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Transport Smfi 83,157: 81 

i Helsingfors sparbanks premiefond „ 5,577: 47 

i Helsingfors Utskänkningsaktiebolags d:o „ 14,023: 31 

i Tidningskolportörernes jnlklappsmedel „ 79: 57 

Summa 9mf 102,838: 16" 

VIII. Brandkommissionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1890 är med 

uteslutning af en större tabellarisk framställning, som i hufvudsak åter-

gifvits bland bilagorna, af följande lydelse: 

Antalet aliarme- „Brandkåren har under året alarmerats 67 gånger, nemligen 31 gån-
ringar och verk- " to fc> > fc> ö 

l iga eldsvådor, ger med anledning af eldsvådor eller tillbud till dylika, 24 gånger för 

soteldar, 3 gånger för brandrök, 2 gånger af okynne, 1 gång af missför-

stånd och 6 gånger till följd af fel i brandtelegrafen. 

Af nämnda 31 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 27 förekom-

mit inom stadens brandområde och 4 utom detsamma, 18 inträffat natte-

tid, räknad f rån kl. 6 e. m. till kl. 6 f. m., och 13 på dagen, 17 uppstått 

i t rähus och 14 i stenhus samt 12 i boningshus, 6 i industríela anlägg-

ningar, 4 i uthus och ekonomiebyggnader, 3 i handelsbutiker, likaledes 3 

i under inredning varande byggnader, 2 i virkesupplag och 1 ombord å 

far tyg. Eldens löskomst har i 12 fall tillkännagifvits med telefon, i 11 

med brandklocka och i 5 genom muntliga bud; 3 gånger har tornvakten 

först observerat elden (1 gång inom och 2 gånger utom brandområdet). 

Orsaken till eldens löskomst har i 8 fall varit bristfällig eldstad eller 

rökledning, i 4 ovarsamhet vid handterande af ljus, lampa eller tänd-

stickor, i 3 kol eller brand, som fallit ur kakelugn, i 2 oförsiktighet vid 

kokande af eldfängda ämnen, i 1 vårdslös tobaksrökning, i 1 het aska, 

placerad i träkärl, i 1 åskslag och i 1 fall mordbraud. I 10 fall har or-

saken till eldens utbrott icke blifvit utredd. 
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Nedanstående tabell utvisar eldsvådornas fördelning på månader, 

veckodagar ock stadsdelar: 

M å n a d e r . 

Januari 3 
Februari 2 
Mars. 
April 
Maj . 
Juni . 
Juli . 

2 

5 
3 
3 
1 

Augusti 2 
September 2 
Oktober 3 
November 3 
December 2 

V e c k o d a g a r . 

Söndag 1 
Måndag 4 
Tisdag 6 
Onsdag 4 
Torsdag 8 
Fredag 4 
Lördag 4 

S t a d s d e l a r . 

I Stadsdelen 
n 

m 
i v 

v 
VI 

v n 
v n i 

i x 
Berghäll . . . . 

6 

7 
2 
4 
1 
2 
3 

1 
1 

Utom brandområdet 4 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom b r a n d o m r å - v ä r d e t eiier för-
säkring-sbelop-

det, som till större eller mindre del skadats af elden, utgjorde: pet af skadad 

för fast egendom 9mf 1,830,300:— effendom' 
för lösegendom. 187,800: — 2,018,100: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom 9mf 24,727:27 

„ 27,489:97 5 2 ,217:24 för lösegendom „ 

således 2,59 °/o egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den utom brandområdet genom 

eldsvådor, till hvilka brandkåren utryckt, skadade egendomen uppgick till: 

för fast egendom 3mf 63,700: — 

för lösegendom „ 42,700: — 106,400: 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för fast egendom $mf 26,426: — 

för lösegendom „ 19,883:49 46,309:49 

således 43,52 °/o ^ egendomsvärdet. 

Förutom de eldsvådor och eldtillbud, vid hvilka brandkårens biträde 

påkallats, hafva 10 mindre eldtillbud inträffat, för hvilka brandkåren icke 

allarmerats, och utgjorde vid dessa värdet eller försäkringsbeloppet: 

för fast egendom Smf 405,800: — 

för lösegendom „ 283,000: — 688,800: 

18 
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samt skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp: 

för fast egendom $mf 197: 10 

för lösegendom „ 616:90 814; 

Sammanslås samtliga på stadens mark under året timade eldsolyckor, 

utgöra sålunda värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom, som 

skadats: 

för fast egendom 5%: 2,299,800: — 

för lösegendom „ 513,500: — 2,813,300: — 

samt skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp: 

för fast egendom &mf 51,350:37 

för lösegendom „ 47,990:36 99,340: 73 

således 3,53 °/o ^ egendomsvärdet. 

Af brandskadeersättningarna hafva utländska försäkringsbolag utbe-

talt 63,733 mark 62 penni och inhemska bolag 35,607 mk 11 p:i. För 

öfrigt hänvisas till de tabellariska sammandrag, hvilka äro vidfogade denna 

berättelse. 
Brand- Brandtelegrafen har under året icke fungerat tillfredsställande och 

telegrafen. 

fyller i sitt nuvarande skick icke de anspråk man bör kunna ställa på en 

slik inrättning. Yid afprofning af brandklockorna, hvilket försiggått hvar-

annan dag, har det nemligen 264 gånger inträffat, att signal icke fram-

kommit till brandstationerna. Orsaken härtill har i 200 fall varit kontakter 

på ledningarna, hvilka kontakter föranledts hufvudsakligast af telefontrå-

dar, i 19 fall fel i klockskåp och stöpslar, i 18 fall fel i klockornas meka-

nism, i 15 fall fel i mottagningsapparaterna och i 12 fall isbildning i kloc-

korna. Dessutom har den emellan brandstationerna, brandmästarene och 

Poliskammaren i staden dragna telegrafledningen åtskilliga gånger varit 

utsatt för störingar förorsakade af Elektriska Centralbelysningsaktiebola-

gets blanka ljusledningar. Allt detta utvisar, att man får vara beredd på, 

att bud om en med brandklocka signalerad eldsvåda när som helst kan 

uteblifva. För att få de hufvudsakligaste af ofvan anmärkta olägenheter 

a fh je lp ta har hos Brandkommissionen väckts förslag om brandtelegrafens 

ledningstrådars placerande på stolpar å gatorna eller i kablar under de-

samma, och beror denna frågas vidare behandling på införskaffande af 

kostnadsförslag rörande kabelledningar. 

Gatuspoiningeu. Den brandverket ålagda gatuspolning har under sommaren verkstälts 

47 gånger. F rån brunnar samt brandstationernas gårdar och gatuandelar 

ha fva endast några tiotal lass snö och is behöft bortköras. 
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Bland brandkårens underbefäl hafva personalförändringar inträffat Brandkårens x ° underbefäl. 

i det att Sprutmästarene E. J . Sillman ock M. Henelius afgått samt ersatts 

af förre äldre Underofficeren vid Lifgardets 3, finska, skarpskyttebataljon 

J . V. Andersson ock Ordningsmannen vid brandkåren K. Nyström. 

Manskapets kelsotillstånd kar varit tillfredsställande; 1 man har un-

der 3 veckor vårdats hemma och omkring 60 fall behandlats polikliniskt. 

I plikter för diverse förseeelser har af brandkonstaplars aflöning inne-

hållits 127 mark, som inlevererats till stadskassan. 

Helsingfors Utskänkningsaktiebolag har äfven år 1890 ihågkommit 

brandkårens bibliotek med 200 mark, till hvilket ock afgångne ledamoten 

i Brandkommissionen Öfverintendenten C. G. Sandmark förärat 500 mark. 

Biblioteket omfattar för närvarande 388 band. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin 

vård, har under året tillökts för ett värde af 532 mark, medan inventarier 

för 64 mark 50 penni afskrifvits, och uppgick värdet af berörde lösegen-

dom den 2 Januari detta år till 79,145 mark 81 penni. 
Brandkommissionen har under året haf t 15 sammanträden." Brandkommis-

sionen. 

Brandman-
skapet 

Plikter. 

Biblioteket. 

Brandverkets 
lösegendom. 

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 

Den af Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäk-

tige afgifna berättelsen för året är med uteslutning af en tabell, som in-

går längre fram, af följande lydelse: 

„Biblioteket har under året varit tillgängligt hvar je dag f rån kl. 5 y^^ iand l 

till 8 e. m. samt sön-, hälgdagar och hälgdagsqvällar f rån kl. 4 till 7 e. m. 

med undantag af midsommaraftonen, midsommardagen, julaftonen och jul-

dagen samt tio dagar i juni månad, under hvilken sistnämnda tid det 

hållits stängdt i och för reparation äfvensom under tiden f rån 15 juni 

till 15 augusti, då biblioteket varit öppet endast tvänne dagar i veckan. 

Såsom af vidfogade tabell f ramgår har lånerörelsen under året be- lånerörelsen, 

tydligt ökats, i det att under år 1890 utgifvits icke mindre än 50,635 lån 

mot 42,512 under föregående år. 

Böckernas antal har jämväl ökats med omkring 2,000 band, så att Bokfön-ådet. 

hela bokförrådet nu omfattar vid pass 11,000 band. 


