
Utdrag ur brandordning för Kristinehamn som blev antagen 1827 och innehöll 16 

paragrafer. Denna text är en avskrift ur Kristinhamns historia III (brandväsen och 

vattenförsörjning) och den är ej fullständig. Avskrift gjord av Värmlands Brandhistoriska 

Klubb) 

 

1. Brandsyn hålles årligen före Valborgsmässa av en rådman, en borgare, en murmästare 

och en sotare. 

 

2. Varje gård förses med brandredskap 

 

3. Varsamhet med eld anbefalles, eljest vite. 

 

4. Ingen tilläts gå med bart ljus och röka tobak ”ute på gård, gata och gränd eller i stall. 

 

5. Skjutning med raketer förbjöds inom stadens staket. 

 

6. I hus med eldstad må ej uppläggas foder.  

 

7. Då båtar skola tjärstrykas, må det ske på stadens skeppsvarv, där eld får upptändas, 

men ej under storm eller nattetid. 

 

8. Brygd, bak, bränning mm må ej ske nattetid, vid storm eller stark torka. 

 

9. Lin och hampa må ej beredas i boningshus eller häcklas vid eldsljus.  

 

10. Gårdsägare som ej ha hus vid älvarna måste ha ett fyllt vattenkar på gården, hästägare 

skola ha tre vattentunnor stående på kärra eller trög (släde). 

 

11. Om sotare och sotning (finns på annan plats). 

 

12. Två karlar skulle från kl. 10 om aftonen till kl. 4 om morgonen varje natt 

genomvandra staden. De voro pliktiga delas att med rop giva timmarna tillkänna, dels 

efterse och söka förekomma eldsvådor, giva olyckan tillkänna i huset, där eld uppstått 

och sedan röra larmtrumman. Förutom dessa två karlar skola i tur och ordning rotevis 

två av borgarna gå brandvakt och även se till, om brandvakten gör sin skyldighet. 

 

13. Dessutom och på det att eldsvådor så mycket lättare må upptäckas, skall på stadens 

bekostnad en tornvakt underhållas, som ifrån kl. 9 om aftonen till kl. 4 om morgonen 

varje timme genom anblåsning av en lur giva en vaksamhet tillkänna och vid 

uppkommen vådeld klämta på stora kyrkklockan. 

 

14. Spruthus med brandredskap, däribland 10 brandsegel med hakar. 

 

15. Släckningsarbetets organisation 

 

16. Borgmästaren var överbefälhavare. Han hade rätt att låta riva hus, om det ansågs 

nödvändigt för att begränsa elden.  

 

 

 


