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VI. Inqvarteringsnämnden. 

Inqvarteringsnämndens till Drätselkammaren afgifna årsberättelse för 

år 1890 är af följande lydelse: 

„I enlighet med föreskriften i § 8 af det för Inqvarteringsnämnden 

faststälda reglemente af den 25 Januari 1878 får Nämnden härmed äran 

afgifva en kort redogörelse om Nämndens verksamhet under förlidet år 1890. 

Yid den 17 December 1889 anstäldt val hafva Stadsfullmäktige tillNämndens leda-
° möter och tjen-

ledamot i Nämnden för 1 8 9 0 samt de två följande åren utsett Kolle £111- steman. 

assessorn E. A. Kjöllerfeldt samt till suppleant för året i Gårdsegaren 

K. E . Aströms ställe, hvilken afsagt sig uppdraget, Fabrikören Anton 

Lundqvist-, hvarjemte Ofverstarne F. Mansner, hvilken jemväl ånyo ut-

setts till ordförande för nu ifrågakomna år, och E. "Wärnhjelm qvarstodo 

f rån föregående år såsom ledamöter i Nämnden samt Öfverstelöjtnanten 

G. E. M. af Enehjelm såsom suppleant. Dera, och sedan Öfversten Wärn-

lijelm afsagt sig uppdraget, Stadsfullmäktige vid nyt t den 21 Januari 1890 

anstäldt val till ledamot i Nämnden utsåg suppleanten, Öfverstelöjtnanten 

af Enehjelm samt till suppleant efter denne Handlanden Julius Tallberg 

och då denne sedermera jemväl anhållit att varda f rån sysslandet befriad, 

i hans ställe handlanden N. Pletsehikoff. Sekreterare- och kamreraregö-

romålen hafva fortfarande bestridts af Yicehäradshöfdingen B. Siren, 

Qvartermästarebefattningen af Universitetsnotarien E. af Forselles samt 

translatorsgöromålen intill den 20 Mars 1890 af Öfverstelöjtnanten A. Mo-

berg samt derefter, då denne aflyttat f rån orten, af Generalmajoren A. 

Tavaststjerna. 

Under år 1890 har till Nämnden inkommit 322 skrifvelser och remis-Antale t ärenden 
m. m. 

ser f rån Kommendanten, 1 f rån Guvernören i länet, 4 f rån Stadsfullmäk-

tige, 6 f rån Magistraten och 3 f rån Drätselkammaren, eller sålunda inalles 

336 skrifvelser. För handläggning af dessa och öfriga å Nämnden an-

kommande åtgärder har Nämnden sammanträdt 15 gånger, vid hvilka 

sammankomster antalet §§ uppgåt t till inalles 364 eller i medeltal 24 ären-

den på hvar je sammanträde. 

De utgångna expeditionerna, förutom reqvisitioner och anordningar, 

uppgingo under året till 150. 

Då Nämndens räkenskaper och utgiftsstat är beräknad och afslutas 

för kalenderåret, har Nämnden, ehuruväl de for natura inqvarteringen 

behöfliga qvarteren äro upphyrda för hyresåret, fördelat lokalerna och 
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Utanordnadehy-
resinedel. 

kostnaden för desamma på hela året 1890, eller tiden f rån den 1 Januar i 

till den 1 Jun i samt f rån nämnda dag till årets slut. Och utvisar nedan-

stående tablå och beräkning ej mindre antalet personer och militära in-

rättningar, som åtnjutit natura inqvartering, än för dem upphyrda rum. 

Hyresmedlen i stället för natura qvarter deremot utanordnas vid utgån-

gen af hvar je månad, i grund af Kommendantens afgifna förteckningar. 

För större åskådlighet äro dessa utgifter sammanstälda i följande tabella-

riska form: 

A. Hyresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt nedanstående antal 

militärpersoner och militära inrättningar vid den i Helsingfors förlagda 

ryska militär under år 1890 utanordnat hyresmedel enligt faststäld tariff, 

till följande belopp: 

För j anuar i månad . . . 
„ februari „ . . . 
„ mars „ . . . 
„ april 

» maJ 
„ juni „ 
„ jul i 
„ augusti „ 
„ september „ . . . 
„ oktober „ . . . 
„ november „ . . . 
„ december ,, . . 

A n t a l 

Generaler 

g i f ta ogifta 

Stabs- och öf-
verofficerare 
samt deras 
vederlikar 

gif ta ogifta 

71 

71 
73 
72 
74 
92 
92 
93 
77 
76 

76 
77 

66 
68 
72 
69 
71 

101 
100 
106 

87 
85 
89 
92 

Underbefäl 
och 

manskap 

gif t ogift 

46 
47 
48 
48 
46 
59 
58 
59 
45 
45 
44 
46 

^a S 
P as 

B 2 o »-s O p: 

69 
62 
63 
64 
65 
70 
70 

71 
66 
67 
66 
67 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

19,225 
19,074 
19,426 
19,218 
20,520 
22,670 
24,307 
24,769 
20,207 
19,550 
19,699 
10,862 

p. 

Summa 248,533 37 

Af de utbetalta hyresmedlen har vederbörande befäl till Inqvarte-

ringsnämnden återburit för mycket utreqvirerade belopp för särskilda 

officerare m. il. med inalles 1,761 mk 93 p:i, hvilka medel blifvit till Drät-

selkontoret inlevererade medelst, skilda reversal. 

Anmärkning. Möjligen hafva några poster direkte f rån trupperna 

återburits till Drätselkontoret, ehuru Nämnden der om icke blifvit un-

derrättad. 

De för år 1890 utbetalta hyresmedlen torde alltså rätteligen utgöra 

endast 246,771 mk 44 p:i. 
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B. Qvarter i stället for huresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt föl- Qvarter 1 ställct 
^ 1 J 1 Ö för liyrcsmedel. 

jande antal militärpersoner och militära inrättningar vid den i Helsing-

fors förlagda ryska militär under år 1890 anvisat qvarter enligt gällande 

inqvarteringsr e glement e. 

Öfverbefälet 
Underbefäl 

och 
manskap 

M
ilitära 

in
-

rä
ttn

in
g

a
r, 

k
an

slier m
. m

. 
® £ c+crq CO «3 -i ' 

"TD' £ 

O: ö M-: 
o 

gif t ogift g i f t ogift 

M
ilitära 

in
-

rä
ttn

in
g

a
r, 

k
an

slier m
. m

. 

S o B o 13-
o cr tr1 ct> 

Under t iden den 1 januar i—1 juni 1890 
Under t iden den 1 juni till och med den 

31 december 1890 2 

— 1 

2 

41 

31 

2 

2 

17 

30 

4 

6 

Dessutom har inqvarteringsnämnden under året 1890 anvisat bostad 

åt följande antal i tillfälliga t jensteuppdrag till Helsingfors för kortare 

tid kommenderade militärpersoner: 
Stabs- och öf-

^ . verofficerare Generaler samt deras ve-
derlikar 

I den för ändamålet upphyrda lokal i Nya hotellet . . — 15 

I Societetshuset 2 23 

Kostnaden för natura inqvarteringen utgjorde för år 1890: Kostnaden för x natnrainqvarte-

I hyror för lokaler 9mfi 8,049: 50 ringen. 

D:o d:o d:o för tillfällig inqvartering „ 272: — 

För björkved till eldning af boningsrum „ 849: 72 

Barrved till matkokning och brödbakning „ 232: 78 

Ljus , „ 100:63 

Halm till bäddar åt underbefäl och manskap „ 56: 58 

Summa 9mf 9,561: 21 

Då ifrån ofvannämnda årskostnad för natura inqvarteringen 9,561 

mk 21 penni afdrages den staden af ryska Riksskattkammaren författ-

ningsenligt tillkommande ersättning, öfver hvilken Inqvarteringsnämnden, 

enligt för året gällande tariffer, till Drätselkammaren afgifvit behöriga 

reqvisitioner, med 8,092 mk 52 p:i, hvartill kommer 540 mark, utgörande 

ersättning för Judiska synagogans lokal under senare halfåret 1890, hvil-

ket belopp kommer att utreqvireras tillsammans med staden för inneva-

rande års förra hälf t tillkommande ersättning, eller inalles ett ersättnings-

belopp af 8,632 mk 52 p:i, uppstår en förlust för kommunen af 928 mk 

69 p:i, hvaraf belöper sig på den hos Restauratoren Haglund i Nya ho-
16 
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Diverse kostna-
der. 

tellet intill den 1 Juni 1890 upphyrda lokal för i tillfälliga tjensteären-

den resande officerare och civile t j ens teman 245 mk 65 pri och resten 

eller 683 mk 4 p:i på de för underbefäl och manskap upphyrda lokaler, 

emedan sådana för det i hyrestariffen faststälda priset icke kunnat an-

skaffas samt också deraf att några lokaler under året tidtals varit upp-

tagna af ett mindre antal underbefäl och manskap, än vid upphyrandet 

beräknats, och ett reservrum för såclana personer dessutom alltid måste 

hållas i beredskap. 

C. Diverse kostnader. Arvoden för Inqvarteringsnämndens tjenste-

män och vaktmästare för år 1890 . . . . , $nifi 7,200: — 

Kansliexpenser och under året uppköpta inventarier för 

Nämnden „ 908: 03 

Summa Smfi 8,108: 03 

sammandrag af Sammandrag af Jcostnademci för ryska militärens ingvcirterincy i Helsingfors 
kostnaderna. J ' ' u ± J JI 

under år 1890: 

A. Utbetal t a hyresmeclel 3mfi 246,771: 44 

B. Kostnaden för anvisade qvarter i stället för hyres-

medel „ 9,561: 21 

C. Diverse kostnader „ 8,108:03 

Summa Smf 264,440: 68 

Derifrån afgår: 

Ryska Riksskattkammarens ersättning: 

för utbetalta hyresmeclel 246,771:44 

„ anvisade qvarter i stället för hyresmedel . . . 8,632: 52 255,403: 96 

Den kostnad, som kommunen fåt t vidkännas för hela in-

qvarteringen under år 1890 utgör alltså Srnfi 9,036: 72" 


