
121 

VIII. Brandkommissionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver brand- Antalet aiian 

verkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1889 är med uteslut-TgTeidsvåd 

ning af en större tabellarisk framställning, som i hufvudsak återgifvits bland 

bilagorna, af följande lydelse: 

„Brandkåren har under året allarmerats 64 gånger, nemligen 28 gånger 

med anledning af eldsvådor eller tillbud till dylika, 21 gånger för soteldar, 

4 gånger för brandrök, 1 gång af okynne, 1 gång af missförstånd och 9 gån-

ger till följd af fel i brandtelegrafen. 

Af dessa 28 eldsvådor hafva 24 förekommit inom brandområdet och 4 

utom detsamma, 23 i trä- och 5 i stenhus, 14 hafva infallit på sön- och helg-

dagar samt 16 nattetid (räknad från kl. 6 e. m. till kl. 6 f. m.). Anmälan 

om eldsvåda har 17 gånger gjorts genom brandklocka, 8 gånger med telefon, 

2 gånger genom muntliga bud och 1 gång har tornvakten först observerat elden. 

Orsaken till eldens löskomst har i 10 fall varit vårdslöst umgående med 

eld, i 3 fall ovarsamhet vid handterande af brinnande ljus eller lampa och i 

1 fall sjelfantändning; i 14 fall har orsaken till eldens utbrott icke blifvit 

utredd: 

Nedanstående tabell utvisar eldsvådornas fördelning på stadsdelar, må-

nader och veckodagar: 

Stadsdelar 

II 1 

III 6 

IY 9 

Y 2 
Yl 3 

YII B 

Y. chausséen 2 

Månader 

Januari 3 

Februari 5 

Mars 2 

April 5 

Maj 1 

Juni 5 

Juli . 1 

September 2 

Oktober 1 

November 1 

December 2 

Yeckodagar 

Söndag 10 

Måndag 4 

Tisdag 4 

Onsdag 2 

Torsdag 3 

Fredag 3 

Lördag 2 

För eldsvåda inom brandområdet har frivilliga brandkåren i staden 3 

gånger blifvit utkallad, men endast 1 gång behöft bistå vid släckning. 
15 



122 

värdet eiier Värdet eller försäkringsbeloppet af den inom brandområdet befintliga 
försäkringsbe-

loppet af skadad egendom, som till större eller mindre del skadats af elden, utgjorde: 
egendom. 

för fast egendom 9mf 452,420: — 

„ lösegendom „ 195,800:— 648,220: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom Smf 25,682: — 
„ lösegendom 27,248:50 52,930:50 

således 8,17 % egendomsvärdet eller 5,es % af ¿ e n f a s t a o ch 13?92 % 
lösegendomens värde. (År 1888 var procenttalet resp, 1,56, 0,70 och 18,28 samt 

år 1887 resp. 7,73, 3,se och 14,es). 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den utom brandområdet genom elds-

vådor, till hvilka brandkåren utryckt, skadade egendomen uppgick till Fmk 

183,900, medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde 

Fmk 83,851:48, således 45,eo % ^ egendomsvärdet. — För öfrigt hänvisas 

till de tabellariska sammandrag, hvilka åtfölja denna berättelse. 

Brandteie- Skötseln af brandtelegrafen öfvertogs den 1 juli af brandkåren. Sedan 
grafen. 

dess har brandtelegrafen visserligen fungerat bättre än förut. Men i sitt nu-

varande skick fyller denna telegraf dock icke de anspråk man bör kunna ställa 

på en slik inrättning. Främsta orsaken härtill är den, att ledningarna äro 

osäkra. Kontakter med plåttak, skorstenspipor och isynnerhet med telefon-

trådar — något som inträffar tidt och ofta —omöjliggöra all signalering. 

Brandtelegrafen har dessutom åtskilliga gånger varit utsatt för groft okynne. 

Brandklockorna. Brandklockornas antal har under året ökats med 4, nemligen 1 på Skat-

udden, 1 vid Timmermansgatan, 1 vid Tölö sockerbruk och 1 å villaområdet 

Necken; af dessa hafva de 2 sistnämnda blifvit uppstälda genom brandverks-

personalen. 

Redskapsdepo- p^ villaområdet Necken har uppförts en mindre redskapsdepot, uti hvil-ten å villan 

Necken. ken är inrymd 1 sugspruta, 1 slangkärra och 3 vattenkärror. 

Eldsläcknings- Eldsläckningsmaterielen har ökats för ett värde af 3,077 mark 60 penni, materielen. 

deraf största posten utgjorde priset för 2 vattenvagnar, afsedda att kunna 

användas vid såväl gatuspolning som utryckning till eldsvådor, hvaremot in-

ventarier för 1,456 mark 60 penni afskrifvits, och uppgick vid årets slut vär-

det af den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin 

vård, till 78,678 mark 31 penni. 

Gatuspoimngen. Den brandverket åliggande gatuspolning har under sommaren verkstälts 

45 gånger med 3 hästar och 8 man. Från brunnar samt brandstationernas 

gårdar och gatuandelar hafva bortkörts 961 lass snö och is. 
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Af manskapet har 1 man varit intagen på sjukhus under 39 dagar och Brandmanska-

för mindre åkommor 43 man anlitat brandkårens läkare. Dessutom var större 

delen af manskapet under december månad mer eller mindre angripen af den 

då gängse influenzan. 

Till stadskassan har inlevererats 446 mark 11 penni i plikter, ådömda Plikter-

brandkonstaplar för begångna förseelser. 

Äfven år 1889 har Helsingfors Utskänkningsaktiebolag till brandkårens Biblioteket-

bibliotek förärat 200 mark. Biblioteket omfattar för närvarande 330 band. 

Brandkommissionen har under året haft 16 sammanträden," Bl Pionen mls" 

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige 

afgifna berättelsen för året är med uteslutning af en tabell, som ingår längre 

fram, af följande lydelse: 

„Biblioteket har under år 1889 varit tillgängligt för allmänheten hvarje .Bibliotekets 

" u u u öppenliallande. 

dag från kl. 5 till 8 e. m. (under sommaren 6—9) samt sön- och helgdagar 

från kl. 4 till 7 e. m. med undantag af fyra helgdagar (midsommar och jul) 

samt tio dagar i juni, då biblioteket var stängdt i och för inventering af bok-

lagret, samt under tiden från 15 juni till 15 augusti, då det, på grund af rö-

relsens aftagande under sommaren, hölls öppet endast hvarje onsdag och lördag. 

Under år 1889 var inrättningen för första gången tillgänglig äfven un-

der alla högtidsdagar utom julaftonen och juldagen samt midsommaraftonen 

och midsommardagen. 

Lånerörelsen har under året varit stadd i stark tillväxt. Lånens antal Lånerörelsen, 

steg nämligen, såsom af vidfogade tabell framgår, under 1889 till icke mindre 

än 42,512, medan föregående år hade att uppvisa en summa af 33,826. 

Huru lånerörelsen ökats under de senaste fem åren ses af följande siffror: 
Ar Lånens antal. Utlånings-dagarnes antal. Medeltal lån per dag. 

1885 16,745 252 66 

1886 21,162 270 78 

1887 27,055 297 91 

1888 33,826 326 104 

1889 42,562 3171) 134 

*) Antalet dagar liar minskats mot föregående år, emedan biblioteket i ocli för in-

ventering hölls stängdt flere dagar. 


