BRANDORDNING FÖR STADEN KARLSTAD.
(fastställd av länsstyrelsen i Värmland den 15 juli 1911)
Brandstyrelse.
§ l.
Förvaltningen av stadens brandväsende utövas av en brandstyrelse, bestående av fem
ledamöter, vilka av stadsfullmäktige väljas för tre år, varvid iakttages, att vid slutet av ett år en
ledamot väljes, nästa år två och tredje året ävenledes två ledamöter. För varje år utses jämväl
två suppleanter. Avgår någon av styrelsens ledamöter eller suppleanter under den för honom
bestämda tjänstgöringstid, anställes av stadsfullmäktige fyllnadsval, och bör den därvid
valde tjänstgöra under den tid, som för den avgångne återstått.
Brandstyrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Vid brandstyrelsens sammanträden åligger det brandchefen att närvara och föredraga de
ärenden, som angå brandkåren och eldsläckningsväsendet och som på brandstyrelsens
avgörande ankomma, ävensom avgiva förslag till nödiga och nyttiga förändringar
därutinnan; ägande brandchefen, som har att i styrelsens överläggningar, men ej i dess beslut
deltaga, att få sin särskilda mening till protokollet antecknad.
§ 2.
Brandstyrelsen åligger:
att noga vaka över iakttagandet av de i brandstadgan för rikets städer och i denna
brandordning givna föreskrifter;
att i händelse ändringar i brandordningen anses nödiga, förslag därtill upprätta och till
stadsfullmäktige ingiva;
att uppgöra och varje år före den 1 november till magistraten avlämna förslag till inkomstoch utgiftsstat för det nästföljande året;
att. där sådant anses nödigt, uppgöra och till stadsfullmäktige avgiva förslag till de
särskilda reglementen, som i fjärde § av brandstadgan för rikets städer omförmäles;
att i mån af därtill af stadsfullmäktige anvisade medel i samråd med brandchefen anskaffa all
brandredskap, som anses för staden behövlig;
samt att ägna uppmärksamhet i övrigt åt allt, som kan lända till samhällets betryggande mot
eldfas.
§ 3.
Brandstyrelsen sammanträder, då ordföranden så finner nödigt, eller då brandchefen därom
anhåller.
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden, eller vid förfall för honom, av vice
ordföranden.
Beslut må av styrelsen fattas såvida tre ledamöter äro tillstädes och om beslutet enas utom i
det fall, som i § 52 omnämnes. Äro flera ledamöter vid sammanträdet närvarande, utgör
den mening, som de flesta biträda, styrelsens beslut. Utfalla rösterna å båda sidor lika, gälle
den mening, som ordföranden biträder.
Anmäler sig ledarnot hindrad att vid sammanträdet närvara, tillkallas suppleant. Skulle
både ordföranden och vice ordföranden vara frånvarande, föres ordet av den ledamot, som
de närvarande därtill utse.

Protokoll föres av den, brandstyrelsen därtill utser, och skola protokollen i
brandchefsexpeditionen förvaras.
§ 4.
För omhänderhavande medel är styrelsen gemensamt ansvarig.
Brandkår.
§ 5.
För eldsläckning och andra dithörande arbeten skall finnas en avlönad brandstyrka, som
utgöres av:
a) Fasta håren, bestående av:
brandchef,
vice brandchef,
brandmästare, samt minst
1 maskinist,
1korpral,
1 vice korpral,
1 hästskötare tillika kusk,
10 man fast anställde och i brandstationen kasernerade, samt 6 man nattvaktmanskap, samtlige
fullt övade.
b) Reservkåren, bestående af minst 30 man förutom nödigt antal förmän.
Inom fasta kåren inneha medlemmarna förmanskap efter varandra i den ordning, de blivit här
ovan nämnda. Inom reservkåren bestämmes förmanskapet genom instruktion av brandchefen.
§ 6.
Namnrullor över brandkårens särskilda avdelningar skola föras av brandchefen.
§ 7.
Mönstringar och övningar med brandkårens särskilda avdelningar äga rum efter
brandchefens bestämmande.
§ 8.
Erforderliga föreskrifter angående brandkårens skyldigheter i avseende å brand- och
räddningsredskapens vård och skötsel meddelas av brandchefen.
§ 9.
Reservkåren alarmeras direkt från brandstationen genom elektriska ringledningar och telefon.
§ 10.
Då större fara synes föreligga för samhället skall klämtning ske i domkyrkans torn och
verkställes på sätt brandchefen därom närmare bestämmer.
§ 11.
Härförutom åligger det envar inom staden boende och där mantalsskriven arbetsför man
mellan 21-45 år, på grund av medborgerlig plikt, att, vid behov, på anmodan av brandbefälet,
utan ersättning, deltaga i räddnings- och eldsläckningsarbetet.

Säkerhetsföreskrifter
§ 12.
Envar åligger att varsamt hantera eld, så att fara därav icke må uppstå, i följd härav
förbjudes:
att lämna lågande eld eller brinnande ljus utan nödig tillsyn;
att bära bart brinnande ljus eller glödande kol eller utan vederbörligt tillstånd
brinnande fackla å torg, gata eller gård, i stall, lada, uthus, magasin, vind eller i rum där
eldfarliga ämnen förvaras;
att i rum, där ämnen av nyssnämnda beskaffenhet förvaras, röka tobak;
att företaga kokning av tjära, beck, eller andra eldfarliga ämnen eller utomhus uppgöra
eld, på annan än därtill av magistraten anvisad plats; ‘
att i närheten av eldstäder lägga lätt antändbara ämnen eller annorledes än i täckta kärl av
metall eller stengods förvara aska eller kol, som ej fullständigt avsvalnat.
§ 13.
Upplag av ämnen, vilka lätt fatta eld, såsom beck, tjära, tran, terpentin, olja, sprit,
svavel, salpeter, stenkol, näver och annat dylikt, får icke äga rum annorstädes än i
källare, eller efter särskild anvisning av magistraten; och få de, som med slika varor driva
handel, förvara desamma endast i mindre partier uti handelslägenheten, dock ej till större
kvantitet än lag föreskrifter. Likaledes vare i allmänhet förbjudet att under öppen himmel
upplägga ved eller ha större samlingar av stickor och hyvelspån. Vill någon å sin tomt
upplägga förråd av bräder, virke eller ved för försäljning eller till eget behov, göre därom anmälan hos magistraten, som, därest tomten är belägen i närheten av vatten eller brandpost,
eller omgives av öppen plats, äger att efter föregången besiktning pröva, om sådant
tillåtas må.
Sotning.
§ 14.
Stadens skorstensfejare, vilken antages och entledigas av magistraten, åligger:
att med nödigt arbetsbiträde utan vidare ersättning än den honom tillkommande lön verkställa
erforderlig sotning av alla befintliga eller blivande eldstäder inom stadens planlagda
område samt i de förstäder inom vilka, enligt stadsfullmäktiges beslut, regelbunden
sotning skall verkställas, i vilket avseende han har att åtta gånger om året sota alla
spiselpipor, därunder inbegripna brygghuspipor och köksspislar med tillhörande
rörledningar, dock att i eldstäder, där stark eldning äger rum, såsom å värdshus och
spiskvarter eller hos bryggare eller bagare, sotning bör ske så ofta det finnes nödigt, dock
minst en gång i månaden;
att en gång om året sota och rensa alla kakelugnar, men sex gånger om året sådana kakelugnar,
som för kokning användas, ägande skorstensfejaren att för så kallad extra sotning av
kakelugnar, utöver vad nu är sagt, och av spiselpipor och rör utöver åtta gånger om året,
ävensom för rensning av nymurade skorstenspipor, åtnjuta ersättning av den, som arbetet
påkallat, enligt fastställd taxa;
att å byggnader, belägna inom stadens icke planlagda område, efter tillsägelse av ägaren,
verkställa sotning minst en gång om året mot skjutsersättning efter en häst samt ersättning
till samma belopp som för extra sotning.

§ 15.
Ej må någon vägra sotning, när skorstensfejaren till verkställande därav sig anmäler, därest ej
redan påbörjat sysslande, som ej bekvämligen kan avbrytas, sådant hindrar, i vilket fall
skorstensfejaren underrättas, när, sist inom tre dagar därefter, sotning får verkställas.
Då extra sotning påkallas, åligger skorstensfejaren att verkställa sådan sist inom två dagar
efter påfordran.
§ 16.
I en särskild kontrollbok, som skorstensfejaren erhåller av brandstyrelsen och vari skall
finnas ett exemplar av denna brandordning, läte han husvärd, eller i dennes frånvaro, annan
person på stället anteckna, då sotning skett, och om förändring i pipornas antal och
beskaffenhet sedan nästföregående sotningstillfälle ägt rum. Likaledes skall anteckning ske,
om sotning av en eller annan orsak vägrats.
Denna bok skall skorstensfejaren var tredje månad för granskning uppvisa för brandchefen.
§ 17.
Vid sotning undersöks noga, huruvida möjligen befintliga sprickor och bristfälligheter å
murar, eldstäder och tak är eldfarliga, i vilket fall skorstensfejaren genast härom skall
underrätta husägaren och vederbörande hyresgäst samt göra anmälan hos polismyndigheten
och stadsbyggmästaren; ägande den sistnämnde efter skedd undersökning förbjuda vidare
eldning, innan skadan blivit avhjälpt.
§ 18.
Vid skorstenseld bör skorstensfejaren genast efter därom erhållen underrättelse med sitt folk
skynda till brandstället och för släckning av elden vidtaga de åtgärder, som av honom och
hans folk kunna åstadkommas.

§ 19.
Skorstensfejare vare förbjudet, att lämna staden utan tillstånd av borgmästaren, och må
sådant tillstånd ej givas, därest skorstensfejaren icke kan sätta lämplig person i sitt ställe.
Om erhållen ledighet och om ställföreträdaren skall skorstensfejaren ofördröjligen göra
anmälan hos brandchefen.
§ 20.
Skorstensfejaren åligger att deltaga i brandsyn och efterbesiktning.
,

Brandsyn.
§ 21.
Den i brandstadgan för rikets städer föreskrivna brandsyn och efterbesiktning skall efter
därom minst fjorton dagar förut av brandstyrelsen utfärdad kungörelse, förrättas av en nämnd,
bestående av brandchefen eller vice brandchefen såsom ordförande samt stadsbyggmästaren
och skorstensfejaren såsom ledamöter.
Vid brandsyn och efterbesiktning, biträda de hantverkare, som av ordföranden tillkallas,
ägande hantverkarna att för berörda biträde åtnjuta ersättning av stadskassan.
§ 22.

Protokoll vid brandsyn och efterbesiktning förs af den person, som ordföranden därtill
utser, skolande protokollsföraren, vilken likaledes för sitt arbete åtnjuter gottgörelse ur
stadskassan, inom fjorton dagar efter slutad brandsyn eller efterbesiktning till ordföranden
avlämna protokollet jämte bestyrkta utdrag av brandsyneprotokollet, upptagande för varje
särskild fastighet anmärkta brister.
Brandchefen åligger därefter att ofördröjligen överlämna sagda utdrag till
polismyndigheten för delgivning med vederbörande.
§ 23.
I övrigt lände ifråga om brandsyn och efterbesiktning till noggrann efterrättelse vad
brandstadgan för rikets städer i sådant avseende närmare innehåller.
Brandvakt.
§ 24 .
I staden skall brandstation. vara inrättad, där vakthållning hela dygnet om bestrides av den
fasta brandkåren.
Övrig brandvakt förrättas inom varje polisdistrikt av den där tjänstgörande
polisbevakningen, som alltså har att både dag och natt med största sorgfälligt iakttaga och
söka avvärja all anledning till eldfara.
Brandchefen, eller den hans tjänst förrättar, äger, då han sa finner för gott, att nattetid
inspektera polispatrullerna i brandhänseende.
§ 25
Hela poliskåren, med undantag av dem som tjänstgöra på polisvaktkontoret eller erfordras
för ordningens upprätthållande i övriga delar av staden, skola efter erhållen underrättelse om
eldsvåda, genast infinna sig vid brandstället till ordningens upprätthållande och bestridande
av vakthållning, samt i nämnda avseende göra den tjänst, som av brandchefen varder
anbefalld.
§ 26.
Finner polismyndighet, att särskild brandvakt erfordras på teater, biograf eller cirkus, då
offentliga föreställningar där givas, eller på allmän lokal, där föreställningar förekomma av
sådan art, som i ordningsstadgan för rikets städer angives, skall brandchefen anordna sådan
vakthållning, för vilken betalning skall erläggas enligt av brandstyrelsen fastställd taxa, och
för vilken betalning lokalens ägare är ansvarig.

Vattentillgång.
§ 27.
Vid eldsvåda ävensom vid övningar skall erforderligt vatten lämnas från stadens vattenledning,
och brandposterna skola genom vattenverkets försorg städse hållas i fullt brukbart skick.
§ 28.
I händelse vattenledningen delvis avstängs eller brandpost befinnas icke vara i fullgott skick,
eller ny brandpost inrättas, skall anmälan härom ofördröjligen genom
vattenledningsföreståndaren göras hos brandchefen.
§ 29.
Vid underrättelse om eldsvåda skall rörnätsförmannen genast bege sig till brandstället för att
tillhandagå brandchefen med nödiga upplysningar i avseende på vattenledningens begagnande
och verkställa de avstängningar, som av brandchefen anbefallas.
§ 30.
Vid eldsvåda under stark köld skola de, vilka i sina gårdar äga inmurade pannor ävensom
ångpannor, låta på tillsägelse av brandbefäl värma vatten till sprutornas behov.
Då vattendragen äro isbelagda skall genom brandchefens försorg den fasta brandkåren
hålla vakar öppna till det antal och den storlek brandchefen bestämmer.

Brandredskap och redskap för räddande av
människoliv.
§ 31.
På brandstationen samt på ställen inom staden, vilka av brandstyrelsen bestämmas, skall
finnas brand- och räddningsredskap i tillräcklig mängd och av tillfredsställande
beskaffenhet.
För redskapens fortskaffning från brandstationen skall erforderligt antal hästar finnas på stall,
§ 33.
Inom varje egendom, även om den ej är brandförsäkrad skall alltid finnas brandredskap enligt
följande bestämmelser:
a) då egendomens försäkringsvärde ej uppgår till 3000 kronor: 1 pytsspruta eller annan
eldsläckningsredskap, som kastar minst 15 liter vatten i minuten, 1 brandhake, 1 stege och 1
ämbar;
b) då värdet uppgår till fulla 3000 kronor och däröver intill 25000 kronor: minst 1 dylik
pytsspruta eller mindre slangspruta, 2 brandhakar, 2 stegar och 2 ämbar;
c) då värdet uppgår till fulla 25000 kronor och däröver: minst 2 dylika pytssprutor eller 1
mindre slangspruta, 2 brandhakar, 2 stegar och 2 ämbar;
Ägande brandsyn förordna, att i stora och höga boningshus skall finnas den ytterligare
brandredskap, särdeles pytssprutor, som av omständigheterna påkallas.
All brandredskap skall vara märkt i oljefärg med egendomens tomtnummer samt förvaras
på lätt tillgänglig, av husfolket känd plats och får ej begagnas till annat ändamål än
varför den är avsedd.

Inom stenhusegendomar må med brandsynens medgivande här ovan föreskrivna två
stegar kunna ersättas av en eller två utefter husväggen fastsatta dylika av järn, medelst vilka
lätt tillträde till husets tak kan äga rum.
§ 34.
I boningshus af flera än två våningars höjd och där blott en trappuppgång finnes skall på
husägarens bekostnad på lämpligt ställe, som av brandsyn anvisas, finnas tillgänglig en
repstege eller annan ändamålsenlig räddningsredskap. Där bostad på vinden förekommer,
räknas vinden som en våning.
§ 35.
Vid teaterhus, bageri, bryggeri, yllefabrik, tändsticksfabrik, snickarverkstad och i allmänhet
sådana inrättningar, som fordra jämn och stark eldning, skall finnas antingen för eldsläckning
avsedd inledd vattenledning med en eller flera kranar med ständigt påskruvade slangar och
tillhörande strålrör eller och en med vatten fylld slangspruta i fullt brukbart skick givande
minst 100 liter vatten i minuten.
§ 36.
Av brandsynen må bestämmas, huruvida inom hus med eldfarlig inrättning bör finnas
apparat för signalering av eldsvåda, vilken apparat skall stå i förbindelse med
brandstationen
Förfarande vid eldsvåda.
§ 37.
Utbruten eld tillkännages genom brandtelegrafen eller medelst telefonering direkt till
brandstationen, eller genom muntligt tillkännagivande därstädes, på poliskontoret eller till
polisman, som anträffas.
§ 38
Brandkårens utryckning framförande av redskap och åtgärder för övrigt ske i enlighet med
brandchefens föreskrifter
§ 39
Vid utryckning till eldsvåda eller övning vare det för brandkåren tillåtet att färdas hastigare
över stadens gator och allmänna platser, än för andra åkande är medgivet, men skall
vid dylika tillfällen från brandkårens fordon givas signal medelst brandhorn eller
ringklocka och vare andra trafikanter skyldiga att vika ur vägen.
§ 40
Tillträde till brandställe medges endast medlemmar av brandstyrelsen' brand- och poliskåren
samt chef och dagofficer vid i staden förlagt regemente.
§ 41 .
Då brandchefen finner sådant för eldsvådans dämpande eller för bärgning behövligt äger
han antaga extra manskap eller lega hästar mot den ersättning, varom för tillfället kan
överenskommas.

§ 42.
Såväl ägare som innehavare av lägenhet i hus som vid eldsvåda är utsatt för antändning vare
sig genom hetta eller flygeld skola tillse;
att luckor, fönster och dörrar i sådant hus äro, eller ofördröjligen varda stängda;
att eldfängda ämnen bringas i säkert förvar:
att vatten hålls i beredskap på vindar och andra ställen som äro mest utsatta för faran och;
att för övrigt de åtgärder vidtags, som kunna tjäna till förekommande av antändning eller
beredande av skyndsam avsläckning .
För övrigt iakttages de föreskrifter, som brandchefen meddelar.
§ 43.
Gaslyktor, som i och för släcknings- eller annat arbete vid eldsvåda och efterarbeten behöva
hållas brinnande, skola genast tändas på tillsägelse av den, som vid eldstället för befälet
eller av polismyndigheten.
§ 44.
För eftersläckning och andra efter större brand nödiga arbeten, som ej lämpligen kunna
av fasta brandkåren fullbordas, men vilka brandchefen har att övervaka och leda, äger
brandchefen att påkalla biträde av stadens arbetare: och skola dessa då ställas till hans förfogande, därest stadsbyggmästaren finner, att de utan större olägenhet kunna avbryta andra
pågående arbeten. I motsatt fall må brandchefen låta arbetet utföras medelst för
ändamålet lejt folk.
§ 45.
Lämplig belöning bör tilldelas dem, vilka under eldsvåda utmärkt sig genom raskhet,
självuppoffring och ihärdighet, och må efter omständigheterna understöd lämnas dem, vilka
under deltagande i släckningsarbete utan eget förvällande erhållit svår kroppsskada. Sådant
understöd utgår ur stadskassan med belopp, som för varje särskilt fall bestämmes av
stadsfullmäktige.
§ 46.
Huruvida någon del av brandstyrkan må användas till släckning av eldsvåda utom stadens
område, avgöres av brandchefen, sedan han därom rådgjort med brandstyrelsens ordförande
eller i dennes frånvaro, med vice ordföranden, eller annan ledamot av styrelsen.
Brandtelegraf.
§ 47.
För alarmering av brandkåren skall finnas brandtelegraf med brandskåp, anbragda enligt
brandstyrelsens bestämmande efter förslag av brandchefen. Vid varje brandskåp bör finnas
anslag med tydlig anvisning om sättet för dess begagnande.
§ 48.
Husägare må ej förvägra brandskåps eller för brandväsendets behov erforderliga ledningars
anbringade på hans fastighet, men är berättigad av staden erhålla gottgörelse för den skada,
som därav möjligen kan uppkomma.

§ 49.
Inom varje fast egendom skall genom brandchefens försorg och efter samråd med ägaren
anbringas tillkännagivande om sättet för brandkårens alarmering.
§ 50.
Den som erhållit tillstånd att avstänga gatudel framför brandskåp, skall ofördröjligen
därom göra anmälan hos brandchefen.
Antagande och entledigande af befäl och
manskap samt tjänsteföreskrifter.
§ 51.
Brandchefs- och vice brandchefsbefattningarna sökas hos brandstyrelsen inom 30 dagar
efter första kungörande, som sker i den officiella och i minst två av stadens tidningar,
samt tillsättas av brandstyrelsen med sex månaders ömsesidig uppsägningsrätt.
Brandstyrelsen må ej om uppsägning fatta beslut, därest icke minst fyra ledamöter äro om
sådant beslut ense.
Brandmästaren tillsättes med kontrakt av brandstyrelsen på förslag av brandchefen och
kan av brandstyrelsen avskedas.
Fasta brandkårens manskap antages med kontrakt av brandchefen och kan av brandstyrelsen
avskedas.
Reservkårens befäl och manskap tillsättas av brandchefen och kunna av honom avskedas.
§ 52.
Brandchefen får icke samtidigt med vice brandchefen vara borta från staden, men må
efteranmälan hos brandstyrelsens ordförande och underrättelse till vice brandchefen , vara
frånvarande ur staden högst tre dagar. Tjänstledighet för längre tid sökes hos
brandstyrelsen.
Under högst en månad om året åtnjuter brandchefen semester.
Vice brandchefen må av brandchefen permitteras högst fjorton dagar, men tjänstledighet för
längre tid beviljas av brandstyrelsen efter brandchefens hörande.
Övrigt befäl och manskap vid brandstyrkan kunna av brandchefen erhålla tjänstledighet
eller permission dock skall brandstyrelsen pröva ansökan om tjänstledigheten för den, som
för längre tid än fjorton dagar vill lämna staden.
§ 53
Brandchefen eller den hans tjänst förrättar, förer högsta befälet över brandkåren och är på
grund härav berättigad till ovillkorlig lydnad från övrigt befäls och manskaps sida.
Honom åligger utom vad i brandstadgan för rikets städer och i denna brandordning i övrigt
vordet föreskrivet:
att i första hand ansvara för att stadens brandväsende är i överensstämmelse med
brandordningen till alla delar ändamålsenlig ordnat;
att tillse, att den fasta brandkåren och dess reserv städse äro fulltaliga och till
tjänstgöring dugliga samt väl övade uti de till dess åligganden hörande färdigheter,
att vaka däröver, att var och en vid fasta brandkåren anställd fullgör sina skyldigheter
och förhåller sig väl så inom som utom tjänsten;

att utrekvirera samtliga beklädnads- och utredningspersedlar samt dem till manskapet
utdela, och vaka han jämväl däröver, att desamma av manskapet väl vårdas och att
uppkomna bristfälligheter varda skyndsamt avhjälpta;
att vid behov rekvirera, med vice brandchefens annotation utkvittera och behöriges
redovisa stadsfullmäktigs anslag till brandkåren;
att ansvara för vården och redovisning av kåren tillhörande materiel, såsom rumsinventarier,
sängutredning m m samt tillse det all brandväsendet tillhörande redskap städse hålls i gott
skick och i tillräcklig mängd;
att hava under sin vård manskapets sparbanksböcker och besörja föreskriven insättning däri,
börande sparbanksböckerna årligen i januari manad till brandstyrelsen avlämnas för
granskning;
att uppgöra särskild kasernordning för manskapet och med iakttagande av vad som är stadgat
om kårens användande till andra allmänna behov, upprätta arbetsschema för densamma;
att årligen inom februari månads utgång till brandstyrelsen inkomma med berättelse rörande
brandkårens verksamhet och eldsläckningsväsendet under det sist gångna året, vilken
berättelse sedermera av brandstyrelsen överlämnas till stadsfullmäktige;
att i övrigt ställa sig till efterrättelse de ytterligare föreskrifter, som genom omnämnda
lagstadganden eller särskilda påbud kunna varda honom givna.
Brandchefen skall hava sin bostad inom brandstationen och ansvarar för, att ordning och tukt av
manskapet inom densamma iakttages.
§ 54
Vice brandchefen åligger:
att göra sig noga förtrogen med de brandchefen tillhörande göromål och skyldigheter, så att
han, då brandchefen är av laga förfall, semester eller tjänstledighet, hindrad att sin
tjänst bestrida, kan övertaga befälet över brandkåren och fullgöra de därmed förenade
åligganden ;
att ombesörja all för brandkårens räkning erforderlig bokföring och vid ersättningsskyldighet
ansvara för, att alla utgiftsposter äro väl verifierade, samt avsluta räkenskaperna för varje år så
tidigt, att de hinna av stadens revisorer i föreskriven ordning granskas
att vid laga förfall, semester eller tjänstledighet för brandchefen, övertaga befälet över
brandstyrkan.
§ 55.
Brandmästaren åligger, förutom vad i särskilt med honom av brandstyrelsen upprättad kontrakt
kan vara ålagt
att såsom brandchefens närmaste man på brandstationen efter hans anvisning och föreskrift
förrätta visitationer och övervaka ordningen och snyggheten inom stationen samt noga tillse,
att telegrafposten fullgör sina skyldigheter:
att efter brandchefens bestämmelser leda redskapsexercisen och övriga övningar, samt vid
eldsvådor föra det befäl, som honom tilldelas;
att skaffa sig noggrann kännedom om brandmaterialens skötsel och konstruktion,
brandposternas läge och brandskåpens placering jämte vad i övrigt erfordras för att vara
nogsamt förtrogen med brandväsendet och dess anordning;
åliggande dessutom brandmästaren att ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter
angående tjänstgöringen i övrigt, som av brandchefen meddelas.

§ 56.
Fasta brandkårens manskap åligger:
att bestrida vakthållning samt vid eldsvådor och övningar göra den tjänst, dem tilldelas och i
övrigt åtlyda de bud och befallningar i och utom tjänsten, som av befälet, i särskilda
instruktioner eller annorledes äro eller bliva givna.
Manskapet bör, så vitt möjligt är, alltid hållas för tjänstgöring fulltaligt, och äger i
händelse av sjukdom eller annat förhinder för någon av manskapet, brandchefen att anskaffa
annan lämplig person emot lega för tjänstgöring under den tid förhindret varar.
Allmänna bestämmelser.
§ 57.
Vid uppförande av nybyggnad åligger det husägare att omedelbart efter skorstensstockarnas
uppförande genom stadens skorstensfejare låta verkställa rensning af skorstenspiporna.
§ 58.
Denna brandordning skall av varje husägare innehavas samt vid brandsyn företes, om
sådant påfordras.
§ 59.
Den, som bryter mot föreskrifterna i denna brandordning vare, där å förseelsen ej följer straff
enligt allmän lag eller brandstadgan för rikets städer, förfallen till böter, från och med en till
och med etthundra kronor.
Böter eller viten, som enligt brandordningen ådömes, tillfalla hälften åklagaren och hälften
brandkårens kassa.

Landshövdingeämbetet i Värmlands län resolution i fråga om fastställelse av taxa för
skorstensfejare i Karlstad; Givet Karlstad i landskansliet den 15 ,juli 1911.
På förslag av brandstyrelsen i Karlstad samt efter det drätselkammaren och stadsfullmäktiges
beredningsutskott i ärendet avgivet yttrande, halva stadsfullmäktige i nämnda stad å
sammanträde den 16 februari för sin del antagit taxa för skorstensfejare i Karlstad.
Detta beslut har däruppå genom magistraten underställts länsstyrelsens prövning,
därvid magistraten förordat fastställelse å beslutet.
Genom kungörelse den 3 maj 1911, som intagits i länets allmänna kungörelser och den 21 maj
1911 upplästs i Karlstads domkyrka, har länsstyrelsen lämnat dem, vilkas rätt kunde vara av
frågans utgång beroende, tillfälle att inom viss numera förfluten tid, hit inkomma med de
skriftliga yttranden i ärendet, vartill de kunde finna anledning, utan att likväl något dylikt
yttrande hit avgivits.
Efter antecknande att besvär emot stadsfullmäktiges ifrågavarande beslut icke blivit
inom föreskriven tid härstädes anförda, har landshövdingeämbetet tagit ärendet i övervägande
och prövar i överensstämmelse med underställda beslutet skäligt fastställa följande:
Taxa för skorstensfejaren i Karlstad.
Varje gång extra sotning verkställer betalas:
För järnspis med pipa och övrig rörledning
” kakelugn
” större kamin
” bryggpanna (tvättstuga)
” mindre kamin och övrig rörledning
” bakugnsrör
” rensning av imrör från kök

Kr. 0:50
0:50
0:50
0:50
0:25
0:25
0:25

:
Vid rensning av nymurade skorstenspipor:
För den som genomgår en våning ....................... Kr. 0: 25
”
två våningar
0:37
”
tre ”
0:50
”
fyra
0.63
För inmurning av sotstenar inuti kakelugnar och av sothål å vindar eller dylikt arbete per
st 0.50

Kongl. Majt: nådiga resolution på en av stadsfullmäktige i Karlstad gjord underdånig
ansökning att de inom Karlstad stads område uppsatta,, staden tillhöriga
brandtelegrafledningar med tillhörande brandskåp måtte komna i åtnjutande, av samma
skydd, som tillkomme statens elektriska ledningar;
Given Stockholm Slott den 9 augusti 1894.
Kongl. Maj:t har, sedan Dess Telegrafstyrelse efter Kongl. Majt:s Befallningshavandes i
Värmlands län hörande, avgivit infordrat underdånigt utlåtande, låtit detta ärende Sig
föredrages och finner gott förordna, att de inom Karlstads stads område uppsatta, staden
tillhöriga brandtelegrafledningar med tillhörande brandskåp skola åtnjuta samma skydd,
som jämlikt 19 Kap. 13 och 21 §§ Strafflagen, sådana dessa lagrum lyda enligt lagen den
20 Juni 1890, tillkommer stadens telegrafinrättning.
Vilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.
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