FREDERIKSSUND KOMMUNALE BRANDVÆSEN
Beretning
for
regnskabsåret 1957/58.

Brandkommissionen.
Brandkommissionen Bestod af;
Politimester Sv. Holten, formand
Borgmester C. Bruun
Inspektør Aage Olsen
Typograf J. Christiansen
Forvalter Sv. Olsen
Tømrermester V. NIlausen
Brand- og "bygningsinspektør 0. Buhi*

Personale.
Pr. 1. april 1957 hestod personalet af;

Navn og charge;

Ansat i
hrandkorpset s

Ansat i nuværende stilling.

Brandinspektør, stadsingeniør 0. Buhi

l/e -55

1/8 -55

V icebrandinspekt ør, kåre tmager S .B . Klein'

1/9 -53

1/10-55

Brandassistent, tømrermester S.M. Larsen

1/9 -40

Depotmester, tromlefører Chr. Nielsen

1/9 -47

Brandchauffør, chauffør S. Petersen

1/2 -47

1/4 -57
1/ 10-55
l/6 -50

Reservehrandchauffør, vulkaniser K. Frederiksen

1/2 -47

l/XO-55

Brandmand, savværksarh. P. Carlsen

1/2 -47

1/2 -47

"

, former P. Christensen

1/2 -47

l/2

-47

"

, skibstømrer 3. E. Petersen

l/6

-50

l/6

-50

"

, former S. H. Jacobsen

l/9 -53

"

, maler J. Knudsen

15/4 -55

"

, former A. Nielsen

15/4 -55

, former L. P. Kjeldsen

15/11-55

15/4 -55
15/ 11-55

15/11-55

15/ 11-55

1/12-55

1/12-55

H

j,

mekaniker J, Olsen

"

, mekaniker V. Brøndum Andersen

1/9 -53
15/4 -55

I årets løb skete følgende nyansættelsers
brandmand, skibstømrer Kurt Andreasen ansattes

d.

1/5 -57-

Materiel.
Brandvæsenets materiel "bestod af;
M 1 autombbilsprøjte, 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

2

-

Automobilsprøjte, Land-Rover chassis med front monter et vandpumpe "Aster III",
ydeevne 15 oo l/m.

P 1

Påhængssprøjte "Aster XII senior", ydeevne 12oo l/m vand, normalt tilkoblet M. 1.

S 1

Efterløberstige "Magirus", 17, 1 m udskydningslængde.
2 stk. separate slangevogne,- udstyret med B og C-slanger, strålerør, forgrener og
brandhanenøgler, samt
2 stk. "Mandet" -røgdykkerapparater m/2 luftflasker.
M l's elektriske anlæg er blevet fornyet af fa. I. Andersen og sønner, København

for kr. 1 .687,96.
Ler er anskaffet et "Pyrene" tornysterskumaniæg for kr. 690,00.
Slangemateriel.
led regnskabsårets udgang var slangebeholdningen;
1335 m gummieret B-slange,

1065
60

ft

"

C-

m

"

D-

■"

,

ialt 2460 m gummieret slange.
Ler er i årets løb anskaffet;

og kasseret:

150 m gummieret B-slange
og

45

m

"

C-

30 m gummieret B-slange

"

Ler er endvidere udskiftet 4 ?5 m

120 m

"

C-

"

A-sugeslange.

Strålerør.
Ler forefindes:
af B—rør:

6 glatte
1 med hane

af C-rør;

9 med hane

1 med dyse
1 glat til skum
1 vandtåge-strålerør (model Uni)
af L-rør;

1 med hane
1 vandtåge-stråle m. forlængerrør.

Ler er anskaffet et tågestrålerør model Pog-jet.
Mindre materiel.
Af materiel, der medføres ved udrykning, nævnes:
Håndsprøjter, brandspande, kulsyresne- og pulverslukkere, 9 m rullestige, 2 krybestiger, 6 italienske stiger; endvidere medføres sugeslanger og sugekurve, brandhane
nøgler, overgangsstykker, forgrenere, slangebandager, slangeholdere, slangebroer,
brandhanelænsepumper og skorstensrekvisitter bestående af stålwire med stålkost og jern
lod, asbestdragt med luffer, asbesttæppe, beskyttelsesbriller, 3 petromaxlygter, 3
elektriske håndlygter, økser, skovle, spader, grebe, hakker, stålstand, koben, save,
nedstryger, dunkraft samt diverse skruenøgler.
-Civilforsvarsmateriel.
Hos brandvæsenet er af civilforsvarskommissionen deponeret 2 stk, "Tilley" primuslamper, nemlig 1 katastrofe-projektør på stativ og 1 håndlampe.
Ler er i regnskabsåret af civilforsvarsstyrelsen deponeret en reservevandforsy-

-

3

-

ningsenhed, bestående af en påhængssprøjte model "Godiva" med ydelse 2*500-1 pr. min.
ved 60 c modiryk samt 1.800 m rå, imprægnerede A-hampe slanger.
Brands ta tione n .
Brandmateriellet opbevares som hidtil i en garagebygning ved ejendommen Lundevej 3>
matr. nr. 212 bygr.
Der er udført en beplantning mellem brandstationens grund og politigården samt fore
taget tæppebelægning af den i sidste regnskabsår befæstede gårdsplads. Gårdspladsen be
nyttes herefter som slangevaskeplads. Udgifterne ved de omtalte arbejder androg

kr. 1.931,46.
Alarmering.
Alarmeringen foregår som hidtil ved?
1.

et i ting- og arresthuset placeret induktoranlæg, der betjener alarmklokker med ned
faldsklap i brandmandenes hjem samt på brandstationen.

2.

en af civilforsvarets sirener på tinghusets tag, der benyttes fra kl. 7 ,00 til 21 ,00
(i perioden 1. maj til 1. oktober dog til kl. 22,oo) sammen med alarmklokkerne.
Som reserve er opsat et induktoranlæg hos vicebrandinspektøren.

Øvelser, uddannelser m. v.
De årlige øvelser i landkommunerne, hvor Frederikssund brandvæsen har kontrakt om
ydelse af stor slukningshjælp, afholdtes i dagene 2.-

4 * oktober 1957*.

Den 2. november 1957 afholdtes øvelse på havnen, hvor civilforsvarssprøjten afprøve
des som vandf or synings enhed for M 2 og P 3*
Brandvæsenet deltog i en af Hillerød brandvæsen organiseret fællesøvelse i Hillerød
den 23-' november 1957 med brandvæsener fra Asminderød - Grønholt, Hillerød og Frederiks
værk.
Brandsyn.
Der har i regnskabsåret været afholdt brandsyn i kreds II, den indre by.
Brandhaner.
Der fandtes ved regnskabsårets udgang:
77 haner, offentligt tilgængelige
og

17 haner, placeret hos institutioner, boligforeninger eller private.

Af de offentlige haner var 16 B-haner, hvoraf

9 med Storzkoblinger og 7 med. 3" brandge
vind,
medens af 6l C-haner,

1 havde storzkobling

og 60 havde 2!1 brand
gevind.
Af hanerne placeret hos ihstitutioner, boligforeninger eller private, var

6 B-haner, hvoraf 5 med sfccrzkobling
og

1 med 3H brahdgevind,

og 11 C-haner, alle med 2" brandge
vind.
Der foretoges i oktober 1957 måling af hanernes ydeevne.

-

4

-

Oplandsbrandvæsen.
Frederikssund brandvæsen har som hidtil været oplandsbrandvæsen for følgende

14

kommuner %
Slangerup by, Slangerup landsogn og Strø, kommuner i Hillerød politikreds,
■ Gerlev-Bråby, Kyndby-Krogstrup, Ferslev-Vellerup, Skuldelev-Selsø, Skibby,
Græse-Sigerslewester, Jør lunde , Oppe-Sundby, Snos trup, Ølstykke og StenløseVeksø kommuner i Frederikssund politikreds.
Abonnementsafgiften, der androg kr.

0,60 pr. indbygger, har indbragt: kr. 10.865,40

Udrykninger.
Der har i regnskabsåret været

11 udrykninger til brande i købstaden
og

50 udrykninger til brande i oplandskommunerne.

Brande i købstadens

Dato

kl.

Brandstedets beliggenhed:

Arsag og omfang:

'0,39

Svineslagteriet, Roskildevej

selvantændelse i fernisklud malerværksted raseret.

1957

31/8

0
—1

1

Lf>

Tt

do.

opblussen i.overset skillerum.

21/9

5,25

Frederikssund savværk

påsat, ild i loftsbeklædning i
pakkasseværksted

6/10

1,49

Axel B. Langes plads, Tværstræde

påsat, træskur nedbrændt

2,34

Frederikssund savværk

påsat, maskinhus svært beskadi
get.

M

15/11

16,43

Motorcykle, Torvet

lækage i benzintank, mindre be
skadigelse .

3/12

21,5o

Lejlighed, Havnegade 13

kakkelovn for nær træværk, skil’
lerum i glødebrand.

18/12

13,27

Villa, Færgevej 71

leg med tændstikker, antændel
se i fyrrum.

24/12

19,43

Lejlighed, Børreparken

10,48

Mariendals Mølle, Fr.borgvej

20,25

opStatsbane^yldning v. stationen

1

adventskrans antændt gardin,
mindre skade.

1958
16/2

31/3

kartoffelkoger indpakket i sæk
ke, mindre antændelse.
ild i fylden, fare for antændel
se af jernbanevogne.

Brande i oplandskommunerne.
1957

23/4

5,20

Espe age rgår d , Aph0lm,
Sigerslewester

ild i traktor-slukket v. brand
væsenets ankomst.

4/5

11,17

Skuldelev præstegård

ukendt - ild i halmstak.

4/5
I8/5

16,58

Kiosk, Søsum

afblæst for udrykning.

10,45

Vildroseholm, Tørslev

leg med tændstikker, ild i halm
i ensilagebeholder.

-
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Dato

kl.

Brandstedets Beliggenhed;

Arsag og omfang;

23/5

23,15

Bil på vejen SkuldelevSkibby

ukendt - bilens indre raseret.

Eng ved Haugerup sø - Bildal
gården

ukendt - mindre græsbrand.

l/6

16,08

2/6

16,40

19/6

6,31

21/6

1,25

'

Kannikestræde 2 - Slangerup

ukendt - mindre Ildløs i lofts
etage .

Mascot-champingnon - Slangerup

ukendt - udlade raseret.

Motorcykle v* Oppe-Sundby sta1101a

ukendt - motorcyklen ødelagt.

Mose v. Stenlille

antændelse efter hjemmeværnsøvelse - ild i grøftekant.

Slotsbaren, Jægerspris

ild i papirkurv, huset nedbrændt.

21,20

Sommerhus, Kulhus

afbrænding af affald, græs
brand afslukket v. ankomst.

10/7

21,44

Bil på Esso station. Jægerspris

uheld under tankning - sluk
ket ved ankomst.

17/7
18/7

14,41

Grøft ved Stenlille mose

ukendt - ild i mosen.

23,32

Motorcykle,Vejen v.Kvinderup

ukendt - motorcyklen stærkt
beskadiget.

5/8

16,47

Mejetærsker v. Egedal,
Jørlunde

21/6

12,20

22/6

1,47

28/6

uheld under brug - lettere be
skadigelse.

7/8

15,37

Maren Willumsen, Tørslev

lynbrand - stråtækt hus nedbrændt.

7/8

15,37

Fuglehækgård, Tørslev

lynbrand - antændelse i strå
tag, mindre skade.

14/8

15,12

Mejetærsker ved Jordhøj

brand i oliepumpe - afslukket
ved ankomst.

15/8

17,34

Anker Thomsen, Yenslev

uheld under lakering - strå
tækt hus nedbrændt.

1,30

Kilde går den, Skuldelev

lynnedslag - antændelse af
halmstak.

1/9

19/9

22,02

Motorcykle c. Krogstrup station

karburatorbrand - af slukket
før ankomst.

26/9

14,21

Kildeholm, Ølstykke,

ild i traktor med påhængsvogn mindre skade.

26/9

14,36

Helligsøgård, Sønderby

aske på mødding - ild i afriv
ning.

l6/l0

21,17

Mascot-champingnon, Slangerup

selvantændelse i lucernemel øverste etage raseret.

5/11

14,02

LI. Sigersdal, Søsum skovvang

skorstensbrand.

Ij/ll

19,15

"Landro", Saltsøvej, Skibby

ild i motorcykle i kælder afslukket før ankomst.

14/H

9,28

Theodor Poulsen, Skuldelev

skorstensbrand.

l6/ll

19,43

Rudolf Holsøe, Skoven,

ukendt - ild i halmstak.

28/11

8,32

24/ H

17,20

Kulhus

Skurvogn ved Aabjergvej
Lastbil v. Ølstykke central
skole

eksplosion i bessovn - sknrvognen stærkt beskadiget.
ild i bremse - afslukket før
ankomst.

-
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Dato

kl.

Brandstedets beliggenheds

Arsag og omfangs

9/12

21,55

Vasehøj, Veksø

afbrænding af halm - ild i halm
stak.

10/12
21/12

21,30

H. P. Hansen, Ølstykke lyng

skorstensbrand,

Veksø mejeri

ukendt — fabriksbygning svært
beskadiget.

5,03

1958

5/1
6/1
16/1

23,20

7,15

IS/l

16,20
16,08

14/2

5,59

18/2

14,45

Villum Nielsens dabrik,
Slangerup

utæt skorsten - fabriksbygning
svært beskadiget.
kyllingemor - mindre antændel
se af halm.

Gdr. Sv. Enevoldsen, Udlejre

utæt vaskekedel - ild i stråtag.

Vognm, R.Frederiksen, Vejleby

affald for nær centralvarmeke
del - afslukket før ankomst.

Rørbækgård, St. Rørbæk

eksplosion i bliekamin-væsentligst røgeksplosion.

Fisker J. Andersen, N.Dråby

skorstensbrand.

Hulhøjgård, Veksø

muligvis påsat - udbygningerne
nedbrændt.

16,49

Brdr. Dreyer, Færgelunden

skorstensbrand.

25/2

21,50

Skovrider går d , Jæger spris

skorstensbrand.

26/2

9,25

Gdr. G. Petersen, Jordhøj

skorstensbrandv

10/j

12,13

0,Lindem.Hansen, Søsum

utæt skorsten - mindre brand i
udhus.

12/3

11,07

Vognm. C.P.Rasmussen, Gerlev

ukendt - ild i Folkevognsbus.

16,58

Svanholm gods

skorstensbrand.

27/3

14,00

Landmand M. Nielsen, Dalby huse

skorstensbrand.

27/3

15,44

Gårdejer H. Svendsen, Søsum
skovvang

skorstensbrand.

1

—

k n

22/2

1

8,59

LT\

c\j

i— 1

CNJ

Gdr. Rs.Andersen, Bonderup

29/3

15,10

Skurvogn, v. Gerlev

ild i bessovn - skuret beskadi
get.

Oversigt over refusioner.
Ved årets begyndelse henstod ubetalte refusioner
for brande i 1956/57 pa ialt
ved indbetaling i regnskabsåret 1957/58 opnåedes en gevinst ved
regulering på

medens der endnu resterer indbetaling af
således at der for brande i 1956/57 ^ løbet af 1957/58 er indgået
For brande i 1957/58 er indgået refusioner på
således at der i regnskabsåret er opnået en refusion på

kr.

84I ,79

M

0,48

kr .

842,27

M

156,40

kr. 685,87
8.156,56
kr, 8.842,45

Dét udsendtes i 1957/58 refusionsbegæringer på et samlet beløb af
kr.

..hvoraf der i årets løb indbetales

kr. 10.557,15

8 .156,56

medens der ved reguleringer tabtes

”

170,67,

og der ved regnskabsårets afslutning henstod
ubetalte refusioner for brande! 1957/58

|} 2.029,92

' 10.557,15

R e g n s k a b
for

1957/58.
Lønninger.
Faste lønninger og honorar for pasning af materiel

9*819,16

Støvlegodtgørelse

300,00

Ulykke sfor sikr ing

5QL45A

10.420,70

Brandstation.
Skatter, afgifter, forsikring

802,98

Vedligeholdelse

1*376,70

Vaskeplads for slanger

1*931 »46

Belysning, brændsel

2*567,37

Forrentning

5*677,00

Afskrivning

1,760,00

12.115,51

Brandmateriel.
Vedligeholdelse og nyanskaffelser

5*366,97

Benzin og olie

1.139,65

Forsikring

667,70

Slangemateriel

3*900,99

Henlæggelse til nyanskaffelser

3,*000,00

Uniformer og udrustningsgenstande

1.670,95

Andre udgifter

1.618,70

17 .364,96

Brande, brandsyn, øvelser.
Lønning for udrykning og stationsarbejde
Øvelser i landkommune og fællesøvelse

13.211,45
1.191,49

Brandsyn

851,00

Ferieløn

828,25

okumvædske, pulver, opladning af kulsyresneslukkere

718,57

Telefon og kontorhold

2.599,79

19*400,55:
59.301,72

Indtægter.
Lejeindtægt
Abonnementsafgift for oplandskommuner
Refusion af udgifter ved udrykning til oplandet

1.50 0 ,0 0
10.865,40
8.842,43
ialt udgift

.

2 1 207,83
38*093,89

-

8

-

--.'iMe?Lindbyggerantal i købstaden ved regnskabsårets afslutning på

5 *412 , har kom-

rnnens udgift til brandvæsenet udgjort kr. 7.04 pr. indbygger mod 7,8? pr. indbygger

i 1956/57fordeles brandvæsenets udgifter uden fradrag af oplandskommunernes abonnementsaf

1957? ialt 25.587?
har den gennemsnitlige udgift udgjort kr. 2.08 pr. indbygger mod kr. 2,25 pr. indbyg
gift på samtlige indbyggere i købstaden og oplandet pr. 1. april

ger i regnskabsåret 1956/57*
BRANDIHSPEKTØREN I FREDERIKSSUSP, den 20. august 1958.
Ole Buhi.

