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IV. Inqvarter ingsnämnden. 

Inqvarfceringsnämndens till Drätselkammaren afgifna årsberättelse för 

1896 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 förliclet 

år 1896. 

Vid den 19 December 1895 anstäldt val hafva Stadsfullmäktige ut- Nämndens ieda-
·? , . möter och tjen-

sett till ordförande i Inqvarteringsnämnden för 1896 Otverstelöjtnanten stemän. 

G. E. M. af Enehjelm och till ledamot efter Hofrådet G. Toppelius, hvil-

ken undanbedt sig åter val, Körsnären A. Lundqvist samt till supplean-

ter Bankbokhållaren W. Cederholm och Bankkassören L. Jägerskjöld, 

hvarhos från föregående år qvarstod som ledamot i Nämnden Ofversten 

A. Moberg. Sekreterare- och kamreraregöromålen hafva fortfarande be-

stridts af Kollegiiassessorn B. Siren, Qvartermästarebefattningen af Uni-

versitetsnotarien E. af Forselles samt translatorsgöromålen, efter det Ge-

neralmajoren A. Tavaststjerna med döden afgått, af Kollegiiregistratorn 

A. Dittmar. 

Under år 1896 har till Nämnden inkommit 286 skrifvelser och re- Antalet ären-

misser från Kommendanten, 1 från Guvernören i länet, 5 från Magistra-

ten och 2 från Drätselkammaren, eller sålunda inalles 294 skrifvelser. 

För handläggning af dessa och öfriga å Nämnden ankommande åtgär-

der har Nämndens ordförande, Sekreteraren och Qvartermästaren under 

en timmes tid hvarje söckendag uppvaktat å Nämndens embetslokal, hvar-

förutom Nämnden sammanträdt 12 gånger, vid hvilka sammankomster 

antalet paragrafer uppgått till inalles 278 eller i medeltal omkring 23 

ärenden på hvarje sammanträde. 

De utgångna expeditionerna, förutom reqvisitioner och anordningar, 

uppgingo under året till 96. 

Då Nämndens räkenskaper och utgiftsstat är beräknad och afslutas 

för kalenderåret, har Nämnden, ehuruväl de för natura inqvarteringen 

behöfliga qvarteren äro upphyrda för hyresåret, här upptagit kostnaden 

för desamma till så stor del, som under året i verkligheten för dessa qvar-

ter utbetalts. Och utvisar nedanstående tablå och beräkning ej mindre 

antalet personer och militära inrättningar, som åtnjutit natura inqvarte-
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ring, än för dem upphyrda rum. Hyresmedlen i stället för natura qvar-

ter der emot utanordnas vid utgången af hvarje månad, i grund af Kom-

mendantens afgifna förteckningar. För större åskådlighet äro dessa ut-

gifter sammanstälda i följande tabellariska form. 

utanordnade A. Hyresmedel. Inqvarteringsnämnden har åt nedanstående antal 
hyresmedel. i - t · · · n 

muitärpersoner och militära inrättningar vid den härstädes förlagda ryska 

militär under år 1896 utanordnat hyresmedel, enligt faststälcl tariff, till 

följande belopp, nemligen: 

För Januari månad 

55 Februari „ 

55 Mars „ 

?! April „ 

5} Maj-

>5 Juni „ 
Juli „ 
Augusti „ „ September „ 

il Oktober „ 

y. November „ 

j; December „ 

A n t a l 

Generaler 

gifta ogifta 

5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Stabs- och öf-
verofficerare 
samt deras 
vederlikar 

gifta ogifta 

67 
69 
68 
69 
70 
71 
70 
70 
66 
67 
67 
65 

53 
51 
52 
52 
53 
93 
80 
92 
46 
59 
47 
51 

Underbefäl 
ocli 

manskap 

gifta ogifta 

18 
20 
20 
19 
19 
16 
20 
20 
16 
17 
17 
16 

54 
48 
50 
49 
48 
53 
52 
53 
56 
57 
56 
55 

p5: b* ct-
P g Br. 
w B' no 

' S P O 
o o B' 

Summa 198.535 56 

Af de utbetalta hyresmedlen har vederbörande befäl till Nämnden 

återburit för mycket utreqvirerade belopp för särskilda officerare m. fl. 

med inalles Fmk 907: 59 hvilka medel blifvit till Drätselkontoret inleve-

rerade medelst skilda revTersal. 

Anmärkning: Möjligen hafva några poster direkte f rån trupperna 

återburits till Drätselkontoret, ehuru Nämnden derom icke blifvit under-

rättad. 

De för år 1896 utbetalta hyresmedlen torde alltså rätteligen utgöra 

Fmk 197,627:97. 

Natura qvarter B . Qvcirter i stället för hyresmedel. Åt följande antal militärperso-

°Ch härför^611 n e r o c ' 1 E l i t ä r a inrättningar vid ryska militären har Nämnden under år 

1896 anvisat qvarter, enligt gällande inqvarteringsreglemente: 
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Under tiden 1 Januari—1 Juni 1896 . . 
Under tiden 1 Juni till och med 31 De-

cember 1896 

Ofverbefäl 
Underbefäl 

och 
manskap 

M
ilitär; 

bönehu 

B
onings- och 
em

b
etsru

m
 

R
um

 
fö

r b
e-

tjen
in

g och 
kök 

gifta ogifta gifta ogifta 
m go 

B
onings- och 
em

b
etsru

m
 

R
um

 
fö

r b
e-

tjen
in

g och 
kök 

— — 9 38 2 23 11 

— • — 13 25 2 25 13 

Dessutom har Nämnden under 1896 anvisat bostad åt följande i 

tillfälliga tjensteuppdrag till Helsingfors för kortare tid kommenderade 

militärpersoner: 

I den för ändamålet aftalade lokal i Societetshuset 3 

Stabs- och Öfver-
officerare samt 

deras veder-
likar. 

29 

Kostnaden för natura inqvarteringen utgjorde för år 1896: 

I hyror för lokaler Smf 7,059: 90 

D:o d:o d:o för tillfällig inkvartering . „ 341: 60 

För björkved till eldning af boningsrum m. fl „ 871: 76 

„ barrved till matkokning och brödbakning „ 95: 27 

„ l j u s „ 191:29 

„ halm till bäddar åt underbefäl och m a n s k a p . . . . „ 124: 10 

Summa 9mf 8,683: 92 

Från denna summa bör dock afdragas den del af kostnaden för 

ved och ljus under år 1895, uppgående till 400 mark 87 penni, hvarå 

räkningar först under år 1896 ingifvits och betalts, hvarföre natura in-

qvarteringen sålunda för sistlidet år rätteligen kostat 8,283 mark 5 penni. 

Då härifrån afdrages den ersättning, som reqvirerats af ryska Riksskatt-

kammaren med 6,863 mark 50 penni, uppstår en skilnad af Fmk 1,419: 55, 

som således utgör stadens förlust å natura inqvarteringen. Denna för-

lust har uppstått dels däraf, att Mohamedanska bönehuset indragits från 

15 Augusti 1896, men hyran för lokalen, som i grund af tidigare reqvi-

sition var upphvrd per år, måste erläggas till 1 December samma år, 

dels äfven däraf att den faststälda tariffen för gift underbefäl och gens-

darmunderofficerare upptager endast 16 mark för de förra och 15 mark 

för gensdarmunderofiicer, hvilka belopp äro alldeles för ringa för upp-

21 
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Kostnaderna for 
Nämnden. 

hyrande af ett rum med del i k|ök, som i verkligheten icke kan erhållas 

under 25 mark per månad, hvartill ännu kommer ved. 

oden för Inqvarteringsnämndens tjenste-

6 &hf 7,200: — 

uppköpta inventarier för 

„ 300: — 

C. Diverse kostnader. Ar\ 

män och vaktmästare för år 189 

Kansliexpenser och under året 

Nämnden 

Sammandrag af Sammandrag af kostnaderna för 
kostnaderna. , 

fors U 

A. Utbetalta hyresmedel 

B. Kostnaden för anvisade qvarter i stället för hyres-

medel 

C. Diverse kostnader. . . 

Der 

Ryska Riksskattkammarens 

för utbetalta hyresmedel . . 

„ anvisade qvarter i stället föl 

samt å expenseanslaget vid året 

Summa 7,500: — 

ryska· militärens inqvartering i Helsing-

nder år 1896: 

Sinf 197,627:97 

8,283: 05 

7,500: — 

Summa $7iif 213,411:02 

ifrån afgår: 

ersättning: 

. . . . . . 197,627:97 

hyresmedel . . 6,863: 50 

s slut återburna 79: 60 204 571: 07 

Den kostnad, som kommunen fått vidkännas för hela in-

qvarteringen under år 1896 utgör alltså 9mf. 8,839: 95" 


