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Förord

I den här e-boken får du läsa en spännande skildring av en av värl-
dens mest berömda brandkårer – New York. 

I texten får du veta hur det här brandväsendet såg ut i början av 
1880-talet. 
Du får fakta om antalet brandmän, antalet stationer och hur man 
arbetade i en tid innan det fanns bilar, internet eller mobiltelefoner.  

Den här texten publicerades ursprungligen den 3 december år 1882 
i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken ”Brandvä-
sendet i New-York”.  Texten publicerades anonymt. 

Den här e-boken publicerades på sajten e-boksbiblioteket.se i ja-
nuari 2017.

Du får gärna länka till den här e-boken eller skicka vidare e-boken 
till vänner och bekanta. Du får till och med ladda ner den och spri-
da den vidare på din egen sajt eller blogg – men då kan vi inte göra 
eventuella ändringar, rättelser eller kompletteringar.   

I texten nämns längmåttet ”aln”, en aln motsvarade 59 centimeter.

Förord
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Kapitel 1 – Brandkåren i New York

Brandkåren
i New York
år 1882

Den här texten publicerades ursprungligen den 3 decem-
ber år 1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med 
rubriken ”Brandväsendet i New-York”.  Texten publicerades 
anonymt. 

Det fins väl näppeligen någon stad i verlden, der brandväsen-
det, denna vigtiga faktor för allmänna säkerheten, är mera 
rationelt inrättadt, methodiskt organiseradt och försedt 

med alla de förbättringar, som nutiden uppfunnit på detta område, än 
i New-York. Den af 700 man bestående brandkåren är fördelad i 65 
kompanier och har icke mindre än 600 anmälningsstationer. Staden 
är genomkorsad af ett telegrafnät, som innehåller 1.288 kilometer 
ståltråd och som uteslutande står till brandväsendets tjenst; detta står 
i förbindelse med de öfverallt i staden fördelade allarmkårerna och 
74 af dessa trådar mötas i hufvudbyrån, der tvenne telegrafister äro 
anstälda. På hörnen af de större gatorna finnes anbragt ett rödt al-
larmskåp, genom hvilket den person, som först varseblir en utbrytan-
de eld, medels en liten tryckning med handen på en i skåpet varande 
knapp kan underrätta brandväsendet om den hotande faran. 
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Brandkåren i New York – Återutgivning av text från 1882

Den första af våra teckningar framställer en scen i spruthuset, 
den andra den i detta anbringade larmapparaten. Vid den första al-
larmsignal, som ljuder genom byggnaden, löses hästarne från deras 
spiltor medels en elektrisk ström, hvarefter de väl trainerade hästar-
ne löpa in under seltyget, som också medels en elektrisk ström lossas 
från dess krokar och faller sakta ned på hästarne. Manskapet svingar 
sig upp på sprutan, och få minuter efter det eldsignalen blifvit gifven, 
utgjuter den mägtiga vattenstrålen sig bland lågorna. För att få alla 
släckningsapparaterna utur spruthuset behöfves blott en tid af åtta 
sekunder. Nästan samtidigt med den första allarmsignalen på sprut-
stationerna har äfven signal gifvits till alla poliskontor, hvarefter det 
från de af dessa närmast brandstället belägna utsändes polisbetjenter, 
som slå en krets kring släckningsapparaterna samt upprätthålla den 
erforderliga ordningen bland folket.

Förutom de många och ändamålsenliga släckningsapparaterna 
till lands, eger staden en brandbåt för skeppsbrand; dessutom fin-
nes ett vattentorn, som förmår öfversvämma äfven de högst liggande 
byggnader, och ett ytterst verksamt instrument för att förena strålar-
ne från fyra sprutor till en, äfvensom förträffliga verktyg för genom-
brytande af dörrar, fönster o. s. v., för att hastigt kunna intränga i de 
brinnande rummen. En reservvagn innehåller allt hvad som erford-
ras för en fullkomlig släckningsapparat, ända från den öfver 240 alnar 
långa sprutslangen till uppbrytningsverktygen. Om än det bruket att 
medels klockklämtning förkunna en utbruten eldsvåda äfven i New-
York tillhör de försvunna tiderna, ha dock fyra eller fem klocktorn 
blifvit stående, för den händelse att det under en stark hagelstorm, 
sådan som den 1880—81 inträffade, skulle hända att telegrafnätet 
förstördes och dess verksamhet afbröts. Det utomordentligt gynn-
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Brandkåren i New York – Återutgivning av text från 1882

samma resultat, som finnes upptaget i en statistik öfver de utbrutna 
eldsvådor, hvilka blifvit släckta vid deras utbrott eller innan elden 
fått tillfälle att utbreda sig och göra vidare skada, talar blott till fördel 
för brandväsendets verksamhet i denna stad, och om, trots allt detta, 
antalet af nedbrända byggnader, äfven i förhållande till jättestadens 
otaliga hus, når en efter europeiska begrepp afskräckande höjd, så får 
skulden dertill å ena sidan sökas i det sammangyttrade sätt, hvarpå 
de höga, smala byggnaderna äro placerade, och å andra sidan i de 
oräkneliga sätt, hvarpå den i och för sig föga stränga byggnadslagen 
oupphörligt missförstås, ringaktas och kringgås i en hvar punkt.
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Kapitel 2 – Bild. Trainerade hästar.

Scen från ett spruthus i New-York. De trainerade hästarne, som 
medels elektricitet blifvit lösta från deras spiltor, löpa in i seltyget, 
som äfvenledes medels elektricitet löst ur dess krokar, samtidigt 
faller ned öfver dem.
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Kapitel 2 – Bild. Allarmeringsapparat.

Allarmeringsapparat i ett spruthus i New-York.
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Kapitel 2 – Bild. En till brandväsendet hörande vagn.

Brandväsendet i New-York. En till brandväsendet hörande vagn, 
afsedd för brandstegar och diverse släckningsredskap.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se

Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla 
utbudet hos E-boksforlaget.se

Det här förlaget är specialiserat på utgivning av äldre 
texter om arkeologi, resor och biografier. 

Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i 
iTunes samt på många bibliotek.

Här är några exempel på titlar: 

Klassiska deckare
•	 ”Sherlock	Holmes:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Lorden	och	hans	rika	
amerikanska	brud”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	
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Fler titlar från E-boksförlaget.se

(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

•	 ”Grafkistor	af	klufna	och	urhålkade	
stockar”	(1894)

•	 ”Den	svenske	solguden	och	den	svenske	
Tyr”	(1906)

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

•	 ”Våra	fornminnen	–	vad	de	lära	oss”	
(1916)

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

•	 ”Julen	på	1870-talet	–	Skildringar	och	
illustrationer	i	svenska	tidskrifter	”

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

•	 ”1870-talets	bästa	tips	för	frisyr	och	
utseende”

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”



13

Fler titlar från E-boksförlaget.se

•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”En	resa	på	Rhen	år	1866”

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

•	 ”Sagan	om	Ragnar	Lodbrok	och	hans	
söner”	(1880)

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


