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VIII. Brandkommiss ionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1899 är 

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

gorna, af följande innehåll: 

„Brandkåren har under året alarmerats 93 gånger, nemligen 60 Antalet aiarme-

gånger med anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 13 ]iga eldsvådor, 

gånger för skorstenseldar, 5 gånger för brandrök, 7 gånger af okynne 

och 8 gånger till följd af fel i brandtelegrafen. 

Af nämnda 60 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 53-inträffat 

inom brandområdet eller 4 i l:sta, 11 i 2:dra, 6 i 3:dje, 11 i 4:de, 2 i 

5:te, 2 i 6:te, 5 i 7:nde, 2 i 8:nde, 2 i 9:nde stadsdelen och 8 i förstaden 

Berghäll samt 7 utom brandområdet eller 4 vid vestra och 3 vid östra 

chaussén, 35 uppstått i stenhus och 22 i trähus, 1 i godsvagn, 1 i sop-

låda och 1 å lastageplats, 7 timat i Januari, 5 i Februari, 3 i Mars, 1 i 

April, 3 i Maj, 3 i Juni, 6 i Juli, 4 i Augusti, 8 i September, 10 i Okto-

ber, 4 i November och 6 i December, 5 utbrutit på söndagar, 10 på 

måndagar, 11 på tisdagar, 11 på onsdagar, 7 på torsdagar, 8 på fredagar 

och 8 på lördagar samt 33 infallit på dagen, räknadt från kl. 6 f. m. 

till kl. 6 e. m., och 27 nattetid. 

Den första underrättelsen om eldens löskomst har i 33 fall anländt 

genom brandtelegrafen, i 24 fall medelst telefon och i 2 fall genom 

muntliga budbärare; i 1 fall har eldens löskomst först varsnats af utkiks-

posten på södra brandstationen. 

Orsaken till eldens löskomst har i 10 fall varit ovarsamt umgående orsaken tm 
. , , . eldens löskomst. 

med ljus, lampa eller tändstickor, i 9 fall brand eller gnistor, som fallit 

ur eldstad, i 7 fall kullstjelpt eller exploderad lampa eller petroleumkök, 

i 4 fall vårdslös tobaksrökning, i 3 fall bristfälligt uppförda eller vårds-

lös eftersyn å torkningsugnar i hus under inredning, i 2 fall kortslut-

ning af elektriska ljusledningar, i 2 fall vårdslöst umgående med eld i 

närheten af eldfarliga oljor, 1 i fall explosion af apparat för acetylen-

belysning, i 1 fall ovarsamhet vid upptinande af frusna vattenlednings-

rör, i 1 fall eld blandad aska, förvarad i träkärl, i 1 fall ovarsamhet med 
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het kolpanna vid reparation af tak, i 1 fall illa isolerad gjuteriskorsten, 

i 1 fall ventilationsrör användt till eldrör och i 1 fall mordbrand. I 16 

fall har orsaken till eldens löskomst icke blifvit fullt utredd. 

För släckande af skorstenseldar hafva dessutom vid 40 tillfällen 

mindre afdelningar af brandkåren, 2 ä 3 man utryckt. 

värdet eiiev Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandområ-
försäkrings-
beioppet af det, som till större eller mindre del skadats af elden, utgjorde: 

skadad egen-
dom. 

för lösegendom $mfi 1,226,115: — 

„ fast egendom „ 3,355,380: — 4,581,495: - -

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för lösegendom $mf 35,020:05 

„ fast egendom „ 28,671:09 63,691:14 

således 1,39 % af 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 3mfi 241,150: — 

„ fast egendom . . - „ 576,870: — 818,020: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för lösegendom . 9mf 148,083:58 

„ fast egendom 219,718:06 367,801:46 

således 44,96 °/0 af egendomsvärdet. 

För öfrigt hänvisas till de tabellariska sammandrag, hvil ka är o 

bifogade denna berättelse, 

olyckshändelse. y ^ utryckning till en eldsvåda i ett lider å Kampmalmen blef i 

följd deraf att stenläggningen å ett ställe på Vestra Henriksgatan var 

upprifven utan att stället utmärkts med varningslykta, en brandkonsta-

pel slungad f rån åkdonet, hvarvid han fick kontusioner, som gjorde ho-

nom oförmögen till tjenstgöring under två månaders tid. 
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Brandtelegrafen, hvars skötsel och montering handhafts af brand- Brandteiegra-

kårspersonalen, har fungerat tillfredsställande såvidt beträffande nya bran-

skåpen af L. M. Ericssons system, ity att af de 8 fall, vid hvilka brand-

kåren utryckt i följd af fel i brandtelegrafen, endast i 1 fall den orik_ 

tiga signalen härrört från berörda brandskåp Med anledning af förse-

nad leverans af nya brandskåp hafva 17 af de gamla brandklockorna 

ännu varit i bruk under året. 

I brandkårens verkstäder hafva sysselsatts fem man, nemligen tre Brandverkets 
J
 m ° verkstäder. 

med smed- och filarearbeten, en med skomakeri och en med skrädderi. 

Alla remontarbeten å eldsläckningsmaterielen hafva utförts likasom ock 

skoningen af brandkårens hästar verkstälts af brandkårspersonalen. 
Ofningarna med brandmanskapet hafva försiggått på samma sätt Biandmanska-

pets öfningar. 
och tider som förut. 

Manskapets helsotillstånd har varit godt. Brandmanska-

pets helso-
tillstånd. 

Såsom erkännande och uppmuntran har brandkåren under året fått Belöningar, 

emottaga af Brandstodsbolaget Salamander 100 mark, af Städernas all-

männa brandstodsbolag likaledes 100 mark samt af enskild person äfvenså 

100 mark. Dessa medel hafva användts till inköp af böcker till brand-

kårens bibliotek. 

Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i Brandkårens 
lösegendom. 

sin vård, har tillökts för ett värde af 4,607 mark 90 penni, medan in-

ventarier afskrifvits för 4,011 mark 85 penni, och uppgick värdet af 

berörda lösegendom den 2 Januari innevarande år till 102,264 mark 

65 penni. 
Brandkommissionen har under året haft 13 sammanträden." Brandkommis-

sionens 
sammanträden. 


