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VIII. Brandkommissionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1896 är 

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

gorna, af följande lydelse: 

„Brandkåren liar under året alarmerats 61 gånger, nemligen 37 gån- Antalet alanne-

ger med anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 9 gånger ^Tĝ eidsvåd̂ " 

för soteldar, 9 gånger till följd af fel i brandtelegrafen, 3 gånger af 

okynne, 2 gånger i anledning af brandrök och 1 gång af missförstånd. 

Af nämnda 37 verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 3 

inträffat i lista, 7 i 2idra, 3 i 3:dje, 4 i 4:de, 5 i 5:te, 2 i 6ite och 2 i 

7ide stadsdelen, 2 i förstaden Bärghäll, 5 i Sörnäs, 3 i Tölö och 1 i Hel-

singe socken (Hermanstad) eller således 28 inom brandområdet och 9 

utom detsamma; 24 uppstått i trä- och 13 i stenhus, 5 timat i Januari, 

3 i Februari, 2 i Mars, 3 i Maj, 2 i Juni, 2 i Juli, 3 i Augusti, 2 i Sep-

tember, 3. i Oktober, 6 i November och 6 i December; 5 utbrutit på sön-

dagar, 4 på måndagar, 4 på tisdagar, 7 på onsdagar, 7 på torsdagar, 4 på 

fredagar och 6 på lördagar samt 21 yppats nattetid, räknadt från klockan 

6 e. m. till klockan 6 f. m., och 16 på dagen. 

Den första underrättelsen om eldens löskomst har i 21 fall anländt 

med brandtelegrafen, i 13 fall med telefon och i 3 fall genom munt-

liga bud. 

Orsaken till eldens löskomst har i 10 fall varit ovarsamt hanclte- o r s a ken tm 

rande af ljus, lampa eller tändstickor, i 4 eldblandad aska, placerad iel(3ens loskomst· 

förvaringskärl af trä, i 3 vårdslös tobaksrökning, i 3 ur eldstad fallen 

brand, i 2 bristfällig rökledning, i 1 för stark upphettning af eldstad, i 

1 vårdslös handtering af eldfarlig olja och i 1 fall för nära eldstad upp-

hängdt draperi. I 12 fall har orsaken till eldens löskomst icke blifvit 

fullt utredd. 

Af dessa eldsvådor hafva 7 varit stora, sådana att två eller flera 

slangledningar från brandposter eller större handkraftssprutor kommit till 

användning vid eldens dämpande, 11 medelstora, sådana att en slangled-

ning från brand post eller handkraftsspruta varit nog för eldens släckande, 

samt 19 små, hvilka dämpats med vatten från pytssprutor eller varit 

släckta vid brandkårens ankomst. 
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Förutom ofvanberörda eldsvådor hafva i 29 fall mindre afdelningar 

af brandkåren, 2 ä 3 man, ryckt ut för släckande af soteldar. 

Fnviiiig-abrand- Frivilliga brandkårens biträde har icke tagits i anspråk för släckande 

vid Eldsvådor, af eldsvådor inom brandområdet, hvaremot nämnda kår deltagit i släck-

ning af par eldsvådor utom staden, 

värdet eiicr för- Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandom-
säkringsbelop- . - i - i i i p i i - t 
pet af skadad rådet, som till större eller mindre del skadats af elden, utgjorde: 

egendom. 
för fast egendom 9mfi 2,294,500: — 

„ lösegendom 1,248,950: — 3,543,450: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom 3mf 7,823:36 

„ lösegendom „ 16,374: 76 24,198: 12 

således 0,68 °/0 af egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den å stadens mark utom brand-

området genom eldsvådor till större eller mindre del skadade egendomen 

uppgick till: 

för fast egendom 3Inf 105,480: — 

„ lösegendom 72,900: — 178,380: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för fast egendom $inf 3,766: 50 

„ lösegendom „ 3,366:60 7,133:10 

således 4 % af egendomsvärdet. 

Brandskadeersättningarna hafva erlagts af utländska bolag med 

18,496 mark 43 penni och af inhemska med 10,984 mark 79 penni. Vär-

det af den genom elden förstörda oförsäkrade egendomen uppgick till 

1,850 mark. 

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

fogade denna berättelse. 

Brandmanska- Öfningarna med brandmanskapet hafva försiggått på samma sätt 
pets öfning. 

som förut, 2 å 3 timmar dagligen, utom under lördagarne, hvilka varit 

anslagna till rengöring af logementen samt badstugugång. 

Uti brandkårens verkstäder, hvarest 1 sergeant och 2 korpraler va-

rit ständigt sysselsatta, hafva förnämligast verkstälts remontarbeten å 

redskapsmaterielen. 
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Skoningen af brandverkets hästar har försiggått å egen verkstad 

samt underhållet af brandtelegrafen handhafts af brandkårspersonalen. 

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

26 fall straff, bestående i penningeböter, kommit till användning. Bötes- petS
ni*g.ia 

beloppen hafva inlevererats till stadskassan. 

Manskapets helsotillstånd har under året varit tillfredsställande. peis lielsotill-
stånd. 

Eldsläckningsmaterielen har ökats med, bland annat, en ny ång- Eids;äckning-s-

spruta jemte slangkärra och nödigt slangförråd. Brandkårens slangför- rcds^l
e.^s tlH* 

råd uppgår för närvarande till 3,365 meter. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i 

sin vård, har tillökts för ett värde af 29,311 mark 60 penni, medan in-

ventarier afskrifvits för 4,370 mark, och uppgick värdet af berörda lös-

egendom den 2 Januari innevarande år till 101,272 mark 85 penni. 

Det länge närda önskningsmålet att få norra brandstationen Om- Norra b ran ds ta-

byggd har under året förverkligats, och presenterar densamma sig nu tl0nGn^a°d
mb} gs 

såsom en tidsenlig och praktiskt inredd brandstation. 

Såsom erkännande och uppmuntran för släckningsarbeten vid elds- Brandkårens 

vådor har brandkåren af 4 enskilda personer fått emottaga gratifikationer. eiatlfikatl0nei· 
Brandkommissionen har under året haft 12 sammanträden". Brandkommis-

sionens sam-
manträden. 
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