs tjänstgöringen•, enligt lwad erfarenheten
ger vid hand en, hur ett SlLViiJ moraliskt SOm fysiskt
inflytande skulle det vurn till ktirens och tjiinstens
fromma, ifull denna fördelning af tjiinstgöring och
ledighet kunde genomföras för manskapsstyrkan i
dess helh et, visserligen med den in skriinkning som
semester, sjukdomsfall, ökad tjänstgöring på g rund
nf elds,•iulor, t entervakter m . m. d. knn piLfordrn.
För verk stud sperso nalen och brandtelegrafens
linj enru eture sku!l e piL gnmd nf arten af deras nrbeten d iir emot ej denun uorm för tjiinstgö riu g lillliimpns .
PiL g rund uf ll\·nd j ng hiir ofvnn anfört , och
dfL so m jng förut frnmh iLilit, ntt e nb art en löneförbiiltrin g e nligt min i1sikt ej skulle leda till gynnsammare r esultat nu iin vid föregående lön orcgle1-in", h omsliilles vörd samt ntt den s. k. >9 -dn gm·s
tjii~stgöringmu r edan fnln och med fu· 19 13 mittte
g enomföras y~d brnndki~ren i dess helh et, liksom
r edan sk ett nd Yaktstutwnernn .
I-l iirfö l· for<lt·ns emellertid en ökning af mnn-

sknps~tyrl<au .
•
..
.. .
..
Imu\11 jng gur att faststalla deunn okm ng, fa1·
· ,
nnhilllu utt ni1got få redogöra för brnndviisen6
Jdets nuvarunde orgnnisntiou och personalens fördelning, ii fvensom huru ~rnndv_iisendet en li gt min iLsikt
under dc niirmuste aren bor ordnas me~ afseende
fiist pi• redan beslutade och. föreståend e tnkot·?or eringnr samt under för~t~iittumg, ntt större led1ghet
,. för närvarand e beviiJlls manskapet.
,ID
Enligt giillnnde instruktion iir kiirens persona l
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fördelad på tvenne stnrka hnfvudst ationer samt
sex med endast ett fåt al ma n besutta vaktsta tioner
från hvilka utryckning till eldsvåda sker Fnmtidigt
med hufvudstationernn.
Denna fördelning af personalen hade sitt full a
berättigande vid tidpunkten för brandkårens uppsättning, då ej af•tåndeo voro större iio att de
från hnfvudstationen utryeknnd~ rPdska~en i regel
framkomma ungdär samtidigt med eller ett fåtal
minuter efter resp. vaktst a tion.
Förhållanden~ äro numera helt annorlunda på
grund nf den ndstriickt a nlslräcknin" staden erh ållit i näst an al la riktningar, af h~· ilkPn orsak
ofta nog en a fse\•ärd tid förflyter innan hufvudstationen hinner anlända med välbchöflig fö rstärkning
af den svaga styrka, som utrycker från vak tstat ionen.
Den numrand e organisationen lir diirför ej fullt
tillfredställnn de, h-rar för enligt min åsikt en omläggning bör äga rum.
l främsta rummet höra vakt sta tionerna. som
för närva rande utrycka merl l h tfalhafmre ~ch 4
å 5 man utom kusken, ansenligt förstä rk . med
såväl red skap som p ersonal. så "tt de själf ändigt
kunna företaga en eldsliickuiug, samt idigt med en
lifräddning, ifall så skulle påfor d ras, dii ·u dess-
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utom sitdana förhitllandeu kunna inträfiit, ntt ej förstiir~niug omedelbart knu siindns från nitgan nnnnn
statiou.
:1\Ied hänsyn till lm1d jng of,•nn anfört, bör
brandväsendet ordnas på följande ~ätt:
Personalen på Johnnnes station kan undet· visan
förutsättningar - uppförandet af nya brandstationer - minskas med omkring 2 underofficet·ure och
10 mnn ; Katnrinn station bör däremot förstärkas
med 3 mun i och för genomfömndet nf 9-dngurs
tJiinstgöringen .
·
Pil grund af den riktning, i ln•ilken byggundsverksamheten inom Kungsholmen och Östermalm
tenderar att utsträckn sig, hörn de inom dessn stadsdelar befintliga stationerna förflyttas till lämpligare
belägna platser, exempelvis i kvarleret Ripan å
Östermnhu och i kvnteret Kärnnn il Kungsholmen.
Den nyn Kuugsholmsslationen erhåller härigenom
ett fördelaktigt liige i förMilande till llrommnomrudet.
En ny brnndstntion böt· uppföras inom öfre
Norrmnlm , ll\·ilken P.tndsrlel under senare itr betydligt tillviixt och hvnrs nllägsnnste delar befinna sig
pa ett afseviirdt afstånd från närmaste bmndstntion,
Johannes station.
Läget bör blifvn sudant, ntt i händelse inkorporeringen nf Solnn kommun blifver verklighet, den
nyn stationen knn biträda vid eldsläckning inom
vissa delar nf dettn omr:I de.
Viirtnns bmndstntion, ln·nrs besiittning sedan
stationens tillkomst bestått nf endast en ordinarie
brandförm an - vnktb efälbafvnre - förutom 5 mnn
nattvnlctmnu sknp, rekryterade blund nrbetnrnn vid
hnnmen , bör besättas uteslutande med ordinarie personal.
Som skiil hiirför må frnmhållns de bety.dliga viirden, - bland hvilkn må niimnns Stockholms stads
gas- och elektricitetsverk - som finuns inom stationen s verksnmloetsomritde och det nflägsnn läget
från Johannes brandstation.
Särskildt vill jag framlu"tlln, ntt det vid utryckningar nud er dagen vid vissa tilltållen inträfi"nt,
att ,·nkthefiilhnf,·aren ensam måst framföra den
gnnskn tunga redskapskärrnn. Hnns lämplighet för
ett omeclelbart ingripande vid framkomsten till ett
eldställe knn mnn lätt förestii!ln sig.
Rådstugnos hrnndstntion bör förstilrims med
tre mnn, pii det ntt mnnsknpet iifven diit• må kunnn
beviljas större ledighet.
p,; gruud nf den beslutade inkorporeringen nf
llriinnkyrkn socken höt• en brnndstntion uppförna
iriom Liljel;olmens municipnlsnmhiille snmt redskapsIms inom Örby och Södertörns villasnmhiillen.
I det mellan staden och socknen triiffnde aftalet nämnes intet om förliiggnndet nf någon personal i dessa snmhiillen, men bör enligt min åsikt
i hvnrdern pinceras litminstona en brandförman som
föregångsman iifvensom för hnndhnfvnndet af dan
brandredskap, som skall uppstälins diirstiides.

I den mim dessn samhiillen utveckla sig, fAr
gifveh•is iifven ett visst antnl brnndknl"lnr dit för•
liiggns.
Eniir Kuugsholmens, Östermalms, Liljoholmens
stationer och den föreslngnn "stationen inom öfre
Norrmalm hvnrdet·a nfses ntt besiittas med en re"
lntivt stor styl'l<n 3 brnndförmiin och 18 brandkarlar - bör som befiilhnfvare för dessa stationer
plncerns en underofi"icer nf brandsergeants grad.
Af dessn kutmn 2 st. eduillas friln Johannes
station, pö. hvilken f. n. 5 brandsergenoter äro förlngdn.
Mm·in, Rådstugans, Djurgårdens och Värtans
brandstationer kunnn däremot tillsvidare besättas
med ett färre nntnl man med en brandförmun som
befiilhnfvnre liksom hittills.
Sedan brandväsendets omorganisation, - sildan
jag tänkt mig densommn - för hvnrs förverkligande
erfordras en ökning nf den nuvnrnnde numerären
med 2 brnndsergennter, l O brandförmän och 59
brnndknrlar, hunnit fullständigt genomföras, skulle
personalens fördelning piL stationerna blifvn i enlighet med tnb. 3 nfd. n.
Ehuru gifvetvis för genomföt·undet hiirnf beräknas ett \' isst nntal år, torde likviii de · delar af
den af mig förot·dnde omorganisationen, hvilkn i
händelse min hemställan bifalles, nfse besiittnndet
af Värtnus stntiClu med endnst o•·dinnrie· personal
samt utsträckandat nf brandmanskapets ledigh et iifvensom de titgärder, som b.etingas nf llriinnl<yrka
sockens inlwrporering med hufvudstnden, redan frim
och med niistkommnnde år lwmmn till utförande.
Under förutsiittning således af ntt större ledighet än f. n. beviljas manskapet snmt ntt Viirtnns
stntion besättes med endast orclinnrie personal motsvat·nnde den t. ex . il Djurgårdens stntion förlngdn
styrkan, bör kilrens nuvarande numeriir ölens metl
17 brandkarlar sålunde fördelade:
å Kntnrinn
st.ntion il st.
> )farin
l
> Ritdstugnns
3 >
> Kungsholmens
l >
Östermalms
l
> Värtnos
8 >
Genom den sitlundn föraslagtut öl<llingen skull e
9-dagnrs tjänstgöringsföljden kunnn genomföra s för
mansknpsstyrlmn i dess helhet med förulniin•udu
undantag, äfvensom Värtuns brandstation lmutul hcsiittas med uteslutnude ordinnre personal.
En nnnnn del nf omorganisationen, som hör
komma till utförande iit·, som nämnts, Ol'(lnaudet
nf brandväsendet inom det inkorporerade omritd et . .
Enligt det mellen stndeu och llriinnkyt"l<n
socken triifi"nde nftalet skall en fullständig britmlstntion uppföras vid Liljeholmen snmt redskopshus
med brandmateriel vid Öt·by och Södertörns villastad.
Den tillämnade brnndstntionen torde ej kunnn
besiittns med mitulre . iin 3 · brnndförmiin och J 8
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Henrikssons ~lönta Benzinmotorspruto7l
försäljas genom

ALLMÄNNA BRANDREDSKAPSAFFÄREN
E. BERGSTRÖM & C:o.

STOCKHOLM K.

Telegramadress: "Ideal".

Rikstelefon 2258.

Svenska Brandsläckningsapparaterna
RAPID & PUMP-KAPID
försäljas genom

HUGO KNOCHE N HAUER, Stockholm.
Telegramadress : Knochenhauer.

Rikstelefon Ö. 320.
prisbelönta

HENRIKssoNs Handkraftsprutor
Hi rsiiiJas genom

Ii~~ .

Jätm· 4 Qedskapshandlatfe
samt l portl fr;,n f abr iken .

l

T elegraf-adr.:

A.-B. S. HENRIKSSONS Sprutfabrik,

Rikstelef.

~..S1pr1u1tb1o11a1g1e1f ............oolh. .Miolkl olnllslkloi V. .olrlk sltlo~d~,ii. .ISITI.O.CIKIHIOIILM
I. .Siöi.............6IOI~I-.3•
bran dkarl nr, nf lwilkn 2 brnndförmiin och 12 brandk arl ar dagligen full göra vak ttj ä nst, under det att
åter stoden iir ledig.
På stationen böra niimligen pinceras minst
tvenne brnudfor don, för lwnrs framförande erfordras
tvenne kusknr eller chnufl'öre t·. Då därjämte en
telegrafpost nll tid mitste fi nuns på stationen, kommer
sitl edes den för eldsläckning och li fräddui ng nfsedda
styrkan ntt utgör as af 2 brand förmiin och 9 brnndk nrlnr, h vi lk et vii i tord e \' RI'Il det min stn antnl, som
k nn ifr itg nkommn fö t· ett sj iilfstiind igt och Yerksnmt
upptr iidnnd e.
Pit g run d nf statio nens betydelse och nfiiignsnn
liige bör so m .. dess befii lhnfvare placeras en underoffi cer . Vid Ot·by och Södcrtörns villnstnd bör förliiggas en brnndför mnn för ntt handhafva den r edsk op, som iir nfsedd ntt uppstii ll as i dess n samhäll en.
Fö t· det inkot·pot·ernde området torde sitledes
erfordrns.
l b m udsergeant,
5 brnntlförmiin och
18 bran dk arlar,
nf hvil kn l u nderoffi car och ~ brnndförm iin
kun na erhå ll as från Jo hannes station, de se nare
under föru tsättnin g, nt t de ersii ltns med tnl brandkarl ar.
DiL

emellertid

den för L iljeholmen

nfseddn

brnnd station~n , hvars uppförande ntnn dröjsmid skall
påbörjas, icke tordP. k unn a tngns i bruk förriin sen-

...JI

sommaren 1914, men stnden likviii från och med
den l nästkommar:de januari äger nusmrsskyldighet
fö r brnnd\•iisendet mom sitv iii Li lj eholmen so m öfriga
delar nf Brännkyrka socken äf\·em;om stadens äldre
områden, torde fö rhåll aodena stt hörn ordnas, att
Katar ina och :'> Iaria brand stationer rorstärkas med
så,·iil r edskap som materi al.
Hiirigenoru an;er jng, ntt nämnda stationer,
ntnu att de stadsdelar. h,·nrest de äro belä<Tno
blottas, p:i ett iillfredstiillaocle siit t hörn k:nn ~
Yerk stiill:t eld släckniu g m. m. inom nämnda områden
under den tid, som ttt g:i r iör stat ionens upp förande
äf,·enso m diirmed i sa mm:lnh:m g s t ~ie ud e åtgiird~r ..
som ntås te vidtngas! s:"lsom t. ex. anliiggnnclet nf
en brandt elegraf m. m.
Den hiirnf erfonl erli ga styrbn beriiknns t ill
l brnndförm an,
11 br:mdkarlar sitlmuln fördelade :
[t li:abrinn station 9 brandkarlar
, :'>lnrin
1 brandförman och
~ bramlk nrl nr .
Fur genoml'ö rnndet nf förstiirknndet nf Viirtans
brand stati on odr för ntstriicknndet af hrnndm nnsknpets ledi ghet iil\·ensom för ordnond et nf brandviisendet inom Briiunkyrkn socken bör, på grund
af h\'ad jog hiit· ofran nnfö•·t hrnudk <u·ens mnnsknpsslyrkn öl>n s mccl
3 brandförmän och
Hi brnndk nrl nr,
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nf ln·ilket nntnl för år 191 3 erfordt·ns
l bt·nndförman och
30 brandknrlnr.
I händelse den sålundn föresingnu ökn ingen
bifalles skulle personnlens fördelning undar år 1913
blit\·n säsom tnb. 3 nfd. C ub·isar.
Den nf mig föreslugna ökningen af bmndl<fu·ens mnnskapsstyrkn hat· beräknats under förutsiittniug att nuturnförpliignnden för det ii hufvudstutiouernn fiirlagdn ogifta brundmnnsknpet utbytes
mot kontant portionsersiittning ntt utgå efter sam ma
grunder som föt· det gifta brnndmnn sknpet och det
it vnktstotionernn förlugdn ogifta mansl<npet.
Utspi s ningen nf mnlen sysselsätter f. n. ständigt
Lnwdförmnn och 2 brnndknrlnr på Johann es
so mt l brnndknrl pit Kntnrina sta tion, hvnrj iimle
dngligen kommenderas minst 3 mnn stlso m kök shundräckning.
Hiirtill l<ommer alt en nfse ,· iird del af fanjunkarens och en hos honom stisom bilriide l<a mmemlernd brandförmans tid npptn ges nf de med
n at urförpliignaden förenade göromttlen.
Ehuru det borde itligga fanjunkaren såsom
r edo gö rare nl t förn brnnd,·ii se ndets r iikcnsknpsböcker
mcdgif,·cr ej hnns ti d detta, ut an m:lstc niim nd n
höck cr föras af dc i\ Johnnnes statio n förlagd a brnnd löjtnnnlerna, icke utan men för den egentliga lH·nmlt.j iinslen.
Af den ständiga l< öksperso nal cn knn vi ss erligen ett par nn\·iindns som reserv för cld sliick ning
vid förtJfnllandc bciJOf, men dels iir dcttta förcnndt
med vi ss a s \•lt r igheter, ;1lu1iustouc undet· deu tid
malen tillrerlcs , d els iiro de till fiign nyttn p:1 g rund
a f nU tillriicldig öfning ej lom bet:edas dem.
X atnraförpl iignndens utbytaJJdc mot kontant
porti onse •·siillniug skull e medförn följ nu de fördelar:
3 brandfönniiu och 3 hnuulkndat· lwnnn piLt-iiknas
fiir d en egentli ga tj iinsten, h\•n •'j ii ml e fanjunkat·en
kon öfv ertnga sn mt.lign en rndogörnrc i\liggnnde
görom i\1, och bmudoffi comrnn diirigcnom uteslutande
kunna iigna s ig ilt den egeutlign tj iinstcn, och durmed fören ade besiktningar o. d.
i\utnlet besiktningar och yttranden, som brnndlr:irens befiil har att afgifvn, lillviixer nämligen
tlrligen samt torda afseviirdt lwmmn att ökn s med
inkorporet·ingen af llriinnkyrlm socken samt öfriga
påtiinktn oum"t<l en.
Ett rntionellnre ordnande af oflic et·n•·nas tjänstgöring torde d essutom lwnnn framflytta tidpunkl en
för yttedignrc en ofliicet·s nnstiillnml e.
l\Iansknpets frnmstiillning om ny lönestnt afser
iifvcn naturaförpliignad ens utbytand e mot kontant
portionsersiittning.
Ehuru portion sst.aten under sennt·e itr upprepade
gå nget· förii ndmts och förb iittrots , iiro manskopets
klagomål öf,•er matens kvantitnti,•n oc h kvalitntim
besknfl"enhet stiindigt desn mmn.
Ny portionsstat fastatiiiides pit manskapets begäran senost den D nol'ember l DOD ntt giilln frim

och med den l J nnuori 191 O.
Icke dessto mindre gjorde monskapet un.ler
sistlidne iit• fromställning att jag mätte l'idtaga ittgiirder för portionens förbiittmnde .
·p,; grund af att brnndviisendets utgiftsstat redan.
vor öfverlämn lld till afdelningen, kunde em ellertid
derns fromställning ej ledn till nitgan åtgärd.
Kekas knn ej att nnturnförpliignnden lämnor
i•tskilligt att önska. Huru mycken omsorg, som·
ii n uiidlägges pit matens tillredning, blifver densamma på grund af snkens nntur ofta ej 8å viilsmakande och dessutom gunska enformig. Anbud
m:1s t e nämligen infordras för de för !"u·et erfordet·lign
kvnntitelerna, ln·arigenom omöjliggöres nägon omviixling i utspisn ingen .
J ng anser sålunda att talande sic iii föreligga
för den nf mig föreslagun åtgärden, hvilk en dessutom t orde blifvn nöd,·iiudig i en icke nfliigsen
frnmtid, dii i snmmn mån som antnl et g iftn bmndkorlnr ökas, det ej torde Ynra ekonomiskt fördelaktigt
ntt bibehålla nntumförpliignnden för återstoden.
Jnrr får diirför Yördsnmt hemstiilln, att den
för en °del af brandman slenp et utg:lcnde nnturnförpliiganden från och med nilstkommnnd e å r uthy tes
mot kontont porlionsersiiltning.
Portionsersiittniugen till det gitta brnndmnnsl< npet m. fl. utgår J. n. med 50 °/o förhöjning å
det för tlret enligt infordrade nnbud gä llond e
portio nsp t·iset.
i\Iedeltnlet nf dc för fu·e n l 907 - 19 12 giillnudc
portionsprisen utgör 77 ,95 öre. hvadnn den portionsersiittning, som i händelse nämnda summa lades till
gnmd föt• en beräkning , sk ulle per iu· ut gö l'll kronor 426: 78 öre.
Ptt g rund nf slegr nde lefnadskostnadcr an ser
j ng emell ert id, att · dettn belopp bör höjn s till '132
kronor ell er 36 kronor pr mnn och mi"111nd.
I hiindelse nf bifall t ill min h emstiillnn böt·
med hii nsyn tngen : till den för år l !J 13 erfo rd erli ga
ölmingcn nf mnnslmpsstyrknn Jlltslngct t ill lwsl h:111
höjas från kronor 64,000 till kronor 92,4,18.
Ett bifnll till min fr:~m s tiillning om ölm ing
nf den uuvarnnde mnn sknp sstyrkan med l brandförman och 30 braudltarlnr medför en lwstnad a f
kron or 18,720, hvnt·nf kronor 120 IJC riikn ns till

Ledig plats.
En nykter och ordentlig brandman, som full gjord! sin värnplikt samt är kunnig i hästars vård
och körning, erhåller plats vid Södertelje brandkår den l nästa februari. Löneförmånerna
utgöras af : årlig lön 1,100 kr., beklädnadsersättning l 00 kr., jämte fri familjebostad, ved
och lyse. Härtill komma två ålderstillägg efter 5 och 10 år a 100 kr.
Ansökningshandlingar med betygsarskrifter
torde fortast möjligt insändas till Brandche ~

fen Södertelje.
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nrvode åt en brandrörman. Hurtill kanuner att
följande anslag behöfva höjas:
Beklädnad och beviiring,
tvätt till manskapet samt
liikarevård 1 medikamenter o. d.
På grund af hvad sålunda i min skrifvelse
anförts hemstillles vördsamt :
att manskapsstyrkan ökas med 3 brnndförmiin
och 37 brnndkarlar, diirnf fiir ur 1913 J brandförman och 30 brandkarlar,
att brandmanskapet erhåller kontant portionsersättning i stället för nnturnförpliignad, snmt ntt
brandmanskapets tjänstgöring ordnas i enli ghet med
9-dngars tjiinstgöriugsföljden , dock med de inskriinkningnr, som kunna påfordras.
Stockholm den 24 mnj 1912.
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des göra sig gällande, ofta kan vara i behof
af en ordnande och ledande hand vid brandsläckningsfrågors afgörande, men denna ordnande hand bör icke vara brandsoldatens vid
stadssamhällets brandkär i annan män än hans
härvidlag sker på uppdrag af och
l verksamhet
under kontroll af stadens ansvarige brandchef.
De skäl, som ligga till grund för vår uppfattl ning
denna sak, synes oss sävidt vi kunna
Il finna, i vara
fullt afgörande. Förhållandena äro
nämligen, utan nämndvärda undantag, alltid
j
sådana, att den städerna omgifvande lands::.j
bygden i snart sagt hvarje fall saknar tillräkliga medel att kunna helt förstående och tillfredställande ordna brandväsendet inom de på
! densamma spridda tätt bebyggda, i regel mycket eldfarliga samhällena. Dessa samhällen
A. SVI~FIUFVUD
blifva sålunda, då allvarliga eldsvådsförhållanBrandehef. •
den uppstå, i mer eller mindre grad beroende
af den hjälp, som kan erhållas från det större
närliggande stadssamhället. Af synnerlig vikt är
Svenska Brandmannaförbundärför, att de medel och möjligheter, det mindre
samhället äger, tillvaratages på så sätt, att den
dets brandkonsulenter o. Brand- hjälp, som eventuellt kan erhållas, också kan
i möjligaste grad utnyttjas, hvilket gifvetsvis
chefsföreningens styrelse.
kan ske ulan att samhällets fristående verksamhet i etdsläc~nin~.sarbetet - så långt detta
Den brandkonsulentsinst.it~tio~, som. Svenär möjligt - ms~ran.kes. En gifven följd
härar är, att den radgtfvande verksamheten i
ska Brandmannaförb~ndet.. 1 ••ar IIIIsatt 1 syfte
de fall, där dylik önskas, bör utöfvas af eller
att i någon mån s?ka Jor~attra de rent be:
dröfliga brandsläckmngfo.rhallandena ut: pa
genom den ansvarige brandchefen och icke
aenom den enskilde oansvarige brandmannen
landsbygden har inte, hv.llket -:- me~. kannedom om brandchefsföremngen 1 allmanhet "' Såsom allmänt omdöme om Brandmanna:
var att vänta, funnit nåd in.~ör ?ess styrelses
förbundets ifrågasatta brandkonsulentsverköaon. Vid ett Brandchefsfore!lmgens ~tyrel:
samhet vilja vi framhålla, att en verksamhet
" öte har brandkonsulentsfragan vant pa
bedrifven af personer, som, med ni\ara fä
~em ten och uttalandet tillställts tidningen Gjalundantag , för dylikt arbete sakna alla" förutl~~~ornet, som i n:r 24 därom bland annat
sättningar, kan medföra. betänkliga följder".
Ojaliarhornet fortsatter.
..
.
skrifver följande:
.
"Brandmannaförbunde~s 1 och for stg
" Det är, som man ser ingen mild kritik
som brandchcfsföre.~lingens styrelse låtit utgi\
1 f ""rda åtgärd i berörda a!see11de synes emel10 ~~
öfver Brandmannarorbundets konsulentanord1 komma att få föga praktisk betydelse
e!
nd af den ställning, som vederbörande
ning. Om o.~k s~yrel.sens omd.öme om konpb~ gdrut1efer intagit till frågan . Enligt hv.ad
sulenternas font!sattmngar att lullgöra det ätan c
l
.. l"
t l
.
tagna arbetet maste betecknas som öfverdrifsom meddelats oss .. 1ar. nam tg~ n s yre s.en 1
vet, innehåller det rel.ater~de uttalandet i öfrigt
Svenska Brandc.~lefsforenm.gen" vtd ~tt nyligen
dock så starka mo!tv for styrelsens intagna
1 "Il t nmantrade upplagt! fragan ttll behand~a e s~: därvid enats om följande uttalande:
ståndspunkt, att det lord.~ vara tvifvel underkastad!, om Brandmann a fo~.bundet kan _ utan
lmg ~~ af Brandman~afö~·.?unde~. ut~edda perbundsam förstån~ med v.eder?orande . brandchefer
a.. ro genom" stn !Janstestallmng
sonerna
d
1
"
·
1
t
_ med nago n u!stkt, till framgang fortsätta
"d
den brandkar, som e JVar pa stn p a s
1
på den inslagna vagen .
~a ~.
hvadan vi taga för gifvet, att de omSii låna t Ojailarhornets artikel.
lt}lhora, m i första hand komma att utnyttjas
Det k~n .~at~nerligen ej bete.cknas sasom
r~den sfrna konsulentverksa.m~et skulle. blif~.a
for rn~sbyad som gränsar m!tll respeklive sta- 1 gentlemannam~s_:; tgt a! Bra.ndch~tsföre ningens
den a~.1 an~e 'mycket väl behofvet af, att den
styrelse att IIIIata .stg f~lla sa förringande
omdömen. om aktnmgsvar.da och i sitt yrke
d~.r.
omgifvande landsbygden, där föruts!.ade.rna rna för en ur brandsynpunkt ytterst
viii prakttserade ocl~ du~h ga personer, som
brandkonsulenterna aro, for att lägga i dagen
satt.ntnbgaggnadsverksamhet mera än annorstäfarhg Y

l

l
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sin afvoghet mot Brandmannaförbundet Inte
heller drager sig styrelsen för att nedsätta betydelsen och värdet af den i samhällsgagnande
syfte tillsatta brandkonsulentsinstitutionen; nog
endast därför att den tillsatts af Brandmannaförbundet och ej af Brandchefsföreningen.
Det är föga troligt, att brandchefernas s. k.
kritik bidrager till att popularisera Brandchefsföreningen hos allmänheten lika litet som hos
Brandmannaförbundet Ej heller tro vi, att intresset för brandväsendets förbättrande ute i
bygderna kommer att höjas genom brandchefernas hållning och Ojaliarhornets instämmande
däri. Nej tvärtom. Det verkar nog i stället
hämnande, och detta rätt afsevärdt.
Och
ändå är det ju en vinst för försäkringsbolagen,
om samhällena mera än hvad nu sker ägnar
omsorg om sitt brandväsende, och försäkringsbolagens intressen trodde vi likväl att Ojaliarhornet ville bevaka.
De uttalanden som af Brandchefsföreningens styrelse och tidningen Ojaliarhornet gjorts
uti förutnämnda artikel, anse vi oss nödsakade
att bemöta. Vi vilja därför så långt som möjligt ta punkterna i den ordning de förekomma.
Brandcheferna, såväl som dem underlydande personal, äro väl i lika grad bundna
vid det samhälle eller den brandkår de äro
anställda. Det kan väl därför inte ordas om
ett till ytinneh ållet mera hopträngt arbetsfällt för en icke brandchef än för en brandchef. Vidare tyckes styrelsen inte tänka på
att del finns san:Jhällen, belägna så långt bort
från städerna , att någon hjälp därifrän vid en
eldsvåda ej är möjlig eller lönande att lämna.
l dessa samhällen är det i allmänhet lika dåligt beställd! i brandsläckningshänseende, som
i dem som ligga i närheten af städerna . Om
det nu inte är en brandchef utan ett annat
dugligt brandbefäl, som stått till tjänst med
upplysningar och råd, kan väl inte detta för
samhället medföra så >betänkliga följder•, som
Brandchefsföreningens styrelse tror. När nu
brandkonsulenternas verksamhet alltid är förlagd utom det samhälles gränser, de som
brandmän tillhöra, kan ju deras respektive
brandchefer ej heller öfver dem utöfva något
som helst förmansskap under deras konsulentverksamhet, under förutsättning att denna
verksamhet utöfvas å tid, som konsulenterna
själfva råda öfver. Det torde också vara för
en •stads ansvarige brandchef, lite kvistigt
att gifva •brandsoldaterna• i uppdrag, att under hans kontroll utföra något privat arbete
för ett samhälle ute på landet. Det låter nog
rent ut sagt enfaldigt att här orda om ansvar,
dä en stads brandchef i detta fall väl ej har
större ansvar än en stads •brandsoldat>.
Brandmannaförbundets brandkonsulenter

i

utgöra väl ändå intet hinder för, att äfven
brandcheferna hvilket de föröfrigt borde
känna sig moraliskt skyldiga till -så längt deras
tid tillåter utöfva en gagnande verksamhet för
höjandel af brandsäkerheten, äfven utom deras egen stad eller samhälle. Arbetsfältet är
stort, så det räcker rikligen till för alla, som
vilja arbeta.
Den som skrifvet det uttalande Brandchefsförenings styrelse tillställt Ojaliarhornet har
nog tänkt uteslutande på sig själf och den
stad hans själf som brandchef residerar uti.
Det har väl då grämt honom att en vid hans
kår anställd enskild >Oansvarig brandman> har
kunnat anses kompetent att gifva råd i några
brandsläckningsfrägor, och därför· af Brandmannaförbundet tillsatts såsom brandkonsulent
Brandchefen kan dock vara lugn. På det område herr Brandchefen är ansvarig kommer
nog inte brandkonsulenten att inkräkta.
Något samarbete mellan brandkonsulenterna och •vederböra nde brandchefer> synes
oss mycket svårt att få till stånd, isynnerhet
som vi ej ha klart för oss hvem som är vederbörande brandchef ute i en bondby. Dessutom vilja vi påstå att alla Brandmannaförbundets brandkonsulenter äro väl så kompetenta i brandsläckningväsendet, som en stor
del brandchefer i småstäderna, ehuru de ej
tillhöra Svenska Brandchefsföreningen. Därföre tro vi att brandväsendet på landet blott
skulle hafva gagn af de råd och den hjälp
brandkonsulenterna kunna lämna vederbörande
landskommuner.
Eller vill Svenska Brandchefsföreningens styrelse mähändan påvisa de
betänkliga följder, som skulle kunna uppstå,
för den händelse ett litet samhälle ute på bondlandet togo sig för, att med hjälp af en praktiserad brandman bättra på sin skröpliga brandredskap eller till och med organisera en liten
frivillig brandkår, utan att först rädfråga sig
hos Grönköpings stads ansvarige brandchef,
ledamoten af Svenska Brandchefsförenin gen,
källarmästare Pettersson? Vi kunna inte hjälpa
all det låter lite löjligt. Säkert är emellertid,
att det torde blifva svårt att förklara, hvari det
samhällsvådliga skulle bestå. Men källarmästare Pettersson är naturligtvis arg för att han
- som för ytterligare ett helt år, med två
rösters öfvervikt öfver barberare Nilsson, omvalts till ansvarig brandchef i Grönköp. o. dessutom är välbeställd löjtnant i landstormen har blifvit förbisedd, och inte fått utöfva någon rådgirvande verksamhet i denna brandsläckningsfråga, som han i egenskap af en
stads ansvarige brandchef ansett endast bort
tillkomma honom .
Med anledning af förutnämnda tidningsartikel har svenska Brandmannaförbundets ord-
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förande, öfverbrandmästare Klaes L. Carlsson
Det står: med fria resor och dagtraktatillstäl!t Ojal!arhornet följande svarsskrifvelse:
mente - -.
af hv1lken VI erhållit del och här nedan äter.. ~är~f fraf!lgär, att konsulenten på intet
giver.
satt mgnper pa vederbörande Brandchefs om•Då uti Eder ärade tidning af den 30
r~_de - det. på hvilket han på grund af sin
nov. d. å förekommit en uppsats under oft1anstebefattmng är ansvarig för.
vanstående rubrik som, af oss lämnad utan
~et _är detta Svenska Brandmannaförbunafvsee~de , skulle i betänklig grad skada förut
d_ets atgorande, s~m ~ti. Eder ärade tidning
namng1fna persones yrke, utkomst och goda
fatt ett helt annat an vanhgt omnämnande.
~n~een~e, bedja vi vördsamt fä göra några
Som detta, enligt vårt förmenande är beroende af obekantskap med vårt tö'rbunds
mlagg 1 den berörda frågan .
syfte,
torde det helt lätt kunna rättas när sa~yenska brandmannaförbundet utgör en
ken blifvit ve~erbörligen belyst och ~tredd .
opolitisk sammanslutning af föreningar, inneAnskaffnmg af eldsläckningsmateriel och
fattande brandmän inom Sverige, hvilken åsyfordnande a~ ~ra~dsläckning kostar pängar;
!ar att åstadkomma en gagnande samverkan
men brandforsakrmgspremierna utgöra äfven
1 alla en brandman berörande frågor, befordra
dess :rrkes speciella utveckling; samt, att hos • stora summor. Vid ordnande! af ett samhälles b~~nd~läcknin~ ~tgäs därför i regeln från
myndigheter, korporationer och i allmänhet
d.~n vallofl!ga ?eraknmgen, att, frånsett större
utåt representera detsamma, samt skydda och
sakerhet 1111 _ hf. och gods, tjäna på företaget
främja gemensamma intressen.
genom nedsattnmg af gällande premier.
Förbundet vill på denna grund verka för
Förslaget, till brandsläckningsanordninhöjandel af brandmannens teo retiska och prakgarne i fråga, utarbetad t af konsulent eller andra
tiska yrkesutbildning samt att väcka och betillställes härför vederbörande försäkringsbolag
fordra intresset för fack- och allmänbildning.
och . granskas ar. dettas eller dessas inspektöMed •brandmän• förstås här alla, som hafva
rer, mnan det bhfver godkänd! för den ifrågabrandsläckning och därtill hörande som yrke,
satta premiereduceringen.
oberoende af grad. Vi bifoga förbundets
Härigenom bortfaller, så vida inte brandstadgar och samtliga protokoll sedan förbunförsäkringsbolagens inspektörer också underdets startande för bedömande af vår verksamhet.
kännas - de •betänkliga följder• som ett förTill förbundets årsmöte i Stockholm 1911
slag af våra brandkonsulenter enl. Brandchefsinkom frän Alingsäs brandmannaförening en
föreningens styrelses åsikt kan vålla.
motion om att förbundet skulle försöka göra '
Då nu dessa •betänkliga följd er• och vzrt
något för brandsläckningens förbättrande på
ingrepp i vederbörande brandchefs ansvarslandsbygden.
område har reducerats till sitt rätta värde vilja
Motionen, som påvisade •alt inte allt var
vi öfve rgå till brandkonsutenterna.
'
bra som det är• behandlades och under diDå vårt förbund äsyftar att åstadkomma
skussionen klargjord es, att framställningen var
en gagnande samverka n i alla en brandman
berättigad.
berörande frägor, samt gag na resp. samhällen
och såmedelst värt land , och, då silväl BrandSammanträdet till satte därför en komite,
chefsföre ningens sty relse som tidningen mycsom fick i uppdrag att till styrelsen inom viss
ket väl in se behofvet af en ordnande och letid inkomma med fö rslag på hvad sätt fördande hand vid brandstäckningsfrågors ordbundet skull e kunna gagna på det omnämnda
nande, men att en del af uti tidningen namnområdet, Komilen bestod af en öfverbrandgi fn a ko nsulenter ·för dylikt arbete sakna alla
mäslare, en brandm ästa re, en brandförman
förutsättningar•, så bedja vi härmed för bindoch en brandkarL
ligast B ra nd c h e i ~före n i n ge ns styrelse att uti
Komitemdes sammanlagda tjänstgö ringsdenna ärade t1dnmg meddela allmänheten och
tid inom res p. brandkårer var mellan 40-50
oss namnen på dessa, sä att förbundet härår och så sammansatt af personer inom skilda
utinn an måtte kunna vidtaga åtgärder i och
områden och grader, att utredningen sk ulle
för un de nrödja ncle af de förutsatta missförblifva möjligast allsidig och tillförlitlig.
hällande na.
Komitemdes utrednin g beh andlades på
Dii biida sa mma nslutninga rne, Brandchefsförbundets årsmöte i april d. å och res ulterade
fören in gen och Brandmannaförbundet hafva
i uppropet.
till mål att gagna sa mm a sak - brand väse nde t
.Till Sveriges landskomuner l>
- och då båda arbeta för att nä största möjl iaa
Af uppropet ifråga fram går tydligt, ino m
res ul tat häri torde det sa mfö rstånd, so~
hvilken ram och inom hvilka områden ko ntidninae n och det sa marbete. som bra ndsulenten skall stä till tjänst med råd och uppchefsfÖreningens styrelse förutslitter, vara det
lysningar i berö rda afseende.

SVENSK BRANDKÅRS-TIDNINO.

146

:. :~-IJ .. N~~DJtED~ - ~PSAFFÄJtE~ . ·s~~
i·c:!-1 ·. _

.

E. Dtrgllr6m « Co.
; Guldnl.edälj llf<>ckholm 1897. HOgsbi pris GoDo 1901. Statsdlplom BorliD 1901.
a.-·

.

•.

•

.

rätta medlet att nå målet. l förhoppning om
att vi till gagn för det hela, snart skola komma
därhän, har jag äran teckna.
för Svenska Brandmannaförbundet >.

Det li gge•· f•·nmför mig ett b•·d' fniu eu uraudmau , som iute har ril<tigt !dart för sig humvi1l n
förbund et s orga n , s,·eusk Brnudloirstiduing • !<Ommer att ulif,·n ob li ga tori sk uud c1· ko mm nud e 1i r ell er
int e.
Dii det möjli gc u fiuu es migou mera , so m inte
iir fullt sii ker p•i tl eun1t sa k, pa ssa r jag pf• tillf:illet, för ntt nwtl uf1gra ratler i tiuui uge u s varn pC1
f1· iigau.
Som ar fö··lnuHlets r cYi sion sberilttelsc •· frnm g :llt,
har det för styreb en \'arit gausl<tt sviu·t nlt r,; inkom ster oc h utgifter nU på ett uöjaktigt siit t g ft
ihop , och delta h nr g i r\' etvis verkat hilmmnnd c ptL
förhuml et s m·h etc. F ö1· alt r:iun bot hiirulinunu
framlades p11 fii1Ta förlmud smötcl ett försing att
gör a tiduiugcu o iJ!i gntori~k, oc h att lwln af'gif'tcn
till förhuudet ·- tiduiugcu iub criilouul - s lwll o utgö l':l ii ler . pr medl em och 1i r.
Detta fö1·slng antogs med s lor maj orilet och
bes löts rliil jiimtc, att deuun nfgift sknll e e1·1iiggas
i ktt t·cnuincr, deu förs tu hii lft eu i jnuuari och den
a1ulm biilitcr i juli månnc.l .
Fem kron oJ· iir allt s:i hela nfg iflcn ti ll förbun det och inb egrip es hiiri t idninge n och o mlnul ~ ns
r esor till förl>lmtl szniitcna .
Detta J.Ucr otroligt, men med s tor sparsamhet
och god till slutning till förbund et., lcunna vi hå lln
medlemsnfg iftcl'lla sf1 1:1gn.
i\Iig veterligen finnes in gen mots \':tl'nnd o s amman s lutning der nfgiftern a ii ro si1 szm1.
lJcttn Jii r n1:11111 Jn•mj e S\'ensk Uranclmnn att
ing:"t i \'itrt förhnnd.
Fiil'l!lln<l els syften iiro at t befordm yju·t yl'lc cs
ulYecklin g och yrkesnt iJildningen sa mt att skydda
och friimjn gc111ensnmmn intressen. Dett.n m·hetc
gag unr den cnslci!tl e hrnndmnnn on, urnndviiscndet
och !ande!.
Dii rför iir det hvntje hrnndmnns pliJet ntt doltngn i nrbetr.t, ly den 1 son vill hn del i vin sten
bör riitteligen ockst1 dela kos tundernn .
Det har ofta sagts ntt v:ir tid iir snrnmnnslutningens, men fnsliin detta iir så tyd ligt lcnn det
aldrig framhållas för ofta. Allt iir nn samlnt pit
partier och sektioner, och det iir dessa so m bestilmmn
och ledn allt, den euslcilde förmår sit li tet.
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Detta snkförlu\ ll nnde bör sporra förbundets med·
lemma •· ntt göra det stnrkt, och allvarligt mana
nlla bt·nndmiin, som ännu stft vacklande, ntt snarast
möjligt nusinta sig till Sven ska llrandmnnnnförbundet.
Nu kommer belgen med milngn >mellnndagnr>
som Jlllt.l eles utmiirkt lilmpn sig för sammanträden.
Git d1i tillsammnns och r eso nera om snken och
siind in Eder anm iilnn snarast möjligt.
Kom ihitg att afgifien iir !O öre i veckan inklusive porto, en summn so m knnppnst lcnn användas biittre.
:1\ u ringn julldockornn och med dess lclnng
vill jng b1·iugn en julhiilsuiug till nlla vitrt förbunds
medlemmn1' .
Vi iiro vann att lystrn till Ido ekors klang.
I nllm iinh ct gilller det d t1 allvar det. iir något
so m ii r i fara, nitgot so m sknll r iiddns.
Nu ringa julidockorna sitt bing, unng - förlmnn nnde frid och gliidje för nlln.
i\I{t vi d:l lika ber edv illigt so m niir lnrmkloclc nu ljutl er följn signalen till gliidj e och frid glömmn nlln missljml ty tll't iir jul.

Ordföranden.

Ett lyekosamt nytt årr T
ÖnsJws nJJn brnntlJoi rsmii n öf\'C I' h c]n land et a r

Erik Blomgren.

Ett Godt Nytt År!
t illönskas samtliga bran .Imiin af

Borås Brandkårs Kamratförening.

ETT GODT
NYTT ÅRr
tillönskas snmtlige brnndm iin af

Östersunds Brandkårs Kamratförening.
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J' oh. Olssons Eftr. Boktryckeri x~~~:~:a~
(Bmnbäck a Jonsson)

Stor förtjänst

fi

kan erhillas genom att upptaga abonnenter
la·
· treasanta romaner för ett · miari\rtrt, aolld bok·
förlag, hvUka romaner åtföljas af llfYer 800 l'l.rde·
fulla varupremier, siaom• Blnrlampor, ~JDlAikl•
ner, Vlggur, 'Plollur, PorallDimataenlaer, Kaffe·
aenlaer, Jl(atto.·, llluallllaatTumenter, Grammophoner, Re&Jdkare, Fioler, Handlda1'8r, Gultarrerm.m.
Böcker utlämnas endast till ordenWga och
bofast!' P!lr&onar, inga andra antagas.
Begär prospekt och prof _p l böcker frln KDDgl•
holma Bokfllrl. Expedltloa; Stockholm c.
OBS.t Stor för&iljnlngsproTialon.
•

•

.

Förlofningsringar •

~
vaclcra•t ho•
~
...: Juvelerare Pettersson, g:
t!, Magasinsgatan ~ och Kungsg. 24, ~

.

~

e
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Göteborg. -

.

och hur de bekämpas.
Tidigare än niigonsin ha vi i år blifvit öfver·
raskade af den ena underrättelsen efter den andra
om förödande skogseldar. Det är den tidiga våren
och den för årstiden o.vanliga torkan, som sålunda
väl halfann:m månad före den ordinarie tiden dragit med sig dessa högt lysande men fatala konse·
kvenser.
skogseldarna ha emellertid under senare tider
betydligt nedgått både i frekvens och omfattning,
och äf\•en fast 1910 års »säsong• börjat både tidigt
och ogynnsamt är det vål ändå att anta, att vi skola
slippa ett är. som ens tillnärmelsevis när upp till
rekordåren 11101 och 1888. Det finns nämligen nu-

otografiförstoringar, Ramar, Brefpressar,
Broscher, Kravattnålar, Manschettk napF
par, Medaljonger m. m. med fotografi köpas fördelaktigast i Haga förstoring saffär,
jerntorget N:o 10, Göteborg. Agenter antagas mot högsta provision. Rikt illustrerad priskurant sändes gratis.
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t'ctefon 2750.

Akt. Bol. C. H. Ström & Co.,
Torggatan 22.

!ö\e'ootgs s\ön\a !5\tti.a.a.et\ocn ~ette\t\iet\ugsajji.t.
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JOHANSSON & CARLSSON,
stigbergsliden 1, Göt eborg .

o

bäst hos

~~
~~

Göteborg.

mera något mer medel och möjligheter att värna
skogarna mot den hotande faran än förut. Under
1888 härjades ej mindre än 12,000 hektar af kronoskogarna, och de enskildas skogar ledo ända mera.
l Ängerntantand t. ex. beräkn:ts den brandskadade
skogsarealen till 30,000 hektar, i 1-lelsingl:md till
17,000 o. s. v. År 1901, dil vi hade en mycket torr
sommar, afbrändes helt och håll et 10,500 hektar
kronoskogr Sedan dess ha med undantag för 1905,
då 2,600 hektar kronoskog nedbrann. skogseldens
härjningar \'arit rätt lindriga, sa att numera den
gamla vedertagna genomsnittssiffran 30,000 hektar
pr ar fö r eldens härjningar i hela landets skog-mark måste betraktas silsom mycket för hög. Det
anses ändå att man maste räkna med millioner kr.
ärligen, som förspillas :renom skog~bran d _ .
En ligt ar 1SSS af Oefleborgs lans hushallm ng:sällskap tillsatt:t saldmnnigas beräkningar af eld·
skada för länet under året uppskattades förlusten

Svens

s

olo

och

b "ldni.a..u.~=CIL&.Il=talte:r-.
. Uppgifter_ :t ng.. inträdesfordr. avg1 ~ter! utbil :mngskurser for ohka yrken m. m. 1 s1ct. Pf!S

1: 25 jämte 15 öre till porto.
Hjärtstädt, K r isfinc;hamn.

R 1; ·. fr.

. \'\'.

~ liktiebolaget fskilstuna-Bo~en ~
Ludvig Tin.• strJm.

Bästa och starkaste velo ciped.
Tillverkas hos

fötrlofningstringatr

Juvelerare Axel Ma:rten,
Kaserntorget 5, hörnet nf Vallg atan,

e

Hvad skogseldarna sluka

3o,

Hörnet a f T org- o ro: h P :&teutorn a, O~t-bor .

s tor , välsorterad JärnhL nd l.
Sto11t l agel.f ar .Hs~attana spt.:o.to •
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frans Lundin & Co.,

Korsga tan

hörnet af Kyrkc;>gatan, Göteborg.

11.

-··

~

"Cöpar-nisse" ..._

~ räs
Göteborgs och Vesfra S1erlges enda skämttidning.

WINQVISTS
Konditori & Thesalong
Ö•tra Hamn2'. 43, G6teborsr.
Bcstiillningar e mottngns å Kro·

~ca~~~'r ~fS~~~:: o~ft11 s;~~c::.ät·

OBS.! Finaste Konfekt, Cho·
kolad, Bokelser och TArtor från

egå~s~~if~i~~~r ri:~c~tt~~~~i~:~k-

' samt till landsorten so.mt utföras

T O K I O

full inpackning.

(f. d. ena inneho.fvnrJnna nv j. & A. folkersson)

Göta Cacaö

ntsukt god japansk cigarett säljes nu fabulöst billic•t

fort och punktligt. Omsorgs·
relefon 9651E, ~QvisT,

J\'

~ JOHN FRÖBERO, Finspong.
Större besp aring, än nägon tror!

40 öre pr hekto

1i Ciga rrer o\!h Clgnrretter grAtis
öre J frimUrken till porto.

Specialprisku rant

och franko, mot

s

fi.ir brandslwdad sko" därstädes till 650,000 kr. Med
am•ändni1;g af sanu7.a beräkningsgru~1der ~omme;
man iör state ns räkning till en forlustsiffra pa
90,00.9 för ar 1905.
_ • .. .
Afven om man slutligen lyckas forma manm:
skorna till ialdtag:mde af försiktighet med el~~~ 1
skog och mark, kvarstå sä manga andra_ mojhgheter för skogseldars uppkomst, . att ~e fo~. fra f!!·
tiden rent af mastc bcrälmas bh talnkare an luttills. Gnistor Iran jiirnvä~stage n, asks.lag ·~· m:
orsaka t:indningar och dessa alltmera o~esd1gra 1
samma män som en intensivare skogsskotsel upp-

är mycket omtyckt.
Göteborgs Choklad- &
Konfektfabrik
c.

A. Llndelöw.

drager fullgoda ungskogar och torrlägger mynnarker - så framt ej försiktighetsmått iakttagas.
Det enda medlet anses vara brandtorn - det
signaleringssystem, hvarigenom elden ögonblic~!!
gen upptäckes och lokaliseras, och som _ger ..moJIighet till upptäckande och beifrande af vardsloshet
med elden i skoaarna i allmänhet. Det var Dalarne, Orsa kom;un, som gick i spetsen för syste(fortsättn. å detta annonsomslags 4:de sida).

till Fabrikspris, utan
O. P. Jinöersson & Son. Velociped
mellanhänder kan hvar och en
skaffa sig genom att skrifva direkt till

iiquavit &

Taff~lp~rlan.
C.

föv. Sönnergrens Maskinfabrik,
Göteborg.
oooooooo

Rikstel. 9234.

oooooooo

Katalog sändes gratis på begäran.
~~i~i~i~i~i~i}i~i~i~i~i}i}i}i}i}

LINDEJV\ARK,

29 Ö. Hamngat. 29 (midt f. fcrd. Lundqvist & Co.)
erbJuder platsen• etUrst.o och biiiiK"ulc urval ull:

Gosskläder & Flickkläder:
Blu- IIi lll:adettkoatymer
Bluakoatymer
lllport- c'lt Kavajkoatymer Ytterkavajer
Ytterkavajer c'lt
Paletåer
KollflrmatJonakoatymer
Regnroakar
Regncapes & Koltkostymer m. m.
Alla qvalll6cr och pri1IH1r•n l
Specialitc:

Wettergrens tillverkningar.

{i) p
•
prisbelönta Slto~'lOt>'ttCt don äro de er·

======= händt

bästa.
Dam, specialltäng, suart 8.50
bnm 9.50
Herr
11.50
Rmerilt. fa~on " 12.50
skomagasinet Gloria,
Kungsgntnn 47,
Intill

Herm. Mceths.

Göteborgs Theimport

Direkt importeradt
originalpackningar

Etabl. 1902.

å · Kr. 5 pr kg.

Telefon 1118 ocb 1111, rekommenderar -,itt

---..lll~9.DI~E1L-----:Z..'"-..s&.:R....._..:.="o::.---!.Z. ..&._..,..,.....,.,,_;!li'J~YM-R!I1llk'l.l;'-V~!lli__!!!llo!!_--"''---'"~'

s·:il!.

.ILLBlADS9
G
- - -- - -

Kungsgatan 42- 44,
Korsgatan 18.

C. E R I K S S O N S

är Göteborgs bäst sorterade Manufakturaffär.
Ständigt nya , stora sortimeiitl"""d"e olika
afdelningarne för Klädningar, Blustyger,
H v itvaror, Sybehör, Möb eltyg er och
Gardi ner.
- - -- Kjolfabrik, Kappfabrik, Flaggfabrik.
,l ! o l uppvisandel af Medlemskarl tilnj utes lO Ofu

,=

rabatt p å alla vtira varor f örutom Oaloscl1er.
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Cigarraffär, Köpmansg a ta n 28,
rekommenderas.
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bi lligaste pri ser.

Ul

ADOLF BRATT & Co,
2 Norra Hamngatan 2, Göteborg.

@
~

~

E~
E G\l

L åga kaffepriser
-

~ ~~or!J

o

t~[<r:

Li nd eqv ists

i -

Th e~ &

Kaffehandel,

Sö cl ra Larmgatan ~ (Platins hus).

Telefo n 9010.

35 1

&Q QC CO ODODODDDDDOODODDDDDDOOOO O~

go

~ ~o
0

§o

Metallfabri!,sa!<tiebolaget
o

~po rro n~ &

:o ~

R egeJ'ingsga ta n 23, S t ockholm.

g
o
o

Knappar och
s
Uniformseffekter
för Brandkårer.

..........
L.----------------~----------------Katalog sändes fritt på begäran.
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mindre söt & extra Dry.
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j

Kappor, Kostymer,

föl'lofningsl'ing al.'.._

-- =-==

Regnkappor,
Promenadkjolar

NYSILFVER

SWENSON & LUHR,

=

...............

29 1

Bästa
lys-

~~~J~ Kläaningst-p ger

Cheviot, Kläde, Sammet. =
Blustyger, Kostymtyger m. m .

JUVELER.AR.E.- ÖSTR.A HAMNGATAN 41.

Fodertyger, Sybehör och Garneringar

Ingen ~:r,.~~~~r~~g~~:·'

Bestämda liig~~'!'~·····

Eduard Wahlbom & Co.
29 Kungsgatan 29

350

oljor

...............
Telefoner: 7666 & 7670.

335

~.~~.~

__lanno~~l~~:rna {{ lanno~~~~~!rna!f
P. ~nöerson & Son.
~

l

rH. S.

Alltid nyheter!

l

H.

s.l

hos Herrekiperingen

. . • . STANDARD
S. AIII!gatan 2, niist intill

LH. s.

Arbctarefö r e nin ~c n .

Billiga priser!

1-1.

S._J g

Kött, Fläsk, Ägg & Charkuteri varor
~öpn s

fö rdelaktl::ast l

Emil Olssons

•

Slakteriafiär

299

Dazaren 3, Skansror[!cl.

Tel. 6048.
(2:i2)

H. Il hPEN, Götebottg.
Alla slags stenkol och Cokes
af yppersta kvaliteer, till platsens
billigaste priser. ooooooooooooo

Hvarje köpare af ett h e lt Svinhufvnd :r 45
öre pr kg. erhåller till s vidare g .-atis en
burk Anjovis i följande butiker :

He mkö rning o mbesörjes o mgående.

Telefoner: Kontoret 59 36 & 2053.
Detaljaffäre n 2 4 5 ·1.

247

Sjömanshemmets Baznr N:r Ii,
Smör- och OsthnncJeln , R.o se nlund sg-utnn
midt emot Fiskhallen.
OBS. I

nog' n

pli bå Liu s t il li e nu wky lt c n : d t

Sv lnhuf\'lld.

~

eooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo oooooooooooooooo oooooooo ooo~

o

§ »Svenska flaggan »
B »West End Club»
Bp
.
B
runter
Q

o

OlOF fREOI & CO.

Punsch
Whisky
K • k
o nJa
=

Kungsgatan 40.
GÖTEBORG.

=

§
336

B
B
B
o

L_ ~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ _J

& FILSNERÖL
KRONANS EXTRAÖL
LA GERD RICKA.

l

Il

STANDARD OL.
BÖMISKT ÖL.
JOHNSON & CARLSONS
Telefon 4111.

:}Eianders ,~

Kopparslageriaffär,
Husargatan 24.
All:t slag s kopparslogerla.rbeten verkställas. _ Kop~orkä.rl, _ hnnd gjorda, stort
lager. fortenmngar utforas dogl. med kem.

rent tenn.

Sängar & Sängutstyrstar

Kärlen hämtas och hembäras.
296

~ ~:~
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2-16

Fr_. o. m. den 25 April 1911 1ker förs5ljnin ..en

:f~~~het~~:e~~';,~Z,::~/~~1j,k;11~!:.en k~p01;de

FöPlofningsPingarr

f-::b den för tjän5t 1 som förut kommit mtllm:hnndema till godo, tillfolier hii dnnefl cr den
köparen odelad•

em:ki !~e

bäst hos

. FUr-..Sijningc:n sker endast mot edra kontant,

11~~-;~dsorten mot efterkn\f ellor (Urut insiind

Juvelerare Axel Mal.'ten,
Kaserntorget 5, hörnet af Vallgatan
Göteborg.

Efander betalar frakten
till Eder järnviigulalion.

2SS

S kulle bekommen vara ej molsvara hvo.d vt

V år da håret,

i \"lir prislista ullofvat, cger köptaren inom 8
dng:\ r efter de.;s mott ogande och på vår b~

kostnad returnera sammu, hvnreftcr iru5nda
p<!'r.ningbeloppct af oss omgli.endc Utcrställes.

Ziwerts' fxtrait Vegetal,

Infordra vår rikt illautrerade prislista

•om omgående tiltsiinde$ Eder gra ti~ & fr:

b äs ta h:irkonservcrlngsmedel. Finnes till s a lu hos frlsU-

FUr nit ~aHa ollmän.hden i stånd olt onstälb
i:imförelscr, som oc:k ott kontrollern ll\'ad den

rer och l porfymnHiire r samt ho s Kun g l, Hofh:ve rontör
Ziwortz' Eftr. 1 Göt eborg . Tdeio n III~ . Drottning ..
g atan 42 (Ark n d e nl . ÅterförsälJare r n bntt .
33 1

~·;~r.rnJn~in:., r:;;;a~Ör~.a ,X!i~,ej~:~~~~n~~i:sl~~~~~~j

Hvita Stjern-linien.

ft:,7, ~s;a~:;~~in;~.: ~~[~k~l f~~~d~ u~e~"~~l;

:~'·:,~

~;~~.\.t ri.;ld~r:ctro~~~~~i.\~ ~~~. stoppm.at~ri.llct,
l i: mn:. l:im p d

~~~ · ~ Till Amerika och Canada.

li\i ub orfs Jcrnsl nl:'sl:brlk
EIJnt!e r & Co.

Världens ojämförligt största ångare,

GÖT EBORG , Korsgata n 'l

Olympic oc h Titanie

·"" ·.1·

_

ä; 9.

HIKS. 5351, 5757.

hvardera ·15,000 to ns, SS2 iot l:111~3, under bygg·
nad sam t Adriatic, Bal tic, Celtic, Ce dri c och
Oceanic till New York.
Cymric och Zcelanu till Boston sa mt Lanrentic & M eg-a ntic , störsb och bekvämasie på
Canada. ll:ond bok, turlista gratis.
CARL ERIKSSO N . 1-,ost ~u tun 3 -1. lii't.:bor1r.
I s ldor Hlills trörn, Sl-\ ~ppsbron hl Stuck h o lm.

-

01

Läs Svensk Branqkårs=Tidning!

(339)

H va rj e hus mod e r'
som är m;in 0 111 a tt linne t ej slites för myckel, men änd å vill ha e n blä ndan de hvit
tv:ilt, bör begag na

Merkur Tvätt[n.!ll.ver,
hvilkct ii r fram stiillt af de fin aste oc h fö r iimbm ii lct
lämpligaste nivaror och ge no m sin sto ra fetthalt
besitter en utomordentligt stor reningsfö rmaga .
G ara nteras fritt fran klor eller annat fö r kl iiller
och hiind er skadligt ämne
Tillverk as endast af:

Tvålg och Parfymfabriken VIOLA,
Göteborg.
m

vid behof af n:lgoi i Möbe l

vii~· .

gör3 cti besök

uti Karl Alunan s Bosiittningsaifiir, . -(öpman sgata n .J.O, Tel. 33~"· t-fela hu set i iyra d n.
an\'iindes för affiiren. Oiikllor~s största afEir i
Begagnade Bättre il'\ö hl e r. Stort sortio nent :ti
Nya Möbler.
En särskild afdeln ing iö r AntiqYiteter.
Utndrkt:o saker, liigst3 pri ser pa pbtsen , reubar bclwndlin g.
OBS.! Alla inköp, sadl som all försäli ·
ning sker af princip endast p r extra kontan·t.
diiri li gge r styrkan att kun on ; :i lja billig t.

L--------------------~---

Aktiebolaget

Eric Mellgren

n:.

Sons

=====GÖTE BORG=====
Snus= & Tobakstillverkningat·

reko m m enderas.
2ll

Carl G. Platin &
Sö~ra

=

,.,, .,
\...,

Larmgatan N:o 4.

"0iner ~ $pirituosa

Rekommenderas.
J.

2·12

artin .Jf ohansson,

JU VEL E RARE.
Tel. 5215.

239

- Tot·ggatan 20.

att
Kungstorgets
Skoaffär
säljer Skodon billigast i staden. Besök
SKOAFFÄREN, Kungstorget 14.
=-- =
Telefon 7 816.

GÖTE BORG . Tel. 5215.

Alltid tillm ötesgående är

Vac k r a F örlofnings- - = & V i gselringar

Flialer i Mölndal.

Möbler

2) 8

r.;tUndlgt pfl lngor ,

A xel NyströJD.

, _ _...::..:::;::....:::::..:..__ _ _ _ _ _ _ _ ___;:
J52

E k, Valnöt &
Mahogny, Satin
& Lakerade i mänga stilar, säljes billig t.
Specialite:
Järnsängar & Sängklädel:',
i

mycket att välja på.

J. E. Nordbergs Möbel- &. Järnsängsafffär1
Norra
270

A ll~gatan - ~.
Stmx vid Järn torge L
OBS. l Ege n Järn s ängsfahrik.
35·1

Gynna denna tidnings Annonsörer!

r

•
325

Sllju A apotek och l flrl(• & kcmlkallcafflrcr

En gros genom BILLQVIST, LUNDWALL 6: Co.Oöteborg.

John Svenssons
~Kött- och Fläskaffär ~
Rekom.m.enderas.
~ Bazar Alliance 25-·-26.
TELEFON 3691.

....o

På grund af skoafdelningens upphörande

SLUTREALISERAS

hela skolagret Herr-, Dam-, Barn- samt
K~ofirmationsskodon till lågt nedsatta
prtser.
Sven Uh len, 3 Kaserntorget 3.

O. f. HANSSONS Möbelaffär

ständigt lager af prima varor till
moderata priser.

En tragikomisk händelse
inträffade under päsken på en gata i Berlin.
En elegant, ung dam flanerade helt stolt i sin
nya vårhatt på eftermiddagen .utanför bodfö nstren
och betraktade deras päskutställningar. längst stan·
nade hon utanför ett fönster, som bjöd på särskild!
många härligheter. Men hast du mir gctehen: en
gnista föll ned på den elegante värhatten. Det
lätta materialet fattade eld, men ägarinnan anade
icke oråd. först då en förbigående ropade varningen: •Er hatt brinner!> märkte hon faran.

Landsvägsgatan 3 & 4,

Utom sig af förskräckelse ryckte hon d n brin·
nande hatten med hela vim·arret a· blommor och
band af huf\-ud t, och loc · he\·elyren följd(! med.
Pa trottoaren J g nu hela h 5 rlighet~ n och var s11art
förv:mdla Ull en !lskhög, edau den först tramnat;
•
af ifriga fötter.

G oss kostymer

~~~e~e

el inob ro

och Barnblu ar
i yll

GÖTEBORG,
Östra J-lamngat:m 33.
Hörnet af Kyrkogatan

Telefon 746.

'

Rekommenderar !:tt välsorterad! lager af fi nare och
ordinära MOB LER till billigaste priser.

och bomull bortsäljas till
rhör t bi Jjn·a priser hos

Alfred Agrell,

Import af

Ci~arrer, Ci~a rrdter,

Snus &

=

Östra Hamngatan 50.

J.
Norra Alhiga tan 6.

Te l

O.

Mekanislt Verkstaa samt

Rörlii~gn i ngsar eten
såsom Vatten-, AflopP,s-, Pump- ocl An r/,\il:ill~llr
samt uppscillning aj ;!ngmaskin r,. \.~klrdtlf< . Etl.•k iriska Ringledningar ocll Lo!.-alt<!l<imzcr.

Gust. Svensson, Cigarrimport,

"~=

-==-=-= Rekommenderas.

=

~.......e,~o.,; ~· ~"'"''
~
~ '\
c.'S ~;;.·

-~ ~,.----------------------------~----------------------- ~

<::,~b.·

,.t~

~Pmfftam

j

"'-~-~ f~!~~!~~.E_!!:

r!Jttfc1JM1Zeiu:lotao/

hos ·

Axel LarssOn,

Minimax HufJJudkontor,

Vasagatan 11, Göt~borg.

c. o. Elliot.
Tel. 6366. Göteborg.

T än k

på alla oinramade taflor, konstbilagor m. m ., som ligga i hvarje
hem och bl if agent för mina särdeles vackra
ram lister, hvilka levereras gratis - sågade
i räta vinklar efter uppgifna taflors storlek.
Driftiga personer, som genast önska upp-·
taga beställningar, erhålla gratis min sinnrika ramprisuträknare, färgtryckt ramlistalbum med lägsta pariipriser jämte rabatt
och försäljningsvilkor, om porto (30 öre)
insändas.
OBS.! 5 a 10 kr. dagen kan med lätthet förtjänas på denna trefliga agentur.

=

FREDRIK WILKENSON,
Stampga't an 8, Götebor·g,

.·.. örlofvaaer
~c::::::::>~ ·

c.
säljer

A. Kjernås Eit:r.

Förlofningsringar
Östra Hamngatan 38.

johnssons Hattfabrik,
Husargatan 22,

~Rekommenderas. ~.

Ramlistafdelninge n.

Telefon 7665.

JOHNSONS & CARLSSONS

elden ocksii kan iakttagas och där bestämmes det
gradtal under h vilket elden därstädes är synlig. På
karlan utläggas så «;;essa riktningslinier o ch i deras
skärnin~sp un kt ä r pl atse n för skogselden .
Svårigheten att i må nga fall a nn ars i tid fii
visshet om hvarest en skogseld utbrutit, iifvcn fast
denna kan ge sig mycket tydligt tillkänn a genom
brandlukt, har hittills varit en fö rh ä rsbnde omständighet i den svära striden mot skogseldarna,
och ännu beh öfver åtskilligt göras för att niimnda
signa leringssystem för Norrland skall kunna siigas
vara i någorlunda fullständig t skick.
Hvad skogseldarna i Halland, Vestergö!land
och Bohuslän beträffar, så äro de af helt a nn a n
karaktär än de i Norrland förrekomm and c. Här
kan det inte bli tal om någon fö rhärskande sviiri"'het för lokaliseringen. Men hä r ha vi dc tor~a
Jjungmarkerna, som ge en ypperlig närin g itt eld en
o~ h de unga nyp!an~erad_~ . skogarna på marker;
dar . elden fordom gatt odelaggande fram öfver nuwnifika ek- och bokskogar, dömas tid efte r ann;,,
till undergång. En~_ell~rtid ä ro härstäde s mö jlig heterna helt andra an t Norrlands öde vidder alt
hastigt · mobili~_era fo!k att uppta __striden oc h hiilla
eldens skadegorelse mom sa snafva griin se r som
möjligt.

Telefon Ji.Ut.

Kopparslageriaffär,
.Hus::argn.tan 24.
All a slags koppnrs Jagcrlarbeten verk·
stiillas.
KoppnrJ.:iirl, h:md gj o rd t~ , stort
l.1gcr. Fört cun ig:u· uHöras dag l. med Je e m.
rent tenn. I<iirlcn hämtas och hembäras.

met. Redan i slutet af 1880-talet hade Orsa värdefulla besparingsskog sitt särskilda brandtornsnät,
hvilket visat sig vara till nästan oberäknelig nytta.
Sedermera har man i Hälsingland, Jämtland och
J-:!ärje_~alen följt. exemplet. Hade detta emellertid
for Jamtlands vtdkommande skett före 1901, torde
det vara säkert att den stora förödande branden
därstädes, d å aldrig fått så svåra proportioner.
.. ~ra~dto~net uppbygges på en höjd, gärna. i
fore~mtlt!,r tnang~lpunkt med några mils synvidd at
hvarJe hall. l vtssa fall användas t. o. m. kyrktorn
som skogsbrandsobservatorier. Där hålles ständigt
vakt frän maj till september. En • brandvisare > på
e~ gr~dera_d skala möjliggör att bestämma den riktm ng, . t hvtlken en uppflammad eld är att söka.
uppgtft därom telefoneras till ett annat torn, där

Genom sin enastående fina kvalite har

Pellerirls Växt-)VIargari
eröfrat allmänhete.n s erkännande såsom det bästa.

~~~~~~~----~~-~--------~--~

HILDUR CARLSSON·s 30 Kungsgatan 30
KRAVATTMAGASIN.

,

Ne~ommenaeras.

"TULLG.ARNS" Ängsprutor
·oranells system.
"' t '#
Tullgarns Ojuteri & Mek. Verkstads Aktiebolag ~ ~ ~
<GB>

U p p a a l a.

z en rn
z

1-----------------------~~~----------~----------~ITI ~ en
Å.Å • . Å . Å · Å · Å · Å · Å ·
~ITI~>

z

c'TJ
rn>
ro
c o
0:>

C. E R I K S S O N S
Cigarraffär, Köpmansgatan. 28,
rekommenderas.

· z
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#

Drick

Aktiebolaget

Göta Cacao

BaPth:d Dahlgren

4 0 liN pi' h o kto

f NJihet Drottning Caeao

GÖTEBOR O.

UT.UJ. RKTA FABRIKATER

Erkändt goda tappningar af

GOTEBORGS CHDKOLAD- & KONFEKTFABRIK

2: -- . 2,50, 3: C o &«Y".IlJl.. c till och
4: 10 pr liter.

GÖTE B OR G.

.os

" . s"
GULDMEDALJ 190 7.

SÖ DRA t-IAMNGAT AN 47.
406

Brandl oldatea vid Gen e brondkir
R OBERT JOBAN 880N
3SS

p

och ALVA WIKBOLII

mindre söt & extra Dry.
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. E. ahl.s r n& o, ötebort.

Erkänd-t bästa oeh bekvämaste

STOLSANG
/e1•ereras fraktfritt mot efterkraf till al/n järnvägsstationer
i mellt•rsta och Södra St•erige till Norrland fraktfritt
mot en kronas förhöjning till följande priser:
Klädd med trcfligt jutetyg: Bredd 60 70 90 cm.
Kr. 13: 50 14:50 17:-

Klädd med plysch i mckra skogsmönster:
Bredd 60 70

105 cm.

Kr. 19:- 20:- 25:-

Obs '

fll"t 11

fär/lrijning f iir nrmstäcl.

stolsängar i andra storlekar och utföranden äjvensom barnsängar tilfl'erkas. Jllustr.erad prislista sändes
g ratis och franco. Agenter antagas mot god provision.

Tosta:rps T:räföJ'ädlings A.-B. Adr.: Uddebo.

Kaesens Eftr. Skomagasin,

R AhPEN, Götebottg.

\' allgatan 24, Telefon 37 39,
Rdwl'lmeml~rar sitt stora och
välsorte;ade !a~er ai alla sor lers moderna Skodon
till platsens billigaste pri ser.
Besök den na affär vid behof af Skodon.

Alla slag$ stenkol och Cokes
af yppersta kvaliteer, till platsens
billigaste priser. ooooooooooooo
Hemkörning ombesörjes omgående.

Telefoner: Kontoret 5936 & 205 3.
Detaljaffären 2454.
365

~································~

Bästa
•
5 Inköpskälla

Nyttiga Julgåfvor1

5
•
5
• Strumpor
;
•
_ _ _ _ _.:.,_ _

E

•

; f,>rncd:~t~>tac nu eart i k l a r saso m :
•

st.?rsta sort.i~ e n t i
basta kvalileer.
Tröjor, kalsonger af helylle, halfylle;
bomull, Ramie, Lahmanns och silke
för damer, . herrar och barn, Västar
Koftor, Blus~kyddare, Unde rkj olar,

5 Fi·~::::o~i:~~~d~:~~r~a~1~~:~a~~~~e~~ff::~ 5

o. Ktä dnings tyget·, Vllevaror, Galoscher, ;
: Para ply er, f~e g nr o ckar, Vaxduk, Kornil
• sch er, Porti c! rstänger, Rullgardiner, Res- •
; effe kte r, Barn ,·agnar, Sängar m. 111., m. m. ;
;
är absolut
1 Gosskostymer, Mössor, Vant ar, Dal A.-B. Ca '"l Johnsson ; rrt'dsker, Muddar, Maggördla t·, virkade
:
KUNGSTORGE;.GÖTEBORG
:
Barnkläder, 11errjackor, Tricotlif, Scha2
~•••••••••••••••••••••••••••••••"
lar, Sjömanstt·öjor, Normalundet·ld ä1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '3-'4'-1 1 der, Filtar, Strandkoft o m. m., m. m., a llt
°
lo
afo.!reraskakfnifvar j! tC. utaf eget OCh bä.s ta utälndska fabrikater samt
. till billigaste priser hos
·
;
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S11 pn ng

••• •••• • • ••• ••• BEI~GS BOLAG, ~
Eskilstuna.

A g e n t e r a n t a g a s.

50 ÖSTRA HAMN GATA N 50

Gynna Annonsörernar

SKOAFFÄREN
DALAPALATSET, GEFLE
REKOMMENDERAs

Alfred Agrell,

"WWii

F. O. BURÄNG
NYGATAN 40, GEFL E
FÖRSTA KLASS HERRSKRADDERI.

