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VIII. Brandkommiss ionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd ocli förvaltning under år 1897 är med 

uteslutning af tabellerna, hvilka i hufvuclsak återgifvas bland bilagorna 

af följande lydelse: 

Antalet aiarme- „Brandkåren liar under året alarmerats 72 gånger, nemligen 56 gån-
ringar och verk- _ ° ° ° 0 

liga eldsvådor, ger med anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 5 gån-

ger för soteld, 2 gånger för brandrök, 2 gånger af okynne och. 7 gånger 

till följd af fel i brandtelegrafen. 

Af nämnda 56 verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 4 

inträffat i l:sta, 4 i 2:clra, 3 i 3:clje, 14 i 4:cle, 2 i 5:te, 1 i 6:te, 10 i 7:de, 

2 i 8:de och 2 i 9:de stadsdelen, 6 i förstaden Berghäll, 5 i Sörnäs och 

3 i Tölö eller således 48 inom brandområdet och 8 utom detsamma, 30 

uppstått i trä- och 23 i stenhus, 1 ombord å fartyg, 1 i en saluvagn och 

1 i en spånhop, 9 timat i Januari, 7 i Februari, 4 i Mars, 2 i April, 1 i 

Maj, 7 i Juni, 2 i Juli, 6 i Augusti, 1 i September, 5 i Oktober, 7 i No-

vember och 5 i December, 5 utbrutit på söndagar, 4 på måndagar, 8 på 

tisdagar, 9 på onsdagar, 11 på torsdagar, 10 på fredagar och 9 på lör-

dagar samt 32 yppats på dagen, räknaclt från klockan 6 f. m. till klockan 

6 e. m., och 24 nattetid. 

Den första underrättelsen om eldens löskomst har i 24 fall anländt 

med brandtelegrafen, i 20 fall med telefon och i 11 fall genom muntliga 

bud; i 1 fall har utkiksposten på södra brandstationen först varsnat el-

dens utbrott. 

orsaken tin ei- Orsaken till eldens löskomst har i 20 fall varit ovarsamt hanclterande dens löskomst. 

af ljus, lampa eller tändstickor, i 13 brand, som fallit ur eldstad, i 3 brist-

fällig eldstad eller rö.kledning, i 3 o varsamhet vid upptinande af frusna 

vattenledningsrör, i 3 vårdslöshet vid handtering af eldfarliga oljor, i 2 

gasexplosion, i 1 vårdslös tobaksrökning och i 1 fall eldblanclad aska, 

placerad i förvaringskärl af trä, i 10 fall har orsaken till eldens löskomst 

icke blifvit fullt utredd. 

För släckande af soteldar hafva dessutom vicl 53 tillfällen mindre 

afdelningar af brandkåren, bestående af 2 å 3 man, utryckt. 
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Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandom-värdet eller för" 
° 1 1 säkringsbelop-

rådet, som till större eller mindre del skadats af elden utgjorde: p e t af skadad 
egendom 

för fast egendom $mf 2,139,130: — 

„ lösegendom „ 1,154,950: — 3,294,080: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för fast egendom Smfi 75,604: 17 

„ lösegendom „ JL8^389:67 93,993:84 

således 2,85 °/o a f egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet af den å stadens mark utom brand-

området genom eldsvådor till större eller mindre del skadade egendomen 

uppgick till: 

för fast egendom STnf 154,100: — 

„ lösegendom „ 287,225: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för fast egendom Smf 29,050:35 

„ lösegendom „ 37,362:36 66,412:71 

således 23,12 °/0 af egendomsvärdet . 

Brandskadeersättningarna hafva erlagts af utländska försäkringsbolag Brandskadeer-
c sättningar. 

med 111,558 mark 12 penni och af inhemska med 48,123 mark 43 penni. 

Värdet af den genom elden förstörda oförsäkrade egendomen uppgick till 

725 mark. 
Olyckshändelser hafva under året inträffat vid f}Tra eldsvådor, nem- olyckshändel-

ser. 
ligen vid eldtillbudet i gården N:o 7 vid Högbergsgatan den 3 Februari, 

då en tjenarinna illa brände sin ena hand, vid eldsvådan å villaområdet 

Sandnäs den 8 Juni, hvarvid en arbetare erhöll så svåra brännsår, att 

han dagen derpå afled, vid gasexplosionen i gården N:o 1 vid Bergmans-

gatan den 27 Augusti, då en tjenarinna brände sig så illa, att hon kort 

derefter dog, samt vid gasexplosionen i sistsagde gård clen 15 September, 

hvarvid gårdskarlen erhöll brännsår i ansigtet och på ena handen. 

Bland större eldsvådor under året märkas branden å „Alphyddan" St;jn'® eidsvå-

den 10 November och eldsvådan i Handlanden Julius Tallbergs under 

byggnad varande hus å Skatuclclen den 21 December. Beträffande sist-
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berörda eldsvåda må nämnas att, ehuru densamma i god tid varsnats af 

nattvakten å ett annat under byggnad varande hus och denne genast 

telefonerade till Telefoncentralstationen, någon underrättelse icke från 

centralstationen meddelades ordinarie brandkåren, utan endast frivilliga 

brandkåren; först tio minuter senare erhöll ordinarie brandkåren känne-

dom om eldsvådan genom signalering från brandklocka. Att utgången 

af denna eldsvåda blifvit helt annan, om ordinarie brandkåren tio minuter 

tidigare varit på platsen, behöfver väl knappast påpekas. 

Frivilliga brand- Frivilliga brandkåren har under året deltagit i eldsläckning vid en 
kårens biträde 

vid eldsvådor. eldsvåda inom brandområdet och fyra eldsvådor utom detsamma. 

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

fogade denna berättelse. 

Brandmanska- Öfningama med brandmanskapet hafva försiggått på samma sätt pets öfningar. 

som förut, alla söckendagar med undantag af lördagen, som varit ansla-

gen till skurning af logementen, piskning och vädring af säng- och gång-

kläder samt badstugugång. 

Skötsel af eid- Monteringen af den i brandkårens värj o befintliga eldsläckningsma-släckningsmate-

rieien. terielen, skoningen af brandverkets hästar samt skötseln och underhållet 

af brandtelegrafen hafva handhafts af brandverkspersonalen. Beträffande 

brandtelegrafen kan påpekas, att de under året delvis införda nya brand-

skåpen af L. M. Ericssons system fungerat mycket bra. 

Brandmanska- Manskapets helsotillstånd har under året varit ganska tillfredsstäl-
pets helsotill-

stånd. lande. 
Gratifikationer. Såsom erkännande och uppmuntran för släckningsarbeten vid tvenne 

eldsvådor har brandkåren af enskilda personer fått emottaga gratifika-

tioner. 

Materialens tiii- j ) e n staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin ökning. 

vård, har tillökts för ett värde af 6,168 mark 75 penni, medan inventarier 

afskrifvits för 6,274 mark 10 penni, och uppgick värdet af berörda lös-

egendom den 2 Januari innevarande år till 101,167 mark 50 penni. 

Brandkommis- Brandkommissionen har under året haft 14 sammanträden." 
sionens sam-
manträden. 


