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VIII. Brandkommissionen. 

Brandkomraissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1895 är med 

uteslutning af tabellerna, hvilka i hufvudsak återgifvas bland bilagorna, 

af följande lydelse: 

„Brandkåren har under året alarmerats 99 gånger, nemligen 62 gän- Antalet alarme-

ger med anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 25 gån- verkngâ ids-

ger för soteldar, 7 gånger för brandrök samt 5 gånger till följd af fel i vador' 

brandtelegrafen. 

Af nämnda 62 verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 51 

förekommit inom stadens brandområde och 11 utom detsamma, 48 upp-

stått i trä- och 14 i stenhus, 7 mträffat i l:sta, 5 i 2:dra, 3 i 3:dje? 11 i 

4:de, 3 i 5:te, 7 i 6:tte, 9 i 7:de, 1 i 8:de och 3 i 9:de stadsdelen, 1 på 

Broholmen, 1 å Berghäll, 4 i Sörnäs, 4 i Tölö och 3 i Helsinge socken; 

4 timat i Januari, 11 i Februari, 2 i Mars, 7 i April, 5 i Maj, 7 i Juni, 

3 i Juli, 5 i Augusti, 5 i September, 7 i Oktober, 4 i November och 2 

i December; 10 utbrutit på söndagar, 6 på måndagar, 10 på tisdagar, 9 

på onsdagar, 7 på torsdagar, 9 på fredagar och 11 på lördagar samt 41 

yppats nattetid, räknadt från klockan 6 e. m. till klockan 6 f. m., och 

21 på dagen. 

Den första underrättelsen om eldens löskomst har i 32 fall anländt 

med brandtelegrafen, i 17 fall med telefon och i 11 fall genom muntliga 

bud; i 2 fall, hvardera utom brandområdet, har elden först varsnats af 

utkiksposten på brandtornet. 

Orsaken till eldens löskomst har i 9 fall varit ur kakelugn fallen Orsakerna till 

brand, i 8 ovarsamhet vid handtering af ljus, lampa eller tändstickor, i elkomst.°8 

4 exploderad lampa, i 3 bristfällig rökledning, i 2 ovarsamt umgående 

med eld vid upptinande af frusna vattenledningsrör, i 2 eldblandad aska 

i förvaringskärl af trä, i 2 vårdslös tobaksrökning, i 1 öfverhettning af 

eldstad, i 1 ovarsamhet vid kokning af fernissa, i 1 gnistor från skorsten, 

i 1 vase inmurad i rökledning och i ett fall mordbrand. I 27 fall har 

orsaken till eldens löskomst icke blifvit fullt utredd. 

Af dessa eldsvådor hafva 10 varit stora, sådana att två eller flere 

slangledningar från brandposter eller större handkraftssprutor kommit 

till användning vid eldens dämpande, 14 medelstora, sådana att en slang-
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ledning från brandpost eller större brandspruta varit nog för eldens släck-

ning, samt 38 små, hvilka dämpats med putsspruta eller ock varit släckta 

vid brandkårens ankomst. 

Frivill iga Frivilliga brandkårens biträde har tagits i anspråk 1 gång för elds-

buräde:vid* våda inom stadens brandområde och för 4 eldsvådor utom brandområdet, 

eldsvådor, enligt gällande brandordning, endast en mindre del af den ordinarie 

brandkåren får utrycka, 

olycksfall. Vid utryckning till en eldsvåda under året inträffade, att en brand-

spruta stjelpte, hvarvid en brandman skadades så illa, att han i följd 

deraf måste 12 dagar vårdas å sjukhus samt under 6 veckor vara befriad 

från tjenstgöringsskyldighet. 

Värdet eller Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandom-

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

för fast egendom 9mfi 1,614,700: — 

„ lösegendom „ 698,850: — 2,313,550: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom Sinfi 76,576: 67 

„ lösegendom . 87,083:49 163,660:16 

således 7,07 % af egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den å stadens mark utom brand-

området genom eldsvåda skadade egendomen uppgick till: 

för fast egendom 9mf 164,000: — 

„ lösegendom . „ 47,100: — 211,100: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättnings belopp utgjorde: 

för fast egendom ®nf 30,734:30 

„ lösegendom . . . • „ 7,635:26 38,369: 56 

således 18,18 °/o ^ egendomsvärdet. 

Af brandskadeersättningarna hafva inhemska försäkringsbolag utbe-

talt Fmk 157,448: 96 och utländska bolag Fmk 38,180:76. 

Värdet af den genom elden förstörda oförsäkrade egendomen upp-

gick till Fmk 6,400: — 

För öfrigt hänvisas till de tabellariska sammandrag, hvilka äro bi-

fogade denna berättelse. 
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Öfningarna med brandmanskapet hafva försiggått på samma sätt Brandmanska-

såsom förut å såväl för- som eftermiddagarne utom under lördagarne, 

hvilka varit anslagna till rengöring af logementen, vädring och piskning 

af säng- och gångkläder samt badstugugång. 

Brandmanskapets helsotillstånd har under året varit mycket tillfreds- Brandmanska-

ställande; på sjukhus hafva vårdats endast tvenne brandmän under sam- pe1S
stånd.1  

manlagdt 33 sjukdagar. 

För särskilda af brandmanskapet begångna fel och förseelser har i Brandmanska-

26 fall straff, bestående i penningeböter, kommit till användning. Bötes- petsJ?®®'iaff 

beloppen hafva inlevererats till stadskassan. 

Eldsläckningsmaterialien har under året ökats med, bland annat, en Eidsiäcknings-

tvåhjulig tunnspruta och en tvåhjulig vattenkärra, båda tillverkade åiedsk
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brandkårens egen verkstad. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin 

vård, har tillökts för ett värde af 4,646 mark 60 penni, medan inventa-

rier afskrifvits för 1,811 mark, och uppgick värdet af berörda lösegen-

dom den 2 Januari innevarande år till 76,331 mark 25 penni. 

Skoningen af bradverkets hästar, som förut skett vid hofbeslagsin- skoning af 

rättning ute i staden och hvarför år 1894 erlades 560 mark, har under ^ ^ u f ^ 5 

år 1895 verkstälts å egen verkstad och medtagit en utgift af endast 107 

mark samt utfallit väl. Samtliga hästar hafva försetts med nya seldon. 

Skötseln och monteringen af brandtelegrafen har handhafts af brand- Brandteiegra-

fens skötsel. verkspersonalen. 

Brandkommissionen har under året haft 13 sammanträden." Brandkommis-
sionens sam-
manträden. 


