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VIII Brandkommissionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1898 är med 

uteslutning af tabellerna, hvilka i hufvudsak återgifvas bland bilagorna, 

af följande lydelse: 

„Brandkåren har under året alarmerats 87 gånger, nemligen 57 gån- Antalet aiarme-

ger med anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 11 gan- iiga eldsvådor, 

ger för soteldar, 4 gånger för brandrök, 3 gånger för eldsken, 1 gång af 

missuppfattning, 4 gånger af okynne och 7 gånger till följd af fel i brand-

telegrafen. 

Af nämnda 57 verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 47 

inträffat inom brand området och 10 utom detsamma, 29 uppstått i trä-

och 23 i stenhus, 1 å ångfartyg, 1 i brandgång, 1 i soplåda å gårdsplan, 

1 å trästakett och 1 å gräslinda på gårdsplan, 7 timat i Januari, 7 i Feb-

ruari, 4 i Mars, 6 i april, 1 i Maj, 6 i Juni, 2 i Juli, 4 i Augusti, 6 i 

September, 2 i Oktober, 5 i November och 7 i December samt 4 utbru-

tit på söndagar, 9 på måndagar, 8 på tisdagar, 13 på onsdagar, 11 på 

torsdagar, 4 på fredagar och 8 på lördagar. 

Orsaken till eldens löskomst har i 9 fall varit ovarsamt umgående Orsaken till 

med ljus, lampa eller tändstickor, i 6 kullstjelpt eller söndersprungeneMen8 loskomst' 

lampa, i 6 kol eller brand, som fallit ur eldstad, i 4 vårdslöst umgående 

med eld i närheten af eldfarliga oljor, i 3 eldblandad aska, placerad å 

olämpligt förvaringsställe, i 2 bristfälliga elektriska ljusledningar, i 2 

brinnande lampa, upphängd för nära tak, i 2 öfverhettning af rökledning, 

i 1 bristfällig rökledning, i 1 gnistor från lokomotiv och i 1 fall sjelf-

antändning genom oljedränkt sågspån; i 20 fall har orsaken till eldens 

löskomst icke blifvit fullt utredd. 

För släckande af skorstenseldar hafva dessutom vid 44 tillfällen 

mindre afdelningar af brandkåren, 2 å 3 man, utryckt. 

Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandområ- värdet eiier 

det, som till större eller mindre del skadats af elden, utgiorde: forsäkringsbe-
1 Ö J loppet af skadad 

egendom. 
för lösegendom &mf 946,650: — 

„ fast egendom „ 3,294,410: — 4,241,060: 

24 
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Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för lösegendom $mfi 38,746: 19 

„ fast egendom „ 16,668:53 55,414: 72 

således 1,31 % ^ egendomsvärdet. 

Värdet eller försäkringsbeloppet af den å stadens mark utom brand-

området genom eldsvådor till större eller mindre del skadade egendomen 

uppgick till: 

för lösegendom 9mf 160,800: — 

„ fast egendom „ 343,850: — 504,650: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för lösegendom 9mf 31,138:87 

„ fast egendom 26,334: 72 57,473: 59 

således 11,39 % af egendomsvärdet. 

Brandskadecr- Brandskadeersättningarna hafva erlagts af inhemska försäkringsbolag 

sattnmgai. ^ ^ 76,374 mark 72 penni och af utländska med 36,513 mark 59 penni, 

större eldsvådor Af eldsvådorna inom brandområdet har endast en, eldsvådan den 12 

°Cb deiiserS.llan" J u n i 1 gården N:o 11 vid Kristiansgatan, varit af större beskaffenhet. 

Dervid blefvo äfven tvänne minderåriga barn innebrända, hvilket icke 

kunde förekommas af brandkåren, enär den lokal, hvarest barnen be-

funno sig, vid brandkårens ankomst redan stod i ljusan låga. 

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

fogade denna berättelse. 

Brandteiegra- Brandtelegrafen, hvars skötsel och montering brandkåren handhar, 
fen. 

har under året fungerat tillfredsställande hvad beträffar apparaterna och 

brandskåpen af L. M. Ericssons system, hvilka delvis införts i stället för 

brandklockorna af äldre konstruktion. Tillfälliga störingar, hufvudsak-

ligast beroende på kontakter å ledningarna, hafva visserligen tidt och 

ofta egt rum; men sådant kan ej undvikas, sålänge luftledningar före-

komma. Af de 7 gånger brandkåren ryckt ut till följd af fel i brand-

telegrafen har endast i 1 fall den falska signalen härrört från de nya 

brandskåpen. För närvarande äro i staden uppstälda 27 brandskåp af 

Ericssons system och 17 brandklockor af den äldre konstruktionen. 

Brandmanska- Manskapets helsotillstånd har varit tillfredsställande. På sjukhus 
PetS

stånd0tl11' hafva dock vårdats 4 man under sammanlagd! 105 dagar. 
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Öfningarna med manskapet hafva försiggått på samma sätt och ti- Brandmanska-
pets öfningar. 

der som förut. 
Personalförändringar inom brandkåren hafva under året inträffat, i pcrsonaiforänd-

det att Underbrandmästaren Frans Sjöblom afgått och efterträdts i be- 1Ulga ' 

fattningen af Gymnastikläraren Oskar Ekman samt att Sprutmästaren 

Karl Nyström, som i 20 år tjenat vid brandverket, aflidit. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin Materialens tm 

vård, har tillökts för ett värde af 6,735 mark 25 penni, medan inventa- ounns-

rier afskrifvits för 6,234 mark 15 penni, och uppgick värdet af berörda 

lösegendom den 2 Januari innevarande år till 101,668 mark 60 penni. 
Brandkommissionen har under året haft 15 sammanträden." Brandkommis-

sionens sam 
manträden. 




