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VIII. Brandkommissionen. 

Brandkommissionens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse öfver 

brandverkets i Helsingfors tillstånd och förvaltning under år 1900 är, 

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

gorna, af följande innehåll: 

Antalet alarme- „Brandkåren har under året alarmerats 92 gånger, nemligen 61 gån-

^^eidsvådon g e r m e d anledning af verkliga eldsvådor eller tillbud till dylika, 7 gån-

ger för skorstenseldar, 5 gånger för brandrök, 10 gånger af okynne, 1 

gång af missförstånd och 8 gånger till följd af fel i brandtelegrafen. 

Dessutom hafva i 37 fall mindre afdelningar af brandkåren varit utkom-

menderade för dämpande af skorstenseldar. 

Af nämnda 61 eldsvådor eller tillbud till dylika hafva 49 inträffat 

inom brandområdet och 12 utom detsamma, 30 uppstått i trähus och 25 

i stenhus, 1 å gårdsplan, 1 i jordvall, 1 i spånhög, 1 i soplåda, 1 å plank 

och 1 i skog, 6 timat i Januari, 9 i Februari, 5 i Mars, 3 i April, 6 i 

Maj, 3 i Juni, 5 i Juli, 5 i Augusti, 9 i September, 3 i Oktober, 2 i 

November och 5 i December, 8 utbrutit på söndagar, 11 på måndagar, 

7 på tisdagar, 9 på onsdagar, 8 på torsdagar, 10 på fredagar och 8 på 

lördagar samt 38 infallit på dagen, räknadt från kl. 6'f. m. till kl. 6 e. m. 

och 23 nattetid. 

Den första underrättelsen om eldens löskomst har i 31 fall anländt 

medels telefon, i 22 fall genom brandtelegrafen och i 8 fall med muntliga 

budbärare. 

orsaken tin ei- Orsaken till eldens löskomst har i 10 fall varit ur eldstad fallna 

' gnistor, kol eller brand, i 6 fall kullstjelpt eller nedfallen lampa eller 

exploderadt petroleumkök, i 3 fall ovarsamt handterande af ljus eller 

lampa, i 3 fall vårdslöst umgående med tändstickor, i 3 fall oaktsamhet 

vid kokning af asfalttjära, i 2 fall öfverhettning af ugn, i 2 fall eldblan-

dad aska, placerad å olämpligt ställe, i 1 fall trävirke för nära rökled-

ning, i 1 fall sprickor i rökledning, i 1 fall vårdslöst umgående med eld 

vid upptinande af frusna vattenledningsrör, i 1 fall gnistor från lokomo-

tiv, i 1 fall gnistor från ångmaskin, i 1 fall lampa upphängd för nära 

tak, i 1 fall osläckt kalk och. i 1 fall sjelfantändning genom att linolje-
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fernissa inträngt i trossbottensfyllning. I 24 fall har orsaken till eldens 

löskomst icke blifvit fullt utredd. 
Värdet eller försäkringsbeloppet för den egendom inom brandområ- värdet eiier för-

. säkringsbelop-
det, som till större eller mindre del skadats af elden, utgjorde: pet af skadad 

egendom. 

för lösegendom Fmk 1,050,400: — 

„ fast egendom „ 4,491,700: — Fmk 5,542,100: — 

Skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp åter steg till: 

för lösegendom Fmk 58,835: 43 

„ fast egendom 30,050:83 Fmk 88,886:26 

således 1,6 procent 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 lösegendom Fmk 231,200: — 

„ fast egendom 172,800: — Fmk 404,000: — 

medan skadans storlek eller brandskadeersättningens belopp utgjorde: 

för lösegendom Fmk 40,224: 11 

„ fast egendom „ 71,331: 11 Fmk 111,555:22 

således 27,61 procent af egendomsvärdet. 

I brandskadeersättningar hafva utländska brandförsäkringsbolag ut-

betalt 152,712 mark 1 penni och inhemska bolag 44,629 mark 47 penni. 

Oförsäkrad egendom har förstörts till ett belopp af 3,100 mark. 

För öfrigt hänvisas till denna berättelse vidfogade tabellariska sam-

mandrag. 

Brandtelegrafen, hvars skötsel och montering handhafts af brand- Brandtelegra-

kårspersonalen, har fungerat tillfredställande. Störingar, hufvudsakligast c 

förorsakade af kontakter med telefontrådar, hafva visserligen stundom 

förekommit, men i betraktande af den massa luftledningar, som för när-

varande finnes i staden, kunna slika störingar näppeligen undvikas. 

Brandmanskapets helsotillstånd har varit godt. Brandmanska-
pets lielsotill-

2 4 stånd. 
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Belöningar. Såsom erkännande och uppmuntran har brandkåren för släcknings-

arbetet vid tvenne eldsvådor fått emottaga sammanlagdt 150 mark. 

Brandkårens Den staden tillhöriga lösegendom, som Brandkommissionen har i sin 

vård, har tillökts för ett värde af 18,562 mark 85 penni, medan inventa-

rier afskrifvits för 4,352 mark 20 penni, och uppgick värdet af berörda 

lösegendom den 2 Januari innevarande år till 116,475 mark 30 penni. 

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




