Strålförarregler 1869

den samt undvika att rikta vattenstrålen
mot blåst eller låta den passera genom

I instruktion för Karlstads brandkår anges
nedanstående regler för strålförare
§ 26

Strålförare bör antaga en för eldens angripande så gynnsam position, som möjligt, i
jämnhöjd med och nära intill eldens rot och
så belägen att vattenstålen ej framtränger
mot blåst. Hinder för intagande av fördelaktigaste position bör, efter behörig prövning, genom rivningschefens försorg, undanröjas. Kan strålförare ej, vid intagande
av sådan position, medföra slangen och
strålröret, upphissas dessa efteråt medelst
det tåg, som till strålförarens utrustning
hör. Strålförare bör ock tillse att han lätt
kan meddela sig med sprutchefen.
Såsom allmänna regler i avseende på vattenstrålens behandling meddelas;
Strålen bör ej riktas mot fönsterrutor,
varigenom dessa slås sönder och elden
kan erhålla förökad näring genom ett
sålunda uppkommet luftdrag. Har elden ej
ännu utbrutit i ett avstängt rum, böra ej
fönster, dörrar eller luckor till detta
öppnas förr än tillräcklig tillgång på
vatten till eldens motande finns i
sprutorna. Helst bör man inrikta
vattenstålen genom en så liten öppning
som möjligt. Är man då ej i stånd att
urskilja var elden har sin rot, riktas
strålen på försök hit och dit, till dess ett
sprakande ljud, i förening med utveckling
av vattenångor, angiver att man träffat
roten.
Strålen bör riktas så att den med starkaste
kraft träffar det brinnande stället. Att låta
vattnet i form av regn uppifrån falla med
på elden, kan ofta bidraga till eldens närande i stället för att motverka eldens
kringgripande; vadan ock strålföraren
bör, såsom ovan nämnt är, bemöda sig att
komma i jämnhöjd med och nära intill el-

lågorna, innan den träffar det brinnande
ämnet
Vid inträde i rum, uppfyllt av rök, bär
strålföraren framgå i lutande ställning med
en våt ylleduk eller näsduk i munnen. En
eller två andra personer böra då finnas i
hans närhet; att honom bistå, för den händelse han blir vanmäktig av rök eller hetta.
När, i boningsrum, elden ännu ej hunnit
gripa omkring sig i betydlig grad, bör ej
onödig skada förorsakas genom användande av för mycket vatten. I dessa fall
begagnar man helst en mindre spruta.
Trappor och sådana delar av en byggnad,
som tjäna till underlag för andra, bör i synnerhet skyddas mot elden.
Hava oljor, spirituösa eller hartsartade ämnen fattat eld, är vattnets användande till
släckning ej blott onyttig, utan kan även
vara skadligt i det att de brinnande ämnena
bliva mer utbredda, och lättare förorsaka
eldens spridande. Sådan eld bör man om
möjligt söka kväva med våta täcken, aska,
jord, gödsel eller dylikt. Kan det ej ske, bör
man på allt sätt söka skydda tillstötande
delar av byggnaden från att antändas.

