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IV. Inkvarteringsnämden. 

Inkvarteringsnämdens för år 1892 aflemnade berättelser lyder som 

följer: 

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

faststälda reglemente af den 25 Januari 1878, får nämden härmed äran 

afgifva en kort redogörelse om nämdens verksamhet under förlidet år 1892. 

Nämndens leda- Vid den 15 December 1891 anstäldt val hafva Stadsfullmäktige, se-
möter och tjän- i _ T ^ T \ / T T T I ' O 

steman. dan (Jtverste k . Mansner undanbedt sig återval, till ledamöter i nämden 

för 1892 samt de två följande åren utsett Handlanden N. Pletschikoff, 

till ordförande för 1892 Öfverstelöjtnanten G. E. M. af Enehjelm och till 

suppleanter under samma tid Körsnären Anton Lundqvist och Hofrådet 

Georg Toppelius, hvarhos från föregående år kvarstod såsom ledamot i 

Inkvarteringsnämden Kollegiiassessorn E. A. Kjöllerfeldt. Sekreterare och 

kamreraregöromålen hafva fortfarande bestridts af Vicehäradshöfdingen 

B. Siren, kvartermästarebefattningen af Universitetsnotarien E. af For-

selies samt translatorsgöromålen af Generalmajoren A. Tavaststjerna. 

Antal ärenden Under år 1892 hafva till nämden inkommit 353 skrifvelser och remis-

ser från Kommendanten, 2 från Guvernören i länet, 1 från Stadsfullmäk-

tige, 4 från Magistraten och 3 från Drätselkammaren samt 1 ansökan från 

enskild person, eller sålunda inalles 364 skrifvelser. För handläggning af 

dessa och öfriga å nämden ankommande åtgärder har nämden samman-

trädt 12 gånger, vid hvilka sammankomster antalet §§ uppgått till inalles 

334 eller i medeltal 28 ärenden på hvarje sammanträde. 

De utgångna expeditionerna, förutom rekvisitioner och anordningar, 

uppgingo under året till 114. 

Då nämdens räkenskaper och utgiftsstat är beräknad och afslutas 

för kalenderåret-, har nämden, ehuruväl de för natura inkvarteringen be-

höfliga kvarteren äro upphyrda för hyreåret, fördelat lokalerna och kost-

naden för desamma på hela året 1892, eller tiden från den 1 Januari till 

den 1 Juni samt från nämda dag till årets utgång; och utvisar nedan-

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

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

Hyresmedlen i stället för natura kvarter däremot utanordnades vid utgån-

gen af hvarje månad, i grund af Kommendantens afgifna förteckningar. 

För större åskådlighet äro dessa utgifter sammanstälda i följande tabella-

riska form. 
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A. Hyresmedel. 

Inkvarteringsnämden har åt nedanstående antal militärpersoner och utanorcinadehy-
resmeclel. 

militära inrättningar vid den i Helsingfors förlagda ryska militär under 

år 1892 utanordnat hyresmedel, enligt faststäld tariff, till följande belopp : 

A n t a 1 

Generaler 

Stabs- och öf-
veroffioerare 
samt deras 
vederlikar 

Underbefäl 
och 

manskap 

M
ilitärinrätt-

ningar och 
kanslier 

Smf p. 

gifta ogifta gifta ogifta gifta ogifta 
M

ilitärinrätt-
ningar och 

kanslier 
För Januari månad . . . 

„ Februari „ . . . 
„ Mars „ . . . 
» April „ . . . 
„ Maj „ . . . 
„ Juni „ . . . 
„ Juli „ . . . 
„ Augusti „ . . . 
„ September „ . . . 
„ Oktober „ . . . 
„ November „ . . . 
„ December „ . . . 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 

1 
1 
1 

1 

4 

79 
82 
81 
82 
82 

102 
102 
103 
80 
98 
65 
68 

70 
69 
70 
66 
67 
93 
98 

103 
72 
93 
63 
50 

45 
50 
45 
47 
46 
59 
65 
66 
49 
48 
35 
34 

52 
51 
48 
50 
50 
54 
55 
48 
46 
48 
49 
47 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 

19,121 
18,929 
18,984 
18,993 
19,360 
21,785 
24,158 
23,458 
19,849 
19,592 
16,438 
15,773 

88 
51 
49 
43 
27 
93 

82 
55 
63 
45 

Summa 236,445 96 

Af de utbetalta hyresmedlen har vederbörande befäl till Inkvarte-

teringsnämden åter burit för mycket utrekvirerade belopp för särskilda 

officerare m. fl. med inalles 441 mk 77 p., hvilka medel blifvit till Drät-

selkontoret inlevererade medelst skilda reversal. 

Anmärkning: Möjligen hafva några poster direkte från trupperna 

återburits till Drätselkontoret, ehuru nämden därom icke blifvit under-

rättad. 

De för år år 1892 utbetalta hyresmedlen torde alltså rätteligen ut-

göra endast 236,004 mk 19 penni. 

B. Kvarter i stället för hyresmedel. 

Inkvarteringsnämden har åt följande antal militärpersoner och mili-Kvarter i stäiiet 

tära inrättningar vid den i Helsingfors förlagda ryska militär under år * 

1892 anvisat kvarter enligt gällande inkvarteringsreglemente; 
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Öfverbefål 
Underbefäl 

och 
manskap 

M
ilitära 

rättningar 
nehus m

. 

B
onings-
em

betsri 

P f 

gift ogift gift ogift B §• T' 
B g 

uT1 I-0-
p^ <p 

Under tiden den 1 Januari till 1 Juni 
1892 

Under tiden den 1 Juni till och med 31 
December 1892 

3 

2 

— 5 

3 

37 

34 

2 

2 

36 

36 

7 

7 

Dessutom har Inkvarteringsnämden under året 1892 anvisat bostad 

åt följande antal i tillfälliga tjänsteuppdrag till Helsingfors för kortare 

tid kommenderade militärpersoner: 

Stabs- och Öf-
verofficerare 

Generaler s a m t d e r a g 

vederlikar 

I den för ändamålet aftalade lokal i Societetshuset 1 98 

Kostnaden för Kostnaden för natura inkvarteringen utgjorde för år 1892: 
natura-inkvarte-

ringen. 
I hyror för lokaler $mf 12,149: — 
D:o d:o d:o för tillfällig inkvartering „ 1,04.8: — 

För björkved till eldning af boningsrum 1,018: 05 

„ barrved till matkokning och brödbakning „ 409: 77 

„ ljus „ 59:40 

„ halm till bäddar åt underbefäl och manskap . . . „ 166:66 

Summa 5%: 14,850: 88 
Då ifrån ofvannämda årskostnad för natura inkvarteringen 14,850 

mk 88 p., afdrages den staden af ryska Riksskattkammaren författnings-

enligt tillkommande ersättning, öfver hvilken nämden, enligt för året 

gällande tariff, till Drätselkammaren afgifvit behöriga rekvisitioner, med 

13,721 mk äfvensom för ved återlevererade 30 mk, uppstår en förlust för 

kommunen af 1,099 mk 88 p. på ett generalskvarter äfvensom på de för 

underbefäl och manskap upphyrda lokaler, emedan sådana för det i hy-

restariffen faststälda priset icke kunnat anskaffas samt äfven några loka-

ler under året tidtals varit upptagna af ett mindre antal underbefäl och 

manskap, än vid upphyrandet beräknats, och ett reservrum för sådana 

personer alltid måste hållas i beredskap, hvarjemte dessutom utgifvits 

halm för genomtågande trupper, för hvilken ersättning icke erhålles. 
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Diverse kostna-
der. 

C. Diverse kostnader. 

Arvoden för Inkvarteringsnämdens tjänstemän och. vakt-

mästare för år 1892 &nf. 7/200: • 

Kansliexpenser och under året uppköpta inventarier för 

nämden . . . „ 701:50 

Summa 9mf 7,901:5o 

Sammandrag af kostnaderna för ryska militärens inkvarterinq i Helsingfors sammandrag af 
'J 1 t u J J! kostnaderna. 

nnder år 1892: 

A. Utbetalta hyresmedel 9mfi 236,004: 19 

B. Kostnaden för anvisade kvarter i stället för hyres-

medel „ 14,850:88 

C. Diverse kostnader „ 7,901:50 

Summa $mfi 258,756: 57 

Därifrån afgår: 

Ryska riksskattkammarens ersättning: 

för utbetalta hyresmedel 236,004: 19 

„ anvisade kvarter i stället för hyresmedel 13,721: — 

„ ved återlevererade 30:— 249,755:19 

Den kostnad, som kommunen fått vidkännas för hela in-

kvarteringen under år 1892 utgör alltså . . . &mfi 9,001:38" 

V. Förmyndarenämden. 

Förmyndarenämdens till Stadsfullmäktige för 1892 afgifna berättelse 

är af följande lydelse: 

„Till fullgörande af den Förmyndarenämden åliggande skyldighet att 

till Herrar Stadsfullmäktige afgifva berättelse om sin värksamhet under 

nysslidna år 1892 får nämden härhos anmäla: 

l:o) att de å nämden ankommande göromål varit emellan nämdens Nämdens leda-

ledamöter fördelade på enahanda sätt som under föregående år; betsfördeining. 

2:o) att nämdens förteckningar för ifrågavarande år upptagit 154 Antalet förmyn-

tillförordnade förmyndare, 20 kuratorer och 125 s. k. naturliga för-

myndare ; 

3:o) att de under året från pastorsembetena i stadens svensk-finska Antalet sterbims 

och tyska församlingar ankomna förteckningar öfver personer, som afli- m6d tj™.„ndlffa 




