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Kolsyresprutan "K U STOS"
(SVENSKT PATENT. --

ODENIUS
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SVE~SKT

FABR.t 'AT)

sålda i Sverige under 2 ars tid. Finnes i tre
storlekar: 65-liters. 12-Hters och 8-liters. Mest
effektiva eldsläckningsapparat. -- -

Maskinaffär
:: GÖTEBORG ::
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är körhar och har 2 strcko!n be bl !:tre om 65 liter> r\'mu Il\'. Hi.:r:l.
Skötseln är den enklast" möjliga. Sprutnin~..!n meJ "konlim t:rli:,:KUSTOS" försiggar utan :1ihr\ltt o~h hnm l'in::c ,; •m h~i.t. :: ::
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Ludwigsbergs W erkstads l\. frtiebolag,
STOCKHOLJ\\.
STURST.I SPECI.·ILT.· BR/1\ l 1\ ORDE:'
FO~

ÅNGSPRUTOR, FLODSPRUTO ,
Bensin-

torsprutor.

SPRUTPUMPAR för ELE TR. ller OTORDRIFT, AllA Sl G.
9,000 minutliters sp~utbåt,
12 st. 22 mm. stralar.

HANDI<RAFTSPRUTOR. SLANul'- R
SLANGAR.
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Metallfabriksaktiebolaget

C. C. Sporrang & C:o •
Rcgc.-ingsgatan 23, Stockhol m

Knappar och
Uniformseffekter
för Brandkårer.
Kalaiocr sändes fritt pä begäran.

r-----Q

Hela Sverige rundt. dit jernväg leder, le\•crern vi \'ara sängar
och sängkliidcr fraktfritt.
Ingen kostnad för emball:tgc.

El an ders

Elander betalar frakten pr järtzl'äg.
A-·B. Göteborgs Jernsängsfabrik
Rl SJS I, 5757.
:96

Elandor & C o .
GÖTEBORG.

Korsg. 1

& 9.

Sprid
denna

för brandredskap, gatu- och parkbevattning.
.
Slangarmatur, Brandredskap, Oatubevattningar, Sopmaskiner, Sopkärror
m. fl. redskap för kommunala verk. In·
fordra uppgifter från

Akt.-Bol. Wilh. Sonesson &Go., Malmö. ;

Tidning!

Ledig annonsplats.

liug. Olssons JernhanOel

Gynna annonsörerna!

GEFLE.

Telefoner: 50 & 546.
~älsorferaat lager af jern,aror

JOHNSON & CARLSONS
Telefon 4W.

Kopparslageriaffär,
Husargatan 24.
AHa slags kopporal a i'erlarbeten verk.
stäl las. Kopparkä rl, handgjord a, stort

parti odt minut.

• .JiD.

lage.r. f örtenningar uUö ras dag! . med kom.
rent tenn . Kärlen hämto.s och hembär:.s.
375
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Br andman na-F ör bundet.
Utkommer en gång l mlin .
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Eskilstuna brandkår.

Grupp nf Eskllstunn brnndkltr.

Eskilstuna stads fn stn bramlkin·, . som i sitt
ungofiirligon mlvnrnnd o skick uppsattes ur 18 97, bestiu· af en mindre kasorn ornd samt eu större icke
lmsornerad styrkn.
·
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Kasernerade kåren.
l. Brandchef,
lön 2,700 kronor snmt fri bostnd .
l. Brnndmiistare 1 > 1,800
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l. vice Drnndmiis tare (mu~kini~t i st ad shu se t) [llnjut er hyr,•suidrtt!; ml'li :!:l[i kr.
pr :-.r.
5. Drandsolllttl l' l' , lön l: sta
:"u·d -1SO kr.
, :!:dm o. <hljl• , tiOl) ,
liliO ,
, -!ch• ,,_ ililj.
fri ko 1 fri uni fll r m odt ink \·art ~riug.
1

Icke kasernerade k[tren.
l. Yice 13ramkhcf. onHunad.
fl. Fiirm iiu u. -! 5 13mmlsoldat er
:h·ct
liin l:s ta
>

~ :.! ra

O kronor.
100
120
l öO

3:djc
·hl e o. följ.
F urmansan ade kr. 30 : pr itr, fri uniform.
Ers:ittni ng fii r tj änstgöri ng Yi d elds,-:",dor utgitr med
50 lire pr timme, dock . å a tt minsta ersii ttnina:
fur ut ry ckning utgÖr l kr. F ör tjänst :i stat i onc~
utiif..·e r den kontrak terade utg:ir ersättning enli g t
iif,·er euskommc!:oe med Brandch efen.
Icke kas cr naade k:"t ren alarm eras med elst
ri ngklocko r uppsatta i s:h-iil r esp. bosiii der som
arbe tsplatser hel:ign a i skild a debr :tf stnden.
Deras tj :i usta:örn ina: i öfr iat består enl. kontrak t
uti öfn ing mins i""'2 g 3u ge; årligen, nattj änst n1ed
l man ör hYarje natt samt dagtjänst med en fö rman ~ c h 4 man hmrj e sön- och helgdag .
A. br:m d>t ationen, som är pron soriskt inr\"md
uti stadshuset, fi nnes placerad :
.
l Automobil (elektrisk), utrustad med c:a 600
met er slang ;, rullar, l stagstege, 4 skarfstegar, 2
hakstegar, l rutsch duk, brandposthufn1d, stråirör
samt di ..-e rse bruk li ga sm ftredskap såsom spadar, yxor,
spett, lyktor, faklo r o. d.
l Redskapsvagn för häst, ut rustad i bufvudsnklig öf,·er ensstiim mels e med bilens utrustning.
l Mekanisk Stege .·iirnbergertyp) af 21 mtrs
liingd fin nes pl acerad Yid ett i stationens omedelbara närh et ,·ar ande åkeri , h\"ars innehaf,·are enligt
öf,·erenskomm else ä r skyldig att "id alarm ombesörja d ensamma s skyndsamma transport till brandstället.
l Ängspruta (Ludngsbergs n:r 3) är stationerad vid :'.Iunktells verkstäder, som ombesörjer
densammas skö tsel och transport.
Den öfri ga redskapen, som k åren förfogar öfver,
finnes pincerad i skjul uti skilda delar af staden
och bestå af : l mek. stege (Ulmermodell) å 15
meter, 9 handkrnftsprutor, 16 slangkärror samt
diverse rifnings- och bergningsredsknp,
Hela slangförrådet utgör öfver 6,000 meter.
I vnttenledningsni.itet finnes nedsatta 160 st. brandposter, gifvande ett tryck varierande mellan 3 il 4
atmosfärer.
Drnndtelegrnfen af L . l\I. Erikssons tillverkning är af den för lundsortstäderna vanliga typen.
Ledningsnätet g ilr hufvudsaklignst i jordkablar,
Brandskåpens antnl är 39 st., därnf 5 st. enskilda.
>

!

.\ lnrmct·ing <•n umhcsiit'.i<'" nf puli H]H't'H ollnl<!ll "''h
iiro nppnrnt or hii t·t'iit· iifnlnsn tn ht·nnd!ull'l.(t'nfon H
t•tm!ralnpptll't>t :•J.t,•t•r:ul '' tl cn ,-ii,rl( om viigl.( m01l
urnndstatiotH'Il Yllr:ttlll o puli"stnt.iuncn.
Ftirslng till hyggnml u af ny brtHH1 8tnl.ion iir
af hr:tntl ~ tyrd sc n inl iinutndt till H!.tu!Hfnllmiilttigo,
som dt•n H f u 1B 1 ~ 1'<'111ittornd o d ol snmmn ti ll driitscllwmmnro•n <ll'h hcrctlningsntskotlot för yltrnndo.
Dcts nmma omfatl:ll' dols hufvuduyggnnd, rymmnndo
r cdsbpshnll :.!7 '< 13 meter·, •·xpcclitions- och vnk trum, gymn:t s tik sal, logement för mnnslmp, boatileler
för urmuld tcf, hrnuclmiistnre och förmän med fnmilj er smul fö r 3 gifln brnndsoldatcr; dels ett bostadshu s fii t· 12 fnmilj er smnt en större verkstadsbyggnad, allt för on ber iiknnd kostnnd af 275,000 kr.
Det vore synn erlig en önskviirdt att dettn för·
slag utnn onödig tidsutdriikt vunne bifnll, e när
det utrymme brnndk iu·eu nu förfogar öfver iir så
knappt tillmiitt 1 att det i h ög g rnd verknr menligt
pit brnuclkitrcus prcs tntion sförmågn . · l\led försin gets
nntngnncle skull e emell er t id k åren i sinom tid komma
ntt förfogn öfv er en rymlig, tidsenlig station och
dä rmed iifvcn vinnn möjlighet, ntt pit ett rätt sätt
fy lln dc fordt·ingnr snm hiill ct har rätt ntt s tiill n på
sin brandkår.

s.

Personalen vid Göteborgs brandkår
begär högre lön.
Brandmanskapet i Göteborg har nyligen
till brandchefen med anhållan om tillstyrkan
och vidare befordran öfverlämnat en ansökan
om löneförhöjning, så lydande :
Till

Drätselkammaren i Göteborg.
Undertecknade, vid härvarande brandkår
anställde brandförmän och ordinarie brandkarlar, få härmed vördsamt anhålla om förbättring af våra nuvarande löneförmåner.
Som skäl härför bedja vi få anföra följande:
Sedan herrar stadsfullmäktige senast beviljade oss löneförbättring, ha alla litsförnödenheter stigit i pris rent af oerhörd!, !warigenom den för oss då bestämda lönen betydligt sjunkit i värde, så att vi numera ej
ens med den största sparsamhet kunna reda
oss utan skuldsättning, och således ej se oss
i stånd att kunna drägligt försörja oss och
våra familjer.
Vidare bedja vi få framhålla vår bundna
och stränga tjänstgöring, som är af den sär-
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e~-:na arl, :III den siikerligen iir utan mot stycke
i n il ~-:on annan tjiin st, i det <ttl man uödg as
lefva i en stii1ulig spiinning under deu Hlnga
tjiiu s t ~-:i iring e rr :1 stationen.
D enna spiinniurr
liirnrrar oss ej ens Lrr1dcr fridagen, ty iifve~
d:l kurrna vi, om vi vi slas i vara hem. när
som hel st af larmklockorna k:ll la till tj änstgöring.
Den tid vi kunna i lugn och ro egn a i\ t
hemmet och familjen eller till fiirströel sc utrJmhus blir därför högst obe tydlig. Till siiiter
dessutom andra svårigheter, t. ex. af eko nomi sk art, verka dess<t gifvit svi s ännu mt ra
nedl ryckand e, än fallet vore, om man furde
ett mindre bundet lefnadssä ll.
D et är sätedes minst lika nödvändig t för
oss som för andra befallnings halvare att vara
så pass vä l aflönade, att nöd eller skuldsättning, med först åndig sparsamhet, ej beh öfva
ifrågnko mm a.
Pol isko nstap larile vid härvarande poliskår,
hvil ka äfven ha en tjänstgöring som fordrar
påpasslighet - · dock ej i sä hög grad so m
vär ha länge ätnjutit en afsevärdi högre
lön än brandmänn en och ha sedan nyare!
fått denna ytter ligare förbättrad, sä att deras
lön frän början nu öfversti ger vår med ända
till 600 kronor, och vi våga påstå, att värt
arbete mätte anses vara af lika stor vikt för
staden so m poli sens, och lefnadsomkostnaderna blifva ej billigare för oss än för dem .
l Stockholm ha brandmännen till brandchefe n där städes för omkring ett år sedan
öfverlämnat framställning om förbättrade aflönin gs förmäner, för hvilken framslällnin cr
bran dchefen uti en den 24 maj 1912 daterad
ti ll drätselkammarens första afdelnincr ställd
skrifve lse lämnar redogörelse. Uti den~a framställning anhåller brandmanskapet om en begynnel selön fr. o. m. 4:de tj änsteåret af 1,6SO
kro nor. H ärti ll skulle kom ma 4 ålderstilläcrcr
å 1~0 kr. efter t:l, 9, 12 och 15 års tjän~f.
hvarrgenom slutaflöningen skulle komma att utgå med 2,160 kronor. H vad tjänstgörinasförhållandena beträffa, har Slackholms brandmanskap från och med nyåret fått dessa högst
betydlig t förbättrade, så att brandmännen ha
fritt nästan hvart tredje dygn.
l Köpenhamn, där nu så väl hyror som
lifsförnödenheter äro betydligt billigai-e än här,
åtnjuta brandmännen sedan fl era år tillbaka
en betydlig t högre aflöning än vi, och dessutom ha de, med in skriinknin g för teatervakter,
hvartannat dygn fritt.
Brandmännens utbildning för sitt yrke anses num era allmänt böra beräknas till tre år,
under hvilken tid de sfwäl i Göteborg som i
Slackholm ej heller erh ålla nägon fast anställning, utan enelast kontrakt på ett år i sänder.
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Scda n dc c ~.t e r de a tre profar vi at sig vara
passande for det yrke de valt och anse· s.lso m utbild ade bra ndm;in, erl1 alla dc fast an ställr. ing med ko ntrakt till s vid::~re . Det bör
därför anse billi ~ t, <1lt de eft er denn::~ tid erhälla en aflönin~, so m mera än de nuvarande
svarar mot ntltida fordringar.
På grund ai de käl vi hUr ofva n anfört,
fä vi vörd sa mt anh<J IIa, att , med bibelrallande
af det nu utgåe nd e hy re bidrage t il 250 kronor
årligen till de gifta. aflön in ren för brand man
und er de tre profaren matte frå n oc h med
nästkommand e ar bestä mm a till 1,200 kronor
årl ige n, och att begynnel elö nen fö r utbildad
brandman, d. v. s. frän och med det 4:de aret,
måtte bestämmas till 1,-l40 kronor, jämte tre
ä ~d e rsti ll ä gg ä 120 kronor hvardera alt utgå
erter 6, 9 och 12 års tjä n t, vidare ett befäl arvode af 200 kronor i ör brandför man.
Göteborg den 17 januari 1913.
Undermaskinisterna och eldare vid sa mma brandkär anhålla i särski ld skri fvelse att,
med bibehålla nde af det nu utgående hyresbidraget af 250 kron or fö r de gifta, begy nnelselönen måtte bestämmas för undermaskini st
till l ,550 kronor och fö r eldare till 1,350 kronor
ärl igen, jäm te tre ålderstillägg a 200 kronor
hvartgera alt utgä efter 4, 8 och 12 års tj änst.
O fverbrandmästarn e och brandmä tarne
hvil ka redan tidig t förra aret inlämnade si~
ansökan, ehuru denna ej ännu blifvit slutbehand lad i drätselkammaren, anhälla att, förutom
bostad och bekläd nadsersättn ing, lönen fö r
brandmästare mätte sältas till 2, l 00 kron or
och ~ör öfverbrandmäst. till 2,700 kronor, jämte
två alderstillägg för hvarje befattningshai\'are,
hvardera ä 250 kronor, efter 5 och 10 ars
tjänst i graden.

Hedrad brandchef.
Lördage n den 14 sitlidne december hölls
på brand s_tationen i Norrköping en högtidlighet, hvarv1d borgmästare Björkman till stadens
brandchef R. Massberg öfverlämnade Städer- ·
nas ~llm.~nna B~and s tod s bola gs stora g uld~~daiJ for.. m?d_ 1 fara och medborgerlig fört]<ms h.: Ho~t1dl_~ghete n öfvervars af styrel seledarnoterna 1 Stadernas Allm änna Brandstodsbolag.

Sprid denna Tidning .'
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R_ickard Lindblom.

tresserade visade motorn en jämn och säker
gång. Slangar drogas upp på det närliggande
cirka 30 meter höga berget och gåfvos från
denna punkt samtidigt åtta strålar om 20 meters höjd . En god föreställning om den nya
motorvagnens hastighet gifves af brandchefens
meddelandr:, att vägen mellan Södertelje och
·stockholm med densamma tillryggalagts på en
tid af 55 minuter. Vagnens förenade egenskaper af transportfordon och spruta, dess
stora hastighet och slutligen den omständigheten, att sprutan vid framkomsten till brandstället är färdig till omedelbar funktion, göra,
att densamma maste betraktas som en synnerligen värdefull tillökning i hufvudstadens brandsläckningsmaterieL

Tarifföreningens fordringar på
mek. brandsprutor.
Brandförmannen vid Slackholms brandkär, Rickard Lindblom, firade den 23 januari
sitt 25-ärsjubileum som brandman och fick
med anledning häraf mottaga en mängd lyckönskningar, blommor och telegram frän mänga
vänner, hvarjämte han personligen uppvaktades af kamrater vid karen, som med anledning
af högtidsdagen till honom öfverlämnade en
subskriberad rninnesgilfva, ett guldur med inskription.

Stockholms branöautomobilspruta.
Den för Stor.kholms brandkar beställda
automobilen, kombinerad med motorspruta,
har nu levererats. Leverantör af själfva motorvagnen är Neue Automobil Oesellschaft i
Berlin. Karosseriet och större delen af utrustningen har däremot utgått fran brandstationens
egna verkstäder. Kostnaden för hela vagnen
med utrustning uppgar till cirka 26,000 kronor. Motorn å vagnen är af 60 hästkrafter
· och hastigheten kan drifvas upp till 45 kilometer i timmen. Hela vagnens vikt uppgår
till 4,870 kg. Vagnen har förutom den nödiga
utrustningen plats för 10 personer, chauffören
inberäknad. Utrustningen utgöres af 600 meter slang, stegar och lifräddningsapparater m.
m. Motorsprutans kapacitet är 2,000 minutliter. Vid den afprofning af sprutan, som pa föranstaltande af brandchefen företogs vid Söder
Målarstrand den 18 dennes inför inbjudna in-

Tarifföreningen har genom ett nyligen fattad! beslut fastställt de minimifordringar, som
föreningen ställer på en mekaniskt drifven
brandspruta - drifven med äng- eller ex plosionsmotor - för att den må kunna med fö ra
rabatt i gällande brandförsäkringspremier.
Sedan det först förklarats, att spru tans
kapacitet måste bestämmas med hänsyn till
de lokala förhållandena i hvarje fall - såsom
minimikapacitet föreskrifves dock 500 minutliter - angifvas de öfriga fordringarna i efterföljande punkter:
l :o. Den kvantitet vatten pr minut, för
hvilken sprutan är konstruerad, skall under normala förhållanden kunna levereras genom strålrör vid 6 atm. vattentryck i sprutan och en
vertikal sughöjd upp till 2,, meter från marken.
2:o. Sprutan skall äfven kunna arbeta med
effektiv stråle vid en vertikal sughöjd upptill
5 meter från marken.
3:o. Sprutan skall kunna arbeta med ett
jämnt tryck af 6-9 alm.
4:o. Sprutan skall vara så konstruerad
att maskineriet ej stannar, äfven om all sprutning plötsligt upphör.
5:o. För kontrollerande af vattentryck i
sprutan skall densamma antingen vara försedd
med manometer eller med normalförskrufning
för anbringande! af en dylik.

SVENSK BRANDKÅRS-TIDNING.

Henrikssons
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prisbelönta Benzinmotorsprutor
försäljas genom

ALLMÄNNA BRANDREDSKAPSAFFÄREN
E. BERGSTRÖM & C:o.
Telegramadress: "Ideal".

STOCKHOLM K.
Rikstelefon 2258.

Svenska Brandsläckningsapparaterna
RA PI D 8t PUMP-RAPID
försäljas genom

HUGO KNOCHENHAUER, Stockholm.
Rikstelefon Ö. 320,

Telegramadress : Knochenhauer.
prisbelönta

HENRIKssoNs Handkraftsprutor
försiiijas genom

}il!J.f. Jäl!n· 4 RedskapshandlaJ.te
samt l pnrtl från fabriken .

!;J Telcgraf-adr.:

Sprutbolaget

A.-B. S. HENRIKSSONS Sprutfabrik,
ooh Mokanlsku. Verkstad.

Från Västerås brandkår.
Den 9 sistlidne sept. inlämnade brandmanskapet en till stadsfullmäktige ställd ansökan om löneförbättring och ålderstillägg frän
och med den 1 januari 1913.
Manskapet begärde här en höjning af lönen med 100 kronor samt två ålderstillägg a
100 kronor efter 6 och 8 års tjänst.
Brandstyrelsen mottog skrifvelsen mycket
välvilligt och tillstyrkte den i hufvudsak. Endast beträffande brandmästarens ålderstillägg,
hvilka nu utgå med 150 kr. efter hvardera 3
och 6 år och de begärda ytterligare ålderstilläggen i\ 150 kr. efter 10 och 15 år, var den
af annan mening. l stället för dessa begärda
fyra ålderstillägg föreslog styrelsen två ä 300
kr. efter 5 och 1O år.
Drätselkammaren afstyrkte hela ansökan
och fö res log i stället e!! dyrtidstillägg för
hvarje befattningsharvare ä 150 kr. för lwardera.
Brandstyreisens förslag om indragning af
en brandsoldatsbefattning och inrättande i stället af en ny vice brandkorpralsbefattning tillstyrktes däremot af drätselkam maren .

Rikstelef.
6053.J

STOCKHOLM Sö.

Vid ärendets behandling i stadsfullmäktige beslutades i enlighet med drätselkammarens förslag.
§is~

Brandskador i Sverige år 1912.
Enligt uppgifter frän de 6 svenska brandförs äkringsaktiebolagen, 23 st. läns- och andra
ömsesidiga bolag samt 17 st. utländska bol ag
utgöra sammanlagda beloppen af de af dessa
bolag reglerade brandskador inom Sverige innevarande är:
för januari månad .... .. .. . ..... kr. 1,039,498: 83
> februari
............. .. •
740,80-1: 19
............... , 682,4-13: 59
• mars
• april
·· ············· , 365,596: 29
• maj
848.494: 27
• juni
714,490: 22
, juli
722:469: 32
~ augusti
............... , 1,185,854: so
• september » ...... .. ......
673,262: 9S
, oktober
1,102,550: 81
o november •
·············-· ) 853,-139: -18
S:ma 8,928,90-1: 78
• • •• • o

•• • • • • • ••

,

o o • • • • • • • •• • • ••

,

:)

•• o o • • • • • • • • • • •

,

(Gjllll<lrlwr
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Elektriska anläggningar
och eldsvådor.
l samband med Tarifföreningens årsmöte
i Göteborg höll professor Fredrik Lamm på 1
begäran af brandinspektörerna den 4 nov. ett
föredrag ä Cltalmerska Institutet öfver uppkomsten af s. k. elektriska eldsvådor.
Sedan föredragshällaren påpekat, att antändning kan uppstä ej blott vid arbetsöfverfäring pä elektrisk väg utan vid all slags ar- 1
betsöfverföring, äfven mekanisk, redogjorde ,
han för fyra till sin princip olika sätt, pä hvilka
eld kan uppstä uti elektriska anläggningar,
nämligen genom direkt uppviirmning af själfva
ledningsmatcrialiet, genom direkt uppvärmning
af isolationsmaterialet, g-enom dåliga kontakter
och genom eicktrisim ljusbågar.
. Elduppkomst genom direkt uppvärmning
at led ningsmaterialiet ;ir, med dc siriinga fordringar på ledningarnas grorlek i förh ållande
till strömstyrkan, som stadgas i gällande föreskrifter, och med dc tillförlitliga säkerhetsapparater, som i allmänhet numera användas,
sällsynt. l sa mband härmed demonstrerade
föredragshållaren en del äldre och nyare typer af säl<crhetsapparater och visade genom
försök hvilka eldfcnomcn, som uppkomma vid
säkerhetsapparaters funktionerande.
Uppviirmning af isolationsmaterial kan '
uppstä genom att materialet blifvit fuktigt och
därigenom genomsläpper en till att börja med
mycket svag ström, som kan hlilva allt starkare genom den försämring isolationsmalerialet undergår genom elektrolys. föredragshällaren demonstrerade, huru en fuktig fiberplatta pä sådant sätt uppviirmdes till hög 1
temp~ratur.

Afven förevisades, huru genom dålig kontakt sii hög temperatur kan uppstå, att kontaktdelarna blil'va glödande, och framhölls betydelsen af goda kontakter såväl i ledningsskarfvar som vid smältmetaller och strömbrytare etc.
föredragshällaren ansäg, att de flesta eldsolyckor i elektriska anläggningar uppstä genom ljusbågar, hvilka genom sin till tusentals grader uppgående temperatur lätt vålla
antändning af omkringvarande föremål. Ljusbåge uppstår vid ledningsbrott, vid dåliga
kontakter och vid ofullständiga kortslutningar,
och framhölls med anledning däraf vikten af
att strömbrytareledningar utföras med största
omsorg, emedan säkerhetsapp~rater icke skydda
vid kortslutning ä dessa. Afven vid en del
apparater kunna ljusbågar uppstå, och uppehöll sig föredragshällaren särskild! vid gnist-
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bildningen hos kommutatormotorer, förklarande uppkomsten däraf och framhållande att,
om ock fullt tidsenliga motorer numera arbeta
så godt som gnistfritt vid alla föreko~mande
belastningar, i vissa fall dock äfven v•d dem
gnistbildning kan uppstå, hvilket demonstre:
rades. Föreskriften om att dylika motorer t
lokaler, där lättantändligt damm o. d. förekommer, skola vara kapslade eller inneslutna
ansåg föredragshällaren därför välbetänkt, m~n
uttalade däremot någon tvekan om det berattigade uti att fordra, att trefasinduktionsmotorer, i all synnerhet sädana utan släpringar,
och borstar i liknande fall alltid mäste vara
kapslade eller inneslutna. föredragshällaren
redogjorde i samband därmed för den principiella skillnaden mellan kommutatormotorer
och växelströmsinduklionsmotorer.
Till sist uttalade föredragshällaren den
åsikten, att man allför ofta med or1itt beskyllde
de elektriska anläggningarna s;lsom vällande
till antändning. Ofta stödde man sig därvid
blott på det negativa beviset, att antändningen
ej uppstatt pä något annat påvisbart sätt.
~§
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Ur : Svenske skorstensfejaren , tilläta vi
oss ätergifva neda1.-taende historik:
sotningsväsendets ul\•eckling sammanh:inger på det intimaste med utvecklingen af
eldstäder och skorstenar. Så länge man 1innu
eldade på den öppna härden midt pa golfvet
i stugan och liit röken söka sig ut genom
öppniugen på taket eller hvad den bäst kunde,
så behöfde man ju ingt:n o tning af särskild!
utbildade sotare. Sotet afsatte sig pa allt hu sgerådet och artorkades efter hand. En del af
sotet fastnade i taket och hii•1gde ned fmn
detta ungefär som haren i björnfiill. Diiraf
det gamla uttrycket alt •sitta under sotad ias•.
l och med eldstadens utveckling till ug nar,
spislar o. s. v. och dessas förseendt: med
skorstenar fick man göra bekantskap med suteld i skorstenen och da dessa senare voro af
trä följde som oftast med en dylik soteld att
hela huset tog eld. Då brandredskapen voro
ytterst primitiva och eldsläckningskonsten föga
utvecklad, så att man stod så godt som fullkomligt värnlös gentemot en utbruten eld, så
var det ju naturligt, att man skulle lägga största vikten vid att söka förekomma utbrottet
af eld.
Liksom värt land intager en ledande ställning, då det gäller eldstadens utveckling, där-
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till tvunget på grund af landets naturförhållanden, så kunna vi och finna, att den förebyggande verksamheten mot sotelden i skorstenen
tidigt afsatt märken i vårt lands lagstiftningsarbete.
Det äldsta sättet för att förebygga utbrottet af eld, alltså äfven soteld, är, att man bötfäller den husägare inom hvars gärd sotelden
utbrutit. Härvid gick man något olika tillväga.
I den äldsta kända stadsrätten för Stockholm,
Bjärköarätten, författad eller rättare sam manskritven i slutet af 1200-talet samt använd i
Stockholm, Lödöse, kanske några andra städer i Västergötland ·sa mt någo n stad i Södermanland stadgades, att om elden kom lös och
husägaren eller hans tjänstefolk släckte elden,
så var husägaren saklös, men ropade någon
på hjälp och granname kom mo till för att släcka
eller man klämtade i klockorna för att tillkännagifva utbruten eld, så fick husägaren böta 3 mark.
I Visby var man ändå strängare. Visby
stadslag utfärdad omkring är 1350 stadgade:
Varden en skorsten brinnande, som släcker
sig sjiilf, då böte den, som äger skorstenen
en mark, men kommer därtill yxa, vattenspann
och klockringning, så böte man tre marker.
Men vareler af elden ett annat hus antänd!,
si\ böte man sex marker.
Betriiffande förhilllandet på landet så lämnar oss till exempel Södermannalagen, stadIiistad den 10 Augusti 1327, upplysningar därom i dess byggningabalk, som i \8 kapitlet
siig-er: Kommer eld upp af ugn eller härd
oc h brinner af honom upp bondens hus och
hans gra nnars, da iir skadan stor men böterna
inga , . Blef en man anklagad för att genom
hans eld stad skog blifvil antänd så stadgade
lage n att syn sk ulle förrättas för att afgöra,
om sf1 var förh il llandet eller ej, och skulle synen hafva fullgjort sitt uppdrag samma är,
innan snö ii11 n11 fallit.
I den af konung i'v\agnus Eriksson under
ären 1350 - 1357 ulfiirdade stadslage n, hvilken
fortfor att giilla till 1736, då den för stad och
laud gemensa mma lagen trädde i kraft, finnas
liknand e bestiimmelser som denna, hvilka vi
anfört friin Visby stadslag, ehuru de blifvit
niigot utvidgade. Hade en husägare en hyresgii st och sotelden kom i gästens skorsten
sf1 bötiiilides både husägare och hyresgäst till
3 marker. Men hade elden blifvit utropad
eller klämtning skett så stego böterna till 6
marker, så fram! ingen skada timade. Brann
äter en eller två gärdar upp eller flera eller hela
staden och man kunde visa, att det berodde
på försummelse, så bötade den , som olyckan
vållat, med lifvet.
Nästa steg i utvecklingen är att man börjar utfärda bestämmelser om skorstenarnas
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rengörning, sotning. När detta skett torde
vara vanskligt att afgöra, men det vill synas,
som om de första bestämmelserna härom hade
utfärdats på 1500-talet. Och nu möter oss
det egendomliga förhållandet, att man uppdragit detta komunala värf åt en samhällets förbannelse, föraktade, nämligen åt stadens rackare, bödelns biträde, ty detta arbete ansägs
vara ett sådant, som endast passade för en
ohederlig person. Det var ju nödvändigt. men
icke behagligt att hafva denne man rotande
i köket och trafvande rund! i huset. Att ett
och annat försvann vid ett sådant besök, var
ju klart. Rackaren i Ribe stad i Danmark fick
i januari 1584 absolution för sitt sista tjufnadsbrott, men blef lofvad galgen nästa gäng det
skedde eller om han vägade understä sig att
lämna staden. Af denna sista passus se vi,
hvilket nödvändigt ond! man ansåg rackaren·
sotaren vara. Man föraktade och afskydde
honom , men man kunde dock ej undvara honom. Rackaren hade förutom sotningen äfven
att svara för renhållningen af stadens gator,
gårdar och hus. Hade det varit i vår tid så
ordnad!, så hade han helt säkert varit en förnämlig man med titel •direktör för stadens
så- och så-väsen •, dåtiden tålde honom ej i
samma rum äfven •utom tjänsten ». Man föraktade den bänk där han satt; kasserade den
bägare, ur hvilken han druckit. Var det så,
att man unnade honom ett krus öl, så slog
man upp det med vänster hand, omvänd.
Han var samfundets utskott, men vidhängsen
som dess skugga. En oärlig man!
Det berättas, att en sotare, hvars barn aflidit, icke kunde få barnet begrafvet, enär icke
ens dödg rälvaren ville hafva något som häls!
med sotaren att göra. Inget under att sotarne klagade hos höga vederbörande och följden af klagom ålen blef en kunglig förordning,
utfärdad af konung I<arl XI, af innehåll att
bödeln och allt hans tjänstefolk voro ärliga
personer. Denna kungliga förordning utfärdades sedermera genom en publication af den
27 januari 1699, som säger; Aldenstund Hans
I<ongl. May:tz Allernådigst funnit skiäligt at
förklara och förordna, det skarprättame här i

JonsereOs fabrikers
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rekommenderar sina tillverknin gar af sprutslangar af prima kvalitet.
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riket intet böra hållas för oährlicre eller sädana
som från al.~ ährligit faleks omgllnge och ge'!lenskap bara wara afstängde, utan för ährli.~e .ansees så länge de sig ährligen och wäl
fo~hal~a, ?ch med inga grofwa och ähreröriga
m1 ssg1ernmgar sig förbryta, på hvilken händelse ock de som andre illgiernin crzmän komma
undergå ett lagtigit straff. W~randes eliest
Skaprrättarna förordnade och satte till att afstraffa dem, som med deras missiärnin rrar öfverträda Lagen och Kong l. May:ty Föro"'rdningar, och således hafwa att förrätta det som
uti wissa criminel mål hörer til Executionen
så wäl af hans Kon g l. May:tz egne som de~
dombahvandes domar och befallninrrar· Och
såsom högst bemelte Hans Kon gl. N\ay:tz förmedelst des allernådigaste skrifwelse af den 5
Majus i nåder befaller, at detta här i staden
måtte publicerat blifwa, samt at deröfwer alfwarsam hand hålles, at denna Han s Kong!,
May:tz allernådigaste Förordning må warda
effterlefwat och på intet sätt öfwerklädd så at
icke allenast Skarprättarne med deras H~strur
Barn och Tienstefolck, som sig hos dem intet
kunna försörja, utan åstundar på ett an nat sätt
at söka sig föder, hos annat Falck måcre blifwa
i tienst antagne samt til det som lofligt och
skickeligit är anförde, tagandes hans Koncrl.
Msy:t både sielfwa Skarprättarne samt Der~s
Hustrur, Barn och tienstefolck, uti des
h~ga Kon g !. häg n och beskydd, så att ingen
ma eller skall understå sig, dem på ett sätt,
eller annat något at förwita, så länge de sig ährligen och wäll förhålla, wid det straff som
Kon g l. May:tz förbudz öfwerträdare följa plägae; Altsä och på det hwar ock en må kunna
hafwa detta sig til underdånig och hörsam
effterrättelse, uti de tillfällen som sådant uti
en eller annan må!Jo kunna komma at angå,
samt Skarprättarne med deras Hustru, Barn
och Arfwingar, måge komma at åtniuta de
willkor, som denna Hans Kongl. May:tz för
dem giorde Allernådigaste Förordning dem
förunnar och tillegnar, ty warder detta här med
publicerat och allmänneligen kungjord!. Stockholm ut supra.
Få torde väl de yrken vara, som hafva
haft ett dylikt kungligt beskydd.
l de första svenska brandordningarna, nämligen stockhalms af den 10 maj 1661 och den
10 augusti 1675, Upsala 1694 m. fl. finnas inga
bestämmelser direkt om sotning utfärdade, dock
säges i 1661 års brandordning, att vid brandsyn, som två gånger om året skulle förrättas,
vår och höst, skulle synemännen tillse att eldstäderna blefvo ordentligt rengjorda. Samma
bestämmelse fanns i Upsala brandordning af
1694. l Stockholms brandordning af 1675
föreskrefs att vid undersökning till utrönande

af brandens uppkomst skulle äfven tillses, om
orsaken vore att hänföra till osotade skorste·
nar. Samma bestämmelse fanns i Jönköpings
brandordning af år 1692, hvilken dessutom
föreskref sotning 2 gånger om året. Kon.trollen öfver detta arbetes utförande ålåg brand-
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Men närmare bestämmelser finnas eJ. Det
vill af åtskilligt att döma se ut, som om förordningarna rörande tider för sotning, af hvem
arbetet skulle utföras o. s. v. hade blifvit utfärdade före dessa brandordningar och då
närmast af magistraten i städerna.
Af samma myndighet tyckes äfven taxor
för sotningsarbetet hafva ·blifvit utfärdade . Taxorna tyckas hafva varit lika för allt arbete. Härom tvistades jämnt och ständigt. Man kan
ju ej annat än gifva sotaren rätt i, att det var
skillnad på att sota en vanlig liten skorsten
och en som var två eller tre våningar hög.
Magistraten ville bestämma taxan efter förra
principen och sotaren efter den senare.
Det gick emellertid smått med framstegen
att bringa ordning i arbetet äfven sedan lagstiftningsmakten tagit hand om saken, man
var ej riktigt van vid stadslifvet utan pretenderade att få åtnjuta samma friheter, som voro
naturliga under lifvet på landet. Alla offentliga anordningar, som afsågo ordning och ~ä
kerllet inom samhället, betraktades som hka
många ingrepp i den enskildes rättigheter och
borde därför öfverträdas eller kringgås, där
man så kunde. Men uppifrån arbetade man
med all kraft på att få dylika ting genomförda.
Detta kunna vi se af ett rådsbeslut från 1630
som för uraktlåtenhet från sotarens sida att
fullgöra sin skyldighet stadgade: •mot honom
(sotaren) skall man förfara med sittande i stocken under hela åtta dagar på vatten och bröd,
androm till afsky • . Detta är ju ord och inga
visor!
l och med eldstädernas och skorstenarnas
utveckling samt krafven- på större noggra nnhet vid arbetets utförande uppstod så småningom det fackutbildade yrket. Skildringen
däraf må dock anses falla utom ramen för
denna framställnir:g, som endast afsåg att
framvisa några drag frän sotningsväsendets
äldsta tider: dess barndom .
Historikus.

~~

Från brandkårernas verksamhet
under år 1912.
Karlskrona. Knrl skronn brnndk itr h nr under
år 1912 vnrit nlnrmernd 32 gi"mger, dilrnf 4 gimger för soteld och 6 gimger för fnlskt nlnrm.

SVENSK BRANDKÅRS-TIDNINO.
Af clcl svi\tlomn htL B vuri~ nf den omfn ttning ntt
tl"u cll m· fl um slttnglctl uiugnr behöft nuviindns.
Vid uu af desau uld svi\dor, dun 6 febr. uti
Konsul Eruhot·ga lnstiglwt, Non·n Kungagntun 3,
kommo till sa muonua l l slnngleduiugur fr1i n IJrnndpostm·, flod sprutn, atudeus tLugspruta snrnt Marinens
:1ugsprutor n:o 1 och 2 till anviinduing samt elen
6 septcmbet· uti fns~ighetcn IJorgmiisturcJ,ron 2 1 diit·
4-, och den 13 januari uti e u mngns i nshyggnnd,
Norrn Smcdjegu tnn u;r 56, diir 3 sluugl edningur fri\11
bruudpostct· kommo till nnviindning.
l öfrign fall hnr elden sfiickt s med en slangledni ng från bmndpost eller ängspruta snmt med
assuranssprutor.
Utom studens plnnlagdn områd e har hj iilp lämnats nf brnndkåren 4 gånger, diiraf med å ngsprutan 2 gånger.
Braudkiu·cns nutomobilredskapsvngn, som i början nf ilret insattes för utrycl<11ing, hor sedun dess
utryckt vid nlln elds,·itdor, oc h har densnmmo fungerat utmiirkt.
Den i1 lu·andstationen stationerade - Drottning Sofias Förening tillhörande ambulnnsvagnen hnr under iu·et tagits i bruk 125 gånget·, diiraf för olycksfall 28 gånget·.
De hösten 191 1 pii.böt·jade om- och tillbyggnaderna af brnmlstntioncns byggnad er, ha under
:h-et fullbordats.
Bt·andtelegmfen har under år et ombyggts och
modcrnisernts. Stt ha snmtlign brandskitp föriindrats föt· hvil ströru, en ny sigualinduktot· snmt en
hvilströmsplint och en l\Iorsu kontrollappnrnt llnsknffats.
1\loclw r till reservens manskap ha uppsatts,
tl essn iiro med afstick inkopplade il bmmltelegrnfsl ingomn. Klockorna iiro af endast 2 ohms motstånd, hvilket möjliggör denna anordning.
Al större brand- och lifl"iiddningsredskap, som
und er tu·et au sknfl"nts, kan niimnas: l st. mekanisk
stege - från E. E. Fromell, Sundsvall, 24 meter,
l st. rutschduk, l st. lifriid clningskorg, l st. lifriiddningslina med sax - fr. Brandchef Petterson,
Nyköpiug - , 12 st. manskapslinor med mllnr, l
st. brnndposthnfvnd (dubb el afstiingning), skarf- och
hukstegar m. m. mindre materi el.
Härnösand. BrandkiLren hiirstiides hnr und et·
det gitngua uret varit alarm erad l 7 gånger, diiraf
för oldsvtttla 8 gimger, för soteld 5 gilllger, föt· inspektion l gtlllg och kontakt 3 gånger . Af ofvanniimnda eldsvitda r h n 2 vari t nf stötTe betydenh et
och l medelstor.
Den sammanlagda viigliingden som brandkilren
vid utryckningar tillryggalagt utgör 1Slf2 km.
Den vid elds\•åtlot· nnviinda slnngliingden utgör 2 1200
meter.
Tre olycksfall ha intt·iifl"nt under eldsvudornn, dock
intet af sviu·m·o beskafl'enhet.
llrantlpostornns .nntal ha under året ökats med
•!. En ttngspru tebt·nnn har anlagts piL Kronholms-
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pinnen ti ledningen som leder ko nd eriugsmtl net till
eleklt·icitetsverket. På en af pumpnrn c till ,-nttentorroet hnr en s:idnn nnot·dning ,:idtngit•, Rtt den
kan anviirulns som fast clektromotorsprutn. Kostund en hii rför hor uppgutt till l<r. 75 .
,\mbulonsvnguen hiirstiidcs har· under det g:1ngnn
i\ret utryckt l O!J gånger, diiraf föt· sjukdomsfall på
grnnd nf blintnrmsiu!lnrnntion 20 giLIIger, annnn
sjukdom 66 och olycksfall 23. Ulryckningnrnn ha
vid 23 tillfällen giillt fall inom stnden, men vid
öfriga 86 utryckningar har hämtning skett vid lt1g
och båtar. Antalet utryck ningar har \"llrit störst
under juni och nov. milonder med hvnrdurn l ö och
minst under mors milnad , dtl ,~ng neu togs i anspräk
endost 3 gan ger. C nder julafton \"n r v ngn en ute
4 gi\nger 1 största antalet utryckningar pil en dag.
Snmmnulngdn viigliingden under utryckningurua hnr
vat·it 39, 6 7 mil.

Luleå. Luleå brandk:i r har n nder år l !J 12
al armerats 35 gänger, diirnf för elds,·•idn ell er tillbud till eldsnldn 11 guuger, för sote ld l 7 g•i uger, för
trilogrök 3 gånger, geuom kontnkt 2 gUnger, genom

falskt alm·m nf oförst:"md l gäng och för inspektion
l gtmg. Dessutom har anm iilts ett eldsvådetillbucl
för lwars släckning brandkåren ej behöfde nlnrmeras , h\"nrjiim te flodsprutan deltagit i sliickningen nr
en elds•åda utom staelens omr:lde. För släckning
nf eld sv:'•dor hnr en gung 3 slangledningar frim
brandposter am•iindts, 2 slangledningnr friin en
brandpost en gång, och l slangledning från brandpost. en gäng. Öfrign elds\·ndor hnfm släckts medel pytssprutor. Sammanlagda slangl iingden som
använts för släckning of elds\•ådor utgör 540 mtr.
Sammnnlngda viigliingden för utryckningarna fram
och åter, förntom utryckningar för soteld, utgör
9 1040 meter,
Arnbnlans\·agnen har under året r ekYirernts
l 72 gånger och bnr i skjutsersättningar härför influtit kr. 3 77: 75.
\'id tenter- och andra före ~tiillningar hnr nf
brnndkåreu utförts 58 vakter och hnr i ersiittning
hiiriö r influtit kr. 127: 50.

'.iföt'bu\\O.sa\\ge\äge\\b.e\et.
Undertecknad får härmed inlämna uppgift å Styrelseledamöterna vid Norrköpings brandkärs kamratförening för är 1913.
Ordförande K. S. Svensson, vice ordförande J.
Dahlberg, sekreterare K. A. Johansson, kassör B. G.
Andersson, K. O. Karlsson.
Norrköping den 14 januari 1913.
K. A. Johansson,
sekreterare.
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.Jönköpin~s .Bran.dkårs Kamratförening hade den
10 pnuan stlt arsmote, hvarvid bland annat förekom
val .. af styrelse. Den gamla styrelsen ätervaldes och
utgoras af J. f. Sandgren, G. Grahn sekreterare och
f: Karlsson, kassör. Till att represe'ntera föreningen
v~d Sve~ska Brandmannaförbundets ärs111öte i Jönköpmg utsags J. f. Sandgren.

Brandkårsmuseum i Göteborg
har af ~randchefcn i falnn, Carl landström, som gäfva
emottagtt en gammal bok, Allmänna eldsläckningsrealor af A. Lindgren, sam t af brandmästaren i Eskilstun~
C~lltrad Söde~.berg, tv5. fotografier, för hvilka gäfvo;
harmed frambares ett vördsamt tack!

Ä Museets vägnar:
Erik 8/omgrcn.

Ordet fritt.
.
De påstående och uttalanden, som görns uti
msända artiklat· under of,·anstf,ende rubrik, få alltid
stå för insändarens egen räkning.
Red.

Brandkonsulenterna.
Att brandväsendet skulle •på ett ryck• kunna dragas fram ur sin >skymundanställning> var ju ej att
vänta, men genom vårt förbund, kanske ännu mera
genom brandchefernas, äro vi på god väg att blifva
kända oc h erkända. I förhallande till forntiden hvilkcn slutade med är 1901, äro stora förändrin~ar att
anteckna. Om någon ort blifvit efter allt för långt,
konuner ljuset och upplysningen att desto skarpare
framvisa nödvändigheten af reformer, och den sista
blir då i regel den första.
Äfven i värt yrke är konkurens och äre lystnad
en drifvande faktor, som ej får förbises, utan genom
klokt utnyttjande begagnas till både allmänt och enskild! väl.
Jag kom nu närmast att tänka på de af Svenska
Brandmannaförbundet tillsatta eller utsedda brandkonsulenterna. Vid kommitens sammanträde föreslog undertecknad till brandkonsulent en af de (kanske den)
styfvaste brandofficeren värt land för närvarande äger,
bäde i fråga om tjänsteutbildning och personliga egenskaper i öfrigt. Dessutom har han ett mycket stort
intresse för just denna verksamhetsgren inom brandväsendet. Men en ärad kommitekamrat gjorde den
invändningen, att den friske inte behöfver någon läkare och att den vakne inte behöfver någon väckning.
Att brandcheferna skulle anse sig förbigångna af
att vi utsågo män ur egna led, har för mig, och jag
tror för hela kommilen blifvit en öfverraskning af angenämaste slag. Det var ej för egen utmärkelse eller
vinning vi planerade, utan för att räcka en om ock

svag hand åt de som blifvit efter. Att nu brandcheferna efter att ha riktat en åsnespark åt vår förmåga
att fylla uppdraget afundsjukt pointern!, att de skola
göra det, är ju så mycket bättre. Ty förut åtminstone
ha som sakkunniga stått till buds endast agenter och
i bästa fall f. d. militärer af högre eller lägre grad,
utan någon som häls! praktisk brandkårsutbildning.
Inte ha vi kunnat tro, att det på någon plats' skulle
finnas så d åligt förtroende för respektive brandbefäl
af egen kär, att chefen ej skulle vilja godkänna eller
g illa hans anvisningar för eldsläckningsväsendets ordnande i något landtsamhälle, där förut ingenting finns.
Någon slags myndighet tänkte nog ej kommilen än
mindre Svenska Brandmannaförbundet att utrusta sina
konsulenter med . De hade nog så vidt möjligt anlitat respekt ive brandchef i det intilliggande större samhället, i de fall något samhälle i omedelbar närhet af
stad så önskat. Att brandkonsulenterna fyllt ett behof,
visar den mängd förfrågningar om råd m. m., som re·
dan ingått.
Brandväsendets ordnande anses nog i allmänhet
som något nödvändigt, men som det ingenting producerar, blir det också oftast ansett som ett påhäng,
närmast att likna vid ett paraply i vackert väder. Det
skall alltid funktionera, vara snyggt och rent, men ställes
alltid lika regelbundet i skräpvrån, och får ej kosta
något.
Nog resonerar många som så, att det ställ er sig
dyrare att anlita det stora eller större samhällets brandchef i vissa organisationsfrågor och vid rådfrågnin gar,
än en hans underlyd ande, och att en kunnig brandchef skall ställa upp så stora anspråk på godtgörelse,
att det hällre blir brandchefen-agenten som anlitas,
om annan sakkunnig ej kan anskaffas.
Vi ansägo oss göra en god gärning ge nom att
tillsätta brandkonsulenterna; brandcheferna anse det
såsom sin plikt att uträtta denna syssla, således: Iden
var god och låg så att säga i luften. Det var bara
vi som togo den först.

Adolf Edberg.
Till
Redaktionen af Svensk Brandkårs-Tidning,
Göteborg.
Anhålles om plats för nedanstående,
Vid S\•euska brandmannaförbundets årsmöte i
Falun den 22-23 april 1912, beslöts att tillsätta
brand konsulenter, l 7 st., som skulle få till upp·
gift, att på anmodan från samhälleu, som ämnade
ordna eller förbättra sitt brnndviisende, tillhandagå
vederbörande med råd och upplysningar i berörda
nfseende, iifvensom att uppgöra förslag i organisationsfrågor för brnndväsendet.

Gynna annonsörerna!

SVENSK BRANDKÅRS-TIDNINO.
Sänd in meddelanden till tidningen l

Öfver detta försing hm· Htyrolscn för Svenska
Brandchefsföreningen framfört siua klagomål till en
del större brandförsiikringsbolng, och frnrnhåller
bl. nunnt, ntt de n f ·Svensk n hrandmanunfö!"IJundet
tillsatta brandkonsulenterna pii. några få undnntng
iiro helt oliimplign, och ntt förbundets beslut knn
medföra betänkliga följder.
För det första vill jng frnmstiilln följande
fråga: Äro di• nlln brandchefer fullt kompetenta niir
det giiller ntt organisera ett brnndviisende? Af
dessa nu tillsatta brnndkonsulenter ha de flesta,
om inte att siign alla, en mtingårig verksambet
bakom sig såsom brandmän, och jng tror förvisso
ntt de kunna fylla sin uppgift såsom konsulenter.
Det iit• eldsvitdar och en viii ntwiind tid i brandtjänsten som gör ntt brnndmiinnen blifvn fackmän,
och icke de gt·nmla titlarna som gör det.
Hvnd betriifl'ar brnndviisendct pt'\ landsbygden,
siL iit· nog den >ansvarige brandchefen• icke mera
nnsvnrig hiirföt· iin den >Onnsvnrige brnndmnnnen>.
Om nu en af dessa konsulenter skulle göra några
feltag vid organisationen af ett brandviisende på
landsbygden, så antar jng viii ntt inte hrnndchefen
i den stnd diir konsulenten iir hemma, biir ni1got
nusvar för detta. Af de brandchefer, som iiro förmän för do tillsatta l 7 brnndkonsulenterna, finns
det nog ej mern iin ö, högst 6 stycken som iiro
vm·kliga fn ckm iin, och t. o. m. i styrelsen för Brandchefsföreningen iir hiiller icke nlln fackmiin, men
iindi• tycks de vnrn fullt kompetenta ntt bedöma i
omrörmiildn fri•gn. Sl<nll rit\ aldrig den dagen nalkas, d;", brnndmiinnen blifvn uppskattnde efter förtjiin st, och ej som nn iir brukligt eudnst efter rang
och titel ? Och nu till sist vill j ng tnga ett exem pel. Om en person har tjiinat vid en brandkår en
10 :'1 15 år, och under tiden blifvit befordrad till
exempelvis sm·geant eller brnndmiistnre och brnndchcfsplatson i samma stad blir ledigförldarad, så får
sergeanten ej platsen om hnn söker på gt·und
nf hnns li1ga ställning, men en annan högt·e upp
piL mngskalnn stilende person söker och naturligtvis ftn· platsen, trots hnn nldrig har varit nnstiilld
vid ni•gon brandkår förut. Hvilken af dessa två
kan stigas ha varit mesl berättigad och hnft den
största kompetensen att taga befiilet öfvet· kåren
och led n eldsliiclcningen (

Brandman.

Brandväsendet och Frivilliga brandkårer å landsbygden.
GotlOm tidninRpresson hnr nyligen medtlelats,
ntt det nu ifrågasättes bilda s. k. ft·ivillign brand-
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kårer för landsbygden och andemeningen härmed är
ju mycket god, diirest sådan organisation kan ernås,
som närmelsevis uppfyller fordringaron däruti , nämligen att första servis inom hvarje brnndomrtlde ~n
nes tillgänglig, som omedelbart på kallelse eller s•gnal om eldsvildeutbrott genast iogriper i eldsläcknin"sarbetet intill dess att hufvudstyrkan hunnit
mobiliseras. Kan återigen ej så ordnas, h nr ett sildant brandsystem ringa betydelse, emedan det torde
var n viii bekant att, om en utbruten eldsvi1ila icke
kan sliickns i sin linda, utan ohejilnt fl\r utbreda
sirr under 20 minuters tid i trähus, så återstår
sfJinn annat, ön söka begränsa eldens spridning till
niirgränsnnde bus.
1\len iifven denna lörsvarsätrriird kan oftn misslyckas, synnerligast i tiitnre
bebyggda triisamhällen.
B.triifl'ande frivilliga brnndkårssystem, hnr det
visat sig, ntt dylika kårer kunna liitt nog bildas
p.-, skilda platser, men har också den erfarenheten
vunnits, ntt hållbarheten och intresset för sysslan
endast fol'tgått så länge systemet hnft nyhetens. beharr
1 nuvarande tider torde det lmf\•udsukhgen
vn~~ nflöningen eller en hjiilplig ersiittniug för bunden fribet som utgör vägmiitnren och uppehåller
intresset fÖr sysslan, synnerligast för en så viktig befnttninrr som brandtjänsten,
D~t fr ivilliga brandkårssystemet iir alls icke
någon nyhet, ty redan för cirkn l 7 nr sedan importerades systemet och organiserades dylika kårer
till ock med i en del landsortsstiider, med namn
heder och värdigbet som fastn brandkårer, men
denna organisation blef dock icke synerligen Jrmgvnrig, emedan den åsikt en snart nog gjorde sig gällande,
ntt berörda brnndkårssystem, såsom vara nde mindre
hållbnrt i effektiviteten, icke voro liimpligt i nnnat
afseende än såsom resen·, och iifven di1 mot viss
ersättning. Tillfölje hiirnf yoro en del städer nog
framsynta och togo steget fullt ut, samt uppsatte
knssernerade brnndkitrer, hvnremot en del nndrn
stndssnmhiillen bildade s. k. hnlfr'asta, d. v. s. utan
brandstationer, men med kontrnkter&dt och nflönndt
mnusknp, bo ende i sinn hem på skilda stiill~n inom
stndssnmhället.
Sistnämnda brnndsystem, 1 hvnd
dylika stiid et· vidkommn, kan naturligtvis ur brandsläckningssynpunkt sedt, icke anses vnrn fullt effektivt emedan dels genom munskapets spridda bosHider' tidsfristen oftast blir allt för lång, in n nu elilsliickningen knn företngns och dels iifven det betänkliga diiri, ntt lnrmsignnlapparnterna äro plnc.ernde ö. poliskontoren och diir omhänderhnf,•es. H \'tlkn eliigenheter som därmed iiro tillfinnandes torde
vara liitt nog att inse.
Att nn landsbygden rörsöker på hiista sätt
organisera brandkårer, måste betraktas som nödvändigt och viilbehöfiigt, men icke nog diirmed ntt
mnnsknp finnes, det fordras iifven passande, liitt
och praktisk brandredskap. l\led tanke hiirpå och
den brist på liimpliga vattenstationer som i Ilesta fall
göra sig känbara pit lnndsbyggden för eldsläckning,
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L~rdc ~tön·e kol syresprutoi· om 2 ;, 400 liters rymd
gorn s1g nyttign. Dii 1· valten finnes att till"''
tor0
?e vii! d,i v<"u·n mod erna motorsprutor ell er miudre
augsprutor böra auskaA"as .
Det filr icke vam afskriicknude fö1· kommun er
ell er stntioussamhiill eu, ntt för 5 ;, 6000 kronor
siitta brandredskapen i tidsenligt sl<i ck, ty med
fakta kan dock framhfdlas, alt ett rrodt brnndviisend e Letnlar sig sa mt dess utom iir o~ h förblir den
enda betryggande siikerheten i fa ru ns stund till
skydel för !if, llll s oc h egendom. )fnn har emel~ertid anledning hoppas , att si1viil lnudsbyggden,
I ln·ad för den kan p[•fordrns, som i all sy unel"i1 et
berörda lnndsortsstiid er , försöka vakna npp ur försumpningen.

x.

Notiser.

i landet. Chassiet med sin 24 hkr:s molor härrör frän
Opel, medan karosseriet, som särskild! fått utföras för
uppgiften, har utgått från Freyschuss vagnfabrik i Stockholm.
Värmeledning finnes i vagnen och vagnskorgen
är invändigt bonad, så att den lätt kan tvättas och
desinficeras. Plats finnes inuti vagnen för fyra sittande
personer, men för den händelse den eller de epidemisj uka trafikanterna ha behof af ati färdas i liggande
ställning, endast för 2. J senare fallet anpassas inne i
vagnskorgen en Jiggbräda, försedd med stoppad dyna,
hopfällbar så att den, då den ej är i funktion , hvarken
synes eller är i vägen för de likande.
En fördel med den nya vagnen är, att den afsiktli gt är gjord så lik en privatautomobil som möjligt
för att und gå att väcka extra uppmärksamhet och eventuellt folksamling, bara det att glaset är korrugerat sä
att det hindrar nyfikna ögon att uppfånga interiörerna.
Fal u brandkår. Brandchefen har från och med
i år erhållit en löneförhöjning af 300 kr. Vidare har
anslagits 400 kronor för uppsättning af elektriska larmklockor i de extra brandkarlarnas bostäder samt 1,400
kronor för inköp af ytterligare två hästar.

Utrikes.
.. Fängelsestraff för falskt alarm. Brandchefs~orc!."ngcns styrelse hade den 20 dennes sammanträde
' Goteborg. Diirvid väcktes af brandchefen i Helsingborg. H. Fogelidon _en motion i syfte att in gä till
l egen nge n med begaran om staderande af fän crelsestraff för falsk alarm ering af bra!'i'dkår. Straffl'acrens
l9:~e kapitel bord~ erh ålla ~et tillägg, att alarmering inbe.,repes UI!der averkan a ledningar. Danmark har
r~_da1! e_n sad~ n lag, och nyligen dömdes en person
dar till Icke nundre än !vä mänacters fän.,else för fal•kt
alarm ... styrelsen beslöt framlä gga motio~en för bral;dcl!cfsfo;elllngens blifvande årsmöte, som kanuner att
hallas 1 Sundsvall.
Brandchefsföreningen. Brandchefen i Göte?org, löjtnant G. F. Ekstedt, har valts till v. ordförande
1 Brandchefsföreningen.
.. Explo_sionsfaran i bilgaragen. Kontrollören
fo~ . exp losiva varor i hufvudstaden , iugeniör G. von
feihtzen, har för en tid sedan till öfvcrstiithällareämbetet ingått med framställning om önskvärdheten af
en automobilgarageförordning.
. Han påpekar den fara för eldsäkerhet och explosion, ..som uppkomt!ter därigenom!. att kloakafloppen
ofta aro ordnade pa ett ot.Iilfredstallande sätt och att
venti_Jeringen _stundom är b~istf~llig. Som den tunga
bensmgase_n l_~ t t • va_ndrah. hl! lagre liggande lokaliteter, ul?pstar alven 1 omg1fmngen af garaget fara för
explosionen . .
B_eträf~andc: belysningen borde stadgas, att endast
eiektnskt ljus fmg;e komma till ~nvändning där.
. • Brandchefen 1 St.?ck~oim ~om yttrat sig angående
Jfragavarande framstallnmg. vttsordar af personlig erfarenhet, att ett stort behof förefinnes för den ifrågasatta förordningen .
Till sist anges såsom lämpligt att åt lämpliga personer uppdrages, att göra en utredning i frågan.
Stockholm köper en ny ambulansbil. Till
Stockholms stads hälsovårdsnämd har i dagarue levererats en speciell epidemivagn, den första i sitt slag

Optisk larmklocka mot inbrottstjutvar och
för eldsvåda. En fransk ingeniör har nyli 6e n konstruerat en alarmapparat, som utgör en i det närm aste
fullgod ersättning för en mänsklig väktare. App ara ten
fungerar innan den minsta skada tillfogats kassaskiipet
eller det förem ål inbrottstj ufven beslutit hem äkta sig.
J själfva verket har ap par;.ten ingen materiell ko ntakt
med omgifning en, ty dess konstruktion är bygg-d på
optisk grund och utgör en mekanisk ekvivalent för det
mänskliga ögat. Apparaten upptager den min sta ljusstråle ur en lykta t. o. m. frän en tändsticka och tjänar sålunda samtidigt som brandalarmapparat. Det
• mekaniska ögat• bestär af ett seienband, upprull ad ! i
en ögla, hvilken inneslutes i en cylindrisk läda, 4 tnn.t
i diameter och c:a l tum tjock. En sådan Jiida är placerad i hvart och ett af de rum, som skola skyddas,
och deras ljusse nsation er öfverföras på elektrisk väg
till en ge mensam mottagare, hvilken är placerad i s ängkammaren eller något lämpligt rnm, hvarifrii n s ig-nalen kan höras. Apparaten h ar dock ett fel. Den
kan icke skilja mellan rätt och orätt och alarmerar
följaktligen vid alla ljusfenomen, oberoende af hvad
slag de äro eller hvarifrän de komma. Uppfinnaren
torde dock på ett eller annat sätt lyckas öfvervinna
äfl,en denna brist.
Frivilliga brandkårer i Danmark. l den
närmaste tiden kommer att i Rådhuset i Köpenhamn
hållas ett möte vid hvilket man skall söka åstadkomma
en ny organisation, som skall heta • Dansk BrandkorpsForbund•. Organisationen skall arbeta för fortsatt reorganisation pä frivillighetens väg af brandväsendet
på landet.

