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VIII. Brandkommissionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd ocli förvaltning under år 1893 är 

med uteslutning af tabellerna, hvilka i hufvudsak återgifvas bland bi-

lagorna, af följande lydelse: 

„Brandkåren har under året allarmerats 65 gånger, nemligen 48Antalet allarme" 
" ^ o . . 0
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gånger med anledning af eldsvådor eller tillbud till dylika, 10 gån- Hga eldsvådor, 

ger för soteldar, 3 gånger för brandrök, 2 gånger till följd af fel i 

brandtelegrafen och 1 gång af okynne. 

Af nämnda 48 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 37 före-

kommit inom stadens brandområde och 11 utom detsamma, 7 timat i 

enhvar af månaderna Januari, Februari och Mars, 4 i enhvar af måna-

derna Juni, Juli, November och December, 3 i Augusti, 3 i Oktober, 2 

i Maj och 2 i September, 9 inträffat på sön- eller helgdagar, 9 på mån-

dagar, 8 på tisdagar, 6 på onsdagar, 6 på torsdagar, 5 på fredagar och 

5 på lördagar samt 23 utbrutit nattetid, räknadt f rån kl. 6 e. m. till 

kl. 6 f. m., och 25 på dagen, äfvensom inträffat, fördelade på stadsde-

larne, 3 inom första, 5 inom andra, 5 inom tredje, 10 inom fjerde, 2 

inom enhvar af femte, sjette och sjunde, 1 inom åttonde, 1 inom nionde 

stadsdelen, 6 inom förstaden Berghäll samt 7 vid Östra och 4 vid Yestra 

chausséen. 

Eldens löskomst har i 22 fall t i l lkännagifvits med brandklocka, i 

16 fall med telefon och i 8 fall genom muntliga bud; i 2 fall (hvardera 

gången utom brandområdet) har elden först varsnats af utkiksposten 

på brandtornet. 

Orsaken till eldens löskomst har i 19 fall varit ovarsamt umgående 

med eld, i 2 vårdslöst inrättade torkningsugnar, i 2 bristfälliga rökled-

ningar, i 1 öfverhettning af eldstad, i 1 explosion af lampa, i 1 sjelf-

antändning. I 1 fall har elden varit anlagd och i 21 fall har orsaken 

till dess uppkomst icke kunnat med säkerhet utrönas. 

Af större eldsvådor hafva under året inträffat inom staden 2, nem-

ligen den 13 April i gården N:o 15 och 17 vid Skilnadsgatan och den 

30 Augusti i gården N:o 34 vid Albertsgatan, samt 1 inom förstaden 

Berghäll. Vid sistnämnda eldsvåda fungerade brandkårens ångspruta 

icke till nöjes, enär den befanns för svag att trycka upp vatten f rån 

sjöstranden till brandstället. 
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värdet eiier Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandom-
försäkringsbe-

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

för fast egendom 3mf 8,566,323: — 

för lösegendom „ 433,955: — 4,000,278: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom &mf 60,697:66 

för lösegendom „ 32,089:76 92,787:42 

s å l e d e s 2 , 3 2 ° / 0 a f e g e n d o m s v ä r d e t . 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den utom brandområdet genom 

eldsvådor skadade egendomen uppgick till: 

för fast egendom 3mf. 112,600: — 

för lösegendom „ 39,500: — 152,100: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för fast egendom Smf. 46,141:82 

för lösegendom • . „ 3,962:23 50,074:05 

således 32,92 % egendomsvärdet. 

Af de inom brandområdet timade brandskadorna belöper sig en-

samt å Berghäll 41,425: 90, motsvarande ett försäkringsvärde af 150,100 

mark. Skulle detta brandskadebelopp icke medtagas i räkningen komme 

procentsatsen för staden att nedgå till 1,33 °/o-

Brandskadeersättningar hafva utbetalts af utländska bolag med 

51,033 mark och af inhemska bolag med 91,828 mark 47 penni. 

För öfrigt hänvisas till de tabellariska sammandrag, hvilka äro 

vidfogade denna berättelse. 

Brandteiegra- Brandtelegrafen har under året fungerat så väl man öfverhufvud-
fen. 

taget kan begära under nuvarande förhållanden. Vid de hvarannan 

dag verkstälda afprofningarna med brandklockorna har uti 94 fall sig-

nal uteblifvit till följd af kontakt med andra ledningar, skorstenar och 

dylikt. Af enahanda orsak har den emellan branddepoterne dragna 

telegrafledningen i 21 fall varit i olag. Deremot hafva, i de fall då 

brandklockorna anlitats för signalering af utbruten eldsvåda, desamma 

städse befunnit sig i brukbart skick. 

Brandmanska- Med brandmanskapet hafva, såvidt omständigheterna det medgif-pets öfning. ° ° 
vit, öfningar anstälts hvarje helgfri dag utom lördagarne, som varit 
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anslagna till skurning och rengöring af logement- och redskapslokaler, 

generalputsning af redskapen och badstugugång. Öfningarna hafva re-

gelbundet försiggått två gånger om dagen eller om morgnarne, då man-

skapet öfvats i gymnastik, samt om middagarne, då exercis i det fr ia 

med eldsläckningsmaterielen egt rum. Yid olämplig väderlek hafva öf-

ningarna i det fria ersatts med instruktionsöfningar inom hus. Dess-

utom hafva anordnats kurser, vid hvilka manskapet undervisats i läs-

ning, skrifning och räkning. 

Under året har uppförts ett stighus vid hufvudstationen, hvarjemte uppförandet af 
ett stighus och 

till samma station uppköpts en häst. inköp af en häst 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i t lU llu^™dstatl° 

sin vård, har för öfrigt tillökts för ett värde af 1,976 mark 20 penni, Eldsläcknin&s-' ° materielen. 

medan inventarier afskrifvits eller deras värden nedsatts för ett värde 

af 399 mark, och uppgick värdet af berörda lösegendom den 2 Januar i 

innevarande år till 79,296 mark 5 penni. 

Manskapets helsotillstånd har under året varit tillfredsställande. Brandmanska-o # e pets lielsotill-

A sjukhus hafva varit intagna 3 man under sammanlagdt 100 sjukda- stånd, 

gar. Af nämnda sjukdomsfall hafva två utgjorts af veneriska åkom-

mor, till hvilkas botande åtgått 55 dagar. Derjemte har för mindre 

sjukdomsfall läkare anlitats 30 gånger. Den från årets början införda 

månatliga läkarebesigtningen har visat sig vara ändamålsenlig och be-

höflig. 

I plikter för diverse förseelser har af brandmäns aflöning inne- Plikter. 

hållits 130 mark, som inlevererats till stadskassan. 

Af Städernas Allmänna Brandstodsbolag i Finland har brandkå- Premier. 

ren som erkännande för släckningsarbetet vid ofvanberörda eldsvåda i 

gården N:o 15 och 17 vid Skilnadsgatan få t t emottaga 200 mark. 
Brandkommissionen har under året haf t 11 sammanträden." Brandkommis-

sionens samman-
träden. 


