Svensk Brandbefälskalender
Här är några utdrag från dessa kalendrar utdrag av Värmlands Brandhistoriska Klubb maj
2018. Klubben har fått ca 30 kalendrar som tillhört brandchef Gösta Wendel i Karlstad. I
samlingen ingår de äldsta.
1942 (första årgången)
Exempel på instruktion för redogörare vid yrkesbrandkår
Redogöraren skall;
1. Biträda brandchefen med vissa förekommande expeditionsgöromål, huvudsakligen av
förvaltningsteknisk natur.
2. Förestå brandkårens förråd sam föra inventarieförteckning.
3. Föra journal över alla ambulans- och djurtransport ävensom låta inkassera avgifterna
för dessa samt att till drätselkammarens kassaavdelning inleverera influtna belopp.
4. Uppgöra avlöningslistor samt verkställa avlöningsförrättningar.
5. Övervaka inbetalningen av hyresersättningar för tjänste- och uthyrda lokaler.
6. Utskriva inköpsrekvisitioner för underskrift av brandchefen liksom även ansökningar
om varulicenser.
7. Då så erfordras uppgöra rapport till drätselkontoret över förändringar inom
personalstyrkan.
8. Jämte kårens verkmästare granska och kontobeteckna inkommande fakturor samt före
kassadag (en gång i månaden) till brandchefen inlämna räkenskapssammandrag över
utgifterna för utanordning av likvider genom brandchefen och brandstyrelsens
ordförande.
9. Förvalta brandväsendets kassaförslag samt frimärkes- och spårvägspolettkassa.
10. Föra tryckslangs- och beklädnadsjournaler ävensom journal över bränsle- och
drivmedelsförbrukningen.
11. Utskriva och utsända meddelande till fastighetsägare om bristfälligheter på
eldstadsanordingar som av skorstensfejare anmälts till brandchefsexpeditionen
12. Ta del av sotningskontrakt som upprättats mellan skorstensfejare och fastighetsägare
samt mottaga och förvara avskrift av sådant kontrakt.
13. Före den 1.e september biträda brandchefen med uppgörande av förslag till lönestat
för det kommande året.

14. Före den 1.e oktober biträda brandchefen med uppgörande av förslag till budet för det
kommande året
15. Förvara försäkringshandlingar över brandkårens byggnader, fordon och lösöre samt i
god tid innan förfallodagen förnya försäkringarna
16. Infordra anbud bla för beklädnad och personlig utrustning för personalen
Redogöraren är som sådan direkt underställda brandchefen och får icke utan dennes
medgivande åtaga sig några andra uppdrag i tjänsten, som av övrigt befäl vid kåren eventuellt
skulle kunna lämna.
1943
Exempel på instruktion för presskommissarie vid brandkår (sid 88)
En presskommissarie åligger vid evenemang av skilda slag;
att föreslå och enligt uppdrag inbjuda representanter för TT samt tidnings- och
tidskriftsföretag;
att anskaffa föredrag från eventuella föredragshållare och göra utdrag och avskrifter därav i
och för förhandsreferat;
att sammanställa förhandsmeddelanden till pressen och anmäla önskat bildmaterial;
att ordna med intervjuer före, under och efter evenemanget;
att ordna med ledare och utsändandet av desamma till berörda pressföretag;
att ordna med radioekon och radiointervjuer;
att meddela evenemang till bildfirmor;
att underrätta brandskydds- och brandkårsföreningar samt Statens Informationsstyrelse;
att tjänstgöra som guide för inbjudna pressmän och fotografer;
att planlägga och framlägga förslag i övrigt till presskampanjer;
att inför brandchefen föredraga ärenden rörande samarbetet med Svenska Brandskyddsföreningen, Svenska Brandkårernas Riksförbund och Centralkommittén för det frivilliga
försvarsarbetet, samt;
att svara för klipp och arkivering av pressmeddelande samt fotografier rörande kåren.
Presskommissariens uppgift vid utbruten eldsvåda består endast i tillkallandet av journalister
och fotografer, då det på brandplatsen är eldsläckningsledaren ensam som får göra uttalanden.
Samtidigt är det att framhålla, att brandchefen på posten som presskommissarie bör sätta en
person, som själv är intresserad av ifrågavarande tjänst. Det bör vara en person, som kan se
objektivt och opartiskt på arbetet till brandväsendets fromma och som inte ger ett pressföretag
företräde före ett annat.

