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IV. Inqvarteringsnämnden. 

Inqvarteringsnämndens till Drätselkammaren afgifna årsberättelse 

för 1893 är af följande lydelse: 

„I enlighet med föreskriften i § 8 af det för Inqvarteringsnämn-

den faststälda reglemente af den 25 Januari 1878 får Nämnden härmed 

äran afgifva en kort redogörelse om Nämndens verksamhet under för-

lidet år 1893. 

Yid den 13 December 1892 anstäldt val hafva Stadsfullmäktige ut-Nämndens leda" 
# möter och tjen-

sett till ordförande i Inqvarteringsnämnden för 1893 Ofverstelöjt nan- stemän. 

ten G. E. M. af Enehjelm och till ledamot Kommerserådet F. W. Grön-

qvist samt till suppleanter Hofrådet G. Toppelius och Körsnären A. 

Lundqvist, men enär Kommunalrådet Grönqvist anhållit om befrielse 

f rån uppdraget att vara ledamot i Nämnden, utsåg Fullmäktige den 21 

Mars 1893 i hans ställe suppleanten Hofrådet Toppelius samt Öfversten 

Anton Moberg till suppleant i sagda Nämnd, hvari från föregående år 

qvarstod såsom ledamot Handlanden N. Pletschikoff. Sekreterare- och 

kamreraregöromålen hafva fortfarande bestridts af Vicehäradshöfdingen 

B. Sirén, Qvartermästarebefattningen af Universitetsnotarien E. af For-

selies samt translatorsgöromålen af Generalmajoren A. Tavaststjerna. 

Under år 1893 har till Nämnden inkommit 216 skrifvelser och re- Antal ärenden m. m. 

misser f rån Kommendanten, 2 från Guvernören i länet, 5 f rån Magi-

straten och 3 från Drätselkammaren eller sålunda inalles 226 skrifvel-

ser. För handläggning af dessa och öfriga å Nämnden ankommande 

åtgärder har Nämndens ordförande, sekreterare och qvartermästaren un-

der en timmes tid hvarje söckendag uppvaktat å Nämndens embetslokal, 

hvarförutom Nämnden sammanträ dt 12 gånger, vid hvilka sammankom-

ster antalet §§ uppgått till inalles 231 eller i medeltal 19 ärenden på 

hvarje sammanträde. 

De utgångna expeditionerna, förutom reqvisitioner och anordnin-

gar, uppgingo under året till 94. 

Då Nämndens räkenskaper och utgiftsstat är beräknad och afslu-

tas för kalenderåret, har Nämnden, ehuru väl de för natura inqvarte-

ringen behöfliga qvarteren äro upphyrda för hyresåret, fördeladt loka-

lerna och kostnaden för desamma på hela året 1893, eller tiden från 

den 1 Januar i till den 1 Juni, samt f rån nämnda dag till årets utgång. 
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Och utvisar nedanstående tablå och beräkning ej mindre antalet perso-

ner och militära inrättningar, som åtnjutit natura inqvartering, än för 

dem upphyrda rum. Hyresmedlen i stället för natura qvarter deremot 

utanordnas vid utgången af hyarje månad, i grund af Kommendantens 

afgifna förteckningar. För större åskådlighet äro dessa utgifter sam-

manstälda i följande tabellariska form. 

A. Hyresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt nedanstående antal 

militärpersoner och militära inrättningar vid den i Helsingfors förlagda 

ryska militär under år 1893 utanordnat hyresmedel, enligt faststäld ta-

riff, till följande belopp: 

. n t a 1 

Generaler 

Stabs- och öf-
verofiieerare 
samt deras 
vederlikar 

Underbefäl 
och 

manskap 

M
ilitärin

ri 
n
in

g
ar 

o< 
kanslie: 

Smf p. 

gifta ogifta gifta ogifta gif ta ogifta 
h-S CD y j . 

Januar i månad . . . 5 68 49 33 46 9 16,236 60 
Februari „ . . . 5 1 70 53 33 43 9 16,441 65 
Mars „ . . . 5 — 70 50 34 43 9 16,083 85 
April „ . . . 5 — 69 51 34 43 9 16,038 55 
Maj „ . . . 5 — 69 52 32 45 9 16,013 92 
Jun i „ . . . 6 — 70 47 33 42 9 16,198 95 
Ju l i „ . . . 6 — 72 62 35 43 9 17,014 80 
August i „ . . . 6 — 68 53 32 43 9 16^412 74 
September „ . . . 6 — 69 55 32 44 9 16,383 60 
Oktober „ . . . 6 — 71 58 33 45 9 16,756 07 
November „ . . . 6 — 70 53 33 43 9 16,475 95 
Decemher „ . . . 6 — 70 56 32 44 9 16,593 33 

Summa 196,650 01 

Natura qvarter. 

Af de utbetalta hyresmedlen har vederbörande befäl till Inqvar-

teringsnämnden återburit för mycket utreqvirerade belopp för särskilda 

officerare m. fl. inalles 543 mark 57 penni, hvilka medel blifvit till Drät-

selkontoret inlevererade medelst skilda reversal. 

AnmcirJcning. Möjligen hafva några poster direkte f rån trupperna 

återburits till Drätselkontoret, ehuru Nämnden derom icke blifvit un-

derrättad. 

De för år 1893 utbetalta hyresmedlen torde alltså rätteligen utgöra 

endast 196,106 mark 44 penni. 

B. Qvarter i stället för hyresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt 

följande antal militärpersoner och militära inrättningar vid den i IJel-
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singfors förlagda ryska militär under år 1893 anvisat qvarter, enligt 

gällande inqvarteringsreglemente: 

Öfverbefäl 
Underbefäl 

och 
manskap 

M
ilitära 
n

eh
u

s 

B
o
n
in

g
s-

em
b

etsri 

R
um

 
fö

r 
tjen

in
g

 ( 
kök 

g i f t ogift gift ogift o: s o « cy 

Under tiden den 1 Januar i till 1 J u n i 
1 8 9 3 

Under tiden den 1 J u n i till och med 31 
December 1893 

1 — 1 

1 

4 4 

39 

2 

2 

16 

15 

4 

4 

Dessutom har Nämnden under år 1893 anvisat bostad åt följande 

antal i tillfälliga tjensteuppdrag till Helsingfors för kortare tid kom-

menderade militärpersoner: 

Stabs- och Öf-
verofficerare 

Generaler s a m t d e r a s 

vederlikar 

I den för ändamålet aftalade lokal i Societetshuset 7 16 

Kostnaden för natura inqvarteringen utgjorde för år 1893: Kostnaden för 

natura-inqvarte-

I hyror för lokaler 9mf 8,148:— ringen. 

D:o d:o d:o för tillfällig inqvartering ,, 448: — 

För björkved till eldning af boningsrum m. fl ,, 678: 60 

,, barrved till matkokning och brödbakning . . . . . . 121:32 

„ l j u s „ 100:92 

halm till bäddar för underbefäl och manskap . . . ,, 166:70 

Summa &nf 9,663: 54 
ti 

Då ifrån ofvannämnda årskostnad för natura inqvarteringen, 9,663 

mark 54 penni, afdrages den staden af ryska Riksskattkammaren för-

fattningsenligt tillkommande ersättning, öfver hvilken Nämnden, enligt 

för året gällande tariff, till Drätselkammaren afgifvit behöriga reqnsi-

tioner, med 7,348 mark 35 penni; äfvensom 60 mark, hvilket belopp 

Nämnden uppburit och till Drätselkontoret inlevererat i hyra för ett 

till enskild person uthyrdt ledig blifvet underofficersqvarter, uppstår en 

förlust för kommunen af 2,255 mark 19 penni på de upphyrda natura 

qvarteren, hvilken förlust föranledts deraf, att ett åt Generalmajor 

Rutschkieff upphyrdt qvaiter, efter hans af kommendering och bort-
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flyttning till annan ort under ett hälft år stod obegagnadt och icke 

heller, ehuru annons härom utfärdades, kunde uthyras f rån midten af 

året, då samtidigt flere lokaler hos enskilda stod till buds, äfvensom 

af orsak att för underbefäl och manskap anvisade lokaler icke kunnat 

anskaffas för det i hyrestariffen faststälda pris, hvarförutom nu såsom 

tillförene några lokaler tidtals under året varit upptagna af ett mindre 

antal underbefäl och manskap, än vid hyresårets ingång genom befälet 

reqvirerats. 

Diverse kostua- C. Diverse kostnader. Arvoden för Inqvarteringsnämndens tjenste-

män och vaktmästare för år 1893 $mf 7,200: — 

Kansliexpenser och under året uppköpta inventarier för 

Nämnden „ 300: — 

Summa 9mf 7,500: — 

sammandrag af Sammandrag af kostnaderna för ryska militärens inqvartering 
kostnaderna. u ' ' u , J 

i Helsingfors under år 1893. 

A. Utbetalta hyresmedel Smf 196,106:44 

B. Kostnaden för anvisade qvarter i stället för hyres-

medel „ 9,663:54 

C. Diverse kostnader „ 7,500: — 

Summa &inf 213,269 98 

Derifrån afgår. 

Ryska Eiksskattkammarens ersättning: 

för utbetalta hyresmedel 196,106: 44 

,, anvisade qvarter i stället för hyresmeeel . 7,348:85 

samt i hyra för ett rum återlevererade . . . 60: — 203,514: 79 

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

teringen under år 1893 utgör alltså Smf 9,755: 19" 


