FREDERIKSSUND KOMMUNALE BRANDVÆSEN *

Beretning
for
regnskabsåret 1952/53*

Brandkommissionen «
Brandkommissionen bestod ved årets begyndelse afs
Politimester E. Jersing, formand,
borgmester C* Bruun,
brandinspektør, bygningsinsp. B, V. Harsløf,
tømrermester Vald. Nilausen,
forvalter Sv. 0= Olsen,
overlærer Emil Retoft,
inspektør Aage Olsen *
Efter politimester S. Jersings død den 1* oktober 1952 tiltrådte politime
ster Sv« Holten som formand fra 1. december 1952*
Personale»
I henhold til '‘Instruks for Frederikssund brandvæsen1’ vedtaget af brandkommissionen den 19« juli 1946 og godkendt af byrådet den 12. august 1946, be
står brandkorpset af
1 brandinspektør
1 vicebrandinspektør
1 brandassistent
1 depotmester
12 brsn&mænd
ialt 16 mand«
Det i regnskabsåret ansatte personale bestod dog k u n af følgende 15 mands

Ansat i
brand
korpset;

Navn;

Harsløf

1/1 -47

20/11-12

15/11-33

1/9 -38

1/4 -47

depotm«, vejformand Kaj Hansen

1/2 -47

1/2 -47

brandchauffør, tromlef« S. Petersen

1/2 -47

1/6 -50

brandmand, glarmester Jolis* Nielsen

8/5 -38

brandmand, blikkenslager 0« Christensen

1/6 -39

l/6 -50

brandmand, maskinarbejder Johs« Nielsen

1/6 -40

l/6 -40

juni —40

juni -40

brandmand, sawærksarb. Poul Carlsen

1/2 -47

1/2 -47

brandmand, former Poul Christensen

1/2 -47

1/2 -47

brandmand„
✓ vulkaniser Kaj Frederiksen

1/2 -47

1/2 -47

brandmand, arbejdsmand Chr« Nielsen

1/9 -47

1/9 -47

brandmand, skibstømrer Poul Petersen

1/11-48

1/11-48

brandmand, skibstømrer Sv« E. Petersen

1/6 -50

1/6 -50

brandass

elektriker Steffen Jensen

brandmand, tømrer Sv« M« Larsen

CO
r^)

l/l -47

vicebrandinspektør, snedkerm «0« Sørensen

Anm.g

stilling;

CO

Brandinspektør^ stadsing« B«

Ansat i
nuværende

udn.a.13/1 -47*
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Materiel«
Brandvæsenets materiel "bestod af s
M 1

automobilsprøjte, normaltype II med vandpumpe "Aster III" ydeevne 1200 l/m
vand og mekanisk skumpumpe system Schrøder & van Deurs, ydeevne 1000 l/m
skum»

M 2

automobilsprøj tes Land-Hover chassis med vandpumpe "Aster III", ydeevne

1500 l/m.
P 1

påhængssprøjte "Aster III senior", ydeevne 1200 l/m van&| normalt tilkoblet
I h

S 1

efterløberstige."Magirus" 17,1 m udskydningslængde.

2 stk. seperate slangevogne, udstyret med B og C-slanger, strålerør, forgrener
og brandhanenøgler,

samt

2 stkonMandet"-røgdykkerapparater m/2 luftflasker.
I årets løb anskaffedes det ene af de nævnte "Mandet"-røgdykkerapparater,
for et beløb af kr. 1.035,00. Endvidere afholdtes som udgift til det i forrige
regnskabsår anskaffede materiel (efterløberstige og motorsprøjte med tilbehør)
nr o 9»977,32.
Under hjemkørsel i snefog fra udrykningen den 3• januar 1953 til Saltsøsko
ven ved Skibby skred motorsprøjten på den smalle glatte vej, kørte ud over skrå
ningen og væltede om på højre side, der blev beskadiget, medens der ikke skete
personskade eller større skade på det løse materiel. Reparationen androg k r .
X,634?o 7? hvoraf forsikringsselskabet dækkede kr. 891,6?*
SIangemat eri e1.
Ved regnskabsårets udgang var beholdningen af slanger:
961 m B-slange (75 m/m) gummieret
90 m B-slange (75 m/m) hamp
690 m C-slange (50 m/m) gummieret

ialt 2.035 m slanger

234 m C-slange (50 m/m) hamp
60 m D-slange (25 m/m) gummieret
idet der i årets løb anskaffedes:
jl50 øl

an go gummieret

0 m C-slange gummieret.

og kasseredes:
30 m B-slange gummieret
60 m B-slange hamp
23 m C-slange gummieret
60 m C-slange hamp.

Af strålerør findes.
6 glatte B-rør samt 1 B-rsr med hane
9 C-rør med hane samt 1 C-rør med dyse
1 glat C-rør til skum
1 D-rør med hane
samt 1 D-tågestrålerør med forlængerrør -
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Mindre materiel.
Af materiel, der medføres ved udrykning skal nævness
Håndsprøjter, brandspande, kulsyresneslukkere, 9 m rullestige, 2 krybestiger,
6 italienske stiger^ endvidere medføres sugeslanger og sugekurve, brandhanenøgler,

overgangsstykker, forgrenene,

slangebandager,

slangeboldere,

slangebroer, brand-

hanelansepumper og skorstensrekvisitter bestående af stålwire med stålkost og
jernlod, asbestdragt med luffer, asbesttæppe, beskyttelsesbriller, 3 petromaxlygter, 3 elektriske håndlygter, økser, skovle, spader, grebe, hakker, stålstang,
koben, save, neds try ger,, boltesaks, dunkraft samt diverse skruenøgler*
Civf lforsvarsmateriel*
Hos brandvæsenet er af civilforsvarskommissionen deponeret 2 stk. "Tilley"
primuslamper, nemlig 1 katastrofe-projektør på stativ og 1 håndlampe.
Brands tati onen c
Brandmateriellet opbevaredes i den i 1949 opførte garagebygning på matr, nr.
212 bygrundene, Lundevej 3=
De to lejligheder i det tilhørende beboelseshus var udlejet til brandmændene,
blikkenslager Otto Christensen og arbejdsmand Chr. Nielsen.
Alarmering.
Til alarmeringen anvendtes som hidtil g
1.

Et anlæg med klokker og nedfaldsklapper i brandmændenes hjem samt på brand
stationen og med udringningsapparat såvel på politistationen som på telefon
centralen.

2.

En af de tidligere luftvæmssirener på tinghusets tag, der benyttes om dagen
sammen med de ovenfor nævnte klokker, men alene manøvreres fra politistati
onen.
Ved politistationens midlertidige flytning i december 1952 til Kirkegade 12

forblev udringningsapparatet og sirenekontakt i det oprindelige politistationslo
kale på Tinghuset, hvor de betjenes af arrestforvareren efter1 telefonisk anmodning
fra politistationen-^
De samlede udgifter til drift af al arme rings anlæggene har i regnskabsåret an
draget kr. 1.255 s00 o
Øvelser og uddanne!se nvym
I henhold til kontrakterne med nabokøbstæderne om gensidig slukningshjælp
afholdtes øvelse i Frederikssund den 6. september 1952 med Frederiksværk, Hille
rød og Roskilde brandvæsener^
Ben 13* juni 1952 afholdtes opvisning med stige og motorsprøjter på stadion.
Endvidere afholdtes i henhold til kontrakterne med oplandskommunerne øvelse
i 13 landkommuner den 23«, 25 * og 30. september 1952 «
Brandinspektøren deltog i Dansk brandinspektørforenings årsmøde i Randers
den 22. og 23* august 1952 samt i Nordsjællands brandinspektørforenings møder i
Hørsholm den 4* maj 1952 og i Hillerød på C.F.-kasernen den 2. november 1952.
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Frederikssund brandvæsen var oplandsbrandvæsen for følgende 13 oplandskom
muners
Ferslev—Vellerup

Oppe-Sundby

Snostrup

Ge riev-Draaby

Skibby

Strø

Græse-Sigerslevveste

Skulde1sv™S e1sø

samt

Jørlunde

Slangerup by

Ølstykke kommune,

Ky ndby-Krogst lup

S1angerup 1ands ogn

hvoraf Slangerup by og Slangerap landsogn samt Strå kommune i Hillerød politi
kreds, og resten i Frederikssund politikreds,
Efter forhandling med sognerådene i oplandskommunerne forhøjedes afgiften
til brandvæsenet

for den store slukningshjælp fra kr& 0,45 til kro 0,60 pr o

indbygger, fra- den 1= april 1952 at regne.
Brandvagter
I regnskabsårets løb har der været afholdt 35 brandvagter, der fordeler sig
således s
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Udrykningero
Der forekom i regnskabsåret 12 udrykninger til brande indenfor købstadens om
råde og 28 udrykninger til brande i oplandskommunerne,

samt 1 udrykning til nabo-

brandvæseners områders endvidere forekom der 1 alarmering fra oplandskommuner, som

blev afblæst før udryicningen,
Be i regnskabsåret forefridne brande vårs
i købstadens

Bat o s

Brandstedets beliggenheds

Omfang og årsags

Glarmester H « BieIsen & søn,
Havne gade 22 ,

U d i værksted på grund af overophe
det evn*

15/8

ICulimporten,

■Selvantændelse i brunkul sbriks tt er *

23/8

Kulimporten,

Selvantændelse i biunkulsbriketter«

29/8

Petersen, Byvej 53, Engbæk*

Eksplosionsbrand i røntgenfilm og
acetoneo

20/9

'Knud Møllers ejendom, østergade S

Brændsel ved vaskekedel*

24/9

Købmand Foght-Sørensen, Østergade

Vinduesudstilling, el o installation o

17/11

Viktuaiiehandler Poul Ii^gind,
Jernbanegade 28 *

Brand i stegeovn med 4 flæskestege.

28/11

Kaj Larsen, Lundevej*

Brand i el-installation på grund af
løbesod,

24/12

Central Cafeen, her«

Bestaurationslokale raseret, cigaretstump i papbeholder,

1952.
1/4

-
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Brandstedets beliggenheds

Omfang og årsags

13/1

Bankdirektør Brink, Færgevej

Radioapparat udbrændt.

23/2

Vognmand Kaj Andersen, Gpvelvej 18,udlejningsvogn B. 16970.

Ældre personvogn raseret.

24/3

Jydske strikkerier, Østergade.

Overophedet centralfyr, ingen skade.

Dato:
1953,

1

1 -

-

.................................................

.................

M

I oplandskommunerne:
1952«
20/7

Sommerhus tilhøre— de Egon Verner
Christensen, Hjortevej 21, Kulhuse«

Sommerhus nedbrændt, flaskegasanlæg.

23/4

Jydegården, Snostrup.

Halmstak brændtj drengs leg med tænd*
stikker*

20/5

Sommerhus tilhørende entreprenør
Charles Petersen, Kragevej 1, Kul
huse «

Sommerhus nedbrændt.

28/5

Arbejdsmand Chr. Holm Nielsen, Elle- Edhus nedbrændt*
høj, Spærrestrup »

30/6

Skaarup, Jægerspris

Hrand i garagebygning, børns leg med

ild,,
10/7

Fabrikant Sons, Spærrestrup*

Ild i den naturligt forekommende tørvemasse på ca. 1 td. land mose*

29/7

Købmand Viggo Poulsen, Kyndby.

Brand i sofa, glemt el-varmeovn.

30/7

Tage Hi els en, Fkibby o

Brand i smedeværksted, autogensvejseanlæg .

2l/8

Gårdejer Axel Andersen, Rosenfeldt,
Oppe-Sundby *

Halmbunke ved tærskeværk, på marken,
tidligere afbrænding ikke fuldst.
slukketn

26/8

Jægerspris slotskro*

Brand i sengeklæder^ tobaksrygning i
sengen.

29/8

8/9

Godsejer Palsbo, Orebjerg.

Halmstak på marken, tidligere afbræn
ding ikke fuldst. slukket.

Vognmand Arne Hansen, Slangerup*

Brand i benzinmættet jord omkring en
benzinstander under afmontering.

Lastvogn B. 4409 tilhørende jern
handler Aug«. Nielsen (landevejen
nord for Svedstrup)*

Brand i motor og førerhus.

ll/ll

Chr. Petersen, Villa Havholm,
Skibby.

Ild i gummistøvler på Aftræksrør fra
centralvarmekedel.

22/l2

Gårdejer Einar Nielsen,
Nittebjerggaard, Sundbylille^

Svovlholdig vase på kakkelovn smeltet

Skræddermester Gottlieb Kjærulff,
Sandbakken, Skovene

Skorstensbrand.

3/l

Jens Nørlev Nielsen, Saltsøskoven
p r . Skibby o

Skorstensbrand»

4/l

Peter Gi^holi;, Skænkelse Lyng.

Skorstensbrand«

S t . Olaf jL ilde’s grusgrav.

Brand i arbejdsskur| overhedet ovn?

7/ll

24/l2

'jV

UhA .

7^1 ^ ■ +■

c

1953«

10/1

15-l6/l Handelsmand Peter Nielsen,
Petersminde, Slangerup.

Stuehuset nedbrændt.
Arsag ubekendt.

-

Dato.

6

-

Brandstedets Beliggenheds

Omfang og årsags

Forpagter Svend Christensen,
Oldgaarden, Skibby *

Skorstensbrand.

1953 *
17/l
26/l

Lastbil Bc 4541 tilhørende Kurt
Johansen, Selsø, ved Tjørnebakken,
Selsø.

Brand i motor cg førerhus.

26/l

Gårdejer Helge Jensen, Pilegården,
Langelinie.

Ild i brændselsbunke i udhus, hul i
mur til vaskekedel..

10/2

Afblæst inden udrykningen.
Varevogn A. 5770 tilhørende inst.
Andersen Falkoneralle 72, ved Skib
by k r o .

17/2

Harald Henriksen, Landerslev.

Alle udlænger nedbrændte kartoffelkoger.

19/2

Hedstyrtet flyvemaskine, LI. Hørbæk .

KcZ .-øvelsesmaskine fra Værløselejren
nedstyrtet og brændt , 2 flyvere dræbt.

2l/2

Slangerup Landbrugsskole.

Ild i dør på grund af overophedet kak
kelovn.

26/3

Plantageejer A. Rugh, Gerlev-Draaby .Ild i tørt græs mellem frugttræerne$
tobaks rygni ng?

26/3

GI. banegrav hos gårdejer Viggo
Petersen, Baunehøjgaard«

Ild i halm over kartoffelkule$ børns
leg med tændstikker.

i nabobrandvæseners områders
1953 22/l

Pastor Eosager Hansen, Schellerupgård, Slagslunde.
(Falcks redningskorps, Ballerup).

Alle udlænger nedbrændt, oa. 60 dyr
indebrændte kortslutning?

Til forsikringsselskaber indsendtes begæringer om refusion af udrykningsud
gifter til et samlet beløb af kr. 5 *713*75 °g modtoges i samlet refusion kr.
6.459*69, heraf kr. 502,13 for udrykninger i 1950/51 og hr. 732,53 for udryknin
ger i 1951/52.
Abonnementsafgiften fra oplandskommunerne androg kr. 9*328,80

-
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Regnskab for året 1952/53=

Lønningers
Fasie lønninger og honorarer for
pasning af materiel

6.093,40

Støvlegodtgørelse

300,00

Ulykkesforsikring

6 »393?40
. 343,12

Brandstations
Skatter* afgifter og renholdelse

538*08

Vedligeholdelse

630, 08

Belysning og brændsel

1.948,59

Forrentning

4-117,00

Afskrivning

1 .760,00

8 .993,75

Brandmateriel:
Vedligeholdelse
Nyanskaffelser,
motorsprøj te

3 =598,25
(restudgift) stige og
9.977.32

13 *575,57

Benzin og olie

702,60

Forsikring af automobilsprøjterm.v.

741,80

Uniformer og udrustningsgenstande

480,59

15.500,56

Udgifter ved øvelser, brandsyn og brande

6 .786,76

Kontorholdsudgifter og alarmeringsanlæg

1 .289,00

Andre udgifter

938*70
. ..

40.245,29

Fragår indtægter:
Lejeindtægter

1.260,00

Abonnementsafgift fra oplandskommunerne

9*328,80

Refusion af udgifter ved udrykning på
1andet

6,459,69
Ialt udgift

17*048.49
23*196,80

Med et indbyggerantal i købstaden ved regnskabsårets slutning på 5*074, har
kommunens udgift til brandvæsenet andraget kr. 4,57 pr. indbygger mod kr. 7,32 i
sidste r e g n s k a b s å r F r a d r a g e s den til ny stige og motorsprøjte i regnskabsåret
ekstraordinært afholdte restudgift på kr. 9*977,32 har udgiften til brandvæsenets
drift andraget kr. 2,61 pr. indbygger, mod kr. 4,37 i sidste regnskabsår.
Fordeles brandvæsenets udgifter uden fradrag af oplandskommunernes abonnementt
afgift på samtlige indbyggere i købstaden og oplandet ialt 20*715 har den gennem
snitlige udgift andraget kr. 1,57 respektive kr. 1,09 pr. indbygger, mod henholds
vis kr. 2,10 og kr. 1,39 i sidste regnskabsår.
BRANDINSPEKTØREN I FREDERIKSSUND, november 1953.
is

