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FÖRORD

Föreliggande tjugoandra årgång av Göteborgs kommunalkalender är i huvudsak

upprättad efter samma plan som sina föregångare och omfattar i görligaste mån

uppgifter t. o. m. den 20 april 1950; där så varit möjligt hava även senare föränd-

ringar, som kommit till statistiska byråns kännedom, inarbetats under trycknings-

arbetets fortgång.

Bland vidtagna ändringar i fråga om kalenderns uppläggning må dock nämnas, att

antalet kapitel ökats från 12 till 13 genom att åklagarmyndigheten utbrutits från

polisväsendet till ett särskilt kapitel. Därjämte har på grund av omorganisation dispen—

särcentralen överflyttats från hälsovårdsnämnden till sjukhusdirektionen.

Bland nytillkomna uppgifter och institutioner märkas bl. a. jurymän i tryckfrihets-

mål (sid. 14), Björboholmshemmet (sid. 169), Dunkehallshemmet (sid. 183), späd-

barnshemmet Solgården (sid. 269) samt Tyringehemmet (sid. 280). Av de i före-

gående årgång av kalendern upptagna stadsfullmäktiges beredningar hava fyra slut-

fört sina uppdrag, medan å andra sidan fem nya beredningar tillkommit. Antal insti-

tutioner, i vilka stadsfullmäktige äga att utse ledamöter eller revisorer. har ökats med

icke mindre än 14, bland vilka märkes regionplaneförbundet (sid. 329), motorförarnas

helnykterhetsförbund (sid. 369), befälsutbildningsförbundet (sid. 374), välfärds-

kommitte'n för sjöfolk i Göteborg (sid. 440) samt sex barnhem, två bamträdgårdar

och en barnkoloni. Genom de vidtagna åtgärderna har kalenderns omfång ökats med

19 sidor.

Till ledning vid kommunalkalenderns användning meddelas här nedan sedvanliga

upplysningar rörande planen för kalendern.

Beträffande personuppgifterna har såsom i statskalendern vederbörandes fullstän-

diga namn, yrken, titlar och födelseår angivits på varje särskilt i kalendern förekom-

mande ställe; detta närmast med hänsyn till att personregistret begränsats till att

huvudsakligen omfatta de kommunala förtroendemännen. (Angående principerna för

uppläggningen av ifrågavarande alfabetiska förteckning, se ingressen till densamma &

sid. 518.) Det (eller de) förnamn, som vederbörande använder (eller skriver sig för),

har sp ä r r ats, och vederbörande ordnas i förenämnda personregister efter detta

namn, då flera personer förekomma med samma tillnamn. Efter titulaturen har i

förekommande fall inom den borgerliga kommunen angivits, om vederbörande innehar

förtroendeuppdrag som stadsfullmäktig eller riksdagsman.

För de kommunala förtroendemännen angives efter födelseåret, dels från vilket år

vederbörande innehaft sina resp. förtroendeuppdrag samt dels, därest dessa avse viss

tidsperiod, det är tiden för resp. mandat utgår. Tidpunktenför vederbörandes suppleant-

skap i kommunala styrelser och nämnder angives inom parentes. Vidare angives,
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om, och isådant fall från vilket år, vederbörande inom en styrelse fungerar som ord-

förande, vice ordförande, kassaförvaltare, suppleant för kassaförvaltare, sekreterare

och vice sekreterare. Motsvarande uppgifter meddelas i regel även för styrelseledamöter

och suppleanter, revisorer och revisormppleanter i 5 v r i g a institutioner, med vilka

stadsfullmäktige resp. kyrkofullmäktige hava att skaffa eller där vederbörande tillsatts

av annan offentlig myndighet.

Nominativa uppgifter rörande stadens ämbets- och tjänstemän hava införts icke

blott för innehavare av mera ansvarsfyllda befattningar utan framför allt beträffande

sådana tjänstemän, med vilka allmänheten har mer eller mindre direkt att skaffa,

oberoende av anställningssätt och lönevillkor. l regel torde tjänstemän intill 17:de löne-

graden hava medtagits samt ur lägre lönegrader huvudsakligen expeditionspersonal

och vaktmästare. Efter födelseåret följer uppgift på det år, vederbörande ämbets- eller

tjänstemän tillträtt sina resp. befattningar och, därest samma eller liknande tjänst

tidigare bestritts på förordnande, även året därför inom parentes. Befattningshavarnas

benämning ansluter sig i allmänhet till den tjänsteförteckning, som finnes bifogad det

av stadsfullmäktige den 23 december 1947 antagna tjänstereglementet, som trädde i

kraft den I januari l948. För de i lönestaten upptagna ämbets- och'tjänstemännen

angivas vederbörandes lönegrad genom en siffra inom parentes i rubrikerna för resp.

befattningar.

I likhet med föregående år är i kalendern infogat ett avskiljbart blad, avsett för

beriktiganden eller förslag till förbättringar.

Göteborg i statistiska byrån i maj 1950.

WERNER GÖRANSSON

 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid.

l. Historisk översikt med särskild hänsyn till stadens styrelse och för-

valtning ............................................................ l

"ll. Länsstyrelsen (Kungl. Maizts Befallningshavande) .................... 5

lll. Göteborgs magistrat och rådhusrätt och isamband därmed stående in-

stitutioner .......................................................... 9

Magistraten ........................................................ 9

Rådhusrätten ........................................................ l 0

jurymän i trycklrihetsmål ............................................ 14

Nämndemän ........................................................ l5

Överförmyndare .................................................... l9

Fastighetsregistret .................................................... 20

Exckutionsverken .................... ,................................ 20

Upphördsverket .................................................... 23

N. Skattemyndigheterna .................................................. 25

Taxeringsnämnderna . . . .,............................................ 25

Länsprövningsnämnden .............................................. 46

Beredningen för avskrivning och avkortning av kommunalutskylder ...... 46

V. Polisväsendet ................. _....................................... 50

Poliskammaren ...................................................... 52

Poliskåren ..................... . .................................... 53

Kriminalpolisen . . . ............................................... 54

Ordonnanspolisen ............... . ..................................... 55

Centralpolisen ...................................................... 56

Huvudavdelningen ................................................ 56

Trafikavdelningen .................................................. 56

Radioexpcditionen .................................................. 57

Ridande avdelningen . .............................................. 57

Distriktspolisen ...................................................... 57

Statspolisen ........................................................ 59

Polisskolan i Göteborg .............................................. 60

Poliskollegiet i Göteborg .............................................. Öl

Göteborgs stads polisnämnd .......................................... 63

Vl. Åklagarmyndigheten .................................................. 65

Vll. Val av ledamöter till riksdagens första och andra kammare .............. 67

Första kammaren ................... .................................. 67

Andra kammaren .................................................... 67

Vlll. _ Göteborgs stadsfullmäktige ochi samband därmed stående institutioner 69

Stadsfullmäktige .................................................... 70

Sammanslutningar bland stadsfullmäktige .............................. 74

Stadslullmäktiges diskussionsklubb .................................. 74

Politiska grupper inom stadsfullmäktige .............................. 74

lX. Göteborgs stadskollegium och i samband därmed stående institutioner 75

Stadskollegiet ........................................................ 75

Stadskansliet ...................................................... 77

Statistiska byrån ....... . . . ......................... . .............. 78

 



 

 

Vl lnnehållslörteckning

 

X. Splecialstyrelser ..................................... . . . . . . . ........ 79

.Drätsel, byggnads- och brandväsende m.m. .......................... 79

Drätselkammaren .............................................. 79

Samfällda drätselkammaren .................................... 80

Drätselkammarens första avdelning ............................ 8l

Kansli- och omhudsmannahyrån . .............. . .............. 83

Drätselkontoret ............................................ 83

Budgets- och hokföringsavdelningen ........................ 83

Låne- och assuransavdelningen ............................ 84

Löne- och pensionsavdelningen ............................ 84

Stadskassan ......................... . .................... 84

Byggnadstekniska byrån (Arkitektbyrån) ........................ 84

Utredningsavdelningen ..... . .............................. 85

Ritkontoret ......................... . .................... 85

Byggnadsavdelningen ...................................... 85

Låneavdelningen .......................................... 86

Egnahemshyrån ............................................ 86

Stadsrevisorskontoret ........................................ 87

Drätselkammarens andra avdelning .............................. 88

Fastighetskontoret ........................................ 88

Kansliet .............................................. 89

Exploateringsbyrån ........ ' .............................. 89

Tekniska utredningsbyrån .............................. 90

Caturegleringshyrån .................................... 90

Hyresbyrån ............................................ 90

Underhållshyrån ........................................ 9l

lnköpsbyrån ............................................ 9l

Kamerala byrån ........................................ 92

Drätselkammarens gatunamnsheredning ........................ 92

Skogsnämnden ............................................ 92

Byggnadsnämnden ............................................ 93

Kansliet .................................................. 94

Stadsarkitektskontoret ........................................ 95

Stadsingeniörskontoret ...................................... 96

Stadsplanekontoret .......................... . ............... 98

Eldsläckningsverket .......................................... 99

Skorstenstejare .............................. . ............... 10!

Göteborgs stads auktionsverk .................................. 103

Hövågen .................................................... l05

Löne- och tiänstenämnden .................................... l05

Handels- och sjöfartsnämnden . .. . .............................. l07

Translatores publici ........................................ l08

2. Gatukontoret, hamnen och övriga affärsdrivande verk .................. 109

Catu- och Vägförvaltningen .................................... l09

Vattenverket .................................................. l lZ

Delegerade för ärenden angående gatu- och vägtörvaltningens samt

styrelsens över vattenverket gemensamma kontorspersonal ...... ll5  



 

 

l nnehållsiörteckning Vll

 

 

Göteborgs hamnstyrelse och i samband därmed stående institutioner.. 115

Hamnstyrelsen ................................................ 1 15

Kamerala avdelningen . . . . . ............................... . . 1 17

Hamnbevakningen .......................................... 1 18

Tekniska avdelningen .................................. . ..... 1 19

Färietraiiken ................ . ................................. 120

Frihamnen . ................................................. 120

Fiskhamnen ............................. . .................... 121

Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk ........................ .. 122

Gasverket .................................................... 124

Elektricitetsverket ............................................ 126

Styrelsen över Göteborgs spårvägar ......... . .................... 129

Spårvägstraiiken .............................................. l 30

Busstraiiken ............................................. . . . . . 131

Göteborgs stads renhållningsverk ................................ 136

Torg- och slakthusstyrelsen ...................................... 138

Slakthuset med tillhörande inrättningar .......................... 139

Torg och saluhallar .................................. . ....... 140

3. Styrelser och institutioner för sjukvård och sanitära förhållanden . ....... 142

Göteborgs hälsovårdsnämnd och i samband därmed stående institutioner 142

Bostadsinspektionen .......................................... 144

Göteborgs stads hälsovårdsinspektion ............................ 145

Karantäns- och desinfektionsväsendet .......................... 148

Stads- och distriktsläkare ..........' ............................ 1 48

Socialläkare .................................................. 151

Göteborgs stads delegation iör barnhygien ...................... 151

Göteborgs stadskemist ........................................ 151

Gemensamma direktionen för Göteborgs stads siukhus och i sam-

band därmed stående institutioner . ............................. 152

Sahlgrenska sjukhuset ........................................ 155

Göteborgs siuksköterskeskola . . ................................ 164

Göteborgs sinksköterskebyrå .................................... 164

Göteborgs stads laboratorium .................................. 165

Thamstorps vilo- och centralhem ................ . ............. 165

Aleiorshemmet ..................................... '........... 166

Holtermanska sjukhuset ..................................... . 166

Göteborgs barnsjukhus ....................................... . 167

Björboholmshemmet .......................................... 169

Oscar och Maria Ekmans sjukhus .............................. 170

Vasa siukhus ................................................ 170

Dispensärcentralen ............................................ 1 73

Renströmska sjukhuset .................................... . . . . 174

Romanäs sanatorium ....................................... _... 175

Sävsjö sanatorium ............................................ 175

Rävlanda sanatorium ........................................... 176

Sommarsanatoriet å Sandarna .................................. 176

Epidemisiukhuset ............................................ 177

 



Vlll lnnehållsförteckning

 

 

Fristående polikliniker, distrikts- och kommunalsköterskor, den öppna

förlossningsvården, fristående mödravårdscentraler, folktandvården 178-

Fristående polikliniker ...................................... 178

Distrikts- och kommunalsköterskor .......................... 181

Den öppna förlossningsvården ................................ 181

Fristående mödravårdscentraler .............................. 182

Dunkehallshemmet ............................................ 183

Folktandvården .............................................. 1 83

Lillhagens sjukhus ............................................. 185

Renströmska badanstalterna ...................................... 188

4. Styrelser och institutioner för undervisning, allmän kulturell verksamhet och

fysisk fostran .................................................. 190

Folkskoleväsendet ..... '. ........................................ 190

Göteborgs stads folkskolor .................................... 196

Fortsättnings- och repetitionsskolorna .......................... 205

Göteborgs praktiska mellanskolor .............................. 206

Göteborgs kommunala mellanskola (Burgårdens samrealskola) ...... 208

Majornas kommunala flickskola ................................ 209

Vasa kommunala flickskola .................................... 210

Kjellbergska kommunala flickskolan ............................ 212

Göteborgs nya elementarläroverk, kommunal flickskola ............ 213

Sigrid Rudebecks skola, kommunal flickskola .................... 214

Skolläkare .................................................... 21 6

Folkskolans tandpolikliniker .................................... 218

Göteborgs skolköksseminarium .................................. 220

Göteborgs förskoleseminarium .................................... 220

Styrelsen för förvaltning av apotekaren Fredrik Mossbergs donation .. 221

Göteborgs stads yrkesskolor ....................................... 223

Göteborgs stads aftonskolor för teknisk och merkantil utbildning .. .. 225

Slöjdföreningens skola .......................................... 226

Konstyrkesavdelningarna ....................................... 226

Specialskolorna .............................................. 226

Tekniska aftonskolorna ........................................ 226

Arkivkontoret .................................................. 227

Göteborgs stadsbibliotek ........................................ 228

Göteborgs stads folkbibliotek .................................... 231

Dicksonskafolkbiblioteket ........ 232

De mindre folkbiblioteken (filialerna) .......................... 233

Göteborgs stads läsrum ........................................ 234

Röhsska konstslöjdmuseet ........................................ 235

Göteborgs museum . ............................................ 236

De kulturhistoriska museerna .................................. 238

Historiska museet .......................................... 238

Etnografiska museet ........................................ 239

Arkeologiska museet ........................................ 239

Naturhistoriska museet ........................................ 239

Konstmuseet . ».....................................' ........... 240

 
  



 

 

 

 

lnnehållsförteckning 1X

Sjöfartsmuseet .................................................. 241

Konstnämnden ................................................ 242

Keillers park . ................................................. 243

Göteborgs botaniska trädgård .................................... 243

Göteborgs stads idrottsplatser .................................... 245

Styrelsen för Göteborgs stads samlingslokaler ...................... 247

5. Styrelser och nämnder för sociala ändamål ............................ 249

Göteborgs fattigvård ............................................ 249

Fattigvårdsbyrån . . . .— .......................................... 251

Den yttre fattigvården ........................................ 252

Den inre fattigvården .......................................... 255

Vårdhemmet Fjällbo ........................................ 256

Sprängkullshemmet .......................................... 257

Örgrytehemmet ............................................ 257

Kungsladugårdshemmet ...................................... 258

Backahemmet .............................................. 258

Hemmen för änkor ........................................ 258

Hemmet för änkemän ...................................... 259

Arbetshem ................................................ 259

Göteborgs barnavårdsnämnd .................................... 260

Barnavårdsnämndens byrå ...................................... 265

Direktörsexpeditionen ........................................ 265

Registratorsexpeditionen ...................................... 266

Sekreterareexpeditionen ...................................... 266

Avdelningen för skyddsuppfostran och samhällsvård ............. 266

Avdelningen för förebyggande verksamhet ...................... 266

Avdelningen för inspektion av fosterbarn och omhändertagna barn 266

Avdelningen för barnvaårdsmannaskap, adoptioner, mödrahjälp och

husmoderssemester ........................................ 267

Kamerala avdelningen ...................................... 268

Avdelningen för allmänna barnbidrag ........................ 269

Under barnavårdsnämnden lydande barnhem. inackorderingshem och

daghem ................................................... 269

Gullbergsbrohemmet ........................................ 269

Spädbarnshemmet Solgården ................................. 269

Vidkärrs barnhem .......................................... 269

Bö barnhem .............................................. 270

lvarsbergshemmet .......................................... 270

Hemmet Fredrique Wohlfahrts stiftelse ........................ 271

Barnavårdsnämndens inackorderingshem för pojkar . ............ 271

Barnavårdsnämndens daghem för småbarn ...................... 272

Barnavårdscentralerna .......................................... 272

Göteborgs centralråd för halvöppen barnavård .................... 275

Ungdomsråden . .............................................. 276

Styrelsen för Göteborgs stads barnkolonier ........................ 279

Tyringehemmet ................................................ 280

Mödrahjälpsnåmnden i Göteborg ................................ 281

 



 

 

)( . fnnehållsförteckning

Göteborgs stads nykterhetsnämnd ................................ 282

Nykterhetsnämndens byrå .................................... 285

Göteborgs stads natthärbärgen .................................... 285

Göteborgs stads rättshjälpsanstalt ................................ 286

Ålderdomshemmet i Göteborg ................................... 288

Göteborgs stads pensionärshem .................................. 289

Folkpensioneringen .............................................. 291

Pensionsnämndernas expedition ................................ 296

Pensionsnämnderna ............................................ 296

Arbetslöshetsnämnden . .......................................... 300

Hemhjälpsnämnden för Göteborgs stad .......................... 302

Kristidsnämnden för Göteborgs stad .............................. 304

Familjebidragsnämnden .......................................... 305

Hyresnämnden .................................................. 306

Göteborgs stads bostadsförmedling .............................. 307

Civiliörsvarsnämnden . . . .- ........................................ 308

Civilförsvarets organisation .................................... 309

Civilförsvarsbyrån .......................................... 3 1 0

Stadskollegiets generalplaneberedning ............................ 312

Göteborgs stads reklamnämnd .................................... 313

Xl. Stadsfullmäktiges kommittéer och beredningar .......................... 314

1. Permanenta kommittéer och heredningar .............................. 315

Stadsfullmäktiges valkommitté .................................. 315

Beredning för ärenden angående ansökningar om tillstånd till ut-

skänkning eller utminutering av pilsnerdricka .................... 315

Kommittén för studiekurser och resestipendier för stadens befattninga-

havare ...................................................... 316

Beredning för naturskydd ...................................... 317

2. Beredningar för administrativa m. fl. ändamål ........................ 317

Beredning för centralisering av kommunalförvaltningen i Göteborg. . . . 317

Gatuberedningen för stadens ytterområden ........................ 317

Beredning för nybyggnad till Majornas kommunala flickskola ...... 318

Beredning för undersökning om stadens framtida behov av gymna-

sielinjer ...............................................i ....... 3 18

Beredning för realskola i Lundby ................................. 319

Praktikantlöneberedningen ....................................... 319

Beredning för byggnader åt småindustrier och hantverk .............. 319

3. Beredningar för sociala ändamål .................................... 320

Beredning för anskaffande av nya natthärbärgen m. m. ................ 320

Beredning för vårdhem .......................................... 320

Beredning för segelsportens främjande ............................ 320

Beredning för barnteaterverksamhet i stadens regi ........ '............ 321

Beredning för folkrörelsearkiv .................................... 321

Beredning för skulptörklass vid musei rit- och målarskola ............ 321

Beredning om likalönsprincip för stadens manliga och kvinnliga befatt-

ningshavare .................................................. 322

Beredning för utökning av kvinnlig polispersonal .................... 322

  



 

 

innehållsförteckning Xl

 

Beredning för kommunalt inflytandepå biografverksamheten i Göteborg 322

Beredning för förbättrad kaféverksamhet ........................... 323

Beredning för fritidsverksamhet ................................... 323

Beredning för kontroll över pantlånerörelsen ........................ 323

Beredning för förbättrat arbetarskydd inom stadens verk .............. 324

Beredning för de ensamstående bostadsfråga ........................ 324

Xll. Institutioner, i vilka stadsfullmäktige äga att utse ledamöter eller re-

visorer, ävensom sådana, som av staden understödjas eller eljest äro

 

av större kommunalt intresse ........................................ 325

1. Inrättningar för kommunala ändamål samt på allmänna författningar grun-

dade institutioner .................................................. 325

Svenska stadsförbundet .......................................... 325

Svenska hamnförbundet ........................................ 328

Regionplaneförbundet ............................................ 329

Länsarbetsnämnden (Arbetsförmedlingen i Göteborgs och Bohus län) 330

Medlare i tvister mellan äkta makar .............................. 333

Länsnykterhetsnämnden .......................................... 333

Änke- och pupillkassan för Göteborgs stads befattningshavare ...... 333

De kommunalanställdas semesterhemsförening i Göteborg u.p.a. . . . . 335

Göteborgs arbetarskydds- och samaritförening ...................... 335

Gode män vid laga skifte ...................................... 336

Vattenrättsnämndeman för Göteborgs stad ........................ 337

järnvägsrådet .................................................. 337

Vägsynenämnden ................................................ 337

lnskrivningsnämnd för Västgöta-Bohus inskrivningsområde nr 17 . . . . 338

Värderingsnämnder enligt rekvisitionslagen ........................ 338

2. Institutioner för handel och annan ekonomisk verksamhet ................ 339

Handelskammaren i Göteborg .................................... 339

Svenska mässan, stiftelse ........................................ 342

Göteborgs och Bohusläns turisttrafikförening och turistbyrå i Göteborg. . 344

Aktiebolaget Göteborgs skeppsdockor .............................. 346

Huvudmän i sparbanker ........................................ 346

Göteborgs sparbank .......................................... 346

Fastighetsägarnes sparbank .................................... 347

Aktiebolaget Göteborgs tomträttskassa ............................ 347

Aktiebolaget Göteborgssystemet .................................. 348

Vinga kaféaktiebolag ............................................ 349

3. Undervisning, allmän kulturell verksamhet och fysisk fostran ............ 350

Göteborgs högskola ............................................ 350

Handelshögskolan i Göteborg .................................... 352

Göteborgs handelsinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...................... 354

Göteborgs navigationssko1a ...................................... 355

Socialinstitutet i Göteborg ...................................... 356

# 



 

Xll lnnehållslörteckning

 

Allmänna läroverken ............................................ 357

Hvitfeldtska högre allmänna läroverket .......................... 358

Vasa högre allmänna läroverk .................................. 360

Högre allmänna läroverket i Majorna i Göteborg ................ 361

Högre allmänna läroverket för flickor .......................... 361

Östra realskolan .............................................. 363

Göteborgs gymnasium för flickor (AB Sigrid Rudebecks skola) .......... 363

Göteborgs högre samskola ...................................... 364

Göteborgs arbetarinstitut ........................................ 365

Folkkonserterna .............................................. 366

Arbetarnes bildningsförbunds lokalavdelning i Göteborg ............ 367

Göteborgs folkliga musikskola .................................. 368

Nykterhetsfolkets centralförsamling ................................ 368

Motorförarnas helnykterhetsförbund ............................... 369

Sällskapet Länkarna och kamratföreningen Länken .................. 370

Nykterhetsordnarnas studiecirklar ................................ 370

Annan studieverksamhet ........................................ 370

Kristliga föreningen av unga kvinnor ............................ 371

Emanuelskyrkans ungdomsförening .............................. 371

Tjänstemännens bildningsverksamhet, lokalkommittén i Göteborg .. 371

Göteborgs studiedistrikt av studieförbundet medborgarskolan ...... 371

Göteborgsstudenternas kursverksamhet .......................... 371

Studiehemmet Nordgården ...................................... 371

Föreningen för befrämjande av handelskunskaper .................. 372

Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond .................... 372

Maria Nordenfelts högre handarbetsseminarium .................... 373

Göteborgs skrädderiskola ................................... ' ..... 374

Göteborgs befälsutbildningsförbund ................................ 374

Överskottsmedel från 1891 års industrilotteri ...................... 375

Göteborgs orkesterförening ...................................... 375

Göteborgs konserthus ................ _ .......................... 376

Aktiebolaget Göteborgs teater (Stadsteatern) ...................... 377

Stiftelsen Göteborgs stadsteater .................................. 378

Aktiebolaget Göteborgs lyriska teater (Stora teatern) ................ 379

Liseberg ...................................................... 380

Göteborgs idrottsförbund ........................................ 380

Göteborgs distrikts idrottsförbund ................................ 381

Västra Frölunda idrottsförening .................................. 382

Lingförbundet ................................................ 383

Föreningen Härskogens friluftsgård ................................ 384

Göteborgs fäktklubb ............................................ 385

4. Donationer för kulturella och allmännyttiga ändamål .................... 386

Charles Felix Lindbergs donationslond ............................ 386

Renströmska fonden ............................................ 387

Wilh. Röhss' donationsfond ...................................... 387

Olof och Caroline Wijks fond .................................... 388



 

 

lnnehållsförteckning Xlll

 

Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond .................. 389

Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond .................. 390

Eduard Magnus' musikfond ...................................... 390

Göteborgs stads teaterfond ...................................... 391

5. Barnavård och ungdoms/ryckt ...................................... 392

Föreningen Miölkdroppen ........................................ 392

Stiftelsen inackorderingshemmet för flickor ........................ 392

Frälsningsarméns inackorderingshem för unga flickor ................ 393

Frälsningsarméns barnbärbärge Morgonsol ........................ 393

Stiftelsen Ekedalens barnhem .................................... 394

Lundby barnhem ............................................... 394

Myrornas barnhem .............................................. 395

Kullensbarnhem ...... 396

Barnhemmet Solstrand .......................................... 396

Stiftelsen Carl A. Wockatz' barnhem .............................. 397

Lagermanska barnhemmet i Biörboholm (Victoriaföreningen) ........ 398

Nylösegården och Munkebäcksgården .............................. 399

Föreningen Barnavärn .......................................... 399

Barnavärn l .................................................. 400

Barnavärn ll A .............................................. 400

Barnavärn ll B ................... -........................... 400

Barnavärn lll ................................................ 400

Sällskapets för bildande av småbarnsskolor .......................... 401

Göteb'orgs bostadsföretags daghem och lekstugor ..................... 403

Annedals Barnabo och Barnabo-Furuhöid .......................... 404

Föreningen Lundby barnkrubba .................................. 405

Föreningen Lilla daghemmet .................................... 406

Praktiska hushållsskolan för flickor ................................ 406

Vasa och Johannebergs barnhem . ................................ 408

S:t Pauli och Lödöse barnhem .................................... 408

Örgryte barnavårdssällskap ...................................... 409

Gårdabo barnträdgård .......................................... 410

Norra Allégatans barnträdgård .................................... 410

Föreningen Kungsladugårds barnträdgård .......................... 411

Föreningen Utbynäs barnträdgård ................................ 411

Oscar Fredriks församlings småbarnsskola ........................ 412

Föreningen Bö lekskola ........................................ 413

Skårs barnträdgård .............................................. 413

Barnträdgården i Torp .......................................... 414

Föreningen långedrags barnträdgård .............................. 414

Österlyckans barnträdgård ....................................... 415

Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg ...... 415

Hiälpskolans sommarkolonier ...................................... 416

Hyresgästernas bavsbadsförenings u. p. a. barnkoloni ä Stora Höga. . . . 417

Stiftelsens domprosten Rexius' minne sommarkoloniverksamhet ...... 417

Västra Frölunda hyresgästförenings barnkoloniverksamhet ............ 418

 

 



 

XlV lnnehållsförteckning

 

Stiftelsen Mors vilas barnkoloni ................................... 418

Göteborgs skolförenings sommarbarnskommitté .................... 419

6. Sjukvårdsinrättningar och donationer för vård av sjuka .................... 420

Göteborgs sjukhem .............................................. 420

Carlanderska sjukhemmet ........................................ 421

Privatsanatoriet Haralds minne .................................. 422

Föreningen De lungsjukes vänner ................................ 422

Örgryte förening mot tuberkulos ................................ 423

Göteborgs lungsjukas centralförening ............................ 424

Styrsö kustsanatorium .......................................... 425

Broströmska sjukhemmet för barn ................................ 426

Änggårdens yrkesskola och ortopediska klinik (Vanföreanstalten i Göteborg) 427

james F. Dicksons minnesfond .................................. 428

Louise Ekmans donationsfond till behövande sjuka ................ 429

Dalheimers donation ............................................ 430

Donationsfonder, vilkas utdelningar ombesörjas av Göteborgs läkaresällsk. 430

Erkända sjukkassor ............................................ 431

7. Social hjälp- och understödsoerksamhel samt därtill hänförliga donationer . . . . 432

"Sociala centralbyrån ................................... -......... 432

Allmänna hjälpföreningen ........................................ 432

Sällskapet De fattiges vänner .................................... 433

Frälsningsarméns slumverksamhet ................................ 434

De arbetslösas understödsbyrå .................... '.............. 434

Föreningen Skyddsvärnet Göteborg .............................. 435

Alkoholistanstalten Västkusthemmet .............................. 436

Pensionsinrättningen för ålderstigna eller sjukliga tjänare ............ 437

Göteborgs sjuksköterskors pensions— och understödsfond ............ 437

A. ]. G. Bissmarcks understödsfond .............................. 438

Understödsfonden för Lindholmens verkstads aktiebolags arbetare. . . . 438

Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne .................. 439

Välfärdskommittén för sjöfolk i Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Söderborgska m. fl. stiftelser .................................... 440

Otto och Anna Platins fond .................................... 444

Makarna Lindeqvists donationsfonder . ............................ 444

Osbeckska fonden .............................................. 445

Ernst Hansons och Amelie Barks donationsfonder ................ 446

]. C. E.. Nolleroths donationsfond och donationen Fredrique Wohlfahrts

stiftelse ...................................................... 447

Clasefonden .................................................... 447

C. G. Cederskogs donationsfonder. . .............................. 448

Systrarna Erikssons minne ...................................... 448

lda Jonssons minne ............................................ 449

Henrika Barks minne ............................................ 449

Gustaf Malmgrens fond för behövande musici .................... 449

De blindas förening Hoppet 11. p. a............................... 450   
 



 

_f—

 

 

lnnehållsförteckning XV

Dövstumföreningen i Göteborg .................................. 45l

Stiftelsen skolhemmet för dövstumma småbarn .................... 451

Föreningen till förmån för dövstumma i fjärde distriktet ............ 452

Skol- och Vårdhemmet Stretered .................................. 452

8. Institutioner för beredande av bostäder och byggnadsverksamhetens befrämjande 454

Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse ............................ 454

Broströmska stiftelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ...................... 456

Olof och Caroline Wijks stiftelse ................................ 457

lngeborg och Knut J:son Marks stiftelse .......................... 457

Emily Dicksons stiftelse ........................................ 458

Emily Wijks stiftelse ............................................ 459

Wahlqvist-Andahls stiftelse för medelklassen ...................... 460

]. ]. Dicksons stiftelse .......................................... 460

Hyresfonden för pauvres honteux ................................ 461

Caroline Wijks sjuksköterskehem .................................. 462

Tjänarinnehetnmet i Göteborg .................................... 462

Föreningen Hospits för kvinnor ....................... . .......... 463

Eduard Magnus' minne 463

Julius Lindströms stiftelse ...................................... 464

Göteborgs stads sjömanshem .................................... 464

Stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne .............................. 465

Göteborgs bostadskreditförening .................................. 466

Bostadsföreningen Göteborg u. p. a. .............................. 466

Styrelsen för Göteborgshem .................................... 467

Göteborgs bostadsföretag, stiftelse ................................ 469

Göteborgs stads bostadsaktiebolag ................................ 470

Bostads AB. Framtiden ...................................... 471

Bostads JA.—B. Nutiden ........................................ 472

Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening i Göteborg u. p. a.. . 472

Stiftelsen bostäder åt blinda .................................... 473

Älvsborgs andelstvätt förening upa. ............................ 473

Backa andelstvätt förening u. p. a. ................................ 474

Xlll. Den kyrkliga förvaltningen .......................................... 475

Göteborgs stift ............................ : ......................... 475

De ecklesiastika boställenas förvaltning ................................ 477

Göteborgs diakonissanstalt .......................................... 478

Göteborgs stifts diakoniråd .......................................... 479

Gälelxorgs kyrkliga kommun . ........................................... 480

Allmän historik och församlingsindelning, församlingsstyrelse och tillsätt—

ning av prästerliga tjänster ...................................... 480

Kyrkofullmäktige .................................................. 483

Kyrkofullmäktiges valkommitté ...................................... 487

Byggnadskommitté för uppförande av kyrka i Johannebergs församling .. 488

Av kyrkofullmäktige utsedda revisorer ................................ 488

Kyrkonärnnden .................................................... 488

 



 

 

XVl lnnehållsförteckning

 

 

Territoriella församlingar .............................................. 490

Gustavi Domkyrkoförsamling ........................................ 490

Kristine församling ................................................ 491

Mariakyrkan .................................................... 493

Gamlestads församling .............................................. 494

Utby kyrka . .................................................... 495

Gamlestads kapell .............................................. 495

l'laga församling .................................................. 495

Masthuggs församling .............................................. 496

Oscar Fredriks församling .......................................... 497

Församlingshyddan i Oscar Fredriks församling .................... 498

Carl Johans församling ............................................ 498

S:ta Birgittas kapell .............................................. 500

Annedals församling .............................................. 500

Vasa församling .................................................... 501

johannebergs församling ............................................ 502

Lundby församling ................................................ 503

Brämaregårdens kapell .......................................... 505

Örgryte församling ................................................ 505

Västra Frölunda församling .......................................... 507

Hagens kapell . .................................................. 509

Backa församling .................................................. 509

Icke territoriella församlingar samt vissa därtill hörande institutioner ........ 512

Evangeliska brödraförsamlingen ...................................... 512

S:t johannes kyrka ................................................ 512

Göteborgs kyrkliga sjömansvård ...................................... 513

Engelska församlingen ........................................... 514

Katolsk; församlingen .............................................. 514

Mosaiska församlingen ............................................ 515

Göteborgs kyrkogårdsstyrelse ............................................ 516

Svenska eldbegängelseföreningens Göteborgsavdelning ...................... 517

Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän m. fl............... 518

Sakregister ................... -............................................. 605

Löneskalor .................. i.............................................. 610

 



 

 

 

GÖTEBORG

I. Historisk översikt med särskild hänsyn till stadens

styrelse och förvaltning

Den smala flik av Västergötland, som vid Göta älvs utlopp skjuter in mellan Halland

och Bohuslän, utgjorde under medeltiden och början av nyare tiden den enda del av Sverige,

som nådde fram till Västerhavet. Betydelsen för riket att på denna landremsa få till stånd

en lämplig utfartshamn ligger i öppen dag. Sverige vågade dock icke på länge lägga någon

stad närmare havet än det urgamla Liodlius eller Gamla Lödöse, bortåt fyra mil från älv-

mynningen något söder om Lilla Edet. Detta medförde dock snart nog. att varje fartyg

vid Bohus måste betala tull till norrmännen. Staden, vars konturer först under de senare

åren genom verkställda grävningar på bekostnad av Göteborgs stad blivit kända, hade sin

blomstringstid under 1200—1400-talen.

Behovet att få en stad närmare älvmynningen förmådde Sten Sture cl. ä. att 1473 grunda

en ny stad vid Säveåns utlopp i Göta älv, d. v. s. där nuvarande stadsdelen Gamlestaden

är belägen. Även detta område har under de senare åren varit föremål för vidlyftiga gräv-

ningar, som givit intressanta resultat. Staden skulle heta Götaliolm, men namnet ändrades

snart till Nya Lödöse eller Nylöse. Det nya samhället brändes emellertid flera gånger av

danskarna, och då handeln ej blev av den betydelse man väntat, befallde Gustaf Vasa

1542, att borgarna skulle flytta ännu närmare havet till trakten av ÄlVSborgs slott inom

det område ute vid Klippan, där nu Carnegieska bruket ligger. Där anlades även en stad

som benämndes Älvsborg. Slottet såväl som staden förstördes emellertid redan 1563 av

danskarna, och invånarna återflyttade till Nylöse, som ånyo fick privilegier år 1572. Uppe-

hållet här blev emellertid icke långvarigt. Redan 1603 utfärdade Karl IX interimsprivilegier

och år 1607 slutgiltiga privilegier för en ny stad, som han kallade Göteborg. det hisingska

Göteborg, eller Göteborg på Hisingen mitt emot Gamla Älvsborg. Dess läge har först genom

nyligen verkställda undersökningar kunnat fastslås. Samhället gick, tack vare sitt lyckliga

läge, snabbt framåt men erövrades och nedbrändes av danskarna 1611. Sedan fred blivit

sluten genom det stora offer, som plågar kallas >>Älvsborgs lösen», gjordes början till sam-

hällets återuppbyggande. Men då Gustaf ll Adolf 1619 besökte platsen, beslöt han att an-

lägga en helt ny stad. det nuvarande Göteborg, som sålunda haft icke mindre än fyra före-

gångare. Redan 1619 erhöll Göteborg interimsprivilegier. Stadens »stora privilegiebrev» är

daterat: Stockholm den 4juni 1621.

Stadens första bebyggare utgjordes, utom av svenskar, som på Konungens befallning mer

eller mindre frivilligt flyttade dit från de förutvarande städerna Nylöse och hisingska Göte-

borg, till stor del av inflyttade utlänningar, framför allt holländare, som Gustaf ll Adolf

låtit inbjuda till bosättning i den nya staden. men även skottar och tyskar samt ett mindre

antal engelsmän.

Till följd av den holländska kolonisationen fick Göteborg en till en viss grad holländsk

prägel. De efter holländsk förebild byggda kanalerna utgöra än idag ett talande bevis härpå.

Staden befästes med skansar och vallar, och utomkring huvudvallen framdrogs en vallgrav.

1

 

 



 

 

 

2 Historisk översikt

 

En utvidgning och omgestaltning undergingo fästningsanläggningarna på Karl Xlzs tid i

anslutning till en av Erik Dahlberg utarbetad plan; skansama DKronan» och »Lejonetv äro

bevarade minnen härav. Ännu vid 1800-talets början var den egentliga staden begränsad

till området innanför vallgraven och omgiven av de gamla fästningsverken. Redan tidigt

bosatte sig emellertid en del av stadens borgare utanför dessa fästningsverk, och så småning-

om uppkommo en del förstadssamhällen, såsom Haga, Masthugget m. fl., så att det nuva-

rande Göteborg omsluter samtliga äldre stadsområden, från Gamlestaden, det forna Nylöse,

i öster till Älvsborg och det hisingska Göteborg västerut.

Från och med 1800-talets ingång ändrades stadens utseende radikalt. Vallar och utanverk

raserades och staden utvidgades i omfång. Kanalerna hava delvis måst fyllas för att bereda

plats åt den ökade körtrafiken, stora summor hava nedlagts på hamn- och kajanläggningar,

spårvägs- och järnvägslinjer hava tillkommit, husen vuxit i höjd, och kring en nästan ren

affärs- och kontorsstadsdel med bank- och affärspalats (citybildning) hava bostads- och

fabriksstadsdelarna grupperat sig.

_ Alltifrån sin grundläggning var Göteborg avsett att bliva en verklig sjöstad. Handel och

sjöfart fingo också en snabb uppblomstring, stödd framför allt på exporten av järn och trä.

Staden berodde icke minst av handeln på Västeuropa, varvid i början Holland, sedan fram-

för allt England, småningom också Frankrike och Medelhavsländerna fingo betydelse såsom

exportmarknader. ifråga om importerade varor måste salt nämnas i första rummet; det

kom framför allt från Spaniens och Portugals hamnar. Tillkomsten av Ostindiska kompaniet

år 1731 ledde till ett livligt varuutbyte med Ostasien. l slutet av 1700-talet bidrog ett rikt

sillfiske till stadens förkovran. och i början av 1800-talet lät England till följd av den napo-

leonska kontinentalspärren sin handel gå över Göteborg. Med Napoleons fall följde dock

en tillbakagång i den livliga merkantila verksamheten. Staden repade sig emellertid snabbt,

och sedan de första ångbåtarna tillkommit, nådde Göteborgs sjöfart snart en blomstring

som aldrig tidigare. Sedan Göta och Trollhätte kanaler samt Västra stambanan öppnats

för trafik. blev Göteborg först huvudtransitoplats för svenskt import- och exportgods. men

så småningom medförde de ändrade förhållandena inom världshandeln även, att staden

utvecklades till den världshamn Göteborg idag är.

Vid sin grundläggning erhöll Göteborg en mycket säregen förvaltning genom privilegierna

av 1621 . Staden skulle utan förmedling av ståthållare eller guvernör lyda direkt under re-

geringen, och den lokala myndigheten skulle utgöras av en burggreve som representant för

konungamakten, tre borgmästare och ett General—Stads-Råd på 25 medlemmar. Då stadens

tillväxt till en början ej motsvarade de optimistiska förväntningarna, måste enklare former

införas. l en av Axel Oxenstierna 1639 utfärdad instruktion föreskrevs, att stadens styrelse

skulle handhas av en burggreve, tre presidenter och tolv rådmän. Denna organisation ägde

bestånd till början av 1680-talet, då burggreveämbetet indrogs på grund av stadens sinande

inkomster. År 1695 ersattes presidenterna med en justitie- och en handels- och politiborg-

mästare, varjämte rådmånnens antal minskades till tio, fem juridiskt bildade och fem Di

handel förfarne». Redan 1691 hade dessutom en kungl. förordning inskärpt, att magistraten,

som stadsstyrelsen benämndes, skulle inhämta landshövdingens mening rörande sin medels-

förvaltning och över huvud i stadens angelägenheter vända sig till denne, icke direkt till

regeringen. Visserligen väcktes den gamla representativa stadsstyrelsen till nytt liv genom

1716'ars >>konlirmation>> av de ursprungliga privilegierna, men detta räckte icke länge. År 1719

återgick man till de enklare former, som angivits i reglementet av 1695. Därmed var läns-

styrelsens ställning som den överordnade myndigheten befästad, och Göteborg var ej längre

den privilegierade »riksstaden» (se närmare härom under länsstyrelsen och magistraten).
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Lika litet som denna Dunderkastelse» skedde godvilligt, var magistraten villig att utan

strid dela makten med borgerskapet, som genom sina »24 äldste» tidigt krävde sin rätt att

deltaga i stadens styrelse och förvaltning. Till en början synas »de äldste», vilka ; »Göthe-

borgs Stads-Rådhs Resolutionsbok» av 1670 omtalas såsom en redan lagstadgad institution,

likväl ha varit en uteslutande rådgivande församling utan nämnvärt inflytande, men genom

1695 års reglemente erhöllo de befogenhet att taga befattning med beskattningsfrågor. Sedan

det berättigade i deras krav omsider 1752 erkänts på högsta ort, träffades slutligen 1810

mellan magistraten och borgerskapet en formlig överenskommelse om maktfördelningen

(se närmare härom under magistraten och stadsfullmäktige). Redan då var magistraten

emellertid icke längre ensam ens om beslutens verkställande, emedan särskilda styrelser

bildats för en del av stadens angelägenheter, där borgerskapet tillsatte vissa ledamöter.

Exempel på dylika styrelser äro den s. k. inkvarteringskommissionen, direktionen för

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, styrelsen för stadens vattenledningsinrättning, direk-

tionen för stadens fattigförsörjning och styrelsen för den s. k. skjuts- och åkeriinrättningen,

föregångare till våra dagars gatu- och vägförvaltning. Efter hemställan av borgerskapets

äldste och magistraten utfärdade Kungl. Maj:t 1819 reglemente för drätselkommissionen,

som under landshövdingens ordförandeskap skulle bestå av tre ledamöter av magistraten

och tre ledamöter av borgerskapet och hade till åliggande att bevaka och förvalta stadens

medel. Folkundervisningen hade före 1842 års stadga upprätthållits av enskilda skolor och

filantropiska stiftelser. Efter förenåmnda år inrättades församlingsskolor, men kontrollen

över skolgången blev ej så effektiv man tänkt sig, varför staden genom kungl. resolution

år 1857 efter hemställan från församlingarna fick ett enhetligt folkskoleväsen under uppsikt

av en stadens allmänna folkskolestyrelse. Därigenom blev folkskoleväsendet en kommunens

gemensamma angelägenhet (se närmare under resp. styrelser).

Den här ovan skisserade organisationen av den kommunala förvaltningen med magistraten

och borgerskapets äldste samt drätselkommissionen såsom huvudsakliga organ förblev i

allt väsentligt gällande till år 1863, då kungl. förordningen om kommunalstyrelse i stad av

år 1862 trädde ikraft.

Enligt denna förordning tillkommer beslutanderätten i stadens angelägenheter stadsin-

vånarnas för sådant ändamål utsedda representanter, som benämnas stadsfullmäktige. An-

talet fullmäktige utgjorde till en början 50, men utgör fr. o. m. år 1895 det nuvarande an-

talet eller 60 ledamöter. Vid stadsfullmäktiges sammanträden äger borgmästaren eller den,

vilken magistraten ibland sina ledamöter utser, att vara tillstädes och deltaga i överlägg-

ningarna, men ej i besluten.

Förvaltning och verkställighet av de av stadsfullmäktige fattade besluten. varöver magi-

straten har att utöva tillsyn, tillkommer enligt kommunallagarna drätselkammaren och de

särskilda styrelser, nämnder eller personer, som för sådant ändamål tillsättas. Ledamöterna

i dessa till ett 40-tal uppgående styrelser, av vilka åtskilliga omhänderhava skötseln av kommu-

nala funktioner av betydande omfattning, utses i regel av stadsfullmäktige, ofta för vissa tids-

perioder i sänder på sådant sätt, att förändringar i styrelsernas sammansättning ske succes-

sivt genom att ett bestämt antal ledamöter av styrelsen avgå efter viss tid och nya väljas.

Som motvikt mot den för Göteborg utmärkande decentralisationen i förvaltningen ut-

bildade sig snart den praxis, att alla viktigare ärenden remitterades till drätselkammaren

för yttrande, innan de slutbehandlades i stadsfullmäktige. Någon fullständig enhetlighet

kunde dock härigenom i längden icke ernås, då drätselkammaren sedan 1915 arbetat på

två avdelningar och själva budgetsbehandlingen redan långt dessförinnan handhafts av en

särskild, av stadsfullmäktige tillsatt budgetsbercdning.

  

;— 
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För att råda hot mot denna decentralisation har fr. o. m. den 1 februari 1932 inrättats

en centralstyrelse. benämnd Göteborgs stadskollegium, bestående av elva av stadsfullmäktige

valda ledamöter. Denna centralmyndighet är i första hand avsedd att verka som ett samman-

hållande organ men i viss mån också övervakande och ledande. Alla ärenden, som framförts

inom stadsfullmäktige eller inom specialstyrelserna. skola efter vederbörlig utredning inom

resp. styrelser sammanföras inom stadskollegiet för att där slutligen granskas, framför allt

ur finansiell synpunkt (se närmare härom under stadskollegiet).

l viss mån säreget för Göteborg torde vara den ordning, som sedan äldsta tider varit

rådande i avseende å sättet för de kommunala ärendenas behandling inom de olika styrel-

serna. innan ett ärende företages till avgörande, remitteras detsamma för utredning till den

chefstjänsteman inom vars förvaltningsområde ärendet närmast faller. Denne har därvid

ej blott att införskaffa samtliga för ärendets bedömande erforderliga faktiska upplysningar

utan även att å tjänstens vägnar avgiva förslag till beslut i den föreliggande frågan. En följd

av denna chefstjänstemännens rätt och skyldighet att avgiva förslag till beslut i det förelig-

gande ärendet är den, att dessa tjänstemän anses hava full och oinskränkt yttranderätti

styrelserna och även, dock endast i vissa bestämda fall, rätt att i protokollet anteckna sin

från besluten eventuellt avvikande mening.

Den statliga kontrollen å förvaltningen utövas i främsta rummet genom den tillsyn, som

enligt kommunallagarna tillkommer magistraten vid förordnandet om verkställighet av de

av stadsfullmäktige fattade besluten. Åtskilliga beslut måste emellertid för att vinna bin-

dande kraft underställas prövning och fastställelse antingen av konungens befallningshavande

i länet, såsom beträffande antagande av kommunala stadgar till befrämjande av sedlighet,

hälsovård samt ordning och säkerhet, eller av Kungl. Maj:t, såsom beträffande upptagande

av lån under vissa omständigheter m. m. Stadsfullmäktiges beslut kunna slutligen i vissa

närmare angivna fall av en var samhällsmedlem överklagas hos konungens befallningshavande

respektive Kungl. Maj:t.

För den kyrkliga kommunen tillkom genom kungl. förordning av 1882 kyrkofullmäktige

med samma befogenhet därinom som stadsfullmäktige inom den borgerliga. Nuvarande

bestämmelser om kyrkofullmäktige grunda sig på lagen angående kyrkofullmäktige och

kyrkonämnd i Göteborg av år 1931. Verkställigheten av kyrkofullmäktiges beslut tillkom-

mer kyrkonärrmden.

Göteborg är fortfarande säte för landshövdingen i Göteborgs och Bohus län samt biskopen

över Göteborgs stift.

Litteratur: Samling af Götheborgs stads privilegier med därtil hörande

handlingar, Gbg 1783. C e (1 e r b 0 u rg, E r i c, En kort beskrifning öfver siö—, handel-

och stapelstaden Götheborg, Gbg 1739. (Facsimile uppl. Lpz 1920). G r a n b e r g, P. A.,

Staden Göteborgs historia och beskrifning, del. 1—2, Sthlm 1814—15. [Rydq vist,

C_. M.], Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg, från dess anläggning till närvarande

tid, Gbg 1860. Berg, W., Samlingar till Göteborgs historia del. 1—4, Gbg 1882—9l.

C e d e r bl a d, A., Göteborg, Skisserade skildringar, Gbg 1884. [Pr y t 2, C. G.], Krono-

logiska anteckningar rörande Göteborg, szra tillök. uppl., Gbg 1898. Fröding. H.,

Berättelser ur Göteborgs historia (1—5), Gbg 1908—24. R a m m, A x e l, Göteborgs stad

(Sverige. Geografisk, topografisk, statistisk beskrifning, utg. av Otto Sjögren, del. 3. Sthlm

1921, sid. 746—804). Göteborgs jubileumspublikationer l—XX, Gbg

1923—29, särskilt del. XX. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala,

kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar, Gbg 1923. Göteborgs

Stadsfullmäktiges Handlingar 1863—.
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II. Länsstyrelsen

(Kungl. Maj:ts Befallningshavande)

Södra Hamngatan 3. Expeditionstid kl. 9—14. Mottagningstider för landshövdingen kl. 12—13.

för landssekreterare, landskamrerare, taxeringsintendent och Iänsossessorer kl. 11—12 samt

för civilförsvarsdirektören kl. 9311—1030. R! (växel) 17 22 80.

Enligt 5 23 i l634 års regeringsform indelades det egentliga Sverige i lZ hövdingedömen

eller guvernement, vart och ett med sitt särskilt bestämda residens. Styrelsen inom varje sådant

län anförtroddes åt en landshövding, biträdd av tvenne befattningshavare, för vilka under

”OO-talet benämningarna landssekreterare (från början >>landsskrivare») och landskamrerare

(tidigare landsbokhållare) blevo övliga. Den första landshövdinginstruktionen utfärdades år

l635. Enligt denna skulle landshövdingen först och främst påminna sig, att han i länet stod

i Konungens stad och ställe för att i Konungens frånvaro den konungsliga staten där uppehålla

och administrera.

Göteborg synes redan kort efter sin tillkomst hava blivit residensstad för Älvsborgs län.

såsom ock l634 års regeringsform föreskrev. Före enväldet var landshövdingens myndighet

inom denna stad begränsad av dess privilegier, som tillförsäkrade magistraten (burggreve,

presidenter och råd) en vidsträckt självstyrelse.

Först l680 förenades Göteborg jämte Sävedals och Askims härader samt »svenska» Hisingen

(Lundby och Tuve socknar) med Bohus län, vars landshövding l700 inflyttade i det nu-

varande länsresidenset. Stadens särställning betonades visserligen fortfarande genom att

länets benämning till en början blev Göteborg (icke Göteborgs) och Bohus län, men från

denna tid började landshövdingen att vinna ökat inflytande över staden. Särskilt blev detta

fallet, sedan en kunglig förordning l69l hade inskärpt, att magistraten isin medelsförvaltning

skulle inhämta landshövdingens mening och över huvud i stadens angelägenheter vända

sig till denne, icke direkt till regeringen. Genom omorganisationen av stadsstyrelsen år ”19

blev länsstyrelsens ställning som den överordnade myndigheten befästad.

Länsstyrelsens nuvarande organisation är fastställd genom instruktion för landshövdingarna

i rikets län samt de vid länsstyrelserna anställda befattningshavarna (landshövdinginstruktion)

den l9 november l937, ändrad senast den 12 december l947. Enligt denna är styrelsen för

varje län anförtrodd åt en landshövding, som utövar densamma med biträde av en lands-

sekreterare och en landskamrerare iämte andra befattningshavare såsom föredragande, läns-

styrelsen (Kungl. Maizts befallningshavande). Till länsstyrelsens ämbetsbefattning hörande

ärenden handläggas å två avdelningar: landskansliet och landskontoret.

Länsstyrelsen tillkommer att hava noggrann akt uppå länets tillstånd och behov samt i

allt" söka främja länets utveckling och dess befolknings bästa. Till länsstyrelsernas upp-

gifter hör för övrigt, utom en mängd administrativa bestyr (se vidare under landskansliet

och landskontoret), att inom länet utöva den högsta polismyndigheten. Länsstyrelsen är

överexekutor för landsbygden och även för de städer, där denna befogenhet ei tilldelats

annan myndighet (i Göteborg den ordinarie rådman. som är vice ordförande ?: rådhusrättens

första avdelning). De olika ärendena handläggas på landskansliet eller på landskontoret

med respektive landssekreteraren och landskamreraren såsom avdelningschefer. Förutom

& dessa vilar föredragningsskyldighet även å länsassessorer å nämnda avdelningar samt 5
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vissa länsnotarier och länsbokhållare; inom landskontoret har dessutom taxeringsintendent

vissa särskilda uppgifter för taxeringsarbetet i länet. Rörande särskild föredragning å lands-

kansliet av civilförsvarsdirektör och vägdirektör, se nedan.

Landshövdingen är Kungl. Maizt ansvarig för länets styrelse och förvaltning. Honom åligger

att söka vinna förtrogenhet med förhållandena inom länet och för sådant ändamål genom resor

och möten med länets invånare göra sig underrättad om de olika orternas tillstånd och behov.

Landshövdingen äger ensam beslutanderätt i alla de ärenden, som föredragas inför honom,

men är pliktig inhämta den föredragandes mening, som, om den avviker från beslutet, an-

tecknas till protokollet. Beträffande vissa grupper av ärenden må emellertid länsstyrelsen

uppdraga beslutanderätten åt vederbörande avdelningschef, varvid gäller motsvarande om

föredragandens ställning. l vissa ärenden, s.k. enmansärenden, äger föredraganden ensam

beslutanderätt. Landshövdingen äger vidare, där annat icke är stadgat, föra ordet vid sådana

förhandlingar, i vilka han å ämbetets vägnar deltager, samt vid sådana ämbetsförrättningar

inom länet, vilka utföras av honom jämte andra ämbetsmän.

Vid landshövdingevakans eller vid förfall för landshövdingen utövas beslutanderätten av

landssekreteraren och landskamreraren gemensamt, där någon av dem är föredragande, men

om annan är föredragande av dennes avdelningschef.

Å landskamliel äro, förutom landssekreteraren såsom avdelningschef samt tre länsassessorer,

anställda länsnotarier och landskanslister samt dessutom med särskilda uppgifter för civilför-

svaret en civilförsvarsdirektör, som inom sin ärendegrupp är föredragande, samt en militäras-

sistent. Å landskansliet handläggas ärenden angående bl.a. polisväsendet, exekutionsväsendet

(överexekutor). straffverkställighet, behandling av lösdrivare och alkoholister, fattigvård, bar-

navård, hälsovård, försäljning av rusdrycker och pilsnerdricka, hotell- och pensionatrörelse

samt andra näringslivet rörande frågor, fastighetsbildning, byggnads- och brandväsende,

vägväsen och trafikfrågor, prövning av kommunala besvär, registreringar av handelsrättighe-

ter, föreningar, automobiler och motorcyklar, körkort för rätt att föra motorfordon, val (röst-

sammanräkningar), tillsyn över utlänningar och pass för utlandsresor ävensom civilförsvaret.

Fr. o. m. är 1950 handläggas tillsvidare å landskansliet krisärenden rörande kafferansonering,

restitution av skatt å bensin för jordbrukets behov samt ärenden rörande ransonering av koks

m. m. -

Å landskonloret är landskamreraren avdelningschef. Där finnas anställda tre länsassesso-

rer, länsbokhållare och landskontorister samt dessutom, med särskilda uppgifter för taxe-

ringsarbete, under en taxeringsintendents ledning, taxeringsinspektörer, -revisor, -assisten-

ter och -kontrollanter. På landskontoret handläggas ärenden angående bl.a. fastighets—

taxering samt taxering ti l kommunalskatt och statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, man-

talsskrivning och folkbokföring, debitering, upphörd och redovisning, restitution, avkort-

ning och avskrivning av utskylder och avgifter till kronan, bötesindrivning, stämpelskatt för

gåva, automobilskatt, medelsförvaltningen i länet, varmed följer emottagande och redovisning

av statsverkets inkomster samt utbetalning av dess utgifter för olika statsändamål samt stats-

bidrag till folkundervisning, polisväsende, skattetyngda kommuner, mödrahiälp och förskotts-

bidrag m.m., familjeunderstöd åt värnpliktiga, värnpliktslån. inventering hos utmätnings»

män m. fl., tillsyn över stiftelser, iordregister för landet samt bevakande av kronans rätt och

talan. Fr. o. m. år l950 har till landskontoret även hänförts priskontoret i Göteborg.

Landskamreraren är ordförande i länsprövningsnämnden och fastighetsprövningsnämnden.

På taxeringsintendentcn och honom underställd taxeringspersonal faller fr.o.m. år l944

att ombestyra granskning av taxeringsnämndemas inom länet arbeten och påkalla rättelse

hos prövningsnämnden i taxeringarna samt avgiva yttranden i alla besvärsmål över taxering.
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Efter indragningen fr. o. m. 1918 av kronofogdetjänsterna finnes en landsfogde; denne är

för länet med undantag av Göteborg överåklagare (statsäklagare) och länspolischef. l den

förra egenskapen lyder landsfogden under riksåklagaren och i den senare under länsstyrelsen.

Landsfogden har assistent.

För att bevaka det allmännas bästa i frågor rörande byggnads- och stadsplaneväsendet, öva

tillsyn över kronans under byggnadsstyrelsens vård ställda byggnader m. m. inom länet

finnes en länsarhiiekt, en biträdande länsarkitekt och en assistent.

Föredragande i fråga om vissa vägärenden vid länsstyrelsen är vägdr'rektören, som är chef

för den under kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen sorterande Vägförvaltningen i länet.

Kommissionärerna hos länsstyrelsen, särskilda för landskansliet och landskontoret. tillhandagå

jämlikt kungl. kungörelsen den 18 oktober 1946 under tjänstemannaansvar allmänheten med

uppdrag. som omförmälas i nämnda kungörelse.

Författningar m. m. lnstruktion för landshövdingarna i rikets län samt de vid länssty-

relserna anställda befattningshavarna den 19 november 1937 med senare ändringar. Ar-

betsordning för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län av den 27 januari 1949. Kungl. Maj:ts

instruktion för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar den 30 augusti

1943. Kungl. Maj:ts instruktion för länsarkitektsorganisationen den 15 juni 1935.

Litteratur: L a g e r b r i n g, G u s t., Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs och

Bohus län 1658—4897, Gbg 1917. l övrigt hänvisas till den i kap. 1 angivna litteraturen. 
Landshövding

Nyström, Per lngvar, F. l..., f. 03; (utn. fr. den l juni 1950).

Landskansliet

Landssehrelerare och chef

Uddenberg, Ernst Georg, ]. 0. F. K.,

f. 93; 49.

Länsassessorer

Hasselrot, Ca r 1, _1. K., f. 00; (43) 47.

Axelson, Nils E r i k Axel, ]. K., f. 04; 47.

Hogner, B 0 C:son, ]. K., f. 03; 49.

Länsnotarier

Lindow, Anders Osvald, ). K., f. 87;

(38) 46, av 1 :a klass.

Wallenberg, Nils Leonard, ]. K., f. 05;

(45) 46, av 2:a klass.

Sandberg, A x e l Vilhelm, ]. K., Löjtnant

i reserven, f. 11; 47, av 2:a klass.

Bratt, Martin Charlie Percival, ]. K.,

f. 15; 47, e.o.

Kramer, l n g e r Berta, ]. K., f. 15; 47, e.o.

Winning-Carlsson, Britta G u nilla,

]. K., f. 20; 48, e. o.

Mellström, Åke, ]. K., f. 16; 48, e. o.

Gyllenkrok, Gertrud Anne-Marie. ]. K.,

f. 16; 49, e. o.

Sjöstrand, C a r l-G u s t af Styrbjörn,

]. K., f. 19; 50, e. o.  

Landshdnsh'ster

Lund, T h 0 r ste n Elis, f. 90; (15) 44.

Dahlbom, Alla n Olof Emil, f. 91; (l 7) 44.

Ringqvist, Eric Vilhelm, f. 96; (21) 44.

Gyllenspetz, Gösta Hans Bertil, f. 96;

(32) 44.

Magnusson, Karl H'a r a l d, f. 05; (35) 44.

Nerenius, N i ls Gustaf, f. 03; (44) 46.

Janson, Eric Hadar R e i m e r t h, f. 08; 44.

Ljunggren, S v e a, f. 91; 34 (& övergångs-

stat fr. o. m. 44).

Kommissionår

Dahlbom, Allan Olof Emil, Lands-

kanslist (se ovan).

 

Landskontoret

Landskamrerare och chef

Gillner, B i r g e r Vilhelm Felix, f. 92; 34.

Taxeringsintendent

Elfving, F o 1 k (: Rolf August, _1. K., f. 03; 44.

Länsassessorer

Lidberg, Karl Pontus 5 v e n, ]. K., f. 01; 44.

Wilkens, S t e n Philip Arthur, ]. K., f. 05;

46, tjänstl; tf. Manhem, Bertil Tage

5 e t h, _1. K., Taxeringsinspektör (se

nedan) 49.

Lindberg, Per Folke, ]. K., f. 11; 48.
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Taxeringsrevisor

Knape, John Olof Bertil. Civilekonom,

f. it): (44) 49.

Länsbokhållare

Sjögren, Ragnar August, f. 9l; 34, av

l:a klass.

Hemmingsson, Nils Holger, ]. K., f. lZ;

(46) 48, av andra klass, e. o. Taxerings-

inspektör (se nedan); tf. Silow, Carl

lva n Herman, _). K., f. B; 49.

Hammarberg, Karl Olof, f. 96; 39, e.o.

Håggquist, Carl A rne, ). K., f. l8;

46, e.o.

Berg, KarlGunnulston ). K., f 22

7,e..o

Taxeringsinspeletörer

Manhem, Bertil Tage 5 e t h, ]. K., f. B; 45,

tf. Länsassessor (se ovan).

Hemmingsson, N i l s Holger, ]. K. (se

ovan) 48.

Sandblad, E r i k Torsten, ). K., f. l6; 46.

Nilsson, T 0 r s t e n Gustaf Adolf, ]. K

f. lö: 47.

Agardt, Carl S u n e Justus, Civilekonom,

Taxeringsassistent (se nedan) 49

Taxeringsassisienter

Agardt, Carl Sune Justus, Civilekonom,

f. l7; (44) 48, tf. Taxeringsinspektör (se

ovan).

)ungnell, Stig Anders Vilhelm, Civil-

ekonom, f. W; 45, tjänstl; tf. Karlsson,

5 i m 0 n Gustaf Bertil, Civilekonom,

Taxeringskontrollant (se nedan) 49.

Enslöw, Bengt Erik, Civilekonom, f. l9; 45.

Wahlström, T u r e lvar Vilgot, Civileko-

nom,f l8; 6.

Swartz, Carl-Reinhold E:,son Civil-

ekonom, f. l4; 48.

Andersson, Rolf Anders Lennart, Civil-

ekonom, f. 20; 49

Taxeringskontrollanier (arvodestjänster)

Karlsson, Simon Gustaf Bertil, Civil-

ekonom, f. 23; 47, tf. Taxeringsassistent

(se ovan).

Tholin, R u n e, f. 24; 48.

Landskontorister

Högström, S6 l v e Gustaf, f. Ol; (4l) 44.

Bende, T h u l e James Olof,f ,44.

Persson, 5 t u re Charles Hirsch, f. 95;

(29) 45.  

Litmarls, Frank E v e r t, f. B; 46.

Wolgast, H 3 n s Bernhard, f. W; (46) 47.

Samson, Sve n lvar, f. Zl; 9

Kommissionär

Bende, Th ule James Olof, Landskon-

torist (se ovan)

Expeditionsvakter

Aronsson, Ca rl Viktor, f. 9l; Zl, Förste

expeditionsvakt.

Carlsson, T 0 r s t e n, f. 04; 38, tjänsig. &”

landskontoret.

Kjällvilr, Carl G 6 s t a, l. l9; 48, tjänstg. &

landskontoret.

Petersson, _) 0 h n n y Holger, f. 25; 49

 

Landsfogde

von Sydow, Kristian Edward G e r h a r d,

]. K., f. 99; (32) 36.

Landsfogdeassistent

Berglin, T 0 re Magnus, ]. K., f. l7; (46)

48, tf. e.o. Stadsliskal.

 

Civilförsvarsdireklör

Hökerlserg, Carl B e r t i l, Major, f. 94; 44.

Militärassistent

von Homeyer, Otto Fredrik, Kapten,

.

,

Barnavårdsassisteni

Nyman, Märta Elisa bet, f. lZ; 45.

Länsbrandinspekiör

Bergström, C u rt Sigvard, Brandkapten,

f. 95; 45

Länstrafikledare

Olåtåon, K n u t Olof, Överstelöjtnant, f. 84;

 

Länsarkitekt

Friberger, Erik Georg, f. 89; (26) 35.

Bitr. länsarkz'tekt

Risberg, S t e n Gustaf Magnus, f. 08; 39.

Vägdirektör

Millén, Ernst Julius, Major i K. V. o..

V. K., f. 89; 43.
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III. Göteborgs magistrat och rådhusrätt

och i samband därmed stående institutioner

Rådhuset, Gustaf Adolfs torg. Expeditionstider, se nedan. Rt (växel) I 7 2740.

Genom privilegierna av den 4 juni l62l gavs åt Göteborg en styrelseform, som ställde

staden direkt under regeringen utan förmedling av ståthållare. Stadens styrelse skulle hand-

havas av en burggreve som representant för konungamakten, tre borgmästare och ett General-

Stads-Råd av tjugofem medlemmar. På grund av stadens ringa tillväxt kom emellertid

denna representativa administration aldrig att träda i tillämpning, utan Konungen utsåg i

stället endast tolv rådmän, fyra svenskar, tre tyskar, tre nederländare och två skottar. Råd-

männen skulle presidera var sin månad med rätt att, när så erfordrades. sammankalla hela

senaten. l burggrevens ställe förordnades en kommissarie. Enligt Axel Oxenstiernas instruk-

tion av l639 skulle stadsstyrelsen utgöras av en burggreve. tre presidenter och tolv rådmän.

Den förste presidenten skulle jämte >>kolleganter>> (rådmän) hava överinseende över stadens

»byggningar och inträden), den andre handhava »justitiens administration») och den tredje

beflita sig om »kommersiernas erhållande», d. v. s. handelns och näringarnas upprätthållande.

Denna stadsstyrelse, som snart började benämnas magistrat. var i allt som rörde stadens

styrelse och förvaltning såväl beslutande som verkställande myndighet, varjämte den hand-

hade rättsskipningen. Särskilt efter år l7l9 började dock dess befogenheter att inskränkas.

Detta år utfärdades nämligen en förordning, som med upphävande av l7l6 års »konfirmation»

av de ursprungliga privilegierna anknöt till ett reglemente av l695, enligt vilket magistraten,

bestående av tvenne borgmästare och tio rådmän, ställdes under landshövdingens överin-

seende. Särskilt under senare hälften av l700-talet och början av lSOO-talet lyckades där-

jämte stadens invånare, representerade av borgerskapets äldste (se under stadsfullmäktige)

att förvärva delaktighet i rätten att besluta om stadens angelägenheter, och magistratens

verkställande myndighet började överflyttas på särskilda institutioner. Den viktigaste

händelsen i detta avseende var inrättandet år l8l9 av drätselkommissionen (se drätselkam-

maren), där magistraten endast till en början ägde avgörande inflytande. Slutligen förlorade

magistraten, då l862 års kungliga förordning om kommunalstyrelse i stad trädde i kraft,

helt och hållet beslutanderätten i kommunala angelägenheter och erhöll i övrigt den ställning,

som den ännu intaget. Senare förändringar hava väsentligen gällt arbetsfördelningen och

organisationen inom magistraten, särskilt med hänsyn till rättsskipningen.

Magistraten

Magistraten, som består av en borgmästare och l6 rådmän. har icke blott uppsikt över

direkt underlydande verk utan i egenskap av stadens styrelse även-överinseende över sta-

dens hela administration och förvaltning. Detta innebär emellertid numera endast ett över-

vakande av att stadsfullmäktige och de kommunala styrelserna i sin verksamhet iakttaga

laga former. Magistraten äger dock att tillsätta en ledamot jämte suppleant i byggnads-

nämnden. Dessutom förmedlar magistraten förbindelsen med högre myndigheter, fungerar

som valförrättare vid allmänna val, förmedlar revision av stadens räkenskaper samt upp-

rättar förslag till stadens årliga utgifts- och inkomststat (se drätselkammarens l avd.).

Endast ett fåtal ärenden handläggas av magistraten samfällt under ordförandeskap av
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borgmästaren, medan de flesta hänskjutas till en särskild avdelning, bestående av borg-

mästaren och tre andra ledamöter, vilka av samfällda magistraten utses bland de rådmän,

som ej äro ordförande å rådhusrättens avdelningar.

För magistraten och samfällda rådhusrätten (se nedan) ombesörjes protokollsföring och

expedition av tjänstemän på rådhuskansliet. Där tjänstgöra magistratssekreteraren och två

magistratsnotarier och dessutom äro anställda kanslist, kontorsskrivare och handräcknings-

personal. Magistratssekreteraren är protokollsförande hos magistraten och samfällda råd-

husrätten, varjämte han övervakar och ansvarar för fullgörandet av de kansliet tillkommande

göromålen utom överexekutors- och lagsökningsärenden, vilka handhavas av förste magistrats-

notarien. Såväl magistratssekreteraren som magistratsnotarierna äro notarii publici.

Angående överexekutor är särskilt stadgat och bestämmelser härom finnas intagna i stadgan

för Göteborgs magistrat och rådhusrätt.

Rådhusrätten

Rådhusrättens rättegångsavdelningar hålla allmänna rättegångsdagar. Första avdelningen:

måndagar för ärenden, trafikmål och brottmål samt torsdagar för ärenden och tvistemål.

Andra avdelningen: måndagar för tvistemål samt torsdagar för trafikmål och brottmål. Tredje

avdelningen: tisdagar för familjerättsmål och fredagar för tviste- m. fl. mål. Fjärde avdel-

ningen: tisdagar för tviste- m.fl. mål och fredagar för familjerättsmål. Femte avdelningen:

måndagar för nämndmål angående åtalade å fri fot, tisdagar och fredagar för tremansmål samt

torsdagar för nämndmål angående häktade. Sjätte avdelningen: måndagar och onsdagar för

tremansmål, torsdagar för nämndmål angående åtalade är fri fot samt fredagar för nämnd-

mål angående häktade. Sjunde avdelningen Å): tisdagar för trafikmål, vari polisdomaren ej

deltager, torsdagar och fredagar för nämndmål. Sjunde avdelningen B): måndagar. tisdagar,

torsdagar och fredagar för mål, som handläggas av polisdomaren, varjämte avdelningarna

eljest sammanträda så ofta det för arbetet kräves.

Å varje avdelning hållas dessutom sammanträden för förberedelse av mål, i allmänhet å

dagar som magistraten bestämmer. .

l l62l års privilegier var bestämt, att domsrätten i staden skulle utövas genom en schöffen-

domstol, men denna synes icke hava vunnit stadga. Enligt privilegierna av år l639 var magi-

straten indelad i tre kollegier, därav ett, bestående av justitiepresidenten och fyra rådmän,

handhade rättsskipningen. År l642 inrättades en särskild underrätt benämnd kämnersrätt,

vilken såsom underordnad domstol ägde bestånd till år l849. Från denna tid handhaves

all rättsskipning av rådhusrätten. Från att till en början hava varit delad på två avdelningar

utökades den på grund av de ständigt ökade göromålen vart och ett av åren l87l , l904, l92l ,

l939 och l948 med en ny avdelning.

Rådhusrätten består av borgmästaren och rådmännen jämte 17 assessorer. Enligt den av

Kungl. Maj:t en Vi november l947 fastställda stadgan arbetar rådhusrätten dels samfällt,

då den utgöres av borgmästaren, rådmännen, polisdomaren och assessorerna, dels på sju

avdelningar.

Samfällda rådhusrätten, vari ordet föres av borgmästaren eller i hans frånvaro av den till

tjänsteåren äldste närvarande rådmannen, tillkommer a) att utse jurymän enligt tryckfrihets-

förordningen; b) att utse sakkunniga ledamöter enligt 5 3l4 sjölagen; c) att pröva nämnde-

mans behörighet; d) att besluta angående uppdrag åt åklagare att utfärda stämning; e) att

förordna stämningsmän; f) att förordna om övervakningsnämnd enligt lagen om villkorlig

dom och utse ordförande i nämnden; g) att avgiva utlåtande, som infordrats från rådhus-
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rätten och icke avser vidtagen eller underlåten domaråtgärd; samt h) att eljest pröva och av-

göra ärende, som utan att tillhöra magistratens handläggning angår rådhusrätten såsom sådan.

Samfällda rådhusrätten må uppdraga åt särskild avdelning av rådhusrätten eller för ända-

målet utsett utskott att i samfällda rådhusrättens ställe handlägga dessa ärenden. Sådant

ärende skall dock hänskjutas till samfällda rådhusrätten om minst två ledamöter av rådhus-

rätten det begära.

Rådhusrättens första avdelning, som tillika är ägodelningsrätt, handlägger a) dels ärenden,

som avses i lagen om handläggning av domstolsärenden. utom tvistiga ärenden angående

vårdnaden om barn, och dels mål angående dessa ämnen samt lösen av fast egendom, arv.

testamente, lagfart, inteckning, tomträtt och vattenfallsrätt; b) konkurs- och boskillnadsmål

samt mål om bodelning; c) jorddelningsmål samt tvister angående ägande-, besittnings-

och nyttjanderätt till fast egendom samt om besvär och last av granne; d) tryckfrihetsmål; och

l e) efter lottning med andra och sjunde avdelningarna en tredjedel av trafikmålen i den mån

dessa ej skola handläggas av polisdomaren.

Rådhusrättens andra avdelning handlägger a) sjörättsmål och sjöförklaringar; b) växel- och

checkmål; c) mål, som avgöras enligt tull- och lotsförfattningar samt förordningen om straff

för olovlig varuutförsel; d) efter lottning med första och sjunde avdelningarna en tredjedel

av trafikmålen i den mån dessa ej skola handläggas av polisdomaren; och e) efter lottning

med tredje och fjärde avdelningarna en tredjedel av de tvistemål _sjörättsmål, vilka städse

tilldelas andra avdelningen, inbegripna —-och ärenden, som icke tillhöra särskild avdelning.

Råd/rusrältens tredje och fjärde avdelningar handlägga vardera a) efter lottning sig emellan

hälften av familjerättsmålen och ärendena angående vårdnaden om barn, i den mån sådana

ärenden ej handläggas å första avdelningen, samt av mål, vari enskild part men ej åklagare

för talan om skada genom elektrisk ström eller olycksfall i arbete eller om förseelse emot

författningar angående patent, skydd för varumärken, mönster eller modeller, rätt till litte-

rära och musikaliska verk, till verk av bildande konst eller till fotografiska bilder; och b) efter

lottning med andra avdelningen en tredjedel av tvistemål och ärenden, som icke tillhöra

särskild avdelning.

Rådhusrätiens femte och sjätte avdelningar handlägga vardera, utöver vad i % B i stadgan

tillagts dem a) efter lottning sig emellan hälften av målen angående häktade personer och i

samband därmed åtalade å fri fot; b) efter lottning med varandra och sjunde avdelningen en

tredjedel av målen med nämnd, beträffande åtalade å fri fot utan samband med mål angående

häktade; och c) efter lottning sig emellan hälften av övriga brottmål, allt i den mån målen

icke skola handläggas av annan avdelning eller polisdomaren; dock att mål om ansvar enligt

skattestrafflagen städse, efter samfällda magistratens bestämmande, tilldelas endera av femte

och sjätte avdelningarna.

Rådhusrättens sjunde avdelning A) handlägger, utöver vad l & B i stadgan tillagts avdelningen

a) efter lottning med femte och sjätte avdelningarna en tredjedel av målen med nämnd, he-

träffande åtalade å fri fot utan samband med mål angående häktade; och b) efter lottning

med första och andra avdelningarna en tredjedel av trafikmålen, allt i den mån målen icke

skola handläggas av annan avdelning eller polisdomaren.

Rådhusrältens sjunde avdelning B) (polisdomaren) handlägger mål, som avses i första kap.

l l 5 punkt 2 i rättegångsbalken i den mån de ej skola handläggas å särskild avdelning.

Angående konkursdomare samt inskrivnings- och ägodelm'ngsdomare är särskilt stadgat och

bestämmelser härom finnas intagna i stadgan.

Årligen utses av stadsfullmäktige tre handels- och sjöfarlskunniga ledamöter till bisittare i

rådhusrätten vid behandling av mål angående klander av dispasch, jämte tre suppleanter.
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Till särskilda ledamöter vid upptagande av sjöförklaringar och vid sjöförhör utser rådhus-

rätten årligen efter handels- och sjöfartsnämndens förslag två sjöfartssakkzmniga jämte två

suppleanter.

Stat för år 1950: Utgifterna för magistraten och rådhusrätten, som äro uppförda å drätsel-

kammarens stat, belöpa sig sammanlagt till 2.007.034 kr. och inkomsterna till 3l55ll kr.

Författningar m. m. Stadga för Göteborgs magistrat och rådhusrätt, fastställd av Kungl.

Maj:t den Vi november l947. Kungl. brev den Zl augusti l942 med fastställelsa dels beträf-

fande magistraten och rådhusrätten m. fl. av nytt tjänstereglemente för stadens befattnin s-

havare å ordinarie stat och dels av instruktion för stadsfiskalerna m. m. Kungl. brev dgen

28 juni 1935 med fastställelse av nytt tjänstereglemente för vissa stadens befattningshavare

m.m. Arbetsordning för magistraten och rådhusrätten den 20 december l947. lnstruktion

för rådhuskansliet i Göteborg den Zl juni l935 med ändring den ll december l937. ln-

struktion för rådhusrättens lagfarts- och inteckningskontor den 20 december l947. lnstruk-

tion för stadsaktuariekontoret den l5 juni l940. Stadga för rådhusrättens och magistratens

bibliotek den 9 januari l925. Regeringsformen % 3l. Lag om val av borgmästare i stad med

magistrat den 6 april l945. Kungl. kungörelse den 3l oktober l947 med vissa bestämmelser l

 

angående rådhusrätt och magistrat.

Borgmästare (Cb 20)

Mottagningstid kl. 11—12 utom torsdagar.

Bäämhielm, Gösta, ] K., f. 90; 44,

Ordf. & l:a avd.

Rådmän (Ch l 5)

Bergqvist, C u sta f Adolf, ]. K., f. 88;

35, Ordf. å 4:e avd.

Cervin, A n d re a s, ]. K., f. 88; 36, Ordf.

& Zza avd.

Hegardt, Carl, ]. K., f. 96; 37, Ordf. å

3:e avd.

Mattsson, Anders V e n 2 e l, ]. K., f. 91;

37, Förste ordf. & 5:e avd.

Baagoe, l'l e r m a n Theodor, ]. K., f. 95;

39, Förste ordf. å 6:e avd.

de Fine Licht, Holger F r i t 2 Oskar, ]. K.,

f. 94; 42, v. Ordf. & l:a avd., Överexekutor,

(se nedan).

Hammar, Adolf Martin, J.K., f. 96;

42, Ordf. å 7:e avd.

Lindquist, 5 t e n Nils Gustaf, _l. K.. f. 98;

44, v. Ordf. (i 4:e avd., Förlikningsman.

Lindberg, l—l a r r y Mauritz Emanuel. ]. K.,

f. 94; 45, Andre ordf. & 5:e avd.

Hellgren, F ol k e Gustaf, ]. K., f. 95; 45,

Andre ordf. d 6:e avd.

Parkfelt, Nils, ]. K.. f. 93; 48, v. Ordf.
o

0 2:a avd.

Hagéus, E r l a n d, ]. K., f. 93; 48, v. Ordf.

å 7:e avd.

Eneroth, To re, J. K., f. 98; 48, v. Ordf.

& 3:e avd.  

Wilkens, Oskar G 6 st a Philip, ]. K., f. 00;

48, Andre rådman & i :a avd., Konkurs-

domare, Ordf. v. expropriationsma'l.

Wessman, Karl Petter, ]. K., f. 98; 48,

Tredje rådman (i 6:e avd.

Koch, Per Volrat Mikael, ]. K., f. 02;

48, Tredje rådman (i 5 :e avd.

Polisdomare (Cb l3)

Bj3öirck, C a rl C u s t a f Jonas. ]. K., f. 87;

Magistratssekreterare oci: notarius

publicus (Cb l5)

Hoknquist, ] a rl Leopold, _l. K., f. 87; 20.

Overexekutor

de Fine Licht, Holger F r i t 2 Oskar, Råd-

man (se ovan) 48.

Assessorer (Ca 33)

Buln'rnan, T 0 r s t e n Otto Jakob, ]. K.,

f. 85; l9. led. & l:a avd., Inskrivnings- och

ägodelningsdomare.

Huldén, Olof T 0 r s t e n Herman, ]. K.,

f. 03; 39, led. (i 4:e avd.

Samuelson, Orvar l.. a g e, ]. K., f. Ol; 42,

led. d 3:e avd.

Arnström, Georg A r t u r, ]. K., f. 04; 42,

led. å Z:a avd.

Lampers, S v e n Eskil, ]. K., f. 04; 44,

led. & 4:e avd.

Ahlquist, Erik Verner, ]. K., f. 06; 45.

led. ri 3:43 avd.

_?
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Vrang, Sven ln g v a r Eskil, J. K., f. 04;

45, led. d 2:a avd.

Ros, Gustaf Carl l.. e n n a r t, ]. K.. f. 08;

45, led. d 6:e avd.

Ringius,Carl Gustaf. ]. K., f. 08; 48,

led. å 7:e avd.

Arhusiander, P e r Anders Herman, ] . K.,

f. 09; 48. led. å l:a avd.

Josefson, E i n a r, ). K., f. 05; 48, led.

d l:a avd.

Ericson, Axel Cu s t af Henrik, ]. K.,

f. 06; 48, led. & 5:e avd.

Grapengiesser, U l f Gustaf Edvard, ). K.,

f. l0; 49, led. (i 7:e avd.

Hammar, Fritz-Arnold, _l. K., f. 09;

49, led. & 5:e avd.

Schiller, T 0 r s t e n Einar Mats jakob,

]. K., f. 07; 49, led. å 6:e avd.

Markstad, Karl Erik, ]. K., f. B; 49,

led. & l:a avd., Inskrivnings- och ägodel-

ningsdomare.

Belanner, Carl Olof A r ne, ]. K., f. l3;

49, le . å 1 :a avd., Inskrivnings- och

ägodelningsdomare.

Magistratsnotarier och notarii publici

Förste magistratsnotarie (Ca 33)

Ekström, Ernst Olof, ]. K., f. 97; 45.

Andre magistratsnotarie (Ca 28)

Wifihlstrföm, C e o r g e Filip Seaton, _l. K.,

Stadsaktuarie (Ca 33)

Vakant.

Stadsnotarier (Ca 28)

Bäcker, Erik Åke, ]. K.. f. l3; 48.

Elander, Elis Hilding C östa, _l. K.,

f l2' 48

Stenbdrg, Sten Hane, J. K., f. ;4, 49.

Nyman, Stig Leonard, ]. K., f. l5; 49.

Ohlson, Gösta Valter. ]. K., f. l2; 49.

Dejenfelt, G u n n a r Armin Valentin,

]. K., f. l6; 49.

Åstrand, S v e n-F i l i p Henrik, ]. K.,

f. l6; 49.

Holmäng, Pe r Olo ?, 1. K., f. "19; 49.

E. o. notarier

wit?) Fra n k Henry Robert, ]. K., f. 20;

 

 

Dahlén, Axel Lennart, ]. K., f. lö; 47.

Leffler, Hans Gunnar, ). K., f. l6; 47.

Thorell, Ro l f Jemmy, ] K., f. M; 47.

Ahlgren, Kersti, ]. K., f. Zl; 48.

Kanslist & rådhuskansliet (Ca 19)

Larsson, 5 v e n Birger, f. 93; 35.

Förste kammarskrivare å stadsaletuarie-

kontoret (Ca l9)

(avd. för bouppteckningar)

Wennerholm, R 0 l f, f. 98; 44.

Förste stadstjänare

Johansson, T h 0 r s t e n Birger Vallentin,

Stadstjänare

Alpman, E r i k Algot. f. 89; W.

Hansson, jo h a n Adolf, f. 86; W.

Eriksson, Mauritz V e r n e r, f. 87; 25.

Ek, D a vid _lonathan, f. 85; 27.

Jonsson, Sven C u n n a r, f. 9l; 29.

Hermansson, C a rl Hjalmar, f. 87; 30.

Johansson, _l a m e s Alexius, f. 96; 33.

Andersson, Otto E d v a r d, f. 0l; 34.

Pihlgren, Gustaf l.. e n n a r t, f. 08; 35.

Hultberg, Erik A l l a n, f. 05; 38.

Svedell, Rolf Sixte n, f. 05; 39.

]arlsby, E na r Verner, f. 07; 39.

Halld'n, S v e n Axel, f. 02; 44.

Rosenlind, R 0 l f Alrik, f. 02; 46.

Karlsson, C u s t a v Ragnar, f. l0; 47.

Grimberg, Tage Joel Ingvar, f. l6; 49.

Vaktmästare (Ca l2)

Cedergren, Johan V i k t o r, f. 89; 45.

 

Dispasclrör

Pineus, K aj Ludvig Arbo, ]. K., Stadsf.,

f. 05; (35) 36.

Dispaschörsassistent

Zetterlöf, T a g e, J. K., f. 05; 36.
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Bisittare i rådhusrätten vid ben

handling av mål angående klander

av dispasch

Andra avdelningen

Ledamöter

Reuterskiöld, Carl L e n n a r t, Direktör,

f. 82; (32) 36—.

Wästgerd, ? e r Charles, Sjökapten, ln-

spektöra länsarbetsn” f. 95: 39—.

Löfstedt, N ils Emanuel, Förbundsom-

budsman, f. 99; (47) 48—.

Suppleanter

C:?rlgåon, Anders B e r n h a r d, Kassör,

Ekman, C afrl83lohan Jakob Emil, Konsul,

Direktör,. 83; 3—

Hcglån, Gustav E v e r t,Ombudsman, f. 04;

Särskilda ledamöter i rådhusrät-

ten vid upptagande av sjöförklaring

eller sjöförhör

Andra avdelningen

Ledamöter ,

Kullander, Karl P e t r u s, f. d. Lotsdirek-

tör, f. 80; (30) 4l.

Lundmark, S ve n Einar Justus.

kapten, f. 9l; 42.

Hamn-

Suppleanter

Wåstgerd, Per Charles. Siökapten, ln-

spektör å länsarbetsn., f. 95; 4l.

Baeckström, Carl Folke, Siömanshus-

ombudsman, f. 94; 48.

 

 
lurymän i tryckfrihetsmål

(för Göteborgs och Bohus län)

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 5 april l949 skall i tryckfrihetsmål, vari talan föres

om ansvar, frågan huruvida skriften är brottslig, prövas av särskild jury, såvida ej parterna

å ömse sidor förklara sig vilia utan sådan prövning hänskiuta målet till rättens avgörande.

För varje län utses iurymän, fördelade i två grupper med l6 iurymän i första gruppen och

åtta i andra. Jurymännen i andra gruppen skola vara eller hava varit nämndemän. jurymännen

väljas av stadsfullmäktige för stad och av landstinget för län i övrigt.

Till jurymän utses inom länet boende svenska medborgare, som uppnått 25 års ålder, som

äro kända för omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet. Bland jurymännen böra

skilda samhällsgrupper och meningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda. An-

talet jurymän för Göteborg är l5 och för länet i övrigt nio, alla valda för fyra år. Valperioden

avser åren l950—53.

Jurymän

(valda av stadsfullmäktige)

Första gruppen

Stridh, Karl A :* t u r, Mätarereparatör,

f. 07; 50—53.

Wennergren, Bror H e :* b e r t, Bleck-

slagare, f. 09; 50-—53.

Petersson, K n ut Zakarias, F. D., Redak-

tör, f. 92; 50—53.

Sundberg, A i) e l Gotthard Leopold, Kon—

torist, f. 93: 50—5.

Engkvist, H e n n i n g Erhard, Överlärare,

f. 94; 50— 53

Larsson, G u n n a r Valfrid, Metallarbe—

tare, f. 02; 50—53.

von Friesen, Otto B e r t i l, M. L., Prakt.

läkare, f. 0l; 50—53.

Rönn, Sol v e i g Adina Olena. Fru, f. 02;

50—53.  

Andersson, Magnus W i l h e l m, Lok-

förare, f. l3; 50— 3.

Lundqvist, E r i k Gustaf August, Kassör,

f. ll; 50—53.

Andra gruppen

Anderson, R 0 l f Gustaf, Ombudsman,

f. 05; 50—53.

]ohansson, Karl V i l h e l m, Eolkskol-

lärare, f. 00; 50—53.

Dahlberg, Anders 0 s k a r, Folkskollärare,

f. 92; 50—53.

Westerborn, A n d e r s, M. D., Överläkare,

f. 88; 50—53.

Holm, Gustav E v 6 t t, Ombudsman, f. 04;

50—53.

Av landstinget för Bohuslän har dessutom

utsetts mo jurymän.
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Nämndemän

Med stöd av l kap. l2 & rättegångsbalken den l8 juli l942 och 29 å i lag den 20 december

l946 om införande av nya rättegångsbalken förordnade Kungl. Maizt den l0 iuli l947 om

val av nämndemän i städer med rådhusrätt.

Valbar till nämndeman är man eller kvinna. som inom staden äger rösträtt, fyllt 25 år och

ei är i konkurstillstånd eller omhändertagen för varaktig försörining. Lagfaren domare, be-

fattningshavare vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller den som annars har till

yrke att föra annans talan inför rätta må ei förordnas till nämndeman. Endast den som fyllt

60 år eller uppgivit giltigt hinder må vägra att mottaga detta uppdrag.

Sedan magistraten till stadsfullmäktige giort anmälan om val av 225 nämndemän för en

tid av sex år, räknat från den l ianuari l948, valde stadsfullmäktige för första gången den

27 november l947 nämndemän för Göteborg. Av nämndemännen skulle enligt rådhusrättens

anhållan utses minst 64 personer med insikt och erfarenhet i vård och fostran av ungdom.

 

Dessa ha i nedanstående förteckning utmärkts med *.

Ahlberg, M a r g a r e t a, Affärsförestån-

darinna, Fru f. 08, 48——53.

Ahrenberg, C a rl Gustaf, Metallarbetare,

f 93; 48—53.

Almberger, Agaton (Ag g e), f.d. Hamn-

kamrerare, f. 82; 4538——

Anderson, A n d e r s Josef, Ombudsman,

f. Gl; 48—53.

Andersson, Carl A r t u r, Chaufför, f. 07;

48—53.

Andersson, A x el L e o n a r d,. Hand-

lande, f. 87; 48—53.

Andersson, Bernt Fredrik E d m n n d, För-

säljningschef, f. 9l; 48—53.

Andersson, Bengt Axel E d v i n, Kontors-

föreståndare, f. 00; 48—53.

*Andersson, E! n a r Theodor, Bankvakt-

mästare, f. 02;448—53.

Andersson, El| s Hildebrand, Metallarbe-

tare. f. 02; 48—53.

Andersson, Ellen Josefina, Metallarbe-

terska, f. l9; 48—53.

””Andersson, John G u n n a r Bertil. Kom-

munalarbetare, f l7; 48—53

Andersson, G u s t a v Johannes, Fastighets-

skötare, Stadsfq f. 00; 48—53.

Andersson, G6 s t &, Ombudsman, f. 05;

48—53.

Andersson, G 6 s t a Natanael, Kassör, f. 05;

48—53.

Anderson, H e n n i n g Konstantin, Post-

tjänsteman, f. 0l; 48—53.

*Andersson, ] 0 h n Wilhelm, Verkmästare,

f. 05; 48—53.

*Andersson, Carl Otto, Grovarbetare,

f. 90; 48—53  

Andersson, R a g n a r, Ombudsman, f. 90;

48—53.

Andersson, Karl R 0 b e r t, Köpman, f. 93;

48—53.

Andersson, R 0 lf Evert, Tullvaktmästare,

f. l5; 48—53.

Anderson, R 0 l f Gustaf, Ombudsman,

f. 05; 48—53.

A&dersgn, S v e n-E r i k, Kamrerare, f. l2;

8—5

*Andersson, lngaTeresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf, f. 08, —5.3

Andersson, T h4u r e johannes, Bangårds-

mästare, f. 97; 48—53.

Andersson, Berndt U n o, Expeditör, f. l6;

48—53

Andersson, John V i l g 0 t Alexius, Mon-

tör, f. 09; 48—53.

Andersson, Magnus W i l h e l m. Lok-

förare, f. l3; 48—53.

Andréasson, E i na r Algot, Handelsarbe-

tare, f. l4; 48—53

Andréasson, C a rl Erik Evald, Chaufför,

f. 09; 48—53.

Anér, G u n v 0 r Dagmar, Fru, f. 92; 48—53.

Armstedt, C u rt Henry, Disponent, f. 9l;

48—53.

"Ask, Yngve G 6 t e, Svarvare, Stadsf, f. l4;

48—53.

Asklund, Gustaf H i l b & r t Wallentin, Om-

budsman, f. 99; 48—53.

*Bengtsson, B e n gt Erik, Andre intend

dent, f. l5; 48—53.

*Bergwall, B r i ta Karolina,

lKurator, f. lZ; 48—53_

D.S. l..
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*Berntsson, P e r Olof, Metallarbetare, f. l9;

48—53.

Billton, Georg S i g u r d, Direktör, f. 87;

48—53.

Biörck, Knut G 5 s t a Harald, Murare, f. l5;

48—53.

Biörild, S t e n Douglas, Redaktör, f. 90;

48—53.

Begin, A r v i d, Cementarbetare, f. 97; 48—

Brenner, Elias, Verkmästare, f. 06;

48—53. '

Broberg, Algot R n p e r t, Fil. stod., f. l9;

48—53.

*Bnrge, John Bertil, Förste inspektor,

Stadsf., f. 99; 48—53.

"Bsi'ång, Erik M a g n u s, Överste, f. 93; 48—

Backström, Carl F 0 1 k e, Sjömanshusom-

budsman, f. 94; 48—53.

*Börieson, E i l i p lsidor, Tryckeriförestån-

dare, f. 94; 48—53.

Clååf, A x e l Wilhelm, Köpman, f. 88; 48—

*Dahlbeclr, B r i t a, Konsulent, Fru, f. lZ;

48—53.

*Dahlberg, Anders 0 s k & r, Folkskollärare,

f. 92; 48—53.

*Dahlén, E i n a r Fridolf, T. K., Läroverke-

adiunkt, f. 96; 48—53.

Dahlén, R 0 l f Verner Emanuel, Byggnads-

snickare, f. l3; 48—53.

Dahlgren, B e n g t Adolf Roland, Tullvakt,

f. lZ; 48—53.

Dahlgren, Bror G u n n a r Leopold, Me-

tallarbetare, Riksdagsman, f. 03; 48—53.

Dahlström, C a rl Eol Fabian, Avsynare,

f. 89; 48—53.

*Digerfeldt, ] 0 h n Valfrid, Tillsynslärare,

f. 99; 48—53.

*Dreyer, S v e n Georg, Länsarbetsdirektör,

f. 94; 48—53.

*Edqvist, Sven Fritiof, _Folkskollärare,

f. 04; 48—53.

Ekblad, Martin Olof A l b e r t, Droskägare.

f. 95; 48—53.

Ekström, Karl E i n a r, Verkst. direktör,

f. 99; 49—53.

*Eliasson, W i l l i a m Esaias, Kommunal-

arbetare, f. l3; 48—53.

Emanuelsson, A 1 d 0 r Sigvard, Handlan-

de, f. 09; 48—53.  

*Engström, S i g rid lngeborg, Barna-

vårdsman. Fru, Stadsf., f. 97; 48——53.

Eriksson, Agnes G u n v 0 r, Siuksköterska,

Fru, f. lZ; 48—53.

Filipson, John Birger, Underinspektor,

f. 98; 48—53.

Fransson, Erik janne, Ombudsman, f. 9l;

48—53.

*Fredriksson, V i k t o r Adolf, Folkskol-

inspektör, f. 92; 48—53.

*Friberg, H e r b e r t Vilhelm, Röringeniör,

f. 98; 48—53.

*Fridlx, Carl F r a n k William, Assistent å

länsarbetsn., f. l7; 48—53.

von Friesen, Ruth (Gulli), Fru, f. 04;

48—53.

Frostenson, Pontus R 0 b e r t Manasse,

Lokförare, f. 92; 48—53.

Gahnström, Einar Henning Herbert,

Svetsare, f. lZ; 48—53.

*Gillberg, Nanna-B r i t a Margit, D. S. l.,

Reseinspektör, f. 03; 48—53.

Grahne, Axel Georg, Överlärare, f. 97;

48—53.

Hagman, A n n a Maria, Sömmerska, Fru,

f. lö; 48—53.

.Hamdahl, lv & r Gustaf Verner, Direktör,

f. 97; 48—53.

Hamrin, Hanna Birgitta (Brita), Fru,

f. 08; 48—53.

Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

f. 95; 48—53.

*Hansson, Solveig Signe Lucia, Fru,

Stadsf, f. 14; 48—53.

Hansson, Anders Valerius, Köpman,

f. 89; 48—53.

Hansson, Otto V i k t o r, Stationskarl, f. 92;

48—53.

*Hedlund, A n t o n, Förman, f. 0l; 48—53.

*Hedlund, B e n g t Nils Roland, Metaller-

betare, f. l6; 48—53.

Hedlund, Carl B e r t i l, Direktör, f. 05;

48—53.

*Hedström, Lydia Elisabeth (Elsie) So-

fia, Frn, f. 93; 48—53.

Hellervik, John Helge, Spårvägsman,

f. 09; 48—53.

Hellgren, L a r s Albert Ragnar, Reparatör,

f. ll; 48—53.

Helmstein, l n g r i d Maria, Redaktör, Fru,

f. l7; 48—53.
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Henriques, A g n e s, M. L., Prakt. läkare,

f. 93; 48—53.

*Hermansson, Kristina Lovisa (Lis a),

Fru, f. ll; 48——53.

*Hjern, Karl Anders l'l a r al d, Redaktör,

Stadsf, f. 02; 48—53.

*Holgén, Carl William Al rik, Folkskol-

lärare, f. 99; 48—53.

Holm, Gustav E v e r t, Ombudsman, f. 04;

48—53.

Holm, Helga Åslög, Fru, f. 9l; 48—53.

Holmblad, G u n n a r Fredrik, Liniearbe-

tare, f. lZ; 48—53.

Hultqvist, M a y-B e t h, Telegrafexpedi-

tör, f. l8; 48—53.

*Högherg, Anna M a r g a r e t a, Kansli-

biträde, Fru, f. l8; 48—53.

"Högmarlr, Hanna Elisabet (E i l 3), D. 5. l.,

Assistent h. barnavården, f. 05; 48—53.

*lsherg, Anna Kristina, Skolkurator,

f. 86; 48—53

*lvarsson, F r a n s Reinhold, Dverlärare,

f. 97; 48—53

Jacobsson, Axel Emil, Redaktör, f. 87;

*]ansson, Augusta Ma rga reta. D.S. l.,

Barninspektris, Fru, f. l3; 48—53.

Jawette, Karin Sofia, Fru, f. 95; 48—53.

Johansson, Albert Natanael, Elinstalla-

tör, f. 9l; 48—53.

Johansson, John Algot, f. d. Härads-

domare,f. 92; 48—53.

Johanson, Sven Allan.

Stadsf, f. l8; 48—53.

Johansson, Erik Waldemar, Tulluppsy-

ningsman, f. 96; 48—53.

Johanssgn, Anders G u n n a r, Filare, f. 08,

Jarnvagsmanv

*Johansson, Johan Gunnar, Målaremäs-

tare, f. 06; 48—53

Johansson, Johan Gustav,

f. l5; 48—53.

Johansson, Carl Allan Hilding, ln-

spektor,f. 09; 48—53.

Johansson, Stig Erik H ol g e r, Handlarn-

de, f. ll; 48—53.

Johansson, Karl Josef, Verkst direktör,

f. 87; 48—53.

Johansson, Kurt Axel Esbjörn, Färgeri-

arbetare. f. 08; 48—53.

*Johansson, Karl Vilhelm, Folkskollärare,

f. 00; 48——53.

Snickare .

2

 

Jonasson, C h a r l e s Ragnar, Kontorsskri-

vare, f. 96; 48—53.

Jonassoy, John W e i m a r, Journalist, f. l3;

5 .

Jönsson, Anna Desideria, Fru, Stadsf.,

f. 92; 48—53.

Jögåson, A 5 s a r, Ombudsman, f. 94; 48—

*Karlsson, Anna Theresia, Fru, f. 97;

48—53.

Karlsson, Nic oli n e, Fru, f. 99; 48—53.

Kjellsson, C a rl Alexander, Bankdirektör,

f. 87; 48—53.

Klaesson, Karl Gustav G u n n a r, Socker-

bruksarbetare, f. 05; 48—53.

Klåmberg, Karl A l g 0 t Julius, Handlande,

f. 89; 48—53.

Kristensson, E v a l d Gösta. Sockerbruks-

arbetare, Stadsf, f. ll; 48—53

Kristenson, S v e n Alfred, Kontorsskri-

vare, f. 03; 48——53.

Kräger, H arry Ludvig, Direktör, f. 93;

48—53.

*Kullenherg, Mai Gertrud, Fru, f. l0

48—53.

Königson, Ture König, Verkstadsarbe-

tare, f. l0; 49—53.

Landén, A d a Jutonia, Fru, f. 92; 48—53.

*Lang,l(arl G e r a 1 d, Ritare,f.06;48——53.

Larson, Johan Adolf, Distriktsvice-

värd, f. 02; 48—53.

Larsson, Gunnar Valfrid, Metallarbe-

tare, f. 02; 48—53.

Larsson,] 0 h n Harald Valdemar, Konduk-

tör, f. 95; 48—53.

*Larsson, Karl-Erik, Giutare, f. lZ;

48—53.

Larsson, Nils C 0 n :* a d, Köpman, f. 88;

48—53.

Larsson, l.. e n n a r t lngemar, Kommunal-

arbetare, f. 06; 4 __53

Lasrgson, 0 s c & r Edvin, Målare, f. 9l; 48—

Larsson, T h u r e Gotthard, Mätningsman,

f. 02; 48—53.

*Larsson, Conrad V a l d e m a r, Giutare,

f. 00: 48—53.

Lernvall, K a r l-E rik Holger, Kammar-

skrivare, f. lZ; 48—53.

Levinson, Jo h n Torsten, Kassör, f. 97;

8—53.
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Lidström, S i x t e n Vilhelm, Kranmaski-

nist, f. 06; 48—53.

*Lihnell, B r i t t a Sofia, Handelsbiträde,

Fru, f. lZ; 48—53.

Lindh, Erik 1 var. Metallarbetare, f. 02;

48—53.

Lindh, Axel R ola n d, Rörläggare, f. 09;

48—53.

Lindblad, Rut Lovisa Maria, Fru, f. 03;

48—53.

Lindblom,] 0 h n Mauritz, Tecknare, f. 96;

48—53.

*Linde, Hanna Lin n é a Margareta, Fru,

f. l3; 48—53.

*Linderoth-Olson, Martha

(Lis a), Fru, f. 99; 48—53.

*Lindgren, lda Margareta (G r e t a), Folk-

skollärarinna, f. 94; 48—53.

='Linnerborg, G n s t a f Edvin, Högbåts-

man, f. 00; 48—53.

Lundegard, Elfrida Kristina (K e r s t i n),

Fru, f. 90; 48—53.

Lundgren, B r o r Algot, Verkstadsarbetare.

f. 08; 48—53.

Lundh, Lars Å k e. Redaktör, f. 09; 48—53.

Lärn, H u b e r t Alexander, Journalist, f. 07;

48—53.

Löfstedt,N i l s Emanuel, Förbundsombuds-

man, f. 99; 48—53.

*Mannheimer, l r m a Desideria, Fru, f. 96;

48—53.

Mattsson, Lennart R i e h a r d, Omnibus-

förare, f. 09; 48—53.

Nevén, Ella Viola Johanna, Fru, f. l3;

48—53.

Niklasson, T u re Washington, Förman,

f. 97; 48——53.

Nilsson, E rik Gunnar Viktor, Metaller-

betare, f. l3; 48—53.

Nilsson, G U 5 t af Albin, Pannbyggare,

f. 08; 48—53.

Nilsson, K a r l-E r i c Leonard, Kontorist.

f. l5; 48—53.

'Nilsson, Evert O 5 w a l d, Assistent, f. lZ;

48—53.

Nyborg, Gottfrid A g a t o n, Ombudsman.

. 0 ' 48—53.

Elisabeth

Nyborg, T u a Linnéa, Fru, f. l0; 48—53.

Olsson, N i :: k l a s, Förbundssekreterare,

f. 89; 48—53.  

Olsson, R e in h old Fritiof. Linoleum-

arbetare, f. 03; 48—53.

*Olsson, S t i n a Viola, Fru, f. l8; 48—53.

Olsson, Karl Axel V e r n e r, Spårvägsman,

f. 02: 48—53.

*Persson, Gustaf Ebbe G 6 t h e, Hyres-

assistent, f. l7; 48—53.

*P5e3ttersson, E r n a Maria, Fru, f. 09; 48—

*Pettersson, H e n n i n g Olof, Journalist,

f. l5; 48——53.

Pettersson, K a rl V i k t o r, Verkstadsar-

betare, f. 9l; 48—53.

Pettersson, Nils Olof (Olle), Kommunal-

arbetare, f. l3; 48—53.

Philipson, l n g a L i s a, Fru, f. 09; 48—53.

Pigans, E v & Hilda Cecilia, Fru, f. 05; 48—

Rhodin, Karl 0 n s t a v, Elektriker, f. to;

48—53.

Ringdahl,J 0 h a n Alfred, Förvaltare, f. 00;

48—53.

Rollof, Charles T u r e, Lantbrukare, f. 93;

48—53.

*Rosell, H & n s Vilhelm, Konditor, f. l8;

48——53.

*Ryberg, Alm a Josefina, Kurator, f. 00;

48—53.

Rybäck, M a g n n 5 Karl, Civilingenjör,

Konstruktionsehef, f. 93; 48—53.

*Rylander, B e r t i l Mauritz, Pastor, f. ll;

48—53.

Rönn, S ol v e i g Adina Olena, Fru, f. 02;

49——53.

Same'us, Arne Sigvard, Förste assistent,

f. 07: 48—53.

*Schmidt, B e r t i l, Överstelöjtnant, f. 90;

48—53.

Siewert, Sven H a r a l d, f.d. DistriktSChef,

f. 82; 48—53.

* jöströxn-Bengtsson, A n n a Maria, Lä-

rarinna, Fru, Riksdagsled, f. 89; 48—53.

Skoglund, Olga Victoria (T 0 r a), Fru, f. 88;

48—53.

*Sköld,E i l aViola, Fru, Stadsf., f. l l ;48—53.

*Spetz, Li n n s, Folkskollärare, f. 94; 48—-53.

Steen, Jan Olof Ragnar, Arkitekt SAR,

f. l4; 48—53.

Stenberg, J 0 h a n Fredrik, ingenjör, f. 90;

48—53.
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Stendahl, Frans Ru d ol f Lasse , Sysslomans-

assistent, f. 99; 48——53.

Steneborg, Alf E d o r Gunnar,

uppbördsassistent, f. 06; 48—53.

*Stensson, Karl E v a ld, Stenarbetare,

f. l0; 48—53.

Stenström, Frans Erik R u n e. Kommunal-

arbetare, f. l4; 48—53.

*Stiernudd, ] 0 h a n Adolf, Regements-

kassör, f. 99; 48—-53.

Ström, Anders Johan T a g e, Syssloman,

f. 0l; 48—53.

Strömberg, C a 5 p a r a Gunilla, Fru, f. 9l;

48—53.

*Stubelius, A r n e Reinhold, Folkskollä-

rare, f. 02; 48—53.

Svenson,A n d e r 5 Gunnar, Köpman, f. 98;

48—53.

Svensson, Johan H 5 a l m a r, Stuveriarbe-

tare, f. lO; 48—53.

Svensson, 5 v e n Werner, Spårvagnskon—

duktör, f. lZ; 48—53.

Satherström, John H e n r y, Avläsare,

f. l0; 48—53.

Thulin, G n s t a f—A d 0 l f, Brandförman,

f. 00; 48—53.

Tistrand,Johan August Emanuel (M a n n e),

f.d. Tullkontrollör, f. 82; 48—53.

*Tiäder, G u s t a fAclolf, Rörarbetare, f. 04;

48—53.

Förste

 

Wahlström, Elin Amanda, Fru, f. 97;

48—53.

Walli, Saga, Fru, f. 9l; 48—53.

*Wallin, Klas Birger l v a r, Tillsynslärare,

f. 9l; 48—53.

Wastenson, Å k e Waste Maximilian, Direk-

tör, f. 97; 48—53.

Wennergren, Bror H e r h e r t, Blecksla-

gare, f. 09; 48—53.

Westerholm, A n d e r 5, M. D., Överläkare,

f. 88; 48—53.

Wieslander, Å k e Allan, Försäkringsinspek-

tör, f. 03; 48—53

Wiktorson, E i i n Henrietta, Fru. f. 98;

48—53.

Winqvist, Nils August F i l i p, Expeditör,

f. ll; 48—53.

Wrange, S ve n Emil, Urmakaremästare,

f. 94; 48—53.

Åkesson, Åke.

f l3; 50—53.

x"Åsblm'l, Karl L e n n a rt Vallentin, Kon-

torist, f. l8; 48——53.

*Åwall, P e r—U n o, Köpman. f. l4; 48—53.

Öberg, A n n a, Fru, f. 87; 48—53.

Öberg, Mä r t a, Kassörska, Riksdagsled,

f. 95; 48—53.

J. K., Ekonomidirektör,

 

Överförmyndare

Västra Hamngatan 24. Mottagningstid kl. 10—12. R! 11 62 61.

l privilegierna av år l62l ålades magistraten att till förmyndare utse »uppriktige män».

vilka skulle »redeligen» förvalta de omyndigas medel. Några föreskrifter om förmyndares

redovisningsskyldighet meddelades dock ej förrän i l669 års förmyndareordning. Det be—

stämdes, att förmyndares räkenskaper skulle granskas av den omyndiges fränder eller, där

sådana ej funnos, av rätten eller av denna förordnad person. Dessa bestämmelser bibehöllos

i ärvdabalken av l734 års lag, och först l845 inleddes genom en kungl. förordning angående

vissa ändringar i ärvdabalken en revision av förmynderskapsrätten. Varje stad skulle äga

att utse ett erforderligt antal gode män att hava tillsyn över förvaltningen av omyndigs egen-

dom. Bestämmelserna härom kompletterades genom en kungl. förordning l86l och l884

års lag angående tillsyn över förmyndares förvaltning, vilken var gällande till l924.

Den magistraten tillkommande uppsikten över förmyndares förvaltning utövas numera

genom tre äver/örmyndare. De väljas jämte lika många ersättare av stadsfullmäktige för en

tid av fyra år. Valbar är varje »i praktiska värv väl förfaren svensk man eller kvinna, som

uppnått 25 års ålder» och ej är förklarad omyndig, i konkurs eller ådömd straffpåföljd. Val

förrättas före oktober månads slut året innan överförmyndare skall börja sin verksamhet.

Forfattningar. Lag den 27juni l924 angående förmynderskap. Kungl. kungörelse den

l0 oktober l924 med särskilda föreskrifter rörande överförmyndares verksamhet.

;— 



_

20 Överförmyndare. Fastighetsregistret. Exekutionsverken

 

Överförmyndare Ersättare

Leandersson, John ! w a r, Kamrerare, Victorin, Å k e, J. K., Advokat, f. 09;

Stadsf, f. 90; (45) 116—52. 49—52.

Andersson, E r n s t Gustav, Stadsf, f. 00; Kindås, E r i k Valdemar, Kamrerare, f. 04;

(46) 48—52. 48—52.

Nyberg, Karl f'l e l g e, Yrkeslärare, Stadsf., Lindberg, Karl G e o r g, J. K., Advokat,

f. 99; (48) 49—52. f. 97; 49—52.

Fastighetsregistret

Enligt 7 kap. i lagen den lZ maj l9l7 om fastighetsbildning i stad skall för varje stad finnas

ett fastighetsregister. I detta införas för varje fastighet dess registerbeteckning, namn, läge och

mått samt vissa uppgifter om servitut eller rättigheter. som förenats med detsamma, om stads-

plan och stadsplanebestämmelser samt tomtindelning etc. Därvid antecknas även med hänvis-

ning till vederbörande handlingar, vilken mätningsförrättning och vilka övriga åtgärder av de

administrativa och rättsliga myndigheterna. som ligga till grund för de införda uppgifterna.

Av fastigheterna upptagas tomterna i tomiboken och de övriga i stadsägoboleen. Till dessa

båda huvudböcker höra tre bihang, nämligen tomtbildningslängd, en förteckning över sam-

fälligheter och en över gator, torg och andra allmänna platser samt registerkartan. Denna

anger. varje markområdes läge, gränser och registerbeteckning.

Fastighetsregistreringen står under lantmäteristyrelsens överinseende och den närmare

tillsynen åligger magistraten. Registerförare förordnas av konungens befallningshavande.

Fastighetsregister är upplagt och färdigt för hela staden utom för de senast inkorporerade

församlingarna Västra Frölunda och Backa. Kostnaderna för fastighetsregistret bestridas med

kommunala medel, ehuru statsbidrag utgått till dess första uppläggande.

Författningar m. m. Lag den lZ maj l9l7 om fastighetsbildning i stad. Kungl. förordning

den l2 maj l9l7 med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad. Kungl. kungörelse

den l6 juni l936 med vissa föreskrifter om mätningsväsendet och fastighetsregisterväsendet.

Härtill ett flertal kungl. kungörelser samt meddelanden l—XX.

 
Registerförare

Hofflander, H u g o Peter Lie. Stadsingeniör. f. 9l; 30.

 
Exekutionsverken

Expeditionsiider, lokaler och telefon. se nedan.

Exekutionsväsendet handhades i äldre tider av s. k. skultar. För vissa exekutionsgöromål

kunde magistraten dessutom påkalla handräckning av manskap ur stadens garnison. Enligt

den lönestat för staden, som fastställdes av riksdagen l640, funnos till en början en över-

skult och en underskult. Stadens räkenskaper för år l673 upptaga en skult och en underskult,

men senare omnämndes återigen en över- och en underskult och slutligen två överskultar.

Beträffande exekutionsväsendet medförde l877 års utsökningslag, att jämlikt kungl.

brevet den 29 november l878 de förutvarande två överskultbefattningarna utbyttes mot

två stadsfogdebefattningar, vilkas innehavare övertogo i huvudsak samma göromål, som

förut tillhört överskultarne. Mellan stadsfogdarna fördelades göromålen så, att förste

stadsfogden övertog verkställandet av domar och utslag samt andra exekutorialer i en-

skilda mål och andre stadsfogden dels all verkställighet, som avsåg indrivning av krono-

och kommunalutskylder rn. fl. allmänna avgifter, dels ock den verkställighet av utslag

om böter eller viten och andra straff, som ankom på stadsfogde. Förste stadsfogden bi-

_
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träddes av stadstjänare samt andre Stadsfogden av exekutorer och stadstjänare ävensom

av en för bötesindrivning och verkställighet av straff anställd särskild tjänsteman benämnd

bötesexekutor och kassör. Sistnämnda befattning ersattes år l904 av en tredje stadsfogde-

befattning, vars innehavare jämväl övertog redovisningen av saköresmedel.

Nu gällande bestämmelser för utsöknings- och exekutionsväsendet i Göteborg äro fast-

ställda genom kungl. brevet den 23 september l904 med ändringar enligt kungl. breven den

l6 maj l9l9 och den l3 januari l923, varförutom särskilda instruktioner av magistraten

utfärdats för andre och tredje Stadsfogdarna samt dem underlydande exekutorer. Angående

överexekutor är särskilt stadgat och finnas bestämmelser därom intagna i 5 7 av gällande

stadga för Göteborgs magistrat och rådhusrätt, fastställd av Kungl. Maj:t den lO maj l935.

Enligt nämnda kungl. brev utövas överexekutorsbefattningen i Göteborg av den ordinarie

rådman, som är vice ordförande å rådhusrättens första avdelning. och åligger det honom

i denna egenskap bl. a. att minst under en timma varje söckendag före kl. l5 å tid, som av

honom bestämmes, å ämbetsrummet handlägga till överexekutor inkomna mål och ärenden.

Cöromålen mellan de tre stadsfogdama fördelas sålunda:

Förste stadsfogden handlägger alla mål,i vilka utmätning eller annan åtgärd påkallas enligt

utsökningslagen eller det är fråga om handräckning enligt lagen om avbetalningsköp.

Andre stadsfagden ombesörjer all verkställighet rörande indrivning av krono- och kommu—

nalutskylder. allmänna avgifter rn. m. och handlägger därmed sammanhängande ärenden om

införsel i lön, pension eller livränta. Det åligger honom även att undersöka persons för-

mögenhetsförhållanden med hänsyn till fråga om fattigunderstöd e. dyl. Han biträdes i sin

tjänsteutövning förutom av övrig anställd personal. av skatteexekutorer. För upphörd av

resterande utskylder och avgifter är därjämte inrättat centrala skattekontoret, som förestås

av kontorsskrivaren hos andre stadsfogden. För skatteindrivningen är staden enligt magi-

stratens beslut indelad i 37 skattcexekutorsdistrikt.

Tredje stadsfogden åligger att indriva böter och viten ej blott för Göteborgs stad utan även

för myndighet å annan ort, då sådant begäres, samt ombesörja verkställighet av beslut och

utslag angående vittnesersättning av allmänna medel och frihetsstraff, vilkas verkställighet

uppdragits åt magistraten av konungens befallningshavande. Dessutom handlägger han

ärenden angående införsel för uttagande av underhållsbidrag samt rörande förbud för vissa

underhållsskyldiga att avflytta från riket. Tredje Stadsfogden biträdes av exekutorer.

l övrigt äro stadsfogdarna skyldiga att enligt den fördelning, som magistraten bestäm-

mer. bestrida alla sådana till utsöknings- och exekutionsväsendet hörande göromål, som

icke ingå i stadsfogdes lagstadgade tjänsteåligganden, varjämte överexekutor äger före-

skriva, att mål, som tillhör en stadsfogdes handläggning, skall av annan stadsfogde be-

handlas, när sådan föreskrift av jäv eller stadgandet i 5 58 av utsökningslagen påkallas.

Stat för år 1950: Nettoutgifterna för exekutionsverken, vilka utgifter äro uppförda å

drätselkammarens stat, belöpa sig till l.324.642 kr.

Författningar m. m. Kungl. brev den 23 september l904 angående bestämmelser för

utsöknings- och exekutionsväsendet i Göteborg med ändringar genom kungl. brev den l6

maj l9l9 och kungl. förordning den l3 januari l923. Särskilda instruktioner för andre och

tredje stadsfogdarna, skatteexekutorerna, exekutorerna hos andra och tredje stadsfog-

darna samt för centrala skattekontoret och förste kontorsskrivaren hos andre stadsfogden,

samtliga fastställda den lö februari l927. lnstruktion för uppbördsinspektören den l8 februari

l927 med ändring den 25 november s. å. Stadga för kontrollstämpling av debetsedlar samt

användning av indrivningskvitton den lZ maj l926.
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Förste stadsfogdekontoret

Rådhuset. Expeditionstz'd kl. 9—16, lördagar

kl. 9—15. Rt (växel) 172740.

Förste stadsfogde (Ca 35)

Mottagningstid kl. 10—12.

Bengtsson, N il s Emanuel, J. K., f. 92; 35.

Stadstjånare (tillika exekutorer)

Alex, Axel Efraim, f. 87; 25.

Larsson, C a r l Oskar, f. 90; 32.

johansson, 0 scar Eugen. f. 98; 33.

På förste stadsfogdekontoret äro dessutom

anställda två kontorsbiträden (Ca ll).

Andre stadsfogdekontoret

Rådhuset. Expeditionstid kl. 9—16. lördagar

kl. 9—15. Rt (växel) 172740.

Andre stadsfogde (Ca 33)

Mottagningstid kl. l0-—14.

Bemlöf, Ragnar, ]. K., f. 92; (44) 45.

Registrator (Ca Zl)

Vakant, tf. Larsson, H ol g e r Evert Georg,

f. 5; 48.

Skatteexekutorer (Ca l9, Ca l7)

Bylander, Rolf Svante H i l d i n g, f. 88; M.

Svahn, Carl Vilhelm, f. 92; l6.

Lindberg, E. r i k Harald Emanuel. f. 92: 20.

Lindqvist, E. r i c Sigurd, f. 95; 20, tf. Upp-

bördsinspektör (se nedan).

Hagelberg, Oscar Sigfrid H e n ry, f. 97; 22.

Floden, 10 h n August, f. 9l; 23.

Syrte'n, A )( el Victor, f. 86; 3l .

Spång, Carl Ho l ge r Filip, f. 99; 3l.

Dahlström, Tor Y n gve, f. 99; 3l.

Legardt, 0 s b 0 r n e Lars Olof. f. 03; 34.

Granath, August (A g e). f. 03; 35.

Thorsson, F ritiof Daniel, f. 00; 40.

Lagerholm, Gustaf P o n t u 5. f. 04; 4l.

Velén, H e r b e r t Karl Valentin. f. 09; 4l.

Svensson, Anders Gustaf E s k i l, f. 04; 42.

Sörbed, F olke David Ragnar, f. 04; 42.

Velén, Bror F ol k e Arnold, f. l2; 42.

Anderberg, S v e n-E r i k, f. l2; 49.

Husebye, Ole Nils Christian, f. l3; 49.

Dahlin, T a g e Douglas, f. ll; 49.

Syrien, Axel Bart hold, f. lO; 49.

Lindholm, N ils Olof, f. 05; 49.

Johansson, H e l g e Gustaf, f. l2; 49.

Scbånberg, S v e n Lennart, f. lO; 49.

Nilsson, S v e n Olof Gunnar, f. 08; 49.  

Lindell, Tage Natanael, f. ll; 49.

Hallberg, H a r ry Lars Daniel, f. 03; 49.

Hultberg, Karl R a g n a r Bertil, f. m; 49.

Eklund, K a rl-E rik, f. 12:49.

Skoglund, B j 6 r n, f. 16; 49.

Östblom, lvan C u n n a r, f. W; 49.

Bergman, Ste n Alf Bonde, f. U'; 49.

Rutgerson, Vilhelm Robert, f. M. 49.

Nilsson, Birger Herbert L e n n a r t, f. l3;

9

Johansson, lva n Fritiof, f. lO; 49.

Svensson, us taf Einar, f. 09; 49.

Enell, A r n e Edvard, f. l6; 49.

inom indrivningsverket äro dessutom an-

ställda sex första skatteassistenter (Ca l6),

elva kontorsbiträden (Ca l l), fyra första skriv-

biträden (Ca 8) och 3 skrivöiträden (Ca 6).

Tredje stadsfogdekontoret

Rådhuset. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar

kl. 9—15. Rt (växel) 172740.

Tredje stadsfogde (Ca 30)

Mottagningstid kl. 10—14.

Ivarsson, K r is t e n Anders,]. K., f. 07; 43.

Exekutorer

Bjelkén, S ven Albin, f. 86; 23.

Feuk, G u s t a f, f. 86; 23.

Henning, Cu staf Albert, f. 88; 27.

Hedberg, Erik Anders C 6 s t a, f. Gl; 40.

Krall, Sten G u n n a r Evert. f. 02; 42.

Alinder, Karl E rik, f. 04; 47.

Anderberg, Nils Bertil, f. 08; 48.

Librand, Arvid E g 0 n, f. ll; 49.

Två å extra stat.

På tredje stadsfogdekontoret äro dessutom

anställda en kontorsskrivare ( 5). två kan-

torister (Ca l3), ett kontorsåiträde (Ca l3),

ett skrivöiträde (Ca 6).

Uppbördsinspektörskontoret

Köpmansgatan 22—24. Expeditionstid kl. 9—16,

lördagar kl. 9—15. Rt (växel) 1727 40.

Uppbördsinspektör (Ca 26)

Mottagningstid kl. 9—10.

Vakant, tf. Lindqvist, E r i e Sigurd, Skatte-

exekutor (se ovan) 49.

Dessutom en kontorist (Ca B) och ett kon-

torsbr'träde (Ca ll). *
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Uppbördsverket

Köpmansgatan 22—26. Expeditionstid kl. 10—15. R: (växel) 1748 00.

År l76l inrättades en mantalskommissarietjänst, vars innehavare till en början ensam om-

besörjde skattskrivningen. På grund av de ständigt ökade göromålen blev dock så småningom

en vidlyftigare organisation nödvändig, vilken vann stadga genom l883 års kungl. förordning

om mantals» och skattskrivning i Göteborg. Denna avlöstes av en ny kungl. förordning den

i? november l905, enligt vilken mantalskommissarierna, förut benämnda mantalsskrivarna.

voro mantalsskrivningsförrättare en var inom sitt distrikt. Genom kungl. brev den l november

l929 utbyttes den förutvarande äldre mantalskommissarietjänsten mot en mantalsdirektörs-

tjänst fr. 0. in. den l januari l930.

Med anledning av bestämmelserna i uppbördsförordningen den 3l december l945 och

folkbokföringsförordningcn den 28 iuni l946 har mantalskontoret samt kronouppbörds- och

kommunaluppbördskontoren sammanslagits till ett gemensamt verk, benämnt uppbörds-

verket. Uppbördsverket är uppdelat på två kontor, folkbokförings- och debiteringskontoret

samt uppbördskontoret. Folkbokförings- och debiteringskontoret är uppdelat på ett huvud,

kontor (centralkontor), tretton församlingsavdelningar, en avdelning för juridiska personer

samt en teknisk avdelning (tryckande register). Uppbördskontoret är uppdelat på två avdel»

ningar, kameralavdelningen och kontrollavdelningen.

Chef för uppbördsverket, som numera lyder under drätselkammarens första avdelning,

är kronokamreraren, vilken har att med biträde av övriga befattningshavare å kontoret full-

göra honom enligt gällande författningar åliggande göromål. Det åligger honom därjämte att

mottaga de skattskyldiges deklarationsuppgifter och överlämna dem till taxeringsnämndernas

ordförande. Han avgiver även förslag om dessa nämnders antal och distrikt samt tillser.

att röstlängder upprättas såväl för riksdagsmannaval som för kommunala val och prästval.

Stat för år 1950: Nettoutgiftema för uppbördsverket, som äro uppförda & drätselkamma-

rens stat, belöpa sig till 3.025.825 kr.

_Författningar m. _m. Angående civilbokföring och mantalsskrivning: Folkbokföringsförord-

ningen av _den 28 juni l946._Kungl. Maj:ts kungörelse angående folkbokföring i Göteborg

den 30 juni. 948. Kungl. Maizts kungörelse med vissa bestämmelser angående mantalsskriv-

ning av juridiska personer för år l950 i Göteborg av den 22 september l949. Lag om för-

värvande och förlust av svenskt medborgarskap av den 23 maj l924. Värnpliktslagen av den

30 december l94l. lnsknvningsförordningen av den 30 december l94l. Lag om försäkring

för olycksfall i arbete av _den i? juni 19l6. Kungl. Mains förordning angående upphörd av

avgifter för försäkringar i riksförsäkringsanstalten av den 3l december l922. Lag om folk—

pensionering av den 29 juni l946. _

Angående rösträtt m. m.: Riksdagsordningen av den 22 iuni l866 med ändringar. Lagen

om val till riksdagen 'av den 26 november l920 med ändringar. Kommunal vallag av den

6 juni l930 med ändringar. Kungörelse om upprättande av röstlängd för val till riksdagens

andra kammare samt av kommunal röst ängd av den l Juni l945. Lag angående tillsättning

av prästerliga tjänster av den 7 december l934. Kungl. Maizts stadga om prästval av den 7 de-

cember 03.34. Lagar om kommunalstyrelse och församlingsstyrelse i stad av den 6 mm l930

med ändringar. _

Angående debitering _och upphörd: Uppbördsförordningen av den 3l december l945.

Lag angående lindring i främmande trosbekännares skattskyldighet till svenska kyrkan av

den l6 oktober l908. Kungl. Maizts kungörelse angående medelsförvaltningen i länen av

den l3 november l93l med ändringar. .

Skatte- och taxeringsförfattningar: Taxermgsförordningen av den 28 september l928 med

ändringar. Kungl. Maizts kungörelse m_edIVissa föreskrifter rörande taxenngsförfarandet

med ändringar. _Skattestrafflag av _den l l juni'l943. Kommunalskattelag av den 28 september

l928 med ändringar. Kungl. Maj:ts förordning om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt

av den 28 september l928 med ändringar. Kungl. Maj:ts förordning om viss skattefrihet
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för krigsriskersättning till sjömän av den 30 iuni l943. Kungl. Maizts förordning om särskild

skatt å förmögenhet av den l7 iuni l938. Kungl. Maj:ts förordning om kupongskatt av den

l2 februari l943. Kungl. Maj:ts förordning om skatt å vissa lotterivinster av den 28 september

l928. Kungl. Maizts förordning om skogsvårdsavgifter av den 28 juni l946. Kungl. Mai:ts

förordningar om statlig inkomstskatt och om statlig förmögenhetsskatt den 26 juli 1947.

Kungl.

av den 26 juli l947.

Kronokamrerare (Cb lö)

Mottagningstid kl. 10—14.

Måiöier, Per 0 t t o Bernhard, ). K., f. 89; (30)

Folkbokförings- och debiteringskontoret

Mantalskommissarier (Ca 24)

Hedberg, K n ut Evald, f. 88; (3l) 40 (O 5).

Sandell, E r i c Sixten, f. 88; (33) 40 (C] 11).

Holmgren, R a g n a r, f. 88; (37) 40 (H 0. A).

Göthensten, E r n s t Magnus, f. 9l; (37)

40 (G 5).

Dahnér, lohan D a n i e l, f. 9l; 40 (G n).

Blomgren, G 6 s t a Leopold, f. 93; 4l,

(avd. f. iurid. pers.)

Ahåberg, Ragnar Arnold P e r c y, f. 95; 45,

n .

Hellman, Alf Orvar Yn gv e, Kapten i

reserven, f. 95: 47 (C) s). —

Sjöström, R u d 0 lf Eugén, f. 94; 47 (L).

Essén, Jarl Å k e Gudmund, f. 90; 48,

Nyström, Anders Viktor l'l u g 0, f. 98,-

48 (K).

Blomberg, E r n s t Birger, f. 97; 48,

(M 0. V F).

Vaiögen, G u n n a r Lars Gösta, f. 00; 48.

( .

Nelin, Frans Oscar Yn gve, f. 02; 49,

(D 0. V).

Förste mantalsassistenter (Ca 2l)

Meyer, lohan (] ea n) Melker Alexander,

f. 90; 47 (H 0. A).

Feuk, Magnus lvan, f. 02; 47 (0 n).

Larsson, l v a r Ragnar, f. 0l; 47 (]).

Hegekant, Bertil Olof Robert, f. 03; 47,

s).

Anderson, ] 0 h n Albin, f. 98; 47 (G H).

Siöström, Georg H e r b e rt Valdemar,

f. 00; 47 (O F).

Lovén, H & r ry Theodor, f. 03; 47 (D 0. V).

Davidson, Johan B i n a r, f. 00; 47 (avd.

f. jurid. pers.).  

Maj:ts förordning om provisoriska bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall

Tidfors, Sven johan Gunnar, f. 00; 47

(huvudkontoret).

Gustafson, C a rl Erik Douglas, f. 06; 47.

(tekniska avd.).

shammar, Reinhold Alfred l'l e i m e r.

f. 02: (47) 48 (C] 5).

Hermansson, A l f Harry johannes, Stadsf..

f. 04; 48 (K).

Månesltöld, Karl H e l 3 e Alexius. f. 02;

48 (C] n).

Dahlgård, H a r r )! Alexius, f. 96; 48 (Ö 5).

Törnell, Carl 0 s e a r, f. 98; 49 (M 0. VF).

Werner, Karl G 6 s ta, f. 02; 49 (L).

A folkbokförings- och debiteringskon-

toret finnas dessutom anställda l6 manta s-

assistenter (Ca l7), l4 kontorister (Ca l3), l3

första kontorsöitröden (Ca l3), 28 kontorsåi-

träden (Ca ll), l'3 första skrivöiträden (Ca 8),

l5 skrivbiträden (Ca 6) samt extra personal

i mån av behov.

Uppbördslmntoret

Uppbördsintendent (Ca 28)

Nerdrum, Claus Oscar Ein a r, i. 08; 46.

Uppbördskommissari'e (Ca 24)

Gunne, S t i g Elof. Stadsf, f. lZ; (46) 49,

(kontrollavd)

Förste appéördsassistenter (Ca 2 l)

Eriksson, Carl G 6 s t & Bertil, f. 02; (47)

49 (kameralavd).

Steneborg, Alf E d 0 r Gunnar, f. 06: 49,

(kontrollavd)

Å uppbördskontoret finnas dessutom an-

ställda tre uppåördsassi'stenter (Ca l7), en förste

kontorist (Ca l3), en kontorist (Ca l3), fyra

första kontorsbiträden (Ca l3), sin kontorslai-

träden (Ca ll), ett första skrivbilröde (Ca 8),

tre skrivbiträden (Ca 6) samt extra personal i

mån av behov.

Vaktmästare (Ca l 2)

Johansson, Karl Emil, f. 95; 22.

Johansson, C u rt, f. l6: 49.
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IV. Skattemyndigheterna

Taxeringsnämndema

Taxering av skattskyldiges inkomst och förmögenhet samt fast egendoms värde verk-

ställes av taxeringsnämnderna. Deras antal och verksamhetsdistrikt fastställas årligen av

länsstyrelsen, som förordnar ordförande och en ledamot (kronoombud) medan tre ledamöter

jämte suppleanter väljas av stadsfullmäktige under december månad varje år. Dessutom

finnes i varje nämnd en av kronokamreraren tillsatt biträdande tjänsteman. För de av läns-

styrelsen förordnade ledamöterna utses inga suppleanter, medan för en var av de av stads-

fullmäktige utsedda ledamöterna utses en suppleant, som i nedanstående förteckning upp-

tages i samma ordning som ledamöterna. För ordförande och kronoombud angives året för

vederbörandes första förordnande, oavsett i vilken nämnd; för övriga ledamöter jämväl

året för suppleantskapet.

Valbar är, med sedvanliga inskränkningar på grund av straffpåföljd m. m., varje inom

kommunen mantalsskriven svensk medborgare, som tillika under det år, då valet äger rum,

haft att utgöra allmän kommunalskatt eller statlig inkomstv och förmögenhetsskatt eller

särskild skatt å förmögenhet och jämväl i den mån utskylderna vid tiden för valet varit för—

fallna till betalning, erlagt desamma. Nämndernas sammansättning skall vara sådan att olika

slags inkomsttagare bliva representerade. Taxeringsarbetet skall vara avslutat senast den

l5 maj. Besvär över beslut ingivas till prövningsnämnden (se nedan).

Enligt konungens befallningshavandes kungörelse den 24 november l949 är staden för år

l950 indelad i 72 distrikt, varav de fyra första äro särskilda taxeringsnämnder för taxering av

aktiebolag, distrikten 5 a, b och c juridiska personer med undantag av aktiebolag, familje-

stiftelser och oskifta dödsbon, distrikten 6—46 äro lokala taxeringsnämnder för taxering

av skattskyldiga. som ej tillhöra särskild taxeringsnämnd, distrikten 47—62 för taxering av

rörelseidkare och yrkesutövare, som ej tillhöra särskild taxeringsnämnd, 63 för taxering av fria

yrkesutövare såsom advokater och sakförare, revisorer, läkare, tandläkare, veterinärer,

arkitekter och konsulterande ingenjörer, nr 64 och 65 för taxering av livförsäkringsagenter.

handelsresande och agenter samt nr 66 för fastighetstaxering i staden utom Västra Frölunda

och Lundby församlingar och nr 67 för fastighetstaxering i Lundby och Västra Frölunda

församlingar. Distrikt 5 är uppdelat i a, b och c, distrikt lO i a och b, distrikt 37 i a och b

samt distrikt 42 i a och b distrikt.

 

Stat för år 1950: Taxeringsnämndernas utgifter. som finnas uppförda & drätselkammarens

stat, äro upptagna till 26.l00 kr.

Författningar: Taxeringsförordning den 28 september l928.

 

Särskilda taxeringsnämnder

för taxering av nedan angivna

juridiska personer

lzsta distriktet

Aktiebolag inom l—49 kv. av stadsdelen

inom Vallgraven iDomkyrkoförsamlingen.

Ordförande

Lidberg, Karl Pontus 5 v e n, ]. K., Läns-

36—.assessor, f. Ol;  

Kronoombud

Wahlström, T u re lvar Vilgot,47Civileko-

nom, Taxeringsassistent. f. l8;47—

Ledamöter

Sa(t3id)qvi95t,H e n r y Elis, Disponent, f. 89;

Dahlström, Axel l'l e n r y, Distriktsförc-

ståndare, f. 05; (45) 49—.

Öberg, Gustaf Wilhelm B e r t i l, lndustri-

tjänsteman, f. H]; (47) 48—.
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Suppleanter

Paånér, Walter, f. d. Kamrer, f. 84;

Wahlberg, Karl Gustav (C 6 s t a), Karn-

rerare. f. 06; -—

Jonasson, john W e i m a r, Journalist, f. l3;

48—.

Bitr. tjänsteman

Dunberger, R u n e Olof, e. o. Kontorist.

f. 24; 48

szra distriktet

Aktiebolag inom återstoden av Dom-

kyrko församling samt Haga, Annedals, Oscar

Fredriks, Carl jobans, Masthuggs och Västra

Frölunda församlingar.

Ordförande

Stenberg, Sten l'l ä r i e, ]. K., Stadsnotarie,

f. 14; 49

Kronoombud

Swartz, C a r l-R e i n b old E:son, Civil-

ekonom, Taxeringsassistent, f. l4; 49—.

Ledamöter

Pettersaon, Karl Vikto r, Verkstadsarbe-

tare. f. 9l; (28) 29—.

Lindberg, Per Jakob H e l m e r, Kontors-

clief. f. 80; 4l—.

Malm, A rne, Köpman, f. l8; (49) 50—.

Suppleanter

Lindberg, Erik Lennart Al l a n, Tullupp-

syningsman, . ; 0—. i

Lewerth, Carl C u n n a r, ]. K., Advokat.

f. 92; 36——.

Olgäon, K a rl E ri k, Lagerarbetare, f. l3;

Bitr. tjänsteman

loggnsson, R 0 lf Erik, e. Kontorist, f. 23;

3zdie distriktet

Aktiebolag inom Kristine församling.

Ordförande

Lindberg, Per F 0 l k e, _l . K., Länsassessor,

f. ll; 48—.

Kronoombud

Boiling, B e rit i,l Carl Viktor, Bankrevisor,

f. 04; 48—.

Ledamöter

Carlson, G u n n a r lvar Henry, Huvud-

bokförare. f. 06; 47——.

Noådborg, F r i t 5 of, ]. K., Notarie, f. l4;

 

 

Bengtsson, S v e n Hugo, Kammarskrivare,

f. IS; (47) 48—.

Suppleanter

Ohlsson, Knut Gustaf Henrik, Förråds-

förman. f. 97; 49—.

Atålgin, Ture Walfrid, Fondcbef. f. 95;

- Renlund, Lars Folke, Lagerbiträde, f. l9;

49—.

Bitr. tjänsteman

Corneliusson, A ke Bertil Magnus, e.

Assistent, f. 26; 50.

4zde distriktet

Aktiebolag inom Lundby, Backa, Gamle-

stads, Orgryte, Vasa och ]obannebergs för-

samlingar.

Ordförande

Sandblad, Erik Torsten, ]. K., Taxe—

ringsinspektör, . lö; 46—.

Kronoombud

Enslöw, Bengt Erik, Civilekonom, Taxe-

ringsassistent, f. l9; 46—.

Ledamöter

Andréasson, Fritz Hilmer, Lokförare,

f. 88; 48-—.

Gustafsson, Carl P e t t e r, Aukt. revisor,

f. 88; (40) 47—.

Johanson, Sven llan, Järnvägsman,

Stadsf., f. l8; 48——.

Suppleanter

Ewergårdll, lvar A d 0 l f, Underinspektor,

f. 97; 36—-.

Samuelsson, L e i f Arnold, Färgeriarbe-

tare, f. 24; 49—.

En vakant.

Bitr. tjänsteman

Andreasson, K a r l-Ol of, Mantalsassis-

tent, f. 99; 37.

]uridiska personer med un-

dantag av aktiebolag, familie-

stiftelser och oskifta dödsbon

5:e distriktet a

Domkyrko, Kristine, Lundby och Backa

församlingar.

Ordförande

Nilsson, T 0 r ste n Gustaf Adolf, ]. K.,

Taxeringsinspektör, t. lö; 48—. .

 

 



 

 

 

Taxeringsnämndema 27

 

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Lovén, H a r r y Theodor, Förste Mantals-

assistent, f. 03; Bitr. tjänsteman 36,

Kronoombud 38—.

Ledamöter

Larsson, H e l g e Alfred Waldemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; (40) 45—.

Fornander, Ernst Gustaf (C 6 s t a), Hyres—

intendent, f. 87; (27) 30—.

Gällnäs, E r i e Valdemar, Tullkontorist,

f. 98; 47—.

Suppleanter

Hanson, Hans Elmer, Typograf, f. lZ;

4 —.

Wågenmark, S v e n Elam, Arkitekt, f. 96;

Tufvesson, l v a r Fritiof, Sjöman, f. ll);

48—.

Sze distriktet b

Haga, Annedals, Oscar Fredriks, Carl

johans, Masthuggs och Västra Frölunda för-

samlingar.

Ordförande

Tidfors, Sven johan G u n n a r, Förste

mantalsassmtent. f. 00; Bitr. tjänsteman 37,

Ordf. 50—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Runstad, Bengt Erik Vilner, Kamrer,

f. l9; 50—.

Ledamöter

Johansson, A n d e r s Bed, Snickare, f. 93;

(29) 38—.

Armstedt, C u r t Henry, Disponent, f. 9l;

(28) 3l——.

Andersson, Sven Erling, Tapetserare-

mästare, f. 08; 48—.

Suppleanter

Andersson, G 6 s t & Natanael, Kassör, f. 05;

Wallnian, Ka rl E rik Algot, Civil-

ingenjör, Byråchef, f. 92; 38——.

Olsson, L a r s, Förrådsbiträde, f. 05; Sfi—.

Sze distriktet c

Vasa, johannebergs, Örgryte och Gamle-

stads församlingar.

Ordförande

Blomgren, Gösta Leopold, Mantals-

kommissarie, f. 93; Bitr. tjänsteman Zl,

Ordf. 48——.  

Kronoambud

Kristiansen, Arvid R u n e Kristian, Bank-

tjänsteman, f. l4; 50—.

Ledamöter

Gustavson, A r vid Viktor, Fastighets»

skötare, f. 93; 49—.

Sjöblom, Carl Erik H 0 l g e r, Bokförare,

f. Ol; (47) 49—.

Fredriksson, E v a l d Valter, Spårvägs-

man. f. 08; (48) 49—.

Suppleanter

Dahlgérösxör, Ca rl Eel Fabian, Avsynare,

Eniamielsson, A l d 0 r Sigvard, Hand-

lande, f. 09; 49—-. _

Dahlqvist, L e n n a r t Torsten Henry,

Pannplåtslagare. f. l4; 49—.

Lokala taxeringsnämnder

för taxering av skattskyl-

diga, som icke tillhöra sär-

skild taxeringsnämnd

S:te distriktet

Av Domkyi'ko församling: l kv. Sluss-

kvamen—40 kv. Rosenlund av stadsdelen

inom Vallgraven. Bazarbyggnaden och Salu-

hallen å Kungstorget ävensom Trädgårds-

hallen och nr 22 av 8 kv., stadsägoma

nr 8439, 8537 och 8648, Fiskhallen, lOZ 3

av 2 roten samt litt. B—EZI/g A, B—E

21/2 3 och B—E3B och 4 av 8 kv., l kv.

Kaponnieren—3 kv. Röda Bryggan av stads-

delen Pustervik samt l kv. Alen——9 kv. Apeln

av stadsdelen Vasastaden.

Ordförande

Steen, Tor Bertil, ]. K., extra Stads-

fiskal, f. 08; 47—.

Kronoombud

Hultkrantz, S i g g e Gustaf Emanuel,

Maior, f. 88; 50—.

Davidson, Johan E i n a r, Förste mantals-

assistent, f. 00; Bitr. tjänsteman 37, Krono—

ombud 38—46, 49—.

Ledamöter

Carlson, Carl H i l di n g, Avdelningsföre—

ståndare, f. 06; (43) 50—.

Alpman, E r i c Algot. Stadstiänare, f. 89;

(35) 47—.

Olsson, K n u t Eugén, Metallarbetare, f. 83;

48—.
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Suppleanter

Andersson, Bror Erland Tage, Kon-

fektyrarbetare, f. 08; 50—.

OdelingZWKarl E m il, Siömanshusnotarie,

Fredriksson, Karl-Erik, Stationskarl,

f Zl; 48—.

Bitr. tjänsteman

Jonsson, Hans G u n n e, e. Assistent, f. 29;

7.de distriktet

Av Domkyrko församling. 4l kv. Arsenalen

—46 kv Surbrunnen och 49 kv. Merkurius

——-68 kv. Bergväggen av stadsdelen lnom

Vallgraven, stadsägorna nr 8528, 853l.

8532. 8540, 8644—8647. nr 72—86. 89——

99, lOl. lO3—l05. l59—l6l och l7l

av 2 roten, nr 65—7l och 75—95 av 4 roten

ävensom varuskiul av 9 kv. samt 38 kv.

Stora Teatern—49 kv. Nyköpingshus av

stadsdelen Lorensberg.

Ordförande

Svensson, Einar Carl lohan, Tullkon-

trollör, f. 97; 49—.

Kronoombud'

Rylander, B ror Valter, Förste postkon-

trollör, f. 00; 49—.

Ledamöter

Magnusson, Kurt Olof Wilhelm, Skepps-

handlare,. l l; (48) 50—.

Andersson, Al rn a Olivia, Fru, f. 88; 44—.

Johansson, Anders Y n g v e, Rörarbetare,

f. 04; (47) 48—.

Suppleanter

Rydholm, Bern Å k e Orvar, lngenjör,

f 23; 50—

Diabel—of, C a rl Ernst, Förste kontorist, f. 83;

Kräger, F r e y Douglas Konstantin, Tunn-

bindare, f. 98; 50—

Bitr. tjänsteman

Mattsson, Sig rid Margareta, Kontorist,

f. l4; 49.

8:de distriktet

Kristine församling.

Ordförande

Blomstrand, Gustaf Wilhelm, ]. K.,

Stiftsnotarie, Stadsf., f. 99; 4l—.  

Kranoombud o. bitr. tjänsteman

Lindstrand, Carl Gustaf _) 0 h a n n e s,

Mantalsassistent, f. 08; Bitr. tjänsteman 39.

Kronoombud 42—.

Ledamöter

Ionasson, lohan W i l h e l m, Stationskarls-

förman, f. 86; (26) 27—.

Hedström, Lydia Elisabeth (Elsie) Sofia,

Fru, f. 93; 36—.

Nordström, C n s t a v Elof Verner, lngen-

Sör, f. l4; 4

Suppleanter

Gustafson, Karl Oskar Al l a n. Metall-

arbetare, f. 08; 46—.

Ergålund, Oscar A r n e, Civilingenjör, f. 49;

Karlsson, G u n n a r Verner. Metallarbe-

tare, f. 03; 48—-.

9:de distriktet

Av Lundby församling: Stadsdelarna

Bräcke, Biskopgården, Tolered och Kyrkbyn.

Ordförande

Håkansson, Gunnar Olof, Förste post—

kontrollör, f. 96; 45—.

Kronoombud o. ln'tr. tjänsteman

Rönnberg, Johan Edvard R u n e, Mantals-

assistent, f. l5; Bitr. tjänsteman 43, Kro-

noombud 47—.

Ledamöter

Hansson, Otto V i k t o r, Stationskarl, f. 92;

40——

Alil, Albert Nicanor, Köpman, f. 02;

(47) 50—.

Karlsson, Karl Sellfrid, Mätningsman,

f. 00; 47—

Suppleanter

Johansson, C h a r l e s Henning Ferdi-

nand, Verkstadsarbetare, f. 89; 34—.

Li:;gberg, Kurt Yngve, lngeniör. f. l5;

Nilsson, Karl Birger, Svetsare, f. 97;

10:de distriktet a

Av Lundby församling: Stadsdelarna Aren-

dal, Rödian, Färiestaclen samt 5 kv. Rättaren

—3d7 kv. Rävlyan av stadsdelen Rambergs-

sta en.

Ordförande

Welégens, Karl C u n n a r. Kamrer, f. 99;
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Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Sjöström, Rudolf _Eugen. Mantals-

ommissarie, l. 94; Bltr. t3änsteman 22,

Kronoombud 30—

Ledamöter

Lindberg, U no Osvald Robert, Förman,

f. 04; (49) 50—.

Synnerby, Sven Alf l'l ol g e r. Arkivarie,

f. 05; 37—.

Berglund, Göte Reinhold C e r lx & r d.

Fastighetsskötare, f. 09; 48—.

Suppleanter

Gynner, Gustaf 0 5 b 0 r n e, Ritare, f. l6;

50—

Nilsson, 1 n g a-B r i t a, Småskollärarinna,

; 5

Engström, ldarald johan B e r ti l, Verk—

stadsarbetare, f. 02; 50—.

10zde distriktet 1)

Av Lundby törsamling:_ 38 lcv. Björn-

idet—64 kv. Stiglinnaren av stadsdelen

Rambergsstaden jämte stadsägor samt stads-

delarna Sannegården och Kvillebäcken.

Ordförande

Leffler, H a n 3 Gunnar, ]. K., Notarie lx.

rådhusrätten, f. lö; 50—.

Kronoombud

Hilton, Å lt e Sven, Telegraflcontrollör,

f. W; 50—.

Ledamöter

Kagsson, L i s s 0 l 0 l, Litograf, f. 96;

5 —.

Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

lande, l. Ol; 50—.

Wendel, Rosa Maria Linnéa, Kontorist,

f. 92; (39) 50—.

Suppleanter

Aggersson, David H a r r y, Cjutare, f. 06;

Hermann, H e n r i c Filip. Metallarbe-
tare, (. W; 50—.

Wannberg, La rs-Cunnar, Redaktör, f. l9;

Bitr. tjänsteman

Lundberg, M a r g i t lngegerd, e. 0. Skriv-

biträde, f. 25; 50.  

llzte distriktet

Av Lundby församling: Stadsdelen Brä-

marcgården.

Ordförande

Ringius, C a rl C u sta f Erland, ]. K..

Assessor, f. 08; 43—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Werner, Karl G 6 s t_a, Förste mantals-

asswtent, f. 02; Bitt". tjänsteman 38,

Kronoombud 40—.

Ledamöter

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skol-

valctmästare, f. 92; 28—.

Johnsson, Gustaf Oskar Be rtil, Konto-

rist, t. 94; (27) 47—.

Olsson, B ro r Olof, Gjutare, t. 03; 50—.

Suppleanter

Berntsson, S t e l l a n Isidor, Förman,

?. 98; 43—.

N?;din, F 0 l lc e Anton Emil, Revisor, ?. 03;

Johansson, Erik W a l d e m a r, Calvani-

seringsarbetare, f. 03; 48—.

12:te distriktet

Backa församling. Av Lundby församling:

Stadsdelarna Lindholmen ocl'x Lundbyvassen.

Ordförande

Olovsson, August C e o r g, ]. K., lnskriv-

ningsdomare, ?. 95; 49—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Hermansson, A lt Harry johannes, Förste

mantalsassistent, Stadsf., l. 04;th1'. tjänste—

man 38. Kronoombud 40—46, 50—.

Ledamöter

Hansson, Axel E g 1" o n, Pappersbruksarbe—

tare, f. 95: 38—.

Hellström, A x e l Emanuel, Pappersbruks-

arbetare, ?. 00; (48) 50—.

Johansson, John Algot, ?. d. Härads-

domare, f. 92; (25—27) 48— (även f.

virkestax. enl. & 8l).

Suppleanter

Rane, Axel Mikael._t.d. Järnvägstiänste-

man, t. 8 ; 3 —.

Landgren, Silcot H a ra l d Markon, Me-

tallarbetare. l. Ol; 50—.

berg, M & r t a Henrietta, Fell-(skollära—

rinna, (. 06; 48—.
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13:de distriktet

Av Gamlestads församlings norra del:

Stadsdelen Olskroken och l kv. Ahorrenf

8 kv. Vitlingen av stadsdelen Gamlestaden.

Ordförande

Weijdegård, Ö 5 t e n Sigvard August,

Förste postassistent, f. l3; Sfi—.

Kronoombud

Björnhede, Karl Fredrik Arne, J. K.,

Notarie h. drätselk., f. 04; 50—.

Ledamöter

Johansson, Carl Allan H i 1 d i n g, ln-

spektor, f. 09; (46) 49—-.

Hiding, E r i c Gustav Sanfrid, Tågmästare,

f. 93; 47—. .

Blomquist, Nils A 1 l) i n, Kamrerare, f. 90;

(34) 47—.

Suppleanter

]ohnsson, ]0 h n Gunnar, Syssloman, f. 93;

Theander, l'l a r ris Gerhard, Möbelsnic-

kare, f. 08; 48—.

ligg—n: Karl Albin Olof, Köpman. f. 09;

Bitr. tjänsteman

Dahne'r, Johan Daniel, Mantalskom-

missarie, f. 9l; Zl.

14zde distriktet

Av Gamlestads församlings norra del:

9 kv. Långan—54 kv. Laxöringen av stads-

delen Camlestaden jämte stadsägor, stads-

delarna Kviberg och Utby samt införlivade

delen av Angered.

Ordförande

Lake, Claes Henrik Sten Håkan, Förste

assistent, f. 04; 50—.

Kronoombud

Breitfelt, l'l e r h e r t Erik Johannes, Tele-

grafassistent, f. 24; Stl—.

Ledamöter

Olsson, N i l 5 Johan, Filare, f. 94; (42) 50—.

Hansson, l.. y dia aria, Fru, f. 06; 50—.

Lundin, Johan David, Tulluppsynings-

man, f. 09; (47) 48—.

Suppleanter

Syåräén, A r n e Viktor, Bokförare, f. ll;

Eggen, E r n s t Ragnar, Sergeant, f. l3;

Andersson, Magnus W i l h e l m, Lok-

förare, f. 13; 48—.  

Bitr. tjänsteman

Andersson, jo h n Albin, Förste mantals'

assistent, . 34

låzde distriktet

Av Gamlestads församlings södra del:

2 kv. Vätlefjäll—36 kv. Sonfiället av stads-

delen Bagaregården.

Ordförande

Bredherg,Peter FredrikB e r t r a n d.Tull-

förvaltare, f. 88; 48——.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Göthensten, Ernst Magnus, Mantals-

kommissane, f. 9l; Bitr. tjänsteman 20.

Kronoombud 20— .

Ledamöter

Larsson, Arvid H i l di n g Emanuel. Lok-

förare, f. 94; (38) 40——.

Karlsson, ) 0 h n Adolf, Förste hälsovårds-

tillsyningsman, f. 95; (35) 44—.

Dagh, S v e n Fritz Ragnar, Metallarhe-

tare, f. l8; 50—.

Suppleanter

Jonsson, A l f Reinhold, Linoleumarhe-

tare, f. 0 ; 40—.

Alderstam,N ils Olof, lngeniör, f. 97; 44——.

Karås—son, Gunnar Y n g v e. Båtman, f. l5;

lözde distriktet

Av Gamlestads församlings södra del:

37 kv. l-lelagsfiället—57 kv. Renfiället av

stadsdelen Bagaregården jämte stadsägor

och 2 kv. Skräddaren—40 kv. Mästaren av

stadsdelen Kålltorp.

Ordförande

nedfalk, Al g ot Harding. ]. K., e.o. Stifts-

notarie, f. 0 ; —.

Kronaombud o. bitr. tjänsteman

Hellekant, B e rt il Olof Robert, Förste

mantalsassistent, f. 03; Bitr. tiänsteman 33.

Kronoomhud 38—.

Ledamöter

Pettersson, Ax el August, Folkskollärare,

f. 00; (40) Ålö—.

Nilsson, A n d e r s Vilhelm. Sundhetskom—

missarie, f. 88; (33) 35—.

]ohansson, K u r t Axel Esbjörn, Färgeriar-

betare, f. 08; 47—. 
 



 

 

Taxeringsnämndema
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Suppleanter

Lagerholm, Karl Nils Gustav, Kommu-

nalarbetare, f. 03; 39—.

' , Klas Birger lvar, Tillsynslärare,

f. 9l; 47—.

Carlsson, Karl A x e l Valdemar, Typograf,

O ' 48—.,

17:de distriktet

Av Gamlestads församlings södra del:
4l kv. Gesällen—l24 kv. Reparatören av

stadsdelen Kålltorp jämte stadsägor.

Ordförande

Sjögren, Å k e David, J. K., Hovrättssekre-

terare, f. 97; 48—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Toftered, Karl Lennart, e. Assistent,

fÖ-Z—Ö; Bitr. tjänsteman 48, Kronoomhud

5 .

Ledamöter

Jernsand, E r i (: Vilhelm, Förrådsarhetare,

f. 05; 49—.

Andeåsson, Stig A r n e, Marmorarhetare,
l ' 4

Nilssoti, Erik Gunnar Viktor, Metallar-

betare, f. B; 49—.

Suppleanter

Jacobsson, John Sigurd, Spårvagnsre-

paratör, f. Ol; 4 —.

' ton, Ernst M a 3 n u s, Metallarhetare,

f. 07; 49—.

Ljungqvist, Sam R 0 l a n d Ernst Vilhelm,

öpman, f. Zl; 4 —.

18:de distriktet

Haga församling.

Ordförande

Bange, Sven Å k e. J. K., Hovrättsråd, f. 06;
50—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Gleerup, Jörgen Kristoffer T 0 r s t e n, i
e. o. Assistent, f. l7; Bitr. tjänsteman 48,

Kronoombud 50—.

Ledamöter

Lidhe'n, Tage Carl Olof, Assistent h.
fattigv., f. 06; (39) 43—.

berg, Carl Sidney, Tapetsör, f. 9l;

(37) 50—.

Carlsson, E r i k August, Byggnadsarbetare,

f. lO; (47) 48—.  

Suppleanter

Aurell, C u n n a r Oscar Vilhelm, Kapten,
Cymnastikdirektör, f. 83; 20—.

Svensson, Sven Adolf Tage, Metallar»
hetare, f. l6; 50—.

Andersson, Elis Hildebrand, Metallar-

hetare, f. 02; 48——.

19zde distriktet

Av Oscar Fredriks församling: l:a kv.
Plantaget—ll kv. Bäckehron nr 3 av stads—
delen Olivedal.

Ordförande

Wahlund, A r vid Vilhelm, F. D., Lektor,
t. 89; 38—.

Kronoombud

Svensson, Oscar Georg, f. d. Mantals-
kommissaric, f. 83; Kronoombud 20—.

Ledamöter

Ekeberg, C u s t a v Manfred, Folkskollä—

rare, f. 92; (34) 35—.

02156, John Evald, Slöjdlärare, f. 99;

Augustsson, A r t h u r Johan Linus, Sifon-

skötare, f. 97; 50—.

Suppleanter

Ling, Ca rl Johan, f. d. Kriminalkommis-

sa'rxe, f. 83, ——.

dreasson, J 0 h n Vilhelm, Reparatör,

f. 99; 339—.

Persson, Yngve R ol a n d, Murare, f. 07:

48—.

Bitr. tjänstanan

Vangen, G u n n a r Läs Gösta, Mantals-

kommissarie, f. 00; .

20:de distriktet

Av Oscar Fredriks församling: ll kv.
Bäckebron nr 4—28 kv. Horisonten nr 5
av stadsdelen Olivedal.

Ordförande

Linnäs, A r vid Georg, Postdirektör, f. 89;

48—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Norrman, G u n n a r Anders, Mantals-

assistent, f. l3; Bitr. tjänsteman 4l , Krono-

ombud 46—.

 



 

 

32 Taxeringsnämnderna

.. l kv. Gatenhielm—3 kv. Vita Biörn av stads-

Ledamöter delen Maiornas 3 rote jämte stadsägor.

Svensson, K a r l Johan, Kassör, f. 88;

(25)2 Ordförande

132166?(å;n n a r Vilhelm, Bankkamrerare.

Lilliequist, joel R i c h a r (1 Emanuel, Kon-

duktör, f. 08; (48) 49—.

Suppleanter

Falk, Hi l di n g Alexius Thorén, Repara-

tör, l. l0; 50—

Hallbiörner, F rit z lvar. Köpman, f 93;

48—.

Kronbäck, Val te r Marino, Rörarbetare,

i. W; 49—

21zsta distriktet

Av Oscar Fredriks församling: 28 kv.

Horisonten nr 6—35 kv. Oraklet av stads-

delen Olivedal iämte stadsägor, l kv. Fre-

gatten—ll kv. Korvetten, l9 kv. Ekan.

28 kv. Loggerten—3l kv. Barkassen av

stadsdelen Masthugget samt stadsägorna nr

832l. 8322. 8327, 8329—8344.

Ordförande

Seevers, Rolf Arnold, ). K., Stadsfiskal,

f. 0 ; 4l——.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Sjöström, Georg H e r h e r t Valdemar,

Förste mantalsassistent f. 00; Bitr. tiänste-

man 34, Kronoombud 38—.

Ledamöter

Nyberg, Erik Åke lngemar, Kamrer

f. 07; 4l—

Halling, Gu86s t af Emanuel, f. d. Tåg-

mästare,f. 86(;34) 36—.

Sahlström, Elof H u g 0 Emanuel, Metall-

arbetare, f. 02; 47—.

Suppleanter

Åkerström, E r i c Vilhelm, Bruksingeniör,

f. 90; 4l—.

Svensson, F r a n s Wilhelm, Slöidlärare,

t. 99; 42—.

Johansson, Johan C n s t a v, Snickare, f. l5;

48——-.

22:dra distriktet

Av Carl ]ohans församlings norra del:

ll kv. Nackspelet, Zl kv. Orfeus—49 kv.

_Sjustiärnan av stadsdelen Majornas l rote

iämte stadsägor, stadsdelen Maiornas Z rote,  

Enander, L e o n a r d Emanuel, f. d. Upp-

bördsinspektör, f. 83: 48—-.

Kronoombud

Faztsgtling, Karl Stig, Bankkassör, f. l8;

. Ledamöter

]ansson, 0 5 c a r julius, Biliettförsäliare.

f. 97; 27—.

Sv:;xsson, Cu rt Morgan, Förman, f. l5;

Sennelöv, Bror H e n n i n g, Registrator,

_ Suppleanter

Bergman, Arvid Mauritz Gösta, Inkas-

serare, f. 86;

Strömlund, Ax el Ferdinand, Stations-

vakt, f 04; 47—.

Jolflaln'sszån Stig Erik H 0 l g e r, Handlande,

Bitr. tjänsteman

Sandell, E r i c Sixten, Mantalskommissarie,

(. 88; 20

23:dje distriktet

Av Carl Johans församlings norra del:

4 kv. Pallas—24 kv Lagret av stadsdelen

Maiornas 3 rote jämte stadsägor.

Ordförande

Elander, Elis Hilding Gösta, ]. K.,

Stadsnotarie, t. lZ; 47—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Månesköld, Karl H e l g e Alexius, Förste

mantalsassistent, f. 02; Bitr. tjänsteman 47,

Krone-ombud 48—.

Ledamöter

820,33A4nd e r s Wilhelm, Ombudsman.

Linderoth, Gustaf Alfred(F r e (1). Folk-

skollärare, t. Ol; (37)4

?hlåretöBe n g t Adolf Roland. Tullvakt,

Suppleanter

Anderson, A :( el Reinhold, Förman, f. 09;

48—.

Nozgrby, F. r i k Hjalmar, Handlande, i. 80;

Ericson, Bo Evert, Tullvakt, f. 19; 47—.
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24:de distriktet Suppleanter

Av Carl johans församlings norra del: Welinder, A n n a Kristina, Fru, l- 88: 49"-

25 kv. Bergslätt—47 kv. Passet av stadsdelen Hanson, E d! th Axelle. Bankkassör,

Majornas 3 rote iämte stadsägor. f 97: 49—.

Ordförande

Borssén, Bertil, ]. K. Sekr. o. ombuds-

man .byggnadsnämnden, f. 03; 48—.

Kronoombud

Brorström, B i r g e r Magnus,

Läroverksadjunkt, f. 87; 50—.

Ledamöter

Blåråberg,_l 0 h a n Fredrik, Förman, f. 85;

Reilånftröm, A r v i d Rudolf, Kamrer, f. 0l;

0

Biörlin, Gustaf E v a l d, Bryggeriarhetare,

f.:lO (48) 49—.

Suppleanter

Abrahamsson, Alda Teresia, Fru, f. 99;

50—

Lernvall, Ka rl-57rik Holger, Kammar-

skrivare, f. l2;4

Ohlin, Nils Gustaf Anders,

f. 04; 49—.

Bitr. tjänsteman

Ol4sgson, lrma Ragnhild, Kontorist, f. lZ;

F. M..

Murare,

25:'te distriktet

Av Carl Johans församlings södra del:

3kv.Kungsgården—9 kv. Silverkällan och 40

kv. Älvsborg av stadsdelen Majornas första

rote jämte stadsägor, l kv. Blåklinten—lS

kv. Ärenprisen av stadsdelen Kungsladugård.

Ordförande

Hemrotlx, U no Natanael, _l. K., Kansli-

polisintendent f. 05; 43—

Kronoombud a. bitr. tjänsteman

Åshammar, Reinhold Alfred H e i m e r,

Förste mantalsassistent, f. 02; Bitr. tiänste-

man 37, Kronoombud 39—

Ledamöter

Sandkvist, John Henry Isidor, Förste

verkmästare, f. 95; 9—

Arnoldsson, Allan lvar, Bankkamrer,

f. 95; (38) 45—.

Bödesson, Erik Allan, Kranmaskinist,

f.;l8 (47) 4&—.

3

 

Andersson, _l 0 h n Arthur, Metallarhetare,

f. ll; 48—

26:te distriktet

Av Carl johans församlings södra del:

l6 kv. Ogontrösten—55 kv. Solvändan av

stadsdelen Kungsladugård.

Ordförande

Palmgren, Peter Erik Wilhelm, ]. K.

f. d. Polissekreterare, f. 8l; l8—.

Kronoomöad o. bitr. tjänsteman

Hellman, Alf Orvar Yngve, Kapten i

reserven, Mantalskommissarie, f. 95: Bitr.

tjänsteman 22, Kronoomhud 29—.

Ledamöter

Wahlberg, Si x t e n Sigfrid, Tullöverupp-

symngsman, f. 93; (46) 49—.

Larsson, Ma r t a Linnéa, G. H, Assistent

h. hemhjälpsnämnden, f. l3; (46) 47—.

'stenson, Sven lfred, Kontorsskri-

vare, f. 03; (46) 47—.

Suppleanter

Holm, Sally Maria. Fru, f. l3; 49—.

, B r o r Elof, Sockerbruksarbetare,

f. l5; 48—.

Magnusson, A l f r e d, Hälsovårdstillsy-

ningsman, f. ; 49—.

27:de distriktet

Av Carl Johans församlings södra del:

56 kv. Taklöken—87 kv. Kärrspiran av

stadsdelen Kungsladugård, stadsägan 8729 A,

l kv. Asperö—lö kv. Rivö av stadsdelen

Sandarna samt stadsdelen Nya Varvet.

Ordförande

Töcksberg, B e n g t-Ha k a n Oscar, Byrå—

föreståndare, f. l l; 8—.

Kronoombud

Grundevik, K a r l-F r e d r i k. Kontorist,

f. l5: 49—.

Ledamöter

Kempe, ] e m e s Napoleon, Reparatör.

. 99; 40—.

Kihlber , Nils Gustaf T u r e, Banktjänste-

man, . 9l; (4l) 42—.

usaon, Sten H el g e Valentin, Tapet-

sör, f. 09; (48) 50—.

 

 



 

34 Taxeringsnämndema

 

Suppleanter

Persson, P o n t u s Sigfrid, Förman, f. 93;

46——.

Danielsson, Arne, Assistent, f. 25; 50—.

Gunnarsson, JohnE vert, Kommunal-

arbetare, f. l4; 50—.

Bitr. tjänsteman

Ekman, Sven Ragnar Daniel, Mantals-

assistent, f. 97; 37.

28:de distriktet

Av Johannebergs församling: 28 kv.

Agaten—40 kv. Getebergsängen av stads-

delen HedenJämte stadsägor, 8 kv. Öresten—

3l kv. Arnäs av stadsdelen Lorensberg)ämte

stadsägor.

Ordförande

Emulf, Torsten G n d m u n d. ]. K. Hov-

rättsassessor, f. l4; 0—

Kronoombud

Eriksson, Carl G 6 s t a Bertil, Förste upp-

bördsassistent, f. 02; 50——.

Ledamöter

Lilierotb, S v e n Harald, Kammarskrivare,

f;94 (36) 50—

Osivaåg;47U dd o Valfrid, Avdelningschef,

Nyberg,4_l7c>—han G u n n a r, Byggnadsarbe-

tare, f.;l6 (47) 48—.

Suppleanter

Zachrisson, Allan Zacharias, Assistent

å bostadsförmedl., f. 07; 50—.

Alexanderson, H ans Reinhold. Förste

inspektor,f. 91; 48——.

Celsia—son, Carl Edvin, Textilarbetare, f. 96;

Bitr. tjänsteman

Larsson, lva r Ragnar, Förste mantals-

assxstent, f. Ol; 33.

29:de distriktet

Av Johannebergs församling. 33 kv. Sko-

kloster av stadsdelen Lorensberg, l kv.

Näktergalen—H kv. Stenskvättan av stads-

delen Johanneberg jämte stadsägor.

Ordförande

Sandberg, A xel Vilhelm, ]. Kö,_Löitnant

i reserven, Länsnotarie, f. ll;5

Kronoombud

Carlsson, Cu rt Wilhelm, Banktjänste-

man, f. 20; 50—.  

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Gustafson, Ca rl-E r i k Douglas, Förste

mantalsassistent, f. 06; Bitr. tiänsternan 37,

Kronooombud 39—48, 50— .

Ledamöter

Pamp, F a l k e Stigvald, Banktiänsteman,

f. 05; (40) 45—

Keibel, C 3 rl Arvid. Kommunalarbetare,

i. 06; (40) 45—.

Forslund, E r n s t Gustaf Ferdinand, Mät-

ningsman, f. Ol; 47—.

Suppleanter

Bengtsson, D a n Gustav, Kontorist, i. 24;

Anderson, G u n n a r Leopold, Avläsare,

f. 89; 40—.

Klarin, Ka rl Gustav Salomon, Ombuds-

man,f. 00; 48—.

30:de distriktet

Av johannebergs församling. l5 kv. Si-

densvansen—48 kv. Lövsångaren av stads-

delen Johanneberg iämte stadsägor.

Ordförande

Eneroth, T o r e, ]. K., Rådman, f. 98; 39—.

Kronoombad o. bitr. tjänsteman

Hermelius, C a r l-A x el, Mantalsassistent,

f. l2; Bitr. tjänsteman 42, Kronoombud

Ledamöter

Wallin,] 0 h a n Oscar, f.d. Förste inspektor,

f. 83; (23) 27—.

nångång, _l 0 h n Edvin, Stationskarl, f. 82;

Landberg, Bror T 0 r s t e n, Metallar-

betare, .;99 (47) 50—.

Suppleanter

Dahlberg, Fredrik (F r e d) August, Kapten,

f. 83; 29—.

The-;, Carl Arvid, Typograf, f 04

Pettersson, Nils Olof (Olle), Kommunal-

arbetare,f. l3; 50

31:sta distriktet

Av Johannebergs församling: Stadsdelarna _

Landala, Gibraltar, ll kv. Lönnen av stads-

delen Vasastaden, 2 kv. Gräslilian—7 kv.

Ädeltisteln och H) kv. Daglilgan—l3 kv.

Gulltraven av stadsdelen Guldheden.

Ordförande

Sallander, G u n n a r Magnus, Postkon-

trollör, f. 12; 50—.

%
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Kronoombud

Wallén, Er ns t Elof, extra Stadsfiskal,

f. 88; 50—.

Ledamöter

Andréasson,”G u s t a v Reinhold, Filare.

3l

dan, Frans H1 l m e r lsidor, Förste

postilion.f. 85; (23) 227—.

sson, u s t a f Olof, Stuveriarbetare,

f. l3; (48) 50—.

Suppleanter

Svala, S v e n Natanael, Kranförare, f. 88;

Jour, Conrad E. ( l a n d, Förste inspektor,

f 09' 47—

Anderison, Karl Gustaf,

betare, f. ll; 50—.

Bitr. tjänsteman

Svensson, 8 rita lngegerd, Första skriv-

biträde, f. l9 49

Stenar-

32zdra distriktet

Av Vasa församling: lO kv. Enen. l2 kv.

Furan—23 kv. Poppeln och 28 kv. Päron-

trädet av stadsdelen Vasastaden3ämte stads-

ägorna nr 8263, 8264. 8363, 8370—8380.

Ordförande

Tuneld, Biö rn Willy, ]. K., Byråchef,

f. 04; 45—.

Kronoombud

Runge, Olof Richard4Ta g e, Förste kam-

marskrivare, f. l0;4

Ledamöter

Sundén, V e r n e r Valdemar, Spårvagns-

Gförare, f. 89; (36) 37—.

Ap ltofft, G u n n a r Magnus, Kammar-

s rivare, f. 06; 3 ——.

Andersson, T h 0 r e Sigvard, Ingenjör,

f. l3; 47—.

Suppleanter

Exagblad, A n g n s t a Vincentia. Fru, f. 93;

Aapelgren, K a r l-l v a r, Disponent, f. 89;

Björk,. B e r til Adrian,

&. 23; 48—.

Bitr. tjänsteman

Hultin, Karl Gustav D a n i e l, e. Assistent.

f. 24; 50.

Metallarbetare,

___

 

33zdie distriktet

Av Vasa församling: 24 kv. Syrenen—27

kv. Rönnen av stadsdelen Vasastaden, l kv.

Tre Kronor—5 kv. Axevall och 50 kv.

Urebrohns—Öl kv. Vasakyrkan av stads-

delen Lorensber jämte stadsägama nr

ååå—8383. 84l , 8447—8469 och 8499—

Ordförande

Hellgren, Fo l k e Gustaf, ]. K., Rådman,

f. 95; 37—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Nalin, Frans Oscar Y n g v e, Mantalskom-

missarie, f. 02; Bitr. tiänsteman 3l , Krono-

ombud 48—

Ledamöter

Nilsson, Nils Wilhelm, ingenjör. f. 00;

(3”39—

Lundström, A x el Wilhelm, Expeditione-

vakt, f. 81; 26—.

Eigåering, lZ r i c Valfrid, Hamnservis, f. 90;

Suppleanter

Gregorson, lohan E ric Wilhelm, Avdel-

ningschef, f. 97; 48—.

Argyll— Carl Adolf, Brandförman. f. 94;

Löfstedt, Nils Emanuel,

budsman, f. 99; 47—.

Förbundsom-

34zde distriktet

Av Vasa församling. 6 kv. Aranäs och 7 kv.

Torpa av stadsdelen Lorensberg, l6 kv.

Diamanten. Zl kv. Smaragden—27 kv. Kar-

neolen och 39 kv. Beryllen av stadsdelen

Heden jämte stadsägorna nr 8474, 8475, 8477

—848l, 8509, del av 85l5 och 85l6—8520.

Ordförande

Ce2r7Vin, A n d r e a s, _). K., Rådman, f. 88;

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Svenson, Karl lvar Folke. Mantals-

assistent, f. l2; Bitr. tjänsteman 47, Krono-

omhud 49——

Ledamöter

Petterson, E i n a r Konstantin. Köpman,

f. 00; (30) 40—.

Algernon, A r v i d, Tågmästare, f. 89;

Attfors, N i l 3 Gustav, Murare, f. 05; 47—.
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Suppleanter Ledamöter

Almer, E r i c, Frisörmästare, f. OI; 48—. Hallén. Olof R! it a f & Tillsynslärare.

Hagberg, E d i t h Gunhild, Fru, ?. 99; 49—. f 97; 47—

Holmgren, Arnold l n g e m a r, Linoleum- Svedberg? Sven A f * l! H Y Pfepafatof

arbetare. i. l4; 48—. f— 93'

Andersson,David Emanuel, Byggnads-

35te dis .; et snickarel.;95 (48) 49—.

Av Annedals församling. Stadsdelen Kom- Suppleanter

mendantsängen, l kv. Äpplet nr l9—43,

3 kv. Krikonet—9 kv. Bananen och 24 kv.

Slånbäret nr lZ av stadsdelen Annedal jämte

stadsägan nr l2822.

Ordförande

Hagen, _lo h n Gustaf Adolf, F. M., Lära»

verksadiunkt, f. lO; 48—.

Kronoomöud

Emulf, Mats Sigvard, ]. K., Hovrätts-

fiskal, f. l4; 50—.

Ledamöter

Gustafsson, Gustaf R a g n a r. Trafikför-

man, i.996 (39) 40—.

Jonsson, _] 0 h a n-O l 0 v, Byggnadssnickare,

]ägerberg,Karl Gillis Victor, Hand-

_ lande,f.;97 (48) 50—.

Suppleanter

Olofsson, K & rl E i n a r, Rörläggare f. 08;

46-—.

Region, Karl Oskar, Brödutkörare, f. 05;

Tranberg, Ka;l_Valfrid T 0 r s t e n Köp-

man, f

Bitr. tjänsteman

Holmgren, R a g n a r, Mantalskommis-

sarie. f. 88; l8

36:te distriktet

Av Annedals församling: Stadsdelen Ang-

gården, lO kv. Citronen—22 kv. Kokos-

nöten av stadsdelen Annedal jämte stads-

ägor samt 8 kv. Brudslöian, 9 kv. ]ulrosen,

l4 kv. Höstfloxen—lS kv. Snöklockan av

stadsdelen Guldheden.

Ordförande

Cramér, La rs Reinhold, Kapten, Direk-

tör, f. 97; 4

Kronoomöud o. bitr. tjänsteman

Ydell, Alfred Geo rg, tf. Förste mantals-

assistent, i. 98; Bitr. tjänsteman 49,

Kronoombud  

Stendahl, Frans R n d 0 lt Lasse, Sysslo-

mansassistent, f. 8—.

Krantz, Joel E r i k Emanuel, Ombudsman,

f. 08: 43—.

Andersson, Knut Al l a n, Rörarbetare,

f. 09; 49—

37zde distriktet a

Av Masthuggs församling: lZ kv. Kos—

tern— l3 kv. Kuttern samt 25 kv. Vässingen

—27 kv. Brigantinen av stadsdelen Mast—

hugget; l kv. Babel—B kv. Ättebacken av

stadsdelen Stigberget iämte stadsägor

Ordförande

Ahlin, ] 0 lt a n Ottomar, Överkontrollör,

f. 00; Sfi—'.

Kronoomöad

Broberg, K a rl G n s t a v, Kammar-

skrivare,i. l3; 50—

Ledamöter

Larsson, Karl August, Reparatör, f. 92;

(35) 36—.

Schedin, T h 0 r st e n Fritiof, Social-

assistent, i. 99; 49—

Gustafson, K & r l Alver, Kommunalar-

betare, f. 05; 49—

Suppleanter

Andersson, I d a Kristina, Fru, f. 88; 50—.

Johansson, M ä r t a Linnéa Dorotea, Söm-

merska, f. 95; 50—.

Lundin, Otilra Linnea, Fru, t. 06; 50”.

Bitr. tjänsteman

Blomberg, Ernst Birger, Mantalskom-

missarie, f. 97;

37zde distriktet b

Av Masthuggs församling: l6 kv. Nord-

kap—33 kv. Skogen av stadsdelen Stigberget

jämte stadsägor samt stadsdelen Majornas

4ze rote.

Ordförande

Nicander, E r i c, Kapten, f. d. Brandchef,

f. 8l; 42—.

_”

 



 

 

 

Kronoombud o. ln'tr. tjänsteman

Johansson, Claes Henry, Mantalsassis-

tent, f. lö; Bitr. tjänsteman 48, Krono-

ombnd 50—.

Ledamöter

Johansson, Axel G u n n a r, Lokförar e,

Taxeringsnämnderna 37

Ordförande

Kjellén, La rs E r i c, Maior, f. 86; 39—.

Kronaomlaud

Bergström, Nils Paul, Folkskollärare.

f. ll; 49—. _

ledamöter

f. 97; (36) 50—.

f Isogi,_Sven Adolf, Förste kontorist,

Sahlström, Gustaf Hilding Teodor,

Metallarbetare, f. 98; 50—.

Suppleanter

Magnet, Karl Helge Valdemar. Tele—

fonreparatör, f. 97; 50—

Lönn, Ste n Åke, Shickare,f 22; 50—.

Karlsson, Karl Georg, Kommunalar-

betare, f. ll; 50—.

38zde distriktet

Av Örgryte församlings norra del: I kv.

Västra Vesta—6l kv. Orion av stadsdelen

Gårda jämte stadsägor.

Ordförande

Örn, Rolf Gustaf, Major, f. 93; 49—.

Kronoombud

Steneborg, Alf Edor Gunnar,

uppbördsassistent, f. 06; 43—.

Förste

Ledamöter

Högberg, Karl Axel Fredrik. Bank-

tjänsteman, f. lZ; (44) 45—.

Peftteråsson, E r i k julius Severin, Slipare,

Jorfiassön, Kiu r t Lennart, Spårvägsman.

f.Z I; (48) 50—.

Suppleanter

Nikåasson, Stig Bertil. Kontorist, f. l5:

4

Åberg, Judit Maria (M a 1a) Emilia, Bryg-

geriarbeterska, f. 96; 44——.

Granström, john Axel,

betare, f. 90; 50—.

Bitr. tjänsteman

Nils Gunnar, Mantalsassistent,

Byggnadsar-

Odstad,

f. l 7;

39zde distriktet

Av Örgryte församlings norra del: 62 kv.

Sirius—72 kv. Bergspartiet av stadsdelen

Gårda iämte stadsägor och l kv. Spinn-

rocken—M kv. Slagbommen av stadsdelen

Lunden jämte stadsägor.  

Hylander, N ils Oskar, Textilarbetare,

f 82; 36—.

Pettersson, Karl Gösta, Rederitiänste-

man, i. 05; (47) 48—.

Nilsson, Nils Arvid Ragnar, Verkstads-

arbetare, f. l3; (47) 48—.

Suppleanter

Franzén, Karl T 0 r s t e n Mikael, Lager-

biträde, f. 87; suppl. 28 (led. 32—46) 47—.

Rönn, T a 3 e Volrath, Vaktmästare, f. 06;

SaSrödberg, Alf Roland, Reparatör, f. 24;

Bitr. tjänsteman

Feult, Magnus lv a n, Förste mantalsassis-

tent. f. 02; 32.

40:de distriktet

Av Örgryte församlings norra del: l5 kv.

Skytteln—ÖZ kv. Färgeriet av stadsdelen

Lunden jämte stadsägor.

Ordförande

Schenholm, Karl Torsten Reinhard,

]. K., Advokat. f. 9l; 49—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Håkansson, G 6 s t a_ Magnus. Mantals-

assistent. f. 23; Bitr. t1änsteman 47. Krono-

ombud 49—.

Ledamöter

Stridh, låarl A r t u r, Mätarereparatör,

07; 4

Liiidström, Erik Richard Harry, Kakel-

sättare, f. 98; 49—

Hermaxisson, P e r A r n e Helmer. Bok-

hållare, f. ll; (49) 50—.

Suppleanter

Spetsig, Bror A n d e r s. Renhållningsar—

hetare, f. B; 49—.

Bråland, Sven Ha rald, Köpman. f. 07,

Holorngren, jo h n Edvard, Kanslist, f. 97;

5 —.
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4lzsta distriktet

Av Örgryte församlings södra del: Stads-

delarna rokslätt och Kallehäck.

Ordförande

Ahlbom, Nils G u n n a r, Förste post-

assistent, f. l5; 49—.

Kronoombud

Hellsing, Gerds Lars Olof, J. K., No-

tarie h. drätselk, f. Zl; 50—.

Ledamöter

Jacobsson, E r n s t Algot, Förrådsföre-

ståndare, f. 92; (34) 40—.

Björk,T h 0 r st e n Eugén, Hamnservis, f. 90;

(47) 48—.

Elwien, F ol k e Manfred, Kriminalkon-

stapel, f. l4; (45) Ålö—.

Suppleanter

Schiller, E ric Gustaf Fredrik, Trafikför-

man. f. 03; 46—

Svensson, Per Uno, Elektriker, l. l9;

48—

Biörkritan, Gustaf E l () fl'lieronymus, Kam-

rer, ?. 92; 323—.

Bitr. tjänsteman

Lindholm, N a i m a Viola. Kontorist,

f. 23; 49.

42:dra distriktet &

. Av Örgryte församlings södra del: l kv.

Ödlan— 52 kv. Stjärnkorallen av stadsdelen

Bo.

Ordförande

Hammar, Adolf M a r t i n. ]. K., Rådman,

t. 96; 36——.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Dahlgård, H a r ! y Alexius, Förste man-

talsassistent, f. 96; Bitr. tjänsteman 47,

Kronoombud Ålö—.

Ledamöter

Berndtsson, Karl V i k t o r, Renhållnings-

arhetare, f. 88; (3l) 35—.

Cronberg, Gustaf Viktor T i t u s. Försälj-

ningschef, f. lZ; (48) 49—.

Jolfiaöxåoztå C h a r l e s Georg, Vaktmästare,

Suppleanter

Blomqvist, Valter Fredrik lsidor, Sta-

tionskarl, f. l4; 45—.  

Kihlberg, R & l p h Holger. Banktjänsteman,

f. Zl; 49—.

Johansson, B ro r Jerker. Grovarhetare,

08: 48—.

42zdra distriktet l)

Av Örgryte församlings södra del: 53 kv.

Orgelkorallen— 99 kv. Pärlödlan av stads-

delen Bö iämte stadsägor.

Ordförande

Hegardt, C a r l, J. K.. Rådman, f. 96; 49—.

Kronoombud

Sävenvik, Axel l.. e n n a r t,

f. 20; 50—.

Assistent.

Ledamöter

Zetterlund, R u d 0 l f Verner, Ombuds-

man, f. 02; 49—

Linåls, Axel R 0 l 2. n &, Rörläggare, (. 09;
4

mugg, Carl Gustaf, Folkskollärare,

f. 21; 49—.

Suppleanter

Bengtson, P e r—G u n n a r, Posttjänste-

man, f. l7' 9—

Ekberg, A riv i d Emanuel, Byggnadsar—

betare. f. 08; 48—.

Mign, B e n g t-O l of, Arkitekt SAR, f. l9;

Bitr. tjänsteman

Sandström, G r e t a Karolina,

skrivbiträde, f. 98; 50.

Första

43zdje distriktet

Av Örgryte församlings södra del: Stads-

delarna Skår, Torp, Delsjön och Sävenäs.

Ordförande

Westman, Johan A l v a r, Pol. mag., Aktu-

arie, f. l5; 49—.

Kronoombud

Tiålyl,6K a rl G n s t a f, Förste postassistent,

Ledamöter

Åkerström, K n ut Lauritz, Slöidlärare.

f. 94; 46—.

Kolbe, Fritz Erik, Lantbrukare, f. 88;

29— (även f. virkestax. enl. & Bl).

Dahlman, K n n t Helge Fritiof, Tullkon-

torist, f. Oi; 47—. —

__— 
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Suppleanter

Gustafsson, Karl Gustaf Adolf Sko-

makare, f. 9l; 46—

Osvald, Olof Konrad. Tandvårdsinspek-

tör, f. 03; 46—

Kagason, Karl Sune, Chaufför, f. l8;

Bitr. tjänsteman

Carlsson, Margit Thorborg, Mantals—

assistent, f. ll; .

Mzde distriktet

Av Västra Frölunda församling: 32 kv.

Bramfallet— l l6 kv. Halshornet och 256 kv.

Radiomatrosen—270 kv. Riggen av stads-

delen Älvsborg jämte stadsägorna nr

20006—22630.

Ordförande

Ringqvist, Eric Vilhelm, Landskanslist,

f 9 ; 45—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Törnell, Carl 0 s e a r, Förste mantals-

assistent, f. 98; Bitr. tjänsteman 47, Krono-

ombud 49—.

Ledamöter

Dahlqvist, A l l a n Sigvald. Förman,,f. 06;

(45) 50—.

Larson, Gunnar Levin, Handlande,

f. Ol; (45) 47—.

Andréasson, A ke Bertil, Snickare, f. l7;

Suppleanter

Pettersson, E ric Ragnar, Lagerarbetare,

f. lO; 50—.

Hallengren, Karin Euphrosyne. Lära-

rmna, f.99,4 ——

Wikman, Daga Anna Maria (A n n--lVl & r i),

Fru, f. l7;448—.

45:e distriktet

Av Västra Frölunda församling: l85 kv.

Lejdarenf- 235 kv. Mässpojkcn av stads-

delen Älvsborg jämte stadsägorna nr

2263l—24552 samt Eriksdal, Fjällhyddan,

Kullahöjd, Maden 2, Stockholmsskäret och

Vilhelmsberg.

Ordförande

Claässon, Anders H e r b e r t, F. M., Läro-

verksadjunkt, f. 92; 50—.  

Kronoombud

Jönsson, F :” c d r i k Viktor, Förste tele-

grafassistent. f. l9; 50—.

Ledamöter

Hawborn, Karl Johan A l e x a n d e r

Napoleon, vermaskinist, f. 84; 50—.

Andersson, T u r e Sigfrid, Förste in-

spektor,f 92; (45) 47—.

Karlsson, Frik Gottfrid, Tullöverupp-

syningsman, f. 89; 48—

Suppleanter

Jonasson, C h a r l e s Ragnar, Kontors-

skrivare, f. 96; 50

Eriksson, Axel Paul, Lantbrukare, f. 80,

Karlsson, J 0 h n Anshelm, Möbelsnickare,

f. 99; 4

Bitr. tjänsteman

Svensson, Si g n e Charlotta Amalia, Kon-

torist, f. 96; 49

46:te distriktet

Av Västra Frölunda församling: Västra

Frölunda_kyrkobokföringsdistrikt.

Ordförande

Belanner, Carl Olof Arne, ]. K., Asses-

&_
sor, f. l3;

Kronoomlrud o. bitr. tjänsteman

Eklund, Carl R 3 g n a r, Mantalsassistent,

f. l3; Bitr. tjänsteman 42, Kronoombud

4

Ledamöter

Eriksson, E. r i k Olin, Chaufför, f. 88; 45—.

Gustavsgtön, Karl G u s t a v, Snickare,

Twedmark, l—l a n s Adolf, Flaggjunkare

f. 93; 5—0

Suppleanter

Johansson, Albert Natanael, Elinstalla-

tör, f. 9l; (led. 45—47) 48—.

Hansson, T 0 r s t e n Reinhold, Socker-

bruksarbetare, f. 98; 50—.

R%låof, Charles T u r e, Lantbrukare, f. 93;
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Rörelseidkare och yrkesut-

6 v a r e (som icke tillhöra särskild taxe-

ringsnämnd)

47zte distriktet

Domkyrko församling.

Ordförande

Nerdrum, Claus Oscar E i n a r, Uppbörds-

intendent, f. 08; 48—.

Kronoombud

Andersson, Rolf Anders Lennart, Civil-

ekonom, Taxeringsassistent, f. 20; 48—.

Ledamöter

Hedlund, K n u t lvar Vilhelm, Förste

vaktmästare, f. B; (42) 44—.

Dolfe, G u s t a v Adolf, Kapten i reserven,

Direktör, f. 90; (36) 47——.

dersson, Sixten lvar Manfred, Me-

tallarbetare, f. 06; 48—.

Suppleanter

Sällström, C & rl Napoleon, Vaktmästare.

f. 90; 44—.

Linton, Mårten S t a f f a n Magnus, Civil-

ekonom, f. 16; 48—.

Andersson, C u n n a r Arvid, Rörläggare,

'

Bitr. tjänsteman

Wendel, Rosa Maria Linnéa, Kontorist,

f. 92; 47

48:de distriktet

Backa och Kristine församlingar samt av

Lundby församling: Stadsdelarna Lindhol-

men, Lundbyvassen och Brämaregården.

Ordförande

Brunbäck, Sten Torgny, f. d. Härads-

skrivare, f. Bl; l6—.

Kronoombud

Ergioiards, C u n n a r. Bankdirektör, f. 04;

Ledamöter

Frändherg, Carl Henrik Rudolf. Hand-

lande. f. 9l; —.

Prytz, R 0 h e r t Vilhelm julius, Montör,

f. 00; 4l—.

Dahlqvist, Fritz A l l a n, Elektriker, f. ll; 

 

Suppleanter

Treutiger, Carl 0 s s i a n, Civilekonom,

f. 22; 48—.

Johansson, Sven L a r s Arnold, Kran-

maskinist, f. l4; 50—.

Mattiasson, _) 0 h n Gustaf Vilhelm, Kran-

förare, f. 06; 50—.

Bitr. tjänsteman

Nyström, Anders Viktor H u g 0, Mantals-

kommissarie, f. 98; 28.

49zde distriktet

Av Lundby församling: Stadsdelarna Aren-

dal, Rödjan, Färjestaden, Bräcke, Biskops-

gården, Tolered, Kyrkbyn, Rambergsstaden.

Sannegården och Kvillebäcken.

Ordförande

Stenström, Carl August, Kriminalöver-

konstapel, f. 08; 48—.

Kronoombud

Paterson, Sixten Arne Arthur, e. o.

Landskontorist, f. l5; 50—.

Ledamöter

Nordström, l s i d 0 r Konstantin, Char-

kuterist, f. 92; (44) 49—1

Samuelson, El l e n Teresia, Revisor, f. Bl;

(47) 49—.

Wågberg, Axel W i l h e l m, Målare, f. 90;

Suppleanter

Cargberg, Karl Helge, Armerare, f. 09;

Olofson, R u : h ingrid, Bageriidkerska,

f. 03; 49——.

Svensson, Sven Alla n, Verkstadsarbe-

tare, f. 08; 49—.

Bitr. tjänsteman

Nordblom, Leif, Kontorist. f. 22; 48.

502€le distriktet

Gamlestads församlings norra del: Stads-

delarna Olskroken, Gamlestaden, Kviberg

och Utby.

Ordförande

Tyrén, C u n n a r Fredrik, Civilekonom,

Handelslärare. f. i?; 47—.

Kronoombud

Lindqvist, Eric Sigurd, tf. Uppbördsim

spektör, i. 95; 50—.
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Ledamöter

Engvall, T h u r e Wilhelm, Kontrollör,

. 86; (20) 24—.

Eriaksson, ] 0 h a n, Fabriksdisponent, f. 83;

3 _

Kvamitröm, John E ri c l'lialmar, Elekt-

riker, f. 97; (47) 48—.

Suppleanter

Johansson, Gösta Arnold, Metallarbe-

tare. f. 99:40—

Ngrdfors, Bengt Arne, ingenjör, f. 25;

Lindblom, M e t t e Margarete, Fru. f. 23;

48—.

Bitr. tjänsteman

Berglin, M a u d. Kontorist, f. l3; 49.

51 :sta distriktet

Gamlestads församlings södra del: Stads-

delarna Bagaregården och Kålltorp.

Ordförande

Dahlén, Axel L e n n a r t, ]. K., tf. Stads-

notarie, f. l6; 49—.

Kronoombud

Bragnell, B 6 n g t Johan,

stapel, f. 08; 49—.

Ledamöter

Larsson, C u n n a r Valfrid, Metallarbe-

tare, f. 02; 49—.

Ericson, E r i e Martin,

f. l0; 49—.

Johansson, Anders C u n n a r, Filare, f. 08;

Polisöverkon-

Crosshandlare,

Suppleanter

S&anliång, Olof T h 0 r v a l d, Spårvägsman,

Köhler, Johan E ri c, Köpman, f. 03; 49—.

(läger, H å k a n Rudolf, Tiänsteman, f. l4;

Bitr. tjänsteman

Giägne, A n n a G r e t a, Kontorist, f. l6;

52:dra distriktet

Haga församling och av Oscar Fredriks

församling. l kv. Plantaget—ll kv. Bäcke-

bron nr 3 av stadsdelen Olivedal.

Ordförande

Leffler, B r o r August, Avdelningschef,

f. W; 50—  

Kronoomlzud

Persson, ? & ul-Ei n a r, Thorvald, ). K.

Notarie h. drätselk., 9;50—

Ledamöter

Walldén, Joh n Gustav. Faktor, f. 96;

(29) 33—.

Gustafsson, Per Vilhelm Si g f r i d, Di-

rektör, f. 04; 0—-

12??ngH a n s Vilhelm, Konditor. f. l8;

Suppleanter

Liljeström, Inspektör,E. r i k Hjalmar,

98 35——.

Martinsson, AdolfEina r Marinus, Golv-

slipare. f.

Andersson, Carl G—u n n a r, Tryckeriarbe-

tare, f. 09; 48—.

Bitr. tjänsteman

Meyer, johan (] ea n) Melker Alexander,

Förste mantalsassistent, f. 90; 22—37, 39.

53:die distriktet

Oscar Fredriks församling med undantag

av 1 kv. Plantaget—ll kv. Bäckebron nr 3

av stadsdelen Olivedal.

Ordförande

Thele'n, C u n na r 7Ernest, ]. K. Byråföre-

ståndare, f. l2;

Kronoombud

Olson, Eric, Landskontorist, f. 24; 50—.

Ledamöter

Jönsson, éUSlz-ert Leonard, Skräddare,

4 _

Eklöf, $] 0 s e f Wilhelm, Köpman. f. 00;

46—

Gunnarsson, K & rl Erik, Brevbärare,

f. 15; (47) 50—.

Suppleanter

Olsson, Per Arne Lennart, Kontorist,

logisnséh, C_arl Eric, Konditor, f. 09;

Erlandson, G u n n a r Erland, Spårvägs—

man, f. l9; 50—

Bitr. tjänsteman

Larsson, Stella n lngemar, Kontorist.

f. l3; 50.
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54:de distriktet

Carl Johans församlings norra del: ll kv.

Nackspelet. 2l kv. Orfeus—49 kv. Siu»

stiäman av stadsdelen Majornas l:a rote samt

stadsdelarna Maiornas 2:a rote och Maiornas

3zdje rote.

Ordförande

Ekström, Ernst Olof, J. K. Förste ma-

gistratsnotarie. f. 97; 40——

Kronoombud o. bitr.tjänsteman

Seldén, Lars-Erik Gösta, Mantals-

assistent, f. 09; Bitr. tjänsteman 4l , Krono-

ombud 42—.

Ledamöter

Carlsson,] o h n Gottfrid, Spårvagnsförare,

f. 87; (31) 34—.

Balin, James J 0 s e f, Handlande, f. 98;

Angersson, G u n n a r, Ombudsman, f. 93;

Suppleanter

Andersson, F r i t 2 Johan, Kranförare,

f. 87; 37—— .

Nilsson, N i l s. Förste egendomsinspektor,

Pettersson,O 5 b 0 r n Alexius. Rörläggare,

f.;lS

55:te distriktet

Carl Johans församlings södra del: 3 kv.

Kungsgården—9 kv. Silverkällan och 40 kv.

Älvsborg av stadsdelen Majornas l:a rote

jämte stadsägor samt stadsdelarna Kungs-

ladugård, Sandarna och Nya Varvet.

Ordförande

Gunne, S t i g Elof, Uppbördskommissarie,

f. lZ; 49—.

Kronoombud

Hall, F. ri c Aron, Kammarskrivare, f. 06;

50—.

Ledamöter

Larsson, l.. e n n a4r t_,lngemar Kommunal-

arbetare, f. 06,

Olsson, Ber G n s t af Vilhelm, Bagare-

mästare, f. 02; 49—.

Frficlä,7 F 2951 n s Richard, Byggnadsarbetare,

Suppleanter

Svenningson, Arvid Olof Natanael,

Bankvaktmästare, f. 03; 37—  

Åndersson, Karl R 0 h e r t,

f. 93; 49—

Wiherg, Sve n Bernhard, Ombudsman.

f. lS; 49—.

Köpman,

Bitr. tjänsteman

Hermansson, lrma Margareta (Greta),

Kontorist, f. 00; 49

56:te distriktet

Av Johannebergs församling: 28 kv. Aga-

ton—40 kv. Getebergsängen av stadsdelen

l'ledenjämte stadsägor, 8 kv. Oresten—33 kv.

Skokloster av stadsdelen Lorensberg iämte

stadsägor samt l kv. Näktergalen—M kv.

Stenskvättan av stadsdelen JohannebergJäm-

te stadsägor.

Ordförande

Agardt, Carl Sune Justus, Civilekonom,

tf. Taxeringsinspektör, f. W; 50—.

Kronoambud

Wilck, Tor Oscar Julius, Kamrer, f. 97;

50—.

Ledamöter

Gillberg, Georg Albert, Bagare, f. 96;

(29) 3l——.

Allberg, Carl R & g n a r Fritiof. Hand-

lande, Stadsf.. f. 0l; 32—.

Clå7esson, Karl Einar, Konditor, f. 07;

. Suppleanter

Berndtsson, S v e n Arne, Slöidlärare, f. l0;

Leffler, Göran, J.K., Advokat, i. 17; 47—.

Hidl077g48 O l 0 f Gustaf, Maskinbiträde,

Bitr. tjänsteman

Ntäåén, Bill Sixten, e. Assistent, f. 23;

57:de distriktet

Av Johannebergs församling. l5 kv. Siden-

svansen—48 kv. Lövsångaren av stadsdelen

Johanneberg jämte stadsägor, stadsdelarna

Landala och Gibraltar, ll kv. Lönnen av

stadsdelen Vasastaden, 2 kv. Cräslilian—

7 kv. Ädeltisteln och l0 kv Daglilian—B

kv. Culltraven av stadsdelen Guldheden.

Ordförande

ag quist, Carl Arne, J. K., e.o. Läns-

o hållare, f. l8; 48—.

 



 

 

Taxeringsnämnderna

 

Kronoomtmd

Palmertz, Bror Erik, Kriminalkonstapel,

t. lZ; 49—.

Ledamöter

Timoteusson, Ca rl Evert,

kassör, f. 05; (38) 4l—.

Sterner, Ka rl E rik, Sjukvårdare, i. l4;

J...;s, John Adolf H a . al d, Handlande,

f. 02; 38—.

Förbunds-

Suppleanter

Alander, Gu s tat Alvar, Byråiörestån-

dare, t. 99; 48——-.

Forslund, Karl Harry Einar, Målare,

i. 98; 50—

ligger, Ha r ry Ludvig, Direktör, i. 93;

Bitr tjänsteman

Pehrsson, Elly lnga-Britta (B ritt), e o.

Skrivbiträde,f. l4; 50.

58:de distriktet

Vasa församling.

ordf.—sma.

Knape, john Olof Bertil,

Taxeringsrevisor,l. l6; 47—.

Civilekonom.

Kronoombad

Kiäglås, E r i k Valdemar, Kamrerare, t. 04;

Ledamöter

Manon, Karl E mil, Assistent h. iattigv,

t. 94; (23) 30—.

Ca(r£l1rson,_josef Mathias, Direktör, i. 82;

Andersson, C u n v 0 r lngegerd, Korres-

pondent, Fru, l. l8; 47—.

Suppleanter

Carlsson, C u n n a r Oskar Vilhelm, Bygg-

nadsarbetare, _t. 06; 45—

Hägerstad, E r i k Algot, Apotekare, f. 99,-

Lindqvist, Karl Johan,

i. 00; 47—.

Bitr. tjänsteman

Jacobsson, Maj Dagmar, e.

i. l9; 49.

Mätningsman,

Assistent,  

59:de distriktet

Annedals församling.

Ordförande

Berg, Karl C u n n ulf H:son, _l. K., No-

tarie, i. 22; 49—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Andreasson, B e rt il Oscar Adler, Man-

talsassistcnt, f. lZ; Bitr. tjänsteman 40,

Kronoombud 45—.

Ledamöter

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte, Kommu-

nalarbetare,l. 02; (40) 42—.

Svensson,4Nils i-larald, Tillsyningsman,

t. 86; 4.4——

Bäck, l.. a rs4Felix, Svetsare, l. lZ; 48—.

Suppleanter

Johansson, Karl josef, Verkst. direktör,

i 87; 42—

rälig; Äl3ohn Rickard, Skoltöreståndare,

Olsson, john Harry, Handlande, t. l4;

48—. 
60zde distriktet

_ Masthuggs och Västra Frölunda försam-

ingar.

Ordförande

Silow, Carl lvan Herman, ]. K., Läns-

bokhållare, i. l3; 47—.

Kronoombud

Hjalmarsson, Anders Hjalmar Alexis

(Alex), Kriminal'o'verkonstapel, f. ll;

Ledamöter

Olsén, A l b e r t Magnus Natanael, Bageri-

arbetare, f. 04; 45—

Rosenqvist, H a r r y Gustaf Arvid, Verk-

stadsarbetare,t IO; (48) 50_

Nilsson, Alexander B e l i n, Fiskare, i. 9l;

(47) 48—.

Suppleanter

Larsson, johan Daniel8(D a n), Byggnads-

snickare, l. 9l; (46)48

Lorentzon, Karl Valter, Kommunal-

arbetare, t. 06; 50—.

Person, ] a n-O i o (. Köpman, i. B; 48—.

Bitr. tjänsteman

Henning, B rita Marianne, Första skriv-

biträde, i. 20; 50

 

 



 

 

44 Taxeringsnämnderna

 

ölzsta distriktet

Örgryte församlings norra del: Stadsdelar-

na Gårda och Lunden.

Ordförande

Hedberg, K n u t Evald, Mantalskommis-

sarie, f. 88; Bitr. tjänsteman 20, Ordf. 48—.

Kranoombud

Backland, Gustaf A k e, e. Landskontorist,

?. Zl; 50——.

Ledamöter

Hallberg, Bror Vilhelm, Järnvägskon-

duktör, f. (H; (40) 46—.

Tobisson, Oscar A l b e r t, Byggmästare,

(. 84; (38) 50—.

sterlund, Johan Anders l v a r, Köpman.

Suppleanter

leåna, l'l a g a r d Edvin, ingenjör, f. 07;

Cegåerberg, E ll s Efraim, Handlande, f. l l;

Joggson, John Ej nar, Reparatör, f. 00;

62:dra distriktet

Örgryte församlings södra del: Stadsdelar-

na Bö, Delsjön, Kallebäck, Krokslätt. Skår,

Sävenäs och Torp.

Ordförande

Lumpen, Sven Eskil, JK., Assessor.

i. 04; 40—.

Kronoombud

Möller, Olle, Civilekonom, f. 22; 49—.

Ledamöter

Karlsson, K a r 1 Laurentius. Sjukkasse-

kontrollant, f. 9l; 43—.

Ågren, K a r l-E r i k, Posttjänsteman, f. N');

48—

Tauson, Fritz Dennis Morgan, Direktör.

f. 07; 4 '—

Suppleanter

Klåmberg, Karl A 1 g 0 t Julius, Handlande,

f. 89; 44——-.

Schöldstein, Å k e Fritiof, Typograf, i. U;

48——.

K?:gsson, J 0 h a n n e s, Handlande, f. 96;

Bitr. tjänsteman

Johansson, M a rt h a Olena,

f. 02; 49.

Kontorist,  

Taxering av fria yrkesut-

övare,såsom advokater och

sakförare, revisorer, läkare,

tandläkare, veterinärer, ar-

kitekter och konsulterande

ingenjörer

63:dje distriktet

Ordförande

Bratt, Martin Charlie Percival, J. K.

e.o. Länsnotarie, f l5; 47-—

Kronoombud

Blålåne, Bror E v e r t Göte, Byråchel, f. Ol;

Ledamöter

Winqvist, Nils August F i l i p, Expeditör,

f. l l; (45) 47—.

Lange-rt, S v e n Gustaf Waldemar, M. l...,

Frakt. läkare, i. 97; 48—.

Hedén. Ernst Ragnar, J. K. Advokat.

f. W; (47) 50—.

Suppleanter

Sellberg, K u r t, Förste arbetsvårdsassis-

tent, f. 10; Stl—. .

Sigsegg, 4%lf Engelbert, Cheftandläkare,

Bjerned, Bengt Gustaf Thord, Aukt.

revisor, f. l8; 49—-.

Bitr. tjänsteman

Sjöström, M a r g i t Elise Margareta, Kon-

torist, f. 08; 49.

Taxering av livförsäkrings-

agenter i staden i dess hel-

het samt handelsresande

och agenter i Annedal, Haga,

Johannebergs, Carl Johans,

Masthuggs, Oscar Fredriks

och Västra Frölunda försam-

lingar

64:de distriktet

Ordförande

Ahlberg, Ragnar Arnold P e r e y, Mantals-

kommissarie, f. 95; Bitr. tjansteman Zl,

Ordf. 47—

Kronoombud

Thalén, E r i k Gunnar, Revisor, i. l3; 50—.

 



 

 

Taxeringsnämnderna 45

 

Ledamöter

Eklund, Erik l'l e n r y, Avdelningschef.

i. 98; 45—.

Otftos;org,0E r i c Otto Bernhard, inspektör,

. l ; —.

Björstadins, A 1" n e Hans Gustav, Målare-

måstare. t. lö; 49—.

Suppleanter

Selin, L a r s-E r i k Holger, Kontorsskri-

vare, i. 08; 47—.

Odlander, F r i d e Ceman, inspektör,

f. 02; 50—.

Lundin, G u n n a r Arvid, Handelsresande,

f. 2l; 46—.

Taxering av handelsresan-

de och agenter med undan-

tag av livförsäkringsagen-

teriDomkyrko,Gamlestads,

Kristine, Lun dhy, Vasa och

rgryte församlingar

65:e distriktet

Ordförande

Axelsson, T 0 r s t e 11 Magnus, Kammar-

skrivare, i. 03: 50—.

Kronoombud

Lundmark, Reinhold Bertil Fredrik,

inspektör, i. ll; SOA—.

Ledamöter

Olsson, 0 s b 0 r n e Henrik, Lagerchel,

i. 98; 50—.

Svensson, Sven Werner, Spårvagnskon-

duktör. i. lZ; (48) Stl—.

Cliff, Axel Wilhelm, Köpman, t. 88;

(45) 50—.

Suppleanter

Olehn, Carl An ders Nore, Poliskon—

stapel, (. 22; 50—.

Lindqvist, Eia n Ruben Bernhard, Elekt-

riker, i. U; 50—.

Carlsson, John Evald, Handelsresande,

?. 8 ; 49—.

Bitr. tjänsteman

Dunberger, Ru ne Olof, e. Kontorist,

i. 24; 48.

Taxering av fastigheter

Sözte distriktet

Staden utom Västra Frölunda och Lundby

församlingar.

 

 

Ordförande

Göransson, W e r n e r, F. L., Byråchel,

f. 88; 34—.

Kronoombud

Ålander, Anton Knut C 0 t t h a r d, Arki-

tekt SAR, i. 92; 48—.

Ledamöter

Hanson, N e r n st Justus, Arkitekt, ?. 95;

(34) 39—.

Biörck, A r v i d Oskar, Spårvägsman,

i. 88; (37) 47—.

Schelander, Eric. lngeniör, l. lZ; 47—.

Suppleanter

Stenbeck, H i 1 d i n g Harald, Byggmästare,

? 96' 50

stägbérg, H ; r a 1 & Vilhelm. Faktor, f. 93;

LunII'A r t h u r William. Skomakaremäs-

tare, 5. (H; 47—.

Bitr. tjänsteman

Persson, Bri ta Margareta, Skrivhiträde,

(. 26; 49

67:de distriktet

Västra Frölunda och Lundby församlingar.

Ordförande

Brunhåck, Sten Torgn , f. d. Härads-

skrivare, f. Sl; 47— (i r 48:e distr.).

Kronoombud

Olsson, Olof Emanuel, lngeniör, Bygg—

nadsinspektor, i. Bl; 47—.

Ledamöter

Lundgren, John Erik Albert, Byggnads-

snickare, (. 06; 47—.

Zackrisson, S t e n Herbert, Tullkontorist.

i. 97; 47—.

Alxnberger, Agåton4(7A g g e), f. d. l'lamn-

kamrerare, f. 2

” Suppleanter

Per Adolf,Pettersson, Mätningsman,

t. 96; 50—.

Ahlström, 5 U n e Gregor. Verkmästare,

f. l9; 48—.

Andersson, Anders 0 3 c a r, Byggmästare,

i. 83; 48—.

Bitr. tjänsteman

Kroll, Torbjörn A r n 0 l d Edmond. Man-

talsassistent, f. lO; 45—48, 50.

 



 

46 Länsprövningsnämnden. Beredningar för avkortning av kommunalutskylder

 

Länsprövningsnämnden

För att granska taxeringarna och pröva ingivna besvär tillsättes för Göteborgs och Bohus

län en länsprövningsnämnd. Nämnden består av landskamreraren såsom ordförande och

minst fyra, högst åtta ledamöter iämte suppleanter för dem. en för varie ledamot. Leda-

möter och suppleanter utses av Kungl. Maj:t för en tid av fyra år bland personer, som äro

valbara till ledamöter i taxeringsnämnd inom prövningsdistriktet. Högst halva antalet leda-

möter och suppleanter må vara ledamöter i taxeringsnämnd inom distriktet. Nuvarande

ledamöter äro valda t. o. m. den 30 iuni l95l.

Besvär till nämnden skola insändas senast den l5 iuli. Dess arbete bör vara avslutat senast

den l0 oktober. Besvär över dess beslut skola före december månads utgång genom konung-

ens befallningshavande insändas till kammarrätten.

Författningar: (se under taxeringsnämnderna).

 

Ledamöterl) _

Meijer, Per 0 t t o Bernhard, J. K., Krono-

kamrerare, Göteborg, f. 89; 30——5l.

Petterson, Bror T 0 r s t e n, Direktör,

Göteborg, f. 87; 44—5l.

Nilsson, Carl Olof, Trafikförman. Riks-

dagsman, Göteborg, f. 96; 40—5l.

Allberg,Carl R a g n a r Fritiof,l'landlande,

Stadsf.. Göteborg, f. (ll; 44—5l.

Brunhäck, S t e n Torgny, f. d. Härads-

skrivare, Göteborg, f. 8l; 47—5l.

Spetz, G u n n a r, Lantbrukare, Riksdags-

man, Spekeröd, f. 9l; 36—5l.

Andersson, Bernt Fredrik E d m u n d,

Försäljningschef, Göteborg, f. 9l; 44—5l.

Andersson, Axel lvar, Maskinist, Udde-

valla, f. 95; 44—5l.  

Suppleanter

Lindquist, S t e n Nils Gustaf, J. K., Råd-

?an,5(llöteborg, f. 98; led. 42—44, suppl.

4— .

Hartmann, Ernst F r a n 2 Johan, Direktör,

Göteborg, f. 98; 44—5l.

Carlsson, CarlRichard, f.d. Spårvägs-

man, Göteborg,f. 8l; 44—5l.

Lindqvist, 0 t t o l'lerman Germund, Om-

budsman, Göteborg, f. 85; 46—5l.

Nyblom, G n n n a r Daniel, Landsfiskal.

Lysekil, f.90; led. l8—44, suppl. 44—5l.

Svensson,W a 1 d e m a r, Agronom, Riks-

dagsman, Ljungskile, f. 97; 44——5l.

Dreiier, N ils Fredrik, v. Konsul, Dispo-

nent, Uddevalla, f. 86; 44—5l.

Corneliusson, Konstantin Mårten 5 a-

muel, Ombudsman, Öckerö, f. 86; led.

37——44, suppl. 44—5l

 
Beredningar för avskrivning och avkortning av kommunalutskylder

Sedan kommunaluppbördskassören årligen i februari månad upprättat och till drätsel-

kammaren avlämnat avskrivnings- och avkortningslängder, upptagande vid föregående års

slut avskrivna och avkortade utskyldsbelopp, överlämnar drätselkammaren ifrågavarande

längder till stadsfullmäktige, som upp-draga åt beredningar att granska dem. Beredningarna.

som för inhämtande av vissa upplysningar äga att tillkalla skatteexekutorerna, hava att efter

verkställd granskning till stadsfullmäktige inkomma med berättelse däröver. Skulle an-

märkningar beträffande avskrivna belopp förefinnas. äger kommunaluppbördskassören att

hos vederbörande indrivningsinyndighet begära ny bandräckning för belOppets utfående.

Dahlman, K n ut l'lelgc Fritiof, Tullkon—

torist, f. Ol; 47——-.

Suppleanter

larsson, M a r t i n Einar, Kommunalarbe- Ewergårdh, lvar A d ol f, Underinspektor,

tare, f. 9l; led. 36—. Ordf. 36——. f. 97,

Elwien, Fo l ke Manfred, Kriminalkon- Ågren,K a rl-E rik, Posttjänsteman, f. l6;

stapel, f. l4; 46—. 48—

Beredningen för längderna nr 1 och 27

Ledamöter

x) l alfabetiska förteckningen huva endast medtagits inom Göteborg mantalsskrivna personer.

__
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Beredningen för längden nr 2

Ledamöter

Jonasson, johan W i l h el m, Stationskarls-

förman, f. 86; led. 25—, Ordf. 34—.

Nilsson, A n d e r s Vilhelm. Sundhetskom-

missarie, f. 88; 34—

dgren, B r o r Algöt, Verkstadsarbetare,

f. 08; 47—.

Suppleanter

Dahlström, Carl Eol Fabian, Avsynare,

f. 89; 46—.

Eliasson, William Esaias, Kommunal-

arbetare, f. l3; 47—.

Beredningen för längden nr 3»

Ledamöter

Jacobson, Anders l'l a ra l d, Kranförare,

f. 00; led. 4l—. Ordf. 47—.

Dillinger]??? Fredrik (F r c d) August, Kapten,

8 ' —.

Lindqvist,

f. 00; 4

Karl johan, Mätningsman.

Suppleanter

pålitlöf, C a rl Ernst, Förste kontorist, f. 83;

Hallgren, E v e r t Sigvard, Stationskarl,

f. l7; 48—.

Beredningen för längden nr 4

Ledamöter

Pettersson, E ri c Gustaf Wilhelm, Direk-

tör, f. 88; led. 30—, Ord]. 3l—.

Tobiasson-Thorén, N ils, Spårvagns-

förare, f. 85; 4 —.

' ' g, E r i c Gustav Sanfrid, Tågmästare,

f. 93, 47—.

Suppleanter

Persson, Karl Evald, Urmakare, f. 92;

led. 46. suppl. 47—.

Borg, S v e n Alfred, Murare, f. H; 47—.

Beredningen för längden nr 5

Ledamöter

Olson, Eric Gustav, f.d. Ombudsman.

f. 83; led. 30—, Ordf. 46—.

Svensson, Nils Harald, Tillsyningsman,

mässan, Kga Einar, Konditor, t. 07;

Suppleanter

Olsén, A l b e r t Magnus Natanael, Bageri-

arbetare, f. 04; 46—.

Kro7nlid, Karl Stu re, Brevbärare, f. 20;  

Beredningen för längden nr 6

Ledamöter

Maxon, Karl E rn i l. Assistent h. fattigv..

f. 94; led. 36—, Ordf. 47—.

Holber, janne Alexius (A l e xi s), Redaktör,

f 90; 40—.

Johansson, K u ” Axel Esbjörn, Färgeri-
arbetare, f. 08; 47—.

Suppleanter

loggnsson, A n d e r s Bed, Snickare, f. 93;

Mattiasson, A x el Einar, Smidesarbetare,

f. l2; 49—.

Beredningen för längden nr 7

Ledamöter

larlén, Jo h a n Jonatan Assaf, Arkitekt,

f. 80; led. 38—, Ord]. 44—.

Dåhglgvist, Karl Yngve, Kassör, f. 08;

Graf, R u n e, Ekonomichef, f. 07; 47—.

Suppleanter

Karlsson, johan E d v a r d,_ Förste kon-

torist, f. 89; 46—.

Andersson, Sixte n lvar Manfred, Me-

tallarbetare, f. 06; 417—.

Beredningen för längden nr 8

Ledamöter

Larsson, Arvid l'l i l di n g Emanuel, Lok-

förare, f. 94; led. 49”, Ordf. 49—.

Gunnarsson, Karl Erik, Brevbärare,

f. 15; 49—.

Bjulén, l'l e l g e

tjänsteman, f. 25;

Suppleanter

Johansson, Karl Georg julius, Yrkes-

lärare, f. 85; 49—.

usson, Sten l'lelge Valentin, Ta-

petsör, f. 09; 49—.

erhard, Försäkrings-

9— .

Beredningen för längden nr 9

Ledamöter

Svensson, F r a n 5 Wilhelm, Slöjdlärare,

f. 99; led. 49—, Ordf. 49—.

Dahlberg, Anders 0 s k a r, Folkskollärare,

f. 92— 47—.

Martixisson, B r o r Justus, Metallarbetare,

f. 08; 47—.

Suppleanter

Zetterlund, R n d 0 l f Verner, Ombuds-

man, f. 02; 49—.

Landberg, Bror T 0 r s t e n, Metallar-

betare, f. 99; 49—.
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Beredningen för längden nr 10

Ledamöter

Lindgren, lohan Malkus A rt u r, Metall-

arbetare, l. 03; led. 49—, Ordf. 49—.

Andersson, Sven Erling, Tapetserare—

mästare, f. 08; 49—.

' er, To rs te n Ludvig, Distrikts-

sekreterare, i. 96; —.

Suppleanter

Kåglberg, Karl Helge, Armerare, t. 09;

Råglziul, Lars F 0 l k e, Lagerbiträde, f. 19;

Beredningen för längden nr 11

Ledamöter

Carlsson, Anders ] 0 h a n. Bageriarbetare,

f. 84; led. 34—, Ordf. 47—.

NiflszäånzwG 11 s t a i Albin, Pannbyggare,

Radisson?Er n s t Oskar, Kontorist f 07;

Suppleanter

Larsson, l'l e l g e Alfred Waldemar. Kon—

torsskrivare,l. 98; 37—

Attfors, Nils Gustav, Murare, i 05; 47—.

Beredningen för längden nr 12

Ledamöter

Thorén, Erik Oswald, Revisor, i. 95; led.

49—, Ordf. 49—.

Svensson, 5 v e n Werner, Spårvagnskon-

duktör, ?. lZ; 49—

chnelå,49Harald B e r t il Valter, Konstnär,

Suppleanter

Keibel, Ca rl Arvid, Kommunalarbetare,

?. 06; 49——.

Dahlqvist, L e n n a r t Torsten Henry,

Pannplåtslagare, i. l4; 49—'.

Beredningen för längden nr 13

Ledamöter

Larsson, Otto Agaton, Tulluppsynings-

man, t. 9 ed. 49—, Ordf. 49—.

Jonsson, ] 0 h a n-O l 0 v, Byggnadssniclta-

re, ;

Johansson, Stig Erik Holger, Hand-

lande, i. ll; 49—

Suppleanter

Kvarnström, John Eric Hjalmar, Elek-

triker, i. 97; 47—.

Larsson M ärta Linnéa, CH., Assistent

h. hemhjälpsnämnden, f. l3; 49—.  

Beredningen för längden nr 14

Ledamöter

Rosenqvist, Axel Teodor. Metallarbetare,

t. 93; led. 47——, Ordf. 47—.

Stiernudd, ] 0 h a n Adolf, Regementskas-

sör, t. 99; 7—-—

Berntsson,P e r Olol,Metallarbetare,t.19;

48»—.

Suppleanter

Neptun, Jarl Robert C u n n a r, Kontorist,

i. 91; 4.6—

Hansson, K a rl Oskar, Brödutkörare, t. 05;

48—.

Beredningen för längden nr 15

Ledamöter

]olinsson, Gustaf Oskar 8 e r t i l, Konto-

rist, ( 94; led. 33—, Ordf. 40".

Loreritsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, i. 92; 30—.

Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

lande, i. Ul; 47—

Suppleanter

l'löglund, Cu st af, Förman, i. 78; 33—.

Andersson, Axel lv a r, Rörläggare, i. 08;

Beredningen för längden nr 16

Ledamöter .

Larsson, Karl August, Reparatör, ?. 92;

led. 49—, Ordf. 49—.

Augustsson, A r t h u r Johan Linus, Siten-

skötare, i. 97; 49—.

Königson, Tu_re König, Verkstadsarlaef

tare, i.10;4

Suppleanter

Hagberg, Edith Gunhild, Fru, &. 99;

Sandell, Alice Fredrika lngehorg, Fru,

t. 08; 49—

Beredningen för längden nr 17

Ledamöter

Hansson, Ernst Olof Torvald49Bilre-

paratör, f. 90; led. 49—, Ordf.4

Lizncbn, lårnst M a g 11 u s, Metallaåetare,

Sj;>blom,Carl Erik H alger, Boklörare,

Suppleanter

Åberg, _luclit Maria (M a i a) Emilia, Bryg-

geriarbeterska, i. 96; 49

Pärsson, Yngve R ola n d, M,urare f. 07;

_
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Beredningen för längden nr 18

Ledamöter

Nilsson, Ni l s Willie m, ingenjör, f. 00;
led. 4l—, Ordf. 47—.

Johansson, C h a r l e s Henning Ferdinand
Verkstadsarbetare,

f. 89; 47—.

Spetsig, Bror A n d e r s, Renhållningsar—

hetare, f. l3; 49—.

Suppleanter

Nilsson, Nils Arvid Ragnar, Verkstads-
arbetare, f. l3; 47—.

hlsson, K n ut Gustaf Henrik, Förråds-
förman, f. 97; 49—.

Beredningen för längden nr 19

Ledamöter

Lindberg, John Edvin, f. d. Stationskarl,
f. 82: led. 37—. Ordf. 47—.

Osfvaglål, Ed d 0 Valfrid, Avdelningschef.

; 4 —.

Johansson, Anders Y n g v e, Rörarbetare,
f. 04; 49—.

Suppleanter
Sundén, V e r n e r Valdemar, Spårvagns—

förare, f. 89; 46——.

Samuelsson, L e if Arnold, Färgeriarbe-
tare, f. 24; 49—.

Beredningen för längden nr 20

Ledamöter

Andersson, F r i t 1 Johan,

f. 87; led. 37—, Ordf. 37—.

Reqlgnström, A r v i d Rudolf, Kamrer, f. 01;

Erik Allan, Kranmaskinist,

Kranförare,

Börjesson,

;

Suppleanter

Rotsyell, Hans Vilhelm, Konditor, f. l8;

Sällström, Carl Napoleon, Vaktmästare,
f. 90; 49—.

Beredningen för längden nr 21

Ledamöter

Angerås, Johan s t e n, tf. Byråassistent,
f. ll; led. 46—, Ordf. 46—.

Twedxnark, Ha n s Adolf, Flaggiunkare,

f. 93; 46—.

Öberg, Gustaf Wilhelm Bertil, ln-
dustritiänsteman, f. lO; —.

Suppleanter

Olsson, N i ls Johan, Filare, f. 94; 46—.
Strömlund,

A x el Ferdinand, Stations—
vakt, f. 04; 47—.

 

 
 

Beredningen för längden nr 22

Ledamöter

Gustavson,
A r vid Viktor, Fastighets-

skötare, f. 93; led. 49—, Ordf. 49
arlsson, Eri k August, Byggnadsarbe-
tare, f. lO; 49--—.

' sson, Sven Adolf, Förste kontorist,
f. lö; 49—.

Suppleanter

Jonsson, A lf Reinhold, Linoleumarbetare,

,

Digidsson, Bror Georg, Målare, f. lO;

Beredningen för längderna nr 23 och 24

Ledamöter

Eriksson, E ri k Olin, Chaufför, f. 88; led.
?9—3 Ordf. 49—.

1km&n, Daga Anna Maria (A n 11 -M a ri),
Fru, f. l7; 49—.

Svensson, Charles O 5 k a r, Folkskollärare,
f. 95; 49—.

Suppleanter

Johansson, Albert Natanael, Elinstala-
tör, f. 9l; 49—.

Johansson, Å k e Arne Manfred, Chaufför,
i. U'; 49—.

Beredningen för längden nr 25

Ledamöter

Karlsson, E ri k Gottfrid, Tullöverupp-
syningsman, f. 89; led. 48—, Ordf. 50—.
son, u n n a r Levin, Handlande,

f. Ol; 48—.

Jernsand, E ric Vilhelm, Förrådsarbetare,

f. 05; 49

Suppleanter

Lutti, Alf Einar, Bilmontör, t. l4; 48—.
Lagerholm, Karl Nils Gustav, Kommu-

nalarbetare, i. 03; 49—.

Beredningen för längden nr 26

Ledamöter

Rane, Axel Mikael, f. d. Järnvägstiänste-
man, f. 8l; led. 49—, Ordf. 49—.

Persson, Karl-Eric, Avläsare, f. 17; 49—.
%%?nsån, Hans Sigfrid, Kontorist,

Suppleanter

Hansson, Axel E g r o n, Pappersbruksar-

hetare, f. 95; —.

Hellström, Axel Emanuel, Pappersbruke-
arbetare, f. 00; 49—.
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V. Polisväsendet

Till år 1785 ombesörjdes polistjänsten i staden Göteborg av stadswldater och stadstjänare,

av vilka de senare förmodligen endast hade att utföra handräckningsgöromål, såsom stäm-

ningars delgivande o. dyl.

Stadssoldaterna, vilka tillhörde en rent militär institution, hade jämväl sig ålagt att utföra

en hel del uppdrag, vilka icke voro att hänföra till polistjänsten. lnseende olägenheten här-

utinnan föranstaltade Göteborgs styresmän nämnda år, att staden anställde sju män. vilka

närmast under politiborgmästaren och »Stads-Fiscalen» uteslutande skulle ägna sig åt ord-

ningens upprätthållande inom staden. En av de tillsatta polismännen, som benämndes

gevaldiger. skulle vara förman för de honom »tildelte upsynings-Karlar».

De brott och förseelser, som av gevaldigern och hans uppsyningskarlar åtalades vid de

allmänna domstolarna, ökades snart så hastigt, att man måste tänka på att inrätta en sär-

skild domstol för avdömande av s. k. polismål. Det antal polismän, som tillsatts, visade

sig också vara för litet. 1 ett kungligt brev av den 19 augusti 1807, utfärdat av konung

Gustaf lV Adolf från dennes högkvarter i Stralsund, förordnades därför om en förbättrad

Police-inrättning i staden Götheborg. Förutom vissa paragrafer, som blivit upphävda eller

ändrade, är nämnda kungl. brev ännu gällande, i den mån andra bestämmelser ej tillkommit

genom senare utfärdade förordningar eller instruktioner.

Däri stadgades bl. a., att en särskild poliskammare skulle inrättas, vars funktioner och doms-

rätt skulle utövas av politiborgmästaren, biträdd av tvenne rådmän. Landshövdingen ägde,

då han så fann för gott, själv presidera i poliskammaren. Stadsfiskalen eller polisfiskalen,

såsom han även benämndes, utgjorde den lydande polisens förste man, och skulle betjäningen

bestå av tvenne polisgevaldiger samt tjugo uppsyningsmän eller polisbetjänter. Polisbetjä-

ningen ålades bära synligt tecken, då den i »sysslan stadd är».

Jämlikt kungligt brev av 1804ägde poliskammaren rätt att döma lösdrivare till krigstjänst. Vid

uppkommande eldsvåda skulle politiborgmästaren näst efter kommendanten i stadens fästning

föra högsta befälet. Genom kungligt brev av den 12 oktober 1849 bestämdes, att polismästare-

befattningen skulle skiljas från borgmästareämbetet och uppdragas åt särskild polismästare.

Redan år 1826 ökades antalet uppsyningsmän från 20 till 30, och bibehölls sedermera

denna styrka till år 1850. Vid extraordinära tillfällen kunde man dessutom av en reserv-

styrka, som vanligtvis uppgick till 15 man, inkalla erforderlig hjälp. Genom kungl. förord—

ning av den 8 december 1848 stadgades, att nattbevakningen i Göteborg skulle omhänder-

havas av en särskild kår, Nattbevakm'ngs-Corpsen. Polismästaren, som hade det högsta över-

inseendet av kåren, ägde låta sammankalla densamma för biträde i avseende på tryggande

av allmänt lugn och säkerhet till person och egendom. Kårens befälhavare, vilken antogs

av magistraten, föreslog rotmästare, ordinarie väktare och reserv—väktare, vilka antogos och

försågos med konstitutorial av polismästaren.

Nästa steg till en förbättrad polisinrättning i Göteborg togs år 1850. Staden indelades

då i tre distrikt eller »trakter». Polisgevaldigerbefattningen avskaffades, och såsom chef för

vartdera av distrikten tillsattes nu en poliskommissarie. För att närmast under kommis-

 

 

sarierna övervaka och kontrollera uppsyningsmännens, eller med den nya benämningen, polis-

konstaplarnas, tjänstgöring, tillsattes tvenne överkonstaplar, av vilka den ene skulle tjänstgöra

inom själva staden och den andre i de yttre distrikten. Konstaplarnas antal ökades till 50.
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i samband med Carl Johans församlings införlivning med staden är l868 vidtogs en genom-

gripande förändring av polisväsendet. Nämnda församling, som redan förut judiciellt lytt

under poliskammaren, hade det så ordnat, att dess polispersonal ombesörjde bevakning

dygnet om. Det ansågs nu lämpligt, att med slepande av »Nattbevaknings—Corpsen», vars

personal vid denna tid bestod av 90 man förutom befälhavaren, så utöka stadens polisstyrka,

att densamma kunde helt och hållet övertaga nattbevakningen. Antalet kommissariedistrikt

ökades alltså från tre till fyra, och ytterligare en poliskommissarie tillsattes. Överkonstap-

larnas antal bestämdes till l3 och konstaplamas till 92.

En efterspanande eller detektiv avdelning hade redan år l856 inrättats, men tjänsten vid

denna avdelning hade ei ombesörjts av ordinarie spanande konstaplar utan av fem patrulle-

rande konstaplar. Nu bestämdes att vid nämnda avdelning tillsätta åtta spanande konstaplar

med en överkonstapel såsom närmaste befäl. Den sistnämnda befattningen blev dock icke

tillsatt förrän år l873.

Då den sedan gammalt existerande polisfiskalstjänsten icke längre ansågs lämplig, inrättades

i stället en ny tjänstemannabefattning, vars innehavare skulle benämnas polisinspektör. Denne,

som var en föregångare till de nuvarande polisintendentema, skulle vara polismästarens

närmaste man och såsom sådan dels utöva närmaste inseendet över den patrullerande och

spanande polisens tjänstgöring, dels i tjänsten informera och öva den lägre polispersonalen, dels

granska rapporter över timade förbrytelser och angående sådana låta anställa förberedande

förhör, samt dels slutligen vid inträffande förfall för polismästaren förvalta dennes ämbete.

Genom kungl. brev den l2 oktober l883 bestämdes. att handläggningen och avdömandet

av de mål. i vilka poliskammaren i Göteborg utövade domsrätt, skulle uppdragas åt en särskild

polisdomare samt att polisinspektorsbefattningen skulle indragas. [ samband härmed utfär—

dades av Kungl. Maj:t instruktioner för polismästaren och polisdomaren (se nedan). Egen-

domligt nog hade förut icke någon särskild instruktion för polismästaren funnits.

Enligt instruktionen för polisdomaren hade denne att utöva poliskammaren tillkommande

domsrätt. Till polisdomstolens handläggning hörde dels åtal för vissa smärre brott och för-

seelser, dels mål angående mantalsskrivning. De brottmål, i vilka polisdomaren hade domsrätt,

angingo huvudsakligen förseelser, som störde allmänna ordningen, såsom fylleri, oljud, mot-

stånd mot polisman m.m., överträdelser av ordningsstadgan för rikets städer och de särskilda

förordningar, som i överensstämmelse därmed utfärdats, överträdelser av gällande trafikför-

ordningar, näringsförfattningar m.m. Rättegången vid polisdomstolen var offentlig och

besvär över dess beslut kunde anföras i Göta hovrätt. Vid polisdomstolen fungerade en polis-

kommissarie som åklagare.

l samband med processreformens genomförande den l januari l948 indrogs polisdomstolen

och dess arbetsuppgifter tillades rådhusrätten.

Allteftersom polisväsendet utvecklades i jämbredd med stadens tillväxt och nya uppgifter

anförtroddes polisen, ökades emellertid de göromål, som tillkomma polismästaren, i så hög

grad, att handledningen av den yttre kontrollen å polispersonalen icke vidare kunde av ho-

nom så fullgöras, som behövligt var. Det blev därför nödvändigt, att vid polisverket an-

ställa en tjänsteman, som hade till huvudsakligaste åliggande att närmast polismästaren

utöva förmanskapet över poliSpersonalen. Från l899 års början anvisades å polisverkets

stat årligt anslag till ett biträde åt polismästaren, som under benämningen polisintendent för-

ordnades av konungens befallningshavande med åliggande att i tjänsten tillhandagå polis-

mästaren och närmast under honom utöva befälet över poliskåren samt att vid förfall för

polismästaren, då han därtill bleve förordnad, förestå polismästareämbetet utan särskild gott—

görelse av stadens kassa. Arbetet för polismästaren och polisintendenten ökades dock ytter-
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ligare under de följande åren i så hög grad, att en andra polisintendentsbefattning måste

inrättas är l9l9 och en tredje polisintendentsbefattning från och med år l937. Genom beslut

den lZ juli l946 förordnade Kungl. Maj:t. att polisintendenterna i Göteborg skulle benämnas

kanslipolisi'nfendent, ordningspolisintendent och kriminalpolisintena'ent. Samtidigt fastställde

Kungl. Maj:t instruktion för öiträdande kriminalpoh'sintendent och en sådan befattning å

extra ordinarie stat inrättades. Denna indrogs emellertid den l januari l948 i samband med

den nya rättegångsordningens införande och därvid överfördes stadsfiskalerna i staden till

polisverkets stat.

Poliskammaren

Östra Hamngatan 5. Expeditionstid: Polfskammarens kansli kl. 10—44.

Rt (växel) 172260.

Enligt den för polismästaren utfärdade instruktionen handhaves polisväsendet i Göteborg

av poliskammaren. vars beslutanderätt utövas av polismästaren.

Polismästaren, som således är poliskammarens styresman. utövar chefskapet över polis-

kåren ävensom de vid poliskammaren anställda tjänstemän och har följaktligen att tillse,

att de enligt instruktion och arbetsordning fullgöra sina åligganden. Det åligger honom

i övrigt att omsorgsfullt vårda sig om att allmän ordning och säkerhet till person och egendom

inom staden upprätthålles, samt att anledning till fara och oordning i möjligaste mån undan-

röjes. Under iakttagande av de bestämmelser, som i allmänna författningar samt instruktioner

och reglementen för stadens hälsovård och fattigvårdsstyrelse innefattas, har polismästaren

likaledes att hava tillsyn och vård om vad som avser sundhetens vidmakthållande och be-

främjande samt om fattigvården. Med stöd av bestämmelserna i civilförsvarslagen den

l5 juli 1944 har polismästaren av länsstyrelsen utsetts att jämväl vara civilförsvarschef inom

Göteborgs civilförsvarsområde.

Kanslipoli'sintendenten är polismästarens ställföreträdare och har att i poliskammaren i

den omfattning, polismästaren bestämmer, handlägga mål och ärenden, med vilka polismästaren

icke själv tager befattning (handräckningsärenden, mål angående förseelser av olika slag

m. m.) samt har att närmast under polismästaren utöva förmanskapet å poliskammarens

kansli och ordonnanspolisen.

Ordningspolisintendenten är närmast under polismästaren ansvarig för allmänna ordningen

inom staden och utövar närmast under polismästaren förmanskapet över den vid central-

polisen och vaktdistrikten tjänstgörande polispersonal.

Kriminalpolisintendenten har att i poliskammaren i den omfattning, polismästaren bestäm-

mer, handlägga de mål och ärenden, med vilka polismästaren ej själv tager befattning (brottmål,

ärenden rörande främlingskontroll m. rn.) samt att närmast under polismästaren utöva

förmanskapet över kriminalpolisen, varjämte han har att öva tillsyn över pantlånare.

Polismåstaren tillsättes sålunda, att stadsfullmäktige å förslag till befattningen uppföra tre

personer, bland vilka Kungl. Maj:t utnämner en. Ordinarie befattningshavare vid poliskåren

tillsättas av länsstyrelsen, extra befattningshavare samt civila tjänstemän av polismästaren.

Stat för år 1950: Utgifterna för egentliga polisverket. polisskolan i Göteborg, polis-

nämnden och statspolisens avdelning i Göteborg, belöpa sig sammanlagt till 9.937.l86 kr.

inkomsterna. inklusive ersättning av statsmedel 756.000 kr.. uppgå till 9l0.480 kr.

Erforderligt anslag av staden 9.026.706 kr.

Författningar: Kungl. förordning den l9 augusti l807 om en förbättrad polisinrättningi

Göteborg. Kungl. brev den 29januari l869 angående bemyndigande för poliskammareni

Göteborg att fortfarande handlä ga vissa enligt ordningsstadgan för rikets städer magistraten

åliggande ärenden. lnstruktion för polismästareni Göteborg. fastställd av Kungl. Maj:t den
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lZ oktober l883 med ändring den 26 juni l93l. Kungl. brev den l3 december l9l8 om

inrättande av en förste och en andre polisintendentstjänst i Göteborg. Lag om polisväsendet

i riket den 6 juni l925. Kungl. förordning den 6 juni l925 med vissa bestämmelser an-

gående befattningshavares vid polisväsendet rätt till lön och pension rn. m. Kungl. kungö-

relse den 26 juni l925 angående ersättning ät befattningshavare vid polis-» och åklagare-

väsendet för vissa av deras verksamhet föranledda utgifter m. m. Kungl. brev den 26 juni

l93l med upphävande av vad Kungl. brevet den lZ oktober 1849 innehåller om polismäs-

taretjänsts tillsättning i Göteborg samt ändrad lydelse av & l i den av Kungl. Maj:t den

l2 oktober l883 fastställda instruktionen för polismästaren i Göteborg. Kungl. brev den

l3 november l936 om inrättande av en tredje polisintendentstjänst i Götebor samt om

fastställelser av ändring i instruktionen för förste polisintendenten och instru tionen för

tredje polisintendenten. Polisutrustningsreglementet den l9 juli l94l. Civilförsvarslagen den

l5 juli l944. Kungl. brev den lZ juli l946 angående ändrade benämningar för polisinten-

denterna i Göteborg. Polisreglemente den 4 juni l948. lnstruktion för polissekreteraren, fast-

ställd av Kungl. Maj:t den l4 oktober l949.

Polismästare (Cb lö) Polissekreterare (Ca 32)

Mottagningstid kl. 11—12. Vakant.

Ponte", E !" n s !. _l. K., f. 90: 32. Registrator och kassör (Ca Zl)

Ekdahl, Karl Ragnar, f. 95; 32.

Kanslipolisinlendenl (Ca 35) Poliskansli'st (Ca 19)

Mouagnms'id kl ' 1—12' Qvänsel Carl Nils Samuel ! 02-(37) 38
Hemroth, U n o Natanael, ]. K., f. 05; 37. Kammarskrivare (Ca l 8)

Ordningspolisinlendeni (Ca 35) Åppeltofft, G u n n & Y Magnus. i 06; 45.

Mottagningstid kl. 11—12. l poliskammaren samt vid polisverkets

övriga avdelningar tjänstgöra dessutom sam-

Björkman, Klas _lohanlg H e r m a n, manlagt två första kontorsöiträden (Ca l3,
apten : reserven. f. 88; . C;;Z)» två åontoäbåråän (C; ll), kåtta

. - - - tee ani'ster ll, e , sex örstas riv-

Kf'mmalpfihsmfmde"' (Ca 35) biträder: (Ca 8) och 38 skrivbiträden (14 Ca 6,
Moffagnmgsnd kl- 11—12- 12 Ce 5, 12 Cg 3) samt tillfälliga skrivbiträden Westlin,] an n eEmilNicolausJ. K.,f. 03;37. , i mån av behov.

Poliskären

lnom poliskåren finnas fem ordinarie grader, nämligen l)kommissarie, 2) biträdande kom-

missarie, 3) överkonstapel, 4) biträdande kriminalöverkonstapel eller biträdande överkonstapel

vid ordonnanspolisen eller centralpolisen, 5) kriminalkonstapel samt 6) ordonnanskonstapel eller

distriktskonstapel. Graderna l)——4) utgöra polisbefäl och 5)——6) manskap. l samband med

införlivningen l945 av Västra Frölunda kommun med staden tillfördes kåren jämväl en polis-

inspektor av överkonstapels grad. Dessutom höra till kåren rekryter, de s.k. extrakonstaplarna.

Poliskåren är organiserad på följande avdelningar: kriminalpolisen, ordonnanspolisen och

ordningspolisen (centralpolisen och distriktspolisen).

Poliskårens av staden avlönade styrka utgöres f. n. av l6 poliskommissarier, en biträdande

kommissarie, 33 kriminalöverkonstaplar, en överkonstapel vid ordonnanspolisen, en polis-

inspektor och 48 överkonstaplar vid ordningspolisen, nio biträdande kriminalöverkonstaplar,

två biträdande överkonstaplar å ordonnanspolisen, 29 biträdande överkonstaplar vid ordnings-

polisen, l03 kriminalkonstaplar, 22 ordonnanskonstaplar, 450 konstaplar vid ordningspolisen,

fyra polissystrar och fyra kvinnliga vaktbiträden eller tillhopa 723 ordinarie befattnings»

havare; dessutom 62 extra konstaplar, av vilka 27 beräknas hava erhållit fastställd teoretisk

utbildning omkring den l juni l950, samt två extra polissystrar.

Av denna styrka är Göteborgs stad skyldig att till särskild statspolisavdelning avdela ett
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antal polismän, för närvarande för ordningspolistjånst en kommissarie, tre överkonstaplar och

32 konstaplar samt för kriminalpolistjånst två kriminalkommissarier, tre kriminalöverkon-

staplar, tre biträdande kriminalöverkonstaplar och l7 kriminalkonstaplar.

Genom gällande polislagstiftning har staden vidare ålagts att av befintlig polispersonal

tillhandahålla polismän för att vid tillfälligt behov av polisförstärkning å annan ort där bi-

träda vid upprätthållande av allmän ordning och säkerhet (reservpolismän). För sådant ändamål

kunna med stadens nuvarande invånareantal tagas i anspråk högst 34 man av stadens polis-

kår, därav en kommissarie, en överkonstapel till fots och en till häst samt nio konstaplar

till häst. För varje reservpolisman, som skall tillhandahållas, utgår statsbidrag med en sjätte-

del av de sammanlagda löneförmäner (hit räknas ej uniform), som årligen tillkomma i distrik-

tet anställd polisman med lägsta lön inom den tjänstegrad, reservpolismannen skall tillhöra.

varjämte statsverket bestrider kostnaden för avlöning, transport, dagarvode m. m. för reserv-

polisman. som kommenderas till sådan tjänstgöring.

Ordinarie befattningshavare vid poliskåren tillsättes genom förordnande av länsstyrelsen.

medan polismästaren genom förordnande antager extrakonstapel.

Författningar: Lag den 6 juni l925 om_ polisväsendet i riket med däri sedermera gjorda

ändringar. Kungl. kungörelse den 26juni l925 angående ersättning åt befattningshavare

vid polis- och åklagareväsendet för vissa av deras verksamhet föranledda utgifter m.m.

Kungl. förordning den 6juni l925 med vissa bestämmelser angående befattningshavares

vid polisväsendet rätt till lön och pension m.m. Lag den 6juni l925 om ersättning till

polisman för skadaa kläder. lnstruktion för polispersonaleni Göteborgs stads polisdistrikt

fastställd av länsstyrelsen den 26 mars l938. .Polisutrustningsreglemente den l9Iiuli' l94l.

Allmän polismstruktion den 4 juni l948. Polisreglemente den 4 juni l948. Provrsorisk ar-

betsordning för Göteborgs stads polisdistrikt, fastställd av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus

län den l5 juni l949.

 Kriminalpolisen

Spannmålsgalan 7. i Expeditionstid hela dygnet. R! (växel) 17 22 60.

En detektivavdelning av polisen upptogs första gången, såsom förut omtalats, i polisver-

kets utgiftsstat år l868. Sedermera har densamma tid efter annan förstärkts. År l9l8 upp-

delades den på två avdelningar, benämnda första och andra avdelningen. Från och med

den l juli l937 har andra detektivavdelningen upphört och till första avdelningen, som där—

efter benämnts kriminalpolisen. har överflyttats ärenden rörande utlänningskontrollen och

därmed sammanhängande göromål.

Kriminalpolisen består av fem kriminalkommissarier, 30 kriminalöverkonstaplar, sex bi-

trädande kriminalöverkonstaplar, 86 kriminalkonstaplar, fyra polissyst'rar, två extra polissystrar

och fyra kvinnliga vaktbiträden, tillika med från ordningspolisen inkommenderad personal

till förstärkning av ordinarie styrkan.

Åvdclningens verksamhet är dels preventiv, dels repressiv. l förra fallet avser den att hindra

förövandet av brott, i det senare fallet åter att upptäcka brott och befordra den brottslige

till ansvar.

Den preventiva verksamheten utövas i främsta rummet genom tillsyn över personer, som

äro kända såsom samhällsvådliga. En art av denna verksamhet är bekämpandet av lös-

driveriet. Beträffande den andra sidan av kriminalpolisens verksamhet, den repressiva.

gäller det för dess personal, så fort ett brott blivit anmält eller bekantgjort. att omedelbart

med all kraft och skyndsamhet efterspana gärningsmannen. Till underlättande av brotts-

lingars gripande utgives av statens kriminaltekniska anstalt i Stockholm en tidning, be-

nämnd Pofr'sunderrättelser, i vilken införas kortare meddelanden från polismyndigheterna

___— 
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i hela landet. Vid kriminalpolisen finnes en särskild teknisk avdelning. som har egen

fotografiatelier, där fotografier tagas av vissa anhållna personer. Nämnda avdelning handhar

likaledes arbetet med fingeravtrycks tagande och ordnande samt vissa kriminaltekniska

undersökningar och utredningar.

Polissysterinstitutionen tillkom l927. Polissyster deltager i undersökningar och utredningar

i vissa ärenden, som röra kvinnor och barn. Hos kriminalpolisen håller numera en kvinnlig

befattningshavare vakt ständigt under hela dygnet såväl vardag som sön- och helgdag. Dit

skall föras anhållen eller omhändertagen kvinna, som skall hållas under bevakning eller annan

tillsyn. Särskilda lokaler finnas för berörda ändamål därstädes anordnade. För bevakning av

anhållna kvinnor m. fl. enklare uppgifter finnas fr. o. m. år l950 särskilda kvinnliga vakt-

biträden.

År l934 inrättades en rådfrågningsbyrå, vilken har till huvudsaklig uppgift att biträda

kriminalpolisen i dess preventiva verksamhet till förebyggande av stölder och inbrott genom

att hos allmänheten väcka intresse för vidtagande av åtgärder, som kunna hindra eller för-

svåra förövandet av dylika brott.

Kriminalpolisen har fått sig tilldelad tre personautomobiler.

Kommissarier (Ca 26) Jansson, Ni ls Gösta, f. K); 49.

Mottagningstid, säkrast kl. 10—11. Malmsten, john Helge, f- 001 49.

Lidner, Joh n Eskil, & 99; (35) 40. Stenström, Carl August. f. 08;. 49.

Ambrén, A n a e r s Emanuel, &. 97; 46. Mattisson» John M a 1 t e» f- 06: 49-

Jansson, Helge Alexander, f. 04; 47. Bohman, Gustaf Roland. & 03; 49.

Winlöf, F ra n 5 Axel Andreas, f. 04; 49. Frank. C U 5 t a v Emanuel. f. 07; 50.

Trägårdh, N i l 5-5 t u r e. f. ll; 50. Persson, Ca r l-E r i k, t. 09; 50.

Christensson, Carl R a g n a r, f. l |; 50.

Övertonstaplar (Ca 20) Nilsson, B e r ti l Sigfrid. f. 09; 50.

Siögren, To r e Orvar, f. 00; 3l. Guwell, .lÖnS .l 0 h n, l- 02; 50-

Magnusson, A rth u r Edvin, f. 98; 34. Riberstedt, Nils l—l en ry, f. 06; 50.

Gabbe, lohan lva r, f. 00; 38. Karlsson, Karl T h 6 r n e r, f. l0; 50.

Carlstrand, Sveri Gustaf S i g u r d. f. 93; 38. En vakant.

Hallgren, Karl R 0 b e r l: Anton. f. 03; 38.

Bengtsson, Oscar H i l d i n g. f. 02; 40. Bitr. överkonstaplar (Ca l9)

leholm, lVl alt e john Herman, f. 04; 42. Kruus, E r n s t Samuel, L 94; 35

Wennerbeck, Å k e Andreas, f. 08; 42. - .
Nydahl, Karl Å ke Sigvard, £ 08; 42. Fumess, Ca rl Gusten Oliver, *. 99, 42.

Ekman, C u sta i Reinhold, f. 07; 43. åmbrémj "florsåenl än g v åiri-f 03;, år;

Friedrichsen, P e r Albin Kristian, ?. 08; 46. ggg» OC" % ** å? ' f' 98: 48'

Aresén, Nils G e o r g, f. 06; 46. le an, a r inte var, ' ' '

Östlund, K a r LG U 3 t af Axel, £ 08; 46. En vakant.

Gustafsson, Fritz Natanael, i' 07; 46" Dessutom 86 kriminalkonstaplar (Ca l7) Nilsson. A r n e Wilhelm, ?. 19: 46- fyra polissystrar (Ca 14). ett tekniskt anade

Lindgren, johan GeorgKristian, f-OÖ: 48. (Ca ll), två extra polissyslrar (Ce l3) samt

_ Björkman, C u n n a r, f. l0; 48. fyra kvinnliga vaktbiträden (Ca 9).

Ordonnanspolisen

Gustaf Adolfs torg 3. Expedilianstid vardagar kl. 9—19 (dag före sön- och helgdag kl. 9—14).

Rt (växel) 1722 60.

Ordonnanspolisen, som inrättades den l juli l937, verkställer utredningar i fattigvårds-,

barnavårds-, radio- och mantalsskrivningsärenden samt i ärenden angående innehav och

förvärv av skiutvapen och ammunition, handhar åtgärder och utredningar i anledning av
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alkoholistlagen, efterspaning och inställande till tjänstgöring av värnpliktiga samt utför del-

givningar och vissa övriga handräckningsärenden. Sedan den l januari l942 sorterar jämväl

polisens hittegodsmagasin under ordonnanspolisen.

Personalen består f. n. av en kommissarie, en överkonstapel, två biträdande överkonstaplar

och 22 konstaplar jämte från ordningspolisen inkommenderad personal i erforderlig ut-

sträckning.

Kommissarie (Ca 26) Hittegodsavdelningen

Moffagnfngsffd» säkrast kl- 11—12- Tredje Långgatan 18. R! (växel) 1722 60.

Wångstedt» Anders Olof (Olle) Harald. Expeditionstid kl. 9—14, fredagar kl. 9—14

f- O': 46— samt 17—18,30, lördagar kl. 9—12.

Överkonstapel (Ca 20)

NHan???oågzråårszge$€äijå %; 37' Förrådsföreståndare (Ca l7)

Röding, Carl-Henrik, f. 06; 37. Jansson, Per Henry, ?» 92: 50-

Pehrson, Ka rleel Wilhelm, f. ll;(48) 50. Dessutom 22 konstaplar (Ca l5).

Centralpolisen

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 830—21. Rt (växel) 172260.

Denna avdelning inrättades med ingången av år l887 och dess styrka utgjordes då av två

överkonstaplar och l0 konstaplar. Sedermera har styrkan tid efter annan utökats, senast l948,

då enligt stadsfullmäktigebeslut en del av de trafikövervakande uppgifter, som sedan år l938

varit anförtrodda trafikpolisen, vid dennas upplösning skulle handhavas av en särskild trafik-

avdelning vid centralpolisen.

Centralpolisens göromål äro fördelade på l) huvudavdelningen (>>centralavdelningen»),

2) trafikavdelningen, 3) radioexpeditionen och 4) ridande avdelningen.

Huvudavdelningen

Denna avdelning åligger bl. a.

att övervaka patrulleringstjänsten i staden;

att öva kontroll å efterlevnaden av föreskrifter rörande allmänna kommunikationsme-

del i staden;

att svara för erforderlig vakt- och ordningshållning vid tåg och båtar samt vid nöjes-

och andra tillställningar med större anhopning av människor; och

att verkställa utredning och undersökning samt avgiva yttrande i ärenden rörande

offentliga tillställningar, lotterier, yrkesmässig trafik m. m., ävensom i handräckningsären-

den verkställa förhör med här i staden boende personer rörande trafik- och ordnings-

frågor eller rörande försäkring, registrering eller skatt för motorfordon och liknande.

Huvudavdelningen förfogar över en med radio utrustad personbil för inspektionsändamål.

Trafikavdelningen

År l937 inrättades vid polisverket en särskild avdelning, trafikpolisen, vars personal fick

till uppgift att handhava trafikövervakning, trafikundervisning och trafikpropaganda. Till

trafikpolisen överflyttades år l938 ledningen av polisverkets motorfordonspark, reparations-

verkstäder samt radioavdelning. Under år l948 beslöto stadsfullmäktige, att trafikpolisen skulle

utgöra en del av centralpolisen med uppgift att verkställa flygande besiktning, meddela trafik-

undervisning och bedriva trafikpropaganda, att radiobilpatrulleringen skulle handhavas av re-

spektive vaktdistrikt samt att polisnämnden skulle övertaga polisverkets bil- och radioverkstäder.

Polisverkets motorfordonspark består f.n. av 36 fordon, därav fyra piketbilar, av vilka

två utrustade med radio. l4 radiobilar, lZ andra personbilar, två skolbilar, en lastbil och tre

motorcyklar.
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Radioexpeditionen

Anläggningen för polisradio i Göteborg tillkom år l935, då två med radio utrustade

bilar anskaffades för patrulleringstjänst. Redan året innan hade emellertid försök med

polisradio verkställts vid göteborgspolisen. Sedan l940 har man begagnat sig av telefoni

i stället för telegrafi och från december l943 användas uteslutande frekvensmodulerade ultra-

kortvåganläggningar. Polisverket förfogar f. n. över l6 mobila radiostationer och en stationär

huvudradiostation. Såsom en del av den senares serviceanläggning ingår radioexpeditionen.

Denna är bemannad dygnet runt med en överkonstapel och en eller två till radiotelefonister

utbildade polismän. De meddelanden, som inkomma till polisens telefonväxel och som på-

kalla polisingripande, vidarebefordras via radioexpeditionen per radio till bilpatrullerna och

kompletteras vid behov med order eller direktiv.

Ridande avdelningen

Under centralpolisen sorterar jämväl polisverkets stall med f. n. l7 tjänstehästar. Anslag

härtill upptogs första gången i polisens utgiftsstat l89l. Patrullering till häst sker inom be-

stämda bevakningslinjer, varjämte avdelningen tages i anspråk för ordningshållning vid större

offentliga utomhustillställningar.

 

Kommissarie och föreståndare (Ca 26)

Mottagningstid, säkras! kl. 10—11

Söderlund, Ruben Wilhelm, f. 04; 44.

Bitr. kommissarie (Ca 23)

Sjögren, Sven lva r Ossian, f. 06; 48.

Överkonstaplar (Ca 20)

johansson, N i l s Johannes, f. 00; 35.

Eliasson, E n o c k Natanael, f. 94; 38.

Ström, Ei n a r Ludvig, f. 00; 38.

Olsson, Olof Hjalmar, f. Gl; 43.

Månsson, Knut A 1 l a n, f. 05; 44.

Sandin, Gustaf W ol r a t h Einar, f. (ll; 44.

Brynnel, fi a n s Edvard Sture, f. 06; 45.  

Hellberg, Karl E ri k, f. 07; 48.

Hagberg, G u st af Arvid Vilhelm, f. 07;

4 .

Eklund, Carl Gustaf, f. 09; 48.

Haglund, Erik Bertil Valdemar, f. 07;

48.

Setterberg, Evald Gösta Vilhelm, f.08; 48.

Skantz, Å k e Ernst Magnus, f. 04; 48.

Förrådsföreståndare (Ca l7)

Gustafsson, 0 s k & r Julius, f. 88; (36) 40.

Dessutom 29 bitr. överkonstaplar (Ca i?),

33 distriktskonstaplar (Ca l5) och 62 extra

poliskonstaplar (Cg l3) tillika med en verk-

stadsförman (Ca l7), en radiata/(nika (Ca W)

och övrig verkstadspersonal.

 

Distriktspolisen

Distriktspolisen har närmast att svara för den allmänna ordningens upprätthållande. l

detta hänseende är staden f. n. indelad i sex polisvaktdistrikt.

Varje distrikt står under befäl av en kommissarie. Distriktskommissarien är inom sitt distrikt

ansvarig för att ordning och säkerhet till person och egendom upprätthålles. Han underskriver

alla rapporter, som avgivas från distriktet och är ansvarig för deras riktighet. Yttranden över

ärenden. som remitteras till distriktet från poliskammaren, verkställas av kommissarien.

Han övervakar ordningen å polisstationen samt efterser, att alla journaler, rullor etc. föras riktigt.

Näst kommissarie är överkonstapel ansvarig för ordningen inom distriktet. Han för när-

maste befälet över där tjänstgörande konstaplar. Uverkonstaplarna tjänstgöra turvis antingen

såsom jourhavande eller såsom inspekterande. Uverkonstapel biträder kommissarie vid rap-

porters uppsättande, och verkställer oftast utredningar angående olyckshändelser o. dyl.

Överkonstaplar, vilka äro jourhavande å stationen, avlösa varandra kl. 9 och kl. Zl. Natt-

inspektionen ombesörjes av personal från centralpolisen.

Distriktsfgonsraplama hava till huvudsaklig uppgift att genom regelmässig patrullering om-

besörja bevakningen inom staden. Vid patrullering till fots följer konstapeln särskild bestämd

—4_ 
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väg, som benämnes bevakningslinje, eller har fri patrullering inom särskilt område, benämnt

bevakningsområde. Patrulltjänst i radiobil omfattar ett eller flera vaktdistrikt. Patrullerande

personal tjänstgör under åtta timmar i följd av dygnet med en resp. två timmars stationstjänst.

Patrullerande konstapel ansvarar ytterst för ordning och säkerhet inom det honom anvisade

området och är skyldig lämna skydd åt dem, som därav äro i behov. Med oavbruten vaksamhet

skall han följa vad sig tilldrager samt med hövlighet, klokhet, fasthet och mod gå tillväga,

då omständigheterna påkalla hans ingripande. Vid olyckshändelser skall han lämna allt

det bistånd som erfordras. Vakthållning å polisstationerna ombesörjes numera av de äldsta

konstaplarna, vilka äro befriade från patrullering.

Första vaktdistriktet

begränsas av Mölndalsån, Gullbergsån. Göta

älv samt Angereds och Partille socknar och

Mölndals stad.

Huvudstation: Falkgatan 7—9. Expeditionstid

hela dygnet.

Filialstation: Gårda polisstation, Drake-

gatan & Expeditionstid hela dygnet.

Rt (växel) 17 22 60.

Poliskiosker: Marieholm vid Gamlestadsbra;

Munkebäcksgatan vid Kärralundsgatan; Par-

tillevägen vid Fräntorpsgatan.

Kommissarie (Ca 26)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Rydén, S v e n Peder Alexander, f. 00; 43.

Överkonstaplar (Ca 20)

Wasén, Karl, f. 02; 39.

Bohman, Gustaf Herbert, f. 08; 45.

Axäåbjömsson, Gunnar Jonatan, f. 04;

Algert, Carl-Gustav, r.05; 48.

En vakant.

Dessutom 73 konstaplar (Ca lå).

Andra val-rtdistriktet

begränsas av Rosenlundskanalen, Vallgraven

Fattighusån, Mölndalsån, Gullbergsån och

Göta älv.

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid hela

dygnet. Rt (växel) 1722 60.

Kommissarie (Ca 26)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Danielson, Eskil Per Ludvig, Kapten i

reserven, f. 95; 28.

Överkonstaplar (Ca 20)

Stålsjö, John 0 s w ald Sigurd, f. Ol; 34.

Lindberg, R a g n a r. f. 00; 34.

Iosefson, Oscar Vilhelm, f. 94; 37.

Lörell, E r i c Gunnar, f. 05; 47.

Anding, Knut Wi l h e l m, f. 07; 50.

Dessutom 87 konstaplar (Ca l5).  

Tredje vaktdistriktet

begränsas av Fattighusån, Mölndalsån, sta-

den Mölndal, Ehrenströmsgatans östra gräns-

linje till Guldhedsgatan, denna gata till en

linje, dragen i nordvästlig riktning utefter

Anggårdens koloniträdgårdars östra räns

mot berget öster om Annedal, detta laerg,

Besvärsgatan, Föreningsgatan, Västergatans

och l'laga Kyrkogatans västra gränslinjer till

Parkgatan, härifrån en linje dragen i nordlig

. riktning över Kungsparken mot Vallgraven,

Vallgraven till Fattighusån.

Huvudstation: Lorensbergsgatan 16. Expe-

ditionstid hela dygnet.

Rt (växel) 17 22 60.

Poliskiosker: Liseberg, Geteöergsäng, Elisedal,

Kapellplatsen, Guldhedsgatan, Eklandagatan

samt i korsningen av Park- 0. Viktoriagatorna.

Kommissarie (Ca 26)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Haggren, Karl E r i k. f. 03; (4l) 47.

Överkonstaplar (Ca 20)

Bodell, Johan W e r n e r, f. 93: 3l.

Johansson, lohan E i na r, f. 00; 38.

Gartz, Allan Vilhelm, f. 09; 48.

Wickman, Carl N i ls, f. 09; 48.

Källström, l., a r s l'lugo Yngve, f. 07; 49.

Dessutom 62 konstaplar (Ca l5).

Fjärde vaktdistn'ktet

begränsas av Rosenlundskanalen, en tänkt

linje i sydlig riktning, utgörande Haga

Kyrkogatans förlängning över Kungsparken.

Haga Kyrkogatans och Västergatans västra

gränslinjer till Föreningsgatan, denna gata

till Besvärsgatan, Besvärsgatan, berget öster

om Annedal, en tänkt linje i sydostlig rikt-

ning utefter Anggårdens koloniträdgårdars

östra gräns till Guldhedsgatan, Guldheds-

gatan, Ehrenströmsgatans östra gränslinje.

Mölndals stads och Askims kommuns grän-

ser, järnvägslinjen Göteborg—Särö till Tra-

neredsvägen, denna väg 250 rn väster ut,

en tänkt, rak linje från denna punkt till

_
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Bokekullsgatans mynning i Högsbogatan,
ögs gatan, Kungsladugårdsgatan till

Sundhagsgatan, denna gata, Ekedalsgatan,

DjurgårdSplatsen, Bangatan, Stigbergstor-
gets östra begränsningslinje och därifrån en

tåiinkt, rak linje till Stigbergskajen och Göta

a v.

Tredje Långgatan 18. Expeditionstid hela

dygnet. Rz (växel) 1722 60.

Poliskiosker: Slottsskogen, Sahlgrenska sjuk-

huset, Hägsbogatan.

Kommissarie (Ca 26)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Dahlölgr i d ol f Julius, Kapten i reserven,

; 7.

Överkonstaplar (Ca 20)

Berg, Carl Otto, f. 94; 3l.

Edquist, C a rl Gustaf Vilhelm. f. 94; 32.
Holm, Gustaf Adolf Daniel, f. 98; 32.

Beckman, Sigge Karl Adolf, f. 98; 33.

Bragnell, B e n gt johan, f. 08; 49.

Dessutom 7l konstaplar (Ca l5).

Femte vaktdistriktet

Omfattar staden söder om Rivö fjord och
Göta ä v samt väster om en linje från skär-

ningspunkten mellan Askims kommuns gräns
och järnvägslinjen Göteborg—Särö till Tra-
neredsvägen, denna väg 250 m väster ut,
en tänkt, rak linje från denna punkt till
Bokekullsgatans mynning i Högsbogatan,

ögsbogatan, Kungsladugårdsgatan till Sund-

hagsgatan, denna gata, Ekedalsgatan, Djur-

gårdsplatsen, Bangatan. Stighergstorgets
östra begränsningslinje och därifrån en tänkt,

rak linje till Stigbergskajen och Göta älv.

Carl ]ohansgaian 23. Expeditionstid hela

dygnet. Rt (växel) 172260.

Filialstation: Långedrags polisstation, Palm-

sundsgalan . Expeditionstid hela dygnet.

R! 291137, 291127, 29173 .  

Kommissarie (Ca 26)

Mottagningstid säkrast kl. 9—10.

Nylén, John l'l e r b e r t, f. Ol; 44.

Överkonstaplar (Ca 20)

Rosén, Ni ls Gustaf, f. 97; (39) 45, Polisin-

spektor.

Bender, Axel l'l j a l m a r, f. 04; 42.

Iahnfors, Emil Folke, f. 02; 43.

Sibbesson, E r i e, f. 00; 45.

Andersson, Är vi d Herman. f. 07; 48.
N?r%%uiår811, H 0 l g e r Einar Natanael,

Dessutom 46 konstaplar (Ca l5).

Sjätte vaktdistriktet

omfattar staden norr om Rivö fjord och

Göta älv.

Huvudstation vid Sannegårdshamnen. Expedi-

tionstid hela dygnet. Rt (växel) 172260.

Poliskiosker: Kvillebäcken, Lundby egna hem.
Bräcke, Vägmästareplatsen och Hjalmar

Brantingsplatsen.

Filialstation: Backa polisstation, Bärsa'sgatan.

Expeditionsiid kl. 9—17. Rt 2223 12.

Kommissarie (Ca 26)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Olofsson, Ruben l'l e r m a n, f. 97; 40.

Överkonsiaplar (Ca 20)

Mattsson, Alla n Hjalmar. f. 97; 36.

Gustafsson, Hugo Valdemar. f. 99; 42.

Hanning, Nils Oscar Fritiof. f. Gl; 43.

Settergren, E r i c l'lugo, f. l3; (47) 48.

Gustafsson, Ernst unnar, f. 07; 48.

Holmgren, Karl G ö s t a, f. 08; 48.

Dessutom 46 konstaplar (Ca l5).

Statspolisen

Lilla Bommens torg. Expeditionstid hela dygnet. Rt (växel) ! 7 22 60.

På sätt förut framhållits är Göteborgs stad jämlikt & 5 mom. 3 och 5 6 andra stycket i lag den
l6 juni l925 om polisväsendet i riket såsom dessa lagrum lyda enligt lag den l6 september
l932 och kungl. brev av sistnämnda dag skyldig att från och med den I januari l933 till
särskild statspolisavdelning avdela för ordningspolistjänst en kommissarie, två överkonstaplar
och 25 konstaplar; samt för kriminalpolistjänsi utom staden två kriminalöverkonstaplar och
fem kriminalkonstaplar. Genom kungl. brev vid skilda tillfällen, senast den 24 mars l949, har
den avdelningen tilldelade styrkan ändrats, så att densamma numera utgör för ordningspolis-
tjänst en kommissarie, tre överkonstaplar och 32 poliskonstaplar samt för kriminalpolistiänst
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två kriminalkommissarier, tre kriminalöverkonstaplar, tre biträdande kriminalöverkonstaplar

och l7 kriminalkonstaplar.

För statspolisavdelningen m. m. uppbär staden ersättning av statsmedel enligt grunder,

som finnas angivna i kungl. kungörelsen den 24 november l932 angående statsbidrag till

polisväsendet.

Statspolisavdelningen skall hava sin verksamhet förlagd till Göteborgs och Bohus,

Älvsborgs och Hallands län. Göteborg med sin statspolisavdelning skall dessutom vara

centralstad i förhållande till statspolisavdelning. upprättad inom Skaraborgs län. Skulle

statspolisavdelningen inom nämnda län vara otillräcklig för visst uppdrag vid ett eller annat

tillfälle, kan därför förstärkning sändas från statspolisavdelningen i Göteborg.

Med stads skyldighet att avdela viss personal till statspolisavdelning följer förpliktelse

för staden att öka personalstyrkan vid kåren med samma antal befattningshavare. som skall

avdelas till statspolisavdelningen. De för kriminalpolistjänst huvudsakligast utom staden

vid Göteborgs kriminalavdelning före den l januari l933 anställda, en kriminalöverkon-

stapel och en kriminalkonstapel, skulle dock med sistnämnda dag redovisas vid statspolis-

avdelningen och sålunda ingå i förutnämnda styrkesammansättning.

Kommissarie och föreståndare (Ca 26) Uverkonstaplar (Ca 20)

Spikh, C a r 1 johan Vallentin, f. 90; (35) 37. Skydal Martin E m i ) f 02' 4,

För ordningspolistjänst

Överkonstaplar (Ca 20)

Carlsson, Rika r d Alfred, f. 99; (33) 39.

Ragnar, Åke Vilhelm f. 02; 43.

Dahlberg, G u n n a r Anton, f. 08; 48.

Dessutom 32 konstaplar (Ca l5).

Synnerman, P e h r Erik Gunnar, f. 09; 46.

Johansson, E. w e r t Oskar, f, lO; 50.

Bitr. överkonstaplar (Ga l9)

Wiberg, E. r i k Fabian, f. ll; (46) 48. Lind, Gustaf, f. 09; 49.

En vakant, tf. Börselius, Karl Fridolf

Börje, Kriminalkonstapel, f. ll; 46.

Dessutom l7 kriminalkonsiaplar (Ca l7).

För kriminalpolistjänsi

Kommissarier (Ca 26)

Arnér, Robert F olke, f. 00; (36) 40.

Simonson, Karl H u g 0, f. Ol; 46  
Polisskolan i Göteborg

Östra Hamngatan 18.

Sedan år l9l9 hava vid Göteborgs poliskår antagna extra konstaplar —— reservkonstaplar -—

meddelats teoretisk och praktisk utbildning för polistjänst i särskilda vid polisverket anord-

nade utbildningskurser. Genom l925 års polislagstiftning, som trädde i kraft den l januari

l926, förlorade dessa utbildningskurser sin förutvarande betydelse genom bestämmelsen i

5 & 2 mom. i kungl. polisreglementet för riket den 26 september l925 om inrättandet

av en av staten bekostad polisskola.

Enär det, sedan statens polisskola i Stockholm inrättats. av skilda orsaker visat sig önsk-

värt. att Göteborgs polisverk liksom tidigare handhade utbildningen av vid verket antagna

extra konstaplar, fastställde Kungl. Maj:t efter därom gjord framställning den l4 december

l928 reglemente för polisskolan i Göteborg. l samband med omorganisation av statens

polisskola i Stockholm fastställdes nytt reglemente för polisskolan i Göteborg den l7 april l942.

Vid polisskolan i Göteborg skall meddelas teoretisk och praktisk utbildning för polistjänst av

minst samma omfattning som den, vilken meddelas i statens polisskolas i Stockholm första

__—.
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klass (konstapelsklassen). Sedan år l932 är kursen vid polisskolan i Göteborg uppdelad på två

avdelningar. och Kungl. Maj:t har fr. o. rn. nämnda år beviljat statsbidrag till kostnaderna

för skolan.

Polisskolans angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av polismästaren, ord-

förande, och två av polisnämnden för ett år i sänder utsedda ledamöter. Under styrelsen

handhaves undervisningen i skolan av en föreståndare, en biträdande föreståndare och tim-

lärare. Såsom föreståndare tjänstgör den befattningshavare vid Göteborgs stads polisverk

med inför juridisk fakultet avlagd examen, som länsstyrelsen finner därtill böra förordnas.

Föreståndare förordnas för varje kurs. För skolan finnes en av Kungl. Maj:t utsedd inspektör.

vilken har att när helst anledning därtill yppas och minst en gång under varje kurs inspektera

skolan. Ersättning till inspektören utgår av statsmedel.

Den som förordnats till extra poliskonstapel i Göteborg vinner utan särskild ansökan in—

träde i skolan, därest polismästaren beordrat honom att deltaga i undervisningen. l övrigt

kan efter ansökan inträde vinnas i skolan av sökande, som antingen vunnit anställning vid

polisväsendet eller ock uppfyller de fordringar, som äro stadgade med avseende å behörighet

till befattning som extra konstapel i stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal.

Sökandes levnadsålder bör icke vid ansökningstidens utgång hava överstigit 30 år. Bland

sökande skall företräde givas åt den, som vunnit anställning vid polisväsendet i polisdistrikt,

där genomgång av lägre klassen i en av staten bekostad polisskola fordras för att erhålla

ordinarie polismansbefattning.

Skolan, i vilken tillsvidare gives endast en kurs om minst Zl arbetsveckor årligen med början

den I november, har utövat sin verksamhet från och med år l929 med undantag för kur-

serna l939—40, l940—4l, l94l—42 och l945—46.

Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni l925. Kungl. reglemente för polis-

Zkolan ilågteborg den l7 april l942 med ändring den 6 mars l948. Polisreglemente den

juni .

.. .. Ledamöter

lnspektor for skolan Hultin,Torsten, Uveringenjör. f. 85; 42—.

Ros, Axel Karl E. r i k, ]. K., Polismästare, Westergren, B r o r Hugo Wilhelm, Om- 
Stockholm, f. 96; 39-—39/6 53. budsman, Stadsf., f. 94; 50—.

Suppleanter

Ordförande Hagerman, Erik G u n n a r, Redaktör, f. IO;

Fontell,Ernst, ]. K., Polismästare,f. 90; Karlsson, Axel Theodor, (. d. Damar-

självskriven Ordf. 42—. man, f. 87; 47—.

.

Poliskollegiet i Göteborg

1 varje landstingsområde samt i stad, som ej deltager i landsting, skall finnas ett polis-

koflegium för behandling av dit hänskjutna frågor om disciplinär bestraffning av vid polis-

väsendet anställda befattningshavare, med undantag för statstjänstemän, polismästare, andra

ledamöter av poliskammare, polisdomare, polisintendenter, stadsfiskaler. polisassessorer.

polissekreterare och polisnotarier. Fråga om disciplinär bestraffning skall hänskjutas till

poliskollegium, så snart vederbörande polischef anser strängare straff än varning, förlust

av löneförmåner i sju dagar eller mistning av tjänsten under samma tid böra tillämpas.

Annan fråga om disciplinär bestraffning må efter klagan behandlas av poliskollegium.

Poliskollegium består av fyra ledamöter, av vilka ordföranden jämte en suppleant för denne

tillsättas av Konungen, medan övriga ledamöter och suppleanter väljas av stadsfullmäktige.
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Samtliga ledamöter och suppleanter utses för en tid av fyra kalenderår i sänder. Nuvarande

ledamöter och suppleanter äro utsedda och valda för perioden l950—53. Till ord-

förande och suppleant för denne må förordnas allenast borgmästare, lagfaren rådman eller

häradshövding. Val av de ledamöter och suppleanter för dessa. som icke tillsättas av

Konungen, skall. där det äskas av minst en fjärdedel av de i valet deltagande, ske proportionellt.

Poliskollegium är icke beslutfört, om ej ordföranden och två av ledamöterna äro närvarande.

Polischef eller någon, som under polischef har anställning vid polisväsendet, må ej vara

ledamot eller suppleant i poliskollegium. Kostnaden för poliskollegiets verksamhet bestrides

av statsmedel. Till ordförande eller ledamot av poliskollegium utgår av statsmedel ersätt-

ning efter enahanda grunder, som äro eller kunna varda bestämda angående sådan ersätt-

ning för kommittéuppdrag, som bestämts i form av dagarvode. '

lnför poliskollegium föres talan om disciplinärt ansvar av distriktsåklagaren, likväl obetaget

för statsåklagare att föra sådan talan mot polisman, som är anställd i polisdistrikt inom stats-

åklagarens verksamhetsområde. Det ankommer på parterna att sörja för utredningen i målet.

Poliskollegium äger ock, om det finnes erforderligt, självmant föranstalta om utredning.

Åklagaren har att själv eller, där han ej är polischef, genom dennes försorg kalla den som

åklagaren önskar skola upplysningsvis höras, i målet. Den som polismannen åberopar för att

höras i målet skall, om polismannen begär det, kallas av polischefen eller poliskollegiets ord-

förande. Det åligger parterna att underrätta ordföranden om de personer, som de kallat för

att höras i målet. Den som kallats för att upplysningsvis höras inför poliskollegium, må av

kollegiet tillerkännas ersättning för inställelsen av allmänna medel enligt de grunder, som

stadgas om ersättning av allmänna medel till vittnen. Om ersättningsbeslut skall med-

delas skriftligt besked. Utbetalning verkställes av poliskollegiets ordförande mot kvitto å

beskedet.

Förhandlingen vid poliskollegium skall vara offentlig. När särskilda skäl äro därtill, må

dock poliskollegiet förordna, att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar. På ordföran-

den i poliskollegium ankommer att upprätthålla ordning vid kollegiets sammanträden och att

meddela därför nödiga föreskrifter. Han äger utvisa den, som stör förhandlingen eller eljest

uppträder otillbörligt eller ej fyllt Zl år.

 

 
Ordföranden i poliskollegium har att i samråd med åklagaren bestämma tid och plats för

kollegiets sammanträden. Sammanträde skall hållas å lokal, som tillhandahålles av länsstyrelsen,

där ej ordföranden finner sammanträdet böra hållas annorstädes och det kan ske utan särskild

kostnad.

Over handläggningen av disciplinmål skall föras protokoll, vari även det slutliga beslutet

och skälen därför skola antecknas. Det åligger ordförande i poliskollegium tillse, att protokollet

behörigen upprättas. Protokollsutdrag skall på parts begäran tillhandahållas honom utan

avgift. Har polisman ådömts disciplinstraff utan att han närvarit vid beslutets meddelande,

skall poliskollegiets ordförande ombesörja, att beslutet skyndsamt delgives polismannen.

Poliskollegiets ordförande skall före den l februari varje år enligt formulär, som fastställts

av chefen för inrikesdepartementet, till nämnda departement lämna redogörelse för kollegiets

verksamhet under nästföregående kalenderår.

Klagan över poliskollegiets beslut må föras hos Kungl. Maj:t i inrikesdepartementet inom

trettio dagar efter av beslutet erhållen del.

Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni l925 % lZ,å l5 mom. l och g 20.

Kungl. kungörelse den 26 _juni l925 & l angående ersättning åt befattningshavare vid polis-

och äklagareväsendet för Vissa av deras verksamhet föranledda utgifter m. m. Kungl. kun-

__—_, 
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görelse den 29 augusti l92l ä 4 med vissa bestämmelser angående kommittéer. Polisregle-

mentet den 4 juni l948, åå 33. 35 och 37—39.

Ordförande

Bergqvist, G U 5 t a f Adolf, ]. K., Råd-

man, f. . (förordnad av Kungl. Maj:t

för 42—53).

Övriga ledamöter

(utsedda av stadsfullmäktige)

Lindberg, Per Jakob H e l m e r, Kontors-

chef, f. 80; 39—53.

Dahlgren, Bror C u n n a r Leopold, Me-

tallarbetare, Riksdagsman, f. 03; 48—53.

Suppleant

Hegardt, C a r l, ]. K., Rådman. f. 96; (för-

ordnad av Kungl. Maj:t för 42—53).

Suppleanter

Neander-Nilsson, 5 a n f r i d, F. L., Chef-

redaktör, f. 98; 39—53.

Norling, A n t o n, Metallarbetare, Riks-

dagsman, f. 89; 50—53.

Anderson, Rolf Gustaf,

f. 05; 46—53.

Ombudsman,Hedvall, jakob ] u l i u s, Byråföreståndare,

f. 86; (37) 50—53.  
Göteborgs stads polisnämnd

Enligt lagen den 6 juni l925 om polisväsendet i riket, vilken trädde i kraft den l januari

l926, skall riket för polisverksamhetens upprätthållande vara indelat i polisdistrikt. Varje

stad utgör ett särskilt polisdistrikt. Enligt & B i nämnda lag äger stad liksom även annan

kommun, som bildar eget polisdistrikt, tillsätta en polisnämnd, med uppgift huvudsakligen

att vara ett organ för den kommunala finansförvaltningen i avseende å polisväsendet. Polis-

nämnd — vilken icke äger taga befattning med fråga, som faller under polischefens befäls-

myndighet -— tillkommer särskilt att upprätta förslag till löne-, omkostnads- och, i förekom-

mande fall, pensionsstat för polisväsendet i polisdistriktet samt till erforderliga ändringar i

dess polisorganisation, att förvalta till polisväsendet anslagna medel och för polisväsendet

använda fastigheter och annan egendom, samt att till vederbörande myndigheter avgiva

yttranden och göra framställningar i frågor av mera allmän betydelse för polisväsendet. Sedan

ansökningstiden för ordinarie polismansbefattning utgått, skall polischefen med eget yttrande

och utlåtande från vederbörande polisintendent översända handlingarna till polisnämnden

för yttrande. Polisnämnden har därefter att insända handlingarna till länsstyrelsen. Av polis-

chefen uppgjort förslag till arbetsordning för polisdistriktet eller till ändring däri, som icke

är av mindre vikt, skall jämväl underställas polisnämnden.

Med stöd av dessa lagbestämmelser beslöto stadsfullmäktige den 3 december l925 att

tillsätta en Göteborgs stads polisnömnd. Denna tillsättes av stadsfullmäktige och den skall

bestå av fem ledamöter, varjämte för varje ledamot skall finnas minst en suppleant. Val

av ledamöter och suppleanter sker för en tid av fyra kalenderår och skall, där det äskas av

minst en sjättedel av de väljande, ske proportionellt. Ledamot eller suppleant i polisnämnd

må ej den vara som icke uppnått 23 års ålder eller icke råder över sig och sitt gods. Polisnämn-

den väljer vid första sammanträdet varje kalenderår inom sig ordförande och vice ord-

förande. Till biträde åt ordföranden utser polisnämnden vid första sammanträdet varje

kalenderår en sekreterare. Vid sammanträde föres protokoll upptagande jämte anteckning

om tillstädesvarande ledamöter de beslut, som fattas, och de avvikande meningar, som

givits tillkänna. Polisnämndens protokoll skall genomgäs och granskas årligen av två bland

drätselkammarens revisorer, vilka av stadsfullmäktige därtill utses och som däröver hava att

avgiva berättelse till stadsfullmäktige. Ej må ärende handläggas, där icke minst tre av
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nämndens ledamöter eller till tjänstgöring kallade suppleanter äro tillstädes. Polismästaren.

eller i händelse av hinder för honom den poliskamrnaren i hans ställe utsett, äger vid samman-

träde vara närvarande och deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

Genom beslut den lö december l94l av stadsfullmäktige har en kamrersbefattning in-

rättats hos nämnden från och med den 1 ianuari l942. Kamreraren skall vara nämndens

organ för omhänderhavande av den ekonomiska förvaltning, som ankommer på nämnden.

och i enlighet därmed åligger det befattningshavaren att ifråga om alla polisväsendet rörande

ärenden av ekonomisk betydelse och av den beskaffenhet, att de böra avgöras av nämnden, be-

reda dessa ärenden. föredraga dem inför nämnden samt verkställa nämndens besluti ärendena.

Driften av polisverkets såväl hil— som radioverkstad skall handhavas av polisnämnden enligt

stadsfullmäktiges beslut den 29 april l948.

Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni l925. Reglemente för Göte-

borgs stads polisnämnd. antaget av stadsfullmäktige den l8 december l94l. Polisregle-

 

mentet den 4 juni l948.

Ordförande

Westergren, Bror Hugo Wilhelm, Om-

budsman, Stadsf, f. 94; led. 50—53,

Ordf. Stl—.

Vice ordförande

Hultin, To rs t e n. Överingeniör, f. 85;

suppl. 34, led. 4l—53, v. Ordf. 4l—.

Övriga ledamöter

Karlsson, Axel Theodor, f. d. Driftför-

man, f. 87; (26) 34—53.

Hargs—32:31, Erik G u n n a r. Redaktör, f. 10;

Rinågdälål, ] 0 h a n Alfred, Förvaltare, f. 00:

Suppleanter

Engström, Al g 0 t Edvin.

f. 90; 40—53.

Guthe, Zacharias (Z eta) Olaus, Direktör,

f. 93; 49—53.

Björkman, Folke Bernhard, Poliskon-

stapel, f. l7; 49—53.

Hansson, Gustav Ru n e, Spårvägsman.

Stadsf., f. 12; 46—53.

Hedén, Ernst R a g n a r. ]. K., Advokat,

f. l7; 49—53.

Typograf,

 

Revisorer

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare. f. 94;

4 __

Kristenson, S v e n Alfred, Kontorsskrivarc.

f. 03; 49—.

Suppleanter

Bäck, Lars Felix, Svetsare, f. lZ; 47—.

Andersson, Bror Erland T a g e, Konfektyr-

arbetare, f. 08; 49—.

Sekreterare (arvode)

Dahlgren, Carl lnge, ]. K., Stadsom-

budsman, f. 05; 42.

Kamrerare (Ca 26)

Mottagningstid kl. 9—11. Rt 112004.

Bengtson, B r o r Axel Konrad, f. 99; 42.

Förste kammarslgrivare (Ce l8)

Sandesjö, l.. a r s lvar Natanael, f. l3; 48.

Dessutom en kontorsskrivare (Ca l5), ett

första kontorsbiträde (Ca l3), ett kontor-söl—

iräde (Ca ll), en kontorsvaktmästare (Cg 8)

och två extra biträder! (Cg 3).
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VI. Åklagarmyndigheten

Östra Hamngatan 16. Expeditionstid kl. 10—15. Rt 17 22 60.

Åklagarväsendet bildar en för hela landet i sina huvuddrag enhetlig organisation med riks—

åklagaren såsom högste chef. Under riksåklagaren ha statsåklagarna, envar inom sitt verksam-

hetsområde, ansvaret för och ledningen av åklagarväsendet. Statsåklagarnas verksamhetsom-

råden utgöras av länen samt rikets tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. Den

lokala organisationen i övrigt varierar såväl med hänsyn till förhållandena å landsbygden och

i städer som i vissa andra avseenden.

i Göteborg ombesörjdes intill år l934 åklagargöromålen av en stadsfiskal. Nämnda år in-

rättades en ny stadsfiskalstiänst. Därefter utökades åklagarorganisationen ytterligare genom

inrättandet av en extra ordinarie stadsfiskalstiänst år l944 samt en ordinarie stadsfiskalstiänst

år l946.

l samband med den nya rättegångsordningens ikraftträdande inrättades från och med den

l januari l948 tre nya ordinarie stadsfiskalstjänster. Som en följd av att polisdomstolens doms-

rätt genom den nya rättegångsordningen överflyttades till rådhusrätten indrogs från samma

tidpunkt polisåklagarbefattningen vid polisdomstolen, varvid befattningshavarens arbetsupp-

gifter överfördes å stadsfiskalerna.

Den 20 ianuari l949 beslöto stadsfullmäktige att från och med den l april l949 inrätta en

befattning som förste stadsfiskal. Förste stadsfiskalen är statsåklagare samt chef för åklagar-

myndigheten.

Åklagarmyndighetens organisation är ännu icke slutgiltigt fastställd. l avbidan härpå har

myndigheten provisoriskt förstärkts med två åklagarbefattningar utöver gällande stat. En av

de nämnda befattningarna är sedan den l januari l949 organiserad som en arvodesbcfattning

för handläggning av s. k. polismål.

lnstruktionsbestämmelser för åklagarnas verksamhet utfärdas av Kungl. Maj:t. För när-

varande finnas i nämnda hänseende för Göteborgs vidkommande icke några enhetliga före-

skrifter. Vad angår befattningen som förste stadsfiskal har Kungl. Maj:t den l8 mars l949 —

i samband med fastställelse av stadsfullmäktiges beslut om inrättandet av nämnda tiänst —

föreskrivit att för befattningen skola tills vidare i tillämpliga delar gälla de instruktionsbe-

stämmelser, som enligt Kungl. Maj:ts instruktion för åklagarmyndigheten i Malmö den 30 juni

l948 med däri den lO december l948 fastställd ändring gälla för förste stadsfiskalen därstädes.

l övrigt regleras åklagarverksamhetcn tills vidare av bestämmelser i allmänna stadsfiskalsin-

struktionen ävensom i en av Kungl. Maj:t den Zl augusti l942 fastställd särskild instruktion

för stadsfiskalerna i Göteborg.

Förste stadsfiskalen utnämnes av Kungl. Maj:t; övriga åklagare tillsättas av riksåklagar—

ämbetet. .

 

Såsom statsåklagare åligger det förste stadsfiskalen att utföra åtal för vissa grövre eller mera

invecklade brott, att beträffande vissa brott pröva, huruvida åtal skall väckas, samt att besluta

i frågor om eftergift av åtal. l administrativt hänseende ankommer det dessutom på honom

att taga befattning med frågor rörande tillsättning, avsked, semester och tjänstledighet samt

vikarier ävensom indelning av åklagarna till tjänstgöring vid rådhusrätten samt fördelning av

mål dem emellan, att avgiva yttrande, som av vederbörlig myndighet infordras från honom,

samt att hava tillsyn över åklagarmyndighetens kansli.

Övriga åklagare fullgöra förekommande åklagaruppgifter enligt en väsentligen efter lott-

U
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ning bestämd arbetsfördelning. Vissa slag av mål handläggas dock av därtill särskilt utsedda

åklagare. Så är bland annat fallet med ungdomsmålen, militärmålen och de 5. k. polismålen.

Åklagamas uppgifter ha i väsentlig grad ändrats och utvidgats i samband med rättegångs-

reformens genomförande. Särskilt gäller detta beträffande förundersökningen i brottmål.

Genom rättegångsreformen har vidare införts ett nytt institut —— strafföreläggande —— vari-

genom den domsrätt. som tidigare utövades av polisdomstolen och rådhusrätten i bagatellmål

i betydande omfattning överförts på åklagarmyndigheten.

Från och med 1949 ha åklagarna dessutom ålagts nya uppgifter genom de militära brott-

målens överflyttning till allmän domstol. Enligt 79 å militära rättegångslagen den 30 juni l948

ankommer, med visst undantag beträffande den militära rättsskipningen under beredskaps-

tillstånd och krig, åklagaruppgiften i militärt brottmål på allmänne åklagaren vid den domstol,

som har att upptaga målet. Göteborgs rådhusrätt är domstol för följande avdelningar av

krigsmakten, nämligen för avdelningar underställda befälhavaren för Göteborgs och Halm-

stads försvarsområden, avdelningar underställda chefen för Västkustens marindistrikt, av

flottan bemannade, marindistriktschefen ej underställda fartygsförband och fartyg, som vid

tidpunkten för vederbörande måls hänskjutande till åklagaren eller när beslut meddelasi

disciplin- eller ersättningsmål befinna sig inom marindistriktet samt för Göta flygflottilj.

För åklagarmyndighetens kanslipersonal gälla —— förutom tillämpliga bestämmelser i det

kommunala tjänstereglementet —— särskilt meddelade tjänsteföreskrifter.

Åklagarmyndighetens ekonomiska förvaltning handhaves av polisnämnden. Nämndens

uppgifter härutinnan grunda sig på stadsfullmäktiges beslut den 27 november l947, varigenom

åklagarbefattningarna i Göteborg med tillhörande kanslipersonal från och med den l januari

l948 överflyttats från magistratens och rådhusrättens till polisverkets stat.

Stat för år 1950: Utgifter 282.524 kr., inkomster 5.720 kr., anslag 276.804 kr.

Författningar m. m. Nya rättegångsbalken, särskilt 7, 20, 23 och 48 kapit en, jämte för-

arbeten, se Processkommissionens betänkande första delen SOU l926z3l och andra delen

SOU l926z32; Kungl. Maj:ts prop. l93l nr 80. Processlagberedningens förslag SOU l938:

43—44; Kungl. Maj:ts prop. l942 nr 5. Förundersökningskungörelsen, SFS 948/47; Militär

rättegångslag 30 juni l948, SFS 472/48; Kungl. Maj:ts instruktion 30 december l947 för

riksåklagarämbetet, SFS l0l5/47; Kungl. brev den Zl augusti l942 om fastställelse av sär-

skild instruktion för stadsfiskalerna i Göteborg; Kungl. Maj:ts instruktion för stadsfiskalerna

den 30 december l947, SFS l002/47, ändrad genom Kungl. kungörelsen den 4 juni l948,

SFS 335/48 och den 30 juni l948, SFS Slö/48; Kungl. brev den l8 mars l949 med fast-

ställelse av stadsfullmäktiges beslut den 20 januari l949 om inrättande från och med den

l april l949 av en befattning såsom förste stadsfiskal i Göteborg.

Litteratur: Processnämnden: Underrättsförfarandet enligt nya rättegångsbalken (l947);

D i l l é n, N.: Straffprocessrätt ( l947); () l i v e c r o n a, K.: Kompendium över straffpro-

cessen 0948); G ä r d e, N. rn. fl.: Kommentar till nya rättegångsbalken 0949); H & s 5 l e r,

.: Rättegångsbalken jämte annan processlagstiftning (under utgivning).

 

 

Förste stadsfiskal Lundqvist, Sven W i l h e l m, ]. K., f. lll;

- - o ., . (46) 49.

”Ma stat-”ialla?” (Cb l5 13th ärligt Seevers, R 0 nAmoia, J. K., (. 05; (48) 49.
lönetillägg l.500 kronor) Stadsfisfeal (Ce 34)

Persson, Karl G u s t a f, ]. K., f. 02; 49. Vakant, tf. Berglin, T 0 r e Magnus, ]. K.,

. f. i? 49

Stadsfrsfgaler (Ca 35) Exif stad fi kaler

Benktander, Å X el Edvin, _l. K., f. 87; 22. Steen Tor B C rat i 1 JSKS ; 08 49

Palm, Carl bl a k 0 n Boris, _l. K., f. 95; (29) . _
34, Tulffiskaf. Wallen, E f n S t Elof, f. 88, 48-

 
Bjerner, N ils lngmar, ]. K., f. lO; 46. Å åklagarmyndighetens kansli tjänstgöra

Lindeblad, G e o r g Vilhelm, _l. K., f. 96; ett kanslibiträde (Ca ll), åtta skrivbiträden

49. (lCa6,3Ce5,2Cg3och2CgZ).

_
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VII. Val av ledamöter

till riksdagens första och andra kammare

Första kammaren

Ledamöterna i riksdagens första kammare äro till antalet l50 och väljas enligt proportio-

nell valmetod för åtta år, räknat från i januari året efter valet, av landstingens ledamöter

och stadsfullmäktige i de städer, som ej deltaga i landsting. Valbara äro i kommunernas

allmänna angelägenheter röstberättigade män och kvinnor, som uppnått 35 års'ålder.

För val till första kammaren är riket indelat i l9 valkretsar. Valkrets utgöres av ett eller

flera landstingsområden med tillhörande städer. Dock utgöra Stockholm och Göteborg

var för sig egna valkretsar, där stadsfullmäktige välja riksdagsledamöterna. Valkretsarna in-

delas enligt vallagen i åtta grupper. i september varje år förrättas val för nästföljande åtta—

årsperiod inom en av dessa grupper i ordning, som i vallagen angives. Göteborgs stad till-

hör sjätte gruppen, som i september l942 hade att utse ledamöter för tiden l943—50.

inom varje valkrets väljes efter befolkningssiffran en riksdagsman för varje fullt tal, mot-

svarande en etthundrafemtiondel av rikets folkmängd. Denna fördelning bestämmes av

Konungen vart tionde år, räknat från år l92l. För de städer, som ej deltaga i landsting,

hava stadsfullmäktige att utse ledamöter till riksdagens första kammare (utom för åren

l92l—l937, då denna uppgift ålåg särskilt utsedda elektorer).

Mellan åren l867—74 representerades staden av en riksdagsman, efter år l875 av två,

efter l887 av tre, efter l905 av fyra, efter l9l8 av fem. efter l934 av sex och fr. o. m. l944

av sju ledamöter. Den förste socialdemokraten insattes år l9l9. F. n. representeras staden

i riksdagens första kammare av fyra socialdemokrater, en högerman, en representant för

folkpartiet samt fr. o. m. l944 en för kommunistiska partiet.

Ericsson, Carl E r i c, Direktör, f. 82; 43—,

50 (h)

 
Ledamöter av första kammaren _

Lindström, Karl AlfredR1 c k a r d, Redak- Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria, Lära-

tör, f. 9;4 35—50 (s). rinna. Fru, f. 89; 43—50 (5).

Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor, Norling, A n t o n, Metallarbetare. f. 89;

f. 87; 3l—50 (s). 47—50 (kp). 1)

Ichansson, H e n r y Bernhard, Direktör, Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D.. Rek-

f. 89; 43—50 (5). tor, f. 88; 47—50 (fp). 2)

Andra kammaren

Den 25 juli l865 ägde valet till den sista ståndsriksdagen rum. Några egentliga partibild-

ningar hade då ej uppstått, varför striden om mandaten ej var så intensiv som i våra dagar.

De valberättigade hade enligt magistratsprotokollet talrikt infunnit sig. De i valet deltagande

utgjorde dock endast 19% av de valberättigade.

Efter den nya riksdagsordningms införande skedde det första valet den 28 augusti l866.

Nu rådde lika rösträtt för män fast med SOG-kronorsstrecket. Valen bereddes !. o. m. l893

närmast av allmänna möten. Såväl enskilda som sammanslutningar inom samhället före-

slogo vid dessa möten kandidater, om vilka man därpå röstade med ja och nej, tills en lista

blev färdig, upptagande det antal riksdagsmän, som skulle väljas. De allmänna mötena

förblevo institution för kandidatnomineringen ända tills de för riksdagsmannavalen undan-

trängdes av de stora politiska partibildningarna. Klass- och yrkesintressen gjorde sig emel-

1)Efterträdde Holmberg, Nils Gösta, Redaktör, f. 02;(kp). *) Efterträdde Wetter,

Sten Erik P:son, Konteramiral, Skeppsredare, f. 89;
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lertid ganska tidigt märkbara. Från l869 uppställde hantverkarna och l872 arbetareföre-

ningen första gången egna representanter. Ledamöterna av stadsfullmäktige enade sig detta

år om den s. k. börslistan, som segrade både vid detta val och följande, men vid l878 års

val utslogos två av börslistans män. Med l880-talets inträde vittna stora valannonser i tid-

ningarna om skarpare partistrid. Tullskyddsrörelsen var ytterst livaktig, de organiserade

rösträtts- och nykterhetsrörelserna uppväxte, och socialismen började förkunnas. Allmänna

mötet reformerades jämväl i sin arbetsordning i avsikt att vinna större anseende åt dess

förhandlingar och effektivitet åt dess utslag. Såväl icke röstberättigade som kandidater

fingo yttra sig i diskussionen. Kandidattalet kom efter omröstningen. År l890 utlyste arbe-

tareföreningen två stora valmöten, där flera politiska program avgåvos. Nu uppträdde

de politiska huvudorganisationcrna, vilka så småningom togo valen om hand. Den offent-

liga kandidaturen genomfördes nu fullständigt, och kandidaternas åsikter utvecklades både

muntligt och skriftligt samt återgåvos i pressen. År l905 uppträdde socialdemokraterna

första gången som eget parti med en specialkandidat. Vid l908 års val upptogo de libe-

rala två socialdemokratiska namn, och deras lista gick i sin helhet igenom. Det proportionella

valsättet, som tillämpades första gången l9l l. genomförde den politiska partiorganisationen

med full stränghet. År l92l ägde kvinnor första gången rätt att deltaga i riksdagsmannaval.

Den första riksdagsrepresentationen i andra kammaren från Göteborg var är l867 rent

frihandelsvänlig och av frisinnad läggning samt bestod av fyra ledamöter. F. n. sitta i andra

kammaren en högerman, fyra representanter för folkpartiet och fyra socialdemokrater samt två

representanter för kommunistiska partiet, eller tillsammans l l ledamöter, varav två kvinnor.

Antalet deltagare i valen har oerhört ökats; från omkring 500 personer år l866 till 200.l37

år l948 eller resp. l,l och 60,l % av stadens hela befolkning.

f och för val av ledamöter till andra kammaren utgör Göteborgs stad en valkrets för sig

och antalet riksdagsmän härstädes är fastställt till l l. Vid senaste valet var staden uppdelad

i 82 valdistrikt, och valen förrättades inom varje sådant distrikt inför av magistraten utsedda

deputerade i av staden tillhandahållna lokaler. Valmetoden är proportionell. Rösträtt till-

kommer varje i staden mantalsskriven svensk medborgare, som senast föregående är fyllt

2l är, icke är omyndig eller försatt i konkurs, ej har av fattigvården varaktig försörjning

och ej är ådömd straffpåföljd. Preliminär sammanräkning av de avgivna rösterna verkställes

omedelbart efter valförrättningen av resp. valförrättare. Rösternas definitiva sammanräk-

nande verkställes av konungens befallningshavande. Valbara till ledamöter av riksdagens

andra kammare äro röstberättigade män och kvinnor, som uppnått 25 års ålder.

Ledamöterna i andra kammaren äro till antalet 230 och väljas för en tid av fyra är, räknat från

l januari året efter valet. Avgår riksdagsman före mandattidens slut, verkställer konungens be-

fallningshavande ofördröjligen ny röstsammanräkning enligt vissa i vallagen bestämda grunder.

Val för tiden l949—52 förrättades i september l948, Mandattiderna här nedan avse

endast ledamotskap för Göteborg.

 

 

Ledamöter av andra kammaren

Edberg, få?” Filip, Chefredaktör, f. lZ;

— s .

von Friesen, Otto B e rt i l, M. L., Frakt.

läkare. f. Ol; fll—52 (fp).

Nilsson, Carl Olof, Trafikförman, f. 96;

33—52 (s).

Schmidt, Carl Sixtensson, Civilingenjör,

Överrevisor, f. 94; 49-—52 (fp).

Senander, Kn ut Erik Waldemar, Tullöver-

uppsyningsman.5tadsf., f. 89: 37—52 (kp).  

Öberg, M ä r t &, Kassörska, f. 95: 38—52 (s).

Gustafson, Sven Harry, Bankkamrer,

f. ll; 49—52 (fp).

Edström, W a l t e r Simon, Civilingenjör,

Direktör, f. 9l; 49—52 (h).

Svensson, _) e r k e r Uno, Förbundsord-

förande, f. 97; 49—52 (s)

Elmén, B r i t a Dagmar, Socialinspektör,

f. 00; 49—52 (fp).

Dahlgren, Bror G u n n a r Leopold, Me-

tallarbetare, f. 03; 45—52 (kp).
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VIII. GÖTEBORGS STADSFULLMÄKTIGE

och i samband därmed stående institutioner

lVlot det statsförmynderskap, som genast från stadens tillkomst gjorde sig gällande i dess

styrelse och förvaltning, sökte stadens invånare, representerade genom borgerskapets 24 s. k.

äldste, tidigt att hävda sina anspråk på medinflytande. När denna första borgarrepresenta-

tion kom till stånd häri Göteborg är icke med säkerhet känt. Den finnes fastslagen i Gustaf ll

Adolfs stadga av den 26 december l6l9 Dom städernes administration och upkomst i rijket»

men nämnes ej i Göteborgs privilegier. l »Cötheborgs Stads-Rådhs Resolutionsbok» av l670

omtalas emellertid »de äldste» såsom en lagstadgad institution. De synas vid denna tid hava

utgjort en uteslutande rådgivande institution utan nämnvärt inflytande. År l695 erhöllo de

dock viss befogenhet att taga befattning med beskattningsfrågor. Det stadgades nämligen,

att taxeringar skulle ske i närvaro av ej endast landshövdingen, borgmästarne och rådet

utan av borgerskapets äldste, vilka, därest brist i det uttaxerade beloppet skulle yppa sig.

åter borde sammankallas och fördela bristen på hela menigheten. Från ”OO-talets början

ställde de emellertid allt längre gående krav, vilket gav anledning till långvariga stridigheter

mellan dem och magistraten. Sedan genom en kungl. resolution av den 7 juli l752 blivit

fastslaget, att borgerskapet ei kunde förmenas rätt att med magistraten äga samfälld och

gemensam disposition över stadens enskilda medel, träffades slutligen den l9 oktober l8l0

en formlig överenskommelse om maktfördelningen vid beslut om stadens angelägenheter.

Vid denna tid hade borgerskapet även börjat få inflytande över beslutens verkställighet.

i det att för handhavandet av vissa angelägenheter bildats särskilda styrelser, där borgerskapet

tillsatte flera eller färre ledamöter. År l773 omnämnas sålunda som redan befintlig den

s. k. inkvarteringskommissionen, som ombesörjde den staden åliggande inkvarteringen och

förvaltade därför avsedda medel. Då Sahlgrenska sjukhuset inrättades år l782. ställdes det

under en särskild direktion, och därefter tillkommo l785 styrelsen för stadens första natten-

ledningsinrättning. l799 en »direktion för stadens fattigförsörjning» och l8ll den s. k. skjuts-

ocfz åkerix'nrättningen, som bl. a. handhade underhållet av staden tillhöriga vägar. Största

betydelsen fick dock den l8l9 för förvaltningen av stadens medel, inkomster och utgifter

inrättade drätselkammfssionen. År l83l förordnades en sundhelsnåmnd för att handhava den

allmänna hälsovården. Den upphörde visserligen redan l836 men efterföljdes under kolera-

epidemierna av nya nämnder l847 och l853. Genom en kungl. resolution av år l857 gjordes

slutligen stadens folkskoleväsen till en samhällets gemensamma angelägenhet och ställdes

under uppsikt av allmänna folkskolestyrelsen.

De framgångar borgerskapet sålunda vunnit fullbordades, då i kungl. förordningen om

kommunalstyrelse i stad av den Zl mars l862 stadens invånare tillerkändes rätt att själva

vårda sina gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter, såvitt det icke enligt

gällande författningar tillkommer offentlig ämbetsmyndighet att handhava dem. Beslutande-

rätten i stadens angelägenheter utövas sålunda sedan l863 av stadsinvånarnas för sådant

ändamål utsedda representanter, som benämnas stadsfullmäktige, medan verkställighet och

förvaltning tillkommer drätselkammaren och de särskilda styrelser, nämnder eller personer.

som för sådant ändamål tillsättas.

Uverinseende över stadens hela administration och förvaltning tillkommer enligt kom-

munallagama fortfarande magistraten, men detta innebär numera huvudsakligen endast ett
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övervakande av att stadsfullmäktige och de kommunala styrelserna i sin verksamhet iakttaga

laga former. Att å stadsfullmäktiges vägnar övervaka förvaltningen av stadens angelägenheter

och verkställigheten av fullmäktiges beslut åligger fr. o. m. den l februari l932 Göteborgs

stadskollegium.

Stadsfullmäktige

Det första stadsfullmäktigevalet enligt l862 års förordning ägde rum inför magistraten

den lö december l862. Antalet fullmäktige bestämdes till 50 och någon valkretsindelning

förekom ej. Valet föregicks av överläggningara allmänt möte (se kap. Vl Riksdagens andra

kammare), varvid även provval förrättades. Den nya kommunala representationen samman-

trädde första gången den 5 januari l863.

Antalet stadsfullmäktige ökades genom Majornas införlivning år 1868 till 57, år l893

till 59 och år l895 till det nuvarande eller 60. Under de fem första decennierna av stadsfull-

mäktiges verksamhet rekryterades ledamöterna nästan uteslutande från de mera besuttna

klasserna och valen, som ända till tiden för de politiska partibildningarna år l892, varit i

stort sett opolitiska, dirigerades under en följd av år av merkantila föreningen, bestående

av spetsarna inom den merkantila världen och ämbetsmannavärlden. År l893 indelades staden

i tre valkretsar för stadsfullmäktigeval, och varje valkrets fick sitt »allmänna möte». Tendenser

till anläggandet av partipolitiska synpunkter vid stadsfullmäktigevalen visade sig redan l896.

Så småningom gingo valen alltmera i partipolitikens tecken och fr. o. m. är l908 var stads-

fullmäktigevalens politiska organisation genomförd. Vid stadsfullmäktigevalet år l9l0

tillämpades för första gången det proportionella valsättet, med vars införande valkretsarnas

allmänna möten upphörde, enär vallistorna uppgjordes och framfördes uteslutande av de poli-

tiska partiorganisationerna. Vid valet l898 insattes i stadsfullmäktige den förste målsman-

nen för de organiserade nykterhetsvännerna. De första kvinnliga ledamöterna invaldes l9l0.

År l906 inträdde den förste socialdemokraten och år l923 de första kommunisterna.

Perioden l934—38 funnos även nationalsocialister. F. n. har stadsfullmäktige följande parti-

sammansättning: Socialdemokratiska partiet (s) 23, kommunistiska partiet (kp) l5, folkpar-

tiet (fp) B och högerpartiet (h) nio ledamöter. De röstande uppgingo år l862 endast till

omkring 450 och år l946 till l70.85l eller reSp. H och 54,2% av stadens hela befolkning.

År l946 röstade 74,6% av de röstberättigade.

Stadsfullmäktige väljas för fyra år, räknat från den l januari året efter val. Valen ske, som

nämnts, fr. o. m. l9l0 efter proportionell metod och fr. o. m. l9l9 efter ograderad röstskala.

Fr. o. m. l922 väljes vart fjärde år varje gång hela antalet fullmäktige. För dessa val är staden

indelad i tre valkretsar, som vardera välja 20 stadsfullmäktige. Valkretsarna äro indelade i

tillsammans 82 valdistrikt. F. n. gällande valkretsindelning grundar sig på länsstyrelsens

kungörelse den 26 november l947 och valdistriktsindelningen på länsstyrelsens kungörelse av

den l8 november l947. (Beträffande rösträtt, hinder för rösträtt och valbarhet, förfarings-

sättet vid valförrättning, röstning och sammanräkning m. m. hänvisas till kommunallagarna.)

 

Stadsfullmäktige välja årligen bland sig en ordförande samt en förste och en andre vice

ordförande. Vid förhandlingarna, som äro offentliga, såvida icke för någon särskild fråga

annorlunda av fullmäktige beslutas, får ärende icke handläggas och beslut ej fattas. om

icke flera än hälften av ledamöterna äro närvarande. Ledamots frånvaro utan godkänt för-

hinder föranleder böter.

Bland den mångfald ärenden, som avgöras av stadsfullmäktige, märkas bl. .a. beviljandet

efter granskning av magistratens förslag till utgifts- och inkomststat av medel till stadsut-

gifternas bestridande och i samband därmed förordnandet om uttaxering, val av ledamöter

__;
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till riksdagens första kammare,val av ledamöter i stadsfullmäktige underlydande styrelser och

nämnder samt granskning genom årligen utsedda revisorer av nyssnämnda styrelsers räken-

skaper och förvaltning. Vid dessa val tillämpas i vissa fall proportionell metod.

En var ledamot äger att framställa förslag och deltaga i överläggningar och beslut.

Borgmästaren eller annan särskilt utsedd magistratsledamot äger deltaga i överläggningar

men ej i beslut. Sådan rätt tillkommer jämväl ordförande eller vice ordförande i stadens

styrelse, nämnd eller beredning vid behandling av ärende, som beretts av styrelsen, nämn-

den eller beredningen, så ock revisor vid granskning av den av honom avgivna revisions-

berättelsen. Efter slutad överläggning skall ordföranden, om han icke finner sig föranlåten

att begagna sig av sin begränsade rätt att vägra proposition, framställa dylik. När så påyrkas.

fattas beslut genom omröstning. lntet ärende får nedläggas utan "beslut.

Den 24 oktober l946 beslöto stadsfullmäktige att i fullmäktiges arbetsordning införa be-

stämmelser angående interpellationsrätt.

Beslut. som röra förfogande över fastighet erhållen genom gåva eller testamente och upp—

tagande av lån över visst belopp, måste underställas Kungl. Maj:ts prövning. Fastställelse

av konungens befallningshavande erfordras för beslut om stadgar angående sedlighet, hälso-

vård, ordning och säkerhet, om hushållningsplaner för stadens donationsjord och om ut-

gifter. som erfordra uttaxering under längre tid än fem år.

Envar medlem av stadskommunen äger rätt att hos konungens befallningshavande över-

klaga stadsfullmäktigebeslut med undantag av beslut rörande stadsplaneärenden och att hos

Kungl. Maj:t söka ändring i konungens befallningshavandes utslag. Sedan magistraten re-

solverat om besluts verkställighet, tillkommer denna de för sådant ändamål inrättade nämnd

derna och styrelserna.

Ärenden, som skola avgöras av stadsfullmäktige, överlämnas för utredning antingen till

de olika föwaltningsorganen eller till särskilda permanenta eller tillfälliga utskott. Varje

år utses valkammilté och pilsnerdricksberedning. Tidigare utsågo stadsfullmäktige årligen även

kansliutskott och budgetsberedning, men deras åligganden hava numera överflyttats & stads-

kollegiet. lnnan ärende, som beretts annorledes än av valkommittén, företages till avgörande

av stadsfullmäktige, skall tillfälle lämnas stadskollegiet att avgiva yttrande däröver.

Den l3 juni l940 beslöto stadsfullmäktige att uppdraga åt stadsfullmäktiges presidium att

å stadens vägnar avgiva yttranden om hemvärnets organisation och uppgifter m. m.

Stat för år 1950: Se Stadskansliet.

Författningar m. m. Lag den 6 juni l930 om kommunalstyrelse i stad, med däri vidtagna

ändringar. Kommunal vallag av den 6 juni l930. Lag den 6 juni l930 om proportionellt

valsätt vid val inom landsting, å kommunalstämma m. m. Arbetsordning för stadsfullmäk-

tige antagen den l3 november l930 och den l9 november l936. Reglemente för Göteborgs

stadskollegium, fastställt av K. B. den l5 januari l932.

Stadsfullmäktige valda för tiden t. o. m. är 1950

Valkretsindelningen avser förhållandena vid senaste val den l5 september l946.

Ordförande Andre vice ordförande

lungen, Ern st Birger, Uverlärare, f. 90; Thorburn, Bertil William, Civilekonom.

led. 3l, Ordf. 34—. Direktör,f. 07; led. 47, Andre v. ordf. 49—.

Ledamöter

Förste vice ordförande angivas här nedan efter valkrets och ordnings-

Holxnberg, N i l 5 Gösta, Redaktör. f. 02; följd vid valet; ang. partibeteckning se texten

led. 35—44. 47. Förste v. ordf. 47—. å föregående sida.
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Första valkretsen

Domkyrkoförsamlingen —— med undantag

av l—9 kv. i stadsdelen Vasastaden. 38—

49 kv. i stadsdelen Lorensberg och stads-

delen Pustervik — Kristine, Gamlestads och

Lundby församlingar, stadsdelen Hedenin-

om Vasa och johannebergs församlingar samt

stadsdelen Sävenäsinom rgryte församling.

Westergren, B ror Hugo Wilhelm. Om-

budsman, f. 94; 3l (s).

Burge, John B e r t i l,

f. 99: 35 (kp).

Nilsson, 8 r o r Arthur,

f. 89:29 (s.)

Cardell, Edit Katarina (Ka r i n), Små-

skollärarinna f. 95; 47 (fp).

Lind, Einar Alexius, Syssloman, f. 98;

39 (.s)

Andersson, 5.3r8n s t Gustav, Överförmyn-

dare, f. 00;38.(kp)

]önsson, A n n a Desideria, Fru, f. 92; 43 (s).

Henrikson, Carl T 0 r s t e n, Redaktör,

f. 06; 43 (s).

Nyåerg, Karl Helge, Yrkeslärare, f. 99;

s .

Hermansson, Al f l'larry johannes, Förste

mantalsassistent, f. 04; 47 (fp).

Gustafsson, Gustaf A l b e r t, Byggnads-

Förste inspektor,

Metallarbetare,

ingenjör, f. 9l; 39 (h).

Törnkvist, Nils Gustaf, Ombudsman,

f. 02: 43 (s).

Hansson, So)lveig Signe Lucia, Fru,

f. l4; 47 (k)

Granath, EFmer Alfred Ombudsman
f. 04; 47(s).

Thorburn, Bertil William, Civilekonom,

Direktör, f. 07; 47 (fp) Andre v. ordf.

(se ovan).

Hansson, Gustav Rune,

f. lZ; 47 (kp).

Leffler, Elisabet (Li sa), Civilingenjör,

Spårvägsman,

f. ll; 49 (h).

Sundbom, lvar Natanael, F. D., Pro-

fessor, f. 95; 49 (fp).

Johanson, Sven lla n. Järnvägsman,

f. l8; 49 (kp).

Johannesson, E r i k Ruben, Ombudsman,

f. i?; 49 (5)

Andra valkretsen

l—9 kv. i stadsdelen Vasastaden, 38—49

kv. i stadsdelen Lorensberg samt stadsdelen

Pustervik av Domkyrkoförsamlingen, Vasa

och johannebergs församlingar med undan-

tag av stadsdelen Heden, Haga församling.

Annedals församling med undantag av stads-

delarna Kommendantsängen och Änggården

samt Örgryte församling med undantag av

stadsdelen Sävenäs.  

lungen, E r n st Birger, Overlärare. f. 90;

3l (s) Ordf (se ovan).

Hansson, u s t af l'l e n r y, Civilingen-

jör, f. 94; 39 _(h).

Holmberg, N1 l 5 Gösta, Redaktör, f. 02;

35—44, 47 (kp) Förste v. ord]. (se ovan).

Höglund, Hjalmar H n g 0, Sjukhusdirek-

tör, f 89; Zll(s).

Ridderstad, Hild u r, Fru, f. 85: 43 (h).

Pettersson, E r n a Maria, Fru, f. 09; 39 (s).

Andersson, Gu stav johannes, Fastighets-

skötare, f. 00; 39—42, 47 (kp).

Borén, A d ol f Fredrik, Bankkamrerare,

f. 98; 35 (h).

Allberg, Carl R a g n a r Fritiof, f'landlande,

f. Ol; 35 (fp)

Berggren, Arne Timar, Resebyråföre-

ståndare, f. 07; 39 (s).

Kogge, Fritiof Olof. Civilingenjör. f. 97;

39 (h).

Kihlman, Karin, F. M.,Läroverksadjunkt,

Fru, f. 90; 43 (fp).

Ericson, Obadja Olof, Tulluppbördsman,

f. 85; 47 (kp).

Frankenberg, john E v e r t Konrad, Förste

inspektör, f. OU; 3l—32.. 40 (s).

Gunne, S tig Elof, Uppbördskommissarie,

f. lZ; 43 h .

Sköld, Ella Viola, Fru, f. ll; 47 (kp).

Freeman, Carl Ernst Th eodor, F. K.,

Komminister, f. 93; 47 (fp).

Skäringer-Larson, El sa Kristina, Folk-

skollärarinna, Fru, f. 00; 47 (fp).

Hjern, Karl Anders H a rald, Redaktör,

f. 02; 48 (s).

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, l..,K Dispaschör,

f. 05; 49 (fp).

Tredje valkretsen

Stadsdelarna Kommendantsängen och Äng-

gården inom Annedals församling samt Oscar .

Fredriks, Masthuggs. Carl Johans och

Västra Frölunda församlingar.

Senander, Knut Erik Waldemar, Tull-

överuppsyningsman, Riksdagsman, f. 89:

27—30, 35 (kp).

Lindblad, C u n n a r, F. M., Seminarie-

lärare, f. 04; 47 (fp).

Samuelson, E r i k Mauritz, Metallarbe-

tare, f. 04; 50 (s).

Gulin, S v e n Martin, Köpman, f. 00; 43 (h).

Fagerberg, ] 0 h n Artur, Förrådsförestån-

dare, f. 98; 3l (s).

Leandersson, john lwar.

f. 90; 27 (fp).

Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, f. 00; 3l (s).

Kamrerare ,
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Gustafsson, H u g 0 Florentin Adolf, Om—

budsman. f. 05; 43 (kp).

Svensson, Gustav H a ra l d, Syssloman,

f. 03: 4l (s).

Andersson, lnga Teresia (T e r e s e), Fru,

f. 08; 477.(kp)

Holmberg, Carl (Cay) jacob, Sjökapten,

Direktör, f. 90; 433(h).

Boman, john A r t u r, Ombudsman, f. 97;

4l (s).

Engström, Sig r id lngeborg, Barna-

vårdsman, Fru, f. 97; 43 (s).

Ask, Yngve G 6 t e, Svarvare. f. l4; 47f(kgp).

As4k7luåtd), Anny (A n n i k a). Fru,

Olååltzxäd, Truls S t e f a n, Redaktör, f. 93;

s

Kristensson, E va l d Gösta, Sockerbruks-

arbetare, f. ll; 47 (kp).

Blomstrand, Gustaf pwi l h e l m, j. K,

Stiftsnotarie, f 99; 47 (fp).

Gustafsson, Al h e r t Natanael. Tullupp-

syningsman, f. 99; 47 (k).

Larsson,AAstolf R a g n a r Adolf, Kullager—

arbetare, f. 09; 47 (s)

Alfabetisk förteckning över stads-

fullmäktige

Allberg, Carl R & g n a r Fritiof, Handlan-

de, f. Ol; 35 (fp).

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, f. 00; 38 (kp).

Andersson, G u s t a v johannes,

hetsskötare, f. 00; 39—42, 47 (kp).

dersson, lnga Teresia (T e r e s e), Fru,

f. 08; 47 (kp.)

Ask, thve Gö te, Svarvare. f. l4; 47 (kp).

Asklund, Anny (A n ni ka), Frii, f. 94;

47 (fp)

Berggren, A r n e Timar.

ståndare. f. 07; 39 (s).

Blomstrand, Gustaf Wilhelm, ]. K.,

Stiftsnotarie, f. 99; 47 (fp).

Boman, john A r t u r, Ombudsman, f. 97;

Fastig-

Resebyråföre-

4l (s).

Borén, Adolf Fredrik, Bankkamrerare,

f. 98; 35 (h).

Burge, john Bertil, Förste inspektor,

f. 99; 35 (kp).

Cardell, Edit Katarina (K a r i n), Småskol-

lärarinna, f. 95; 47 (fp).

Engström, Si g r i d lngeborg, Barna-

vårdsman, Fru, f. 97; 4 s).

Ericson, Obadja 0 l of, Tulluppbördsman,

f. 85; 47 (kp).

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Arbets—

ebef, f. 00; 3l (s).

Fagerberg, ] o h n Artur, Förrådsförestån-

dare, f. 98; 3l (s).  

Frankenberg, john Ev er t Konrad, Förste

inspektör, f. 00; 3l—32, 40 (s).

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

Komminister, f. 93; 47 (f ).

Granath, Elm e r Alfredp Ombudsman,

f. 04; 47 (s).

Gulin, S v e n Martin, Köpman, f. 00; 43 (h).

Gunne, S tig Elof, Uppbördskommissarie,

f. lZ; 43 (h).

Gustafsson, Gustaf A l h e r t, Byggnads-

ingenjör, f. 9l; 39 (h).

Gustafsson, A ll) e r t Natanael, Tullupp-

syningsman,f. 99; 47 (kp).

Gustafsson, H u g 0 Florentin Adolf, Om-

budsman, f. 05; 43 (kp).

Hansson, G u s t a f H e n r y, Civilingen-

jör, f. 94; 39 (h).

Hansson, Gustav

f. 12; 47 (kp).

R u n e, Spårvägsman,

Hansson, S olv e i g Signe Lucia. Fru,

f. M; 47 kp

Henrikson, Carl T 0 r s t e n, Redaktör.

f. 06; 43 (s).

Hermansson, A lf Harry johannes, Förste

mantalsassistent, f. 04; 47 (fp).

Hjern, KarlAAnders l'la ra l d, Redaktör.

f. 02; 48 (s.)

Holmberg, Carl (Cay) jacob, Sjökapten,

Direktör, f. 90; 43 (h).

Holmberg, Nils Gösta, Redaktör, f. 02;

35—44, 47 (kp) Första v. ordf.

Höglund, 9Hjalmar l-l u g 0, Sjukhusdirek-

tör, f.ö l(s)_.

johannesson,2 E r i k Ruben, Ombudsman,

f. l7; 49 (s).

jobanson, Sven Al l a n,

f. l8; 49 (kp.)

lungen, E rn :; t Birger, Overlärare, f. 90;

3l (s) Ord'f

jönsson, A n n a Desideria, Fru, f. 92; 43 (s).

Kihlrnan, Ka rin. F.M., Läroverksadjunkt,

Fru, f. 90; 43 (fp).

Kogge, Fritiof Olof, Civilingenjör. f. 97;

39 (h)

järnvägsman,

Kristensson, E v a l d Gösta, Sockerbruks-

arbetare, f. ll; 47 (kp)

Larsson, Astolf R a g n a r Adolf, Kullager-

arbetare. f. 09; 47 (s).

Leandersson, john lwar, Kamrerare,

f. 90; 27 (fp).

Leffler, Elisabet (Lisa), Civilingenjör,

ll; 49 (h).

Ligg, Ei n a r Alexius, Syssloman, f. 98;

s .

Lindblad, Gunnar, F. M., Seminarie-

lärare, f. 04; 47 (fp).

ilsson, Bror Arthur,

f. 89; 29 (s).

Metallarhetare.
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Nyberg, Karl Helge, Yrkeslärare, f. 99;

43 (s).

Olåållzxäd, Truls S t e f a n, Redaktör, f. 93;

s .

Pettersson, E r n 3 Maria, Fru. f. 09; 39 (s).

Pineus, Kai Ludvig Arbo, ]. K., Dispaschör,

f. 05; 49 (fp).

Ridderstad, l'l i l d u r, Fru, f. 85; 43 (li).

Samuelson, E r i k Mauritz, Metallarbetare,

f. 04; 50 (s).

Senander; K n u t Erik Waldemar, Tull-

överuppsyningsman. Riksdagsman, f. 89;

27—30. 35 (kp).  

Skåningen-Larson, El sa Kristina, Folk-

skollärarinna, Fru, f- 00; 47 (fp).

Sköld, Ella Viola, Fru, f. ll; 47 (kp).

Sundbom, lvar Natanael, F. D., Pro-

fessor, f. 95; 49 (fp).

Svensson, Gustav H a ra l d, Syssloman,

f. 03; 4l (s).

Thorburn, Bertil William. Civilekonom,

Direktör, f. 07; 47 (fp) Andre v. ordf.

Törnkvist, N ils Gustaf, Ombudsman,

f. 02; 43 (s).

Westergren, Bror Hugo Wilhelm. Om-

budsman, f. 94: 3l (s).

Stadsfullmäktiges sekreterare

Mottagningstid kl. 11—13. R! 13 0768.

Johnsson, Jolin Olof, ]. K., Kanslichef, f. 86; 26.

Stadskansliet (se under stadskollegiet).

Stadsfullmäktiges kommittéer och beredningar, se under kap. Xl.

Sammanslutningar bland stadsfullmäktige

Stadsfullmäktiges diskussionsklubb

Diskussionsklubben, som icke är en officiell institution, bildades år l9l 9. Dess ändamål är att

sammanföra ledamöter av stadsfullmäktige i och för tankeutbyte samt att genom diskussioner

i kommunala frågor söka utreda och skärskåda dessa från olika synpunkter, särskilt till gagn och

ledning för de stadsfullmäktigeledamöter, som icke äro ledamöter av styrelser eller nämnder.

Styrelse

Fagerberg, ] o li n Artur, Förrådsförestån-

darepf. 98; Ordf.

v. Ordf., vakant.

Lindblad, C u n n a r, F. M., Seminarie-

lärare, f. 04; Sekr.

Kogge, F r i t i 0 f Olof, Civilingenjör, f. 97;

Skattm.

Politiska grupper inom stadsfullmäktige

Socialdemokratiska gruppen (23 led.)

Styrelse

Fagerberg, ] o li n Artur, Förrådsförestån-

dare, f. 98; rdf.

Höglund, Hialmar H u g 0, Siukliusdirek—

tör, f. 89; v. Ordf.

Henrikson, 'Carl T 0 r s t e n, Redaktör,

f. 06; Selar.

lungen, E r n s t Birger, Uverlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90; Kassaf.

Engström, S i g r i d lngeborg, Barnavårds-

man, Fru, f. 97; v. Sekr.

Kommunistiska gruppen (l5 led.)

Styrelse

Holmberg, N i l 3 Gösta, Redaktör, Stadsfzs

förste v. or ., f. 2; Ordf.

Burge, Jolin Bertil, Förste inspektor,

f. 99; v. Ordf.

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, f. 00; Selar.  

Folkpartiets grupp (13 led.)

Styrelse

Leandersson, Jolin l w a r,

f. 90; Ordf.

Kamrerare,

'Allberg, Carl Ragnar Fritiof, Hand-

lande, f. Ol; v. Ordf.

Blomstrand, Gustaf Wilhelm, ]. K.,

Stiftsnotarie, f. 99; Sekr.

Thorburn, Bertil William, Civilekonom,

Direktör, Stadsfzs andre V. ordf., f. 07;

Skatlm.

Högergruppen (9 led.)

Styrelse

Hansson, C u s t af l'l e n r y, Civilingen-

iör. f. 94; r f.

Boren, A d 0 lf Fredrik, Bankkamrerare.

f. 98; v. Ordf.

Gustafsson, Gustaf A l l) e r t, Byggnads-

ingenjör, f. 9l; Sekr.
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IX. GÖTEBORGS STADSKOLLEGIUM

och i samband därmed stående institutioner

Då den kommunala självstyrelsen reglerades genom l862 års förordning om kommunal-

styrelse i stad, inrymdes åt magistraten fortfarande ställningen som stadens styrelse. l denna

egenskap skulle magistraten icke blott ha överinseendet över stadens hela förvaltning utan

även kunna taga initiativ i kommunala angelägenheter, upprätta förslag till stadens årliga

utgifts- och inkomststat m. m. I den mån självstyrelsens olika organ kommo att förfoga

över tillräcklig sakkunskap på sina respektive förvaltningsområden och i kraft härav allt

mera sökte hävda sin självständighet, minskades dock möjligheterna för magistraten att göra

bruk av sin befogenhet att aktivt ingripa i kommunalförvaltningen, och dess verksamhet

som central förvaltningsmyndighet blev huvudsakligen endast formell.

Frånvaron av en verklig central myndighet kändes dock till en början icke som någon

brist i stadens förvaltning utan snarare som en fördel, enär de olika styrelsernas relativa

självständighet möjliggjorde för medborgare med intresse för något speciellt förvaltnings-

område att ställa sina insikter till stadens förfogande. Till en viss grad motvägdes denna

decentralisation av det intima samarbete, som i ärenden av gemensam beskaffenhet alltid

försiggick —— och alltjämt försiggår —— mellan de olika verken. Att några större olägenheter

av decentralisationen i förvaltningen redan tidigt ej framträdde, berodde likväl till stor del

på att de ledande funktioner, som från början varit avsedda för magistraten, så småningom

kommit att åtminstone delvis övertagas av drätselkammaren, dit alla viktigare ärenden re-

mitterades, innan de slutbehandlades i stadsfullmäktige. Någon fullständig enhetlighet

kunde dock icke ernås härigenom på grund av den inom drätselkammaren genomförda ar—

betsfördelningen och det förhållandet, att själva budgetsbehandlingen sedan länge handhafts

av en särskild, av stadsfullmäktige tillsatt budgetsberedning, som haft till huvuduppgift

att efter granskning av specialstyrelsernas budgetsförslag avväga de olika anslagskraven mot

varandra. Stadens finansiella frågor kommo på detta sätt att handläggas av tre självständiga

myndigheter, och olägenheterna härav framträdde med kommunalförvaltningens ökade

omfattning allt starkare. I oktober l930 tillsatte därför stadsfullmäktige en beredning med

uppdrag att avgiva yttrande och förslag med anledning av tvenne år l927 av konsuln Ar-

nold Bratt väckta motioner i syfte att centralisera stadens förvaltning. Frågans lösning

föregreps i viss mån av den nya lagen om kommunalstyrelse i stad, vilken trädde i kraft

den l januari l93l, som bl. a. innehåller föreskrifter om att alla frågor utom valärenden,

även om de förberetts av någon specialstyrelse, skola passera drätselkammaren eller all-

mänt beredningsutskott. Av lagens båda alternativ har det sistnämnda valts för Göteborg,

i det att stadsfullmäktige den l7 december l93l beslöto'att inrätta en kommunal cen-

tralstyrelse, benämnd stadskollegium. Detta började sin verksamhet den l februari l932

och övertog då de uppgifter, som tidigare ålegat stadsfullmäktiges kansliutskott. budgetsbe-

redningen och kommittén för stadens kommunalstatistik.

Stadskollegiet

Stadskollegiets uppgift är att & stadsfullmäktiges vägnar övervaka förvaltningen av stadens

angelägenheter samt att för sådant ändamål med uppmärksamhet följa nämnda förvaltning

ävensom alla de frågor, som kunna inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning
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Stadskollegiet fungerar sålunda som allmänt beredningsutskott, vilket ombesörjer utredning

av alla ärenden, i vilka stadsfullmäktige skola meddela utlåtande eller beslut. Undantag

göres dock för de ärenden, som hänskjutas till stadsfullmäktiges valkommitté. Utredning

verkställes antingen av stadskollegiets egna ledamöter och tjänstemän, specialstyrelse, be-

redning eller befattningshavare i stadens tjänst. Det åligger stadskollegiet att övervaka och

tillse fullgörandet av lämnat uppdrag samt att efter slutlig granskning framför allt ur finan-

siell synpunkt till stadsfullmäktige avgiva eget yttrande i ärendet. Denna speciella inriktning

på det finansiella markeras även av åliggandet att årligen granska och avgiva utlåtande över

stadens styrelsers förslag till utgifts- och inkomststat.

Till stadskollegiets arbetsuppgifter hör även att ombesörja utarbetandet och offentliggöran—

det av stadens kommunala statistik ävensom utförandet av de statistiska undersökningar, som

kunna erfordras för det löpande förvaltningsarbetet eller för utredning av särskilda frågor.

De kommunala arkiven sortera även under stadskollegiet, som förordnat landsarkivarien i

Göteborg som arkivsakkunnig (se härom under arkiukontoret, kap. Xz4).

Därjämte åligger det stadskollegiet att på begäran av stadsfullmäktiges presidium biträda

vid handläggning av vissa ärenden angående stadens representation m. rn. samt avgiva yttran-

den och vidtaga de åtgärder, vilkas verkställande av stadsfullmäktige överlämnas åt stads-

kollegiet.

Genom fullgörandet av dessa uppgifter fungerar stadskollegiet väsentligen som ett samman-

hållande organ, men genom rätten och skyldigheten att även i frågor, som tillhöra särskild

styrelses förvaltningsomräde, på eget initiativ hos stadsfullmäktige göra framställningar och

förslag samt vidtaga andra erforderliga åtgärder, intager kollegiet inom förvaltningen eni

egentlig mening ledande ställning, liksom det även å stadsfullmäktiges vägnar övervakar

verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Stadskollegiet, som i regel sammanträder en gång i veckan, består av elva ledamöter.

Dessa väljas av stadsfullmäktige för två år i sänder bland till stadsfullmäktige valbara per-

soner. Vid sitt första sammanträde varje år utser stadskollegiet inom sig ordförande och

vice ordförande. För beslutmässighet erfordras att minst sex ledamöter äro närvarande.

Begäres omröstning, skall den utom vid val ske öppet. och utgången bestämmes genom enkel

pluralitet. Vid lika röstetal företages vid val eller tillsättande av tjänstemän lottning, medan

i övriga frågor ordföranden äger utslagsröst. Stadskollegiet äger rätt att från poliskammaren,

stadens styrelser och nämnder samt tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar,

som kunna erfordras för ärendenas utredning, liksom i stadens förvaltning anställda befatt-

ningshavare äro skyldiga att inom sina respektive förvaltningsområden tillhandagå stads-

kollegiet med upplysningar samt. då så påfordras, även föredraga ärende inför kollegiet.

Stadskollegiet biträdes vid fullgörandet av sina uppgifter av stadskansliet och statistiska

byrån. Som chef för kansliet fungerar kanslichefen, vilken jämväl tjänstgör som stadsfull-

mäktiges sekreterare. Statistiska byrån förestås av en byråchef.

Vid stadskollegiets sammanträden äger kanslichefen deltaga i överläggningarna men ej i

besluten, med rätt för honom att få sin mening antecknad till protokollet. Enahanda rått

tillkommer chefen för statistiska byrån i alla ärenden, som äro att hänförs till byråns arbets-

uppgifter eller i övrigt äro av statistisk natur. Vid stadskollegiets sammanträden föres proto-

koll, som justeras i den ordning kollegiet bestämmer och senast vid nästa sammanträde.

Stadskollegieinstitutionen bygger sålunda på vad man kan säga det >>blandade» system, som

inom förvaltningen i Göteborg förut praktiserats, nämligen med tjänstemän som chefer och

föredragande och förtroendemän som beslutande myndighet. Med hänsyn till den arbets-

börda, som givetvis kommer att påvila dessa förtroendemän, har det ansetts lämpligt att
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ställa ett belopp av 24.000 kr. till kollegiets förfogande för att i mån av behov användas

som ersättning ät kollegiets ordförande och ledamöter för särskilda uppdrag och utredningar.

Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av K. 8. den l5 januari l932.

 

Ordförande Thorburn, B e r t il William, Civilekonom,

Fagerberg, ] 0 h n Artur, Förrådsförestån— åligga” Stadsfzs andre V' ordf., f' 07;

dare, Stadsf, f.98; led. 33—50, Ordf. 47—. Hansson, Gustav R u n e, Spårvägsman,

Vice ordförande Stadsf, f. lZ; 47—50. '

Holmberg, N ; l 5 Gösta, Redaktör, Stadsfzs Hennkson. Carl T 0 r ste n. Redaktör.

förste v. ordf., f. 02; led. 35—40, 43—44, Stadst. f. 06; 47—50.

47—50, v, Drag 47—_ Leandersson, John l w a r, Kamrerare.

.. Stadsf, f. 90; 48—50.
Ledamöter R U'

, ' _" ' 1" , 5 d (: _ e tsarer

”3553 äääfååäåf ove'a'a'e ta 5 s Olsson, Fritzcunnar, Avläsarc,f.94;49——.

Hansson, G ,, s t af H & ,, r y_ Civilingenjör, Kristenson, S v e n Alfred, Kontorsskrivare,

Stadsf, f. 94; 39—50. f— 03; 49_-

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel. Arbets- Suppleanter

chef, Stadsf., f. 00; 37—50. Bäck, Lars Felix, Svetsare, f. lZ; 47—.

Westergren, B r o r Hugo Wilhelm, Om- Andersson, Bror Erland T a g e, Konfektyr-

budsman, Stadsf, f. 94; 39—50. arbetare, f. 08; 49-—.

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn- Beträffande stadskollegiets funktionärer se

dare, Stadsf, f. 00; 4l—50. nedan under stadskansliet o. statistiska byrån.

Stadskansliet

Bärsbyggnaden, Östra Hamngatan 21 . Expeditionstid kl. 9—1'6. lördagar kl. 9—14. R! 13 6210.

Som chef för kansliet fungerar kanslichefen, vilken jämväl tjänstgör som stadsfullmäktiges

sekreterare och tillsättes av stadsfullmäktige i den ordning, som de själva närmare bestämma.

Kanslichefen åligger bl. a. att vid stadskollegiets sammanträden föredraga de ärenden, som

blivit av honom utredda. Sekreteraren ombesörjer protokollsföringen vid kollegiets samman-

träden, expedierar kollegiets skrivelser, verkställer och föredraget hos kollegiet utredningar

i de ärenden, som överlämnas åt honom.

 
l sin egenskap av stadsfullmäktiges sekreterare åligger det kanslichefen bl. a. att föra pro-

tokoll vid stadsfullmäktiges sammanträden och i samband därmed tillse, att alla yttranden

upptecknas av stenograferna och sedan genom kansliets försorg tillställas vederbörande

talare för granskning. Protokollet hålles på kansliet tillgängligt för allmänheten, och envar

äger att därav taga avskrift och få denna bestyrkt. Till göromålen i övrigt bör att uppsätta

och expediera beslut, ombesörja brevväxlingen ävensom förandet av diarium, registratur,

donationsförteckning och andra erforderliga anteckningar, vårda arkivet och biträda ord-

föranden vid utarbetandet av föredragningslistan. Med biträde av kansliets övriga personal

ombesörjer kanslichefen tryckning av protokoll, yttranden och handlingar.

Stal för år 1950: Nettoutgifterna för stadskansliet, vari jämväl ingå tryckningskostnader

m. rn. för stadsfullmäktige, belöpa sig till 636.045 kr. För täckande av överskridna anslag till

stadens olika styrelser har dessutom anslagits l milj. kr.

Författningar m. m. Arbetsordning för stadsfullmäktige den l3 november l930 med vissa

ändringar den l9 november l936. Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av

länsstyrelsen den l5 januari l932.

Kanslichef (Cb lg) Kanslz'sekrelerare (Ca 35)

Mottagningslid kl. 11—43. R! 130768. Maltagningstid kl. 11—13. Rt 130737.

Johnsson, John 0 l 0 f, ]. K., Stadsfa sekt.. Dunberger, E r i c Gustaf Gillis, _] . K.,

f. 86; (26) 32. f. 95; 32.
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Kanslibiiräde (Ca l5) Andre vaktmästare (Ca l3)

Peåerson, l ngebo rg Linnéa Sofia, f. 98; Abrahamsson, F i l i p Henry Wilhelm.

Förste vaktmästare (Ca l7)

Henning, Axel, f. 89; (l6) 32.

Dessutom ett första kontorsbiträde (Ca B)

och ett skrivbilröde (Ca 6).

 

Statistiska byrån

Östra Hamngatan 28. Expeditionsiid kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—14. R! 11 75 26.

Den 23 maj l90l uppdrogo stadsfullmäktige åt en permanent kommitté, benämnd kom-

mittén för Göteborgs stads kommunalstatistik, bestående av stadsfullmäktiges ordförande,

vice ordförande och sekreterare, att utgiva årliga kommunalstatistiska redogörelser.

Utom utgivande av förenämnda redogörelser, under namnet Statistisk Årsbok för Göteborg,

hade kommittén att fullgöra flera särskilda av stadsfullmäktige meddelade uppdrag. Bland

dessa märkas anskaffande av en särskild öosiaclsslatistik för staden, utgivande av fortsätt-

ning av publikationen Donationer i Göteborg samt Kommunal författningssamling för Göteborg

med därtill hörande tilläggshäften m. m.

Med anledning av de alltjämt ökade arbetsuppgifterna, beslöto stadsfullmäktige den l3 de-

cember l9l7 en omorganisation, som i huvudsak gick ut på att hos kommittén skulle anställas

en fackutbildad statistiker med erforderliga biträden. samt att kommittén fr. o. m. är l9l8

skulle utgöras av tre ledamöter och två suppleanter, alla valda av stadsfullmäktige för en tid

av tre år. Fr. o. rn. den l mars l9l9 utgjordes kommittén i stället av fem ledamöter. Den av

stadsfullmäktige sålunda beslutade omorganisationen genomfördes den l april l9l8, från

vilken dag stadens statistiska kontor trädde i funktion.

Bland de senare tillkomna arbetsuppgifterna märkas övertagandet av handelsstatistiken från

handelskammaren l924 och utgivandet av en årlig kommunalkalender från l929 samt en ny

kommunal författningshandbok för Göteborg, vars första del utkom l938 och andra del l94l .

Med stadskollegiets inrättande indrogs kommittén och dess arbetsuppgifter överflyttades

å stadskollegiet med statistiska byrån som verkställande organ, som även har sig ålagt vissa

arbetsuppgifter för kollegiets generalplaneberedning (se kap. Xzå).

Stat för år 1950: Nettoutgifterna för statistiska byrån uppgå till 98.97l kr.

Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av länsstyrelsen den

l5 januari l932, t. v._ tillämpliga delar av reglementet för den indragna kommittén för

stadens kommunalstatistik samt instruktion för stadens statistiker.

Litteratur: G är a n s s 0 n, We r n e r, Göteborgs kommunalstatistik, Några minnesord med

anledning av statistiska byråns 25-årsjubileum l943.

Byråchef (Cb lZ)

Mottagningstid kl. 10—12. R! 13 7522.

Göransson, W e r n e r, F. l..., f. 88; (18) 32.

Åleluarie (Ca 26)

Rl 13 75 29.

Westman, Johan A l v a r, Pol. mag., f. l5; 46.

Förste kontorist (Ca l3)

Rt 11 75 26.

Andersson, T 0 r s t e n Johannes, f. lö; 49.

Kontorist (Ca l3)

R! 11 75 26. Kommunalkalendem.

Sörhed, Thyra Maria, Fru, f. 05; 40.

Första kontorsbilräde (Ca l3)

R: I; 75 26. Statistisk Årsbok.

Setterberg, A n n a Linnéa, Fru, f. 02; 40.

Dessutom ett kontorslaitröde (Cg 8) samt

extra biträder: i mån av behov. 
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X. SPECIALSTYRELSER

1. Drätsel, byggnads- och brandväsende m. m.

Drätselkammaren

Norra Hamngatan 14 (f d. Carlanderska huset). Expeditionstider, lokaler och telefon se nedan.

Borgerskapets äldste ingingo år l8l8 till magistraten med en skrivelse, däri de — med

erinran att i Stockholm och Gävle inrättats särskilda drätselkammissioner —— framhöllo nyttan

och behovet av en sådan kommission här i staden. Vid skrivelsen fogades ett fullständigt

förslag till reglemente för den tilltänkta kommissionen. Då magistraten ansåg, att den före-

slagna kommissionen »tjänligen organiserad» kunde och borde bliva till nytta för staden,

men ej var tillfredsställd med sammansättningen av ledamöterna i denna kommission, upp-

gjordes nytt förslag av magistraten. Båda förslagen insändes till Kungl. Maj:t, som i utfärdat

reglemente av den Zl maj l8l9 i huvudsak biträdde den av magistraten uttalade meningen.

Drätselkommissionen skulle, under landshövdingens ordförandeskap, bestå av tre ledamöter

ur borgerskapet, valda vid allmän rådstuga, samt tre ur magistraten, bland vilka politiborg-

mästaren var självskriven och förde ordet i landshövdingens frånvaro. Kommissionen hade

sig ålagt att >>bevaka och förvalta stadens medel och räntor så till inkomster som utgifter

samt att besörja om redogörelsen därför och kontrollera däröver»). Genom kungl. förordningen

om kommunalstyrelse i stad av den 2l mars l862 upphävdes magistratens rättighet att till-

sätta halva antalet ledamöter i kommissionen, som från och med år l864 erhöll benäm-

ningen drätselkammare.

Enligt för drätselkammaren den ll december l863 fastställt reglemente skulle kammaren

bestå av sex ledamöter jämte suppleanter utsedda av stadsfullmäktige, de förra för tre är

varje gång men de senare för endast ett år. De kammaren enligt reglementet ålagda upp-

gifterna voro mycket vittomfattande. Kammaren skulle sålunda bl. a., där ej viss förvaltning

uppdragits ät särskild styrelse, förvalta stadens fasta och lösa egendom, rörligt kapital och

inkomstgivande rättigheter jämväl i vad som avsåg stadens hamn ävensom medel, som staten

beviljat staden samt medel. som influtit genom skatter. Kammaren skulle vidare pröva in-

komna ansökningar om friköp av tomter samt besluta om godkännande ifråga om överlåtelse

av s. k. ständig besittningsrätt. Dessutom hade kammaren sig ålagt att utöva tillsyn över

gatubelysningen, varjämte kammaren år l896 övertog inkvarteringskommissionens åligganden

(se under stadsfullmäktige), likaså förvaltningen av stadens hövåg. Visserligen befriades

kammaren s. å. från att befatta sig med ärenden, som rörde stadens hamn och gatubelysning,

men dess arbetsbörda växte dock i sådan grad, att det visade sig nödvändigt att omorganisera

densamma. _lämlikt av stadsfullmäktige den 4 juni l9l4 antaget och av konungens befall-

ningshavande den 7 oktober samma år fastställt reglemente uppdelades drätselkammaren

på två avdelningar sålunda, att varje avdelning bestod av sju ledamöter och tre suppleanter.

! samband med den omorganisation av den centrala förvaltningen, som nedan omförmäles.

antogs av stadsfullmäktige nytt reglemente för stadens drätselkammare, vilket reglemente

fastställdes av länsstyrelsen den l4 juni l932. Enligt detta reglemente har organisationen

på två avdelningar, finansavdelning och fastighetsavdelning. bibehållits med vardera sin
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styrelse på sju ledamöter och tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljas av stads-

fullmäktige särskilt till varje avdelning, ledamöterna för tre och suppleanterna för ett år.

Dessutom utse stadsfullmäktige årligen l4 revisorer och lika många suppleanter för dem.

Av revisorerna bör åtminstone en vara av handelskammaren eller på annat av Kungl. Maj:t

godkänt sätt auktoriserad som revisor. De båda avdelningarna välja inom sig å första

sammanträdet varje är ordförande och vice ordförande. Ordförandeskapet i samfällda

drätselkammaren utövas växelvis av ordförandena i första och andra avdelningarna med

ombyte varje år.

De ledande funktioner, som från början varit avsedda för magistraten, kommo så småning-

om att åtminstone delvis övertagas av drätselkammaren. dit alla viktigare ärenden remitte-

rades, innan de slutbehandlades i stadsfullmäktige. Någon fullständig enhetlighet kunde

dock icke ernäs redan på grund av den inom drätselkammaren genomförda arbetsfördel-

ningen och det förhållandet, att själva budgetsbehandlingen sedan länge handhafts av en

särskild, av stadsfullmäktige tillsatt budgetsberedning. Visserligen befästes drätselkammarens

centralställning inom förvaltningsorganisationen ytterligare genom den nya lagen om kom-

munalstyrelse i stad, som trädde i kraft den l januari l93l. Däri stadgas nämligen bl. a..

att alla frågor (utom valärenden) även om de förberetts av någon speciell styrelse skulle

passera drätselkammaren eller allmänt beredningsutskott.

Lagens senare alternativ, ärendenas behandling genom allmänt beredningsutskott, har som

ovan nämnts redan tidigare tillämpats i Göteborg beträffande själva budgetsbehandlingen.

Och då stadsfullmäktige gingo in för en centralisering av stadens administration, valdes

denna senare linje. Sålunda beslöto stadsfullmäktige den 17 december l93l att inrätta en

kommunal centralstyrelse, benämnd stadskollegium, vilket skulle börja sin verksamhet den

l februari l932. Härigenom har drätselkammarens uppgifter begränsats till att huvudsak-

ligen vara av förvaltande natur. Första avdelningen fungerar sålunda närmast som en pen-

ningeförvaltande styrelse, medan andra avdelningen handhar fastighetsförvaltningen. (Angå-

ende den i samband härmed beslutade arbetsutjämningen mellan de båda avdelningarna, se

under resp. avdelningar.)

Författningar m. m. Kungl. förordningen om kommunalstyrelse i stad den Zl mars l862

samt lagen den 6 juni l930 om kommunalstyrelse i stad med därtill hörande författningar.

Reglemente för Göteborgs drätselkammare, fastställt av K. B. den Vi juni l932 med däri

sedermera gjordaändringar. Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av läns-

styrelsen den l5 januari l932.

Samfällda drätselkammaren

Samfällda drätselkammaren behandlat huvudsakligen endast ärenden, som uttryckligen

till hela drätselkammaren hänskjutas av stadsfullmäktige, av någon av kammarens avdel—

ningar eller av offentlig myndighet. Den sammanträder antingen då tjänstförrättande ord-

föranden så finner erforderligt, eller då framställning därom göres av endera avdelningen.

Första avdelningens sekretariat tjänstgör tillika som sekretariat för samfällda drätselkammaren.

Senaste nyval avser perioden "348—50.

Reglemente för Göteborgs drätselkammare fastställt av K. B. den l4 juni l932.

Ordförande Övriga ledamöter

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Arbets- (se nedan under resp. första och andra av-

chef, Stadsf, f. 00. delningarna).

Vice ordförande Sekretariat

Fagerberg, ] 0 h a Artur, Förrådsförestån- (se nedan under första avdelningens kansli—

dare, Stadsf, f. 98. och ombudsmannabyrä).

 



 

___—'i

Drätselkammarens första avdelning öl
 

Drätselkammarens första avdelning

(Avdelningen sammanträder ( regel varje helgfri tisdag kl. 13.)

Avdelningen handhar stadens centrala penningförvaltning samt bereder och handlägger

dithörande ärenden. Härav följer att avdelningen bl. a. skall tillse, att debitering och upphörd

av skatter verkställas på behörig tid ävensom att tolagsersättning och provisioner på bestämd

tid inflyta. Hårjämte tillkommer avdelningen att handhava uppbörden av och kontrollen över

nöjesskatten samt handläggning av nöjesskatteärenden i övrigt. Avdelningen har även att grans-

ka och besluta om inkommande räkningar samt fullgöra vederbörligen beslutade utbetalningar

från stadskassan. För den händelse disponerade medel för sådana utgifter icke äro tillgängliga.

äger avdelningen, att utan stadsfullmäktiges hörande med bindande verkan för staden upp-

taga lån eller annorledes anskaffa nödiga medel, inom ramen för stadens underställningsfria

lånerätt. Vidare ombesörjer avdelningen bokföring för drätselkammarens hela förvaltning

ävensom en summarisk redogörelse för de till drätselkammaren redovisningsskyldiga särskilda

styrelsernas förvaltning. Räkenskaperna skola avslutas så tidigt, att de äro tillgängliga för

revision före den l april påföljande år. Förslag till utgifts- och inkomststat skall före november

månads utgång uppgöras av magistraten efter hörande av avdelningen eller särskild av stads-

fullmäktige därför tillsatt beredning i vilken sistnämnda egenskap stadskollegiet numera

fungerar (jfr ovan). För detta ändamål skola de styrelser, nämnder eller personer, vilka

staden för särskilda förvaltningsbestyr tillsatt. enligt magistratens beslut den 27 april l946

senast den 20 augusti varje år till avdelningen inlämna sina speeialförslag över utgifter och

inkomster för det nästföljande året. Avdelningen har skyldighet att i sitt förslag till utgifts-

och inkomststat upptaga de anslag, varom andra avdelningen gjort framställning.

Drätselkammaren förvaltar därjämte enligt uppdrag av stadsfullmäktige större delen av

till staden donerade medel. Sålunda uppgå de under drätselkammarens förvaltning stående

 
donationsmedlen till cirka 26 milj. kr. Ränteavkastningen från en del av ifrågavarande

fonder överlämnas av drätselkammaren till de styrelser, som äga att utdela desamma. l

vissa fall utse stadsfullmäktige särskilda revisorer för granskning av räntemedlens använd—

ning. Över användningen av avkastningen från en del, särskilt av de större donationerna.

som i vissa fall enligt gällande bestämmelser skola innestå, tills de uppgått till visst belopp,

besluta stadsfullmäktige själva (se närmare under kap. Xll).

Första avdelningen är numera även organ för bostadsfrågans beredning samt för utförande

av ny- och ombyggnader, som ankomma på drätselkammaren. Därjämte omhänderhar första

avdelningen förvaltningen av stadens eldsläckningsverk, auktionsverk och hövåg samt fr. o. m.

den l juli l946 även stadens uppbördsverk.

Utöver vad ovan sagts åligger det första avdelningen att bereda och handlägga alla sådana

under drätselkammarens förvaltning hörande eller till drätselkammaren hänskjutna ärenden,

vilka icke tillhöra drätselkammaren samfällt eller andra avdelningen.

För den avdelningen underlydande förvaltningen och utredningsapparaten finnes en ge—

mensam chef, kanslichefen, som har att leda och ansvara för allt utredningsarbete hos av-

delningen samt principiellt föredraga samtliga ärenden hos avdelningen. Så länge den nu-

varande chefen för byggnadstekniska byrån innehar sin nuvarande befattning skall han

emellertid äga att själv inför avdelningen föredraga till hans byrå hörande ärenden och även

i övrigt hava den självständiga ställning, som blivande, ännu ej fastställt reglemente för drätsel-

kammaren kan komma att föreskriva.

Såsom beredande och verkställande organ finnes hos avdelningen inrättade en kansli-

ocfz omöudsmannabyrå med en byråchef som chef," ett drätselkontor med en drätselkamrerare
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som chef, en byggnadsteknisk byrå med en byråchef som chef. en egnahemsåyrå med en

egnahemschef som chef och ett stadsrevisorskontor med en stadsrevisor som chef.

Stal för år 1950: Nettoutgifterna för drätselkammarens första avdelning belöpa sig till

890. l80 kr

Rör/attnmgar m.m. Reglemente för Göteborgs drätselkammare, fastställt av K. B. den

l4juni l932. Av drätselkammaren antagna instruktioner för kansli- och ombudsmanne-

byrån, drätselkontoret och byggnadstekniska byrån.

Ordförande

Ericson, S ve n Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, Stadsf., f. 00: suppl. 3l, led. 33—50,

Ordf. 47—.

Vice ordförande

Holmberg, N i l 5 Gösta, Redaktör, Stadsfzs

gösrs—t—e v. ordf., f. 02: led. 47—50, v. Ordf.

Övriga ledamöter

Gustafsson, Gustaf A l !) ert, Byggnads-

ingenjör. Stadsf., f.;9l (38), 39—50.

Berggren, Arne Tirriar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf, f. 07; suppl. 39, led.

4,2—50 Kassaf. 48—.

Tholin, Carl B e r t i l, Föreståndare, f. l0;

(44) 47—50.

Kristensson, E v a ! d Gösta, Sockerbruks-

arbetare, Stadsf, f. ll;led. 47—50, Suppl.

f. kassaf. 48—.

Allberg, Carl R a g n a r Fritiof, Handlande,

gåadsf" f. 0l; led. 48—50, Suppl. f. kassaf.

Suppleanter

Samuelson, E r i k Mauritz, Metallarbetare,

Stadsf., f. 04; 47—.

Eliasson, W i l l i a m Esaias, Kommunal-

arbetare, f. l3;

Pineus,KajLudvig Arbo, ]. K.. Dispaschör,

Stadsf, f. 05; 48—.

Revisorer

Nordelöf, lva r Oskar Konstantin, Aukt.

revisor, f. l0; 44—.

Olsson, Fritz C u n n a r, Avläsare, f. 94; 46—.

Ström, Anders johan Tage, Syssloman,

f. 0l; 46—.

Gregorson, Johan E r i c Wilhelm, Av-

delningschef, f. 97; 46—.

Dahlberg, Axel lwar, Elektriker, f. 89; 46—.

D?;lqvist, Fritz Alla n, Elektriker, f. ll  

Kristensen, Sven Alfred, Kontorsskri-

vare, f. 03; 8—.

Andersson, Bror Erland T a g e, Konfektyr—

arbetare, f. 08; 49—

Bäck, La rs Felix, Svetsare, f. l2: 49—.

Gustafsson, Carl ? e tt e r, Aukt. revisor.

f. 88; 49—.

Fredriksson, E v a l d Valter, Spårvägsman,

f. 08; 49—.

]arlöv,G u n n a r Vilhelm, Bankkamrerare

Stenberg, F r e d r i k Gustaf Natanael,

Bankkamrerare, f. 98; 50—

Åmåersson, S v e n Gustaf. Kontorist, f. l7;

4 —.

Suppleanter

Jönsson, Sven Arvid Christian, Revisor,

:

Ande—reson, C u n n a r. Ombudsman. f. 93;

Wilck,TorOscarJulius,Kamrer, f. 97; 46—.

Kullgren, Johan F ri t iof, Kontorist,

f. 92:4146—.

Kunze, G u s t af, Banktjänsteman, f. 02;

Selin, L a r s-E r i k Holger, Kontorsskri-

vare, f. 08; 49—.

Hansson, Eri k Vendel, Avdelningschef,

f. 07; 49—.

Treutiger, Carl Ossian. Civilekonom,

f. 22; 49—.

Pettersson, 0 s b 0 r n Alexios, Rörläggare,

f. l5; 49—.

Mattiasson, ] 0 h n Gustaf Vilhelm, Kran-

förare, f. 06; 49—.

Wahlberg, Karl Gustav (C ö sta), Kam—

rerare, f. 06; 49—

Victoria, Åke,]. K., Advokat, f. 09; 50—.

Ohlsson, ] ens Gustav Allah, Köpman,

. . 0—.

Wiålund, Karl Edwin, Konditor, f. 96;

Kanslichef (Cb lö)

Norra Hamngatan 14. Mottagningstid kl. 10—12 (ej tisdagar).

R! (växel) 1754 00.

Stenström, Y n g v e Romanus, ]. K.. f. 91; 45.

_
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Kansli- och ombudsmannabyrån

Drätselkammaren. Norra Hamngatan 14. Expeditionslid kl. 9—16. lördagar kl. 9—14.

R: (växel) 1754 00.

Byrån har till uppgift att bestrida kansli-, sekreterare- och ombudsmannagöromålen hos

samfällda drätselkammaren och första avdelningen samt att till föredragning bereda ärenden

av rättslig eller administrativ natur samt i övrigt de ärenden, vilkas beredning icke ankommer

på övriga avdelningen underlydande kontor. Förande av protokoll och diarier samt expedi-

tionsgöromål i övrigt ombesörias av sekreteraren och notarien.

Till kansli- och ombudsmannabyråns beredning och föredragning höra därjämte ärenden

rörande uppbördsverket (sid. 23), eldsläckningsverlget (sid. 99), auktionsverket (sid. HB) och

hövågen (sid. 'lOS).

Byråche] (Cl) 14) Sekreterare (Ca 29)

Mottagningstid kl. 10—12 utom tisdagar. Hellgren, L e " " a r f' -l K" f' 16; 49'

Notarie (Ca 26)Båth, R 0 h l, ]. K., f. 03; (45) 49.

Rundberg, G n s t af Fredrik, _l. K., f. 96:

Siadsombudsman (Ca 33) (30) 40.

Dahlgren, Carl l n g e, ]. K.. f. 05; (42) 49.

Stadsassessar (Ca 33)

Hedlund, Erik Gottfrid, ]. K., f. ll; 49.

Dessutom å en för kansli- och ombuds-

mannabyrån samt drätselkontoret gemen-

sam skriv- och registreringsbyrå ett första

kontorsåiträde (Ca l3), ett kontorsbitråde

(Ca ll) och ett första skrivöilräde (Ca 8). 
Drätselkontoret

Drätselkontorets uppgift är att under första avdelningen ombesörja de uppgifter, som

äro förenade med avdelningens handhavande av stadens centrala penningförvaltning samt

att bestrida härför erforderlig kassarörelse och räkenskapsföring. Å drätselkontoret ankom-

mande förvaltningsärenden handläggas på fyra avdelningar nämligen budgets- och bokförings-

avdelningen låne- och assuransavdelningen, löne- och pensionsavdelningen samt stadskassan.

Drätselkamreraren har att närmast under kanslichefen vara chef för drätselkontoret och

handhava det löpande kamerala arbetet samt biträda kanslichefen vid dennes handhavande

av ledningen av stadens lånepolitik och övrig finansförvaltning.

 
Drätselkamrcrare (Ca 28) ' mannabyrån samt drätselkontoret gemen-

_ sam skriv- och registreringsbyrå ett första

Johnson, Rudolf Leonard, f' 97' 47' kontorsbiträde (Ca 13), ett kontorsbiträde

Dessutom å en för kansli- och ombuds- (Ca ll) och ett första skrivbiträde (Ca 8).

 

Budgets— och bokföringsavdelningen

Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9— I4. RI (växel) 17 54 00.

Budgets- och bokföringsavdelningen upprättar bugdetsförslag för de förvaltningar, för

vilka det ankommer på drätselkammarens första avdelning att avgiva förslag, samt handhar

den bokföringsavdelningen åliggande bokföringen.

Stadsbokhållare (Ca 24)

 

Vakant.

Förste kammarskrr'vare (Ca l9)

Schedin, _lo h n Teodor. f. 98: 46.

första skrivbiiräden (Ca

Dessutom två konicrsbiträden (Ca ll), två

fem biträder:

(l Ce5, 2Cg4,2 Cg3)
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Låne- och assuransavdelningen

Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—14. Rl (växel) 1754 00.

Låne- och assuransavdelningen handhar bestyret med försäkringar av olika slag, med vilka

drätselkammaren har att taga befattning, förvarar värdehandlingar under den kontroll, som

må vara föreskriven, samt verkställer debitering av räntor och kapitalavbetalningar å ut-

lämnade lån rn. rn.

Registrator (Ca 24)

S 1" , B H ' £ 0]; 4 _ Dessutom en förste kontorist (Ca l4), ett

"'” ”v "" .- " " ' "g' ( ”50 kontorsbiträdc (Call) och fyra biträder: (z

Förste kammarskrivare (Ca l9) Ce 7, l Cg 5, l Cg 3).

Levin, L a r 3 Erik, f. l9; 50.

Låna och pensionsavdelningen

Expeditionslid kl. 9—16, lördagar kl. 9—14. Rl (växel) 175400.

Löne- och pcnsionsavdelningen upprättar avlönings- och pensionslistor m. m. för stadens

befattningshavare och f. d. befattningshavare hos drätselkammaren, magistraten, stadsfull-

mäktige, eldsläckningsverket, auktionsverket m. fl.

CDessutom ett första kontorsbiträde (Ca l3),

 
F57.518 kammarskrivare (Ca lg) ett första skrivbiiröde (Ca 8) och två biträder!

Edqvist, K a rl E rik, f. lZ; 50. (Ce 5, Cg 3).

Stadskassan

Expeditionslid kl. 10—15, lördagar kl. 10—13. Rl (växel) 1754 00.

Chef för stadskassan är stadskassören. som verkställer utbetalningar från stadskassan

och uppbär dess inkomster. Alla in- och utbetalningar registreras i kassaapparat. Stadskas-

sören för kassabok, vars överensstämmelse med kassabehållningen dagligen kontrolleras av

stadsrevisorn eller av denne utsedd befattningshavare.

Sladskassör (Ca 24)

Westermark, E r i k Reinhold. Civileko-

nom. f. 9l; 34.

Dessutom två kontorsbr'träden (Ca ll).

 

 Byggnadstekniska byrån

(Arkitektbyrån)

Postgatan 8. Expeditionslid kl. 9—1639, lördagar kl. 9—15. Rt (växel) 1754 00.

Byggnadstekniska byrån utgiorde tidigare under namn av arkitektbyrån en avdelning av

stadens fastighetskontor och sorterade under drätselkammarens andra avdelning. l samband

med centralförvaltningens omorganisation år l932 överflyttades byrån till första avdelningen.

Fr. o. m. är l945 benämnes byrån byggnadstekniska byrån. Dess uppgift är att utöva led-

ning över de husbyggnadsföretag, som handhavas av drätselkammaren, att svara för vården

av under drätselkammarens första avdelningsförvaltning stående byggnader, att vara avdel-

ningens organ för bostadsfrågors beredning ävensom att i övrigt verkställa teknisk utred-

ning i ärenden, som falla under avdelningens förvaltning. Byggnadstekniska byrån har

fördenskull att upprätta ritningar och arbetsbeskrivningar för vissa av avdelningens bygg-

nadsföretag. att granska ritningar och beskrivningar. som av konsulterande arkitekter och

ingeniörer upprättas för sådana byggnadsföretag samt att omhänderhava arbetsledning och

kontroll över desamma. Byrån upprättar förslag till län och understöd åt bostadsbyggnads—

verksamhet samt utövar kontroll över densamma. Sedan drätselkammarens första avdelning

_
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av stadsfullmäktige utsetts till förmedlingsorgan för statens byggnadslånebyrå (numera kungl.
bostadsstyrelsen), handläggas även huvuddelen av de därmed sammanhängande frågorna
av byggnadstekniska byrån. Byrån utgör remissorgan för behandling av husbyggnadsför-
slag, vilka framläggas av andra stadens styrelser och verk.

Byråchefen, som är chef för byggnadstekniska byrån, skall närvara vid samfällda drätsel-
kammarens och drätselkammarens första avdelnings behandling av till byrån hörande ärenden
och är då skyldig lämna de upplysningar, varom han anmodas, med rätt för honom att därvid
få sin mening antecknad till protokollet. Byråchefen fungerar även såsom föredragande i
den av drätselkammarens båda avdelningar gemensamt tillsatta bostadskommittén.

Byråchef (Cb l4)

Mottagningstid kl. 10—12 utom tisdagar.

Stendahl, Gerdt Gustaf Hakon, Arki-

tekt SAR, f. 84; 32

Expeditionen

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Friedmann, A ] b e r t, f. 00; 49.

Ett kontorsbiträde (Ca l l), två kontorsbiträ-

den (Ce lll) samt en kontorsvakt.

Utredningsavdelningen

Utredningsavdelningen verkställer granskning av byggnadsärenden, vilka remitteras till
byggnadstekniska byrån för yttrande, och utför andra byggnadstekniska utredningar av mera
allmän natur.

Förste arkitekt (Ca 33)

Samuelsson, G u s t a f Emanuel, Arkitekt

SAR, f. H; 50.

Ingenjör (Ce 27)

Thomark, Karl T h 0 re Kristian, Civil-

ingenjör, f. 15; 44.

R i : k 0 n t o r e t

Ritkontoret upprättar ritningar och arbetsbeskrivningar. huvudsakligen till byggnads-
företag, vilka utföras för drätselkammarens första avdelnings räkning, samt biträder vid gransk-
ning av ritningar, vilka för avdelningens räkning upprättas av privata” arkitekter.

Byråarkitekt (Ca 3l)

Nettelbladt, Karl Gustaf Åke. Arkitekt

SAR, f. Ol; 45.

Arkitekt (Ca 26)

Sellman, Olof, Arkitekt SAR, f. 90;
(32) 46.

Underingenjörer (Ca 2l)

Dablhielm Karl Eri k, f. 02: 46.

Rundberg, Ernst. f. 99; 46.

Tekniker (Ce l8)

Ånås, John F i l i p, f. l2; 46.

Malm, Axel H e n r y, f. 07; (46) 47.

En kontorsvak! samt tillfälligt anställd

personal.

Byggnadsavdelningen

Byggnadsavdelningen handhar ledningen och kontrollen över byggnadsarbeten å företag,
vilka uppföras för drätselkammarens första avdelnings och vissa till avdelningen knutna
byggnadskommitte'ers räkning. Övervägande delen av dessa arbeten utföras å entreprenad.
Byggnadsavdelningen svarar även för vården av under drätselkammarens första avdelnings
förvaltning stående byggnader.

Årbetsclief (Ca 3l)
Hammarstrand, H 3 r r y, Civilingenjör.

f. 93; (35) 44.

Kontrollant (Ca 28)
Bi;olå153rg4,6Karl Gustaf (C i d d e), ingenjör.

Kontrollant (Ca 26)
Engholm, Gösta, ingenjör, f. 00; 49.

Ingenjör (Ce 25)

Nilsson,4g u r t Erik Harry, Civilingenjör,

f. l9

Kontrollant (Ca 26)

Andersson, T 0 r bj ö r n, ingenjör. f. 06; 50.

Kontrollant (Ce 22)

Andersson, ] 0 h n Wilhelm, f. 05; 47.
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Kontrollant (Cg 20) Dessutom tillfålligtanstålldo byggnadskon-

Karlsson, Karl c u n n a r, ;. l9; 49. trollanter.

Låneavdelningen

Låneavdelningen handlägger ärenden i samband med stadens stödåtgärder till bostads-

byggnadsverksamheten, såväl i vad den avser kommunens egen stödverksamhet i form av lån,

borgensåtaganden och dylikt som även förmedling av statliga lån och bidrag. i detta hän-

seende har låneavdelningen att granska ansökningar om lån, upprätta förslag tillavdelningens

beslut och yttranden i de olika låneärendena samt att utöva teknisk och ekonomisk kontroll

över byggnadsföretagen i fråga.

Föreståndare (Ca 28) Tekniker (Ce lö)

Andersson, Anders 0 3 c & r, Byggmästare. Antonsson, Sven A r n e Valdemar, f. 23; 49.

(* 83; (%)247' _ g (C 25) Kontorsskrivare (Ca 15) f 6 '

xramenjor e Dahlkvit,F kB' h ,.l:

Tholén,Olof Birger.Civilingeniör, f. l3;46. 49 s ”” "g" lo ”""es

.. Försteassistent (Ca 2l) Ranfors, Folke Gunnar, f. 22; 49.

Sjöström, E ”k Viktor, f— Gl? 46- Dessutom två ritare l (Cgl3), ett första

Tekniker (Ca l9) kontorsbitröde (CelZ). två ritbitråden l (Cg 7)

Andersson, B e n gt Gustaf, f. 22; 49. samt tillfälligt anställd personal.

Egnahemsbyrån

Genom stadsfullmäktiges beslut den l5 iuni l933 uppdrogs åt drätselkammaren, å första

avdelningen. att medelst en särskild delegation, småstugedelegationen, leda och övervaka

byggandet av cirka 230 egna hem. 5. k. småstugor, inom visst område i stadsdelen Bräcke

å Hisingen. Verksamheten skulle bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de rikt-

linjer, som efter studier av motsvarande verksamhet i Stockholm uppdragits av en beredning,

tillsatt för detta ändamål med anledning av en motion av stadsfullmäktiges dåvarande ord-

förande, numera landshövding Malte Jacobsson.

Under åren l934—49 hava sammanlagt 2.543 egnahem, friliggande hus och radhus, upp-

förts med ett fastighetsvärde av cirka 53 mili. kr. Egnahemmen äro uppförda på följande om-

råden: Bräcke l934—35 227, Fräntorp l936 och l938 442, Utby l937, l944——47 858, Pölsebo

(intill Bräcke) l939 och l943 239, Tolered l94l—43 Zl l, Kyrkbyn l946 207, Kungsladugård

l944—45 l8, Kålltorp l943—46 37, Vidkärr l947 l9, Fiällbo l948 lll och Fjällbo 1949 l74.

Av totala antalet äro 93 egnahem åren l939—46 uppförda för mindre bemedlade. barnrika fa-

miljer, vilka erhållit statliga bostadsanskaffningslån och statliga tilläggslån, varjämte de er-

hålla statliga familjebidrag för bostadskostnadernas nedbringande. För de övriga hava botten-

lånen lämnats av bankinrättningar och intill l943 ha sekundärlånen lämnats av staden som

amorteringslån på 25—30 år. Under åren l943—47 har finansieringen skett med bottenlån i

bank, statliga tertiärlån samt kommunala, räntefria tilläggslån. Från l948 sker belåningen med

bottenlån i bank jämte statliga egnahemslån, vilka senare äro förknippade med s. k. familie-

bostadsbidrag, vilka under bl. a. vissa inkomstförhållanden utgår till familjer med minst två

minderåriga barn. Dessa egnahemslån ersätta bl. e. de tidigare bostadsanskaffningslånen.

Verksamheten handhaves av en särskild byrå, bestående dels av den centrala byrån, om-

fattande expedition, kameral avdelning och ritkontor, dels av instruktörs- och förrådskontor å

arbetsplatserna. Å den centrala byrån äro anställda egnahemschef. assistent och kamrer

jämte teknisk och kameral personal.

Stadens kostnader för administrationen täckas av byggnadsverksamheten. Byråns tidigare

namn, småstugebyrån, ändrades l944 till egnahemsbyrån.

 

 

X
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Egnahemsdelegationen

Ericson Sven Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, étadsf., (. 00; Ordf.
Gustafsson, Gustaf Albert, Byggnads-

ingenjör, Stadsf., f. 9l; v. Ord .

Holmberg, N i l 3 Gösta, Redaktör, Stadsfzs

förste v. ordf., f. 02.

Egnahemsbyrån

Postgatan & Expeditionstt'd kl. 9—16.30. lör-

dagar kl. 9——15. Rt (växel) 1754 00, då

växeln är stängd 17 27 53.

Egnahemsclief (Ca 33)

Norgren, Oscar H e r m a n Emanuel, Ar—

kitekt SAR, f. 96; 43.

Assistent (Ce 27)

Victoria, John G u n n a r Adolf, Civilin-

genjör, f. lO; 44.

Kamrer (Ce Zl)

Rosén, Å ke, f. 06; 46.

Undertngenjör (Ca Zl)

Lindholm, B ro r Herman, f. l2; 47.

Tekniker (Ce l8)

Ekelöf, C U 5 t a f Napoleon, f. 99; 46.  

Förste kontorsskrivare (Ca l7)

Lagerqvist, Frans ] o s e f, f. 97; (36) 47.

Kontorsskrivare (Ca l5)

Andréasson, A rne Manfred, f. l8; 47.

Förste kontorist (Ce l2)

Dimming, P e r Gustaf, f. ll; 47.

Kontorsbiträcle (Ce H))

Johansson, Lizzie lre'ne, Fru,

(41) 45.

Instruktörer (Ca Zl)

Tengberg, Walte r Oscar Birger, f. ll;

(35) 47.

Eriksson, Ni ls Erik, f. 98; (36) 48.

Instruktörer (Ca 20)

Momats, A n d e r s Sigfrid, f. 03; (37) 48.

Backhans, A n d e r 5, f. 02; (37) 48.

Förrådsföreståndare (Ce l5)

Hjem, l'l an 5 Viktor, f. 00; 34.

Bitr. förrådsföreståndare (Ce l3)

Seevers, T h 0 r Einar, f. (ll; (45) 47.

Kontrollant (Ca l3)

Hellström, Carl E v a l d, f. 95; (36) 48.

Dessutom ett första skrivbiträde (Ce 7),

extra kontorspersonal samt instruktörs- och

förrädspersonal.

f. 22;

Stadsrevisorskontoret

Drätselkammaren, Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—14.

Rt (växel) 1754 00.

Chef för stadsrevisorskontoret är stadsrevisorn, som verkställer granskning av räkenskaperna
för drätselkammarens förvaltning och därvid har att tillse, att upphörd vederbörligen inlevere-
ras och att alla kassarapporter, redogörelser, uppbördslängder och debiteringar överensstämma
såväl med varandra som med gällande taxor och bestämmelser. Beträffande utgifterna skall
kontrolleras, att de äro vederbörligen beslutade och verifierade. Stadsrevisorn granskar och
annoterar även alla inkommande räkningar, van/id särskilt tillses att de överensstämma med av-
slutade kontrakt o.dyl. Stadsrevisorn handhar därjämte kontroll och debitering av nöjesskatten.
Genom årlig inventering skall stadsrevisorn kontrollera riktigheten av lämnade uppgifter

om drätselkammarens förråd m. m. och stadens eldsläckningsmateriel.

Stadsrevisor (Ca 28)

Mottagningstid kl. 10—15.

Landahl, Ma u rit 2 Wilhelm. f. 9l; 26.

Revisor (Ca 24)

Olsson, G 6 s t a Bertil, f. 02; (45) 50.

Revisorsassz'stent (Ca l9)

Strandin, S v e n Lennart, f. l l; 46.

Dessutom en kontorist (Ca l3), tre kontors-

biträden (Ca ll). ett biträde (Ca 6) och två

skrivbiträden (Cg 3).
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Drätselkammarens andra avdelning

(Avdelningar sammanträder i regel varje helgfri tisdag kl. 13.)

Denna avdelning ombesörjer stadens fastighetsförvaltning. i den mån densamma icke är

anförtrodd andra stadens styrelser, samt har i enlighet därmed att handlägga frågor om för-

värv åt staden av fast egendom, avyttring och upplåtelse (utarrrendering, uthyrning, tomt-

rättsupplåtelse m. m.) av staden tillhörig fast egendom samt underhåll och vård av sådan

egendom. Vidare har avdelningen att handlägga frågor angående inkorporering, stadsplan

och tomtindelning och utläggning av gator med ledningar samt trafiklinjer inom stadsom-

rådet. Avdelningen handlägger ävenledes frågor om tomtägares skyldighet att bidraga till

stadens gatukostnad. Dessutom verkställer avdelningen utredningar i åtskilliga till fastig-

hetsförvaltningen ej hörande ärenden, som av stadsfullmäktige eller stadens styrelser m. fl.

remitteras eller hänskjutas till avdelningen. l bokföringshänseende har avdelningen att

tillse, att till staden av dess jord och byggnader utgående arrenden, hyror eller andra av-

gifter vederbörligen debiteras och indrivas.

Såsom beredande och verkställande organ finnes hos avdelningen inrättat ett fastighets-

kontor, uppdelat på sätt som nedan framgår.

Stat för år 1950: Nettoutgifterna för drätselkammarens andra avdelning belöpa sig till

500.428 kr.

Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs drätselkammare, fastställt av K. B. den

l4 juni l932. lnstruktion för Göteborgs stads fastighetskontor,_ antagen av drätselkammarens

andra avdelning den 27 oktober l936 med däri sedermera vrdtagna ändringar.

 
Ordförande

Fagerberg, ) 0 h n Artur, Förrådsförestån-

dare. Stadsf. f. 98; suppl. 3l , led. 33—50,

Ordf. 33—.

Vice ordförande

Burge, john B e r t i l, Förste inspektor,

Stadsh, f. 99; led. 42—— 50, v. Ordf. 48— .

Övriga ledamöter

Henrikson, Carl T o r s t e n, Redaktör.

Stadsf., f. 06; 47—50.

Hansson, Gustav R u n e, Spårvägsman,

Stadsf, f. lZ; (47) 48—50.  

Olsson, H 0 l g e r Severin, Metallarbetare,

f. 18; 48—50.

Gulin, Sv e n Martin. Köpman, Stadsf,

f. 00; 48—50.

Hjörne, l'larry Edvin, Redaktör, f. 93;

47 50.

( ) Suppleanter

Höglund, Karl T h u r e, Ombudsman,

f. l4; 48—.

Westberg, John V a l t e r, Mätningsman,

Hermansson, Alf Harry johannes, Förste

mantalsassistent, f. 04; 50—.

Revisorer och revisorssuppleanter

(se ovan under första avdelningen)

 
Fastighetsclirektör (Ch 20 jämte personligt lönetillägg)

Norra Hamngatan 14. Mottagningstid kl. 10—12 (ej tisdagar).

Rt (växel) 1754 00.

Persson, F r a n s Ludvig. Civilingenjör, f. Ol; 40.

Fastighetskontoret

Fastighetskontorets chef är fastighetsdirektören. Denne är i främsta rummet ansvarig

för att göromålen å kontoret utföras enligt givna föreskrifter samt med tillbörlig omsorg

och skyndsamhet. Vidare åligger det fastighetsdirektören bl.a. att hos avdelningen väcka

förslag om förvärvande åt staden av sådan inom eller utom stadsområdet belägen jord, vilken

kan vara erforderlig för stadens utveckling, att vaka över att stadens jord. i den mån ut-

vecklingen så kräver, göres tillgänglig för byggnadsverksamhet samt att hos avdelningen
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framställa förslag om införlivning med staden av densamma angränsande mark, som är
erforderlig för stadens utveckling.

Fastighetskontoret är uppdelat i ett kansli och sju byråer: exploateringsbyrän, tekniska utred-
ningsbyrån, gaturegleringsbyrån, hyresbyrån, underhållsbyrån, inköpsbyrän och kamerala byrån.

K a n s 1 ie t

Norra Hamngatan 14. Rt (växel) I 7 54 00.

Kansliet handlägger ärenden av juridisk karaktär och har sålunda bl. a. att utföra till
avdelningens verksamhetsområde hörande rättegångar, att behandla frågor om förvärv åt
staden av fast egendom, att avgiva yttranden över till avdelningen remitterade lagförslag
m. m.. varjämte kansliet i övrigt har att handlägga ärenden, som med hänsyn till deras be-
skaffenhet icke hänskjutas till någon av fastighetskontorets specialbyråer. Kansliet står under
chefskap av byråchefen, som tillika är fastighetsdirektörens närmaste man och har till ålig-
gande bl. a. att närmast under fastighetsdirektörcn övervaka handläggandet och verkställan-
det av utredningar i till fastighetskontoret hänskjutna ärenden samt i sådant avseende lämna
fastighetskontorets tjänstemän erforderliga anvisningar och råd.

Bgråchef (Ca 35) Notarier (Cg Zl)

Gardler, Fred fik, ] K., (» 88; 35- Persson, Pa u l-E i n a r Thorwald. ]. K.,

Stadsomburlsman (Ca 33) f— '9; 49-
Träråkelr, E i n a r Edmund, ]. 0. F. K., f. 00; Arkivarie (Ca 27)

Stadsassessoy (Ca 33) Fahl, Karl Anders M & g n U 5, F. M..

Jörgensen, Karl Olof (0 l e), ). K., f. l |; 49. f- l l; 45-

En vakant.

 

Sekreterare (Ca 29)

Thorburn, Alva r Robert Martin, ). K.,

f. 94; 45.

Stadsnotarier (Ca 28)

Gärde, Erik, ). K., f. 05; 44.

Lindgren, Tor Erik August, ] K., f. lö; 49.

Notarie (Ca 26)

Jaggbsson, Gösta Emanuel, ]. K.. f. 93;  

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Ödman, Anders Gottfrid, f. 05; 49.

Vaktmästare (Ca l l)

Larson, Erik C u s taf Adolf, f. 04; 36.

Dessutom två kontorister (Ca l3), ett första

kontorsbiträde (Ca l3), ett första kontorsbiträde

Ce lZ), ett första skriubiträde (Cg 5, vakant),

(& såir'ubiträde (Ce 5) samt fyra telefonister

Exploateringsbyrån

Norra Hamngatan 14. Rt (växel) 17 54 00.

Exploateringsbyrån, vars chef är byråns förste ingenjör, handlägger ärenden angående stadens
försäljningar och upplåtelser av tomter. utläggningar av gator med ledningar och allmänna
platser inom exploateringsområden, beredskapsarbeten m.m. samt representerar staden i
dess egenskap av markägare vid mätnings- och lantmäteriförrättningar.

Förste ingenjör (Ca 33)

Våge, B e n gt Hugo Fritiof, Civilingenjör,

f. lZ; 43.

Byråingenjörer (Ca 28)

Markensten, K u rt Hugo Cotter, Civil-

ingenjör, f. l5; 4 .

n vakant.

Bitr. ingenjör (Cg Zl)

Kahnberg, Ka rl-A xel Vilhelm, f. Zl; 49.

Underlagenjör (Ca Zl)

Karlsson, B e n g t, f. 22; 50.

Dessutom en tekniker (Ca l9), en tekniker

(Cg l6, vakant), en ritare I (Ce lö), ett rit-

fårärfå)(Ce lO) samt ett första kontorsbiträcle

g .
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Tekniska utredningsbyr
ån

Norra Hamngatan 14. Rt (växel) 1754 00.

Tekniska utredningsbyrån, vars chef är förste arkitekten, handlägger ärenden angående

på drätselkammaren ankomman
de granskning av stadsplaneförslag och trafikförslag, granskar

ritningar till alla byggnader, som uppföras på mark. som staden sålt. upplåtit med tomträtt

eller utarrenderat, samt lämnar råd och anvisningar till egnahemsbyggare ifråga om trädgårds-

anläggningar.

Förste arkitekt (Ca 33)

Eliason, To rd Axel, Arkitekt, f. 09; 4l.

Byråingenjör (Ca 28)

Johanson, Carl 1 v a r Hilmer, Civilingenjör,

f. 07; 45.

Arkitekt (Ce 27)

Hansson, Hans Christian R 3 g 11 a r, Arki-

tekt SAR, f. lö; 45.
 

Bitr. ingenjör (Ce 25)

61???st? Håkan Le n n ar t, Civilingenjör,

Underingenjör (Ca Zl)

Ågren, S v e n Erik, f. 90; 42.

Trädgårdskonsulent (Ce 25)

Loménius, E r n s t lvar, Hortonom, f. 09;

Dessutom två ritare (Ce lö), en trädgårds-

instruktör (Cg l4) samt ett skrivlriträrle (Cg 3).

Gaturegleringsb
yrån

Postgatan 5—7A. Rt (växel) 1754 00.

Caturegleringsbyrån, vars chef är dess förste ingenjör, handlägger ärenden angående inköp

och försäljning av fastigheter och fastighetsdelar samt utläggning av gator och ledningar,

allt i samband med gatu- och tomtregleringar, bidrag till stadens gatukostnad m. m.

Förste ingenjör (Ca 33)

Hansson, 0 s c a r Fredrik Valdemar, Civil-

ingenjör, . 07; 49.

Byråingenjör (Ca 28)

Ambjörn, Nils Harry. Civilingenjör.

f. 92; 45.

Ingenjör (Ca 26)

Nilsson, Nils Peter T u re, Civilingenjör.

f. l5: 46

ingenjör (Cg Zl)

Lygner, ] 0 h n-E r i k Adolf, Civilingenjör,

f. 09; 50.  

Bitr. ingenjör (Ce 25)

Björhage, S v e n Åke Hartvig, f. l4; 47.

Notarie (Ce 25)

Björnhede, Karl FredrikA r n e, ] . K., f. 04;

4 Notarie (Cg Zl)

Halésing, Cerds Lars Olof, _l. K., f. Zl;

Underingenjör (Ca Zl)

Vakant.

Dessutom en tekniker (Cglö), en förste

kontorist (Ca l4) samt ett första skrivåitröde

a

H y r e s !) y r å n

Köpmansgatan 20. Rt (växel) 17 54 00.

Hyresbyrån förestås av hyresintendenten och har till huvudsakligt åliggande att hand-

hava bestyret med utarrendering och uthyrning av stadens under avdelningens förvaltning

stående. för sådant ändamål avsedda fastigheter. l hyresbyråns åligganden ingår även skötsel

och underhåll av stadens friluftsbad (Askimsbadet, Saltsjönäsbadet, ]ohannelundsbadet,

Lillebybadet, friluftsbaden vid Härlanda tjärn, Västra Långvattnet och Fiskebäck) samt

friluftsgården Skatås.

Hyresintendent (Ca 28)

Fornander, Ernst Gustaf (C 6 s t a), f. 87; l6.

Hyresassistent (Ca 22)

Persson, Gustaf Ebbe. G 6 t h e, f. l7; 49.
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Byråassistent (Ca 22)

Rydberg, E r i k Hialmar, f. 95; 48.

Egendomsinspdetor (Ca Zl)

Nilsson, Nils, f. 9l; 22.

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Dimming, N i ls Erik, f. 05; 48.

Inspektör (Ca l9)

]erkman, Erik Albert Napoleon, f. 05;

(32) 48.

Bitr. egendominspektor (Ca l7)

Larsson, Erik H ol ge r, f. l0; 48.

Kammarskrivare (Ca l?)

Nedholm, Eric lvar, i. B; 49.

Andréasson, Karl Bertil, f. Zl: 50.  

Kammarskrivare (Ce l6)

Vakant.

Ritare I (Ca l7)

Öhrn, John H a r ry. f. lZ: 46.

Vice värdar (Ca l7)

Larsson, johan A d ol f. f. 02; 49.

Lindstedt, E r i c l'larald Vilhelm, f. lO; 49.

Stjernman, S v e n Algot, f. 98; 49.

Bostadskonsulent (Ca l4)

Ålander, A n n a Elisabeth, f. 92; 20.

Dessutom en bitr. bostadskonsulent (Ce lZ).

en kontorist (Ce lZ), ett kontorsöitråde (Ca l I),

två ritöiträden ! (Ce H)) och tre skrivöiträ-

den (l Ca6, l Ce 5, l Cg3).

Underhållsbyrån

Postgatan 29. Rt (växel) 1754 00.

Underhållshyrån, vars chef är hyggnadsintendenten, skall bl. &. utöva ledningen av stadens
genom avdelningen utförda byggnads- och reparationsarbeten och tillse, att stadens under
avdelningens förvaltning stående byggnader behörigen underhållas.

Byggnadsintendent (Ca 28)

Ka3rlsteen, K a r l Oskar Arvid Henrik, f. 90;

l.

Installationsingenjör (Ca 28)

Thuwe, Carl Leonard, Civilingeniör,

f. 86; 42.

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Andrén, Claes A rn e, f. 09; 48.

Byggnadsingenjörer (Ca 2 ')

Gillberg, Ernst A l g 0 t Ferdinand. f. 88; 48. —

Robertson, Per G 6 s t a Roberts, f. l0; 48.

Lundgren, Karl Fabian A r ne, f. ||; 49.

Underingenjör (Ca Zl)

Mattsson, E ri k Bertil, f. 90; 48.  

Tekniker (Ca l9)

Löwendahl, C u n na r Evert, f. 04; 43.

Inspektör (Ca l8)

Augustsson, Sven-Eri k Emanuel, t. l4; 49.

Verkmästare (Ca l7)

Iam/irl, 0 5 ca r Algot, f. 02; 44.

Hansson, Adolf julius, f. 92; 44.

Andrén, Wiktor Emanuel, f. 03; 46.

Målningskontrollant (Ca l7)

Svensson, G u n n a r, f. 90; 46.

Förste kontorist (Ca l4)

Sjöberg, E ric Bertil, f. 06; 44.

Dessutom en tekniker (Cg lö), en kontorist

(Ce l2). ett kontorsöiträde (Ca ll) samt tre

första skrivöiträden (2 Ca 8, | Cg 5).

lnköpsbyrån

Postgatan 29. Rt (växel) I 7 54 00.

lnköpsbyrån, som förestås av inköpschefen, ombesörjer upphandling för fastighetskontoret
och vissa andra kommunala organ. Till byrån hör ett förråd av diverse hyggnadsmaterialier.

Byrån handhar dessutom rekvisitioner av avdelningens motorfordon.

lnköpschef (Ca 24)

Danielsson, Karl Johan, f. 87; i?.

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Svenson, Leif E rl i n g. i. 96; 48.

Kontorsskrivare (Ca l5)

Wallin, A n d e r 3 Johan, f. 88; 44.

Förste kontorist (Ca l4)

Lagerstedt, Nils Åke. f. l3; 45.

Förrådsförman (Ca l4)

Vakant.

Dessutom ett kontorsbiträde (Ca ll), ett

första skrivöitråde (Ca 8) samt två skrivbi-

träden (Ce 5).
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Kamerala byrån

Köpmansgatan 20. Rt (växel) 17 54 00.

Kamerala byrån, som förestås av kamreraren, verkställer debitering av hyror och andra

avgifter från stadens under avdelningens förvaltning stående fastigheter, övervakar förbruk-

ningen av avdelningens anslag, utövar driftsekonomisk kontroll av fastigheterna, upprättar

budgetsförslag och handlägger diverse personalärenden m.m.

Kamrerare (Ca 24)

Bemås, 0 s b 0 r n Marin. F. K., f. 02; 48.

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Petterson, S t e n Theodor Wilhelm, f. 00; 48.

Kammarskrivare (Ca l7)

Ånåreason, Gustav (C ö s t &) Henry, f. 93;

Kontorsskrivare (Ca l5)

Hallenius, Allan, f. 07; 48.

Kassör (Ca l3)

Jönsson, K & r i n Hildegard, f. 93; 36.

Dessutom en förste kontorist (Ca l3), tre

kontorister (Ce l2), ett kontorsbitröde (Ca l l),

två första skrivbiträden (Ca 8) samt tre skriv-*

biträder: (2 Ce 5, l Cg 3).

Drätselkammarens gatunamnsberedning

Norra Hamngatan 14. Rt (växel) 1754 00.

Beredningen. som upprättades genom beslut av drätselkammarens andra avdelning den

ll februari l9l9, har till uppgift att uppgöra och till avdelningen avgiva förslag till namn

på gator och allmänna platser.

Ordförande

Höglund, Hjalmar H u g 0. Sjukhusdirek-

tör, Stadsf., f. 89; led. 42—50, Ordf. 42—.

Vice ordförande

Henrikson, Carl T 0 r ste n, Redaktör,

Stadsf., f. 06; led. 48—50. v. Ordf. 49—.

Ledamöter

Hotflander, H n g 0 Peter Lie, Stadsingen-

jör. f. 9l; led. 32——50, Sekr. 32——.

Johannisson, Ture Gustaf. F. D.. Pro-

fessor. f. 03; 45——50.

Clemensson, C u st af Gerhard, F. D.,

Landsarkivarie, f. 84; 49—50.

Skogsnåmnden

Stora Torp, Delsjövägen. Rt 18 7992.

Skogsnämnden upprättades genom beslut av stadsfullmäktige den l7 februari l92l i

samband med stadens anslutning till Skogssällskapet.

Nämnden, som sorterar under drätselkammarens andra avdelning, har till uppgift atti

samverkan med Skogssällskapct handhava förvaltningen och skötseln av stadens skogar.

Nämnden består av tre ledamöter, av vilka för en tid av tre år i sänder två utses av

drätselkammarens andra avdelning och en av Skogssällskapet, som även utser suppleant för

sin ledamot.

l egenskap av skogsinspektör hos Skogssällskapet handlägger jägmästaren Tore Svensson

de huvudsakliga driftsgöromålen.

Ordförande

Wigelius, Mats A i f r e d, ]ägmästare, Direk-

tör, Skogssällskapets ordf., f. 82;led. Zl—

50, Ordf. 2l— (vald av Skogssällskapet).

Ledamöter

Fagerberg, ] 0 h n Artur, Förrådsförestån-

dare, Stadsf, f. 98; 33—50.

Persson, Frans Ludvig, Civilingenjör,

Fastighetsdirektör, f. Oi; 40—50.

Suppleant

Svensson, T 0 r e Lars Kristoffer. jäg-

mästare, f. l4; suppl. 40—50, Sekr. 40—,

(vald av Skogssällskapet).
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_ Byggnadsnämnden

Norra Hamngatan 14. Sammanträder tisdagar kl. 14,15. Expeditionstid kl. 10—14.

Rt (växel) 1754 00.

Byggnadsnämnden har tillkommit genom byggnadsstadgan för rikets städer den 8 maj

l874 och trädde i verksamhet den l januari l875, då nämnden i huvudsak övertog ma-

gistratens befattning med stadens bebyggelse.

Byggnadsnämnden har att övervaka efterlevnaden av stadsplanelagen, byggnadsstadgan.

stadens byggnadsordning och övriga i staden gällande författningar angående stadens bygg-

nadsväsen samt fullgöra vad enligt dessa författningar ankommer på nämnden ävensom i

övrigt handhava de uppgifter, som i laga ordning överlämnas till nämnden.

Sålunda åligger byggnadsnämnden bland annat:

att med uppmärksamhet följa byggnadsverksamheten och den allmänna utvecklingen i

staden och dess omgivning; att, då anledning därtill förekommer på grund av framställning

från markägare eller eljest, till rövning upptaga fråga om antagande eller ändring av stads—

plan, stomplan eller utomplans estämmelser eller ändring i byggnadsordningen; så ock att

i allmänhet söka främja en för staden gagnelig utveckling av dess beby gande och för detta

ändamål hos vederbörande myndigheter väcka de förslag och göra de framställningar, som

finnas nödiga;

att handlägga frågor om tomtindclning eller ändring däri;

att tillse. att byggnadsarbete eller annan åtgärd icke företages utan nämndens tillstånd.

där sådant erfordras;

att öva noggrann tillsyn över byggandet;

att övervaka efterlevnaden av gällande nybyggnadsförbud;

att i fall av förseelse göra anmälan till åtal hos vederbörande åklagare;

att, där åföljd för underlåtenhet att ställa sig nämndens föreskriftei till efterrättelse

icke finnes öestämd, göra sig hörsammad genom föreläggande av vite eller genom föreskrift

om viss åtgärds vidtagande vid äventyr, att densamma i händelse av tredska verkställes genom

nämndens försorg på den tredskandes bekostnad;

att vid utövande av den tillsyn över fastighetsbildningen och mätningsväsendet i staden,

som åligger byggnadsnämnden, i synnerhet övervaka, att stadens mätningsväsende är på

tillfredsställande sätt organiserat. att i stadens tjänst anställd mätningsman ordentligt fullgör

sina åligganden, att tomtmätningar behörigen ske samt att avstyckningar och andra jord—

delningsförrättningar ej så verkställas, att därigenom stadsplans genomförande eller lämplig

tomtindelning försvåras eller tillämpningen av stomplan. utomplansbestämmelser eller av-

styckningsplan motverkas; samt

att i fråga om förvaring av kartor och handlingar rörande stadsplan, stomplan, tomtindel-

ning, tomtmätning. avstyckningsplan, avstyckning och arealmätning så ock kartor och band—

lingar rörande andra mätningsförrättningar. som angå ägogränser, ställa sig till efterrättelse

vad därom är särskilt stadgat och att väl värda de kartor, ritningar och handlingar. som skola

genom nämndens försorg upprättas eller av nämnden förvaras.

lnnan stadsfullmäktige avgöra ärende, som berör byggnadsnämndens verksamhetsområde,

skall, såvida ej nämnden själv anhängiggjort ärendet, dess yttrande inhämtas. Är stadsfull-

mäktiges beslut av beskaffenhet att böra underställas myndighets prövning, skall det av

nämnden avgivna yttrandet åtfölja handlingarna.

Byggnadsnämnden består av fem ledamöter, av vilka magistraten utser en ledamot och

stadsfullmäktige de övriga. Till ledamöter böra utses personer, som kunna antagas vilja

främja sunt byggnadsväsen och god byggnadskultur samt såvitt möjligt hava praktisk erfa-

renhet i byggnadsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål. Den ledamot, magistraten

äger utse, bör väljas bland magistratens ledamöter. Uppdraget att vara ledamot av byggnads-

nämnden gäller för fyra år. Avgår ledamot under den för honom bestämda tjänstgörings-

tiden, anställas fyllnadsval för återstående delen av samma tid. För varje ledamot utses på

samma sätt en suppleant. Byggnadsnämnden utser inom sig för varje är ordförande och
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vice ordförande. Byggnadsnämnden biträdes av ett kansli under sekreteraren och ombuds-

mannen som chef.

Senaste nyval avse perioden l947—50.

Under byggnadsnämnden lyda stadsarkite

planekontoret med resp. stadsarkitekten,

ktskontoret, stadsingenjörskontoret och stads-

stadsingenjören och stadsplanechefen såsom chefer.

Dessa skola vara tillstädes vid nämndens sammanträden och föredraga där resp. ärenden.

De äga att deltaga i överläggningarna men ej i besluten och att, där de så begära. få sin me-

ning antecknad till protokollet.

Därjämte har byggnadsnämnden till biträde besiktningsmän för hissanläggningar.

Länsarkitekten, förste provinsialläkaren, förste stadsläkaren, civilförsvarschefen och brand-

chefen äga att vara närvarande vid byggnadsnämndens sammanträden och deltaga i överlägg-

ningarna men ej i besluten ävensom att, där de så önska, få sin mening till protokollet antecknad.

Stat för år 1950: Byggnadsnämndens utgifter belöpa sig sammanlagt till l.945.835 kr..

varav för stadsarkitektskontoret 325.4l l kr., för stadsingenjörskontoret l .027.l32 kr.. för stads-

planekontoret 484.9l8 kr. samt för byggnadsnämndens kansli l08.374 kr. inkomsterna äro

i staten upptagna till 499.000 kr., varav från stadsarkitektskontoret l65.000 kr., från stadsin-

genjörskontoret 280.000 kr., från stadsplanekontoret

kansli 37.000 kr.

l7.000 kr. och från byggnadsnämndens

Författningar: Lag om fastighetsbildning i stad den l2 maj l9l7 med däri vidtagna änd-

ringar. Kungl. kungörelse den 26 juni

stadga den 30 juni l947. Byggnadsordning

Ordförande

Mattsson, Erik Amandus, Ombudsman,

f. 95; suppl. 39, led. 4l—50, Ordf. 50—.

Vice ordförande

Hansson, G u s t a f l'l e n r y, Civilingenjör.

Stadsf, f. 94; suppl. 40, led. 47—50,

v. Ordf. 47——.

Övriga ledamöter

Mattsson, Anders V e n 2 e l, ]. K., Rådman.

f. 9l; (46) 47—50 (utsedd av ma istraten).

Carlson, l'l ar ri Magnus, Civåingenjör,

f. ll; 47—50.

Granath, Bl mer Alfred, Ombudsman.

Stadsf. f. 04; (46) 50.

_ l936 med vissa föreskrifter om mätmngsväsendet

och fastighetsregisterväsendet i rikets städer.

f

Byggnadslag den 30 juni l947. Byggnads-

ör Göteborgs stad den l9 juli l938.

Suppleanter

Andersson, ] 0 h n Wilhelm, Verkmästare,

f. 05; 47—50.

Hanson, N e r n s t Justus, Arkitekt, f. 95;

47—50.

Hellgren, F ol ke Gustaf, ]. K., Rädman,

f. 95; 47—50 (utsedd av magistraten).

Anderson, A n d e r s _losef, Ombudsman.

f. 0l; 49—50.

Johannesson, Erik Ruben, Ombudsman, Stadsf, f. l7; 50.

 
Kansliet

Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 10—14.

Rt (växel) 1754 00.

Tidigare hava kontorens kamerala arbetsuppgifter ombesörjts av resp. kontor och bygg-

nadsnämndens sekretariat av en sekreterare med arvode. Sedan ett byggnadsnämndens cen-

tralregister omfattande register över fastigheter och byggnadsärenden, tomtindelnings- och

stadsplaneärenden, personalärenden m. m. upplagts, inrättades år l940 med stadsfullmäktiges

medgivande byggnadsnämndens kansli med heltidsanställd sekreterare och ombudsman som

chef. Samtidigt omorganiserades stadsarkitektskontoret och överflyttades därifrån till kansliet

alla kamerala göromål.
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Sekreteraren föredrager de ärenden, som utretts av honom, ombesörjer protokollsföringen

vid byggnadsnämndens sammanträden, bestrider övriga sekreterare- och ombudsmannagöro- _

mål, övervakar registerföring och förandet av statistiska anteckningar, ansvarar för vården

av byggnadsritningar och andra arkivhandlingar, som icke tillhöra stadsingenjörs- eller stads-

planekontoret, övar tillsyn å kassarörelsens och expeditionsgöromålens handhavande m. m.

Byggnadsnämnden antager och entledigar befattningshavare å kansliet. Framdeles kom-

mer att av byggnadsnämnden fastställas reglemente för kansliet.

Stat för år I950: Se ovan under byggnadsnämnden.

Sekreterare och vånlärzdsman (Ca 32) Kontorsskrz'vare (Ca l5)

Mottagningstr' . 10—12. ' , ] f. ; () _

Borssén,Bertil, ]. K.. &. 03; 40. Anm" K” ”om” 04 (3 ”4

Registrator och kassör (Ca l9) Förste kontorist (Ca l4)

Broby, Arne Gustav E i n a r, f. 05; (38) 40. Pettersson, C a r 1 Mikael, (_ 93; 40_

Förste kontorsskrivare (Ca l7) Dessutom en förste kontorist (Cal3) samt

Wirnäs, A r n e Holger, f. l4; 47. extra personal.

Stadsarkitektskontoret

Norra Hamngatan 14. Expeditionsiid kl. 10—14.

Rt (växel) 1754 00.

Sedan början av ”OO-talet har kontrollen över byggnadsverksamheten inom staden närmast

handhafts av en ämbetsman, stadsarkitekten, som ända till år l875 föredrog byggnadsärenden

inför magistraten och därefter inför byggnadsnämnden, vilken institution började sin verk-

samhet detta år.

År l9l3 genomfördes en omorganisation av stadsarkitektstiänsten,varigenom stadsarkitekts-

kontoret erhöll fyra ordinarie tjänstemän, nämligen förste och andre stadsarkitekterna och

två byggnadsinspektörer. Genom byggnadsteknikens hastiga utveckling blev kontorets

granskningsarbete särskilt beträffande hållfasthetsberäkningar så omfattande, att en ingenjör,

benämnd statiker, måste anställas först som tillfälligt biträde och sedan l9l9 som ordinarie

tjänsteman. Från och med l929 erhöll kontoret en tredje ordinarie byggnadsinspektör

samt fr.o.m. l939 en tredje ordinarie arkitekt. Fr.o.m. den l juli l940 omändrades förste stads-

arkitektstiänsten till en befattning som stadsarkitekt och fr. o. m. år l949 slopades befatt-

ningen som andre stadsarkitekt och i dess ställe upprättades en befattning som vice stads-

arkitekt. Byggnadsnämnden antager och entledigar befattningshavare å stadsarkitektskontoret.

Stadsarkitektskontoret åligger bl. a.:

att granska, hos byggnadsnämnden föredraga samt avgiva yttrande över inkomna ansök-

ningar om tillstånd till byggnadsföretag;

att fullgöra de uppdrag som i tiänsten lämnas av magistraten, byggnadsnämnden och

stadsfullmäktige;

att, därest byggnadsarbete olovligen verkställes eller i övrigt förhållanden rörande stadens

byggnadsväsende, som erfordra nämndens ingripande, komma till kontorets kännedom,

genast hos nämnden eller dess ordförande härom göra anmälan;

att verkställa de besiktningar, som föreskrivas i gällande byggnadsordning och därvid

no a tillse, så väl att det under arbete varande byggnadsföretag, som besiktningen avser,

ut öres i överensstämmelse med godkänd lan och fastställda ritningar som ock att gällande

lagbestämmelser och de särskilda föreskriffer, vilka kunna vara givna, fullständigt iakttagas

vid arbetet samt att, därest icke detta sker och felet genast rättas, när dårå fästes uppmärk-

samhet, ofördröiligen om förhållandet avlämna skriftlig anmälan till nämnden eller dess

ordförande;
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att. på begäran av vederbörande åklagare.

förande av åtal för förseelser mot gällande

biträda honom vid anhängiggörande och ut-

byggnadsförfattmngar.

Stat för år 1950: Se ovan under byggnadsnämnden.

Författningar m. m. Byggnadslagcn den 30 juni l947. Byggnadsstadgan den 30 juni l947.

Byggnadsordningen för Göteborgs stad den l9 juli l938. Taxa för stadsarkitektskontoret

antagen av . B. den 20 november 1939. Taxa å avgifter för byggnadslov för vatten- och av-

loppsledningar fastställd av K. B. den l5 maj l944.4

Stadsarkitekt (Cb lö)

Mottagningstid kl. 10—12.

Branzell, S t e n Gunnar, Arkitekt i kungl.

byggnadsstyrelsen, f. 93; 44.

Vice stadsarkitekt (Ca 33)

Mottagningstid kl. 10—12, utom tisdagar.

Paulson, Bror C e r h a r d, f. 09; (40) 2.

Förste ingenjör (Ca 33)

Mottagningstid kl. 10—12.

Wahman, Erik L. 0 r e n t 1 Erhard, Civil-

ingenjör, f. 06; 46.

Byggnadsinspektörer (Ca 28)

Kristoferson, B r o r Holker, Civilingenjör,

f. 08; (38) 44.

Håkansson, ? e r Gösta, Civilingenjör, f. 09;

(43) 44.

Temert, E l i s Frans Napoleon, Civilin-

genjör, f. l0; (43) 45.

Byggnadsinspektörer (Ca 23)

Dahrén, Albert johan, f. 9l; 29.

Andersson, Gunnar Alfred, f. 07; 45. 

Byggnadsinspektör (Ca 23)

Sahlin, H e n n i n g Karl Johan, f. ll; 50.

Bitr. ögggnadsinspektör (Ca l7)

Ekbrand, K a rl Natanael, f. 03; (lö) 46.

Installationsingenjör (A l7, äldre stat)

Vakant.

Installationsingenjör (Eo l6, äldre stat)

Johansson, Svan te lvar. f. 83; (39) 44.

Ingenjör (Ca 23)

Vakant.

Besiktningsman (Ca l9)

Eng, S v e n Waldemar, f. 08; 44.

Besiktningsman (Ce l8)

Olsson, Per Olof, f. lZ; (34) 44.

Besiktningsman (Cg l7)

Carlsson, 5 v e n-E r i k, f. 24; 46.

Dessutom extra personal.

Stadsingeniörskontoret

Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 10—14.

Rt (växel) 17 54 00.

Före år l907 handhades under byggnadsnämnden stadsplane- och mätningsarbetena av

en stadsingenjör. Nämnda år genomfördes emellertid en omorganisation, varigenom stads-

ingenjörskontoret erhöll tre ordinarie tjänstemän, nämligen förste och andre stadsingenjörema

samt byråingenjören. År l9l8 antogs av magistraten ny instruktion för stadsingenjörs-

kontoret. varigenom antalet ordinarie tjänstemän utökades till sju.

På framställning av byggnadsnämnden beslöto stadsfullmäktige den l3 juni l935 en om-

organisation, varigenom stadsplaneavdelningen utbröts från stadsingenjörskontoret under be-

nämningen stadsplanekontoret. som under byggnadsnämnden skall handhava stadsbyggan-

dets planering. och stadsingenjörskontoret,
som under byggnadsnämnden skall handhava

stadens mätningsväsen och kartverk ävensom dithörande frågor.

des även antalet ordinarie tjänstemän.

Stadsingenjörskontorct åligger bl. a.:

l samband härmed utöka-

att handhava för stadsingenjörs- och stadsplanekontoren gemensam expedition och gemen-

samt arkiv:

att utföra vad i lagen om fastighetsbildning i stad och byggnadslagen ålägges eller kan

komma att åläggas stadens mätmngsman : fråga om tomtindelning, tomtmätnmg, avstyck-

ning och laga skifte;
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att utfärda sådan karta. som omförmäles i 77 5 i mom. b byggnadsstadgan;

att jämlikt 88 & byggnadsstadgan verkställa utstakning av byggnads rätta läge å marken

och utmärka dess höjdläge, ävensom genom särskild besiktning utröna om byggnad blivit

förlagd i rätt läge och meddela bevis härom;

att, om så förordnas, omhänderhava arbetet med stadens fastighetsregistrering;

att omhänderhava stadens kartverk, varvid kontoret skall utföra eller kontrollera alla de

mätningar, beräkningar och karteringar, som ligga till grund för upprättandet av kartor för

stadsplaneändamål eller äro avsedda att användas vid jorddelning och andra rättsliga förfa-

randen rörande mark;

att vidmakthålla, komplettera och i erforderlig utsträckning utvidga över staden upprättade

triangel-, polygon- och avvä ningsnät; dessa nät skola utgöra stomme för all detaljmätning;

att i den mån stadSplaneciefen så påfordrar utföra sådana arbeten. t. ex. utstakningar

och inmätningar, som erfordras för stadsplanearbetet;

att efter framställning därom lämna kopior av i kontorets arkiv befintliga kartor, ritningar

och andra handlingar samt meddela upplysningar;

att på uppdrag av stadens drätselkammare bevaka stadens rätt vid lantmäteriförrättningar:

att på begäran av drätselkammaren uppgöra erforderliga förslag till adressnumrering;

att lämna uppbördsverket uppgift på nytillkomna eller ändrade husnummer samt

att uträkna de avgifter, som enligt gällande taxa och utfärdade bestämmelser skola er-

läggas för förrättningar och expeditioner från stadsingenjörskontoret och stadsplanekontoret,

utfärda räkningar och överlämna räkningarna till byg nadsnämndens kansli för uppbörd

ävensom expeditionen med tillhörande handlingar mot kvitto.

Byggnadsnämnden antager och entledigar befattningshavare vid stadsingenjörskontoret.

Stat för år 1950: Se ovan under byggnadsnämnden.

Författningar m. m. Lag den 12 maj l9l 7 om fastighetsbildning i stad, kungl. kungörelse

den 26 juni l936 med vissa föreskrifter om mätningsväsendet och fastighetsregisterväsendet

i rikets städer. byggnadslagen, byggnadsstadgan och stadens byggnadsordning. Taxa för stads-

ingenjörskontoret å arvode för förrättningar eller åtgärder, som enligt lagen om fastighetsbild-

ning i stad ankomma på mätningsman, fastställd av Kungl. Maj:t den 7 juni 1935; taxa för

stadsingenjörskontoret å arvode för förrättningar eller åtgärder, som icke äro att hänföra till

förrättningar eller åtgärder, som enligt lagen om fastighetsbildning i stad ankomma på mät-

 

 
ningsman, fastställd av K. 13. den lé juni 1934.

Stadsingenjör (Cb l4)

Mottagningstid kl. 10—12.

Hofflander, H u g 0 Peter Lie, Civilingen-

jör, f. 91; (27) 29.

Byräa'vdelningen

Byråingenjör (Ca 28)

Andersson, Gustaf Edvin W a l t e r, f. 93;

(29) 40.

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Petrén, A r vid Harry. f. 95; 4l.

Tekniker (Ca l9)

Svensson, St e n Victor, f. 09; 46.

Thömwall, Carl A r n e, f. 09; 47.

Dessutom två underingenjörer (Ca Zl,

Ce 20), en tekniker (Ca l9), en ritare l (Ca l7),

fyra ritare ll (3 Ca B, i Ce 12), B ritbi-

träden (l Ca ll, l Cg ll, 6 Ce l0, l Cg9,

4 Cg 6), två skrivbiträden (Ca 8, Ce 5), en

fotograf (Cg 9), två kopister (Ce 5, Cg 4),

ett vaktmästarebiträde (Ce lO), två kontors-

vakter (enl. skala).  

Fastighetsbildningsavdelningen

Mätningsingenjörer (Ca 28)

Gunneland, C u n n a r Hilding, Civilin-

genjör, f. 99; 42.

Lan/den, Nils V a l t e r, Civilingenjör, f. 07;

logsson, Sven R u n e, Civilingenjör, f. l5;

9.

Ingenjör (Ca 26)

Wahlstrand, A n d e r s Teodor, Civilin-

genjör, f. 24; 49.

Extra ingenjör (Cg 23)

Blidberg, Fredrik R u t g e r Volrat, Civil-

ingenjör, f. 2l; 4 .

Extra ingenjör (Cg 22)

]alfmbssoäig, Anders T h o r s t e n Lennart,

. l4; .

Underingenj'örer (Ca Zl)

Nilsson,] 0 h a n n e s Sigfrid, f. 97; (35) 40.

Nilsson, K a rl E r i k Frans, f. 02; 42.

Dessutom två underingenjörer (Ce 20), en

tekniker (Ce 18).
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Mätningsavdelningen Stenberg, Johan Fredrik, f. 90; (35) 40.

Förste ingenjör (Ca 33) Dessutom fem underingenjörer (4 CaZl,

lCe20,'t ' 5Cal9,2Cel8, ,

Olsson, Nils Olof Y n g v e, Civilingenjör, ritare 122523: #tÄECYÅlÖ, l Cg M, 2 C;); få;

?. 03: 49. ett rirbirräde (Cg 6), m. kontorsvakter (enl.

skala) samt tre chaufförer och 3l mätnings-

Byrår'ngenjör (Ca 28) arbetare-

Errmiöö, Olof l'l e r b e r t, Civilingeniör, Karttedaktion

f— 02? 49- Kartograf (Ca 23)

Sandahl, C h a r l e s Bernadotte, f. 9l; 35.

Undefingenjörer (Ca Zl) Dessutom sex ritbitråden (2 Ca l l, 3 Cg 8, Nilsson, Carl C n s taf, f. 95; (35) 40. l Cg 6).

Stadsplanekontoret

Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 10—14.

Rt (växel) 1754 00.

Stadsplanekontoret har tillkommit genom en av stadsfullmäktige den l3 juni l935 beslutad

omorganisation av stadsingenjörskontoret (historik: se under stadsingeniörskontoret). Stads-

planekontoret lyder under byggnadsnämnden och har till uppgift att omhänderhava stadens

stadsplaneväsen och ärenden, som därmed stå i samband.

Stadsplanekontoret åligger bl. a.:

att uppgöra förslag till den för stadens utveckling behövliga planläggningen. såväl ifråga

om nya trafikleder och områden för ny bebyggelse, som ifråga om redan i anspråk tagna

områden, därå förbättringar tarvas;

att noga följa stadens utveckling och taga initiativ till sådana planeringsåtgärder, som kunna

befordra denna utveckling i tekniskt, ekonomiskt och hygieniskt hänseende ävensom med

hänsyn till invånarnas trevnad; och

att på begäran lämna kopior av sådana är kontoret befintliga kartor, ritningar och andra

handlingar, som äro offentliga, samt, i den mån kontorets chef anser det vara lämpligt. av

övriga kontorets handlingar.

Byggnadsnämnden antager och entledigar befattningshavare & stadsplanekontoret.

Stat för år 1950: Se ovan under byggnadsnämnden.

Författningar m. m. Byggnadslagen den 30 iuni l947. Byggnadsstadgan den 30 iuni l947.

Byggnadsordningen för Göteborgs stad den l9 ]uli l938. lnstruktion för stadsplanekontoret.

Stadsplanechef (Cb lö) Tekniker (Ce lö)

Mottagningstid kl. 10—12 (utom tisdagar). Ekberg, T 0 r i l d Ingemar, £ 22; 46.

William-Olsson, Karl Martin T 3 g e, Af" Dessutom en tekniker (Ca l9), en modeltör

kitekt SAR, f. 88; 43- (Ca l8), tre ritare ll (Ca l3), två ritbiträden l

Förste stadsplaneingenjör (Ca 33) (Ce "”* ett "lättade ll (Cg 6)'

Wägner, E n a r Alexius, Civilingenjör, f. 02; Projekteringsavdelningen

Centrala avdelningen Stadsplanearkitekter (Ca 3l)

Förste ingenjör (Ca3l) . . Åläéröé; &;ic Vilhelm, Arkitekt SAR,

Skugghgll, Kurt F o 1 k e Gunnar. wal- White, Sid n e y, Arkitekt SAR, ?. 17; 50.

ingemor, f. 0 ; 45. En vakant.

Byråingenjör (Ca 28) Förste arkitekt (Ca 3l)

 ålqvist, Sve n Olov, Civilingenjör, i. Zl; Johansson, Nils T h 0 r s t e n, ingenjör,

|
4
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Byråarkitekl (Ca 28)

Cgtstowt-Gesang, Olaf, Arkitekt, f. 07;

Byråarkitekt (Ce 27)

Vakant.

Arkitekter (Ca 26)

Almen, Carl A r v i d, Arkitekt SAR, f. 84;

(39) 40.

Branzell, A n n a, Arkitekt SAR. f. 95; 50.

Arkitekter (Ce 25)

Bergquist, Anders l.. e n n a r t, Arkitekt

SAR, f. l5: 48.

Ekholm, Per Axel Magnus, Arkitekt

SAR, f. 20; 48.

Trafikavdelningen

Förste trafikingenjör (Ca 3l)

Laurin, Ad d e, lngeniör, f. ll); 45.

Trafikingenjörer (Ca 28)

Bexelius, P e r Olof Johan, Diplomin-

geniör, f. 03; 47

Wiede, S v e n Teodor, Civilingenjör. f. l2;

45.

Ingenjör (Ca 26)

Bengtsson, E r i k Alfons, Civilingenjör,

f. 09; 50.

Underingenjör (Ce 20)

Jonsson, P e r - Olo v, f. l2; 45.

 

Stendahl, Axel Göran, Arkitekt SAR, Dessutom tre tekniker (Ca |9_ Ce 13,

l9, 49- Cgl7), en trafikråknare (Ce l2), ett rit-

Dessutom tre tekniker (Ce l8). biträde (Ce lO), en kontorsvakt (enl. skala). 
Eldsläckningsverket

Brandstationer: Huvudstation Tredje Långgatan 16 (brandkårens expedition). Heden vid 80-

husgatan, Olskroken vid Olskroksgatan och Lundby vid Herkulesgatan samt » Väster» vid [Ånge-

dragsuägen vid Rengatan. Rt 172210. För brandalarm: »brandkåren».

l Göteborg ordnades eldsläckningsbestyret år l639, då staden fick sin första brandord-

ning stadfäst. Enligt nämnda brandordning indelades staden i fyra fjärdingar. och inom

var och en av dessa skulle finnas en brandmästare. Vid eldsvåda utövades högsta befälet

av landshövdingen med politiborgmästaren som närmaste ställföreträdare.

Denna anordning förmådde dock ei på ett tillfredsställande sätt fylla sin uppgift. lnstitu-

tionen var för omständlig och senfärdig, och när vid upprepade tillfällen förhärjande elds-

vådor dragit fram över samhället, läggande hela kvarter eller stadsdelar i aska, beslöto därför

en del borgare att inrätta en frivillig brandkår, vilken kom till stånd år l832. Den förra an-

ordningen existerade dock fortfarande, men blev år l862 utdömd och ersatt med en halv-

fast brandstyrka, uppdelad i eldsläcknings- och bärgningsavdelningar. Detta var första steget

till en av fackmän bestående brandkår i Göteborg.

En fast brandkår organiserades år l872, och samtidigt upplöstes såväl den halvfasta som

den frivilliga brandstyrkan. Brandstationerna voro ursprungligen tre till antalet iämte ett

par mindre sprutbodar, och personalen, befäl och underbefäl inräknat, utgjordes av 36 man

på ordinarie samt 24 på extra stat. Under årens lopp har kåren utökats därhän, att inom staden

f.n. finnas fem brandstationer samt inalles en brandchef, en vice brandchef, tre brandkap-

tener, åtta brandmästare, 34 brandförmän, l48 yrkesbrandmän, 36 borgarbrandmän samt

minst "30 mans reservbrandstyrka.

Den brandredskap. som i äldre tider stod till förfogande, var av synnerligen primitiv

beskaffenhet. Dels skulle staden hålla sig med dylik, och dels ålåg det varje husägare att

vara försedd med viss attiralj (en stege. en brandhake, en yxa, två läderämbar och en vatten-

tunna för varje fastighet). Vid släckningen av eldsvådor användes utom spänner huvudsak-

ligen svabbar, dappade i vatten, samt små handsprutor. Större handkraftssprutor tillkommo

fGöteborg mot slutet av lÖOO-talet, men dessa voro tämligen ineffektiva, och ofta funge-
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rade de ej alls, när det verkligen gällde. Fullt tillförlitliga sprutor erhöll staden först

år l862, då dylika inköptes från England. Dessa voro i bruk ända till dess kårens automo»

bilisering blev genomförd. Samtidigt med nämnda handkraftssprutor införskrevs även en

ångspruta — den första i sitt slag i Sverige. Nya ångsprutor ha tid efter annan inköpte,

likaså flodsprutor och mekaniska stegar. Stadens äldsta brandtelegraf anlades år l872. Brand—

skåpen voro endast åtta till antalet, och dessa fungerade så bristfälligt, att efter mindre än

ett år hela anläggningen måste slopas och ersättas med ett nytt telegrafsystem. Med olika

moderniseringar har denna brandtelegraf i stort sett fungerat oklanderligt intill dess man

år l937 beslöt att helt ombygga densamma.

Den nya anläggningen är utbyggd till ett kombinerat polis- och brandalarmsystem. För-

utom brandalarmapparat finnes nämligen i varje brandskåp en telefon, genom vilken all-

mänheten kan komma i direkt förbindelse med polisen. Varje brandskåp är därjämte försett

med belysning, medelst vilken signalering till patrullerande polispersonal kan ske.

Sedan år l948 finnes radioanläggning för förbindelse mellan huvudbrandstationen och

utryckningsenheterna. Huvudradiostationen, som är fjärrstyrd, är förlagd till Guldhedens

vattentorn. F. n. finnes radioutrustning på fem brandfordon samt på de båda flodsprutorna.

År l9l4 fick Göteborg sitt första motordrivna brandfordon, och brandkåren är sedan år

l9l9 fullt automobiliserad. Redskapsparken utgjordes år l949 av 24 brandbilar, 28 bogserbara

och 36 bärbara motorsprutor, en skyddsbil, en kranbil, fyra släpfordon för specialutrustning,

tre länspumpar, åtta ekonomifordon samt två flodsprutor.

Till förebyggande av eldsvådor bestämdes redan i stadens första brandordning. att be-

siktningar inom fastigheter, upplag m. rn. eller 5. k. brandsyner årligen skulle förrättas. Detta

bestyr uppdrogs åt en nämnd. vilken tid efter annan undergått vissa ändringar vad samman-

sättningen beträffar. Enligt l889 års brandordning bestod den inom vart och ett av stadens

brandsynedistrikt av en representant från brandkåren, biträdd av en skorstensfejare, en murare

och en kakelugnsmakare. Efter tillkomsten av brandlagen och brandstadgan av den l5 juli

l944. vilka trädde i kraft den l januari l945, förrättas brandsynerna endast av brandkårens

befäl, och det är åt skorstensfejarne'uppdraget att verkställa eldstadsbesiktning i samband

med den reglementsenliga sotningen.

Stadens sjuktransportoäsende har sedan år l900 handhafts av brandkåren. Härför erforder-

liga ambulansvagnar tillhandahållas genom siukhusdirektionen. Ursprungligen använde

 

man sig av hästfordon, men dessa äro sedan år l9l8 ersatta med motordrivna vagnar. För

närvarande finnas lO dylika, av vilka en är i bruk uteslutande för epidemiska sjukdomar.

För transport av sjuka eller skadade djur överlämnades år l926 kostnadsfritt till staden

av dåvarande Svenska Röda Stjärnans Cöteborgskrets en djurtransportbil, som betjänats av

brandkåren. År l940 ersattes den första djurambulansen med en modern, stadens egen bil.

Förvaltningen av eldsläckningsverkets angelägenheter omhänderhaves av drätselkammarens

första avdelning i egenskap av brandstyrelse, och nämnda avdelning utser bland sig trenne

delegerade att i första hand ombestyra och handlägga verket vidkommande ärenden.

Stat för år 1950: Nettoutgifterna för eldsläckningsverket, som äro uppförda å drätsel-

kammarens stat, belöpa sig till 2.4l5.927 kr.

Författningar m. m. Brandordning för Göteborgs stad av den l januari l948. Exercis-

reglemente av år l9l6. lnstruktion för Göteborgs brandkår av den 23 december l924.

Brandlagen och brandstadgan av den l5 juli l944, vilka trädde i kraft den l januari l945.

Branddelegerade Gustafsson, Gustaf A l h e rt, Byggnads—

. ingenjör, Stadsf., f. 9l.

Ericson, S ven Hjalmar Emanuel. Arbets- Holmberg, N i l 5 Gösta, Redaktör, Stadsf:s

chef, Stadsf., f. 00; Ordf. förste v. ordf., f. 02.
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Suppleanter

Berggren, A rn e Timar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf, f. 07.

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, ]. K.. Dispaschör.

Förste brandmästare (Ca 22)

Tollén, Karl lw & r, f. 97; 38.

Andersson, Ca rl Wilhelm, f. 98; 43.

Andersson, C u s t a f. f. 96; 49.

 

Andersson, 5 v e n David, f. 95; 49.

Tylén, E rik William, f. 95; 49.

Brandmäslare (Ca Zl)

Blomgren, Erik R a g n a r Isidor Knut,

f. 02; (47) 49.

Stjerneman, H a r r y Wilgot, f. 05; (48) 49.

Borgström, Nils Gunnar, f. 04; 49.

' Verkmästare (Ca 20)

Ericsson, B r o r Vilhelm, f. ll; 49.

Redogörare (Ca lö)

Thorpenberg, K a rl Albert, f. 87; (25) 29.

Dessutom 34 brandförmän (Ca l7), l48

brandmän (Ca l5), en kontorist (Ca l3) samt

36 bargarbrandmän (arvode 504 kr. pr år).

Stadsf, f. 05.

Brandchef (Cb lZ)

Expeditionstid kl. 830—1030.

Grönvall, Ni ls Johan. f. 9?; 4l.

Vice brandchef (Ca 3l)

Westling, Karl Arvid 5 U ne, Civilingenjör,

f. lO; 48.

Brandkaptener (Ca 27)

Bergström, C u r t Sigvard, f. 95; 33.

Kurder, Arn e Anders. f. l4; .

Grönkvist, Filip Herman. f. 98; 48.  
Skorstensfejare

Av offentlig myndighet påbjudet och kontrollerat sotningsväsende i Göteborg kan ledas

tillbaka i tiden till år l624, då en muraremästare av magistraten anbefalldes att besiktiga

samtliga skorstenar i staden. Den 9 juli l639 offentliggjordes för borgerskapet stadens första

brandordning. vari påbjöds, att skorstenar skulle rengöras fyra gånger årligen av skorstens-

fejaren. En yrkesutbildad skorstensfejare (sotegubbe) fick staden emellertid först år l666.

då Hans Kraman införskrevs från Hamburg. Kraman erhöll en årslön av lOO riksdaler,

vilken lön till samma belopp i kronor ännu utbetalas till stadens skorstensfejare.

l Brand- och Politie Ordningen den 22 september l748 fastslogs en allmän skyldighet

för stadens innevånare samt deras tjänstefolk att ”till eldsvådors förekommande låta rensa

och väl feja de skorstenar, varuti eldas. ävensom skyldighet för skorstensfejaren att var och en.

som dess tjänst behövde. flitigt och villigt betjäna så ock rengöra och feja skorstenar väl

och försvarligen». Till bevis om sotningens förrättande skulle husägaren göra anteckning

därom i en för detta ändamål av magistraten för varje kvarter i staden inrättad bok. som

av skorstensfejaren medfördes. Vid den årliga brandsynen, som skulle begynna varje första

vårdag, ålåg det skorstensfejaren att närvara. Skorstensfejaren erhöll sin lön ur det 5. k. Bor-

gerskapcts sammanskott. varjämte han >>för att kunna stadens innevånare till nöje betjäna»

ägde att efter viss beräkningsgrund taga särskild avgift av de förmögnare.

Antalet skorstensfejare skulle enligt brandordningen den 22 maj l805 vara tre. därav två

för staden och en för förstäderna Masthugget och Haga. Den nuvarande indelningen i

skorstensfejaredistrikt påbjöds i brandordningen den 22 februari l889. vari jämväl bestäm-

des. att poliskammaren, som jämlikt kungliga förordningen den l9 augusti l807 om en för-

bättrad polisinrättning i Göteborg handhade vården om stadens brandväsende, skulle antaga

en skorstenfejare för varje distrikt. l gällande brandordning för Göteborgs stad den l januari

l948 har distriktens antal bestämts till H. Skorstensfejarna förordnas numera av drätsel-

kammaren å första avdelningen. som i egenskap av brandstyrelse handhar förvaltningen

av brandväsendets angelägenheter.

För att vinna godkännande som skorstensfejare erfordras att hava uppnått 25 års ålder samt
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hava antingen med godkända kunskapsbetyg genomgått statsunderstödd fackskola för ut-

bildande av skorstensfejare eller ock minst fem år med goda vitsord arbetat i yrket. Allt

sotningsarbete skall på sätt och tider, som i brandordningen stadgas, utföras antingen av

skorstensfejaren personligen eller på hans ansvar under omedelbar tillsyn av honom eller hos

honom anställd förman och må ej, så framt ej drätselkammaren för visst fall annorlunda för-

ordnar. verkställas i annat distrikt än skorstensfejarens eget. Skorstensfejaren får ej heller

bo utom sitt distrikt. utan att han därtill erhållit tillstånd av drätselkammaren. i samband

med sotning skall skorstensfejaren verkställa eldstadsbesiktning. varjämte det åligger skor-

stensfejaren eller av honom därtill beordrat lämpligt biträde att, efter erhållen underrättelse

om utbruten soteld. komma tillstädes för att vidtaga de åtgärder, som förhållandena anses

påfordra. Betalningen för sotning utgår enligt av stadsfullmäktige antagen och av länssty-

relsen fastställd taxa.

Författningar: Brandordning för Göteborgs stad den l januari l948. Taxa för skorstens-

fejare i Göteborg den 24 april l9ll med ändring och tillägg den l7 juli l922, den l

januari l939 samt den 23 januari l94l. Brandlagen och brandstadgan av den l5 juli l944,

 
vilka trädde i kraft den l januari l945.

Första distriktet

Staden inom ett område, som begränsas

av följande linjer: Göta älv. Säveån, Gamle-

stadsvägen, Partillevägen, Gustavsgatan, l_.an-

derigatan, Kålltorpsgatan, Kyrkåsgatan. Ut-

jordsgatan, Nobelgatan, Danska vägen. Red-

bergsvägen, Gullbergsån, Fattighusån till

slussen, östra och norra begränsningslin-

jerna av Drottningtorget, Köpmans atan,

Nils Ericsonsgatan. Kanaltorget och enlinje i

nordlig riktning från Kanaltorgct till Göta älv.

Mellberg, Olof T 0 r s t e n, f. 89; 24. Frig-

gagatan l3. Rt l5 03 38.

Andra distriktet

Staden inom ett område. som begränsas

av följande linjer: Göta älv, Rosenlundska-

nalen, Vallgraven till slussen. Drottning-

torgets östra och norra sidor, Köpmansgatan

Nils Ericsonsgatan, Kanaltorget, en linje i

nordlig riktning från Kanaltorget till Göta älv.

Johanson, Wilhelm Victor, f. 92; 43.

Hvitfeldtsplatsen lA. Rt 838 50.

Tredje distriktet

Staden inom ett område, som begränsas

av följande linjer: Vallgraven, Fattighusån,

Mölndalsån. Örgrytevägen, Korsvägen, Ek-

landagatan till korsningen vid jungbacke-

gatan, en linje därifrån till Landalagatan, Lan-

dalagatan. Hantverkaregatan, Karl Gustafsga-

tan,AmundGrefwegatan, Molinsgatan,Engel-

brektsgatan, Aschebergsgatan, Vasaplatsens

västra sida, Vasavägen.

Lönn, Da vi d. f. 92; 43. Tegnérsgatan 7.

Rt l61629.  

Fjärde distriktet

Staden inom det område, som begränsas av:

Vallgraven, Vasavägen, Vasaplatsens västra

sida. Aschebergsgatan, Engelbrektsgatan,

Molinsgatan, Amund Grefwegatan, Karl

Gustafsgatan, Hantverkaregatan, Landalaga-

tan, en linje i denna gatas förlängning till Ek-

landagatans korsning med Ljungbeckegatan.

en linje därifrån till skärningen mellan stads-

gränsen och Ehrenströmsgatan, Ehrenströms-

gatan, Guldheds atan till Egnahemsvägen, en

linje därifrån till Rygatan, Rygatan, Haga

Kyrkogata, Seminariegatan. Uvra Husarga-

tan. Lilla Bergsgatan, Haga Kyrkogata.

Södra Allégatan, Sprängkullsgatan.

Pihl, David Robert, f. 85; W. Molins—

gatan Zl. Rt l3 22 68.

Femte distriktet

Staden inom det område. som begränsas

av: järntorgsgatan. Vallgraven. Sprängkulls-

gatan, Södra Allé atan, Haga Kyrkogata,

Lilla Bergsgatan. vra Husargatan. Semina-

riegatan, Carl Grimbergsgatan, Rygatan, en

linje från Rygatans östra del till korsningen

av Egnahemsvägen och Guldhedsgatan, Guld-

hedsgatan, Ehrenströmsgatan. stadsgränsen

till Säröbanan. Säröbanan, Karlsrogatan,

Linnéplatsen, Linnégatan, järntorget.

Carlsson, Carl A r t h u r, f. 95; 44. Norden-

skiöldsgatan l8. Rt M 29 75.

Sjätte distriktet

Staden inom ett område, som begränsas

av: Göta älv, Rosenlundskanalen', ]ärntorgs-

gatan. Järntorget, Linnégatan. Linnéplatsen.

Karlsrogatan,_S_äröbanan till stadens gräns.

stadens gränslinje till Stubbeledsgatan, Stub-

__—
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beledsgatan, Margretebergsgatan, vägen ge-

nom Slottsskogen mellan Margretebergsga-

tan och Hålekårrsgatan. Bangatan, Bergvalls

trappor, Paradisgatan, Rangströmsliden,

Masthuggstorget, Första Långgatan, Värm-

landsgatan till Göta älv.

Söderlund, Lars Otto Probus. f. 99; 43.

Värmlandsgatan 28. Rt M 50 23.

Sjunde distriktet

Staden inom ett område, som begränsas

av: Göta älv, Värmlandsgatan, Första Lång-

gatan, Masthuggstorget, Rangströmsliden,

Paradisgatan, Bergvalls trap or, Bangatan,

Hålekärrsgatan, Såggatan, Kareborgsgatan,

Carl Johans torgs östra och norra sidor,

Såggatan, Skärgårdsgatan till Göta älv.

Magnusson, Kn ut Erik, i. 88; 43. Eke-

dalsgatan 23. Rt l403 67.

Åttonde distriktet

Staden inom ett område, som begränsas

av en linje från Göta Alv till Skärgårdsgatan,

Såggatan, Carl johans torgs norra och östra

sidor, Klareborgsgatan, Såggatan, Hålekårrs-

gatan, vägen genom Slottsskogen från Håle-

kärrsgatan till Margretebergsgatan, Margrete-

bergsgatan, Stubbeledsgatan, stadens gamla

gränslinje mot Västra Frölunda till Nya

Varvets militärområde samt Nya Varvets

militärområdes östra gränslinje till Göta älv.

Clausen, C a rl A x el Herman, f. 89; (B)

45. Ängkärrsgatan 5, Käringberget.

Rt 29 10 22.

Nionde distriktet

Lundby församling.

Englund, N i l s Vilhelm, f. 04; 48. Eldare-

gatan 8. Rt lZ 79 59.

Tionde distriktet

Staden inom ett område, som begränsas

av Redbergsvägen, Redbergsplatsen, Dans-

ka vägen, Nobelgatan, Utjordsgatan, Kyrk-

åsgatan, Delsjövägen, Skillnadsgatan. en linje  

från Skillnadsgatan vid Lundens prästgård

till Danska vägen, Danska vägen, Örgryte-

vägen, Mölndalsån.

Lindberg, E rik Alfred, ?. 98; 43. Birka-

gatan l. Rt 15 55 47.

Elfte distriktet

De delar av staden, som äro belägna norr

om en linje från Göta älv, Säveån, Gamle-

stadsvägen, Partillevägen, Custafsgatan, Lan-

derigatan, Kålltorpsgatan, Kyrkåsgatan,

Munkebäcksgatan, Torpagatan och dess för-

längning till stadsgräsen.

Henricsson, E r n s t Albert Herman, f. 92;

43. Gustafsgatan 74. Rt l9 l3 3l.

Tolfte distriktet

De delar av staden, som äro belägna öster

eller söder om en linje från stadsgränsen till

Sahlgrenska sjukhusets kraftcentral till kors-

ningen av Ljungbackegatan och Eklandaga-

tan, Eklandagatan, Korsvägen. Örgrytevä—

gen, Danska vägen, en linje från Danska

Vägen över Lundens prästgård till Skillnads-

gatan, Skillnadsgatan, Delsjövägen, Munke-

bäcksgatan, Torpagatan och dess förläng-

ning till stadsgränsen.

Gillberg, August H ugo Emanuel, f. 95;

43. Pipblåsaregatan 7. Rt l66632.

Trettonde distriktet

_De delar av staden, som före år l945 ut—

gjordes av _Västra Frölunda socken samt Nya

Varvets militärområde.

Sten, G 0 t t f r i d, f. 09; 48. Eklandagatan

54. Rt lö 80 29.

Fjortonde distriktet

_De delar av staden, som före år l948 ut-

gjordes av Backa socken.

Mossberg, E r i c Alexander, f. Ol; (27) 48.

Sveaborg 4, Tingstad, Hisingsbacka. Rt

22 33 74.

Göteborgs stads auktionsverk

Tredje Långgatan 7—9. Expeditionsti'der: kassakontoret kl. 10—14, övrig expedition kl. 9—

16,30, inlämning ai) auktionsgods lördagar kl. 9—14, måndagar kl. 9—1630, för u !-

lämning söckendagar kl. 9—16,30, lördagar samt onsdagar, torsdagar och fredagar, då

auktion eller visning äger rum, kl. 9—l4. Auktioner hållas i regel å auktionskammaren

torsdagar och fredagar kl. lll—14 och lÖ—lQ. Visning för dessa auktioner: tisdagar kl.

1 7—19, onsdagar kl. 9—14, torsdagar (endast magasinen) kl. 9,30—10. Rt auktionskom-

missari'en och kontoret M 47 39, kassakontorel 142106, vaktmästarna 14 45 3l.

 

 



 

 

l 04 Auktionsverket

 

Tiden för tillkomsten av en auktionskammare i Göteborg torde kunna sättas till l680-

talet. l resolutionen på städernas besvär den 3 december l680 hade Kungl. Maj:t givit sitt

samtycke till att auktionskammarordningen för Stockholms stad av den 27 februari l674

introducerades i rikets övriga städer. Denna ordning har även tillämpats i Göteborg, supplerad

med tid efter annan utgivna författningar. Auktionsverket i Göteborg torde liksom förhållandet

var senare ha stått under magistratens uppsikt och förvaltning. Den närmaste tillsynen

utövades av tvenne rådmän med titel Auktions-Direktörer. Auktionsprovisionerna upp-

buros av magistratens ledamöter (ursprungligen endast av de lagfarna), som med dessa

medel bestredo utgifterna för förvaltningen. Med anledning av kungl. brevet den 24

augusti l838 med ny utgiftsstat för Göteborg ingingo dessa provisioner fr. o. m. detta

år till stadskassan mot en fixerad ersättning till magistratens medlemmar för extraordi-

narie inkomst av sterbhus och auktioner, vilken utgick till ikraftträdandet av l860 års stat.

Något särskilt reglemente för auktionsverket i Göteborg är ej utfärdat före den i? juni

l864. Detta ändrades den 28 oktober l867 och upphävdes den 27 december l888. Nu

gällande reglemente fastställdes av konungens befallningshavande den l mars l922 med änd-

ringar, fastställda den 2 april l925 och den l april l937. Enligt detta reglemente sorterar verket

under drätselkammarens första avdelning. som utfärdar instruktioner för dess tjänstemän.

Den närmaste tillsynen och kontrollen utövas av dess chef, som är auktionskommissarien.

Göteborgs stads auktionsverk äger, där ej annorlunda finnes stadgat, uteslutande rätt att

inom stadens nuvarande och blivande område. dock tills vidare icke inom det västliga område av

stadsdelen Lundby, som genom Björlanda socken tillhörande mark är avskild från stadsdelens

huvuddel, besörja försäljning genom offentligt utrop av all slags enskild egendom; skolande

likväl inom nämnda stadsdels huvuddel vid frivillig försäljning genom offentlig auktion

av därstädes belägen jordbruksfastighet samt av innehavare av sådan fastighet tillhörig och

å fastigheten förvarad lösegendom skyldighet att anlita stadens auktionsverk icke föreligga.

Vid försäljning genom auktionsverket erlägger säljare till verket viss avgift, i regel utgående

med vissa procent å inropssumman.

Stat för år l950: Åuktionsverkets utgifter, som äro uppförda å drätselkammarens stat, belöpa

sig till | l4.l50 kr., däri inberäknat påförd hyra för fastigheten; från auktionsverket härflytande

inkomster upptagas i drätselkammarens stat till 82.352 kr.

Författningar m.m. Reglemente för Göteborgs stads auktionsverk, fastställt av K. B. den

I mars l922 med ändringar, fastställda den 2 april l925 och den l april l937. lnstruktion

för verkets personal, utfärdad av drätselkammaren den 28 mars l922 med ändring den 25

november l924.

 

Notarie (Ca l7)

Åuktionskommissarie R! 14 47 39

R! 14 4739. BillgftngääfstÄnij—h Sid n e y Cai? Julin?

Vakant, tt. Bainit-Christmas, Sid n e 3! * " "ms omm?” seova"

Carl Julius, Notarie (se nedan) 47. Zf04.32;glund, Per OS sia n Werner,

Kassör (Ca l9) Förste kontorsskrivarc (Ca l7)

Rt 14 Zl 06. Larsson, ] 0 h n Bror, f. 93; 23, tf. Kassör

Vakant, tf. Larsson, ]oh n Bror, Förste (se ovan).

kontorsskrivare (se nedan) 47. En kassakontrollant (Ca 6), en utropare

(Ca l2, vakant) samt fyra vaktmästare (Ca l2).
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Hövågen. Löne- och tjänstenämnden l05

 

Göteborgs stads hövåg

Spannmålsgatan 26. Expeditionstid kl. 9—13 och 1330—1630. R! 13 35 74.

Hövågen är en gammal institution, vars anor gå tillbaka till l829, då stadens äldste genom

ett kungligt brev uppmanades att anordna en väg för vägning av tyngre gods. Därmed in-

drogs den s. k. parmmätarebefattningen, vars innehavare hade till uppgift att mäta hölassen

i kubik. l brist på vågar var rymdmåtten det enda sätt att bedöma lassets vikt.

Den nuvarande vägen är av engelskt fabrikat. Dess ålder är svårt att fastställa. Det äldsta

årtal som instansats vid justering, som företages vart tredje år, är l888. Då metersystemet

infördes, måste vikterna ändras från skålpund till kilogram. Platsen för hövågen har under

de senaste cirka 35 åren varit den nuvarande, men dessförinnan var den förlagd till den s. k.

Åkareplatsen mellan posthuset och Västgötabanans station. Från att under många år varit

stadens enda officiella våg, hava under senare år modernare vågar med l8—20 tons kapacitet

inrättats av hamnstyrelsen i såväl Frihamnen som Sannegårdshamnen. Dessutom har även

slakthuset en liknande väg, som är tillgänglig för allmänheten, vadan möjligheter numera finnas

att företaga vägningar på skilda håll.

Hövågen sorterar under drätselkammarens första avdelning, som utfärdar instruktioner

för dess befattningshavare. Den närmaste tillsynen och kontrollen utövas av föreståndaren.

l'iövågen är för allmänheten tillgänglig för vägning efter å kontoret anslagen taxa. F. n.

utgår densamma med två öre för varje påbörjat lO kg. av nettovikten, dock utgöres lägsta av-

giften av 50 öre. Flertalet vägningar avser numera bilar.

Stat för år 1950: Erforderligt anslag för hövågen, vars räkenskaper äro uppförda å drätsel-

kammarens stat, belöper sig till 4.229 kr.

Författningar m. m. lnstruktion för föreståndaren för stadens s. k. hövåg, antagen av drätsel-

kammaren den 28 december l897.

Föreståndare (äldre stat, A 7) Extra personal endast vid förfall för ord.

Levin, 0 s e a r, f. 77; 25. - föreståndaren. 
Löne- och tjänstenämnden

Ekmansgatan 7. Expeditionstid kl. 9—16,30, lördagar kl. 8,45—15. Telefon se nedan.

Före år l906 behandlades ärenden rörande arbets- och löneförhållanden för i stadens

tjänst anställda arbetare av den styrelse, hos vilken vederbörande hade anställning. Dä ar-

betarepersonalen växte, och ärendena angående densammas arbets- och löneförhållanden

ökades i vikt och betydenhet, visade det sig av behovet påkallat att anordna organiserad

samverkan mellan de olika styrelserna för att vinna likformighet i behandlingen av dessa

ärenden. År l906 beslöto alltså de styrelser, som hade arbetsstyrkor av större betydenhet,

att utse särskilda delegerade, två från vardera styrelsen, för utredning av frågor rörande ar-

bets- och löneförhållandena vid styrelsernas arbeten. Den samverkan, som sålunda anord-

nades, visade sig vara av största betydelse för staden såsom arbetsgivare och för dess förhål-

lande till den i stadens tjänst anställda personalen. På grund härav ingingo styrelserna under

år l908 till stadsfullmäktige med förslag om inrättande av en särskild nämnd för dessa ären-

den. Detta förslag bifölls av stadsfullmäktige, och år l9l0 tillsattes den s. k. avlöningsnämnden.

Till denna, som skulle bestå av en ledamot från vardera av de större verkens styrelser, hän-

sköts sedermera även löneärenden för den kollektivanställda personalen vid stadens sjukhus.

fattigvårdsinrättningar och liknande anstalter.

Granskningen av styrelsernas löneframställningar beträffande tjänstemännen verkställdes

 

 



 

th') Löne- och tjänstenämnden

 

före år l920 av stadsfullmäktiges budgetsberedning. Då behovet av en mera enhetlig behand-

ling även av lönefrågorna för stadens tjänstemän med åren gjorde sig alltmera gällande. in-

rättade stadsfullmäktige år l920 en särskild Iånenämnd. Lönenämnden hade till uppgift att

utreda och till stadsfullmäktige och stadens styrelser och nämnder inkomma med utlåtanden

och förslag i frågor om avlönings- och pensionsförmåner samt anställnings- och tjänsteför-

hållanden för stadens ämbets- och tjänstemän samt övriga i stadens tjänst på ett mera sta-

digvarande sätt anställda befattningshavare. som ej sorterade under avlöningsnämnden.

Som ett led i strävandena att centralisera stadens förvaltning beslöto stadsfullmäktige

den 2 februari l939 att avskaffa avlönings- och lönenämnderna och i dessas ställe inrätta en

gemensam nämnd, läne- och tjänstenämnden. Denna, som tillsattes den l juli l939, har till

uppdrag att bereda samt, där ej lag eller författning annat föranleder, i vissa fall avgöra frågor

rörande avlönings-, pensions- och andra anställningsförhållanden för befattningshavare inom

Göteborgs kommunala styrelse.

Nämnden består av ll för två år i sänder valda ledamöter, av vilka åtta väljas av stads-

fullmäktige och tre av stadskollegiet, de sistnämnda såvitt möjligt bland kollegiets ledamöter.

Nämnden väljes med sådan sammansättning, att erfarenhet från olika förvaltningsområden

i möjligaste mån vinnes. Dock må ej i stadens tjänst anställda eller eljest vid behandling av

nämndens ärenden jäviga personer väljas till ledamöter. För granskning av nämndens rä-

kenskaper välja stadsfullmäktige årligen tre revisorer med tre suppleanter.

Vid behandling av ärenden, som beröra olika styrelser, må vederbörande styrelse repre-

senteras av ett eller flera ombud. Verkscheferna äro berättigade och efter kallelse skyldiga

att närvara vid sammanträden, då ärenden förekomma, som beröra vederbörandes förvalt-

ningsområde.

Nämnden biträdes av kanslichefen, som är föredragande vid nämndens sammanträden

och äger att deltaga i nämndens överläggningar men ej i besluten med rätt att få sin mening

antecknad till protokollet. Kanslichefen är chef för nämndens kansli och har bl. a. till upp-

gift att införskaffa upplysningar, verkställa utredningar och göra framställningar i de under

nämndens verksamhetsområde hörande frågor, att efter anmodan vara ombud för nämnden

och deltaga i förhandlingar med stadens befattningshavare eller ombud för dem.

Stat för år 1950: Löne- och tjänstenämndens utgifter, som äro uppförda å drätselkamma-

rens stat, belöpa sig till 2l2.252 kr.

Författningar: Reglemente antaget av stadsfullmäktige den 2 februari l939.

Ordförande Gustafsson, A l h e r t Natanael,_rålullupp-

.. . . syningsman, Stadsf" f. 99; 47

när??? olifieå. 537113? ågåuggfåm Sundboberg,Abel Gotthard Leopold, Kon-
torist. f. 93; 49—5l (vald av stadskoll.).

Vice ordförande
Grsanätgx, *El m är éåfred, Ombudsman.

., . 4; -— .

Christiansson, B e r t il Joar, Kontrollant, ta 5 O 8

f. Ol; led. 47—5l, v. Ordf. 47—z

Ombud och verkschefer äga deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

Kihlman, Karin, RM., Läroverksadjunkt.

-Fru, Stadsf, f. 90; 49—5l.

Lindh, Erik lvar, Metallarbetare, f. 02;

Övriga ledamöter

Holmberg, Carl (Ca y)0Ja3cob. Sjökapten,

Direktör, Stadsf, f.9 5l.

ilsson, Bror Arthur, 3ll/letallarbetare,

Stadsf, f. 89; (30—34) 46—5l.

Ahnstedt, C u r t Henry. Disponent, f. 9l;

(35—39) 47—5l (vald av stadskoll)

Pettersson, E l f r i d a

.

,

Potentia, Fru,  

49—5l (vald av stadskoll.).

Revisorer

Olsson, Fritz G u n n a r. Avläsare, f. 94;

Dalälqvist, Fritz Alla n. Elektriker, f. ll;

Gregorson, Johan E ric Wilhelm, Avdel—

ningschef, f. 97; Stl—.

 



 

 

Löne- och tjänstenämnden. Handels- och sjöfartsnämnden l07

Suppleanter _ R! 18 74 64.

Kristenson, S ve n Alfred, Kontorsskri- Sjgölahl, B * r g ' t Hulda, POL mag., (' 08?

vare, f. 03; Ålö—. '

AnderSSon, Bror Erland Tage, Konfek-

tyrarbetare, f. 08; 49—.

Bäck, L a r 5 Felix, Svetsare, f. lZ; 49—.

Kanslichef (Cb l9)

Mottagni'ngstid kl. 10—11. R! 18 74 66.

Berg, Otto Vendel, f. 88; 39.

Byråchefer (Ca 33)

R! 18 74 77.

Tuneld, B j 6 r n Willy, ]. K., f. 04; (39) 50.

R! 18 75 44.

Arne, Sig v a r d John Fredrik, ]. K., f. lö;

(44) 50.  

Byråassistenter (Ca 23)

Rt 18 74 45.

Ångerås, johan Ö ste n, f. lö; tf. 50.

Nilsson, 5 t i g Lennart, f. 20; tf. 50.

Kontorsskrr'vare (Ca l5)

R! 18 76 96.

Husebye, M a r t a Eleonora Elisabet, f. 87;

(20) 39.

Kontorist (Ca l3)

Ericson, K a ri n Vera Elisabeth, f. M; 42.

Dessutom två förstal skrivbitråden (Ce 7,

Cg 5) och tre skrivbiträden (Cg 3).

 

Handels- och sjöfartsnämnden

Handelskammaren: lokal, Östra Hamngatan 28. Expeditionsiid kl. 10—16.

R: 131178.

Jämlikt kungl. brev den 2 mars l866 beslöto stadsfullmäktige den 24 maj s. å. att åt en

särskild nämnd, bestående av tolv personer, överlämna behandlingen av de handelsföreningen

och dess fullmäktige enligt mäklareordningen av den 3l mars l853 och skeppsklarerare-

förordningen av den 25 oktober 186l samt consulatstadgan av 20 april l858 tidigare till-

kommande ärenden. Sedan i mäklareordningen av den 25 oktober l872 föreskrivits till-

sättandet av en handels- och sjöfartsnämnd för behandling av de frågor, som enligt mäk-

lareordningen borde av särskild nämnd prövas och avgöras, beslöto stadsfullmäktige den

2 januari l873 att tillsätta en dylik handels- och sjöfartsnämnd, åt vilken samtidigt upp-

drogs handläggningen av de ärenden, som tillkommo den l866 utsedda särskilda nämnden.

lnstruktion för den sålunda tillsatta handels- och sjöfartsnämnden fastställdes första gången

den 3 mars l873. Ny instruktion fastställdes den 2 juli l894, vilken alltjämt är gällande.

Handels— och sjöfartsnämnden tillkommer,

att vid mäklares avgång pröva om behov av mäklares antagande är förhanden, att antaga

sådan och återkalla lämnat uppdrag samt tillsätta vikarier;

att besluta om frågor rörande mäklarenoteringskontoret;

att avgiva förslag till besiktningsmän enligt sjölagen;

I' att vid tillsättandet av dispaschör och dispaschörsassistent yttra sig om sökandenas lämp-

ighet;

att avgiva förslag till sakkunniga att gå rådhusrätten tillhanda vid upptagandet av sjöför-

klaring eller verkställandet av sjöförhör;

att antaga och entlediga offentliga translatorer för de språk, som befinnas erforderliga.

samt fastställa taxa härför och i övrigt besluta angående hithörande frågor;

att _utse ledamöter i permanenta skiljenämnden i Göteborg för avgörande av månadsbe-

fraktnmgar;

_ att avgiva yttranden, som av Kungl. Maj:t eller annan offentlig myndighet från nämnden

infordras; samt _ _ _ .
att till vederbörande ingå med framställningar i frågor rörande handel och Sjöfart.

 

 



 

 

lGö Handels- och sjöfartsnämnden. Translatores publici

 

Efter de av Kungl. Maj:t auktoriserade handelskamrarnes tillkomst hava dessa av de offent-

liga myndigheterna betraktats såsom de institutioner, vilka representera näringslivet, och

hava i anslutning härtill nämnderna endast i undantagsfall anmodats att avgiva yttranden

i frågor rörande handel och sjöfart. På grund härav har kungl. kommerskollegium hos

Kungl. Maj:t föreslagit handels- och sjöfartsnämndernas indragning och överflyttandet till

andra lämpliga institutioner av de uppgifter. som ännu åligga dern.

Nämnden består av lZ ledamöter, som utses av stadsfullmäktige för ett år i sänder, och

väljer inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Nämnden lämnar årligen

till drätselkammaren redogörelse för användningen av det nämnden för nästföregående

är tilldelade anslaget.

Stat för år 1950: Anslag 800 kr.

Författningar m. m. Mäklareordningen den 9 juni l893. Lagen om fondkommissions-

rörelse och fondbörsverksamhet den lö maj l9l9. Förordningen den 23 oktober l9l4 om

vad vid försäljning av värdepapper i vissa fall skall iakttagas. Kungörelsen den l4 december

l9l7 om landsfiskals och stadsfogdes dagbok i utsökningsmål samt angående vad vid ut-

sökningslagens tillämpning i vissa andra fall skall iakttagas. Stadgan angående notarius pub-

licus den lö maj l945. Stadgan angående dispaschörväsendet den lO november l9ll.

Sjölagen. lnstruktion för handels- och sjöfartsnämnden fastställd av K. B. den 2 juli l894.

Ordförande År:]nstedt, C u r t l'lenry, Disponent, f. 9l;

Arnulf-Olsson, E d v ; n, Direktör, i. 81; "" - .
led. 34_. Ordf. (”___ Eliflugå,4Erik l'l e n r y, Avdelningschef,

. , 6—.

Matsson, C a rl Johan, Butiksbiträde, f. 96;

48—

Löfstedt, N i l s Emanuel, Förbundsom-

budsman, f. 99; 48—.

Nelöherg, T h 11 r e, Handelsresande, f. 02;

Vice ordförande

Olsson, N i e k l a s, Förbundssekreterare.

f. 89; led. 3l—, v. Ordf. 45—.

 
Övriga ledamöter

Blomgren, Eri k Johan, Ombudsman,

f. 92; 32——.

Wästgerd, Per Charles, Sjökapten, ln—

spektör å länsarbetsn., f. 95; 35—.

Collin, E r i k, Direktör, f. 89; 35—.

Wennerström, Harry, Direktör, f. 87;

led. 38—, Kassaf. 4l—.  

5 —.

Håga, Gustav E v e r t, Ombudsman, f. 04;

. Sekreterare (arvode)

Uddenberg, R a g n a r Fredrik. ]. K.,

Direktör o. förste sekr. h. handelskam-

maren, f. lO; 0

Vaktmästare (arvode)

Ekström, Olof E r l a n d, Kamrer, f. 98; 3l .

Translatores publici

Lehman, l'l e n r y Adolf Amandus, f. 87;

36, tyska språket.

Wennström, D a g m a r Maria, Fru, f. 06;

36, spanska språket.

Mattsson, G u n d e l.

italienska språket.

Holm, _lohn V i c t o r, f. 97; 4l. ryska språ-

et.

Key-Rasmussen, S t 3 f f a n, f. 01; 44,

Jfranska språket.

Fru. 5. 02: 38.

 

Persson, 5 y l vi Helena Mathilda, Fru,

f. 04; 44, finska språket. .

Carlström, Adolf B e rt i l, f. 09; 45,

engelska språket.

ldering, ] a c 0 b u s Gerardus, f. Ul; 46,

nederländska språket.

Siegl, L e 0, _l. D.. Civilekonom, f. 06; 46,

tjeckiska språket.

Westin, T 0 r a, Fru, f. Ol; 49, polska språket.

Johanson, Oskar Six te n Vigelius. f. 98;

50, engelska språket.



 

 

 

Gatukontoret l09

 

2. Gatukontoret, hamnen och övriga

affärsdrivande verk

Gatu- och Vägförvaltningen

Mårten Krakowgalan 5. Expedrtr'onslr'd kl. 10—15, lördagar och dag före helgdag kl. 10—12.

Förvaltningen sammanträder vanligen andra helgfria fredagen i varje månad.

Rt (växel) 174440.

Enligt äldre författningar voro hus- och tomtägare i städerna skyldiga att bekosta gatornas

underhåll och belysning, vilket förhållande även gällde i Göteborg intill år l845. Sedan en

kommitté utarbetat ett förslag till lämplig fördelning mellan husägare och övriga innevånare

av bland annat kostnaden för gatornas ändamålsenliga omläggning jämte inrättandet av

trottoarer, antogs detta förslag på allmän rådstuga den l7 april l845 och omhänderhade

särskilda kommitterade för gatornas omläggning och belysning skötseln av sagda arbeten

till år l864, då gatu- och Vägförvaltningen övertog uppdraget.

Anläggandet och underhållet av stadens trafikleder hade till år löll i allmänhet utförts

genom entreprenörer. Sagda år beslöto borgerskapets äldste att taga underhållet i egen hand

och tillsatte för detta ändamål en särskild styrelse med uppgift att självständigt handhava

vägarnas skötsel. Denna styrelse, som även fick övertaga det staden åliggande skjutsnings-

bestyret, erhöll namnet skjuts- och åkeristyrelsen. Dess befattning med vägarna fortfor till

början av år l864, då densamma övertogs av gatu- och Vägförvaltningen.

Före l850-talet hade Göteborg egentligen inga underjordiska avloppsledningar. Såväl

spillvatten som regnvatten leddes i öppna rännstenar till stadens kanaler. För bortledande

av vattenflöden från bäckar och rännilar voro nedlagda stentrummor, som alltså voro Göte-

borgs första egentliga underjordiska avloppsledningar. I början av l860-talet eller möjligen

under slutet av l850-talet började man på enstaka ställen använda från England importerade.

glacerade stengodsrör, och var det användningen av dylika stengodsrör, som möjliggjorde

ett allmännare införande av kloakledningar. Under l870—90-talen pågingo högst avsevärda

arbeten för stadens avloppsledningar. År l905 framlades ett >>förslag till förbättrande av

Göteborgs kloakväsen». huvudsakligen avseende förbättrandet av avloppen inom stadens lågt

belägna delar. År l9l0 beslöto stadsfullmäktige antaga förslaget av år l905 med ändrings-

förslag av år l909. Det sålunda beslutade arbetet påbörjades år l9l l och fullbordades år l9l7.

Vid sammanträde med stadsfullmäktige den 8 oktober l863 beslöts, att befattningen

med underhållet av stadens gator och vägar, som då omhänderhades av tre myndigheter,

nämligen drätselkommissioncn, skjuts- och åkeristyrelsen samt kommitteradc för gatornas

omläggning och belysning, skulle anförtros åt skjutsstyrelsen, vilken hädanefter skulle be-

nämnas gatu- och vägförvaltningen. Denna förvaltning skulle även övertaga vården om

stadens alléer och parker samt renhållningen av stadens öppna platser och gatubrunnar.

Ett av en särskild beredning uppgjort förslag till reglemente godkändes av stadsfullmäktige

och stadfästes sedermera av konungens befallningshavande den ll december l863. varefter

gatu- och Vägförvaltningen började sin verksamhet i februari påföljande år.

l och med stadens stora utveckling kring mitten av lSOO-talet uppstod tanken på skapandet

av en större park. Härvid riktades uppmärksamheten först på Slottsskogen. l samband

med Carl johans församlings införlivning med staden, är l867, varvid Älvsborgs Kungsladu-

gård överläts till staden. förordnades, att av Slottsskogen skulle skapas en stadens parkan-
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läggning. År l874 tillsatte stadsfullmäktige en styrelse, som skulle förestå Slottsskogens

omdanande till park. —- l parkens västra del finnes ett större inhägnat område för hjortar,

rådjur. m. m. lnom parken finnas vidare kälkbackar och skidbacke, utsiktstorn (öppet

l5 maj—45 september kl. lO—ZO mot lO öres entré för äldre, 5 öre för barn), friluftsteater,

amatörobservatorium (öppet i regel stjärnklara måndags-, onsdags- och fredagsaftnar) samt

två restauranter. —- Parkens areal utgör f. n. l40 hektar.

Stadsfullmäktige beslöto den 4 december l94l att även Slottsskogsparken samt 5. A. Hed-

lunds park vid Bjurslätt å Hisingen, vilken sistnämnda park jämlikt stadsfullmäktiges beslut

den 26 januari l932 skulle förvaltas av styrelsen för Keillers park, från och med l942 års

ingång skulle förvaltas av gatu- och vägförvaltningen.

Enligt stadsfullmäktiges beslut av den 2 maj l946 omhänderhar förvaltningen fr. o. m.

sommaren l946 lekverksamheten i stadens parker. Fr. o. m. ingången av år l947 har

från idrottsplatsstyrelsen till förvaltningen överförts administrationen och skötseln av sta-

dens allmänna lekplatser.

Catu- och Vägförvaltningen har enligt nu gällande reglemente åt sig uppdraget under-

hållet och tillsynen av stadens gator, allmänna vägar och öppna platser samt planteringar

ävensom kloaknät med tillhörande pumpverk och reningsanläggningar jämte stensättningen

å broar; ombesörjande på vederbörande fastighetsägares bekostnad av anläggning och un-

derhåll av erforderlig avloppsservis från fastighetens gräns till allmän avloppsledning; kon-

troll över förläggningen i stadens gator, allmänna vägar, öppna platser och planteringar av

ledningar av vad slag det vara må, ävensom över stolpar för elektriska ledningar å staden

tillhörande områden samt kontroll i gatutekniskt. hänseende över anläggning och underhåll

av spårvägar å stadens område.

Förvaltningens arbeten ledes av stadens gatuchef, som föredraget ärendena vid förvalt-

ningens sammanträden. Därjämte äro anställda en byråchef som chef för arbetena å ritkon-

toret, fyra arbetschefer för de yttre arbetena, en stadsträdgårdsmästare, en kamrerare som

chef för kamerala avdelningen, vilken är gemensam för vattenverket och förvaltningen, samt

övrig erforderlig teknisk och kameral personal. Utförandet av förvaltningens arbeten sker

i regel genom hos förvaltningen anställda arbetare. Arbetsstyrkan år l949 utgjorde i medel-

tal l.062 man per dag.

Förvaltningen består av sju ledamöter, vilka av stadsfullmäktige utses för tre år sålunda

att minst två, högst tre, årligen avgå och ett lika stort antal inväljes. Nuvarande ledamöter

äro valda för perioderna l948—50, l949—5l och l950—52. Tre suppleanter utses jämväl

årligen av stadsfullmäktige. Förvaltningens ledamöter välja årligen bland sig en ordförande,

en vice ordförande, en kassaförvaltare och en suppleant för denne. Revisorerna, till ett

antal av tre, jämte tre suppleanter utses av stadsfullmäktige.

Stat för år 1950: Utgifter l2.540.322 kr., inkomster 3.879.l30 kr., därav kapitalinltomster

l82.700 kr., bilskattcmedel 979.475 kr. och avgifter för vattenklosetter 334.583 kr., anslag

å skattestat 8.66l.l92 kr.

Författningar m. m. Reglemente för gatu— och Vägförvaltningen i Göteborg fastställt av

länsstyrelsen den 29 mars l940. lnstruktion för gatuchefen den 22 december l926.

E S (I)—zidjl'örancåe Övriga ledamöter

ricson, ven ja mar manuel, Arbets- t ' (_ 9]—

chef, Stadsf., f. 00; suppl. 31, led. 32—5l, Alf,”? gåiåugggje'yyjågzrrm

Ordf. 37*"- _ ]idås, Karl A 1 bi n Mattias, Chaufför, f. 00;

Vice ordförande suppl. 37, led. 44—52, Kassaf. 48—.

Hansson, Gustav R u n e, Spårvägsman, Bergendahl, Tord G u n n a r, Civilingen—

Stadsf” f. lZ; led. 47—51, v. Ordf. 48—. jör, f. 88; (45) 47—50.  
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Gustafsson, ] 0 h n lvar Paridon, Förman,

i. 99; 48—50.

Nordh, Karl A x el lvar, Mätningsman, i. 00;

48—50.

Suppleanter

Sköld, John Henrik (H e n r y), Kommunal-

arbetare. ?. ll 48—.

Filipson, Jolin B1 r g e r, Underinspektor,

8; 47—

Andersson,Ro lf Gustaf, Ombudsman,

f. 05; 49—

Revisorer

Bjärårfnåren, Knut V e r n e r. Chaufför,

Lignell, M a r tin Emanuel, lngemör. f. 93;

Andréasson, E1 n a r Algot, Handelsarbe-

tare, ?. 14; 47

Suppleanter

Skfogg, Axel Hugo Kielland, Expeditör,

Svenningsson, Knut l n g v a r Vilhelm,

Casverksarbetare, i. l8; 47—.

Dahlin, 0 l 0 f Oskar, Banktjänsteman, f.l4;

48——.

Sekreterare (arvode)

Buhrxnan, T 0 r s t e n Otto Jakob, ]. K.,

Assessor. i. 85; Zl.

 

Gatuchef (Cl) l8)

Mottagningstid kl. 13—14.

Huggert, Erik W & l t e r,

86 46.
.

|

Civilingenjör,

Byråevdelningen

Byråchef (Ca 33)

Wallman, K a rl E r i k 'Algot, Civilingen-

iör, (. 92; 46.

Ingenjörer (Ca 28)

Ahnfelt, Arvid Emanuel, Civilingeniör,

f. 95; 45.

Lindh, B r o r Oscar, Civilingeniör, i. 90: 45

Holmgren, Axel Fredrik, Civilingeniör,

?. 07; 46.

Angegvall, Erik Bertil

Persson, Ehhe Malte Esaias. ?. lZ; 47.

Ingenjör (Ca 26)

Karlsson, Åke Wilhelm, Civilingeniör,

)

Civilingeniör,

Underingenjör (Ca Zl)

Mörk, PerAnders. i. 99; 42.  

Dessutom fyra tekniker (Ca l9), en kam-

marskriuare (Ca l7), en ritare (Ca l7) samt &

extra stat, tre ingenjörer (Cng), två under-

ingenjörer (Ce 20, Cg l8), två tekniker (Ce l8)

samt ritkontorspersonal. rn. .

Gatu- och avloppsavd.

Årbetschefer (Ca 3l)

Mottagningstid kl.13—14.

o r s t e n Emil Civilingeniör,

?. 87:22 (6:te distr.) tillika föreståndare

för kloakpumpverken.

Arnell, H e 1 g e Theodor, Civilingeniör,

? 93; 25 (5:te och 8:de distr).

Rohdin, C6 s ta Emil Allan, Civilingen-

jör, i. 97; 36 (l:sta—3:dje distr)

Holmstrand, C U 3 t a v Elof Holger, Ci-

vilingeniör, ?. 02; 46 (4zde och 7zde distr.)

Bitr. ingenjör (Ca 24)

Skarstedt, C a rl 0 t t o, i. 96; 42 (under-

håll av avloppsnätet).

Maskinmr'istare (Ca Zl)

Frangeur, l v a r Axel Karl, (. 9l; 48.

Underingenjörer (Ca Zl)

Lundin, () r v a r Vilhelm, Henrik (. 93; 45.

Bengtsson, 0 l 0 i Albert, f. 96; 46.

Lundqvist, H e r h e r t Elof, ?. 06; 46.

Gustafsson, 5 v e n. ?. l4; 46.

Förste inspektorer (Ca l9)

Gabrielsson, Carl Edvin, ?. 85; 38.

Andersson, Carl August, i. 86; 38.

Larsson, Johan F r i d 0 lt, i. 87; 38.

Bemehed, Br r g e r Natanael, (. 96; 38.

Örtenblad, Carl C u s t a v Frans, ?. 97; 39.

Engman, E r i k Hialmar, i. 03; 46.

Dankvardt, Åke Bertil Johemi. 08; 48.

Sjögren, Gustav Adolv,i. 94; 48.

Bokesjö, G u n n a r Helmer Vilgot. f. 09; 49.

Holmstedt, Yn gvel'låkan Fredrik, i. B; 49.

Inspektorer (Ca l8)

Lilliehöök, N i ls, f. 07; 46.

Eriksson, K n u t Arvid Leonard, f. 04; 46.

Wallin, Kurt Harald Gustav, i”. lö; 48.

Rosendahl, E r i k Helmer, i. l6; 48.

Carlsson, Karl Gustaf B e r t il, ?. 12; 49.

Jobst, Valter l—l & r a l d, f. l:2 49.

Törngren, Karl Adolf H a r ry. (. 20; 49.

Sjökvist, Bertil, ?. l9; 49.

Stjemman, S v e n, t 21; 49.

Dessutom en tekniker (Ca l9), en förste

maskinist (Ca l8), ll maskinister (

två ritare (Ca l7), en förrådsfärman (Ca lö),

en fdrrådsförman (CaC l4); samt å extra stat

en underingenjör (Ce 20), sju inspektorer

(Ce l7) samt bitr. teknisk personal.
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Parkavdelningen Karlsson,ErnstHenning,f.9l; l9.

Södra Larmgatan 16. gaugrens, Frans/ÄGS s t ?,gfj 03,8; 33.

Stadsträd årdsmästare (Ca3l) 90", VC" " Uf» - 3 -

Mottagå'ngstia' kl. fZ—B, Flomark, R 0 y Alfons, f. 09; 43.

Axelsson, K a rl Edvin, f. 96; (42) 43. Dessutom å extra stat tre trädgårdsmästare

Bitr. stadsträdgårdsmästare (Ca 23) (Ce lö): två djurskötare (Ce |?) samt ett

Boberg, A x el Efraim, t. 96; (42) 43. kontorsbttmde (Ce 7).

Trädgårdstekm'ker (Ca Zl) Kamerala avdelningen

Strandholm, Malt € Lennart, f— l7; 49' Se nedan under Delegerade för ärenden

Trädgårdsmästare (Ca l7) angående gatu- och vägförvaltningens samt

Stenberg, Axel Ferdinand, f. 87; l3. styrelsens över vattenverket gemensamma

Durgé, ] o s e f, f. 90; lö. _ kontorspersonal.

Vattenverket

Huvudkontor: Drottninggatan 33. (Mälareavdelningen samt del av kamerala avdelningen:

Mårten Krakowsgatan 5.) Expeditionstid kl. 10—15, lördagar och dag före helgdag kl. 10—12.

Styrelsen sammanträder vanligen tredje helgfria torsdagen i varje månad. R! (växel) 1713 60.

Göteborg erhåller sitt vattenledningsvatten från tre olika vattentäkter: Kallebäcks källa,

Delsiöarna och Göta älv. Stadens äldsta vattenledning från Kallebäcks källa, som invigdes

den l? november l787, användes ännu och Kallebäcksvattnet serveras oblandat i bl.a. l5

stycken allmänna vattenposter såsom dricksvatten. Delsiöanläggningen, vars första utbygg-

nad var färdig att tagas i bruk år l87l, har sedermera utbyggts till full kapacitet. Alelycke-

anläggningen, som tager sitt vatten från Göta älv, var färdig i sitt första byggnadsstadium att

leverera vatten till staden i början av år l894. Å denna anläggning har företagits flera ut-

vidgningar, senast år l949.

Enligt stadsfullmäktiges beslut den lZodecember l946 skall för inom stadens område för-

brukat, uppmätt vatten erläggas ett grundpris av 25 öre per kbm. Vid förbrukning över-

stigande 5.000 kbm per år lämnas viss rabatt. Rabattaxan är senast ändrad från l januari

l945. För vatten, som för hushållsändamål förbrukas inom fastighet utan mätare för all

vattenförbrukning, utgår viss ackordsavgift.

Vattenverket handhaves av styrelsen över Göteborgs vattenverk, tidigare kallad först

»Wattenledningens Committerade» och sedermera »Vattenlednings-Direktionen» och »styrel-

sen över Göteborgs vattenledningsverk».

Styrelsen över Göteborgs vattenverk har enligt nu gällande reglemente åt sig uppdraget

att vårda, upprätthålla och förvalta stadens vattenverk med därtill hörande pumpverk. filter,

reservoarer, rörledningar och övriga inrättningar samt byggnader, iord- och vattenområden;

att ombesörja vattenverkets utvidgning eller förändring i enlighet med stadsfullmäk-

tiges därom fattade beslut;

att utöva kontroll däröver, att endast kompetenta rörläggare tillåtas utföra enskildas vatten-

ledningar, vadan rörläggare skola förskaffa sig styrelsens tillstånd till sådana ledningars

utförande, gällande sådant tillstånd endast intill dess styrelsen annorlunda förordnar; samt

att övervaka tillämpningen av gällande reglemente och de för Göteborgs stad fastställda

särskilda ordningsföreskrifterna i vad desamma beröra vattenverket.

Styrelsens arbeten stå under ledning av vattenverkschefen, som föredrager ärendena

vid styrelsens sammanträden. Däriämte äro anställda en konstruktionschef, en förste och en

andre ingeniör för driften, en förste och en andre ingeniör för distributionen, tre konstruk-

törer, en laboratorieföreståndare samt övrig erforderlig teknisk och kameral personal. Kame-

rala personalen är gemensam för vattenverket samt gatu- och Vägförvaltningen och upp-

gifter över densamma återfinnas under delegerade för ärenden angående gatu- och vägför-
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valtningens samt styrelsens över vattenverket gemensamma kontorspersonal. Antalet ar-

betare för styrelsens arbeten utgjorde under år l949 i medeltal 282 man pr dag.

Arbete med nyanläggning, utsträckning, förändring eller reparation av till stadens vattenverk

ansluten vattenledning får icke utföras av annan än den, som av styrelsen över Göteborgs

vattenverk antagits som entreprenör för dylika arbeten med viss person såsom ansvarig, vilken

jämväl skall vara godkänd av byggnadsnämnden. Antalet entreprenörer är f.n. 5l. Besikt-

ning m.m. av enskilda vattenledningar utföres sedan september l944 av byggnadsnämnden.

Styrelsen över vattenverket består från och med år l895 av sex ledamöter, vilka av stads-

fullmäktige utses för tre år i sänder, så att årligen två ledamöter avgå och två inväljas. Stads-

fullmäktige välja jämväl årligen två styrelsesuppleanter samt tre revisorer med tre suppleanter.

Styrelsens ledamöter välja årligen bland sig en ordförande, en vice ordförande. en kassa-

förvaltare och en suppleant för den sistnämnde. Senaste val för styrelsen avser perioderna

0948—50, l949—5l och l950—52.

Det i vattenverkets anläggning nedlagda kapitalet utgjorde vid l949 års slut 42.99.2380 kr.

och det bokförda värdet 23.467.077 kr.

Stat för år 1950: inkomster 6.54l.l88 kr., därav inkomst av rörelse 5.34l.l88 kr. samt

kapitalinkomster ä skattestat l.200.000 kr. Utgifter 6.6365 l6 kr., därav driftsutgifter 308590)

kr.. avskrivningar l.200.000 kr. och förräntningar' 970.000 kr. samt kapitalutgifter å skatte-

stat l.380.527 kr.; erforderligt anslag 95.328 kr.; nettodriftsinkomst 85.l99 kr. Utgifter å

låne- och fondstat 2.679.000 kr.

Under år 1949 utgjorde den levererade vattenmängden: från Alelyckeverket 23,0l milj. ma,

från Delsjöverket 3,06 milj. m3 och från Kallebäcks källa 0.08 milj. m3 eller tillsammans

26.5 milj. ms.

Distributionsnätets längd utgjorde c:a 585 km, antalet serviceledningar l5.422, utsatta

vattenmätare l6.l33.

Författningar. Reglemente för styrelsen över Göteborgs vattenverk den l6 maj l940 med

däri vidtagen ändring den lö september l943. Reglemente för Göteborgs vattenverk den

l9 april l894 med däri vidtagna ändringar t. o. m. den lZ december l946. lnstruktion för

vattenverkschefen den l4 februari l927 med ändring senast den 29 mars l944. Bestäm-

melser beträffande entreprenörsrättigheter för vattenledningsarbeten i Göteborg den IS

december l933 med ändring den 3l oktober l947. lnstruktion för vattenledningsentreprenörer

den ll januari l926 med ändring den l5 december l933. Särskilda föreskrifter för vattenu

(och avlopps—)ledningar inom fastigheter i Göteborg, godkända av vattenverksstyrelsen den

8 juni l944 och utfärdade av byggnadsnämnden i september l944. Särskilda bestämmelser

att iakttaga vid utförande av vattenledningsarbeten rn. m. å ledningar anslutna till Göteborgs

vattenverk, utfärdade av styrelsen över Göteborgs vattenverk den 29 mars l944.

Litteratur: G l 0 s e m e i j e r, T., Vattenledningsverket i Göteborg (Göteborgs jubi-

leumspublikationer l923) Göteborgs vattenledningsverk l787—l937, Gbg l937. Tekniska

Samfundets i Göteborg handlingar, häfte 2, år l944, Teknisk Ukeblad l946 nr 39, samt ver-

kets årsberättelser l87l—l948, intagna i Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar l872—l949.

 

Ordförande Åkermlanfb Andfrs H 3 rfalsål, 35.5 dåäom-

— . muna ar etare örman, . ; — .

ÖbzgfåglKårlåft EEK lngenjor. (' 96' led. Andersson,VernerAnders Severin,0m-

' ' ' budsman, f. 97; led. 47—52, Suppl. f.

Vice ordförande kassaf. 47_-

Hartmann, Ernst F r a n 2 johan, Direktör, OszfvgådågglfKonrad, TandVårdSiHSPEktör'

f. 98; suppl. 38, led. 39—50, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Ahrenberg, C a rl Gustaf. Metallarbetare, Augustsson, A r t h u r johan Linus, Sifon-

f. 93; led. 35—52, Kassaf. 47—. skötare, f. 97; 50—.

8

Suppleanter

Frébåäg, !; e r b e r t Vilhelm, Röringenjör,
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Revisorer

Nilsson, Nils Wilhelm, ingenjör, f. 00:

46—

Åsklurid, Gustaf H i l b e r t Walentin, Om-

budsman. f. 99; 50—.

015351, K n u t Eugén, Metallarbetare, f. 83;

Suppleanter

Söltdägren, B e n gt Olof, Kontorist, f. 22;

Segrén, Tage Algot William, Metallar-

betare, f. l8; 50—.

Kvarnström, John E r i e Hjalmar, Elektri-

ker, f. 97; 50—.

Sekreterare (arvode)

Buhrman, T 0 r s t e n Otto Jakob, ]. K..

Assessor. f. 85; Zl.

 

Vattenverkschef (Cb l6)

Moiiagningstid kl. 141—15, lördagar kl. 12—18.

Bifidggeråg P e r C u s t a f, Major VVK,

Konstruktionsavdelningen

Kanstruktionsclzef (Ca 33)

Mottagningstid kl. 13—14.

Rybäck, Karl M 3 g n u s. Civilingenjör,

f. 93; 42.

Byråingenjör (Ca 28)

Möller, Kurt T 0 r s t e n, Civilingenjör,

f. 03; 50.

Konstruktör (Ca 28)

Tekniker (Ca l9)

Två vakanta.

Dessutom en byråingenjör (Ce 27), fyra

ingenjörer (Ce 25), en ingenjör (Cg2l), två

underingenjörer (Ce 20), en tekniker (Ce l8),

en inspektor (Ce l7), en tekniker (Cg l7), en

ritare (Ce lö), en ritare ll (Ca l3) en ritare l

(Cg l3), två ritöiträden (Ca ll), en ritare ll

(Cg ll), ett ritbiträde (Ce l0), två ritbiträden

(Cg 7), ett ritbiträde (Ce 7), ett ritbitröde

(Cg 5), en kontorist (Ca l3), ett kanslibilröde

(Ce l0), tre skriuåitröden (Ce 7, Ce 5, Cg 3)

samt en inspektorselev (Cg 7).

Vakant.

Driftsavdelningen

Driftscfief (Ca 3l)

Moilagningstid kl. 13—14.

Krålstman, E i n a r Atle, Civilingenjör, f. lZ;

Laöoratorieföreståndare (Ca 28)

Lönnberg, C a rl C u s t a f Birger, Civil-

ingenjör, f. 08; 42.  

Bitr. ingenjörer (Ca 23)

Två vakanta.

inspektor (Ca l8)

Stjememan, A l l a n Karl Roland, f. 08; 42.

Dessutom en underingenjör (Ce 20). en

tekniker (Cg lö), en ritare ll (Ca l3), en

Iaboratorieassistent (Ca lZ), ett kanslibiträde

(Ca ll), en vaktmästare (Ce lO), ett labora-

ioriebitröde (Ce 5), ett riibitra'de (Ce l0), ett

ritbiiröde (Cg 7), två ritbiträden (arvode) samt

en inspektorselev (Cg 8).

Maskinpersonal

vid Alelyckeverket:

Förste maskinmästare (Ca Zl)

Karlsson, ] 0 h a n Martin, f. 87; 37.

vid pumpstationerna i staden:

Förste maskinmäsiare (Ca Zl)

Petgison, Carl Oscar G i d e o n, f. 92; (37)

Dessutom åtta moskinister (Ca l7), en

verkstadsförman (Ca l7) samt fyra extra

maskinisier å timlön.

Distributionsavdelningen

Distributionsclzef (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 13—14.

Sagån, Carl H e n ri k, Civilingenjör, f. 96;

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Tekniker (Ca l9)

Vakant.

Förste inspektor (Ca l9)

Jour, Conrad E r l a n cl, f. 09; 47.

Inspektorer (Ca l8)

Två vakanta.

Dessutom en underingenjör (Ce 20), en

tekniker (Ce l8), en inspektor (Ce l7), två

ritare l (Ca l7), två åitr. ins ektorer (Ce lö),

en ritare l (Cg l3). en förrå sförman (Ca l3),

en kontorist (Ce lZ), två kansiibiträden

Ca ll), en ritare ll (Ce lO), ett ritbiträde

(Cg 5), ett skrivöiträde (Cg 3), en inspektors-

elev (Cg 9) samt en ritare och ett skrivbiträde

(arvode).

Vakant.

Kamerala avdelningen

Se nedan under Delegerade för ärenden

angående gatu- och vägförvaltningens samt

styrelsens över vattenverket gemensamma

kontorspersonal.

__— 

 



 

__—

Delegerade för vissa ärenden. Hamnstyrelsen ll5

 

Delegerade för ärenden angående gatu- och vägförvaltningens samt

styrelsens över vattenverket gemensamma kontorspersonal

För ärenden angående förvaltningens och styrelsens gemensamma kontorspersonal utse

de båda styrelserna vardera två delegerade jämte en suppleant.

Chefskapet för den från år l903 hos gatua och Vägförvaltningen, vattenverket och före

år l92l även hos hamnstyrelsen gemensamt anställda kontorspersonalen utövades från först-

nämnda år av byggnadschefen. Sedan byggnadschefsbefattningen jämlikt stadsfullmäktiges

beslut den 22 december l926 indragits och det byggnadschefen åliggande arbetet uppdelats

på gatuchefen och vattenverkschefen. utse gatu- och Vägförvaltningen och styrelsen över

vattenverket en gemensam styresman. vilken det åligger bl. a. att utöva förmanskap för

samtliga hos förvaltningen och styrelsen anställda å kamrerarekontoret tjänstgörande be-

fattningshavare. Styresmannen, som skall vara gatuchefen eller vattenverkschefen, uppbär

i denna sin egenskap ett arvode av l.200 kr. pr år.

Författningar m. rn. se föregående samt instruktion för styresmannen den 22 december l926.

 

Delegerade

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, Stadsf (se ovan) för gatu- o. väg-

förvaltningen, Ordf.

Ahnstedt, Curt Henry, Disponent (se

ovan) för gatu—o. vägförvaltningen,vv. Ordf.

Harhnann, Ernst F r a n 2 Johan, Direktör,

(se ovan) för vattenverket.

berg, Knut Erik, lngenjör (se ovan)

för vattenverket.

Suppleanter

Åkerman, Anders Harald, f. d. Kom-

munalarbetareförman (se ovan) för vatten-

verket.

Sköld, _lohn Henrik (f'l e n ry), Kommunalar—

betare (se ovan) ör gatu- o. vägförvaltn.

Siyresman

Mottagningstz'a' kl. 12—13.

Huggert, Erik Walter, Civilingenjör

Gatuchef (se ovan) 46.

Kamrerare (Ca 27)

Mottagningstid kl. 1112.

Blomquist, Nils Albin, f. 90; 3l.

Förrådsförualtare (Ca 24)

Gredin, _lo h n Vilhelm, f. 88; 34.

Inköpschef (Ca 24)

Åhlvik, Eric Holger. f. 99; 47.  

Assistent (Ca Zl)

Samson, Knut Einar, f. 94: 49.

Huvudbokförare (Ca Zl)

Severinson, Aron Magnus W a l d e m a r

f. 02: 30.

Inköpsassistent (Ca 2 l)

Bergendahl, Hugo Si xte n, f. lf); 49.

Revisor (Ca Zl)

Wahlstedt, Alla n Thorsten Emanuel,

f. 99; 37.

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Johnson, josef Gunnar P e r r y. f. 90; (l9)

Sandqvist, F ol ke Harald f. 9l; (37) 4l.

Fridell, Otto Malkus. f. 93; 49

Dessutom två kammarskriuare (Ca l7). ett

inspektörsbiträde (Ca lö), nio kontorsskrivare

(Ca l5), en kassör (Ca l5). fem avlösare

(Ca l4), l l kontorister (Ca l3), fyra kansliöi-

träden (Ca ll), en sju/(besökare (Ca ll), två

kontorsbilräden (Ca 8), en telefonist (Ca8) samt

å extra stat en kontorsskrivare (Ce l4), en

avlösare (Ce lZ), sex kontorister (2 Ce 12,

4Cg lO), en sjukbesökare (Ce lO), fem kon-

torsbitra'den (2 Ce 7, 3 Cg 5) nio skrivbitraden

(4 Ce 5, 5 Cg 3).

 

Göteborgs hamnstyrelse

och i samband därmed stående institutioner

Styrelsen sammanträder i' regel första och tredje måndagama :" varje månad kl. 14.

Hamnkontoret, Norra Hamngatan 10. Rt (växel) 171700.

Före år l897 fanns en styrelse, benämnd Styrelsen över Göteborgs hamn- och älvarbeten.

vars verksamhet enligt kungl. reglemente omfattade huvudsakligen dels alla i och för sjö-

trafiken erforderliga arbeten i Göteborgs hamn och revier samt Göta älv från hamnen till

lvarslund, dels bogseringsanstalten mellan lvarslund och Ströms kanal. Denna styrelsens

befogenhet var sålunda huvudsakligen inskränkt till arbeten i stadens hamn och revier och

———_
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vissa delar av Göta älv, under det att hamnbevakningen, stadens båk- och ledfyrar, bryggor

och kanaler samt utgifter för hamnens och rörelsens behov och främjande omhänderhades

huvudsakligen av drätselkammaren, varjämte gatu- och vägförvaltningen omhänderhade

skötseln av hamnbanan. Genom kungl. brev den 30 juli l897 inrättades en särskild styrelse

under benämning hamnstyrelsen, som övertog de sysslor ifråga om stadens hamnar,

revier och kanaler. vilka förut tillhörde styrelsen över Göteborgs hamn- och älvarbeten,

drätselkammaren samt gatu- och vägförvaltningen.

En genomgående omorganisation av hamnförvaltningen genomfördes år l920. Bland

de därvid genomförda organisatoriska förändringarna märkas särskilt överförande av byggnads-

kontorets hamnavdelning till hamnstyrelsen under benämning hamnbyggnadsavdelning

samt inrättande av en ledande befattning i spetsen för hamnförvaltningen, hamndirektören.

Hamnstyrelsen handhaver skötseln av stadens hamn- och fyrväsen med vad därtill börer

samt därjämte av broarna, färjetrafiken och de inre vattenvägarna. Vid handhavandet av de

till hamnstyrelsens förvaltningsomräde hörande angelägenheter biträdes styrelsen av hamn—

direktören, vilken skall vara tillstädes vid styrelsens sammanträden och inför styrelsen före-

draga de ärenden, som ankomma på styrelsens avgöranden, och är han berättigad att del-

taga i överläggningarna mcn ej i besluten samt att. då styrelsen fattar från hans mening av—

vikande beslut, få sin mening i protokollet antecknad.

Förvaltningsorganisationen omfattar tre avdelningar, nämligen kamerala avdelningen (räken-

skaps- och kassaavdelningen) under en hamnkamrerare, hamnbevakningen under en hamn-

kapten samt tekniska avdelningen (hamnbyggnadsavdelningen) under en hamnöveringenjör.

Dessutom sortera under hamnstyrelsen frihamnen och fiskhamnen samt färjetrafiken.

Styrelsen består av nio ledamöter, vilka tillsättas en av Kungl. Maj:t varje gång för en tid av

fyra är, sex av stadsfullmäktige samt två av handelskammaren, varjämte kungl. vattenfallsstyrel-

sen äger tillsätta en ledamot att deltaga i behandling av ärenden, som röra Göta älvs farled.

Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av tre revisorer, utsedda av stads-

fullmäktige. Nuvarande av stadsfullmäktige och handelskammaren utsedda ledamöter äro

valda för perioderna l949—50 och l950—5l.

Stat för år 1950: Utgifter 2l.505.058 kr., därav för hamnen ”668.064 kr. (varav 2.40l .000

kr. skall gäldas av länemedel), broarna 857.500 kr., färjetrafiken l.962.900 kr. (varav 875.000 kr.

skall gäldas av lånemedel), inre vattenvägar. båthamnar m. m. 549.000 kr. (varav 338.000 kr.

skall gäldas av lånemedel), tullokaler 4l2.594 kr., andra arbeten 55.000 kr.; inkomster

l6.l80.094 kr., därav för hamnen l4.880.000 kr. (exkl. lånemedel), broarna 203.600 kr.,

färjetrafiken 635.l00 kr., inre vattenvägar, båthamnar m. m. 48.800 kr., tullokaler 4l2.594 kr.;

brist att täckas av uttaxerade medel under år 1950 l.7l0.964 kr., därav för hamnen 387.064 kr.,

broarna 653.900 kr., färjetrafiken 452.800 kr., inre vattenvägar, båthamnar m. m. l62.200 kr.

och andra arbeten 55.000 kr.

Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs hamnstyrelse, fastställt av Kungl. Maj:t

den l0 oktober l94l. Hamnordning för Göteborg, fastställd av K. B. den 28 juli l92l,

med däri sedermera gjorda ändringar och tillägg.

Litteratur: Göteborgs Hamn under 50-årsperioden l882 till l932, artikel i Tekniska Sam-

fundets i Göteborg minnesskrift; Göteborgs Hamn, beskrivning utgiven l946 och Göteborgs

l'lamn, teknisk beskrivning utgiven l947 (båda å hamnkontoret); Göteborgs hamn och planer

på dess utbyggnad (S.K.T.F:s handl. l947 nr l0).

Ordförande _ Vice ordförande

lungen, E r n s t Birger, Överlärare, Stadsfzs Carlsson, G u n n a r Fredrik, Generalkon-

ordf., f. 90: led. 44—5l , Ordf. 44—, sul, Skeppsredare, f. 87; led. 39—5l .

(förordnad av Kungl. Maj:t). v. Ordf. 44— (utsedd av handelskammaren).
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Övriga ledamöter

Karlsson, Axel Theodor, f. d. Driftför-

man, f. 87; (24) 26—50 (vald av stadsf.).

Andersson, Sven David, Förste brand-

mästare, f. 95; suppl. 36, led. 38——Sl,

Suppl. f. kassaf. 48— (vald av stadsf)

Holmberg, Carl (Cay) Jacob, Sjökapten,

Direktör, Stadsf, f. 90; 45—5l (vald av

stadsf.).

Petterson, Bror To rsten, Direktör, f. 87;

45—50 (vald av stadsf.).

Söderberg, T 0 r s t e n Olof, ]. K., Gene-

ralkonsul, Direktör, f. 94; suppl. 39, led.

42—5l, Kassaf. 48— (utsedd av handels-

kammaren).

Senander, Knut Erik Waldemar, Tull-

överuppsyningsman, Stadsf.. Riksdags-

man, f. 89; 47—50 (vald av stadsf.).

Nilsson, Carl Olof, Trafikförman, Riks-

dagsman, f. 96; (40) 48—5l (vald av stadsf.)

Tjulander, Karl Erik, Kanaldirektör, Troll-

hättan, f. 87: 46— (förordnad av kungl.

vattenfallsstyrelsen).

 

Suppleanter

Wetter, Sten Erik P:son, Konteramiral,

Skeppsredare, f. 89; 46— (utsedd av

handelskammaren).

Borglund, E r n s t Alfred, Direktör, f. 92;

46— (utsedd av handelskammaren).

lohansson, Joel Alarik. Expeditör, f. 94;

49— (vald av stadsf.).

Kamerala

 

Holm, Gustav E v e r t, Ombudsman, f. 04;

47— (vald av stadsf.).

Pinéus, Ka j Ludvig Arbo, ) . K., Dispaschör,

Stadsf, f. 05; 48— (vald av stadsf)

Revisorer

Neöberg, T h u r e, Handelsresande, f. 02;

Arnoldsson, Alla n lvar, Bankkamrer,

f. 95; 47—.

Carlsson, ] 0 h n,

t. 94; 48—

Spårvagnskonduktör.

Suppleanter

Holmgren, R 0 lf Gustav William, Rederi-

tjänsteman, f. 25; 50—.

Dahlgren, B e n gt Adolf Roland, Tull-

vakt, f. lZ; 47—.

Carlson, C u n n a r lvar l'lenry, Huvud-

bokförare, f. 06; 48—.

Sekreterare och ombudsman (arvode)

Bengtsson, N i ls Emanuel, ]. K., Förste

stadsfogde, f. 92; 25.

Hamndirektörens expedition

Hamndirektör (Cb 20)

Axelson, St ig Gillis Algot, Kapten i

flottans reserv, f. ll; 50.

Sekreterare och registrator (Ce lö)

Kjellander, A n n & Dahlia, f. 92; Zl.

avdelningen

Norra Hamngatan 10. Expeditionstid kl. 9—1630, lördagar kl. 9—14. Rt (växel) 171700.

Avdelningen, som står under förmanskap av en hamnkamrerare, åligger bland annat att

omhänderhava debitering och upphörd av hamnavgifter för fartyg och varor samt lyftkrans-

m. fl. avgifter, räkenskapsföring, kontroll och inventeringar, verkställa inköp, omhänderhava

förrådsförvaltning, uthyrnings- och arrendefrågor, handhava diverse personalärenden.

sjuk- och olycksfallsfrågor, skatteindrivning m. rn.

Hamnkamrerare (Ca 27)

Vakant.

Kamrerareexpeditionen

En kontorsskrivare (Ca l5) och ett kansli-

ln'träde (Ca ll).

Inköp och förrådsbokföring samt ut-

hyrning av upplagsområden

Kamrerare (Ca 27)

Leandersson, john lwar, Stadsf., f. 90;

36, lnköpschef.  

Förrådsbokförare (Ca 20)

Strandell, jo s e f, f. 96; (24) 40.

Inköpsassistent (Ca 20)

Brodin, Carl Gustaf Arne, f. 08; 47.

Tre kontorsskrivare (Ca l5), l0 kontorister

(5 Ca B, 2 Ce lZ, 3 Cg l0), ett kanslibiträde

(Cg 8), två förrådsförmän (Ca lö, Ca l4),

vakanta.

Huvudbokföring

Huvudboldörare (Ca Zl)

Ekman, Olof William, f. 87; (23) 40.

En kontorsskrivare (Ca l5), ett kontors-

biträde (Ca 8) och ett skrivbitråde (Ce 5).
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Kontrollavdelningen

Revisor (Ca 22)

Olsson, Gustaf lv a r Olof, f. 94; 38.

En kontorsskrivare (Ca 15), fem kontorister

(3 Ca l3, l Ce l2, l Cg lO) och ett skrivbi-

träde (Cg 3).

Personalavdelningen

Norra Hamngatan 6.

Personalavdelningsclref (Ca 22)

Berndtson, Edvin A r v i d, f. 90; (36) 40.

Tre kontorsskrivare (Ca l5), fem kontorister

(2 Ca l3, l Ce l2, 2 Cg l0), ett kontorsbiträde

(Ca 8), en sjukbesökare (Ce l0) och ett skriv-

biträde (Cg 3).

Debiterings- och kassakontoret

Smedjegatan 7—9. Expeditionstid kl. 9—17,

lördagar och helgdagsaftnar kl. 9—15.  

Kamrerare (Ca 27)

Aråcllerfelt, A n s e l m Harald Benjamin, f. 86;

Kontrollant (Ca2l)

Bertilfelt, B e r ti l Gustaf Holger, f.95; 36.

Förste kammarskrivare (Ga l9)

Hjärne, Erik Natanael, f. 02; (36) 40.

Eklund, l'l e r b e r t Einar, f. 98; (37) 40.

Sju kontorsskrivare (6 Ca l5, 2 vakanta,

l Ce l4), två kassörer (Ca l5), en inkasserare

(Ca l4), l0 kontorister (5 Ca B, 4 Ge l2,

l Cg l0), tre kontorsbiträden (2 Ca 8, l Cg 8)

och sex skrivbiträden ( l Ca 6, 4 Ge 5, l Cg 3).

Tillsyningsman (Ca l5)

Larsson, ) 0 h n Valfrid, f. ll; 49.

Dessutom två telefonister (Ca 8, Ge 7) och

en vågskålen: (Ce l0).

 

Hamnbevakningen

Norra Hamngatan 10. Expeditionstid kl. 8—l 7. Rl (växel) 17 I 7 00.

l'lamnbevakningen, som förestås av hamnkaptenen, har att placera hit ankommande far-

tyg, öva tillsyn över trafikförhållandena inom hamnens vattenområde och å kajerna samt

övervaka efterlevnaden av för hamnen gällande föreskrifter m. m. Vidare utövas ledning

av isbrytarefartygen (»Göta Lejon», Isbrytaren ll och lll, då de vid ishinder upprätthålla

förbindelsen mellan hamnen och havet), inspektionsfartyget >>Hamnen», varuskjulen och

pråmhamnarna samt drift av fyrarna.

Hamnkaplen (Ca 35)

Lundmark, S v e n Einar Justus, f. 9l; 35.

Hamnmå'stare (Ca 29)

von Gerber, Adolf Fredrik l v a r. f. 86; 47.

Hamnfogdar (Ca 23)

]anson, B e r t il Anders Anton, f. 98;

(37) 44 (distr. Frihamnen).

Svantesson, Karl G e o r g Herman, f. lZ;

48 (distr. Gasverkskajen—Rosenlunds-

kanalen).

Wennerholm, Nils Fritiof Knut, f. 94;

(47) 48 (distr. Rosenlundskanalen—Stig-

bergskajen).

Vakant, tf. Berglund, Carl B e n g t Georg,

Färjeinspektör (se nedan) 47 (distr. Sanne-

gårdshamnen och Lindholmshamnen).

Hamnlotsar (Ca 6)

Nikell, Karl l v a r, f. 94; 28.

Sjögren, Adolf Mauritz, f. 93; 29.

Beillon, Oscar Yngve, f. 95; 29.

Dahlström, Axel Fritiof, f. 97; 34.

Brandén, Karl W ic t o r Emanuel, f. 0l;

(32) 43.

Pehrsson, Ernst G n s t a l Wilhelm, f. 00;

(35) 43.

Taube, Gösta Helmer, f. 03; 43.  

Malmbeck, G U 5 t af Adolf, f. 93; 45. '

Bondesson, Carl M 0 r ga n, f. 05; 45.

Bergh, Albert Gil l i s, f. 95; 45.

Ståhlberg, Gustaf E v a 1 d, f. 08; 45.

Arvidsson, Frans Gillis, f. 04; 45.

Lilja, Per lvar, f. 06; 46.

Lundqvist, Anders F ol k e, f. 08; 46.

Dessutom en hamnlots (Ce 5), en kontors-

skrivare (Ca l5), 4l hamnserviser (25 3,

en vakant, l6 Ge l2), varav lZ i frihamnen,

och en kontorist (Ce l2).

Inspektionsfartyg

Befälhavare (Ca l9)

Göransson, Olof Nikolaus, f. 91; 45.

Dessutom en styrman (Ce l5), två maskinis-

ter (Ca l5) samt två besättningsmän (Ce ll).

Fyrplatserna

Fyrmäslare (Ga l3)

Westergren, Ed vi n, f. 89; 42, Böttö.

Fyrvalztare

Ågren, A xel Nikander, f. 90; 42, Geve-

skär (Ca l2).

Gyldén, Al la n Gottfrid, f. 97; 42, Böttö

(Ca ll).

Dessutom en fyrvaktare, Böttö (Ce l0).
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Tekniska avdelningen

Norra Hamngatan 10. Expeditionstid kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—14. Rt (växel) 171700.

Avdelningen, som förestås av hamnöveringenjören, handhar utredning och projektering,

nybyggnad och underhåll av infarts- och segelrännorna med fyrar, fyrlyktor m. m. (innanför

Vinga), hamnanläggningar med magasin och kaiskjul, färjelägen, inre kanaler med sluss och

dämmen, fasta och rörliga broar samt stadens lyftkranar, underhåll av isbrytarna och färjorna,

skötsel av reparationsverkstäderna samt drift av de rörliga broarna, lyftkranama och slussen.

Hamnöveringenjör (Cb l6)

Hultin, T 0 r s t e n. Civilingenjör, f. 85; 43.

En kontorist (Ca l3).

Konstruktionsavdelningen

Förste konstruktör, ritkontorsclref (Ca 33)

Westberg, Carl G u s t a f, Civilingeniör.

f. 94; 47.

Byråingenjör (Ca 3l)

Måå've, ] 0 h n Ragnar, Civilingeniör, f. l6;

Byråingenjör, geotekniker (Ca 28)

Vakant.

Byråingenjör (Ca 28)

Hammarson, G u n n a r Albert, Civil-

ingeniör, f. l5; (45) 46.

essutom fem ingenjörer (l Ce 27, l Ce 25,

l Cg 23, 2 Cg Zl), en här. ingenjör (Ca 23),

en underingenjo'r (Ca2l), fyra tekniker( l Ca l9,

2 Ce l8, l Cg l6) tre ritare l (l Ce l6,

2 Cg l3), tre ritare ll (l Ca B, 2 Cg lO), två

ritbiträden ll (Cg 5) och en kontorist (Ce lZ).

Nybyggnadsavdelningen

Arbetschef (Ca 3l)

Årfwidsson, ] 0 h a n n e 5 Henrik, Civil-

ingeniör, f. 87; 20.

Hamnbyggmästare (Ca 20)

Hanning, Fritz Gunnar G öte, f. 09; 43.

Förste inspektor (Ca l9)

Mattsson, G 6 sta Ragnvald, f. ll; 46.

lnspektorer (Ca l8)

Bilen, B ro r Fredrik, f. l4; 46.

Ranch, Ca rl Thure, f. l8; 46.

Dessutom en ingenjör (Ce 27), en inspektor

(Ce l8), en bitr. inspektor (Cg B) och två

inspektorselever (Cg 6).

Underhållsavdelningen

Årbetsclref (Ca 3l)

Hultman, B e r n d t Atle, Civilingenjör,

f. lZ: 45.

Ett kanslibiträde (Ca ll). ..

Allmänna sektionen

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Ryberg, Carl R udolf, f. 89; (38) 50.  

Förste inspekterar (Ca l9)

Eriksson, E r i k Martin. f. 92; 38.

Liggdgren, Nils G u n n a r Achatius, f. 96;

Inspektorer (Ca l8)

Thorén. A l b e r t Wilhelm A:son, f. 89; 38.

Wetterström, T u r e Gottfrid. f. 04; 39.

Stgådsberg, R a g 11 a r Nils Gottfrid. f. Ol;

Dessutom en inspektor (Ce l8), en bitr.

inspektor (Cg l3) och sex brofärare (4 Ca l4,

2 Ca lZ).

Slusskontoret

Slussgatan. Expeditionstid kl. 7—17.

Två slussvakter.

Husbyggnadssektionen

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Palm, Carl G e o r g, f. 04; (42) 50.

Dessutom enfastighetsskötarefärman (Ce l 4)

och ett inspektorsbiträrle (Cg l0).

Muddringssektionen

Förste inspektor (Ca l9)

Jacobsson, Ossian Emanuel, f. 85; 38.

En maskinist (Ca l7).

Maskinavdelningen

Maskiningenjör (Ca 33)

Dahlberg, Karl Samuel (5 a m), Civil-

ingenjör, f. 00; 44.

Byråavdelning

Byråingenjör (Ca 28)

Sonesson, C a f l Albert Daniel. Civilingen-

iör. f. 88; (37) 40.

Elektroingenjör (Ca 26)

Berghe, jöns-Olof H e n r i k, Civilingenjör,

Ingenjör (Ca 26)

Thornberg, Gösta Teodor, f. 94; 46.

Dessutom en ingenjör (Ce 25), en under-

ingenjo'r (Ca Zl), en tekniker (Ce l8), en

ritare l (Ca l7, vakant) och en kontorist

(Ce lZ).
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Reparationsverkstäder

Varvsingenjör (Ca 28)

Eriksson, Ture Emerentius, f. K); 44.

Förste verkmästare (Ca 20)

Svensson, 0 l 0 v Elon. f. 02; 4l.

Verkstadsförmän (Ca l7)

Lindberg, Knut August, f. 94; 45.

Christensson, Vo lf johan, f. 07; 48.

Brånnherg,A n t o n Gustaf Vilhelm, f. 96; 49.

Johansson, Carl Axel julius, f. 09; 49.

En vakant.

Dessutom en kontorsskrivare (Ca l5) och

tre kontorister (l Ca l3, 2 Ce l2).

Kranavdelning

Expeditionstid kl. 7—l6,30.

Kraninspektör (Ca 2l)

Andersson, Olof Alfred, f. 9l; 49.

Förste kranmästare (Ca l9)

Sjögren, Kurt Olof, f. lO; 49, Stigbergs—

kaien.

 

Mattiasson, 0 5 c & r Miliam, f. 85; (l9) 40,

Lindholmshamnen.

Samuelsson, Axel Emanuel, f. 93; (38)

40, Frihamnen.

Andersson, Gustaf E. v a l d, f. 09; 46,

Sannegårdshamnen.

Hedman, Erik Sva nte Albert, f. ll;

48, Packhus- och Gullbergskajen.

Fallbrink, Karl lvar, f. 08; 49, Mast-

huggskajen.

Kranmästare (Ca l8)

Israelsson, R u n e Gustaf Sixten. f. l2; 48.

Två vakanta.

Dessutom en kranmästare (Ce l7), åtta

driftförmän (Ca l5, en vakant), en kontors-

skrivare (Ca l5) och två kontorister (Ca l3).

lsbrytarefartygen

Maskinmästare (Ca 20)

Bergström, Gustaf H e r h e r t, f. 04; 43.

Tre besättningsmän (l Ca l2, 2 Ce ll).

Färietrafiken

Norra Hamngatan 10. Rt (växel) 171700.

Verkstads- och förrådskontoret: Ringön: Expeditionstid kl. 7—2l . R! 2293 ll.

Trafiken mellan de båda älvstränderna övertogs år l9l7 av Göteborgs stad och åt Göte-

borgs hamnstyrelse uppdrogs att ombesöria densamma. För närvarande trafikeras älven på

fem färielinjer, och härför finnas två kördons- och passagerarefärior, fem passagerarefärior

samt en ångslup.

Färielinjerna äro följande: Linje l Klippan—Färjenäs (för passagerarebefordran och kör-

don), linie 2 Fiskhamnen—Eriksberg—Sandviken (för passagerare), linie 3 Fiskhamnen—

Sannegårdshamnen (för passagerarebefordran och kördon). linie 4 Sänkverket—Hisingstad

(för passagerare), linie 5 Residensbron—Götaverken (för passagerare).

Färjeinspektör (Ca 22)

Berglund, Carl B e n g t Georg, f. 09; 44, tf.

Hamnfogde (se ovan); tf. Nygren, G u s t af

Fredrik, Maskinmästare (se nedan) 47.

Maskinmästare (Ca 20)

Nygren, G u s t af Fredrik, f. 86; (30) 40,

tf. Färjeinspektör (se ovan).

Färjebefällzavare (Ca l8)

Hellström, Ju l i u s Konrad, f. 86; 42.

Berndtsson, A n d e r s Gottfrid, f. 90; 42.

Olsson, Olof Adolf, f. 92; 42.  

Carlsson, G U 5 ta f Georg, f. 9l; 42.

Erenstedt, E r n s t Benjamin, f. 92; 42

Svensson, Ax el Vitalis, f. 87; 42.

Torbemtsson, johan T e g n e r. f. 93; 42.

Blomgren, F rid o lf Valdemar, f. 97; 42.

Beyron, Karl Olof H ol g e r, f. 02; 42.

Hansson, Sven G 11 s t af Helge, f. 04; 45.

Kilner, R & g n a r Otto Waldemar, f. 98; 45.

Olsson, Fabian Armand l'lildi ng, f. 06; 45.

Tingström, Karl Olof, f. 03; 46.

Gyldén, Bror Karl A l got, f. ll; 47.

Berndtsson, B 6 ri e Osvald, f. l5; 49.

En vakant.

Dessutom l9 maskinister (Ca lö).

Frihamnen

Expeditionstid kl. 9—17. dag före sön- och helgdag kl. 9——l5. Rt godsangivning 22 30 38.

Frihamnen, som öppnades för trafik den 3l augusti l922. utgör en del av Göteborgs

hamn med särskilda lättnader för trafiken med avseende å tullen. l sådant avseende är det

inhägnade frihamnsområdet att anse såsom utrikes ort och där får oförtullat importgods

uppackas. delas, blandas och ompackas utan tullkontroll. Tullbehandling av sådant gods

behöver ske. först då godset utföres ur frihamncn till tullinlandet. Överföres gods till andra
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slag av tullupplag, får tullbehandling ske enligt de för sådana upplag gällande bestämmelser.

Återutförsel till utlandet av importgods får företagas utan tullkontroll. Vid användande av

frihamn för importgods behöver sålunda kapital ej onödigtvis fastlåsas i tullavgifter. För

exportgods, som skall utskeppas från frihamnen, utbetalas eventuellt förekommande tull-

restitutioner, så snart godset anlänt till frihamnen.

Frihamnsinstitutionen, som införts i syfte att underlätta handel och industri, lämnar i

tullhänseende större frihet än något annat slag av tullupplag. Det omfattar och inbegriper

i sig tullinstitutionerna: nederlag, frilager, transitoupplag och restitutionsupplag. utan in-

skränkning beträffande varuslag.

För bedrivande av industriell verksamhet i frihamnen erfordras tillstånd av Kungl. Maj:

i varje särskilt fall. Endast för exportindustri torde tillstånd kunna påräknas.

Förvaltningen och driften omhänderhaves av hamnstyrelsen dels direkt genom egna tjäns-

temän, dels indirekt genom tvenne bolag. A.-B. Godsemottagning i Göteborgs hamn och

Göteborgs Frihamns aktiebolag. Hamnstyrelsens egna tjänstemän ombesörja kontroll av

trafiken, anvisning av plats för fartyg och gods, krandriften m. m. fl.-B. Godsemottag-

ning i Göteborgs hamn ombesörjer den del av lossningsarbetet m. m med utländskt gods,

som påvilar varuägaren, nämligen mottagning av godset vid fartygets reling och upplägg-

ning antingen direkt i järnvägsvagn, på kaj eller i skjul samt tullhandräckning på kaj eller

iskjul. Göteborgs Frihamns aktiebolag ombestyr magasinering, i magasinen förekommande

handräckning, uthyrning av kontorslokaler och lagermm samt olika varuförsäkringar.

Debitering och upphörd av hamnavgifter skötas genom hamnens huvudkontor.

Frihamnsföreståndare A.-B. Godsemottagm

Axelson, S t i g Gillis Algot, Kapten i Frihamnen. Expeditionstidkl. 9—giga—7.nRt 222150.

flottans reserv, Hamndirektör (se ovan) 50. Direktör

Witting, Georg Petter Leonard, Sjö-

Tf. Frihamnsföreståndare k 83- 2

Janson, Bertil Anders Anton, Hamn- äåiggågs ”pågams Aktiebolag

fogde (se ovan) 47. R; 2230 59_

Expeditionsföreståndare (Ca 22) Direktör

Koch, Carl Hugo Alexander f 9| 24. Rt (vaxet) 171700-

Dessutom en kontorsskrivare (Ca l5), fem Axelson, Stig Clllls _Algot, Kapten l

kontorister (] Ca 13 3 Ce 12 | Cg 10) ett flottans reserv, Hamndirektör. f. ll; 50.

skrivlbiträde (Ce 5) och lZ hamnserviser Magaslnsförestdndare

(Cal3,Ce lZ). Magnusson, Per Bo Malte, f. 06; 3l.

Fiskhamnen

Expeditionstid: onsdagar kl. 7—1430, lördagar kl. 7—14 och övriga vardagar kl. 7,30—14,30.

Rt expeditionen 14 4552, kassakontoret 14 0714.

Fiskhamnen med därtill hörande områden och byggnader förvaltas av hamnstyrelsen,

vilken enligt av konungens befallningshavande fastställda »Särskilda bestämmelser rörande

Göteborgs stads fiskhamn» äger att inom fiskhamnsområdet, genom offentlig auktion, ensamt

ombesörja försäljning av fiskvaror. Auktioner förrättas dagligen med början kl. 7 onsdagar

och lördagar. övriga vardagar kl. 7,30.

 

Fiskhamnséöreståndare (Ce 27) Förste inspektor (Ca l9)

, 1141745- , _ Holst, Anders Leonard ( 88 46

Vaginxtléåf. ?;gen' Oskar Daniel, Kassor, Dessutom tva tillsyningsmän (Ca lf), Ce l5).

K an l: A 5 "ld nio kontorsskrivare (Ca l5), lf) kontorister

anime ef ( l —6 re stat) (6 (:.—. 13 6 Ge lZ, 3 Cg 10), fyra konst.-bf.
Vakant. Kassör (Ca Zl) träden (Ga ll), två vaktmästare (Ca ll) och

Gréen, 0 s e a r Daniel, f. 92; 29, tf. Fisk- fyra Skrivbfifäden (2 Ca 6. l Cg 3, l Cg 2).

hamnsföreståndare (se ovan).
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Göteborgs stads gas»- och elektricitetsverk

Huvudkontor: Stora Badhusgatan 17. Kontorstid kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—1'5.

Rt (växel) 17 69 00.

Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk förvaltas enligt stadsfullmäktiges beslut av

den 24 oktober l907 av en för båda verken gemensam styrelse, benämnd styrelsen över Göte-

borgs stads gas- och elektricitetsverk. Enligt det då fastställda reglementet samt däri den

ll mars l909, den 4 januari l9ll, den 2 mars l922, den ll september l930. den 30 au-

gusti l934 samt den l? mars l938 företagna ändringar består styrelsen av minst fem, högst

sju ledamöter, vilka av stadsfullmäktige väljas för tre år i sänder, samt tre suppleanter, vilka

väljas för ett år i sänder. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning utse

stadsfullmäktige varje år fem revisorer med lika många suppleanter. Vid styrelsens samman-

träden är verkens direktör närvarande som föredragande. Styrelsen sammanträder minst

en gång i månaden.

Styrelsen över Göteborgs stads gas— och elektricitetsverk har till uppgift att handhava

förvaltningen av stadens gas- och elektricitetsverk med allt vad därtill börer, att ombesörja

den allmänna gatubelysningen samt att medgiva tillstånd till särskilda installatörer till ut-

förande av ledningar för gas- och elektricitet samt utöva kontroll över sådana ledningar.

Styrelsens beslut angående priset å gas och elektrisk energi samt reglemente för begagnande

av gas och elektricitet skola underställas stadsfullmäktiges prövning.

Ekonomiavdelningen är gemensam för båda verken, under det att dessa i tekniskt avseende

äro helt skilda med en överingenjör för vartdera verket.

Vid styrelsens första sammanträde varje år väljas ordförande, vice ordförande, kassaför-

valtare och suppleant för denne. De två sistnämnda valen skola underställas stadsfullmäktige

för godkännande. Nuvarande ledamöter av styrelsen äro valda för perioderna l948—50,

l 949—5l och l950—52 .

Författningar m.m. Reglemente för styrelsen över Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk,

fastställt av stadsfullmäktige den 24 oktober l907 med däri sedermera vidtagna ändringar.

Reglemente för förbrukning av gas och elektricitet, fastställt av stadsfullmäktige den ll

september l930 med däri sedermera vidtagna ändringar.

Ordförande Suppleanter

Westergren, Bror Hugo Wilhelm, Om- L ' V

budsman, Stadsf., f. 94; suppl. 34, led. ”E::ågt.,åtä:.2,"r $$$ Adema”

36_5l' Ordf. 48—. Eriksson, D a vid Andreas, Kommunal-

Vice ordförande arbetare, i. 06, 48_.

Ask, Yngve G 6 t e, Svarvare, Stadsf., f. l4; Frändherg, Artur E l 0 f, Civilingenjör.

suppl. 47, led. 48—50, v. Ordf. 48—. Lektor. & 07: 48—.

Övriga ledamöter R .

Svensson, Ernst Rudolf, Direktör, f. 00; evisorer

(36) 40—5l.. Dahlqvist, Fritz A l l a n, Elektriker, f. ll:

Holmberg, N 1 l 5 Gösta, Redaktör, Stadsfzs 46—.

fäste v. ordf.. f. 02; led. 47——52, Kassaf. Grunda-vik, K a r l-F re d r i k, Kontorist.

Eliasson, K a r l Georg. Civilingenjör, f. 84; Hitills? 475—'

(47) 48—52. *; OligéfS—r

Granath, Eline r Alfred, Ombudsman, ' ' . .. . .

Stadsf., f, 04; led. 48—50, Suppl. ! Rabmn, S v e n Gösta, Civilingenjör, f. 0);

kassaf. 49—. Ålö—.

Lundholm, R a g n a r Olof, Tekn. Dr.. Johansson, 5 i g v a rd Gunnar, Chaufför.

Professor. f. 87; 49—50. f. 08" 49——.
!

ik Anders G 6 s t a, Exekutor,

  



 

 

Cas- och elverken l23

 

Suppleanter

Bäck, Lars Felix, Svetsare, f. lZ; 46—.

Fliåk' A x e l Viktor, Banktjänsteman, f. 99;

Skarin, l.. a r s—E r i k, Förste assistent å

länsarhetsn., f. ll; 48—.

Ryltållerg, B e r t i l Wolrath, Direktör, f. 04;

Holmberg, Karl Erland Bruno, Port-

vakt, f. 96; 49—

Sekreterare (arvode)

Claesson, E r i k Ragnar, ). K., f. d. Andre

stadsfogde, f. 79; lö.

För Göteborgs stads gas- och elektricitetsverlr gemensam personal

Direktör (Cb 20)

Mottagningstid kl. 10—11

Fredlund, K a rl C u s t a f, Civilingenjör,

f. lf); 49.

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef (Ca 3l)

Svensson, R u n e Oskar Hildebrand, Civil-

ekonom, f. 08; 47.

Kansli

Korrespondent (Ca 20)

Liljeqvist, S v e n Gustaf, f. 93; ll.

En kontorsskrivare (Ca l5), två vaktmästare

(Ca ll), en telefonist (Ca 8), tre första skriv-

biträden (Cg 5) och ett skrivöiträde (Cg 3).

Bokföringsavdelningen

Huvudbokförare (Ca Zl)

Holm, Anders Sim o n, f. 98; 40.

En kontorsskrivare (Ca l5), en förste kori-

lorisl (Ca l4), ett första kontarsöitröde (Ca l3).

Förrådsbokföringsavdelningen

Förste kontorsskrivare (C; |?)

]ernhage, T 0 r s t e n, f. 07;

En kontorsskrivare (Ca l5), en47jförsle kon-

torist (Ca l4), ett skrivbiträde (Ca 6),

kontorist (Ce lZ), fyra skrivliiträden (2 Ce&;

Cg 3)

Revisor (Ca Zl)

Persius, Fra n 5 Emil, f. 95; 46.

Kassaavdelningen

Kassatirl kl. 9—1630, lördagar kl. 10—15.

Kassör (Ca Zl)

Regnér, Geo rg Lindegard, f. 89; 46.

Två kontorister (Ca l3). ett första skriv-

bitröde (Ce 7), ett skrivbitröde (Ce 5), ett första

kantorslritröde (Cg |D).

Abonnentavdelningen

Åbonncntchef (Ca 24)

Dahlén, Lars Filip C e o r g, f. 86; (38) 40.

lnspeklör (Ca 20)”

Lundmark, Re in h old Bertil Fredrik,

f. H; 44.

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Gustavson, Johan 0 5 c a r, f. 88; 44.  

Ett inspektörsbiträde (Ca l7), två första

kontorsskrivarc (Ca l7), två kontorsskrivare

(Ca l5), sex första avlösare (Ca l5), två in-

kasserare (Ca M), 39 avlösare (Ca l4),e

första kontorist (Ca l4), två boklmllare (Ca l3),

fem kontorister (Ca l3). två första kontors-

biröa'en (Ca l3), lO kontorsbitröden (Ca ll),

två första skrivbilräden (Ca 8), tre skrivbl-

träden (Ca 6),51u avlösare (Ce l3), en onto-

rist (Ce lZ), ett första skrivöitröde (Ce7),

nio skrivbiträden (Ce 5), en kontorist (Cg lO),

ett kantorsbiträde (Cg 8), fyra skrivöilröden

(Cg 3), ett skrivöiträde (Cg 2).

Personalavdelningen

Personalavdelningsclief (Ca 22)

lagar:, Ca rl Jonathan, f. 90; (34) 40.

Två kontorsskrivare (Ca l5). två förste kon-

torisler (Ca l4). en bokhållare (Ca l3), två

kontorister (Ca B) och tre skrivöitröden

(l Ce 5, 2 Cg 3).

Inköps— och försäljningsavdelningen

Koksförsåljningen, expedition Kungsgatan 4

Expeditionsticl kl. 9—16, lördagar kl. 9—14.

Rt (växel) 171730.

Inköps- och försäljningschef (Ca 28)

Brockman, T h 0 r s t e n Gillis Wilhelm,

f. 86; 47.

Bitr. inköps- ocli försäljningschef (Ca 23)

Svenhed, Arne Roland, f. lZ; 47.

Föreståndare för inköpsavd. (Ca Zl)

Liljeroth, S v e n Harald, f. 94; 47.

Kammarskrivare (Ca l8)

Hemdal, Arvid 0 s sia n, f. 86; (3l) 40.

Hisingen, Oskar Gustaf Sigvard, f. 08;

Kammarskrivare (Ca l7)

Stolpe, Tage Vilhelm Tobias, f. l0; 48.

En förste kontorsskrivare (Ca l7), en kan-

torsskrivare (Ca l5). två kontorister (Ca l3),

ett kontorsbilräde (Ca ll), en kontorist (Ce lZ),

två skrivbitröden (Ce 5), en kontorist (Cg lO).

ett kontorsöitra'de (Cg 8), två skrivbiträdcn

(Cg 3), en koksförsöb'are (arvode).

 

 



 

 

 

l24 Gasverket

Förrådsavdelningen Ch llfagzmarskrivare (Ca l8)

.. .. .. riste , vald, f. 95; (28) 47.

FW'GJSfO'm'wm (Ca 24) Fyra förrådsförmän (z Ca 16, 2 Ca 14)

Hallberg, 0 l 0 l, l- 88; (l9) 47- och en kantorsskrivare (Ca l5).

Gasverket

Den engelske ingenjören James Malam erhöll år l845 koncession & anläggning och drift

av ett gasverk för offentlig och enskild belysning i Göteborg. Koncessionen övertogs av ett

i Hamburg bildat bolag, »The Gothenburg Gas Company», som anlade det första gasverket

vid den s. k. Masthuggsvägen, nuvarande Rosenlund. Gasverket igångsattes år l846 och

samtidigt tändes l22 gaslampor för belysning av stadens gator och allmänna platser. År

l850 övergick gasverket till ett nytt bolag, ”Göteborgs Gas Aktiebolag». Förstaden Majorna

erhöll år l865 eget gasverk, anlagt av ingenjören Henry Beatley, vilket nedlades år l879,

då belysningen i Majorna övertogs av »Göteborgs Gas Aktiebolag». Detta bolag drev sedan

gasverksrörelsen till den l juli l888, då gasverket avträddes till staden.

lnnan staden övertog gasverksrörelsen, hade stadsfullmäktige år l887 fattat beslut om

anläggandet av ett nytt gasverk å Gullbergsvass. Detta igångsattes den l9 december l889

och har, sedan det äldre gasverket l894 nedlagts. ensamt ombesörjt gastillverkningen. Verket

var från början försett med Mönchener horisontalugnar och dåtida gasreningsapparater.

Arbetet inom verket utfördes för hand. Ugnarnas antal ökades så småningom till l8 stycken.

År l902 tillkom en anläggning för karburerad vattengas och år l908 infördes maskindrift

för gastillverkningen. Gasverksanläggningen har sedermera till avsevärd del ombyggts

och moderniserats och driften allt mer mekaniserats. År l9l4 igångsattes fyra vertikalretort-

ugnar med kontinuerlig drift och åren l920—2l ytterligare fem dylika ugnar. Fyra diskonti-

nuerliga vertikalkammarugnar tillkommo år l927 och ytterligare tre av en större typ jämte

två centralgeneratorer år l934. Av denna typ typ byggdes ytterligare två ugnar l943 och en

centralgenerator l945. Horisontalugnarna nedrevos år l922. År l933 togs en ny torrgasklocka

för l00.000 m3 gas i drift. Jämsides med ugnanläggningens utbyggnad har även reningsappa-

raterna och transportanordningarna utökats och moderniserats. Under år l949 utserverades

40.226.900 rn3 gas. Anläggningskostnaden beräknades den l januari l950 till 3l.078.209 kr.

och det bokförda värdet utgjorde 5.445.987 kr.

Gasen distribuerades ursprungligen genom ett lågtrycksnät, som'vid behov utökades

och omlades till större dimensioner. Numera matas lågtrycksnätet genom ett flertal regula-

torstationer från högtrycksledningar. som utlagts från gasverket till bl. a. Majorna, Utbynäs

och Lundby med förgreningar till flera av stadens utkanter. Dessutom har högtrycksnätet

utsträckts utom staden till Lillhagens sjukhus och Sävedalens municipalsamhälle.

Gasen användes numera huvudsakligen till värmeändamål, under det att användningen

till belysning är obetydlig. Gatubelysningen med gas upphörde år l926.

Enligt stadskollegiets beslut av den 24 september l94l, som godkänts av stadsfullmäktige

den 2 oktober l94l, beräknas priset för gas, levererad från Göteborgs stads gasverk, enligt

endera av följande valfria taxor. l: l8 öre pr ms, ll: 36 kr. pr år jämte l4 öre pr ma, lll:

l20 kr. pr år jämte l0 öre pr ms.

5th för år 1950: Utgifter l6.87l.358 kr., därav förräntning och avskrivningar 830.000

kr., egentl. driftutgifter l5.004.838 kr., kapitalutgifter för amorteringslån 424.520 kr. och

för utvidgningar 6l2.000 kr.; inkomster l6.453.000 kr., därav inkomst på rörelse etc.

l5.853.000 kr. och kapitalinkomster (avskrivningar) 600.000 kr. Erforderligt anslag: å skatte-

stat 232.058 kr., å lånestat l86.300 kr.
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Instruktion för entreprenörer för utförande av gasledningar, fastställd av styrelsen den

l3 december l933 och den 20 mars l935.

Litteratur: M e b i u s, C. A.. Göteborgs belysning, Historik, Gbg l897. B 0 d rn a n, A. G..

Göteborgs Stads Gasverk l888—l938. Diverse uppsatser i svenska gasverksföreningens

årsbok. Litteraturi övrigt, se under kap. 1

Överingenjör (Cb lö)

Mottagningstid kl. 10—11 .

Dahlman, B e n g t Vilhelm, Civilingenjör,

f. 94; 40.

Byråingenjör (Ca 28)

Ahldin, 0 l 0 f Charles, Civilingenjör, f. l8;

(46) 48.

Kontorist (Ca l3)

Anderson, G u n n e l Margareta, f. l7;

(39) 49.

Ett första skriubiträde (Cg 5) och två skriv-

bitröden (Cg 3).

Kokskonsulent (Ca 20)

Stockhaus, Harald Edvard Hialmar.

f. 97; (33) 43.

Driftavdelningen

Gullbergs Strandg. Expeditionstid kl. 9—16,30

lördagar kl. 9—14. RI (växel) 170195.

Förste driftingenjör (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 13—14.

Robertsson, G U 5 t a Eugen, Bergsin—

geniör, f. 87; (l9) 45.

Driftingenjör (Ca 28)

Edberg, To r Gustaf, Civilingenjör, f. l8;

(46) 49.

Underingenjör (Ca 20)

Bremner, A g n e Georg Valentin, f. lZ; 50.

Ingenjör (Ce 25)

Palmgren, Nils Erik Bertil, f. lZ; 47.

Tre laboratoriebiträden (Ca l7, Ca l5,

Ce lZ).

Förste gasmästare (Ca 22)

Lundgren, G n s t a f Alfred, f. 98; (34) 37.

Gasmästare (Ca 20)

Olsson, Magnus H e r rn a n, f. 97; (3l) 37.

Friberg, K n u t Adolf Valfrid. f. 87: (20) 37.

Brandt, G e o r g Helge, f. 97; (35) 37.

Wallin, K a rl Albin, f. 02; (35) 37.

Dubois, Gustaf Th u re, f. 98; 37.

Ingenjör (Ca 26)

Vakant.

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Jacobsson, G u s t a v, f. l8; 49.

Byggnadsingenjör (Ca 28)

Backlin, A l e x a n d e r, f. 90; (l9) 35.

 

 

Undertngenjör (Ca Zl)

Tbonée, Karl Bertil Ragna r. f. l3; 45.

Förste verkmästare (Ca 20)

Mattsson, Karl G u s t af Valdemar, f. 85;

(l9) 40.

Förste inspektor (Ca l9)

Sparredal, Ka rl-E r i c. f. l5; 48.

Korrespondent (Ca l8)

Liljeqvist, Carl E r i k. f. 90; 35.

Två verkstadsförmän (Ca l7), en murare—

förman (Ca l7), åtta maskinister (Ca l7), en

förste kontorsskrivare (Ca l7), tre förmän

(l Ca l6, 2 Ca 15), en kontorsskrivare (Ca l5),

en kokskontrallant (Ca l4), fyra journalskri-

vare (Ca l4), en förste kontorist (Ca l4), en

kontorist (Ca l3) och tre partvakter (Ca l3).

En underingenjör (Cg l8), en ritare

(Cg l3), en ritare II (Cg l0), ett skriubiträde

(Cg3 ,

Dessutom för driftavdelningen cirka 250

aröetare.

Distributionsavdelningen

Stora Badhusgatan 38. Expeditionstid kl.

9—16,30, lördagar kl. 9— 14.

Rt (växel) 17 69 00.

Förste ingenjör (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 13—14.

Hedenstedt, ] o s e f Tobias, Civilingenjör,

f. 85: (l6) 38.

Ingenjör (Ca 26)

Forsberg, F ol k e Hjalmar, Civilingenjör,

f. l5; (44) 45.

Underingenjör (Ca Zl)

Anderson, Fredrik 0 s sia n, f. 92; (38) 40.

Tekniker (Ca l9)

Bengtsson, Sture, f. 05: (28) 46.

Förste inspektörer (Ca l9)

Alexanderson, Hans Reinhold, f.9l ; (l9) 40.

Saådberg, Ernst Gustaf Ev e rt, f. ll): (32)

Två ritare I (Cal7), en bitr. inspektor

(Ca l5), fyra sifonskötare (Ca l3). en bok-

hållare (Ca l3).

Två ritare I (Ce l6), ett ritbiträdc I (Cg 7),

en ritare II (Cg l0).

Dessutom vid distributionsavdelningen

cirka 60 arbetare.
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Installationsavdelningen

Kungsgatan 1. Expeditionstid kl. 9—16,30,

lördagar kl. 9—14. Rt (växel) 176900.

Förste ingenjör (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 13—14.

Dahlquist, T 0 r s t e n ugén,

geniör, f. 0l (3l); 38.

Byråingenjör (Ca 26)

K?rnliåfeltå Karl G u n n a r, Civilingenjör,

. ; 4 .

Verkstadsingenjör (Ca 23)

Enslöw, Erik, f. 9l; (39) 40.

En hemkonsulent (Ca l8), en förste kontors-

skrivare (Ca l7), två ritare I (Ca l7), en

kontorist (Ca l3), en första kontorist (Ce l2)

och ett ritbiträde 11 (Cg 5).

Civilin-

 

Förste verkmästare (Ca l9)

Sardlrvist, John l'l e n r y lsidor, f. 95; (43)

6.

Andersson, E i n a r Bertil, f. 97; 49.

En mätareförman (Ca M) och två mätare-

provare (Ca l4), ett verkmästarelziträde (Ce l4)

och två portvakter (Ca l3). Dessutom vid

installationsavdelningen cirka 60 arbetare.

Utställningen

Rosenlundsgatan 4 a. Expeditionstid kl. 9—18,

lördagar kl. 9—17. Rt 1314 20.

Utställningsföreståndare (Ca l8)

Paepke, _lo s ef Wilhelm. f. 86; (28) 40.

En förste kontorist (Ca l3).

 

Elektricitetsverket

Det första elektricitetsverket i Göteborg, avsett att distribuera elektrisk energi för allmän-

hetens behov, anlades av privat företag är l884 i stadens centrum. Sedermera bildades för

samma ändamål bland andra Göteborgs Elektriska Aktiebolag år l886 och Aktiebolaget Elek-

tron år l888.

Frågan om kommunens övertagande av distributionen behandlades i stadsfullmäktige

första gången år l904, och år l906 beslöts att godkänna det då framlagda förslaget om full-

ständig nybyggnad av ett kommunalt elektricitetsverk. Den l juli l908 igångsattes ång-

centralen vid Stora Badhusgatan. en utbyggnad av den år l902 anlagda kommunala ång-

centralen för spårvägsdrift, samt verkets första understation vid Västgötagatan, vilken

station erhöll sin primära energi i form av 3-fasig växelström 6.000 volt, 25 perioder, från

ångcentralen. Distributionssystemet för tillgodoseendet av det borgerliga behovet av elek-

trisk'energi fastställdes till 2Xl20 volt likström.

l slutet av år l907 slöts kontrakt med Trollhätte kanal- och vattenverk om leverans av

erforderlig vattenkraftsenergi för stadens behov. Leverantörens kraftanläggning i Troll-

hättan, liniebyggnad ned till Göteborg samt dess transformatorstation å Marieholm blevo

färdiga för energileverans den l8 april l9l0. Från och med denna dag erhåller således elek-

tricitetsverket sitt huvudsakliga behov av elektrisk energi från statens vattenfallsverk.

Efter hand tillkommo ytterligare understationer, en i Bagaregården år l9l4, en i Maiorna

l926 och en i Landala l927.

Distributionen inom Örgryte. Gårda och Krokslätt handhades intill utgången av år l926

av Yngeredsfors Kraft Aktiebolag, varefter elektricitetsverket, efter därom träffad överens-

kommelse, successivt under åren l927—30 övertog rörelsen i sin helhet. Från och med den

l ianuari l945, då Västra Frölunda socken införlivades med Göteborg. övertog elektricitets-

verket iämväl den distribution, som tidigare handhafts av Älvsborgs municipalsamhälles

elektricitetsverk. lnom västra delen av förutvarande Älvsborgs municipalsamhälle skötes

distributionen fortfarande av AB Långedrag och i övriga delen av Västra Frölunda av Ynge-

redsfors Kraft AB. lnom Backa kommun, som införlivades den l januari l948, handhades

detalidistributionen av Backa—Tuve El. distributionsförening till den l mai l949. Från och

med nämnda datum har elektricitetsverket övertagit föreningens anläggningar och rörelse.

Trollhätte kraftverk levererar högspänd energi till vissa abonnenter inom f. d. Backa socken.

Underhandlingar om villkoren för ett övertagande av dessa abonnenter pågå.
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Genom särskilt avtal med kungl. vattenfallsstyrelsen år l925 tillförsäkrades elektricitets—

verket leverans av 50-periodig energi vid sidan om huvudavtalet om 25-periodig. Till fölid

av detta avtal kunde elektricitetsverket frångå sin tidigare intagna ståndpunkt. att all distribu-

tion av elektrisk energi för enskilt behov skulle ske medelst likström. Numera distribueras

således även 50-periodig växelström vid 220/l27 volt och 380/220 volt och likströmmen av-

vecklas successivt. Storindustrien förses med elektrisk energi i form av 3-fasig växelström,

50 per. pr sek. och 3X l0.000 volt. År l943 träffades överenskommelse med vattenfalls-

styrelsen om omläggning av de Z5-periodiga anläggningarna inom staden till 50 perioder och

denna omläggning avslutades i februari l950. Gatubelysningen är helt elektrifierad.

Under år l949 utserverades l76,2 mill. kWh till storindustrier, 27,5 mill. kWh till spårvägar

och hamnkranar och l29,0 mill. kWh till täckande av det borgerliga behovet och gatubelys-

ningen. Anläggningskapitalet utgjorde den l januari l950 70.64l.858 kr. och det bokförda

värdet 25.944374 kr.

Nuvarande taxor för lågspänd elektrisk energi fastställdes av stadsfullmäktige den l6 de-

cember l937 men ha sedermera modifierats genom nya tillämpningsbestämmelser fr. o. m.

den l januari l949. Huvudtaxan för bostäder utgöres av en grundavgift av 7 kr. per rum och

år samt en energiavgift av 6 öre per kWh. Alternativt tillämpas en ren kWh-taxa, varvid

priset är 25 öre per kWh. För belysning i andra lokaler än bostäder är priset även 25 öre

per kWh och för motordrift 6 kr. i abonnemangsavgift jämte lZ öre per kWh med vissa

rabatter vid större förbrukningar. Dessutom tillämpas specialtaxor för belysning i affärs-

och yrkeslokaler med lång belysningstid samt för vissa specialändamål. Den 9 mars l950

beslöto stadsfullmäktige därjämte att införa en grundavgiftstariff för yrkesabonnenter. i

enlighet därmed skall en grundavgift av 7 kr. utgå per tariffenhet och år samt en energiavgift  
av 6 öre per kWh. För högspänd kraft till industrier, varuhus. hotell m. fl. tillämpas sär-

skilda av styrelsen fastställda taxor.

Stat för år 1950: Utgifter 24.0442 l 9 kr., därav förräntning och avskrivningar 3. 82.500 kr.,

driftsutgifter l6.340.566 kr., kapitalutgifter för amorteringslån ”380.703 kr., och för utvidg-

ningar 3.490.450 kr., inkomster 23.880400 kr. därav inkomst på rörelse Zl.550.000 kr., och

kapitalinkomster 2.330.400 kr., erforderligt anslag på lånestat l.25l.900 kr., att inlevereras

till stadskassan l.088.08l kr.

Författningar. Bestämmelser om entreprenörsrättigheter och instruktion för antagna

entreprenörer utfärdade av styrelsen den 16 maj l940, fastställda av Kungl. Kommers-

kollegium den l5juni l940; bestämmelser om utförandet av lågspänningsanläggningar,

lysrörsanläggningar och högspänningsanläggningar för högst 600 V systemspänning, fast-

ställda av styrelsen den l0 oktoberl

Litteratur:

av gatubelysningen] Göteborg l922—l926, G_bg- l926. Lam m,

50-åriga utveckling) Göteborg och dess omgivningar.

G r a n e r s G. H. och95 c h ö ! e r, E d v., Berättelse över elektrifieringen

Fr. l'l. ,Elektroteknikens

Tekniska Samfundetsi Göteborg

Minnesskrift år l932. Litteraturi övrigt, se under kap. l.

Överingenjör (Cb l6)

Mottagningstid kl. 10—11.

Lorentzon, Karl D a vid johannes, Civil-

ingenjör, f. 03; 49.

Byråingenjör (Ca 3l)

Kallberg, Nils Richard Halvar, Civil-

ingenjör, f. l5; 50

Ingenjör. (Ca 28)

Vakant.

En underingenjör (Ca Zl).  

Driftavdelningen

Förste driftingenjör (Ca 3 l)

Mottagningstid kl. 10—11.

Vakant.

Driftingenjör (Ca 28)

Vakant.

Bitr. driftingenjör (Ce 27)

Lavernark, Sve n Arne Gunnar,

ingenjör, f. 20; 49.

Civil-
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Driftingenjör (Ca 26)

Bergström, Karl 8 e r t i l. Civilingenjör,

f. 06; 45.

En ingenjör (arvode).

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Hansson, Nils l n g e m a r, f. l3; (44) 50.

Två underingenjörer (Ca Zl), en tekniker

(Ca l9), tre ritare 1 Ca l7).

Ett ritbiträde (arvode).

Driftmästare (Ca 22)

Lumsden, Stig R 0 h e r t, f. 09; 49.

Två verkmästare (Ca l8) och ett verk-

mästarebiträde (Ca l4), en kontorist (Cg 10).

Ångcentralen, Stora Badhusgatan 17

Förste maskinmästare (Ca 23)

Wällstedt, ) ohn Anhilm, f. 90; 49.

Förste verkmästare (Ca l9)

Svensson, G u n n a r Nils Martin, f. 88; 45.

Stationsmå'stare (Ca l9)

Andersson, Knut Birger, f. 85; (37) 40.

Kronold, T h u r e Baltzar, f. 95; (37) 40.

Bengtsson, F r e d r i k Ossian Holger. f. 00;

(37) 40.

Lindh, R a g n a r Gustav. f. 04; 4l.

Edberg, Ka rl Erik l—lugo, f. 07; 46.

En stationsmästare (Ce l8) och en stations-

mästare (Ex l3, äldre stat).

Förste verkmästare (Ca l9)

Nettström, Eric Hjalmar S i g v a r d, f. 07

3.

Fem förste elreparatörer (Ca l7), tre första

maskinförmön, (Ca 17), tre förste pannförmän

(Ca l7), en kontorsskrivare (Ca 15) och en

förste kontorist (Ca l4).

Understationerna

Förste maskinmästare (Ca Zl)

Carlsson, Victor Emanuel, f. 93; 49.

Västgötagatan 2. Rt 161318.

Stationsmästare (Ca l9)

Odenhem, A rvid _)ulius, f. 90; (37) 40.

Gröna gatan 28. Rt 18 76 50.

Stationsförman (Ca l7)

Forsberg, Anders G u s t & f, f. 89; (22) 49.

Västgötagatan Z. Rt 16 13 18.

Stationsförman (Ca l7)

Stenholm, johan P a u l, f. 9l; 49.

Svangatan 19. Rt 15 13 21.

Stationsförman (Ca l7)

Gustafsson, G u s t a f Adolf, f. 87; (l9) 49.

Gibraltargatan 3. Rt 18 76 50.

Dessutom för driften två maskinister

(Ce 16) och cirka l00 arbetare.  

Distributionsavdelningen

Förste ingenjör (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 11—12.

Romell, H e l g e Einar, Civilingenjör, f. 96;

(39) 43.

Ingenjör (Ca 28)

Larsson, G U 5 t a f Elis, Civilingenjör,

f. 97; 43.

Ingenjörer (Ca 26)

Eolit, Sven G u n n a r, Civilingenjör, f. l l;

4

En vakant.

Bitr. ingenjör (Ca 23)

Eberhardt, H e l g e Teodor Anders, f. 97;

(24) 50.

Förste verkmästare (Ca 20)

Svensson,S v a n t e Harryjulius, f.00; (39)40.

Förste inspektörer (Ca l9)

Johansson, Ca rl Johan, f. 94; (23) 40.

Andersson, T u re Sigfrid, f. 92; (18) 45.

Burge, john Bertil, Stadsf., f. 99; 49.

Två kabelmc'istare (Ca l9)

Vakanta.

Verkmöstare (Ca l8)

Hultkrantz, Carl R a g 11 a r, f. l5; 50.

En underingenjör (Ca Zl), en tekniker

(Ca l9), en ritare 1 (Ca l7), fyra förste mon-

törer (Ca l7).

En ingenjör (Cg 24), en ingenjör (arvode),

fyra ritare 1 (Ce lö), en ritare 1 (Cg l3).

två ritare 11 (Cg 10), fyra ritöiträden 1

(2 Ce 10, 2 Cg 7), tre ritbitröden 11 (2 Cg 5.

l Cg 3) och ett ritbiträde (arvode).

Dessutom vid distributionsavdelningen

cirka l00 arbetare.

Gatubelysnings- och

bilavdelningarna

Gatubelysningsingenjör (Ca 28)

Mottagningstid kl. 10—11.

Stahre, Nils G u s t a f, Civilingenjör, f. 02;

(3l) 35.

lngenjör (Ce 25)

Sufnd'sltrggn, 8 r o r Wilhelm, Civilingenjör,

Gatubelysningsavdelningen

Förste verkmästare (Ca 2l)

Johansson, Knut R 0 h e r t, f. 86; (23) 40.

En underingenjör (Ca Zl), två tekniker

(Ca l9), en ritare 1 (Ca l7), en förste montör

(Ca l7) och en förste kontorist (Ca l4).

Två ritare 1 (Ce lö), två nerkmästarebi-

träden (Ce l3, Cg ll), två ritare 11 (Ca l3,

Cg l0), ett ritöitröde 1 (Cg 7) och tre rit-

biträden 11 (Cg 5).
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Bilavdelningen

Bilförman (Ca 15)

johansson, johan Hen rik, f. 00; 49.

Dessutom vid gatubelysnings- och bil-

avdelningen sammanlagt virka 70 arbetare.

Installations- och

provningsavdelningarna

Förste ingenjör (Ca 31)

Mottagningstid kl. 10—11 .

Ligåxolrn, Alf Sixten, Civilingenjör, f. 14;

Installationsavdelningen

Ingenjör (Ca 26)

Besiktningsingenjör (Ca 26)

Nord, Arne D 0 tr g l a s Vilhelm, Civil-

ingenjör, f. 12; 45.

Bitr. besiktningsingenjör (Ce 20)

Sandberg, Gustav Reinhold 13 e r t i l, f. 17;

9.

Ingenjör (Ca 23)

Henningsen, Nils Henning Emanuel,

f. 15; 49.

Förste verkmästare (Ca 19) _

Andréasson, Fredrik Henry Ossxan,

f. 97; (44) 49.

Svensson, Karl Albert, f. 88; (19) 49.

En förste kontorist (Ca 14).

Mötareinspektör (Ca 20)

Ahnqvist, jarl Ludvig William, f. 91;

(39) 49.

Sex biträdande mötareinspektörer (Ca 17)

och ett verkmästarebitråde (Ca 14).

Förste verkmästare (Ca 19)

Gustafsson, Anders G u n n a r, 1. 94;

(39) 49.

En verkmästare (Ca 18) och ett verkmästare-

biträde (Ca 15).

Dessutom vid installationsavdelningen c:a

40 arbetare.

Vakant.

 

Statistiska avdelningen

Förste kontorsskrivare (Ca 17)

Persson, E r i k Charles Bertil, f. 97; (30) 40.

En förste kontorist (Ca 14).

Ett ritöitrr'ide (Cg 7) och tre skrivbitröden

(Ce 5, Cg 3, arvode).

Mätareverkstaden, Gröna gatan 28

R! 141948.

Förste verkmästare (Ca 19)

Björkgren, Er i k Gideon, f. 85; (39) 46.

En förste reparatör (Ca 15) och nio mätare-

reparalörer (Ca 14), två måtarereparalörer

(Ce l3).

Utställningen, Södra Hamngatan 37

Expeditionstid kl. 10—18, lördagar kl. 10— 17.

R! 13 99 85.

Utställningsföreståndare (Ca 17)

Vakant.

Hemkonsulent (Ca 18)

Lundgren, Lai la, f. 08; 50.

Provningsavdelningen

Mätareingenjör (Ca 26)

Johansson, lvar Mauritz, f. 90; (19) 49.

En ingenjör (Cg 21).

Förste kontrollant (Ca 21)

Axelsson, Alf Bertil, f. 09; (40) 49.

Nio tekn. inträden (4 Cal5, 1Ca12,

3 Ce 14, 1 arvode).

Hush yggnadsavdelningen

Byggnadsingenjör (Ca 26)

Nelander, Per Anders Y n 3 v e, Civil-

ingenjör, f. 00; 38.

Underingenjör (Ca 21)

Erlandsson, John H u go William, f. 01;

(39) 46.

En ritare 1 (Ce 16), en tekniker (Cg 16),

en ritare 1 (Cg 13) och fyra arbetare.

Styrelsen över Göteborgs spårvägar

Styrelsen sammanträder i regel tredje fredagen i varje månad kl. 18.30. Huvudkontor: Alströmer-

gatan 4. Expeditionstid kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—14. Rt (växel) 1742 20.

Frågan om införande av spårvägar i Göteborg väcktes redan år 1873, då en enskild person.

löjtnanten C. Wettergren ingick till Kungl. Maj:t med ansökan om tillstånd att anlägga och

trafikera spårvägar i staden. Frågan remitterades för yttrande till stadsfullmäktige, som

emellertid avstyrkte bifall till ansökningen under motivering, att staden genom en dylik

anläggning ej kunde fritt få disponera över de gator och öppna platser, där spårvägar anlades.

Kungl. Maj:t avslog ansökningen år 1874. Genom motion i stadsfullmäktige i september 1875

hemställdes emellertid att åtgärder måtte vidtagas till befrämjande av en spårvägsanläggning
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för beredande åt samhället av därmed förenade fördelar. Stadsfullmäktige tillsatte en bered-

ning, som utarbetade förslag till koncessionsbestämmelser för hästspårvagnar i Göteborg. För-

slaget godkändes som grund för blivande underhandlingar rörande koncession i juni l877. Be-

redningen fick i uppdrag att infordra definitiva anbud. Vid anbudstidens utgång var kapten

C. C. Juell i Köpenhamn ende anbudsgivaren. Efter underhandlingar och smärre justeringar

tillstyrktes också hans anbud, vilket stadsfullmäktige godkände den l8 oktober l877. Kapten

juell hade därmed beviljats koncession för en tid av 40 år från den dag stadsfullmäktiges beslut

vunnit laga kraft. Under anläggningens utförande ingav kapten ]eull år l879 en skrivelse till

stadsfullmäktige, vari han anhöll, att koncessionen måtte utan ändring överlåtas på herr

William Barfoot i England. Framställningen bifölls. men redan samma år fick denne tillstånd

att i sin tur överlåta koncessionen på ett bolag »The Gothenburg Tramways Company Ltd».

Den 24 september l879 var linjen Brunnsparken—Stigbergsliden färdig och invigdes

genom en resa med fyra vagnar för särskilt inbjudna. Den 24 september l879 betraktas som

Göteborgs spårvägars födelsedag.

Under l890-talet hade flerstädes i utlandet spårvägar börjat elektrifieras och år l895 ann

höllo ett par enskilda personer om tillstånd att i Göteborg få anlägga en elektrisk spårvägs-

linje från Carl johans kyrka till Bergslagsbanans järnvägsstation, varjämte spårvägsbolaget

sökte koncession under 40 är å anläggning och trafikering med elektrisk drivkraft av sex i

ansökan närmare angivna spårvägslinjer. Med anledning härav ifrågasattes huruvida icke

staden själv borde anlägga och driva elektriska spårvägar. År l897 tillsatte stadsfullmäktige

en beredning till frågans utredande. De underhandlingar, som upptogos, ledde till att staden

inlöste spårvägsbolagets koncession och anläggningar. Bolagets egendom värderades till

344.l87 kr. Den lösesumma bolaget betingade sig utgjorde l.282.400 kr., varför stadens

likvid för själva koncessionen skulle belöpa sig till 938.2l3 kr. Stadsfullmäktige godkände för-

slaget med tillträdesdag den i januari l900.

Under tiden hade utredningsarbetet för omläggning till elektrisk drift fortgått och redan

i mars l900 avgav beredningen sitt betänkande. Stadsfullmäktige beslöto den ll april l900

i enlighet med beredningens hemställan, att hästspårvägarna skulle på stadens bekostnad

och genom dess försorg ombyggas till elektriska spårvägar samt antogo ett av beredningen

uppgjort program för omläggningen och trafikerandet. Tomt anvisades å gamla gasverks—

tomten i Pustervik för uppförande av den elektriska ångkraftanläggningen med tillhörande

byggnader. Spårvägsanläggningen byggdes normalspårig 0.435 m.). '

Elektrifieringen var i sin helhet genomförd på hösten l902 och omfattade förutom ång-

kraftanläggningen i Pustervik linjerna Majorna—Redbergslid, Majorna—Cetebergsäng. Red-

bergslid—Cetebergsäng och Ringlinjen, anordnad i åttaformig utsträckning mellan Lilla

Bommen och Slottsskogen med medelpunkt i Viktoriagatan. Slutligen omfattade anläggningen

vagnhallen och reparationsverkstaden vid Stampgatan samt en mindre vagnhall i Majorna

och ett vagnskjul vid Järntorget. Dessa anläggningar belöpte sig till sammanlagt 3.260.000 kr.

Tillsammans med köpeskillingen för hästspårvägarna uppgick således kostnaden för den

till elektrisk drift ombyggda och utvidgade spårvägen till omkring 4.540.000 kr.

Spårvägstrafiken

Spårvägsanläggningen utbyggdes undan för undan. Den l januari l904 kom för allmän

trafik den första utvidgningen nämligen linjen till Sahlgrenska sjukhuset från Linnéplatsen.

där den hade anslutning till Ringlinjen. Den 4 november l904 förlängdes redbergslidslinjen

från Borgaregatan till Redbergsplatsen. År l905 kom kvibergslinjen, som gick mellan Kviberg

och Olskrokstorget. År l907 kommo flera betydelsefulla utvidgningar. Den l4 augusti öpp—
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nades mölndalslinjen och den Zl september långedragslinjen för trafik. Härmed hade spår-

vägstrafiken trängt utom stadens gränser.

Långedragslinjen tillkom genom övertagande av en till enskilt bolag år l905 lämnad kon-

cession å en elektrisk järnväg från stadens gräns till Saltholmen vid Långedrag. Linjen ut—

byggdes först endast till Långedrag och fick sin andra slutpunkt vid Järntorget. Utsträck-

ningen till Saltholmen blev färdig år l908. Sträckan Stadsgränsen (numera Kungssten)

-—Saltholmen är koncessionerad som järnväg.

År l9ll utvidgades spårvägsnätet med sträckan Vasagatan—Kapellplatsen, vilken sträck-

ning år l9l4 utvidgades med en förbindelse från Vasagatan över Vasabron till Västra Hamn-

gatan, och den 23 december l9l4 förenades landalalinjen och kvibergslinjen till en linje,

Kviberg—Landala, som fr. o. m. den 8 januari l948 benämnes Kviberg—Guldheden. År

l9l7 utsträcktes linje tre, Majorna—Redbergslid, till Stadsgränsen, numera Kungssten.

Nattspårvagnstrafik infördes den l februari l9l8 som ersättning för den genom motor-

bränslebristen försvårade biltrafiken.

År l924 utökades linjenätet från hörnet av Älvsborgs— och Mariagatorna till Klintens väg

i Kungsladugårds villastadsområde. År l925 utökades linjesträckningen österut från Red-

bergsplatsen till Härlanda, vilken linje under år l936 ytterligare utbyggdes med spårsträck-

ningen utefter Munkebäcksgatan till Virginsgatan. År l940 fick Lundby spårvägsförbindelse

med den övriga staden, i det spår utlagts i den nya Götaälvbron med vändslinga vid Backa-

vägen. Spårvägen på lundbysidan har sedan etappvis utbyggts fram till Lundby egna hem.

dit linjen var klar i juni l944.

Vid början av är l950 voro spårvägslinjerna följande (i km.):

  

Nr l och 2. Slottsskogen—— Lundby Nr 7. Kviberg—Sahlgrenska ...... 9.l6

trafiklängd,vardera riktningen 7,90 >> 8. Redbergsplatsen—Mölndal . . 9,72

» 3. Kålltorp—Kungssten ....... ll,l7 » 9. Järntorget—Saltholmen . . . . . 9,36

>> 4. Elisedal—Sannaplan ........ 8,97 » lO. Centralstationen—Högsbogatan 7,l6

» 5. Vidkärr—Urgryte .......... 7,25 Summa 70339

Godstrafik med spårvagn förekommer numera endast å långedrags- och mölndalslinjerna.

Postbefordran anordnades fr. o. m. l908 på långedragslinjen och sedan den l juni l9ll ha

brevlådor för allmänheten varit uppsatta på alla linjers ordinarie vagnar. som passera Drott-

ningtorget. där brevlådorna tömmas genom postverkets försorg.

Dagtrafiktaxan utgår fr.o.m. den l3 april l949 med 25 öre för vuxen person och H) öre för

barn under M är för enkel resa inom eller utom staden och resp. 35 och l5 öre till Salt-

holmen och 40 resp. 20 öre å linjen till Mölndal för resor. som överskrida taxegränsen,

med fri övergång mellan de olika spårvägslinjerna och till busslinjerna inom stadsområdet

med undantag för busslinjerna Kungssten—Önnered/Fiskebäck och Linnéplatsen—Näset,

till vilka särskild tilläggsavgift utgår.

Nattrafiktaxan utgör 50 öre per person å linjer inom eller utom staden och en krona till

Saltholmen och Mölndal för inom staden påbörjad resa.

Busstrafiken

l skrivelse den l4 juli l92l gjorde spårvägsstyrelsen framställning till stadsfullmäktige om

anordnande av busstrafik från Falutorgct å Hultmansholme till Lundby gamla kyrka samt

återkallande av de av stadsfullmäktige fattade besluten av B juni l9l8 och l3 november

l9l9 rörande förslag till spårvägsanläggning inom Lundby samt till Hultmansholme. Sedan

en för ändamålet tillsatt beredning yttrat sig och samfällda drätselkammaren tillstyrkt denna
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hemställan, beslöto stadsfullmäktige den l8 maj l922 i huvudsak enligt spårvägsstyrelsens

förslag. Sedan poliskammaren den 25 oktober s. å. meddelat styrelsen tillstånd att utföra

yrkesmässig busstrafik, öppnades den 28 mars l923 busstrafiken mellan Trollhättegatan och

Lilla Bommen till Lundby gamla kyrka. Denna linje var den första kommunala busslinjen

i vårt land. Numera är länsstyrelsen koncessionerande myndighet.

Från år l930 och följande år utvecklades bussnätet i snabb takt. l930 påbörjades buss-

trafik S:t Sigfrids plan—Kärralund—Delsjökolonien, l932 började linjen Kaserntorget—

Vegagatan liksom linjerna Änggården—Grönsakstorget och Lilla Bommen»Lundby egna hem

och följande år tillkommo ytterligare ett flertal linjer. Den 2 oktober l940 påbörjades trafiken

på den första trolleybusslinjen i Sverige nämligen från järntorget över Masthugget och Majorna

till Jaegerdorffsplatsen samt den 25 april l94l en andra linje från Lilla Torget till August

Kobbsgatan i Masthuggets höjdområde.

Den l maj l946 ersattes den tidigare bokstavsbeteckningen å busslinjerna med linjenummer,

och vid l950 års början trafikerades följande linjer (i km.).

 

Nr 3l. Brämaregården—Åbogården. 2.73 Nr 42. Virginsgatan—Kallebäck . 4.40

» 32. Lundby—Bräcke .......... 2.67 » 43. Gårda—Hultmansholme .. . . 4,02

» 33. Brämaregården—Tolered .. 3,l6 ») 44. Kungssten—Önnered ...... 5,95

» 34. Linnéplatsen—Änggården . . l,39 » 45. » —Fiskebäck ...... 7,l4

>> 35. Lilla Torget—August Kobbs- ' >> 46. Marieholm—Centralstationen 4,l5

gatan (trådbusslinje) ...... 3,l5 » 47. Linnéplatsen—Näset . ...... 9,60

» 36. Lilla Torget—Jaegerdorfls- >> 48. Lilla Bommen—Fredriksdal 4.28

platsen (trådbusslinje) . . . . 4,87 » 49. Lundby—Sälöfjordsgatan. . . . l,65

» 37. Fräntorp—Kärralund ...... 4,96 » 50. Backadalen—Brämaregården 4,35

» 38. Utby—Kviberg ............ 2,88 >> 5l. Linnéplatsen—Sahlgrenska.. l,20

» 39. Brunnsparken—Johanneberg 2,87 » 52. Lundby—Arendal .......... 7,50

» 40. Centralstationen—Nobelplatsen 3.20 >> 53. Lillhagen—Lilla Bommen .. 7,20

» 4l. Brämaregården—Lilleby . l2,2l » 54. Lärje Magård—Lilla Bommen 6,50

Summa l l2,03

Taxan å busslinjerna är, med följande undantag, 25 öre för vuxen person och lO öre för

barn under H är, med fri övergång till spårvagn och annan busslinje.

Busslinjerna Kungssten—Önnered/Fiskebäck samt Linnéplatsen—Näset äro uppdelade i

delsträckor. Grundavgiften för delsträcka är 25 öre för vuxen person och l0 öre för barn under

M år. Vid färd över taxegräns utgår ett tillägg av l0 öre resp. 5 öre samt vid övergång till

spårvagn ytterligare ett tillägg av l0 resp. 5 öre. Busslinjen Tolered—Lilleby är uppdelad

i fyra delsträckor. Taxan för varje sådan delsträcka utgör l5 öre för vuxen person och H) öre

för barn under 14 år. Nattrafik upprätthålles i viss utsträckning mellan Drottningtorget och

Lundby. Taxan är 50 öre per person.

Styrelsen över Göteborgs spårvägar utses av stadsfullmäktige för tre år i sänder, och ut-

göres av sju ledamöter och tre suppleanter. Senaste val avse perioderna l948—50, l949—5l

och l950—52. Revisorer utses jämväl av stadsfullmäktige för ett år i sänder till ett antal av

tre jämte lika många suppleanter. '

Det i spårvägen nedlagda kapitalet utgjorde vid l949 års slut 43.794.l49 kr. och det

bokförda värdet l6.65l.435 kr.

Stat för år 1950: inkomster 30.5909l6 kr., därav inkomst av rörelse 29.8l8.9l6 kr. samt

kapitalinkomster av skattestat 772.000 kr. Utgifter 29.890.644 kr., därav driftsutgifter
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27.l86.579 kr.. avskrivningar 772.000 kr. och förräntningar 479.000 kr. samt kapitalutgifter

av skattestat l.453.065 kr.; att inlevereras till stadskassan 700.272 kr.

Utgifter å låne- och fondstat 9.430.000 kr.

Under år 1949 befordrades med spårvagn 97.269.l86 passagerare och med buss 28.500.l50

eller sammanlagt l25.769.336 passagerare.

Antalet spårvagnskilometer utgjorde 22.l88.457 och busskilometer 6.074.270 eller samman-

lagt 28.262 .727.

Vagnparken utgöres av l94 motorvagnar, l48 släpvagnar, 158 bussar, 57 övriga vagnar

eller i allt 557 fordon. Spårvägslinjemas längd är 70,69 km., trådbusslinjernas 8.02 km. och

övriga busslinjer l04,0l km. eller en sammanlagd trafiklängd av l82,72 km.

Författningar: Ordningsstadgan för trafiken med Göteborgs stads elektriska spårvägar.

fastställd av K. B. den 24 april l903. Ordningsstadga för trafiken med spårvägen mellan

Göteborg och Mölndal, fastställd av K. B. den l5 januari l907 och trafik- och tjänstgörings-

reglemente för spårvägen mellan Göteborgs stad och Saltholmen, fastställd av K. B. den l9

september l907, med därefter vidtagna smärre ändringar. Reglemente för styrelsen över

Göteborgs spårvägar, antaget av stadsfullmäktige den 27 september l900 med däri sedermera

gjorda ändringar.

Taxa för persontrafiken å Göteborgs spårvägar fastställes av stadsfullmäktige i vad den

a_vser spårvägslinjer inom staden. Taxa för Mölndals- och långedragsllnjerna samt buss-

linjerna fastställes av KB. Senaste taxor äro fastställda för spårvägstrafiken den 28 oktober

l948 och för övrig trafik den 6 april, 17 juni och 13 september 1949.

Ordförande

Fagerberg,] 0 h n Arthur, Förrådsförestån-

dare, Stadsf, f. 98; suppl. 33, led. 34—52,

Ordf. 45—.

Vice ordförande

Kristensson, E v a l d Gösta, Sockerbruks-

ääbetare, Stadsf., f. l lzled. 46——50, v. Ordf.

Övriga ledamöter

Siewert, Sven H a r a l d, f. d. Distriktschef,

f. 82; led. 39—5l. Kassaf. 45—.

Berggren, A r n e Timar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf., f. 07; suppl. 40, led.

44—5l , Suppl. f. kassaf. Ålö—.

Borén, A d 0 l f Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsf, f. 98; (38) 47—52.

Hedlund, B e n g t Nils Roland, Metallar-

betare, f. lö; (45) 48—50.

Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

lande, f. 0l; 48—50.

Suppleanter

Mattsson, Lennart R i c h a r d, Omni-

busförare, f. 09; 46—.

Allberg, C7arl R a g n a r Fritiof, Handlande,

f.Ol 4

Lindh, Axel R 0 l a n d. Rörläggare, f. 09:

48—.

Revisorer

Peterson, Axel Hilding, Syssloman,

f. 9l; 46—.

 

 

Larsson, G u n n a r Levin, Handlande,

f. Ol; 47—.

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte, Kommu-

nalarbetare. f. 02; 49—.

Suppleanter

Graf, R u n e, Ekonomichef, f. 07; 49—.

Nilsson, Nils B e r t i l Roland, Målareu

mästare, f. 09; 44—.

Hjem, Karl Anders H a ra l d, Redaktör,

Stadsf, f. 02; 46—.

Sekreterare (arvode)

Gaxådler, F r c d r i k, ]. K., Byråchef, f. 88;

2 .

Direktör (Gb 20)

Mottagningstid kl. 10—11.

Vidlund, Johan T h u r e, Civilingenjör.

f. 86; 43.

Trafikavdelningen

Huvudkontoret Alströmergatan 4.

Trafikchef (Ca 33)

Mottagningstid kl. 10—11.

Hjelm, Axel V a 1 t e r, f. 07; 40.

Trafikchefsassisteni (Ca 28)

Motlagningsiid kl. 10—11.

Lindström, B e n g t Fredrik. f. l3; (44) 46.

Trafikmästare (Ca 2l)

Johansson, ] 0 h n Erik, f. 92; (39) 40.
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Trafr'kassistent (Ca l9)

Andersson, Karl D av i d Emanuel, f. 89;

(39) 40.

Ett kontorsbitråde (Ca l l), två första skriv-

bitråden (Ce 7), ett skrivöitrå'de (Ce 6);

Utbildningsavdelning

Trafiktnspektor (körmästare) (Ca l8)

Bengtsson, Ern st Leonard, f. 93; 43.

Trafikinspektor (konduktörsr'nstruktör)

(Ca l8)

Gärdmark, N ils Alrik, f. 98: 47.

Kommenderingsavdelning

Förste kammarskrtvare (Ca l9)

Larsson, Erik Bernhard, f. 90; 47.

Förste kontorsskrivare (Ca l7)

Weätergren, Frans H j al rn a r, f. 95; (38)

4 .

Axelsson, Karl lsak, f. 95; (39) 43.

Kontorsskrivare (Ca l5)

Zachrisson, Åke Zacheus, f. l3; 48.

Tidtabellsavdelning

Kammarskrivare (Ca l8)

]ohansson, John H arald, f. 88; l9.

En kontorist (Ce lZ).

Trafiklönekontor

Kammarskrivare (Ca l7)

Andersson, _lo h n Sigvald. f. 94; 48.

Två kontorister (Ca l3).

Trafikexpedition, Stampgatan

Trafikinspektorer (Ca l8)

Rydin, Karl Einar, f. 87; 43.

Göransson, Olof jo s e f, f. 93; 46.

Berger, Emil M a n f r c d, f. 98; 47.

Larsson, Magnus K o n r & cl, f. 97: 47.

Fyra kontorister (Ca l3).

Trafikexpedition, Majorna

Trafikinspektorer (Ca l8)

Henriksson, Axel Birger, f. 89; 43.

Lund, Oskar A l g 0 t, f. 94; 49.

En vakant.

Två kontorister (Ca l3).

Trafikdistrild

Trafikförmän (Ca l7)

Andersson, Sven Georg, f. 94; 40.

Nilsson, Carl Olof, f. 96; 40.  

Ånze'n, S v e n Hjalmar, f. 02; 42.

Nöjdh, Johan A r t h u r, f. 96; 43.

Gustafsson, Gustaf R a g n a r, f. 96; 43.

Fernberg, Egon Isidor, f. 97; 43.

Hallberg, Erik Amandus, f. 9l; 43.

Ahl, Er nst Oskar Petrus, f. 94; 43.

Josefsson, Jo h n Viktor, f. 03; 44.

Svensson, ] 0 h n lvar. f. 04; 44.

Hallenius, H a r r y, f. 05; 45.

Pettersson, Per G e o r g Vilhelm, f. 09; 46.

Schiller, Eric Gustaf Fredrik, f. 03; 47.

Andersson, John Gustaf V e r n e r, f. 03; 47.

Johansson, Axel E v al d, f. 08; 47.

Jansson, Johan A l b e r t, f. 07; 48.

Marklund, Bertil Napoleon, f. 06; 48.

Nilsson, K a rl Vilhelm, f. lZ; 49.

l.672 förare och konduktärer.

Barnavdelningen

Baningenjör (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 12—13.

Bellander, Bror H j a l m a r, Civilingenjör,

f. 9l; 30.

Bankontoret

Kammarskrivare (Ca l8)

Pettersson, A x e l joel Verner, f. 88; 38.

Förste kontorsskrivare (Ca l7)

Rundberg, G e o r g Natanael, f. 94; 4l.

Spåranläggningen

Banma'stare (Ca 20)

Detterberg, Gustaf l'l e r m a n, f. 86; 37.

Andre banmästare (Ca l8)

Rapp, Ca rl August. f. 85: 38.

Fyra linfeförmän (Ca l7), två spårvaktsför-

män (Ca l7), l06 spårreparatörer, linjearbetarc

och spårvakter.

Luftledningen

Ledningsmästare (Ca l8)

Haglund, Per l v a n, f. 88; 47.

Två ledningsförmän (Ca l7), 22 lednings-

reparatörer och ledningsarbetare.

Verkstadsavdelningen

Verkstadsingenjär (Ca 33)

Mottagningstid kl. lll—ll.

Nzgstedt, Gösta, Civilingenjör, f. 07;
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Verkstadskontor

Kammarskrivare (Ca l8)

Lindqvist, P e r Tage Vilhelm, f. l0; 47.

Två verkstadstekniker (Ca l 9), två kontorister

(Ca l3). två första skriva'tråden (Ce 7, Cg 5).

Spårvagnsverkstad och vagnhallar

Driftsingenjör (Ca 28)

Wallström, H 0 l g e r Olof, Civilingenjör,

f. 05; (30) 42.

Spårvagnsverkstad

Förste verkmästare (Ca 20)

Nilsson, N i l s lsak, f. 98; 44..

Fem verkstadsförmän (Ca 17), en verk-

stadsförman (Ce l4), l02 verkstadsarbetare.

V a g n h a l l a r

Hallmästare (Ca l8)

Carlson, Erik A r n o l d Morgan, f. 90; 47.

Två vakanta.

Åtta verkstadsfärmän (Ca l7). Reparatörer,

putsare m. fl. 222 man.

Bussverkstad och bussgarage

Driftsingenjör (Ca 28)

Kronblad, Erik T 0 r s t e n lngvar, Civil-

ingenjör, f. l5; 49.

Bussverkstad

Förste verkmästare (Ca 20)

Andersson, K a rl Johan, f. 9l; 38.

En verkstadsförman (Ca l7), två verkstads-

tekniker (Ce l8), tre kontorister (l Ca B,

2 Ce l2), 66 verkstadsarlyetare. '

G a r a g e

Garagemästare (Ca l8)

Larsson, K n u t Alenius, f. 95; 38.

Aggersson, ] 0 h a n Arthur Sigfrid, f. 92;

Tre verkstadsfärmån (Ca l7). Reparatörer,

putsore m. fl. 8 man.

Byråavdelningen

(Ritkontor och utredningar)

Byråz'ngenjör (ritkontorsclief) (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 10—11 .

Enell, Oskar G e o r g, Civilingenjör, f. 98;

(30) 32

Underlagenjörer (Ca 2l)

Hedström, P e r Olof Evald, f. 89; (38) 42.

Bogdal, E r i c Johan Gottfrid, f. 92; (38) 42.

Tekniker (Ca l9)

Tellander, l'l a r a l d, f. 92; 42.

 

 

Tekniker (Ce l8)

Wennberg, Tage Lennart, f. 20; 46.

Leii, Haag Lennart, f. 20; 46.

Två ritare.

Byggnadsavdelningen

Byggnadsingenjör (Ca 26)

Mottagningstid kl. 10—11.

Dufvenberg, Gösta B e r t i l, f. 95; (24) 37.

Kamerala avdelningen

Kamrer (Ca 26)

Mottagningstr'd kl. 10—11.

Wilck, To r Oscar Julius, f. 97; 46.

Revisor (Ca 2l)

Hansson, Sven l v a r Sigfrid, f. 89; 49.

Huvudbokförare (Ca 21)

Sandesjö, B e n g t Olof, f. lZ; 49.

En sjukbesökare (Ca l2), en första kontorist

(Ca l4), fyra kontorister (l Ca B, 3 Ce lZ), ett

första skriubiträrle (Ca 8), en telefonist (Ce 7),

tre skrivöiträden (Ce 5), en vaktmästare (Ce l0),

ett kontorsbad.

Kassakontor

Kassatirl: kl. 9—16, lördagar kl. 9—14.

Kassör (Ca l5)

Hällström, A n n a Sigrid, f. l6; 49.

Ett kassaåiträde (Ca l5), ett första skriv-

biträde (Ce 7), l4 biljettförsäljare.

Exp. för kvarglömda effekter

Expeditionsticl kl. 9—15,30, lördagar 9—14

samt dessutom onsdagar kl. 18—19.

Ett skrtubiträde (Ca 6).

Inköps- och förrådsavd.

Inköpsassistent (Ca Zl)

Johansson, E r n s t Adolf, f. 86; 47.

Kammarskrivare (Ca l8)

Olsson, A l b c rt Julius, f. 96; 47.

En kontorist (Ce lZ).

Materielförrådet

Förrådsföreståndare (Ca l7)

Johansson, K a rl Osvald, f. 95; 47.

Två förste kontorister (Ca l4), en förråds-

förman (Ca l4), fyra förste förrådsvakter, nio

förrådsvakter.

_.-...._.__.*åf=t.1é£3.éf.tägå£aww.

Förrådsföreståndare (Ca l7)

Fagerberg, ) 0 h n Artur, Stadsf, f. 98; 42.

En första kontorist (Ca l4).
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Göteborgs stads renhållningsverk

Huvudkontor: Östra Hamngatan 18. Expeditionstid kl. 9—16.30 kassa kl. 9—15. uppåördav

renhållnr'ngsavgrfter kl. 10—14, lördagar öppet kl. 9—14. 1 :sta halvårets avgifter erläggas under

januari, Zalra halvårets under juli månad. Rt (växel) 1704 70.

Renhållningsverket åligger att ombesörja fastighetsrenhållning (avträdesrenhållning, sop-

hämtning och brunnrensning) och gaturenhållning samt därmed sammanhängande arbeten.

l äldre tider var fastighetsrenhållningen fastighetsägarens privatsak och här i Göteborg

gjorde man sig kvitt avfallet genom att på tomten gräva en grop, i vilken uppsamlades latrin,

sopor o. dyl. Sådan nedgrävning lär i förstäderna ha förekommit så sent som på l860-talet.

År l864 bildades Göteborgs Pudrettberednings Aktiebolag, vilket åtog sig att hämta latrin

och övriga avskräden ur husen. Av latrinen bereddes medelst tillsättande av släckt kalk

kalkpudrett. En ordningsstadga, som innehöll bestämmelser beträffande renhållning, antogs

av stadsfullmäktige l866 och fastställdes av konungens befallningshavande l870. Sedan

hälsovårdsstadgan för rikets städer tillkommit l874, tillsattes l882 en renhållningsstyrelse.

Två år senare antogos av stadsfullmäktige renhållningsstadga och reglemente. Stadgan

fastställdes av konungens befallningshavande l884, och följande år började styrelsen sin

praktiska verksamhet.

Renhållningsverket övertog mot särskild avgift fastighetsrenhållningen i alla de fastigheter,

vilkas ägare därom anhållit. Det renhållningssystem, som från l885 utvecklade sig, bestod

däri att latrinen uppsamlades på gårdarna i ovan jord stående träkistor. Av latrinen be-

reddes kalk- och torvpudrett. Stadsfullmäktige antogo l9l2 ny renhållningsstadga och taxa.

vilka fastställdes av konungens befallningshavande l9l3. Reformen bestod i att renhåll-

ningsbestyren skulle obligatoriskt överflyttas på renhållningsverket samt i matavfallets skiljande

från övrigt avfall. anläggandet av kommunal svingård, införandet av kärlsystem för latrin-

hämtning och utbytandet av natthämtning mot daghämtning vid fastighetsrenhållningen.

Latrinen skulle behandlas enligt den s. k. nitrammonmetoden. Ny hälsovårdsstadga för

riket stadfästes l9l9. varför renhållningsstadgan måste omarbetas. Den nya stadgan antogs

av stadsfullmäktige l926 och fastställdes av konungens befallningshavande samma år. Sam-

tidigt antogs och fastställdes ny renhållningstaxa. Enligt stadsfullmäktigebeslut av l927

upphörde den separata matavfallsuppsamlingen med l927 års utgång och samtidigt nedlades

svingården. Renhållningstaxan ändrades l928, l929, l934 och l94l. Ändringen l928 inne-

bar höjning av avgifterna för avträdesrenhållningen, ändringen l929 avsåg endast viss om-

redigering, ändringen l934 innebar höjning av avgifterna för såväl avträdesrenhållning som

för sophämtning och brunnrensning och ändringen l94l avsåg höjning endast av avgifterna

för sophämtning och brunnrensning. Taxeändringarna fastställdes av konungens befall-

ningshavande samma år de antagits av stadsfullmäktige.

År l929 ändrades reglemente och stadga. Stadgeändringen fastställdes av konungens

befallningshavande samma år. Den viktigaste ändringen i stadgan innebar, att renhållnings-

styrelsen mot avgift skulle tillhandahålla sopkärl.

Under l700- och början på l800-talet utfärdades mer eller mindre noggranna förordningar

rörande gaturenhållnfngen. Först år l868 beslöts att gator, torg och andra allmänna platser

skulle sopas och rengöras samt orenlighet bortföras minst två gånger i veckan. År l892

blev daglig sopning av alla stensatta gator o.dyl. påbjuden. Fr.o.m. den l juli l940 är denna

bestämmelse uppmjukad bl. a. så att inom villaområden o. dyl. rengöring två gånger i veckan

är föreskriven.
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Renhållning av gator, torg och allmänna platser och därtill hörande gångbanor och ränn-

stenar ombesörjes för varje fastighet av dess ägare. Gaturenhållningsskyldighet omfattar

för egendom vid gata halva gatans bredd utmed egendomen, med viss inskränkning för breda

gator, och för egendom vid torg eller allmän plats den del, som ligger tio meter närmast

egendomen utmed densamma.

Renhållningsverket har att fullgöra på staden ankommande gaturenhållningsskyldighet

ävensom vinterväghållningsskyldighet jämte därmed sammanhängande åtaganden. Dessutom

ombesörjer renhållningsverket mot avgift enligt av styrelsen bestämd taxa gaturenhållning

utanför de fastigheter. vilkas ägare därom uppgjort avtal med verket och vilka äro så belägna,

att gaturenhållningen av dessa kan ske i samband med verkets allmänna gaturenhållning

Förvaltningen av renhållningsverket tillkommer renhållningsstyrelsen. Denna består av

sju ledamöter och tre suppleanter, vilka utses av stadsfullmäktige, ledamöterna för fyra ka-

lenderår och suppleanterna för två kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna

l947—50 och l949—52, suppleanterna för l949—50.

För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning utse stadsfullmäktige årligen

tre revisorer jämte suppleanter.

Stat för år 1950: utgifter å skattestat 6.580.000 kr., därav verkliga utgifter 6.065.000 kr.,

' varav ränta och avskrivningar 4l 7.000 kr.. kapitalutgifter 55.000 kr.; inkomster å skattestat

5.6l2.000 kr., därav verkliga inkomster 5.297.000 kr. och kapitalinkomster (avskrivning)

3l5.000 kr., anslag ur stadskassan 968.000 kr.

Författningar. Reglemente för renhållningsstyrelsen, fastställt av stadsfullmäktige den 23

september l926 med däri sedermera företagna ändringar. Renhållningsstadga och taxa ä

renhållningsavgifter, fastställda av K. B. den 24 november l926 med däri enligt K. B:s

kungörelser sedermera vidtagna ändringar. Magistratens kungörelse av den l9 juni l940

rörande gaturenhållning m. m. samt särskilda ordningsföreskrifter för Göteborgs stad

(åå 5 och IO).

Litteratur: A n d e r h e r g, A n t o n. Renhållningsstyrelsen i Göteborg l882—l932.

Renhållningens rationalisering i Göteborg, Svenska Stadsförbundets tidskrift, häfte 8, 1934.

 

 Ordförande

Andersson. F ri t 2 Leonard. Ombudsman,

f. 88; suppl. 24, led. 25—52, Ordf. 47—.

Vice ordförande

Andersson, C u s t a v johannes, Fastig-

hetsskötare', Stadsf, f. 00; led. 46—52,.

v. Ordf. 47—.

Övriga ledamöter

Berglund, A x el johan Viktor, järnvägs-

konduktör, f. 89; (33) 37—52.

Tobiason, Oscar Al b c rt, Byggmästare.

f. 84; suppl. 36, led. 38—50, Kassaf. 47—.

Petersson, Knut M 0 r g a n. Reparatör.

f. 90; suppl. 37, led. 46—50, Suppl. f.

kassa]. 47—.

]ohanson, C h a r l e s Georg, Vaktmästare,

f. 03; 47—50.

Johansson, johan (j 0 h n) August, Kamre-

rare, f. 92: 47—52.  

Suppleanter

Lundgren, Bror Algot. Verkstadsarbe-

tare. f. 08: 47—50.

Fridh, Carl Fra nk William, Assistent å

länsarbetsn., f. l7; 47—50.

Lundh, Lars Åke, Redaktör, f. 09; 50.

Revisorer

Prär'7sson, C l a e s Olof. Förmån, f. 97;

Fredriksson, E v a l d Valter, Spårvägsman,

f. 08; 47—.

Ligggren, josef E l i a s, Bankdirektör, f. 94;

Suppleanter

Nilsson, B e r nt Gustav. Avsynare, f. l3;

46——-.

Olsson, Knut Eugén, Metallarbetare,

f. 83; 47—.

Ottosson, E r i c Otto Bernhard, lnspektör,

f. l5; 50—.
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Sekreterare (arvode)

Larsmo, C u n n a r Einar, ]. K., Direktör,

f. 07; 40.
 

Direktör (Cl) l7)

Mottagningstid kl. 10—11.

Magnusson, Davgid johan Karl, Civilr

ingenjör, f. 98;

Tekniska avdelningen

Driftingenjörer (Ca 3l)

Cederlöf, E r i k Axel Gustaf, f. 89; (37) 40.

Reyde, F 0 l k e Henry Vilhelm, Civilin-

genjör. f. 96; 45.

Verkstadsingenjör (Ca 28)

jonasson, C u rt Osvald Henrik, f. l7; 47.

Drifwerlemästare (Ca 20)

Vakant.

Distriktsföreståndare (Ca 20)

Boklund, Albin Ossian, f. 95; (40) 45.

Nordh, E r i k johan, f. 90; 47.

Inspektorer (Ca l9)

Eriksson, E v al d Karl, f. 00; (35) 40.

Olsson,Torsten, f. ”;4.

Verkmästare (Ca l9)

Rosell, Per R 0 lf Gotthilf, f. 05; 45.

En vakant.  

lnspeletar (Ca l8)

johansson, Karl Allan H i l d i n g, f. 09; 49.

Tekniker (Ca l9)

. Hellberg, Carl E w e r t, f. 09; 40.

Dessutom en bogserbåtsåefålliavare (Ca l7).

en verksladsförman (Ca l7), två tekniker

(Ce l8, Cg l7), sju tillsyningsmän (Ca l5), en

bogserbalsmaskinist (Ce ). fyra stationsför»

män (Ce lZ), en kartriterslza (Ce l0) samt

428 arbetare)vid l950 års början.

Kamerala avdelningen

Kamrerare (Ca 24)

Hartvig, Tore Magnus, f. 97; 37.

Kommen/grävare (Ca 18)

Lundeby, C e rt Edvard. f. 97; (37) 40.

Kontorsslgriuare (C.-i l5)

Rubenson, R u d 0 l f Wilhelm, f. 99; (37)

40.

Waller, Harald Rag na r, f. 00; (37) 40.

Kassörslea (Ca l4)

Pehrson, Greta, f. 08; 40.

Inköpsassistent (Ca l3)

Hellström, M a r g i t Anna, f. 07; 42.

Dessutom ett första kontorsbitråde (Ca l3).

ett kontorsbiträde (Ca ll). en kontorsskrivare

(Ce l4), fyra kontorister (Ce lZ), ett första

skrr'vbiträde (Cg 5) och en telefonist (Ce 5).

Torg— och slakthusstyrelsen

Huvudkontor: Slakthuset. Kontorstid kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—13.

R! 15 06 68.

Göteborgs stads offentliga slakthus och Göteborgs torg och saluhallar förvaltas enligt stads-

fullmäktiges beslut av den i? december l936 av en för båda institutionerna gemensam styrelse,

benämnd torg- och slakthusstyrelsen. Enligt det då fastställda reglementet består styrelsen

av fem ledamöter, av vilka fyra utses av stadsfullmäktige och en av Göteborgs och Bohus

läns hushållningssällskap. De av stadsfullmäktige utsedda ledamöterna väljas för tre år i

sänder. Därjämte utse stadsfullmäktige för ett år i sänder fyra suppleanter i styrelsen och

tre revisorer med tre suppleanter. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för perioderna

l948—50, l949—5l och l950—52.

Torg— och slakthusstyrelsen i Göteborg har att vårda och förvalta stadens saluhallar och

platser för torghandel, stadens slakthus med tillhörande marknadsplats för kreaturshandel

samt till köttbesiktningen hörande lokaler.

Författningar m.m. Reglemente för torg- och slakthusstyrelseni Göteborg, fastställt av

stadsfullmäktige den l7 december l936. lnstruktion för direktören, fastställd av torg- och

slakthusstyrclsen den l5juni l937.
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Ordförande

Edsand, Evald Amandus, Hallförman,

f. 96; suppl. 32, led. (34—36) 37—50,

Ordf. 47—.

Vice ordförande

Eriksson, ] 0 h a n, Fabriksdisponent, f. 83;

suppl. 35—36, 37—46, led. (29—34)

47—52, v. Ordf. 47—.

Övriga ledamöter

Kristofferson, Ka r l, Häradsdomare, Säve.

f. 78; led. (35—36) 37— (utsedd av hus-

hållningssällskapet).

Nyborg, Gottfrid A g a t o n, Ombudsman,

f. 04; led. 46—5l, Kassaf. 47—.

Gustavsson, F r a n s Albin, Charkuteriar—

betare, f. 98; led. 47—52, Suppl. f. kassaf.

Suppleanter

Berg, V i k t o r Emanuel, Tullmästare.

f. 82; (led. 35—36), suppl. (34) 37—.

Svenson, A n d e r 5 Gunnar, Köpman,

f. 98; (led. 45—46), suppl. 43—45, 47—.

Andréasson, E i na r Algot, Handelsarbe—

tare, f. l4; 47—.

Revisorer

Andersson, Fritz Åke, Metallarbetare,

f. 98; 47—

Åshlad, Karl l.. e n n a r t Valentin, Kon-

torist, f. l8; 47—.

Petersson, Knut M 0 r g a n,

f. 90; 48—.

Suppleanter

Mattiasson, ) 0 h n Gustaf Vilhelm, Kran-

förare, f. 06; 47—

Johansson, Knut Ev a l cl, Handlande, f. 97;

42——

Reparatör,

Svensson, E. b e n Gunnar, Butiksförestån-

dare, f. l5; 48—.

Sekreterare (arvode)

 

 B(zma7n,åo7hnArtur,0mbudsman,5tadsf., Dunberger, Eric Gustaf Gillis, ]. K.,

. 9 ; —. .Kanslisekreterare, f. 95; 37

För slakthuset samt torg och saluhallar gemensam personal

Direktör (Ca 35)

Mottagningstid : & slakthuset kl. 13—14, Rt

15 06 82; å saluhallskontoret onsdagar och lör-

dagar kl. 11—12. Rt133091.

Johansson, H e n r y Bernhard, Riksdags-

man, 37.

Kamrerare (Ca 23)

Sandesjö, P e r Gunnar johan, f. 09; 39.

Slakthuset med tillhörande inrättningar

Expeditionstider: kamrerarekontoret kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—13, Rt 1506 68; kassakon-

toret kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—13, Rt158049; kyllruset, förkylrammen kl. 7—16,30,

lördagar kl. 7—13, kyl/tallen kl. 7—15. lördagar kl. 7—13; slakthallarna kl. 8—15.

lördagar kl. 7,30—11,30; marknaden kl. 7311—1630, lördagar kl. 7—13; kötibesiktningsbyrån

alla helgfria dagar kl. 10—11.

Göteborgs stads offentliga slakthus uppfördes under åren l902—l905 jämlikt stadsfull-

mäktigcs beslut den 30 maj l90l och öppnades för allmänt begagnande den l5 november l905.

Slakthuset är beläget i stadens östra del, Gamlestaden, och omfattar en areal av c:a 89.000

kvm.. vilken till ungefär tre fjärdedelar är upptagen av byggnader, gator och järnvägsspår.

För Göteborg gäller slakthus- och köttbesiktningstvång jämlikt lag den ll maj l934 an-

gående köttbesiktning och slakthus. Slakthustvång innefattar förbud att inom stadens om-

råde slakta nötkreatur, får, get, svin eller häst annorledes än i stadens offentliga slakthus.

Undantag härifrån utgör dock s. k. nödslakt, slakt. som föranledes av hastigt inträffad sjuk-

dom eller olyckshändelse. varjämte det är tillåtet för person, bosatt inom staden men utan-

för dess planlagda område. att för förbrukning i eget hushåll slakta honom tillhöriga djur

även utom det offentliga slakthuset. Vid nödslakt skall emellertid köttet. om det är avsett

att användas till människoföda, genast efter djurets nedslaktning ostyckat jämte alla därtill

hörande inälvor utom tarmar föras till det offentliga slakthuset för att där besiktigas. Köttbe-
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siktningstvång innefattar förbud att inom stadens område till salu hålla eller utbjuda till män-

niskoföda avsett färskt, rått kött av ovannämnda djurslag eller använda dylikt kött vid bered-

ning av föda för utspisning å offentligt spisningsställe eller av vara, avsedd för försäljning till

människoföda, eller förvara sådant kött å allmän saluplats, i salubod med därmed i omedel-

bart samband varande lagermm. å offentligt spisningsställe eller i lokal för tillverkning

till avsalu av matvaror. därest köttet icke är hesiktigat och stämplat enligt bestämmelserna

i sagda lag. Besiktningslokalen för kött, som slaktas utom stadens område, är belägen &

slakthuset.

Med slakthuset är förenad kreatursmarknad för handel med dels slaktdjur alla söcken-

dagar och dels livdjur å andra onsdagen i varje månad.

För begagnande av kreatursmarknaden och slakthuset samt för besiktning å köttbesikt—

ningsbyrån erläggas avgifter enligt av kungl. veterinärstyrelsen fastställd taxa. Avgifter för för-

varing av kött i det med slakthuset förenade kylhuset och vissa vågavgifter bestämmas av

torg- och slakthusstyrelsen.

Tillförseln sker järnvägs- och landsvägsledes. Lossning verkställes, om så önskas, av slakt-

husets personal enligt taxa, fastställd av kungl. veterinärstyrelsen. foder till djuren tillhanda—

hålles av slakthuset, och priset å fodret bestämmes av styrelsen. '

Stat för år 1950: Utgifter l.029.898 kr., därav driftsutgifter 775.798 kr. samt ränta och av-

skrivningar 129.l00 kr., kapitalutgifter l25.000 kr.; inkomster 83l.750 kr., därav verkliga

inkomster 785.750 kr. och kapitalinkomster (avskrivning) 46.000 kr.; erforderligt anslag å

skattestat l98.l48 kr.

Författningar m. m. Lag den ll maj l934 ang. köttbesiktning och slakthus. Kungl. Maj:ts

kungörelse den 30 november l934 om besiktning och stämpling av kött m. m. Taxa å av-

gifter för begagnande av Göteborgs stads offentliga slakthus samt för köttbesiktningen m. m.

att gälla under år l950. fastställd av kungl. veterinärstyrelsen den 4 oktober l949. Taxa

å vågavgifter för kött, kylhusavgifter m. m., fastställd av torg- och slakthusstyrelsen den 25

november l948. Ordningsstadga för slakthuset, antagen den 23 augusti l939. Ordningsföre-

skrifter för marknadsplatsen vid slakthuset, meddelade av poliskammaren den 28 november

l939. Ordningsstadga för köttbesiktningsbyrån, antagen den 23 augusti l939. instruktioner

för övervetermären och be51ktningsvetermärerna, fastställda av torg» och slakthusstyrelsen

den l5 juni l937.

Övervelerinär (Ca 3l) Dessutom en uppbärdskassörska (Ca lO). ett

Mottagningstid ;d, )2_13_ R,: 151830. första skrivbiträde (Ca 8) samt två mikrosko- .

Hegnell, Nils Justus, f. 00; 46. ”S'" (Ca 71'

Förste besiktningsueterinär (Ca 28) M "Dgflfl—SYZIZ'SICiÄE (512219) 10

- - _ o a nmgsz sa ras . —— .
Nilsson, Erik T 0 r e, f. 08, 46. Rt 1510 50.

Andre öesiktningsueterinär (Ca 27) Hansson, Arnold Co n rad. i. 06: 44.

Henricson, Bror T 0 r s t e n, i. H); 46. Dessutom tre maskinisier (Ca l7) samt åtta

arbetare i maskinavdelningen.

Å slakthuset och kreatursmarknaden äro

__ dessutom anställda fyra hallförmän, en

KaSSOT—flta (CH B) kylhusförman, två sanitetsslaktare samt 27

Andersson, A s t r 1 d Viktoria, i. 08: 39. arbetare (vid l950 års början).

Torg och saluhallar

Saluhallskontoret, Basaren & Kungstorget. Expeditioustid kl. 9—14. R1 13 81 70.

Göteborgs stads saluhallar äro följande: '

Saluhallen å Kungstorget (stora saluhallen) med 78 butiker, saluhallen å Rantorget med

nio butiker och en lagerlokal, därav tre ytterbutiker, basaren å Masthuggstorget med åtta

Extra besiktningsveterinär

Vakant.
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butiker, därav två ytterbutiker, samtliga avsedda för handel med livsmedel, samt basaren ä

Kungstorget. vilken inrymmer 29 butiks- och lagerlokaler. Sistnämnda byggnad innehåller

dessutom lokaler för saluhallskontor.

Saluhallen å Kungstorget består av en källarvåning under gatunivån och bottenvåning

med ingångar från torget, Korsgatan. Södra Larmgatan och Kungsportsplatsen. Källaren

innehåller förvaringskällare jämte kyl- och frysrum med tillhörande maskineri. Bottenvå-

ningen upptager 62 större och mindre innerbutiker samt tre ytterbutiker. Genom senare till-

byggnad å norra och södra långsidorna har hallen utökats med ytterligare l3 ytterbutiker.5a-

luhallen å Rantorget samt basarerna å Kungs- och Masthuggstorgen bestå av bottenvåningar.

Förutom ovannämnda saluhallar och basarer står även Göteborgs stads fiskhall vid Fisk-

torget under torg- och slakthusstyrelsens överinseende och förvaltning. Fiskhallen, som

består av bottenvåning och innehåller plats för 42 fiskförsäliningsbord ävensom l3 kylrum,

har tillkommit genom donationsmedel ur Renströmska fonden.

För försäljningsplatser å salutorgen uppbär styrelsen avgifter i enlighet med av stads-

fullmäktige antagen, av Kungl. Maizt fastställd taxa. I enlighet med magistratens kungö-

relse den 25 november l939 och senare utfärdade kungörelser äro följande torg och andra

öppna platser i Göteborg upplåtna för handel, nämligen Kungstorget för detaljförsälining

av livsförnödenheter utom fisk; Grönsakstorget för detaliförsäljning av grönsaker. rotfrukter

och trädgårdsalster; Rosenlundsplatsen för detaljförsäljning av frukt och grönsaker; Fisktorget

för försälining av fisk; Stigöergstorget, Timmermansplatsen och Masthuggstorget för detaliför-

säljning av livsförnödenheter; Skanstorget för detaljförsäljning av livsförnödenheter samt

västra delen av detsamma för försälining av laggkärl, stegar, årämnen, flaggstänger och

stängselstolpar; Olskroksiorget, Kapetlptatsen, Kvilletorget, Holländareptatsen, Rantorget och

Lindholmstorget för detaliförsälining av livsförnödenheter. Handeln å torgen börjar kl. 8. —

För partihandel med frukt och grönsaker är partitorg anordnat å Heden, där handel

får äga rum mellan klockan 6 och klockan ll.

Stat för år 1950: Utgifter 285.000 kr., därav ränta å fastigheters bokförda värde 37.722

kr.; inkomster 250.500 kr.; erforderligt anslag å skattestat 35.300 kr.

Författningar m. m. Ordningsregler för Göteborgs saluhallar, antagna av torg- och salu-

hallsstyrelsen den 27 mars l922 med däri vidtagna ändringar. Taxa för uthyrning av torg-

platser. antagen av stadsfullmäktige den lö februari l933 och den 3 juni l937, fastställd av

Kungl. Maizt den Zl april l933 och den l0 september l937. Ordningsföreskrifter rörande

handeln å allmänna saluplatser i Göteborg, utfärdade av poliskammaren den 28 november

l939. Magistratens kungörelse den 25 november l939 angående de varor, som få saluföras

å stadens allmänna försäliningsplatser. lnstruktion för inspektören, fastställd av torg- och

slakthusstyrelsen den l5 juni l937.

Inspektör (Ca 20) Lundblad, l.. a r s-E r i c, f. 20; 48.

. . _ Carlson, K n u t Marinus, f. l4; 48.
Mattagmngsftd kl. 11 13. R! 13309]. Rapp, Oscar Wilhelm, f. 90; (4!) 49.

””Vad» P" L 5 " " a " t— f— ”* 47- Nordström, Vic t o r Natanael, i. 93; (41)

Kassörska (Ca B) 49

Karlsson. Ingrid Maria. f. H; (30) 40. Släng??? leka" S i Xt e " Te0d0r* f' 87;

Tiltsyningsmän (Ga lZ) Dessutom ett skrivbiträde (Ca 6), en vakt—

Meurck, S v e n Göte johannes, f. 09; 47. mästare (Ce ll) och en toilettuakt (arvode).
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3. Styrelser och institutioner för sjukvård

och sanitära förhållanden

Göteborgs stads hälsovårdsnämnd

och i samband därmed stående institutioner

Gusta)r Adolfs torg 4. Expeditionstider, lokaler och telefon, se nedan.

Stadens hälsovårdsfrågor handhades sedan gammalt av magistraten, som för detta ändamål

utfärdade förordningar och cirkulär, i regel innefattande förbud i ett eller annat avseende.

Den första sundhetsnånmden upprättades ei förr än är l83l , då till åtlydno av kungl. kungörel—

sen av samma år om »hvad i hänseende till kolerafarsoten iakttagas bör» en sådan nämnd utsågs.

Sundhetsnämnden upplöstes l836, och en ny sådan utsågs ei förrän år l847, då koleran på

nytt böriat utbreda sig över Europa. Denna nämnd utövade sin verksamhet huvudsakligen

under koleraåret l850 och under en kort därpå utbrytande koppepidemi. År l853 konsti-

tuerades äter en ny nämnd. som var i verksamhet till l858 under de olika koleraepidemierna

på l850-talet. Redan ett par tiotal år tidigare hade sockennämnders inrättande på lands-

bygden föreskrivits. och i december l857 utfärdades en kungl. förordning, att även i städerna

permanenta sundhetsnämnder skulle inrättas för handhavande av den allmänna hälsovården,

.och skulle ledamöter i dessa nämnder utses till det antal, som med hänsyn till stadens folk-

mängd och andra förhållanden prövades nödigt. Såsom rådgivande till dessa nämnder skulle

polismästaren (där sådan funnes), en av magistratens ledamöter och stadsläkaren eller, där

sådan ei fanns, annan läkare tiänstgöra. Enligt denna förordning utsågs en sundhetsnämnd i

Göteborg år l858, bestående utom ordföranden av lZ ledamöter, av vilka 8 blevo uppsynings-

män inom var sitt distrikt. Till socken- och sundhetsnämndernas tjänst utgav Kungl. Sund-

hetskollegiet en handbok, innehållande förhållningsregler för hindrande eller hämmande av

farsoter, bland vilka ingingo torrläggning av marken. ordentlig renhållning, kontrollering

av luftväxling i bostäderna och besiktning av födoämnen m. m.

Olika förslag väcktes snart om omorganisation av denna sundhetsnämnd, gående ut på

en utvidgning av dess verksamhet, då den gällande förordningen närmast syftade på åt-

gärder för de smittosamma siukdomarnas heidande eller hämmande. l september l874 ut-

färdades också av Kungl. Maizt en ny förordning, en hälsovårdsstadga, innehållande en reg-

lering av nämndens (nu kallad hätsovårdsnämnct) verksamhet på olika områden av hygienen,

samt i mars l875 en förordning angående åtgärder mot smittosamma sjukdomars införande

och utbredning samt hälsovårdsnämndens befattning härmed. Hälsovårdsnämnden var

därmed en fast institution med ett vittomfattande uppdrag och stor befogenhet, som än ytter-

ligare utvidgades genom den nya hälsovårdsstadga, som utfärdades i iuni l9l9.

Städernas hälsovårdsnämnder, som enligt stadgan av l874 ei handhade någon del av sjuk-

vården förutom epidemivården, fingo enligt den nya stadgan rätt att förvalta hela den all-

männa sjukvård, som av stad anordnades, om stadsfullmäktige så funne lämpligt. Detta

uppdrag hade för Göteborgs vidkommande redan från ingången av l9l 7 fullgjorts av nämnden

i enlighet med en lokal stadga. fastställd av Kungl. Maizt i iuli l9l6. Däri bestämdes. att

den centrala förvaltningen av stadens sjukvård skulle övertagas av stadens hälsovårdsnämnd

samt utövas av en särskild avdelning av nämnden såsom styrelse för stadens siukvårdsanstalter.

i sammanhang varmed de fungerande styrelserna för stadens olika siukhus upphörde, vidare
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att för tillsyn och kontroll över den ekonomiska förvaltningen av sjukvårdsanstalterna hos

hälsovårdsnämndens sjukvårdsavdelning (szra avd.) skulle anställas en ekonomidirektör.

i enlighet härmed var hälsovårdsnämndens verksamhet fördelad på två avdelningar. Första

avdelningen behandlade ärenden, som författningsenligt ålagts hälsovårdsnämnd i stad och

ej tillhörde andra avdelningen eller båda avdelningarna gemensamt. Andra avdelningen

utgjorde styrelse för stadens sjukvårdsanstalter och därtill hörande inrättningar. Ärenden

gemensamma för båda avdelningarna hänskötos till gemensamma nämnden. som dessutom

bl. a. ägde att fördela ärendena mellan avdelningarna.

För vart och ett av de under andra avdelningens förvaltning stående sjukhusen fanns

därjämte ett förvaltningsråd, som närmaste styrelse.

Från och med den l juli l933 inträdde emellertid en ny organisationsform för förvalt-

ningen av de stadens sjukhus, som hade karaktär av lasarett. l kungl. brev av den lö september

l932 hade nämligen reglemente fastställts för sagda sjukhus. Härigenom upphävdes nu

gällande reglementen för hälsovårdsnämnden och under hälsovårdsnämnden sorterande

sjukhus samt övriga mot reglementet stridande föreskrifter.

Detta innebar, att vad som stadgas i lagen den 22 juni l928 om vissa av landsting eller

kommun drivna sjukhus och i sjukhusstadgan av den 22 juni l928 skulle i tillämpliga delar

gälla för ovansagda sjukhus, i den mån ej annat följde av ovannämnda reglemente av den

lö september l932. Härigenom överflyttades sjukhusens förvaltning på den nyinrättade sjuk-

husdirektionen. Hälsovårdsnämndens verksamhetsområde, inskränktes sålunda att omfatta

de uppgifter, som enligt nu eller framdeles gällande lag och förordning tillkomma hälso-

vårdsnämnd. lntill utgången av första kvartalet l943 sorterade jämväl epidemisjukhuset och

sommarsanatoriet å Sandarna under hälsovårdsnämnden. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut

den ll februari l943 skall emellertid fr. o. m. den I april l943 även dessa sjukhus höra un-

der sjukhusdirektionen. l'lud- och könspoliklinikerna förvaltas numera jämväl av sjukhus-

direktionen enligt beslut av stadsfullmäktige den 26 augusti l943.

Genom stadsfullmäktigebeslut den l5 juni l933 uppdrogs åt hälsovårdsnämnden att, ut-

över sagda uppgifter handhava förvaltningen av desinfektionsanstalten och karantänsanstal-

ten för husdjur samt dispensärcentralen ävensom att vidare handlägga ärenden i fråga om

stadsdistriktsläkarna, barnmorskorna och kommunalsköterskorna, barnsanatoriet Rävlanda

samt bidrag och ersättningar åt s.k. främmande inrättningar för hälsovård och sådan sjuk-

vård, vilken kunde anses såsom närmast jämförlig med sjukvårdande verksamhet. Numera

handlägger emellertid sjukhusdirektionen ärenden dets rörande barnmorskorna och kommu-

nalsköterskorna (distriktssköterskorna) jämlikt stadsfullmäktiges beslut den ll februari l943

—— varvid beträffande barnmorskorna Kungl. Maj:t genom beslut den 8 juli l943 medgivit,

att barnmorskestyrelsen i Göteborg tillsvidare får utgöras av sjukhusdirektionen — dets

rörande barnsanatoriet Rävlanda, vars förvaltning från och med _utgången av år l943 helt

övergått till sjukhusdirektionen enligt beslut av stadsfullmäktige den lf) september l943

och dets rörande dispensärcentralen, vars förvaltning enligt beslut av stadsfullmäktige den

7 april 1949 överflyttats på sjukhusdirektionen.

Hälsovårdsnämnden består numera av sju ledamöter och fem suppleanter, varav två leda-

möter, nämligen polismästaren och förste stadsläkaren, äro självskrivna. De övriga fem leda-

möterna jämte suppleanterna utses av stadsfullmäktige för en tid av fyra år. Fem revisorer

och lika många suppleanter utses dessutom årligen av stadsfullmäktige.

Stat för år 1950: Utgifter l 068.047 kr., inkomster29.870 kr.; erforderligt anslag l .038. l 77 kr.

Författningar m. m. Hälsovårdsstadgan den l9 juni l9l9. Epidemilagen den l9 juni

l9l9. Kungl. Maj:ts karantänskungörelse den 4 maj l934. Kungl. Maj:ts kungörelse om
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råttutrotning å fartyg den 4 maj l934. Kungl. kungörelse den 3l augusti l938 om sanitär

kontroll över luftfarten. Lagen om skyddskoppsympning den 2 juni 19l6. Lagen den 20

juni l9l8 angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Tuberkulosförordningen

 

den 3l mars l939. Lagen om djurskydd den l9 maj l944.

Hälsovårdsnämnden

Ordförande

Boman, john A r t u r, Ombudsman, Stadsf.,

f. 97; led. 36—5l , Ordf. 44—.

Vice ordförande

Nordlund, H å k ;: n. M. D., Frakt. läkare,

f. 85; led. 35—5l, v. Ordf. 49—.

Övriga ledamöter

Fontell, E r n s t. ]. K., Polismästare. f. 90;

självskriven led. 32—.

Johansson, Ka rl josef, Verkst. direktör,

f. 87; led. 43—53, Suppl. f. kassaf. 48—.

Kjellgren, GustafV i k t o r Wilhelm, Cross-

handlare, f. 8l; suppl. 32—47, led. 48—

5l, Kassaf. 47—-—.

Sterner, Karl E rik. Sjukvårdare, f. l4;

(48) 50—53.

Suppleanter

Begttsåsfn, S t e l l a n lsidor, Förman, f. 98;

Lundh, i n g rid Hanna Alina, Fru. f. 86;

40—5l

Bergwall, B r i t a Karolina, D.S.l., Kurator,

f. l2; 48—5l.

]önsson, A n n a Desideria, Fru. Stadsf,

f. 92; 4l—53.

Larsson, 5 v e n Gustav, Vaktmästare, f. l7;

50— 53.

Revisorer

Caldegren, B r o r Alarik, Banktjänsteman,

f. 02; 46—.

Reuterfeldt, C a r l-F r e d r i k, Köpman,

f. lö; 47—

Bodin, B r o r johan, Expeditör, f. 05; 49—.

Johansson, Åke Ev e rt, Kontorist, f. l9;

4 —.

Suppleanter

Levinson, jo h n Torsten. Kassör, f. 97;

Pamp, Ru t Kristina, Fru, f. 06; 417-_.

Bergström, Anders G u n n a r. Assurans-

tjänsteman, f. 00; 48—.

Engström, Harald johan Bertil, Verk-

stadsarbetare, f. 02; 49—.

Lindfeldt, Karl G 6 s ta, Kontorsskrivare,

f. 08; 49—.

Hälsovärdsnämndens byrå och

expedition

Gustaf Adolfs torg 4. Expeditionsticl lel, l0—14.

R2 1 1 I9 09.

Förste stadsläkare (Cb l5)

Mottagningsttd kl. 13—14.

R! 13 97 84.

Vakant, tf. Spaak, R a g n a r. M. L., Sund-

hetsinspektör (se nedan) 49.

Sekreterare och ombudsman

RI 13 24 93.

Friis, H a n 5 Ludvig Eugen. ]. K., f. 87; 22.

Förste kontorist (Ca 14)

Liljeqvist, Karin Elisabeth. f. 97; 20.

Kassörska (Ca l4)

Nordström, R u t h Astrid, f. 00; 29.

Kontorx'st (Ca l3)

Carlson, Olga Andréa, f. 9l; 20.

Dessutom två första skrivbiträden (Ce 7).

Vaktmästare (Ca ] l)   Bengtsson, 8 e n g t Erik, Andre intendent,

f: 15; 48—. Vakant.

Bostadsinspektionen

Gustaf Adolfs torg 4. Mottagningstld kl. 13—15, lördagar kl. 13—14.

Rt bostadsinspeletörerna 13 07 50. 13 07 59, 13 75 78.

Bostadsinspektionen inrättades l9l0. Dess arbete omfattar huvudsakligen slutbesiktningar

av nybyggda lägenheter före deras ibruktagande, upptagande av klagomål angående bostäder

och systematisk besiktning av de bredare befolkningslagrens bostäder ävensom kontroll av

det mindervärdiga bostadsbeståndet. Inspektionens arbete ledes av sundhetsinspektören,

som är läkare. Staden är uppdelad i sex bostadsinspektionsdistrikt, vartdera under en bostads-

inspektör.
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Distrikten omfatta följande stadsdelar:

l:.sta distriktet: lnom Vallgraven, Vasastaden, Haga, Landala, Annedal.

2:dra distriktet: Olivedal, Masthugget. Stigberget, Majornas 4ze rote.

3:dje distriktet: Heden, Lorensberg, Gårda, Örgryte, Johanneberg, Krokslätt.

4:de distriktet: Majornas l—3 rotar, Sandarne, Kungsladugård. Älvsborg, Västra Frölunda.

5 :te distriktet: Stampen, Gullbergsvass, Redbergslid, Gamlestaden, Lunden. Kålltorp.

6:te distriktet: Nordstaden. Lundby, Arendal, Backa.

Författningar. Hälsovårdsstadgan den 19 juni l9l9 och instruktion för sundhetsinspek-

tören, antagen av stadsfullmäktige den 28 oktober l909.

Sundhetsinspektör (Ch l5) Edlund, Erik C u n n a r Albert, f. l9; 49,

Mottagningstid kl. 13—14. R: 130758. Tååiaerd'mgiå In e m a r , 20- 49

Spaak, Ragn a i, M. L.. f.07;45,tf. Förste Mie ååh, % ' ' ' '

stadsläkare (se ovan). Vakant, 4zde distriktet.

Tekn. assistent (Ca 20) hård??? (Lars Olof, ?. 24; 48, S:te

Mottagningstid kl. 13—14. RI 13 75 73. .. 's " e. _ . . .
Kelleby, A r n e, ingenjör, £ 18; 48. Hager, S t e n, f. 20, 48, 6.te distriktet.

 
Bostadsinspektörer (Ca l5) Bostadsinspektör (C: 14)

Billgren, A n n a—L i s a, f. 23; 47, I:sta Lundberg, B e n gt Artur, ' 26; 49'

distriktet. Ett skrivåiträde (Cg 3).

Göteborgs stads hälsovårdsinspektion

Gustaf Adolfs torg 4.

Mottagningstid: Allmänhygieniska ärenden kl. 13—14. Rt 116837, 13 7235 och 116614.

Matvaruliygieniska ärenden kl. 10—14. Rt 13 25 95.

Hälsovårdsinspektionen avser att bereda hälsovårdsnämnden biträde vid tillsynen över

ordningen i staden vad hälsovården angår. Hälsovårdsinspektionens chefer närmast förste

stadsläkaren äro sundhetsinspektören, som skall vara en i allmän hälsovård kunnig läkare,

och stadsveterinären, vilka båda antagas av hälsovårdsnämnden. Närmaste förmanskapet

över tillsyningsmännen utövas av sundhetskommissarien, vilken, biträdd av fyra förste tillsy-

ningsmän, leder tillsyningsmännens arbeten samt övervakar, att hälsovårdsnämndens upp-

maningar angående avhjälpandet av sanitära olägenheter efterkommas. Antalet tillsynings-

mannabefattningar utgör 23. Avdelningarna för allmänhygien, matvarukontroll samt yrkes—

inspektion i livsmedelslokaler äro samordnade i fråga om arbetets utförande, och staden är

härvid delad i lZ distrikt. lnom första t. o. m. femte distrikten övervakar en förste tillsy-

ningsman arbetet, vilken jämväl har mjölklaboratoriet på sin lott. lnom sjätte t. o. m. 12 di-

strikten övervakar en annan förste tillsyningsman arbetet och har därjämte att kontrollera desin-

fektörernas arbete. Den tredje av förste tillsyningsmännen fullgör med biträde vad som åligger

staden med avseende ä lagen den 29 juni l9l2 om arbetarskydd och utövar därjämte kontroll

av hotell och natthärbärgen samt rak— och frisersalonger m. m.. medan den fjärde har sig an-

förtrodd hamnhygienisk tillsyn. Av tillsyningsmännen tjänstgöra lZ såsom distriktsföre—

ståndare med ett biträde samt två vid mjölkhygieniska laboratoriet, en såsom desinfektör, två

vid den kommunala yrkesinspektionen och en tillsyningsman med biträde för hamnhygienen,

varjämte en handhar tillsyn och kontroll i fråga om avloppsledningar, reningsanläggningar m.m.

Omförmälda lZ distrikt omfatta I:sta distriktet: Kristine församling utom den del, som

ligger nordväst om Göta älv, samt Domkyrko församling utom den del, som ligger söder om

Vallgraven.

IO
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2:dra distriktet: Gamlestads församling utom stadsdelen Kålltorp.

3 :dje distriktet: Stadsdelen Kålltorp samt av Örgryte församling, stadsdelarna Gårda, Lunden,

Sävenäs, Torp och Delsjön.

4:de distriktet: återstående delen av Örgryte församling nämligen stadsdelarna Bö, Skär.

Kallebäck och Krokslätt.

5:te distriktet: Vasa och johannebergs församlingar samt den del av Domkyrko församling.

som ligger söder om Vallgraven.

6:te distriktet: Haga och Annedals församlingar.

7:e distriktet: Oscar Fredriks och Masthuggs församlingar.

8:e distriktet: den del av Carl Johans norra församling, som ligger öster om Andrews-

gatan, Såggatan till norr om Hålekärrsgatan.

9:e distriktet: Carl johans södra församling och den del av Carl Johans norra församling,

som ligger väster om Andrewsgatan och Såggatan samt söder om Hålekärrsgatan.

10:de distriktet: Västra Frölunda församling.

11 :e distriktet: Lundby församling utom stadsdelarna Lundby vassar, Brämaregården och

Kvillebäcken.

12:e distriktet: Stadsdelarna Tingstadsvassen, Lundbyvassen, Brämaregården och Kville—

bäcken samt Backa församling.

Uppkomsten av den offentliga matvarukontrollen kan sägas härleda sig ända från l860-talet.

Då gjordes nämligen upptäckten av trikinsjukdom hos människan, förorsakad av trikinöst

svinkött, och denna sjukdoms stora utbredning i vissa trakter väckte hälsovårdsmyndigheternas

uppmärksamhet på behovet av en offentlig kontroll över kötthandeln, särskilt över handeln

med svinkött. År 1865 inrättades här för första gången en byrå för trikinundersökning av fläsk.

men då undersökningen var frivillig och allmänheten underskattade dess betydelse blev byrån

föga anlitad. varför den efter två års verksamhet indrogs. Resultaten av trikinundersökningen

i andra städer framtvingade emellertid år 188l återinförandet av besiktningen i Göteborg.

denna gång som obligatorisk för allt i staden salubjudet fläsk. Som föreståndare för den nya

trikinbyrån antogs en veterinär, och som biträden åt honom skulle vid behov anlitas den av

tre sundhetskonstaplar bestående hälsopolisen. Därmed var första grunden lagd till födo-

ämneskontroll i Göteborg. Redan i oktober l882 blev trikinbyråns föreståndare anställd hos

hälsovårdsnämnden som stadsveterinär och skulle som sådan icke blott handhava fläskbesikt-

ningen utan även leda den kontroll över till salu hållna kött— och andra matvaror, vars ut-

 

 övande anförtroddes åt hälsopolisen.

Efter införandet av obligatorisk köttbesiktning blev hälsopolisens arbete inom matvaru-

kontrollen till väsentlig del omlagt. Dittills hade uppsökandet av till staden infört kött och

besiktningen därav krävt största intresset. Numera kunde även tillbörlig uppmärksamhet

ägnas åt övriga grenar av födoämneskontrollen. Med stöd av ny matvarustadga, som trädde

i kraft l909, åstadkoms en avsevärd förbättring av matvarulokalcrna i allmänhet. Kött- och

mjölklokalerna måste enligt de nya föreskrifterna vara av hälsovårdsnämnden avsynade och

godkända, innan de togos i bruk. och i viss utsträckning tillämpades detta även i fråga om

förutvarande lokaler.

Även beträffande matvaruhandeln i övrigt skärptes fordringarna. Sålunda fastställdes

bl. a. särskilda villkor för försäljning av pasteuriserad mjölk samt kontrollerad tuberkelfri

mjölk. Med inrättandet av hälsovårdsnämndens mjölklaboratorium år l9l0 kunde systema-

tiska undersökningar av mjölken företagas.

På grund av den nya hälsovårdsstadgan, som trädde i kraft den l januari l920, har särskilt

kontroll över matvarulokalerna måst väsentligt utökas. Sålunda tillkommer det hälsovårds-

_——_ 
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nämnden förutom att hålla tillsyn över alla i staden till salu hållna födoämnen och dryckes-

varor att övervaka, att endast enligt lagen angående köttbesiktning å slakthus besiktigat och

stämplat färskt kött hålles till salu och att handhava undersökning och stämpling av till staden

från utrikes ort införda köttvaror och diurfett. Vidare åligger det hälsovårdsnämnden att

övervaka, att allmänna saluplatser och lägenheter för födoämnes förvaring. beredning, för—

sälining och servering med till samma lägenheter hörande upplagsrum äro så inredda och

underhållna, att de motsvara bestämmelserna i hälsovårdsstadgan och för staden'gällande

hälsovårdsföreskrifter.

Författningar: Hälsovårdsstadgan den l9 iuni l9l9. Epidemilagen den l9 juni l9l9 och

tuberkulosförordningen den 3l mars l939. Lagen den ll mai l934 angående köttbesiktning

och slakthus. Kungl. Maizts kungörelse angående kontroll vid införsel av köttvaror till om-

råden med köttbesiktningstvång den 30 november l934. Kungl. förordningen den 29 juni

|9l7 angående förbud i vissa fall mot användande av vilseledande varubeteckningar vid

handel med födoämnen. Kungl. förordningen den 30 september l92l angående kontroll vid

införsel till riket av köttvaror och djurfett. Matvarustadga för Göteborgs stad, fastställd av

K. B. den lO april l923. Särskilda föreskrifter rörande kontrolladugårdar, antagna av hälso-

vårdsnämnden i mars l909. lnstruktion för läkare och veterinärer, vilka antagits i och för

kontrollerandet av ladugårdar, antagen av hälsovårdsnämnden i mars l909. Lagen om djur-

skydd den l9 mai l944. Kungl. Maj:ts förordning den Zl iuli l937 med vissa bestämmelser

rörande till människoföda avsedd miölk och grädde m. m. med ändring den 22 mai l942.

Kungl. Maj:ts meieristadga 22 maj 1936. Kungl. Maj:ts kungörelse den l8 november l938

med vissa bestämmelser angående kringföringshandel med kött och charkuterivaror. Butik-

stängningslagen den 29 juni l945. Lagen den 29 iuni l9l2 om arbetarskydd. Lagen den l6 mai

l930 om arbetstidens begränsning. Lagen den lö maj l930 om vissa inskränkningar beträffan-

de tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete. Vattenlagen den 28 juni l9l8. Lagen

den 20 iuni l94l orn tillsyn över vattendrag, siöar och andra vattenområden. Renhållnings-

stadga för Göteborgs stad, fastställd av KB. den 24 november l926. Ordningsstadga för rak-

och friserstugor i Göteborg, fastställd av KB. den 30 oktober l9l9. Ordningsstadga för natt—

härbärgen i Göteborg, fastställd av KB. den l7 mars l9l7. Ordningsstadgan den 24 mars l868

för rikets städer. Särskilda ordningsföreskrifter för Göteborgs stad. Byggnadsordning för

Göteborgs stad. fastställd av KB. den l9 juli l938. Kungl. Maj:ts förordning om handel med

preventivmedel den 9 september 1938 och Kungl. Maizts kungörelse med vissa föreskrifteri

anledning av förordningen om handel med preventivmedel. lnstruktion för sundhetsinspek-

tören i Göteborg den 28 oktober l909. lnstruktion för stadsveterinären den l3 oktober l908.

lnstruktion för sundhetskommissarien den lö oktober l895.

 

Sundhetst'nspeklör Sundhetskommissarie (Ca Zl)

Se bostadsinspektionen. Mottagningstid kl. 13—14. R! 1380 72.

N'l , A d V'lhl , f. 88; 29.

Förste stadsveterinc'ir (Ca 3l) ! sson n e r 8 i e m

Mottagningstid 131. 13—14. Rt 133812. Förste ti1lsyningsmå'n (Ca l8)

Gullbrandsson. Ernst R 8 & n a r. f- 02: 45- Ekevik, (: a rl Albin. (. 90; 40, 6:1e—12:te

distrikten.

Stadsveterinär (Ca 28) Segerblad, A x el Konrad, i. 88; 40, kom-

Rt 13 81 36, 133812. munalt tillsynsorgan.

]ohannsen, A n d e r s johan Peter, f. lO; Karlsson, _1 0 h " Adolf, l' 95; 42. 1 ista—

(45) 49,
5:te distrikten.

Berggrén, Johan K n u t Gotthard. f. 07; 48,

Ett skriv- och laboratoriebiträde (Ce 5) och hamnhygien.

fyra laboratoriebiträden (2 Ce 5, ZCg 3).

Tillsyningsmän (Ca l5)

Sanitetsx'ngenjör (Ca 26) And , _

! t K t , f. 85; 15,

Mottagningstid kl.13—14. R: 110172. ,ofgfggdååj = Oman m

Holnlquist,ErnstRudolf Magnus,f.00;47. Falck, _l 0 h n Erik, f. 87; W, 5:te distriktet. 
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Nordex”, Frank Holger R 0 l a n d, f. 09; 36,

3:dje distriktet.

Andersson, E r n s t Vilhelm, f. 95; l9,

4:de distriktet.

Magnusson, Alfred, f. 90; 20, 8:de di-

striktet.

Rogård,_lohan Em i l, f.93; 20, 7:de distriktet.

Selwers, Johan 5 e l m e r, f. 98; 20, Zaira

distriktet.

Biörnram, Bror Ve r n er, f. 94; Zl, mk- o.

friserstugor, hotell 0. natthärbärgen m. m.

Christianson, G u n n a r lvan Osborn,

f. 99; 23, 9:de distriktet.

Arnewid, Oscar A r vid, f. 03; (26) 36,

kommunalt tillsynsorgan.

Pemselius, 0 5 c a r Emanuel, f. 02; 36.

mjölklaboratariet.

Gustafsson, T 0 r s t e n Vilhelm, f. 05; 38.

12: te distriktet.

Klintbäck, Karl Å k e Fritiof, f. ll; 39.

I:sta distriktet.  

Andersson, lohan R e i m e r t Natanael,

f. 90; 45, 10:de distriktet (bitr.).

Karlsson, R u n e Adolf, f. 23; 45, 6:te

distriktet.

Bruun, Ain 0 Emil Harry, f. 22; 45, kom-

munalt tillsynsorgan.

Lundström, Nils Arne, f. 20; 45, 11:te

distriktet (bitr.).

Ekfeldt, B e r t il Gustaf, f. 20; 45, hamn-

hygien.

Holmquist, Nils Börje, f. Zl; 48, des-

infektör.

Jonsson, Nils Sig v a r (1, f. l3; 49, mjölk—

iaboratoriet.

Jarlinder', G e o r g e Gustaf Henry, f. 17;

49; speciella uppdrag.

Två vakanta.

Byråsfzöterska (Ca lZ)

Åkesson, Anna E l i s a b e t h, f. l7; 49.

Karantäns- och desinfektionsväsendet

Hamnhygieniska avdelningen. Mottagningstid kl. 13—14, efter hänvändetse tiil hälsovårds—

nämnden. Rt 13 86 50.

Sedan Kungl. Maj:t år l885 utfärdat kungörelse angående karantänsåtgärder mot kreaturs-

sjukdomar. inrättades en anstalt för verkställande härav för Göteborg vid Kastellgården

intill Kungälv. Då denna anstalt emellertid snart såsom fölid av ny lagstiftning måste ned-

läggas, hemställde handels- och sjöfartsnämnden i Göteborg hos stadsfullmäktige om in-

rättande av en karantänsanstalt inom staden, och beslöto stadsfullmäktige med anledning

härav år l902 att i gamla torkrian vid Vädersågcn inrätta en sådan anstalt. Förvaltningen

av densamma uppdrogs åt hamnstyrelsen men övertogs l9l8 av hälsovårdsnämnden. År

l9l9 utvidgades anstalten att omfatta jämväl en avdelning för avlusning. Anstalten har

emellertid numera iämlikt beslut av stadsfullmäktige den lO juni l943 överlämnats till hamn-

styrelsen att förvaltas av denna, varvid anstaltens funktion såsom karantäns- och avlusnings-

anstalt upphört. Som ersättare härför har en särskild byggnad på Ringön inrättats till karantän

för diur.

 

 
Författningar. Kungl. Maj:ts karantänskungörelse den 4 maj l934. Kungl. Maj:ts kun-

görelse om råttutrotning å fartyg den 4 maj l934. Ordningsföreskrifter för desinfektions-

anstalten vid hamnen, antagen av stadsfullmäktige den l7 juni l920. Ordningsföreskrifter

för begagnande av karantänsanstalten i Göteborg för siöledes från utrikes ort införda djur,

antagen av stadsfullmäktige den 29 april l948. Taxa, fastställd av hälsovårdsnämnden den

9 februari l949.

Förste tillsyningsman (Ca l8)

Berggrén, Johan K n u t Gotthard, f. 07; 48.

Tiltsyningsman (Ca 15)

Ekfeldt, B e rt il Gustaf, f. 20; 45.

Karantänsvakt (arvode)

Mottagning kl. 11—12 och 15—16.

Mäwå

Borg, S v e n Gustaf, f. 06; 48.

Stads»- och distriktsläkare

Förste stadsläkaren tillsättes av en valnämnd, bestående av landshövdingen i Göteborgs

och Bohus län. sex av stadsfullmäktige inom sig utsedda ledamöter samt hälsovårdsnämndens

ledamöter utom förste stadsläkaren eller den som i hans ställe tiänstgör i hälsovårdsnämnden.

__— 
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Medicinalstyrelsen meddelar utlåtande över sökandenas kompetens, och fullmakt å be-

fattningen utfärdas av magistraten.

Förste stadsläkaren, som är självskriven ledamot av hälsovårdsnämnden, åligger i främsta

rummet att ägna sorgfällig uppmärksamhet åt den allmänna hälso- och sjukvården inom

staden och dess område och att oavlåtligt vaka över iakttagandet av de härom meddelade

stadganden, att utöva hygienisk tillsyn över stadens epidemisjukhus och ägna noggrann

uppmärksamhet däråt, att bostad, där sjukdom visat sig, varder behörigen desinficerad,

att, där till hans vetskap kommer. att i staden bedrives olaga försäljning med läkemedel

eller att kvacksalveri med menliga följder idkas, därom göra anmälan till magistraten, att

hava närmare uppsikt över apoteken i staden och ägna uppmärksamhet åt därifrån utlämnade

läkemedels beskaffenhet och taxering m. m. Förste stadsläkaren är chef för hälsovårds-l

inspektionen och förman för andre stadsläkaren och distriktsläkama samt har inseende över i

staden praktiserande barnmorskor, tandläkare och sjukgymnaster. Såsom ledamot av hälso-

vårdsnämnden åligger honom att bereda och inför nämnden föredraga alla ärenden. som

angå stadens hälso- och sjukvård, samt att på anmodan av nämnden avgiva utlåtanden i

sanitära frågor och deltaga i beslutade besiktningar. Minst en timma varje söckendag å tid.

som hälsovårdsnämnden bestämmer, skall han vara för allmänheten att träffa å nämndens byrå.

Andre stadsläkaren åligger att tillhandagå polisverket med undersökning och utlåtanden be—

träffande sådana personer, som omhändertagas av polisen, att på anmodan av polisverket

företaga besiktning av död människas kropp i och för utrönande av dödsorsaken samt att,

därest vid besiktningen sådant förhållande iakttages, som kan motivera rättsmedicinsk ob-

duktion, bereda poliskammaren tillfälle att hos länsstyrelsen påkalla dylik obduktion, att på

begäran av hälsovårdsnämnden verkställa undersökning och avgiva utlåtande rörande le-

vande person ävensom i övrigt fullgöra de uppdrag, hälsovårdsnämnden kan komma att

beträffande hans tjänst för särskilda fall meddela.

Stadsdistrilztsläkares huvudsakliga åligganden äro att tillhandagå alla inom distriktet boende

med läkarvård å fastställd mottagningstid och erforderliga intyg och företaga sjukresor inom

distriktet ävensom att tillhandagå sjukhusdirektionen och hälsovårdsnämnden samt andra

stadens myndigheter med erforderliga upplysningar och sakkunnigt biträde samt hos veder-

börande myndigheter vid behov göra anmälan om påträffade missförhållanden hos patienter.

Författningar m. m. Allmänna läkarinstruktionen den l9 december l930. Kungl. brev

den 28 september l900 angående ändring i gällande bestämmelser i fråga om dels tillsättande

av stadsläkare i Göteborg och dels kompetensvillkoren för förste stadsläkaren därstädes.

lnstruktion för förste stadsläkare godkänd av kungl. medicinalstyrelsen den 23 december

l892. Instruktioner för andre stadsläkaren och distriktsläkarna, godkända av kungl. medici-

nalstyrelsen resp. den 7 augusti och 22 juni l946.

 

Förste stadsläkare (Ch l5) Bergstrand, Ca ! Här i k, M. L., f. l4;

Mottagningstid kl. 13—14. R: 139784. ggéamffggfyg;OAggflggåfgg 12»

Vakant. WgsterlundMKarl Robert A rv i d, M. L.,

Andre stadsläkare (Ca 20) 3032, 4151 mig?]??? galgäå'ååz' var-

Vakant. Ragna; Carl johanVl n g v a r, M. Lå. 09;

. . .. . ottagning: irginsgatan ], var agar

Distriktslakare (Ca 20) kl. 1330—1430, lördagar kl. 9—10.

I:sta distriktet Rt 19 27 65.

omfattar stadsdelarna Olskroken, Camle- Zaira och 3:dje distrikten

staden, Kviberg, Bagaregården, Kålltorp omfattar stadsdelarna Stampen, Cullbergs-

Torp, Sävenäs och Lunden samt införlivade vass, Nordstaden, lnom Vallgraven, stads-

delar av Angered och Partille (Utbynäs). delen Heden, utom den del, som ligger
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söder om Engelbrektsgatan och den väg.

som förbinder Engelbrektsgatan med gång-

bron över Mölndalsån, den del av stadsdelen

Lorensberg, som ligger norr om Engelbrekts-

gatan, samt den del av stadsdelen Gårda,

som ligger norr om Tomtegatan samt väster

om Ranbergen och Södra Kustbanegatan.

Rosander-Göthe, S i g r i d Astrid Linnéa.

M. L., 1. 09; 48. Mottagning: Skånegatan

33, vardagar kl. 10—11. Rt 1636 99.

4:de distriktet

omfattar stadsdelarna Landala, johanne-

berg, den del av stadsdelen Lorensberg.

som ligger söder om Engelbrektsgatan. samt

den del av stadsdelen Vasastaden, som ligger

söder om Engelbrektsgatan och öster om

Viktoriagatan.

Wållgren, Ca rl Axe l, M. l..., t. 89; 24.

Mottagning: Geijersgatan 78. vardagar

kl. 9,30—10,30. Rt 161855.

5:11: och 6:te distrikten

omfattar stadsdelarna Annedal. Änggården,

Pustervik, Haga och Kommendantsängen

samt den del av stadsdelen Vasastaden, som

ligger norr om Engelbrektsgatan och väster

om Viktoriagatan.

Norrby, G u n n a r, M. L., 1. Ol; 36. Mat-

tagning: Engeibrektsgatan 34 B. vardagar

kl. 11—12. Rt 1650 71.

7:dc distriktet

omfattar den del av stadsdelen Masthugget,

som ligger öster om Värmlandsgatan, samt

den del av stadsdelen Olivedal, som ligger

öster .om jungmansgatan och Lilla Vega-

gatan, samt Slottsskogen.

Eldh, Sven Magnus, M. l..., t. 98; 38.

Mottagning: Prinsgatan 7. vardagar ki.

11—12. Rt140611.

8:de distriktet

omfattar den del av stadsdelen Masthugget,

som ligger väster om Värmlandsgatan, och

den del av stadsdelen Olivedal, som ligger

väster om Jungmansgatan och Lilla Vega-

gatan, samt den del av stadsdelen Stig-

berget, som ligger väster om den gamla grän-

Sen mellan Masthuggsbergen och Majorna.

Ljung, Karl Rickard C e o r g, M. L., 1.08;

(46) 47. Mottagning: Masthuggstorget 2,

vardagar kl. 10—11. Rt120706.

9:de distriktet

omfattar den del av stadsdelen Stigberget.

som ligger öster om den gamla gränsen

mellan förra stadsdelarna Masthuggsbergen

och Majorna. ävensom Majornas : ie oc

4zde rotar samt den del av Majornas szra

rote, som ligger öster om Betzensgatan.  

Landau, Albin, M. L., f. 99; 33.

Mottagning: Djargårdsgatani 1 B, vardagar

kl. 9—10. R! 14 26 75.

10:de distriktet

omfattar Maiornas lzsta rote, stadsdelarna

Kungsladugård och Sandarne samt den del

av Maiornas szra rote, som ligger väster

om Betzensgatan.

]ohannsen, Nicolaus (N i e 0 l a i) _loset.

M. L., t. 9l : 24. Mottagning: Timmermans-

gatan 8. vardagar kl. 9—10. RI 161696.

11:te distriktet

omfattar Lundby, öster om en gräns

ående från Viktoriatärjans brygga —— Lundby

Elamngata till Ceresgatan -— Ceresgatan

och dess tonsättning väster ut över järn-

vägsspåren— den nya vägen upp till Regulus-

gatan —— Regulusgatan till Volvolabriken ——

öster om denna till kröken på Biörlandavägen

till Räddningsinstitutet — Biörlandavägen

till Tuve sockens gräns.

Belfrage, Karl—Erik, M. l..., l. l3; 50.

Mottagning: Arvid Lindmansgatan 15 A,

vardagar kl. 141—15, iördagar kl. 9—10.

Rt 23 80 10.

12:te distriktet

omfattar Lundby, väster om en gräns

gående från Viktoriatärians brygga — Lundby

Hamngata till Ceresgatan — eresgatan

och dess fortsättning väster ut över järnvägs-

spåren — den nya vägen upp till Regulus-

gatan —— Regulusgatan till Volvotabriken -—

väster om denna till kröken på Björlanda-

vägen till Räddningsinstitutet —- Björlanda-

vägen till Tuve sockens gräns.

af Ekenstam, Karl Gustaf Helge, M. l....

f. 01; 40. Mottagning: Stålhandskegatan

16, vardagar ki. 14—-15, lördagar k1.'

9—10. Rt 118704.

151de distriktet

omfattar stadsdelarna Krokslätt. Skår, Kalle-

bäck, Bö, Delsiön, den del av Gårda, som

ej tillhör szra och 3zdje distriktet, samt den

del av stadsdelen Heden, som ligger söder om

Engelbrektsgatan och den väg. som förbinder

Engelbrektsgatandrrlied gångbron över Möln-

a san.

johanson, Erik B e r t i l. M. L., 1. 00; 36.

Mottagning: Södra vägen 32, vardagar

kl. 9——10. Rt 16 78 43.

14:de distriktet

omfattar Västra Frölunda församling.

Rydström, Ragnar Bertil, M. l..., 1.07;

47. Mottagning: Torgny Segerstedtsgatan

46, vardagar kl. 930—11. Rt 2925 95.

 



 

 

Socialläkare. Delegationen för barnhygien. Stadskemisten. 15!
 

Socialläkare

Viktoriagatan 2 A. Mottagningstid kl. 10—12. Rt 11 63 55, kurator 11 63 59.

Socialläkaren åligger att utan särskild ersättning biträda stadens socialt verksamma styrelser

ävensom stadsdistriktsläkarna med utlåtanden och råd i frågor rörande bedömandet av dessa

styrelsers och läkares klienter samt beträffande de åtgärder. som böra vidtagas med dessa.

Sociallå'kare (Cb l8) Kurator (Ca l7)

Berglin, Ca rlaGustaf, M. l..., f.08; 46. Hagberg, Hedvig Anna Kerstin, f. 23; 48.

Ett kontorsbiträde (Ca ll).

Göteborgs stads delegation för bambygien

Genom beslut av stadsfullmäktige den l? juni l937 inrättades en befattning såsom barn-

hygieniker hos staden. varvid samtidigt en delegation tillsattes, under vilken barnhygienikern

skulle sortera, och vilken delegation skulle utgöras av sex personer, nämligen två utav envar

av ledamöterna i hälsovårdsnämnden. barnavårdsnämnden och allmänna folkskolestyrelsen

och utsedda av respektive nämnder och styrelse. Delegationen åligger. förutom att antaga

och entlediga barnhygienikern. att för honom utfärda särskild instruktion ävensom att träffa

avgöranden i frågor rörande hans expedition, dess förläggning och förseende med erforderlig

arbetskraft som ock med inventarier och skrivmaterial. Barnhygienikerns avlöning ävensom

de kostnader, som äro att hänföra till dennes expedition, upptagas till hälften å folkskole-

styrelsens stat samt med en fjärdedel å vardera av hälsovårdsnämndens och barnavårds-

nämndens stater.

innehavaren av befattningen såsom barnhygieniker, som tillika fungerar som chef för

folkskolornas hälsoväsen, har att närmast under hälsovårdsnämnden, barnavårdsnämnden

och allmänna folkskolestyrelsen utöva ledningen och tillsynen över den socialhygieniska

ungdoms- och barnavården i staden.

Johansson, Ka rl _losef, Verkst. direktör,

 
 Ordförande

Tholin, Carl B e r t i l, Föreståndare, f. lll;

led. 48—, Ordf. 50— (vald av folkskole-

styrelsen).

Vice ordförande _

Ivarsson, F rans Reinhold, Overlärare,

f. 97; led. 46—, v. Ordf. 50— (vald av

barnavårdsnämnden).

Övriga ledamöter

Åkerrén, Olof Y n g v e Carl, M. D., Uver-

läkare, f. 95; 45— (vald av barnavårds-

nämnden).

Nordlund, H å ka n, M. D., Prakt. läkare,

f. 85; 47— (vald av hälsovårdsnämnden).  

f. 87; 50— (vald av hälsovårdsnämnden).

Odesjö, john Evald, Slöjdlärare, f. 99;

50— (vald av folkskolestyrelsen).

Sekreterare

Friis, H a n 3 Ludvig Eugen. ]. K., Ombuds-

man 0. sekr. h. hälsovårdsn., f. 87; 37.

Barnhygieniker och skolöverläkare (Cb 18)

Mottagning: Landalaskoian kl. 13—14, som-

martidsäkrast måndagar, tisdagar och onsdagar.

R1 18 20 41 .

Gedda, Sven E. r i k Emanuel, M. L., f. 96:

38.

Ett skrivbiträde (Call).

 

Göteborgs stadskemist

Laboratorium Postgatan 6. Mottagningstid kl. 11—12. Rt 133312.

Stadskemistbefattningen inrättades år l885 av Göteborgs stadsfullmäktige med be-

stämmelser för innehavaren att enligt fastställd taxa tillhandagå i främsta rummet stadens

myndigheter och därjämte, i den mån han sådant medhinner, allmänheten med utförande

av kemiska undersökningar.

Stadskemist

Almström, Gustav Karl. F. D., f. 86; 26.

En assistent och en städerska.

 



 

 

 

l52 Sjukhusdirektionen

 

Gemensamma direktionen för Göteborgs stads sjukhus

och i samband därmed stående institutioner

Polhemsplatsen 5. Expeditionstr'der. lokaler och telefon. se nedan.

Göteborgs stads sjukhus hade ursprungligen, som delvis under hälsovårdsnämnden fram-

hållits. vart för sig sin särskilda styrelse eller direktion. l motion den 23 mars l9l0 i stads—

fullmäktige av dåvarande förste stadsläkaren K. ]. Gezelius framhöll denne behovet av en

central myndighet för stadens sjukvård med bibehållande av de särskilda sjukhusstyrelserna.

Sedan två olika beredningar framlagt förslag i ärendet, beslutade stadsfullmäktige den 7

januari l9l5 att ingå till Kungl. Maj:t med anhållan att en särskild avdelning av hälsovårds-

nämnden skulle omhänderhava förvaltningen av stadens sjukhus, i den mån stadsfullmäktige

så funne av behovet påkallat. Sedan Kungl. Maj:t den 3 juli l9l6 med vissa ändringar fast-

ställt stadsfullmäktiges anhållan, beslutade stadsfullmäktige, att omnämnda avdelning av

hälsovårdsnämnden skulle omhänderhava förvaltningen av stadens sjukhus.

lntill den l juli l933 utgjorde hälsovårdsnämndens andra avdelning styrelse för stadens

sjukvårdsanstalter. Från och med nyssnämnda tid trädde en ny organisationsform i funk-

tion för förvaltningen av de stadens sjukhus, som hava karaktären av lasarett. l kungl. brev

av den l6 september l932, den 6 december 1935 och den 20 december 1940 fastställdes reg-

lemente för sagda sjukhus. Härigenom upphävdes reglementen för hälsovårdsnämnden och

under hälsovårdsnämnden lydande sjukhus samt övriga mot reglementet stridande föreskrifter.

Detta innebar, att vad som stadgades i lagen den 22 juni l928 om vissa av landsting eller

kommun drivna sjukhus och i sjukhusstadgan av den 22 juni l928 skulle i tillämpliga delar

gälla för ovansagda sjukhus, i den mån ej annat följde av ovannämnda reglemente av den

lö september l932.

Samtliga stadens sjukhus lyda under sjukhusdirektionen sedan den l april l943, då epi-

demisjukhuset överfördes från hälsovårdsnämnden. Den ll februari samma år hade stads—

fullmäktige beslutat, att direktionen i dess egenskap av sjukvårdsberedning jämväl skulle vara

epideminämnd för staden. Från den l januari 1945 har Västra Frölunda kommun införlivats

med Göteborgs stad. l samband därmed har dess fattigvårdsanstalt å Flatås övertagits av

sjukhusdirektionen och ändrats till ett hem för kroniskt sjuka, anslutet till Vasa sjukhus.

Anstalten har erhållit namnet Frölundahemmet.

Sjukhusdirektionen är även förvaltande organ för stadens polikliniker. Under direktionen

lydajämväl Göteborgs sjuksköterskeskola, Göteborgs sjuksköterskebyrå och Göteborgs stads

laboratorium, sjuktransportväsendet, distriktssköterskorna, distriktsbarnmorskorna samt

folktandvården.

Efter beslut av stadsfullmäktige den ll februari l943 medgav Kungl. Maj:t den 8 juli

samma år, att sjukhusdirektionen skulle utgöra barnmorskestyrelse för staden. l samband

därmed överflyttades förvaltningen av den öppna förlossningsvården från hälsovårdsnämn-

den till sjukhusdirektionen.

Genom beslut av stadsfullmäktige den 4 oktober l945 uppdrogs åt sjukhusdirektionen

att fr.o.m. den l januari l946 efter behovsprövning tillhandahålla insulin åt i Göteborg

hemortsberättigade sockersjuka. Uppdraget att verkställa behovsprövningen har lämnats

till sysslomannen för de fristående poliklinikerna.

Gemensamma direktionen, som enligt sjukhuslagen skall utgöras av minst tre ledamöter,

består f. n. av sju ledamöter jämte tre suppleanter för dem, samtliga valda av stadsfullmäktige.

Ordförande i direktionen utses av stadsfullmäktige. vice ordförande av direktionen. Direk-

tionens nuvarande ledamöter äro valda för tiden till och med utgången av år l953. Då sjuk-
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husdirektionen fungerar såsom epideminämnd, skall förste stadsläkaren, jämlikt & l9 i epide-

milagen, inträda såsom ledamot av direktionen. Förste stadsläkaren äger därjämte deltaga

i direktionens överläggningar i övrigt med rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Sjukhusdirektören. som är föredragande i direktionen och dess verkställande tjänsteman.

skall, såvitt på honom ankommer, söka befordra sjukhusens ändamålsenliga skötsel och ut-

veckling. l'lan äger deltaga i direktionens överläggningar med rätt att i direktionen väcka

förslag och att få sin mening antecknad till protokollet.

Den 24 augusti l934 tillsatte sjukhusdirektionen en särskild byggnadskommitté för hand-

havande av de av stadsfullmäktige i maj l933 beslutade om- och tillbyggnaderna av stadens

kroppssjukhus m. rn. med sjukhusdirektören och styresmannen för Sahlgrenska sjukhuset

som självskrivna ledamöter.

Sjukhusen förvaltas numera av en gemensam direktion, som av stadsfullmäktige den l5

maj l94l erhållit i uppdrag att jämlikt sjukhuslagen den 20 december l940 fullgöra den verk-

samhet, som åligger sjukvårdsberedning.

Under direktionens förvaltning stå donationsfonder till ett belopp av cirka 2 milj. kr.

Stat för år 1950: Verkliga utgifter 47.l2l.360 kr., kapitalutgifter l.98l.295 kr., verkliga

inkomster l8.843.962 kr., därav statsbidrag 4.26l.665 kr., kapitalinkomster 633.830 kr.;

inleverans till stadskassan från värme- och kraftverket l43.709 kr.; och från centraltvättin-

rättningen l l0.873 kr.; anslag av skattemedel Z9.624.863 kr. samt av lånemedel 2.448.500 kr.

Författningar. Sjukhuslagen den 20 december l940. Sjukhusstadgan den 20 december

1940. Sinnessjuklagen den l9 september l929. Sinnessjukstadgan den l9 september l929.

Kungl. Maj:ts reglemente för Göteborgs stads sjukhus den 20 december l940 och Kungl.

brev den 6 december l935 angående särbestämmelser för Stockholms, Göteborgs och Malmö

städers sinnessjukhus. Kungl. kungörelse den 27 juni l927 ang. statsbidrag till driftskostna-

derna för kroniskt sjuka. Kungl. Maj:ts stadga den l3 maj 1938 för barnmorskeundervis-

ningen. Kungl. förordningen den ll juni l937 om mödrahjälp. Kungl. förordningen den 30

juni l943 om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. Kungl. Maj:ts reglemente den 3l

december l943 om barnmorskestyrelserna i riket. Kungl. kungörelse den 3l december l943

med vissa bestämmelser om tillsättande av distriktsbarnmorsketjänster m. m. Epidemilagen

den l9 juni l9l9. Lagen den 20 juni l9l8 angående åtgärder mot utbredning av könssjuk-

domar. Kungl. kungörelse den 3 juni l938 angående bidrag till folktandvård.

Ordförande Suppleanter

Frankenberg, John Evert Konrad, Förste B ) | ' '—

inspektör. Stadsf, ?. 00; led. 40—53. ifngtåfoålssfe ” Is'dor' Formar”
Ordf. 42_- Lundgren, Bror Algot, Verkstadsarbe-

 

Vice ordförande

Leandersson, john lwar. Kamrerare,

Stadsf, f. 90; led. 33—53, v. Ordf. 49—.

Övriga ledamöter

Westergren, B ror Hugo Wilhelm, Om-

budsman, Stadsf. f. 94; 33—53.

Kogge, F r i t i of Olof, Civilingenjör,

Stadsf, f. 97; (38) 42—53.

Engström, Si g rid Ingeborg, Barna-

vårdsman. Fru, Stadsf, f. 97; led. 49—53,

Kassakontr. 50—.

Gällnäs,E ri cValdemar.Tullkontorist, f.98;

led. 50—53, Suppl. f. kassakontr. Stl—.

Johanson, Sven lan, ärnvägsman,

Stadsf, f. l8; 50—53.  

tare, f. 08; 50—53.

Ernulf, Torsten G u d m u n d, ]. K.. Hov-

rättsassessor, f. l4; 50—53.

Revisorer

Reuterfeldt, C a r l-F r e d r i k, Köpman,

f. lö; 47—.

Bremmer, Karl E r i k, Byggnadsingenjör,

f. 85; 48——.

Carlson, Per G ö s t a, Assistent, f. 16; 48—.

Carlson, A r v i d Ambrosius, Lokförare,

f. 85; 49—.

Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

lande, f. Ol; 50—.
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Suppleanter

Pump, R u t Kristina, Fru, f. 06; 47—.

Andersson, A r n e Evert, Kommunalarbe-

tare, f. 10; 48—. ..

Stiernudd, ] 0 h a n Adolf, Regements-

kassör, f. 99; 48——.

Lindfeldt, Karl G 6 s t a, Kontorsskrivare,

i. 08; 49—.

Agdersson, G u n n a r, Ombudsman, f. 93;

Sjukhusdirektionens byrå

Polhemsplatsen 5. Expeditionstr'd kl. 9—16,30.

lördagar kl. 8,45—15. Rt direktionsrum

1554 83. inkäpskontoret 15 54 93. kassakon-

toret 15 54 96.

Sjukhusdirektör (Cb 20)

Mottagningstid kl 10—11. Rt 1554 91.

Höglund, Hjalmar l'l u g 0, Stadsf.. f. 89; 33.

Byråchef (Ca 33)

Rt 15 78 93.

Bunne, Bror E v e r t Göte, f. Ul; 46.

Byråchef (Ca 33)

Rt 13 22 92.

Ström, G ö s ta Harald, f. 98; 46.

Sekreterare (Ga 3l)

Rt 1554 92.

Grapengiesser, B e n gt, ]. K., f. 98; 39.

Kamrerare (Ca 27)

Rt 15 54 95.

Skog, Simon G ö t h e Bernhard. f. 02; 47.

1nköpschef (Ca 26)

R1 15 54 94.

Svenning, Hans G 6 s t a Engelbrekt, f. 97;

(20) 35.

Förste byråassistent (Ca 23)

Rt 15 54 81.

Harnmarvik, Sven Olof, f. 12; 48.

Byråassistent (Ca 22)

Rt 15 54 97.

Vakant.

Revisor (Ca Zl)

R! 15 78 95.

Thalén, E. r i k Gunnar, f. l3; 47.

Huvudbokförare (Ca Zl)

Rt 15 9922.

Nordström, 13 e n g t Robert Göran. f. lf);

Statistiker (Ge lö)

R1 15 48 59.

Holmstrand, Olof, f. 17; 48.  

Kammarskrivare (Ce 16)

R! 15 54 93.

Gustafsson, C u n n a r Holger. f. ll; 47.

Förste kontorsskrivare (Ca 17)

Rt 15 78 95.

Rembeck, A r n e Gustav, f. l3; 47.

Kontorsskrivare (Ga l5)

Rt 1581 65.

Arvidsson, Sven l.. e n n a r t, f. l7; 47.

Två vakanta.

Kassör (Ca 15)

Rt 1554 96.

Hökegård, Gurli lngeborg, f. 03; (22) 35.

Byggnadskontrollant (arvode)

Rt 183037.

Hanson, Henning Al g 0 t, ingenjör. f. 93;

(24) 34.

Byggnadskontrollant (Ce 27)

Jardin, _lo h n Mauritz, f. lZ; 48.

Dessutom sex kontorister (2 Ca B, 1 Ce 12,

3 Cg lO), sju kanslibitråden (4 Ca l l, l Ce l0,

2 Cg 8), fem kontorsbiträden (l Ca 8, 4 Cg 5),

ett skrivbiträde (Cg 3) samt en vaktmästare

(Call)

För utbildning av undersköterskor

Kursledarinna (Ca l9)

Rt (växel) 18 70 00

Envall, Walberg Karola, f. 05; 49.

lnstruktionssköterska (Ca 16)

R! (växel) 18 70 00

Andersson, Viktoria Va l b 0 r g lrma, f. l3;

Sjukhusdirektionens byggnadskommitté

Sjukhusdirektionens byrå. Rt 15 81 65.

15 78 94.

Frankenberg, john E v e r t Konrad, Förste

inspektör, Stadsf. (se ovan), Ordf.

Leandersson, john w a r. Kamrerare,

Stadsf. (se ovan) 0. Ordf.

Höglund, Hjalmar l—l u g 0, Sjukhusdirek—

tör, Stadsf, se ovan, självskriven led.,

Verkställande led.

Odin, M a r tin Odin, M. D., Professor,

Överläkare, Styresman vid Sahlgrenska

sjukh.. f. 90; självskriven led.

Kogge, F r i t i of Olof, Civilingenjör, Stadsf.,

(se ovan).

Westergren, B ro r Hugo Wilhelm, Om-

budsman, Stadsf. (se ovan).

Sekreterare

Grapengiesser, B e n g t, ]. K., f. 98; 46.
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Sahlgrenska sjukhuset

Mottagningstid för inträdessökande efter överenskommelse per telefon och under resp. polikliniks

mottagningstid : Poliklinikernas mottagningstider finnas angivna under resp. klinik. Besökstid

(ej för kvinnokliniken 1 öcli öron-, näs- och halskliniken) (i allmänt rum kl. 14—15, (i halvenskilt

rum kl. 410—11,30 och 16—17,30 samt å helenskill rum kl. 10—13 och 16—18. Besökstid d

kvinnokliniken 1 allmänt rum söndagar, måndagar, onsdagar och fredagar kl. 13— 14 samt för

mannen även varje vardag kl. 1830—19; halvenskilt och helenskilt rum kl. 1130—1330 samt

för mannen även varje vardag kl. 18—19. Besökstid d öron-, näs— och halskliniken, avd. för vuxna

ci allmänt rum söndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 14—15; halvenskilt rum söndagar,

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. It)—11,30 och 16—1730; helenskilt rum söndagar, tisdagar,

torsdagar och lördagar kl. 10—13 och 16—18; barnavd. söndagar och onsdagar kl. 14—15.

Förfrågningstid pr telefon angående sjuka kl. 11—12 och 16—18 (kliniken för psykiskt sjuka

kl. 12—13 och kl. 16—18). Rt (växel) 1720 80, medicinska kliniken 11: vårdavdelningarna

och överläkaren (växel) 18 70 00, polikliniksköterskan 18 69 73, kontoret 16 00 37, kvinno-

kliniken 11 (växel) 1729 80, övriga se telefonkatalogen.

Direktören i Ostindiska kompaniet Nicolas Sohlgren förordnade i testamente december

1772, att hans i Halland belägna strögods skulle tillfalla någon nyttig inrättningi Göteborg.

och uppdrog han åt sina mågar August och Clas Alströmer att efter gottfinnande föranstalta

om användningen av gåvan.

En offentlig tävlan om bästa sättet härför gav till resultat. att det av politieborgmästaren

i Göteborg Daniel Pettersson framlagda förslaget om inrättande av ett lasarett antogs. varom

magistraten i skrivelse år 1779 underrättades. Tomt inköptes vid dåvarande Sillgatan (nu

Postgatan) mellan fortifikationshuset och Masthamnen. och ett hus uppfördes av korsvirke

och tegel, vilket i mars 1782 var färdigt att mottaga sjuka. Sjukhuset gav plats för 24 sängar,

av vilka 10 voro friplatser. därav två för barnaföderskor, och 14 sängar avsedda för betalande.

Sjukhuset, som var inrättat och drevs såsom en fullständigt privat inrättning, fick år 1784

bidrag av staten i den form, att tillstånd gavs att kollekt, som vid barndop och begravningar

i Göteborg insamlades och som skulle gå till ett blivande länslasarett, i stället finge gå til1

Sahlgrenska sjukhuset, på villkor att sjukhuset toge hand om stadens sjuka.

Sjukhuset, som genom ökat förtroende och folkmängdens tillväxt snart visade sig vara otill-

räckligt, överflyttades 1823 till den för ändamålet av grosshandlaren Aron Oterdahl donerade

fastigheten i hörnet av Östra Hamngatan och Spannmålsgatan (n. v. polishuset). Sjukhuset

var vid vanlig beläggning avsett för 60 sjuka.

För fattigvårdsfrågans lösande hade emellertid utredning igångsatts om anordnande av

en arbetsinrättning. Till plats för denna arbetsinrättning föreslogs den till fattigförsörjningen

hörande s. k. Holtermanska baracken, där försörjningsinrättningens sjuka vårdades. Åt

dessa behövde därför en ny anstalt anskaffas. och då under tiden även den Oterdahlska

fastigheten blivit för trång och på grund av sitt läge ej kunde utvidgas, framlades ett förslag

om att de båda sjukvårdsinrättningarna skulle sammanslås till ett Allmänt och Sahlgrenskt

sjukhus med plats för 230 patienter antingen på bastionen Carolus Dux (det nuvarande Gamla

Sahlgrenska sjukhusets läge) eller ravelinen Prinsessan Hedvig (n. v. Hvitfeldtsplatsen). På

allmän rådstuga i september 1846 beslöts i enlighet med detta förslag och uppläts bastionen

Carolus Dux för ändamålet kostnadsfritt. Magistraten godkände det beslut, som fattats

& allmänna rådstugan. Den gjorda ansökan beviljades genom kungl. brev oktober 1847,

och en kommitté tillsattes med uppdrag att utföra byggnadsarbetet. Först år 1857 kunde

denna kommitté anmäla, att den utfört sitt uppdrag. och kostnaderna, som beräknats till
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l20,000 rdr hco, gingo till över 290.000 rdr bco. och ändå var endast hälften av det beräknade

sjukhuset färdigt med c:a l70 sängar.

Redan år l867 fick frågan om anskaffande av utrymme för de sjuka äterupptagas. och efter

långa utredningar angående fullföljande eller uppgivande av den ursprungliga planen om en

ringformig byggnad av sjukhuset på Carolus Dux, där endast den södra hälften var full-

bordad. beslöto stadsfullmäktige år l870, att ingen sådan tillbyggnad skulle ske, men att.

för anskaffande av utrymme för patienterna, till en början barnbördsavdelningen borde

utflyttas från sjukhuset. Sedan ny barnbördsinrättning byggts och tagits=i bruk är 1875.

fick Sahlgrenska sjukhuset tillfälle att taga de av barnbördsanstalten upptagna lokalerna i

användning för eget bruk. Tillskottet av platser blev dock ej större än att frågan om anskaffan-

det av ytterligare utrymme mäste återupptagas. Efter flera utredningar och förslag säväl

från sjukhusdirektionen som från stadsfullmäktige enade man sig om uppförandet av ett

nytt sjukhus vid Änggården i tillräcklig storlek för att ersätta det gamla Detta blev även

stadsfullmäktiges beslut, och uppgjordes i enlighet härmed ett förslag om byggandet av ett

sjukhus avsett för 350 sängar men med administrations- och ekonomihus samt nödiga maski-

nerier beräknade för sjukhusets utökande till 600 sängar. Sedan förslaget godkänts i maj

är l896, uppfördes byggnaderna i enlighet härmed och sjukhuset öppnades den l maj l900.

Redan år l902 inkom emellertid styrelsen för sjukhuset med förslag att på grund av över-

heläggning av sjukhuset få ytterligare lokaler och föreslog för detta ändamål att få använda

Göteborgs sjukhems byggnad vid Sprängkullsgatan, som blivit ledig genom sjukhemmets

nybyggnad, till konvalescentavdelning för sjukhuset med plats för 60 patienter. Förslaget

godkändes av stadsfullmäktige. och lokalerna tillträddes av sjukhuset den l juni l903.

Nästa utvidgning av sjukhuset tog sin början är l907. då det beslöts, att tre nya paviljonger

skulle uppföras, en avsedd för tuberkulösa patienter, en för kirurgiska fall och en för kon-

valescenter. den sista såsom ersättning för konvalescentavdelningen vid Sprängkullsgatan, som

skulle indragas. De nya tillbyggnaderna voro färdiga att tagas i bruk år l9l l, och då hade

fastställts. att inom de nya kirurgiska och konvalescentavdelningarna vissa utrymmen skulle

användas såsom specialkliniker för öron- och ögonsjukdomar. I december l9l0 inrättades

en särskild röntgenavdelning, och år l9l4 gjordes en omändring av polikliniklokalerna.

l maj l9l4 upptogs frågan om sjukhusets modernisering, och inkom styrelsen med förslag

därom år l9l6. Med anledning av denna framställning beslöto stadsfullmäktige år l92l att

uppföra en laboratoriebyggnad med obduktionslokaler och bårhus, en tillbyggnad av köks-

avdelningen samt likaledes av bad- och röntgenavdelningarna. En plan för sjukhusets vidare

utveckling utarbetades för att så småningom kunna genomföras.

l enlighet med denna beslöto stadsfullmäktige den l9 juni l930 att vid sjukhuset inom förra

tuberkulospaviljongen inreda en provisorisk radiumterapeutisk klinik om 25 vårdplatser med

tillhörande behandlings- och polikliniklokaler samt att förena den förut fristående paviljong-

en med sjukhuskomplexet medelst en förbindelsegång under förutsättning att Konung

Gustaf V:s jubileumsfond till stadens förfogande ställde en radiumkvantitet av minst l,5

gram samt bidrog till vissa kostnader. lnom kliniken mottogs, förutom från staden,

ett visst antal patienter från västra Sverige i övrigt. Den radiumterapeutiska (radiologiska)

kliniken upphörde med sin verksamhet den 3 juli l943 i samband med att Konung Gustaf

V:s juhileumsklinik togs i bruk (se nedan). Därjämte beslöto stadsfullmäktige att låta upp-

föra en röntgendiagnostisk paviljong med filmarkiv, sköterske- och elevpaviljong, ävensom

en ny pannanläggning.

Vidare beslöto stadsfullmäktige, med upphävande av sitt ovannämnda beslut av den l9

juni l930 i vad det avsåg uppförandet av en röntgendiagnostisk paviljong med filmarkiv
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samt anläggandet av en ny pannanläggning, vid sammanträde den l8 maj l933, att följande

arbeten skulle utföras: nybyggnad för öron- och ögonklinikerna jämte förbindelsegång.

nybyggnad för centrallaboratorium. nybyggnad av kök och matsalar m. m.. bostadshus för

läkare och assistenter (genom stadsfzs beslut den 2 juni l938 ändrat till bostadshus för hu-

vudsakligen sjuksköterskor), ny entré m. m., utvidgning av röntgendiagnostiska avdelningen

inom nuvarande ekonomiavdelning, uppförande av för sjukhuset och en del övriga sjukhus

gemensamt värme- och elektricitetsverk. centraltvättinrättning samt ny kvinnoklinik (den

lö juni l938 beslöto stadsfullmäktige en utbyggnad av den sistnämnda). Därjämte beslöto

stadsfullmäktige den l februari l934 att uppföra en ny operationsbyggnad och verkställa

ombyggnad av förutvarande operationsavdelningen. Den 23 februari l939 beslöto stads-

fullmäktige att vid Sahlgrenska sjukhuset låta uppföra en centralanstalt för radioterapi vid

kräfta, benämnd Konung Gustaf V:s jubileumsklinik i Göteborg. Slutligen beslöto stads-

fullmäktige den 20 april l939 att verkställa ombyggnad av centrallaboratoriet vid Sahlgren-

ska sjukhuset.

Med upphävande av sitt beslut den 24 april l930 angående uppförande vid Lillhagens sjuk-

hus av en paviljong för psykiskt sjuka, uppdrogo stadsfullmäktige den Zl maj l93l åt hälso-

vårdsnämnden att låta upprätta ritningar och kostnadsförslag till ett vårdhem, avsett för

tidigare former av sinnessjukdomar med cirka 90 vårdplatser, att förläggas i omedelbar an-

slutning till sjukhuset. Det upprättade förslaget i frågan blev av stadsfullmäktige den l8

maj l933 avslaget. Sedan nytt förslagi ärendet utarbetats hava stadsfullmäktige den l4 juni

l934 beslutat att inom sjukhusets område låta uppföra en anstalt, avsedd för tidigare stadier

av sinnessjukdomar, med 80 vårdplatser och numera benämnd Sahlgrenska sjukhusets

klinik för psykiskt sjuka. Vårdplatsantalet har under år l947 ökats till 84 genom att två bo-

stadsrum efter smärre ändringsarbeten tillförts vårdavdelningarna. .

Av de av stadsfullmäktige beslutade om- och tillbyggnaderna av sjukhuset fullbordades

elevhemmet år l936, nya operationsavdelningen, ombyggnaden av förutvarande operations-

avdelningen samt värme- och kraftverket är l937. psykiatriska kliniken samt ögon- och

öronklinikerna år l938, centraltvättinrättningen och kvinnokliniken år l939, centrallabora-

toriet och bostadshuset för huvudsakligen sköterskor är l940 samt Konung Gustaf V:s jubi-

leumsklinik år l943. Genom stadens tillväxt och utvecklingen inom medicinen blev bristen

på moderna vård- och behandlingsutrymmen med tiden allt kännbarare, och den l l maj l939

beslöto stadsfullmäktige att låta anordna en begränsad arkitekttävlan rörande sjukhusets fort-

satta till- och ombyggnad. På grund av det andra världskriget fördröjdes arbetet med program-

utredningen, och först den l3 oktober l945 kunde sjukhusdirektionen förelägga stadsfull-

mäktige sitt förslag. Detta syftade i huvudsak till att vissa av de befintliga paviljongerna skulle

rivas och ersättas med ett nytt byggnadskomplex, bestående av två huvuddelar. nämligen en

»behandlingsdel» och en »vårdavdelningsdel», samt att ett nytt centralkök skulle anordnas

söder om kvinnokliniken l. Den i? januari l946 godkände stadsfullmäktige i princip förslaget.

Förändringen av sjukhuset skulle genomföras på så sätt, att en flygel av vårdavdelningsbygg-

naden (det s.k. »block Å»), innehållande sex vårdavdelningar, först skulle uppföras. Arbetet

härmed igångsattes i april l947, och flygeln togs i bruk i mars l949.

l samband med beslut i l946 års riksdag att inrätta specialavdelningar för vård av reu-

matiskt sjuka vid undervisningsanstalterna i Stockholm och Uppsala bemyndigades Kungl.

Maj:t att träffa avtal om inrättande av ytterligare två 21 tre självständiga reumatikeravdelningar

om tillhopa högst 250 platser vid därför lämpade sjukhus i landet. l anslutning härtill har

avtal träffats mellan pensionsstyrelsen och Göteborgs sjukhusdirektion, godkänt av stads-

fullmäktige den 28 oktober l948, om inrättande av en reumatologisk klinik vid Sahlgrenska
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sjukhuset med lZO vårdplatser för patienter från Göteborgs och Bohus län, inklusive Göte-

borgs stad, Hallands län och Älvsborgs läns södra del. Enligt detta avtal skall staden uppföra

och inreda en klinikbyggnad strax öster om nuvarande paviljong 7 samt mot ersättning ställa

denna byggnad till pensionsstyrelsens förfogande under vissa villkor. Sålunda har staden

bl. a. förbehållit sig rätt att själv använda kliniken under två år, innan den överlämnas till

pensionsstyrelsen. Ersättning skall utgivas i form av dels en fastighetsavgift, i princip lika

stor som kostnaderna för byggnadens amortering, dels en dagavgift. beräknad på grundval

av sjukhusets dagkostnad med vissa avdrag. Kostnaderna för byggnadens uppförande ha

beräknats till Z.044.000 kronor och för utrustningen till 295.000 kronor.

Riksdagen beslöt den 30 juni l948, att en medicinsk högskola skulle inrättas i Göteborg,

och att undervisningen skulle påbörjas höstterminen l949. Enligt avtal mellan Kungl.

Maj:t och kronan samt Göteborgs stad den 26 augusti l948 skall verksamheten tills vidare

bedrivas i provisoriska lokaler i barnavårdsnämndens fastighet Fjärde Långgatan 7 och i

paviljong l ä Vasa sjukhus. Sedermera skall för den prekliniska undervisningen dels upplåtas

ett tomtområde för en anatomisk, histologisk, fysiologisk, medicinsk-kemisk och farmako-

logisk institution med erforderliga föreläsningssalar, bibliotek, samlingsrum, djurstallar, verk-

stadsutryminen rn. m. att på statens bekostnad uppföras inom sjukhusområdet nära botaniska

trädgårdens naturpark, dels genom stadens försorg och på dess bekostnad uppföras en patolo-

gisk-anatomisk och en bakteriologisk institution ävensom kapell och föreläsningssal mellan

nuvarande laboratoriebyggnaden och Ehrenströmsgatan. Sistnämnda institution är avsedd

både för stadens behov och för den medicinska undervisningen och forskningen. För den

kliniska undervisningen har staden enligt samma avtal förbundic sig att mot bidrag till driften

upplåta i avtalet angivna kliniker, vårdavdelningar rn. m. vid stadens sjukhus, främst vid

_ Sahlgrenska sjukhuset. Kostnaden för utrustningen skall delas mellan staten och staden enligt

i avtalet angivna regler. Driftutgifterna skola i huvudsak bestridas av staten.

Ett nytt centralkök med tillhörande matsalar, personalrum och samlingssal m. rn. beslöts

av stadsfullmäktige den l8 november l948 och arbetet igångsattes i augusti l949. Byggnads-

tiden beräknas till två år.

Samtidigt som kvinnokliniken, numera benämnd kvinnokliniken l och rymmandc 267 vård-

platser, började sin verksamhet, nedlades Göteborgs barnbördshus, som därefter delvis an-

vändes som bostadshus för kvinnoklinikens personal. Stadsfullmäktige beslöto den l8 januari

l945, att f.d. barnbördshuset ånyo skulle iordningställas som klinik för förlossnings- och

gynekologiska fall, och den l7 september l945 togs byggnaden i bruk med 73 vårdplatser,

fördelade på fyra avd. Ytterligare två vårdavdelningar öppnades under våren l947. Kliniken

som omfattar 99 vårdplatser, benämnes kvinnokliniken ll.

Den 5 oktober l944 beslöto stadsfullmäktige att låta uppföra ett bostadshus för personalen

vid huvudsakligen kvinnokliniken l. Arbetena togo sin början år l945 och huset togs i bruk

i slutet av år l946.

Genom beslut den 9 april l936 medgav Kungl. Maj:t uppdelning av de medicinska och

kirurgiska klinikerna på vardera två avdelningar. Denna uppdelning verkställdes beträffande

medicinska kliniken på det sättet, att inom f.d. sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar inrättades

dels en medicinsk vårdavdelning, omfattande ll6 sängar, dels ett röntgendiagnostiskt labora-

torium, dels ock en medicinsk poliklinik. Den 29 december l944 beslöt sjukhusdirektionen,

att paviljong V vid Vasa sjukhus skulle tillföras Sahlgrenska sjukhusets medicinska klinik ll

och inrymma två vårdavdelningar om vardera 22 vårdplatser. Dessa avdelningar togos i

bruk den 29 oktober l946. Vidare beslöto stadsfullmäktige den 20 september l945 att verk-

stadsbyggnaden vid Vasa sjukhus skulle inredas till poliklinik och fysikalisk badavdelning
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under medicinska kliniken ll. Polikliniken togs i bruk den l maj l946 och den fysikaliska

badavdelningen den l augusti l946. Den senare har den l januari l947 tillförts Vasa sjukhus.

Med Konung Gustaf V:s jubileumsklinik. som invigdes av H. Maj:t Konungen den 3

juli l943 och togs i bruk samma dag, har den tredje av de planerade tre centralanstal-

terna för radioterapi vid kräfta i landet fullbordats. De andra två äro förlagda till Stockholm

respektive Lund.

Samtliga tre anstalter hava H. Maj:t Konungen att tacka för sin tillkomst. Konungen anslog

nämligen hela den genom nationalinsamlingen år l928 till högtidlighållandet av Konungens

70-årsdag åstadkomna penninggåvan — något över 5 milj. kronor — till kräftsjukdomarnas

bekämpande. Medlen överlämnades till en för ändamålet bildad fond. Konung Gustaf V:s

jubileumsfond, och enligt de av Konungen för fondens verksamhet stadfästa riktlinjerna skulle

medlen användas dels i form av engångsanslag såsom bidrag till uppförande av tre central-

anstalter för sluten och öppen vård av kräftsjuka, dels i form av understöd åt vetenskaplig

forskning rörande kräftsjukdomarnas art och behandling.

Till göteborgsanstalten. som är avsedd för de västvenska sjukvårdsdistrikten. har jubileums-

fonden tillskjutit 600.000 kronor samt utlånat sammanlagt 4.447] milligram radium. Staten

har till anstaltens uppförande bidragit med sammanlagt 5l2.345 kronor. Resten har anvisats

av Göteborgs stad samt landstingen inom Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värm-

lands och Hallands län. Fullt färdig har anstalten betingat en kostnad av c:a 2,7 milj. kronor.

Centralanstalten rymmer 89 vårdplatser, sedan en i byggnaden anordnad provisorisk bo-

stadsvåning efter smärre förändringsarbeten i september l947 tagits i anspråk. lnom anstalten

rymmes härutöver en stor röntgenterapiavdelning, avdelningar för radium- och ljusbehandling.

Samtidigt som Konung Gustaf V:s jubileumsklinik togs i bruk, upphörde den radiologiska

kliniken med sin verksamhet. Dess lokaler ha därefter använts för andra ändamål och dispo-

neras nu av en neuorologisk klinik, varom stadsfullmäktige fattade beslut den l9 maj l949,

samt en ljusavdelning och en till folktandvården hörande centraltandpoliklinik.

De lokaler, som förut disponerats av ljusavdelningen, togos i början av år l945 i bruk

av röntgendiagnostiska avdelningen l. Den l januari l950 disponerade sjukhuset l.453

vårdplatser inkl. Konung Gustaf V:s jubileumsklinik.

Den 29 april l948 beslöts att en provisorisk allergisk poliklinik skulle inrättas och förläggas

i anslutning till polikliniklokalerna för medicinska kliniken ll samt att upptill lZ vårdplatser

å medicinska kliniken ll finge beläggas med patienter, lidande av astma och andra allergiska

sjukdomar. Verksamheten påbörjades i augusti l948.

Enär röntgendiagnostiska avdelningen l visat sig otillräcklig, måste två elevmatsalar vid

barnmorskeläroanstalten och sjuksköterskeskolan tagas i anspråk för avdelningens behov.

För nämnda elever skulle i stället uppföras en provisorisk matsalsbyggnad. Denna togs i bruk

i december l948. Utvidgningen av röntgenavdelningen var färdig i november l949, då den

s.k. kontrastavdelningen kunde tagas i bruk.

För att underlätta anskaffandet av kvinnlig arbetskraft till sjukhuset har inrättats ett dag-

hem för barn till kvinnliga befattningshavare. Detta har sedan mitten av är l947 endast haft

provisoriska lokaler. l mars l948 flyttade daghemmet till nyuppförd byggnad med plats

för 25 barn.

Den l6 juni l949 beslöto stadsfullmäktige, att en särskild vårdavdelning för två samhälls-

farliga alkoholister skulle inrättas. Denna avdelning beräknas vara färdig i början av l950.

Sedan den l4 februari l907 utövar styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset högsta vården och

uppsikten över konvalescenthemmet Meryt i Onsala socken.
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Utgifter och inkomster samt erforderligt anslag å skattestat. vilka äro upptagna å sjukhus-

direktionens stat, beräknas för l950 uppgå till: Erlorderligt anslag

Utgifter inkomster ?: skattestat

Sahlgrenska sjukhuset ................ kr. l9.605.780 1) 5.456.648 l4.l49.l32

Värme- och kraftverket ................ » l.073.74l l.2l7.450 2) l43.709

Centraltvättinrättningen ................ >> l.282.5l7 l.393.390 2) ”0.873

Till överläkarna utgår utom i lönestaten upptagna lönebelopp extra lönetillägg enligt

vissa bestämmelser.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus. sid. l53.

Medicinska kliniken I

Överläkare tillika styresman (Ca 35)

Mottagningslid (' tjänsten vardagar kl.12.30—

13, i egenskap av styresman onsdagar och lär-

dagar kl. 12—13.

Odin, Martin Odin, M. D., Professor,

f. 90; 36.

Underläkare (Ce 30)

Lindqvist,]ohan Torsten, M. D., f. 06; 39.

Welin, Nils Gunnar Helgo, M. L, f 08 4l.

Stenström,Nils-Magnus,M. L. ,f l6; 48.

Wållgren GunnarFredrik, M. L. f l6 49.

Sigroth, Kjell lngvar Edvin, M. L., f. l8; 49.

Hood, Bertil M L., f. l7; 49.

Angerwall, Olof G u n n a r, M. L., f. l7;-19.

En vakant.

Till kliniken finnes knuten en polikli-

nik. Mottagning efter överenskommelse Rt

B 58 09, vardagar kl. l0— lZ.

Poliklinikläkare (Cb lö)

Larsson, A l h e r t, M. L., f. 06; 46.

Björk, Elsa lda Kristina (S t i n a), M. D.,

f. 07; 49.

Sedan den l januari l940 finnes vid kli-

niken en blodcentral för undersökning och

registrering av blodgivare.

Mottagningstid för blodgivare vardagar

(utom lördagar) kl. 7,30—17, lördagar

kl. 7730—13 samt efter överenskommelse.

Telefonmoltagning hela dygnet.

Neurologiska kliniken

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstid vardagar kl. 1130—12.

Vakant, tf. Lindqvist, johan Torsten,

M. D., f. 06; 50

Underläkare (Ce 30)

Blognberg,Lars-Henrik, M. L. f.;16

En vakant.  

Medicinska kliniken II

Aschebergsgaran 46. R! (växel) 18 70 00.

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

kl. 1230—13

Wassén, Knut Erik, M. D., f. 0l; 47.

Underläkare (Ce 30)

Ericsson, E r i c Theodor, M. L., f. 02; 36.

Hemberg, OskarTorsten M. L. f. ll; 46.

Latfngg—åjgunggren, B r i t a Sophia, M L..,

Heyman, Folke Roland, M. L., f. l4; 49.

Edéus, Sten G u n n a r Emanuel, M. L..,

f. l9; 50.

Landelius, Ulf Torsten Åke Toresson,

M. L. f. lZ; 50.

Till kliniken finnes knuten en poliklinik,

med adress Aschebergsgatan 48. Mottag-

ning efter överenskommelse. Rt l800 27,

vardagar kl. lO—lZ.

Poliklinikläkare (Cb l6)

Mottagning efter överenskommelse.

Rt 180027

Näslund, Erik v a 1 fri a'M. L., f. 10; 44.

Ahlborg, Nils G u n n a r, M. D., f. lZ; 49.

Allergiska kliniken

Åsclrebergsgalan 46. R! (växel) 18 70 00.

Överläkare (Cb l3)

Arnoldsson, H a n s Fritiof, M. L., f. 09; 49.

Underläkare (Ce 30)

Vakant.

Till kliniken finnes knuten en poliklinik

med adress Aschebergsgatan 48, öppen mån-

daa,gar onsdagar, torsdagar och lördagar kl.

9—ll samt tisdagar och fredagar kl. l6—l8

Rt 16 85 30.

1) Därav statsbidrag 465.020 kr. 2) Att levereras till stadskassan.
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Kirurgiska kliniken [

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstid! tjänsten måndagar, onsdagar

och fredagarkl. 13.3l)—14, tisdagar, torsdagar,

lördagar kl 1230—13.-

Lijggren, Ei n a r jordan Carlsson, M.D.

96 45

Underläkare (Ce 30)

Moberg, Erik Axelsson M. D., f. 05; 42.

Ekman, Hans, M. L.. 0;8 45.

Berglin, FolkeThorwald,M. L., f. H); 46.

Stenberg, G u n n a rAxel, M. L. f. ll; 47.

Lewin, Eliasar (Elis) Paltiel, M. L.., f. l l;48.

Obrant,Karl0laFerdinand, M. L. ,f. l8;49.

Bergfelt, GöstalohanEmil. M. L. f. l3;50.

Två assistentläkare (Ce 28).

Kirurgiska kliniken H

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstt'd (' tjänsten måndagar, onsdagar

och fredagar kl. 13,30—14, tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. 1230—13.

Westerbom, A n d e r s, M. D., f. 88; 39.

Underläkare (Ce 30)

Lauritzen, G u n n a r Kjeldgaard, M. D.,

f. 06; 44.

Ramström, Sven, M. L., f. ll; 44.

Gedda, Karl-Ove, M. L., f. 09; 46.

Olsson, Johannes 0 l 0 f, M. L., f. l3; 47.

Lagergréen, B4e n g t Johan Ragnarsson,

M. L. f. l;46

Carlsson, Ha ka n Oskar Erik, M. L.,

f. l4; 49.

Alsén, S v e n, M. L., f. l7; 49.

Två assistentläkare (Ce 28).

Till de kir. klinikerna finnes knuten en po-

liklinik, öppen vardagar kl. l0—l2.

Poliklinikläkare (Cb lö)

Norinder, Eg o n Otto Valdemar, M. D.,

f. 03: 49. .

Norrman, E r i k Gunnar, M. L., f. 04; 49.

Kliniken för öron-, näs- och hals-

sjukdomar

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

l 8 83

Hamberger, (: a ; l-A xye 1; M. D., 5. 08; 49.

Underläkare (Ce 30)

Lindwall, Fo l ke Gösta, M. L., f. lZ; 43.

Malmberg, N i l 5 Ludvig, M. L., f. l3; 47.

Rudberg,R a g n a r Daniel, M. L., f. l4;48.

Källmark, Stig, M. L., f. l4; 49.

En vakant.

Till kliniken finnes knuten en poliklinik,

öppen vardagar kl. 9,l.30—l  

Poliklinikläkare (Cb l6)

Kruse, N i l s-Olof Samuel, M. L., f. l0; 49.

Grebelius, Nils, M. L., f. ll; 47.

Kliniken för ögonsjukdom

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

Rosengren, B e n g t Johan Henrik. M. D. ,

f. 99; 33.

Underläkare (Ce 30)

Malmqvist, F ol k e Lennart,M..,L f. lZ;

44.

Aren, Åke Gunnar, M. L., f. 13:49.

Till kliniken finnes knuteii en poliklinik.

Mottagning efter överenskommelse.per tel.

l385 09, vardagar kl. lO—lZ.

Poliklinikläkare (Cb l6)

Åhmberg, Anton B j ö r n e r,

f. ll; 44.

Konung Gustaf V:s jubileumsklinik

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstid (' tjänsten vardagar

kl. 11—11.30

Strandqvist, M a g n u 5 Tor Peter, M. D.,

f. 04; (43) 44.

Överläkare (Ca 35)

Leissner, Sven Herman, M. D., f. 04;

(43) 44. .

Förste läkare (Ca 35)

Turesson, Dag, M. L., f. ll; 46.

Underläkare (Ce 30)

thgdaåll, S v a n t e Kurt Daniel, M. D.,

Lundberg, ) a c 0 b Victor, M. L., f. l3; 48.

Två vakanta.

Till kliniken finnas knutna två polikliniker,

den allmänna polikliniken, öppen vardagar

kl. l0.30—l2 och den gynekologiska polikl'(-

m'ken, öppen vardagar kl. lZ—l 3.30

Röntgendiagnostiska avdelningen l

Överläkare (Cb l3)

Moltagningstid i tjänsten vardagar

kl 10—11

Runström, Karl 'Custaf (C 6 s t a) Adolf,

M. D., f. 92; 3l.

Underläkare (Ce 30)

Gay, Roland Bertil, M. l..., l. l3; 46.

Billing, L a r 5, M. L., f. 13:49.

Blomqvist, C e r t Gustaf Teodor, M. L.,

f. l7; 49.

Fyra vakanta.

Till avdelningen finnes knuten en polikli-

nik, öppen vardagar kl. lZ—l3
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Röntgendiagnostiska avdelningen Il

Åsclxebergsgatan 46. Rt 11 08 34, 13 41 09.

Överläkare (Cb l3)

Mottagningstid i tjänsten vardagar kl.

1030—1130.

Hansson, C a r L) 0 h a n, M. L., f. 04;

(44) 46.

Underläkare (Ce 30)

Stenlund, Kaleb, M. L.. f. l8; 49.

Till avdelningen finnes knuten en poli?

klinik. öppen vardagar kl. 9,30—l 1,30.

Kliniken för psykiskt siuka

Överläkare (Cl) l3)

Mottagningstid i tjänsten måndagar kl. 12—

1230, övriga vardagar kl. 1230—13.

Lindberg, B e n gt Jacob, M. D., Docent,

f. 04; (40) 46.

Överläkare (Ch l3)

Mottagningstid i tjänsten vardagar utom tis-

dagar, kl. 11—12.

Frey, T 0 r s te n S:son, M. L., f. 07; 47.

Överläkare (Cb l3)

Mottagningstid ! tjänsten vardagar utom tors-

dagar kl. 11—12.

Rosell, E n a r Anton, M. L., f. 04; (48) 49.

Förste läkare (Ca 34)

"leasing-Ericsson, G r e t &, M. L., f. 00;

(40) 42.

Forssman, f'l & n 5 Axel, M. D., f. 12; 48.

'Sjöström, Ka r l-E r i k, M. L., f. l3; 49.

Wahlström, Lars A rn e Alexius, M. L.,

f. 10; 49.

Underläkare (Ce 30)

Pålsson, G u n nel Margareta, M. L., f. l0;

Sjövall, Elisabeth, M. L.. (, 15; 49.

En vakant.

Översköterska o. föreståndarinna (Ca l3)

Fransson, 8 r i ta Elsie Kerstin Mathilda,

f. ll: (36) 49.

Till kliniken finnes knuten en poliklinik,

öppen vardagar kl. 9,30—ll.

Kvinnokliniken I

Överläkare

(avl. av staten jämte extra lönetillägg av staden)

Mottagntngsttd i tjänsten vardagar

kl. 10,30—1 l

]erlov, E. mil Jonathan, M. D., Professor,

Bitr. läkare

(avl. av staten jämte extra lönetillägg av staden)

Kjessler, Hans Å k e Berndt, M. L., f. 07; 49.  

Underläkare (Ce 30)

Fiirstenberg, Nils Wilhelm Ottosson.

M. L., f. 07; 46.

Westerliänd, E n a r Gösta William. M. L.,

Frigell, S v 6 n Anders, M. L., f. 07; 48.

Severinsson, Tore 1 n g e m a r, M. L.,

f. lZ; 50.

ngggren, C u n n a r Victor, M. L., f. l l;

M4aåmström, T & g e Custaf, M. L., f. ll;

Två vakanta.

Till kliniken finnes knuten en poliklinik.

Mottagning efter överenskommelse per tel.

l336 l4 vardagar kl. 8—l l.

Polfklt'nikläkare (Cl) 16)

Nygren, Carl Ein a r, M. L., f. 09; 47.

Till kliniken finnes knuten en mödravårds-

central, öppen måndag—torsdag kl. l7—l8

samt fredag kl. 9—l0. (Beträffande mödra—

vårdscenttaler ei knutna till kvinnokliniker,

se sid. l82).

Kvinnokliniken ll

Övre Husargatan 36. R! (växel) 17 29 80.

Överläkare (Ca 35)

Mottagningstid i tjänsten onsdagar och lär-

dagar kl. 10,30—11.

Fredrikson, l'l e r h e r t, M. D., f. 02; 46.

Underläkare (Ce 30)

Hedberg, Carl Erik, M. L., f. H; 47.

Tegni, N i l s Johan Olov, M. L., f. l7; 49.

Årgång, Å ke Emil Herman, M. L., f. l3;

Föreståndarinna (Ca l7)

Svensson, S i g rid Ingeborg, f. 05; 45.

Till kliniken finnes knuten en poliklinik,

öppen vardagar efter överenskommelse per

tel. W 29 80 kl. 8— l l, samt en mödravårds-

central, öppen tisdagar och torsdagar samt

fredagar kl. l7—l8 och lördagar kl. 9—l0.

(Beträffande mödravårdscentraler, ei knutna

till kvinnokliniker, se sid. l82).

Barnsiukvården vid kvinnoklinikerna

Läkare (arvode)

Holmdahl, Svante Kurt Daniel, M. D.,

f. 09; 48.
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Centrallaboratoriet

Föreståndare (Cl) l9)

Lehmann, Jörgen Erik, M. D., Pro-

fessor, f. 98; 38.

Underläkare (Ce 30)

Mårtensson, E r i k Harald, M. L., f. l l; 48.

Jacobsson, Ewald Torsten L e n n a r t,

M. L., f. 23, 48

Modersmiölkcentralen

Öppen vardagar kl. 8—14.

Föreståndare (arvode)

Holmdahl, Svante Kurt Daniel, M. D.,

f. 09; 48.

Narkosöverläkare (Ch l8)

Dhunér, K a r l-C u s t a v, M. L., f. l5; 49.

 

 

Kuratorer (Ca l 7)

Social kurator:

Bergwall,l3rita Karolina, D.S.l., f. lZ; 42.

Kuratorer vid rädgivningsbyrän för abortfrågan

Lundén, C e r d Margareta, D.S. l., f. 23; 49.

Guste, B a r b r o Birgitta, D.S.l., f. 23; 49.

Kuratorer vid kliniken för psykiskt sjuka:

Ånclrér, Ingrid Barbro Maria, D.S.l.,'

f. 18; 45.

Wenne, Rut ingrid, D.S.l., f. 22; 49.

thmtzxååsuglngrid Maria Sofia, D.S.l.,

Kurator vid Konung Gustaf V:s jubileumsklin. :

Ljungkvist, Ester Ca rl a Fraser, f. 92; 32.

Personalföreståndarinna (Ca 2 l)

Mottagningstid vardagafr kl. 830—930 och

kl. 14—-15.

Hälzlendorff, Anna C u n i l l a Maria, f. 00;

Husmoder (Ca 19)

Vakant.

Bitr. husmoder (Ca l5)

Vakant.

l69 äversköterskor (Ca l2), l89 bitr. sjukskö-

terskor (Ca lO), l6 första barnmorskor (Ca lZ),

Zl assistentbarnmorskor (Ca lll), en första sjuk-

gymnast (Ca l7), ll sjukgymnaster (6 Ca l5,

7 Ce l4), en första laboratorieassistent (Ca 12).

fyra fotografer (2 Ca lZ, 2 Ce l l), en skön

terskeassistent (Ce 7), sin röntgenassistenter

(5 Ca8, 2 Ce 7) l25 barnsköterskor (Ce 4),

180 elever vid barnmorskeläroanstalten, 277  

sjuksköterskalever, siu ljusbehandlingsbiträden,

269 sjukvårdsbiträden, en första baderska och

L? baderskor.

Predikanter (arvode)

HrigferågWarberg, () l 0 f. Komminister,

Österström, Ka rl Adolf Mauritz, Kom-

minister, f. 02; 30.

Andrén, Felix Va l t e t Reinhold, Kyrko-

adiunkt, f. lf); 47.

Syssloman (Ca 28)

Mottagningstid kl. 11—12.

Nilsson, Fritz 0 l of Georg, f. 06; (37) 46.

Bitr. syssloman (Ca 22)

Larsson, S v e n Gunnar, f. K); 47.

Kammarskrivare (Ca l7)

Janson, P e r l': v e t t, f. 20; 49.

Kontorsskrivare (Ca l5)

Eriksson, Karl Josef B e r t i l, f. lZ; (36) 49.

En kassör (Ca 15), l0 kontorister (Ca l3),

två expeditionsförestdndarinnor (Ca l3). Zl

kanslibiträden (8 Call, 9 Ce 10. 4 Cg 8),

en inskrivningsassistent (Ca l l), ll kontorsbi—

tråden (3 Ca8, 7 Ce 7, l Cg 5), 25 skrivbl-

träden (l Ca 6, l7 Ce 5, 7 Cg 3), tre expedi-

tionslritråden (l Ca 6, 2 Ce 5), en första

poliklinikkassörska (Ca ll), l8 poliklinik-

kassörskor (8 Ca 9, lt) Ce 8), en kontorsvakt.

Förste maskinmästare (Ca 22)

Lorentzen, C a r l Johan. f. 86; 32.

Trädgårdsmästare (Ca l7)

Nyström, Klas G U 5 t a v Gabriel, f. 07; 42.

Första förrådsföreståndarinna (Ca l4)

Kastman, l n g e h 0 r g Kristina, f. fll;

(33) 43.

Första köksföreståndarinna (Ca l9)

Andersson, l n g r i d Teresia, f. 95; (30) 40.

Uppsyningsman (Ca l4)

Andersson, A r vid Teodor, f. 89; 44.

En förste maskinist (Ca l7), 22 reparatörer,

två transportarbetare.

Tre trädgårdsbiträden, en chaufför, tre träd-

gårdsarbetare, fyra renhållningsarbetare, två

djurskätare,tvåspringpojkar,två trädgårdselever.

En bitr. förrådsföreständarinna (Ce 8), lt)

förrådsbiträden.

Fyra bitr. köksfäreständarinnor (3 Ca l5,

l Ce lZ), l6 kokerskor, två första serverings-

biträden, 47 kvinnliga köksbiträden, fem man-

liga köksbiträden.

lövaktmästareUl Ca 13,2Ca l2,3Ce lZ),

fem portvakter (3 Ca B, 2 Ce 5), lö trans-

portarbetare.
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En snickareförman (Ca l5), fem snickare.

En handarbetsföreståndarinna (Ca l3), en

dagbemsföreståndarinna (Ce ll), tre barn-

trädgårdslörarinnar (Ce l0).

Tre tapetsörer, fyra mature, 9l sjukhus-

biträden. sin första telefonister (5 Ca ll, 2 Ce

10). fyra telefonister (Ce 7), tre garderofriörer.

Värme- och kraftverket

R! 11 09 01 .

Förste maskinmöstare (Ca 23)

Hansson, Karl H & ra l d, f. 85; 37.  

Fyra förste maskinister (Ca l7), tre repara—

törer, fyra eldare och fyra transportarbetare.

Centraltvättinråttningen

Driftingenjör (Ca 28)

Weiler, Ol 0 f Gideon, Civilingeniör, f. 08; 47.

En kontorsskrivare (Ca l5), ett skrivbitröde

(Ce 5), tre tvättföreståndarinnor (Ca ll), fem

man1. maskintvättare. en reparatör, 75 tvätt-

biträden, tre strykerskor, en sysatsförestdnda»

rinna (Ca lZ), lf) sömmerskor, två chaufförer,

två centrifugerare och en transportarbetare.

Göteborgs sjuksköterskeskala

Sahlgrenska sjukhuset. Rt (växel) 17 2080.

Utbildning av sjuksköterskor vid Sahlgrenska sjukhuset har ägt rum sedan l870-talet.

Den nuvarande siuksköterskeskolan är av staten godkänd sedan år l923.

Skolans ledning utövas av en styrelse, bestående av sex personer. valda för tre år i sänder av

sjukhusdirektionen. Av medlemmarna är skolans föreståndarinna självskriven ledamoti styrelsen.

Utgifterna för skolan, som äro uppförda på sjukhusdirektionens stat, beräknas för år l950

till l53.894 kr., inkomsterna till 2.550 kr. och erforderligt anslag till l5l.344 kr.

Styrelse

Odin, M a r t i n Odin, M. D., Professor,

Överläkare, f.90; led. 45—5l , Ordf. 49—.

Frankenberg, John E v e r t Konrad, Förste

inspektör, Stadsf., f. 00; led. 49—5l,

:) Ordf. 49—.

Höglund, Hjalmar f'l u g 0, Siukhusdirek-

tör, Stadsfn f. 89; 40—5l.

Larsson, i n g r i d Margareta, F. M., Rek-

tor, f. 92; 40—5l.

Bromander, Emma L y di a, Sjuksköterska,

f. 95; 47—5l .

Föreståndarinnan för skolan, se nedan, själv-

skriven led.  

Sekreterare

Ström, C 6 s t a Harald, Byråchef, f. 98; 35.

Föreståndarinna (Ca 20)

Mottagningstid vardagar kl. 830—930 act:

kl. 14—15.

Westerberg, C r e t a Siri Arvida, Sjukskö-

terska, f. 98: 37.

Bitr. skolföreståndarinna (Ca l9)

Ståhlbåge, lris Linnéa, Sjuksköterska,

06; 47.

Två instruktionssköterskor (Ca l8) och en

skalhemssköterska (Ca.?lZ)

 
Göteborgs sjuksköterskebyrå

Sahlgrenska sjukhuset. Rt (växei') 17 20 80.

Den l ianuari 1940 övertog sjuksköterskebyrån Fredrika-Bremer-Förbundets härvarande

byrå. Sjuksköterskebyrån stiftades den l5 november l904 av Göteborgs läkareförening men

övergick från och med l908 till Fredrika-Bremer-Förbundet. Byrån har till huvudsaklig

uppgift att förmedla arbete åt siuksköterskor och att i samråd med distriktsläkarna genom

distriktssköterskorna ombesörja siukvård i hemmen för obemedlade eller mindre bemed-

lade (se sid. l8l).

Byråns ledning utövas av en styrelse, bestående av fyra personer, valda av siukhusdirektionen

för tre år i sänder. Siuksköterskeskolans föreståndarinna är självskriven ledamot av styrelsen.

Utgifterna för byrån, som äro uppförda å siukhusdirektionens stat, beräknas för år l950

till 47.849 kr., inkomsterna till 25.059 kr., erforderligt anslag 22.799 kr.
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Styrelse

Eckerström, Ste n Gustaf Emil, M. L.,

Överläkare. f. 03; led. 46—5l, Ordf. 46—.

Blåråneå Bror E v e rt Göte, Byråchef, f. Ol;

— l.

Andersson, H e d v i g Elin

Sjuksköterska, f. 04: 49—5l.

lngegärd,

Föreståndarinnan för sjuksköterskeskolan, se

ovan, självskriven led.

Föreståndarinna (Ca l9)

Mottagningstid vardagar kl. 12,30—14,30.

Aurell, lreneCecilia, Sjuksköterska, f. 05; 42.

En expeditionsköterska (Ca lZ) och två

översköterskar (Ca l2).

Göteborgs stads laboratorium

Sahlgrenska sjukhuset. Rt (växel) 1720 80.

Laboratoriet började sin verksamhet l925 och arbetar på två avdelningar, en patologisk—

anatomisk med två patologbefattningar och en bakteriologisk-serologisk, vilken förestås

av en bakteriolog.

Utgifterna för laboratoriet, vilka äro uppförda på sjukhusdirektionens stat, beräknas för

l950 uppgå till l. l 37.040 kr., inkomsterna till 557. l40 kr. och erforderligt anslag till 579.900 kr.

Reglemente för Göteborgs stads laboratorium, antaget av stadsfullmäktige den 2 juli l925.

Patologer (Cb l3)

Hansson, Anna Ragnhild (Hild), M. L.,

f. 99; 47.

Hultquist, C 6 s t a Toll Johansson, M. D.,

f. l0; 50.

Bitr. patalog (Ca 34)

Vejlens, G e r t Erik, M. D., f. 00; 39.

Underläkare (Ce 30)

Olsson, 5 t i g Anders Olov, M. L., f. 20; 49.

En vakant.

Preparatar (Ca l4)

Svedberg, Sven A r t u r, f. 93; 4l.

Ett obduktionsbiträde (Ca l3), fyra förste

laboratorieassistenter (Ca l2) sex labora-

torieassistenter (2 Ca l0, 4 Ce 9). en transport-

arbetare och två sjukhusbiträden.

  

Bakterialager (Cb l3)

Wessén, A n de rs Lambert, M. D., f. 90: 24.

En vakant, tf. Sievers, Hjalmar Richard

Olof (Olle), M. D., f. 99; 48.

Underlåkare (Ce 30)

Afzelius-Alm, L e 5 l i e Fredrik Allan,

M. L., f. l4; 45.

von Zeipel, Sven 5 e r 0 l f, M. L., f. 19; 49.

Gdegaard, Karl K ris t i a n, M. L., f. l3; 49.

Dessutom en preparatar (Ca l4), l3 första

laboratorieassistenter (Ca l2 , 0 laboratorie-

assistenter (7 Ca l0, 2 Ce 9, l Cg 7), ett

kantarsbiträde (Cg 5), två skrivbiträden (Ce 5),

ett sjukvårdsbiträde, sju sjukhusbiträden, tre

transpartarbetarc, fyra djurskötare och en

springpojke.

 
 Thamstorps vilo- och centralhem

Gröstorp. Rt 47; telefanförfrågning om patienter hos Sahlgrenska sjukhuset. Rt (växel) ! 720 80.

Thamstorps slott jämte tillhörande park och trädgård, beläget i Trökörna socken av Skara-

borgs län på ett avstånd av cirka l0 mil från Göteborg, inköptes år l928, och efter en del

mindre omändringsarbeten stod det från och med ingången av år l929 färdigt att tagas i

bruk för vård av psykiskt sjuka. Den l0 januari l929 öppnades vilohemmet, samtidigt avsett

att vara ett centralhem för i familjevård utackorderade sjuka. Hemmet erbjuder plats för

30 patienter. Å själva vilohemmet mattagas endast manliga patienter med lindrigare

former av psykisk sjukdom.

Den 15 juni l929 öppnades familjevården, som innefattar utackordering av psykiskt sjuka

för vård i enskilda hem, belägna inom Grästorps köping samt Tengene, Trökörna, Främme-

stad. Bärebergs, Sals, Flo och Ås socknar i Skaraborgs län.

Utgifterna för Thamstorps vilo- och centralhem, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens

stat, beräknas för l950 uppgå till 455.326 kr., inkomsterna till l43.0l4 kr. och erforderligt

anslag till 3l2.3l2 kr.

Löner till personalen utgå enligt landstingens löneplan.

Författningar. Kungl. brev den l februari l929 och den 30 juni l930.
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Läkare Bitr. föreståndarinnor för fam.-vård. (l4)

Rosell, E n a r Anton. M. L., t. 04; (48) 49. Halmias. Signe C ,, ,, h_i 1.4, f_ 08; 49_

Föreståndarinna för vilohemmet (l5) Lmdqvxst, Agt ”d Kmtma' f' 06; 50'

_ ' . Dessutom en åversköterska (lZ), en köks-

Johnsson, lnga Liu, £ ”, (45) 46. föreståndarinna (8), ett skrivbiträde (3),

Föreståndarinna för familjevården (l8) två undersköterskor, två köksbiträden samt en

Vakant. chaufför, tillika trädgårdsmästare (IO).

Aleforshemmet

Alingsås. Rt Alingsås 86. Telefonförfrågning om patienter hos Sahlgrenska sjukhuset.

Rt (växel) 17 20 80.

Den 23 december l947 beslöt sjukhusdirektionen att av Betaniastiftelsen inköpa lägenheten

Alefors om 4,5 har, belägen i Alingsås socken av Älvsborgs län, omkring 3 km från Alingsås

stad, för en köpeskilling av 360.000 kr. och med tillträde den l februari l948. Köpet godkändes

av stadsfullmäktige den 22 januari l948. Hemmet är avsett att vara ett vilohem för kvinnliga

patienter med lindrigare former av psykisk sjukdom. Antalet vårdplatser är 54.

Utgifterna för Aleforshemmet, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens stat, beräknas för

år l950 uppgå till l87.9l8 kr., inkomsterna till 55.300 kr., erforderligt anslag till l32.6l8 kr.

Löner till personalen utgår enligt landstingens löneplan.

Läkare Dessutom två överskäterskor (lZ), ett kan-

Frey, Torsten S:son, M. L., Överläkare, torsbiträde (8), fyra undersköterskor, en vakt-

f. 07; 48. mästare, en kokerska, två köksbz'träden, två

Föreståndarinna för vilohemmet (l5) ekonomibiträden, en städerska samt en tråd-

Brandt, Märtha, ?. 94; 48. gårdsmäsiare (arvode)-

Holtermanska sjukhuset

Besökstid: Manliga och kvinnliga avdelningarna för hudsjukdomar. alla dagar kl. 14—15.

Kliniken för veneriskt sjuka, måndagar och torsdagar kl. l4—l5 & manliga avdelningen, onsdagar

och fredagar kl. 14—15 &” kvinnliga avdelningen. Mottagningstid & ljusavdelningen vardagar

kl. 12—13. Förfrågningstid pr telefon angående patienter: Alla dagar kl. lZ—l3. Rt (växel)

17 49 50. Polikliniken: Nya patienter, även inträdessökande, vardagar kl. ll —I3,30, dessutom

tisdagar och fredagar kl. l8,30—l9 för män, kl. 19=l9,30 för kvinnor.

l Göteborg hade redan år l728 ett sjukhus för veneriskt sjuka för stadens räkning inrättats.

Det var förlagt »avsides» till Ekelundsgatan på plats strax norr om engelska kyrkan och

disponerade där lZ platser. År l797 påbyggdes huset, så att fyra nya rum erhöllos, och l800

skedde en ytterligare utvidgning. Denna tillkom för att få en avdelning för obotligt sjuka.

Huruvida detta sjukhus ursprungligen var avsett för veneriskt sjuka synes dock osäkert.

Visst är emellertid att, enligt magistratens protokoll år l804, ifrågavarande sjukhus, som

nedbrann vid den stora eldsvåda, som sistnämnda år ödelade denna del av staden, kallades

>>stadens kurhus». De sjuka fingo då inhysas i tillfälliga lokaler till l8l5, då de överflyttades

till det staden tillhöriga gamla »Cattuns Tryckeriet» i Örgryte socken (liggande ungefär

där Kanolds fabrikskomplex nu är beläget). Men då detta befanns vara olämpligt. inköptes

en fastighet vid Lilla Bommens hamn, som togs i bruk år l835 och omfattade 30 sängplat-

ser. Redan i början av l840-talet uppstod fråga om utvidgning, närmast med tanke på att

utom de veneriskt sjuka kunna emottaga även personer med andra smittosamma sjukdomar.

Den tillbyggnad, som på grund härav vidtogs, utökade sjukvårdsplatserna till dubbla antalet.

Vid mitten av l860-talet hade olägenheterna av att vårda personer med olika smittosamma

sjukdomar på samma anstalt föranlett upptagande av frågan om ett nytt sjukhus. Kostna-

derna för ett nytt sjukhus. vartill förslag framlades år l869, ansågos emellertid för stora och

ökat utrymme måste därför beredas genom utnyttjande av lägenheter i den med det gamla
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kurhuset sammanbyggda f.d. Slöjdskolan, varigenom platsantalet ökades till 100. Behovet

var därmed någorlunda tillfredsställt till fram på 1880-talet. då frågan om nybyggnad åter-

upptogs. Man enade sig om ett förslag till nybyggnad å tomt i 14 kvarteret av Landala,

där ett nytt sjukhus uppfördes. det nuvarande Holtermanska sjukhuset, som togs i bruk år

1894 med plats för 98 sängar. Sjukhuset fick namn efter direktör ]. P. Holterman, som år

1793 donerat ett kapital för veneriska sjukdomars bekämpande, varav 80.000 kr. användes

för uppförande av ifrågavarande sjukvårdsanstalt. Sedan vissa utvidgningsarbeten verkställts,

omfattar sjukhuset f. n. på kliniken för veneriskt sjuka 18 platser och på kliniken för

hudsjukdomar 115 platser.

Tidigare handhade hälsovårdsnämnden administrationen av den till sjukhuset förlagda

polikliniken för könssjukdomar. men sedan den 1 september 1943 sorterar denna poliklinik

under sjukhusdirektionen.

Ny läkarorganisation för polikliniken genomfördes fr. o. m. den 1 juni 1949, varigenom

en läkare anställdes för heltid och en för deltid.

Sedan stadsfullmäktige den 29 augusti 1946 beviljat ett anslag å 52.800 kr., ha nya poli-

kliniklokaler inretts i ekonomibyggnaden och tagits i bruk den 17 mars 1947.

Utgifterna för sjukhuset, vilka äro upptagna i sjukhusdirektionens stat, beräknas för 1950

uppgå till 671.862 kr., inkomsterna till 167.619 kr. därav statsbidrag 30.800 kr. och erforder-

ligt anslag till 504.243 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 153.

 

Överläkare tillika styresman (Ca 35)

Mottagningslid i tjänsten vardagar

kl. 12—12,30. RI (växel) 17 49 50.

Fax, johan William, M. D., f. 87: 24.

Underläkare (Ce 30)

Selstam, Anders _l 0 h a n, M. l.... f. 08; 47.

Hammarskjöld, S v e n Olof, M. l..., f. 09; 49.

Poliklinikläkare (Cb 16)

Fast, Kristian, M. l..., f. 12; 49.

Poliklinikläkare (arvode)

Edén, Ragnar Gustaf, M. L., f. 88; 20.

Predikan! (arvode)

Ntfdlund, Olof Ewert, Komminister,

. 01; 31.  

Syssloman (Ca 26)

Anderberg, Sve'n Erik. f. 07; 39 (tillika

syssloman å Vasa sjukhus).

Kammarskrivare (Ca 17)

Ågby, A rne Sigfrid, f. 14; 48.

Kuratorer (Ce 16)

Söderhäll, B i r g i t Linnéa. f. 13; 49.

Sirén, A m y Maria, f. 07; 49.

Husmoder (Ca 17)

Wasell, A 5 t r i d Valborg, f. 07; 49.

11 överskölerskor (Ca 12), en baderska, ett

ljusåelzandlingsbiträde samt 20 sjukvårdsbi-

träden.

 

Göteborgs barnsjukhus

Mottagningslid för inträdessökande: medicinska kliniken vardagar kl. 1230—13, kirurgiska

kliniken vardagar kl. 11—11,30. Besökstid onsdagar kl. 11—12 och söndagar kl. 13—14,

spädbarnsaodelningarna onsdagar kl. 12—13 och söndagar kl. 13—14. Förfrågningstid angå-

ende sjuka pr telefon kl. 13—14. Rt (växel) 17 26 00.

I Göteborg hade ett bamhus inrättats år 1748, och år 1757 inrättades genom frimurar-

orden ett barn- och koppympningshus, där barn intogos för genomgående av koppympning.

(variolisation d. v. s. inympning av verkliga smittkoppor).

År 1857 donerade David Carnegie 50.000 riksdaler till grundfond för ett särskilt barn-

sjukhus, och påföljande år lämnades tvenne lika stora donationer. den ena av okänd genom

doktor Ch. Dickson och den andra av Ch. ?. Dickson. Då sjukhus ej omedelbart kunde

uppföras. förhyrdes ett hus i hörnet av Östra Hamn- och Spannmålsgatorna för inrättande
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av ett provisoriskt barnsjukhus med 12 sängplatser, och öppnades detsamma år 1859. 1

denna byggnad var sjukhuset inrymt till slutet av år 1865, då ett nytt barnsjukhus, beläget

vid Södra Allégatan, togs i anspråk med plats för 16 sängplatser. År 1867 utökades platsan-

talet till 24 och under 1880-talet till 40. allt inom samma byggnad. Allt fortfarande var sjuk-

huset en privat anstalt. men sedan under 1890-talet dess verksamhet betydligt ökats genom

större omsättning och ökad poliklinisk verksamhet, sökte och erhöll sjukhuset från år 1898

ett årligt anslag av staden. Den ständigt ökade tillströmningen till sjukhuset gjorde emeller-

tid, att frågan om utvidgning eller nybyggnad måste på allvar upptagas redan omkring år

1900. Efter omfattande utredningar och sedan genom enskilda donationer en byggnadsfond

på 540.000 kr. insamlats, framlades ett förslag på nybyggnad med begäran om fri tomt av

staden. Sedan sådan beviljats på den plats. där sjukhuset nu är beläget, igångsattes upp-

förandet av sjukhuset. som kunde tagas i bruk i april 1909, bestående av en sjukpaviljong

avsedd för 134 patienter och en administrationsbyggnad, där en spädbarnsavdelning på 18

sängplatser anordnats. Trots denna stora utvidgning visade sig snart att utrymmet var otill—

räckligt, i synnerhet sedan en delning av sjukhuset år 1913 ägt rum i en medicinsk och en

kirurgisk klinik, varför framställning om anslag för tillbyggnad redan 1916 framlades och av

stadsfullmäktige påföljande år godkändes. Den tillbyggnad, som därmed gjordes, ökade

platsantalet från 152 till 240, därav en medicinsk klinik på 1 11 sängplatser, varav 29 äro av-

sedda för barn under ett års ålder, och en kirurgisk klinik på 116 sängplatser, därav sju för

späda barn, samt därjämte en gemensam isoleringsavdelning. Sjukhuset disponerar f.n.

över 233 vårdplatser.

Redan på ett tidigt stadium av sin verksamhet hade sjukhuset (från 1882) förhyrt ett sommar-

hem för ett 20-tal barn, varmed fortsattes år efter år. Sedan genom upprepade donationer

av grosshandlanden Axel H. Ågren en summa av 48.000 kr. samlats för uppförande av en

egen konvalescentavdelning i skärgården, inköptes år 191 1 Lilla Amundön och anlades där en

anstalt, som numera ger plats för 47 patienter. Genom fortsatta gåvor har samme donator

befrämjat fortbeståndet av anstalten.

Utgifterna för Göteborgs barnsjukhus, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens stat, uppgå

för 1950 till 2.620.303 kr., inkomsterna till 605.345 kr., därav statsbidrag 65.000 kr. och

erforderligt anslag till 2.014.958 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 153.

Medicinska kliniken

Överläkare tillika styresman (Cb 13)

Mottagningstid i tjänsten vardagar kl.12—12.30.

Åkerrén, Olof Yngve Carl, M. D., f. 95; 44.

Underlc'ikare (Ce 30)

Holmdahl, Svante K u rt Daniel, M. D.,

f. 09; 48 (för pediatriska vården å K. K.).

Vendel, S t ef) h a n, M. L., f. 14; (47) 49.

Nyrin-Brene , lngeborg Sigrid B i r g i t ta,

M. L., 1. 14; (46) 49.

Bundsen, C u n n a r Otto, M. L., 1. 15; 49.

En vakant.

Kirurgiska kliniken

Överläkare (Cb 13)

Moltagn ingstidi tjänsten vardagar kl.1 1—1 1,30.

Pettersson, G u s t af Alfred, M. D., f. 01;

(43) 44.  

Underläkare (Ce 30)

Rhedin, K n u t Ambjörn, M. L., f. 15; 47.

Bobeck, H a r al d Cleerup jakob, M. L.,

f. 18; 48.

Herrlin, K a r 1 C u s t a 1 Oskar Gustavs-

son, M. L., f. 14; 49.

En vakant.

Till sjukhuset finnas knutna en kirurgisk

och en medicinsk poliklinik, den förra öppen

vardagar kl. 11—11,30, den senare var-

dagar k1. 12,30—13.

Poliklinikläkare (Cb 16)

(medicinska pol.)

Lindgren, Elsa Margareta (Margit).

M. L.. 1. 13; (49) 50.
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Poliklinikläkare (arvode)

(kirurgiska pol.)

Nordström, P e h r—A x e 1, M. L., f. 09;

49 (arvode).

Röntgendiagnostiska avdelningen

Överläkare (Cb 13)

Larsson, Lars Tage H a r r y, M. L., f. 10; 49.

 

Husmoder (Ca 19)

Sandberg, Sigrid Harriet Birgit Char-

lotta, f. 95; 35.

26 översköterskor (Ca 12), 16 bitr. sjukskö-

terskor (Ca 10), fem sköterskeassistenter (3 Ca8,

2 Ce 7), 91 sköterskebiträden (Ce 4), 54 elever,

två fotografibiträden (Ca 6, Cg 9), en sjuk-

gymnast, 30 sjukvårdsbiträden.

Syssloman (Ca 23)

Gedda, Carl, f. 87: (19) 35.

En kontorist (Ca 13). tre kanslibitröden

(2 Ca 11, l Ce 10), två kontorsbiträden (Ca 8,

Cg 5), en poliklinikkassörska (Cg 6) och tre

skrivbiträden (1 Ce 5, 2 Cg 3).

Fem reparatörer, två snickare, en målare,

fyra vaktmästare (Ca 13), en chaufför och nio

sjukhusbiträden.

En förrådsföreståndarinna (Ca 8).  

En köksföreståndarinna (Ca 18), sex kokers—

kor, 15 köks- och serveringsöitröden, en söm-

merska samt tre telefonister (Ca 8).

Rådgivningsbyrån för uppfostrings-

frågor

Barnpsykiater (Cb 18)

Mottagningstid måndagar, tisdagar, onsdagar

och fredagar kl. 10—12

Regnér, Elis Gustaf, M. L., f. 02; 47.

Förste kurator (Ca 17)

Mottagningstid vardagar kl. 10—12.

Thorén, K a r i n Viola Sofia. F. K., D. S. 1.,

f. 04; 35

Styrelsen. för grosshandlanden Axel

H. Ågrens donationsfond.

Ledamöter

Ågren, Per C a s t af, Kapten. Köpman,

f. 98; suppld 36, led. 45—, Ordf.4

(vald av stad3f..)

Överläkarna vid barnsjukhuset (se ovan).

Suppleant

Schéle, Torsten Olof Ragnar, Rytt-

mästare, f. 97; 45— (vald av stadsf.).

 

 Björboholmshemmet

(för barn med medfödda missbildningar)

Björbolzolm. Rt Björbolzolm 138.

Behovet av ett vårdhem för späda barn med svåra medfödda missbildningar föranledde

Göteborgs sjukhusdirektion att den 27 september 1949 inköpa fastigheten Björboholm 1.29

i Stora Lundby socken av Älvsborgs län för en köpesumma av 80.000 kr. Köpet godkändes

av stadsfullmäktige den 27 oktober, och den 1 december samma år tillträddes fastigheten.

Efter en del smärre ändrings- och reparationsarbeten togs fastigheten i bruk för det avsedda

ändamålet den 1 mars 1950. Platsantalet är 15. Hemmet administreras närmast från barnsjuk-

huset. Överläkaren vid dess medicinska klinik ombesörjer tillsvidare sjukvården vid hemmet.

Utgifterna, som äro uppförda på sjukhusdirektionens stat, beräknas för 1950 till 98.250 kr..

inkomsterna till 17.150 kr. samt erforderligt anslag å skattestat till 81.100 kr.

Löner till personalen utgå enligt landstingens löneplan.

Författningar: se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 153.

Föreståndarinna (13)

Svensson, G e r t r u d, 1. 07; 50.

Fem barnsköterskor, en kokerska och två

ekonomibiträden.
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Oscar och Maria Ekmans sjukhus

Mottagningstider & polikliniken avsedd för vuxna personer, som lida av kirurgiska sjukdomar:

Nya poliklinikpatienter samt inträdessökande till sjukhuset: vardagar kl. 13—14, lördagar

kl. 10,45—1130. Återbesök och omläggningar: vardagar kl. lZ—l3 lördagar kl. l0—10.45.

Besökstid å allmänt rum kl. l4—l5, & halvenskilt rum kl. IO—ll,30 och l6—l7,30 samt a'

helenskilt rum kl. lll—13 och 16—18. Förfrågningstid per telefon angående sjuka kl. 11—12

och l6——l8. Rt (linjeväljare) l8 39 06.

1 enlighet med testamentariskt förordnande av konsul Oscar Ekman om en gåva av ett

tidsenligt sjukhus till Örgryte kommun uppfördes av hans arvingar å egendomen Stora

Torp efter donators död 1907 omförmälda sjukhus. 1 december 1910 överlämnades det-

samma till kommunalfullmäktige, som förbundo sig att för all framtid underhålla sjukhuset

och sjukvården inom detsamma. Efter Örgryte församlings införlivning med Göteborg

den 1 januari 1922 till tiden för sjukhusdirektionens tillkomst förvaltades sjukhuset liksom

stadens övriga sjukhus av stadens hälsovårdsnämnd. Antalet vårdplatser, ursprungligen 50,

uppgår f. n. till 69.

1 samband med fastställandet av generalplan för stadens sjukhus hava stadsfullmäktige den

18 maj 1933 beslutat att företaga utvidgning av sjukhuset så, att platsantalet kommer att upp-

gå till 89.

Utgiftema för Oscar och Maria Ekmans sjukhus, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens

stat, beräknas för 1950 uppgå till 879.399 kr., inkomsterna till 209.970 kr. och erforderligt

anslag till 669.429 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 153.

 Kirurgiska kliniken tent (Ca 17), en fotograf (C 9), två under-

sköterskor, ett operationsbiträ e, 16 sjukvårds-

biträden samt två elever.

Predikant (arvode)

Sefttejyzz'wrälll, Carl Gustaf, F. D., Prost.

Överläkare tillika styresman (Ca 35)

Mottagningstid i tjänsten vardagar kl. I l—lZ,

lördagar kl. 9,30—1030. Rt 16 06 60.

Henrikson, Klas V i k t o r, M. L., f. 91;

38—43, 45.

Röntgendiagnostiska avd.

Överläkare (Cb 13)

Vakant.

Underlc'ikare (Ce 30)

Rt 1839 00.

Majors, Ja n is Edgars, M. L., f. 09; 50.

En vakant.

Köksföreståndarinna (Ca 17)

Lång, B i r g i t Eva Maria, f. 18: 50.

Sju översköterskor (Ca 12), fem bitr. sjuk-

sköterskor (fall)), en förste laboratorieassis-  

Syssloman (Ca 19)

Rt 18 39 06.

Larsson, Bror l-l e 1 g e, f. 04; 36.

Maskinist (Ca 17)

Åkerberg, C u s t a f Fredrik Bernhard,

f. 05; 34.

Två vaktmästare (Ca 13), ett kontorsbiträde

tillika kassörska (Cg 7). en poliklinikkassörska

(Ce 8), tre eldare, tre kakerskor, fem köks-

lriträden och två sjukhusöiträden.

Till sjukhuset finnes knuten en poliklinik.

Rt 18 39 04.  
Vasa sjukhus

Ingång från Ascheliergsgatan 46 (mitt för Vinkelgatan). Besökstid alla dagar kl. 14—15.

Förfrågningstid pr telefon angående sjuka kl. ill—12.30 och l6,30——-l 7,30. Rt (växel) 18 70 00.

Den 18 februari 1932 beslöto stadsfullmäktige, att sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar, som

lydde under fattigvårdsstyrelsen, i samband med sinnessjukvårdens utflyttande därifrån,

skulle omorganiseras till ett under sjukhusdirektionen sorterande sjukhus, huvudsakligen
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för kroniskt sjuka. Sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar uppfördes efter beslut av stadsfullmäktige

den 26 april 1883 på en tomt, bestående av delar av lägenheterna Gibraltar, Götaberg och Lan-

dala och inflyttningen ägde rum 1888. Platsantalet var då 1075. varav 222 platser på avdel-

ningarna för kropps- och sinnessjuka och återstoden på avdelningarna för »arbets- och för-

sörjningshjon». En ständig stegring av patientantalet på sjukavdelningarna framtvingade emel-

lertid upprepade utvidgningar av dessa, så att desamma slutligen under år 1933 omfattade

640 vårdplatser för sinnessjuka och 585 platser för kroppssjuka, av vilka platser 503 tillhörde

en allmän sjukavdelning och 82 en tuberkulosavdelning. Antalet platser på arbets- och för-

sörjningsavdelningarna utgjorde 438 och anstaltens hela platsantal uppgick alltså till 1663.

f samband med sitt ovanberörda beslut den 18 februari 1932 uppdrogo stadsfullmäktige

åt sjukhusdirektionen att uppgöra förslag till de omändringsarbeten, som på grund av om-

organisationen till ett under sjukhusdirektionen sorterande sjukhus borde komma till utförande.

samt åt fattigvårdsstyrelsen att inkomma med förslag till de åtgärder, som för fattigvårdens

del vore behövliga i samband med omorganisationen.

Sedan fattigvårdsstyrelsen i enlighet med förenämnda uppdrag föreslagit uppförande av

försörjningsinrättningar å Fjällbo och i Kungsladugård och stadsfullmäktige den 18 juni

1936 beslutat i enlighet därmed, hava dessa inrättningar blivit uppförda och tagna i bruk.

Därefter övertog sjukhusdirektionen fr. o. m. den 16 november 1939 Gibraltarfastigheterna

med kvarvarande sjukavdelningar ävensom viss personal. Dessa kliniker omfatta 610 platser.

Enligt beslut i sjukhusdirektionen den 5 december 1938 skall sjukhusets namn vara Vasa

sjukhus.

l samband med införlivningen av Västra Frölunda kommun med Göteborgs stad den

1 januari 1945 och i enlighet med stadsfullmäktiges beslut av den 26 oktober 1944 övertog

sjukhusdirektionen sjuk- och vårdhemmet å Flatås från och med den 1 januari 1945. Å vård-

hemmet intagna försörjningstagare överfördes vid årsskiftet till Vårdhemmet Fjällbo. medan

sjukavdelningen, omfattande nio manliga och nio kvinnliga vårdplatser, som drives i samma om-

fattning som före införlivningen, anknutits som underavdelning till Vasa sjukhus. Enligt

sjukhusdirektionens beslut den 3 januari 1945 skall Vårdhemmet benämnas Frölundahemmet

och beläggas med personer, som lida av kronisk sjukdom i lindrigare och lättsköttare former,

varvid företräde skall lämnas inom Västra Frölunda boende.

Den 25 februari 1947 träffades överenskommelse mellan Göteborgs sjukhusdirektion och

Göteborgs ålderdomshem om upplåtelse av lokaler inom åldersdomshemmet för en vårdavdel-

ning, underställd Vasa sjukhus. Sedan vissa byggnadsarbeten verkställts och erforderlig ut-

rustning anskaffats, kunde avdelningen mottaga 23 patienter (fr. o. m. den 16 juni 1947).

Vasa sjukhus, inkl. Frölundahemmet och vårdavdelningen å Ålderdomshemmet, har således

sammanlagt 651 vårdplatser. Under år 1949 har platsantalet vid sjukhuset ökats till 754.

Enligt sjukhusdirektionens beslut den 27 december 1945 överfördes tuberkulospatienterna

i januari 1946 till epidemisjukhuset och tuberkuloskliniken, vars platsantal under hand ned-

gått till 27, togs i bruk för den allmänna vårdavdelningen.

En utbyggnad av sjukhuset med två nya vårdavdelningar i södra delen av pav. i enligt

stadsfullmäktiges beslut den 30 augusti 1945 blev färdig i maj 1946; förändrings- och repara-

tionsarbetena inom pav. ll och 111 enligt samma beslut voro i huvudsak slutförda under år

1947. Utbyggnaden medförde emellertid icke ökat platsantal, enär bl. a. pav. V enligt stads-

fullmäktiges beslut den 18 januari 1945 överlämnades till Sahlgrenska sjukhuset den 1 febr. 1946.

Enligt stadsfullmäktiges beslut den 23 maj 1946 har polikliniken för sjukgymnastik och

massage flyttats från Kungsportsavenyen 35 till nyinredda lokaler i en byggnad, vilken sedan
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den 2 maj 1946 inrymmer bl. a. poliklinik till Sahlgrenska sjukhusets medicinska klinik 11.

De nya lokalerna för massagepolikliniken togos i bruk den 7 januari 1947. Samtidigt samman-

slogs massagepolikliniken med den i samma byggnad belägna badavdelningen. Denna nya

behandlingsavdelning underställdes Vasa sjukhus den 12 december 1946.

Stadsfullmäktige beslöto den 27 mars 1947 att upplåta vindsvåningen inom södra delen

av pav. l ä Vasa sjukhus till provisoriska lokaler för statens nyinrättade tandtekniker- och

tandsköterskeskolor i Göteborg och beviljade samtidigt ett anslag av 100.000 kr. för skolornas

iordningsställande och inredning. Den 20 januari 1948 togos lokalerna i bruk.

För teoretiska institutioner vid medicinska högskolan i Göteborg beslöto stadsfullmäktige

den 10 juni 1948 dels att uthyra norra delen av pav. l, dels att anslå 461.800 kr. till ändrings-

och förbättringsarbeten i nämnda lokaler. Som ersättning för de i denna del av pav. planerade

vårdavdelningarna beslöts att nya vårdavdelningar med sammanlagt 88 platser i vindsut-

rymmen inom pav. 111 skulle inredas och vissa ändringsarbeten utföras i pav. 111 och IV.

Den 29 april 1948 beslöts att i vindsvåningen till pav. Vll anordna en tandregleringsavdel-

ning och en allmän huvudsakligen för barn avsedd tandpoliklinik. Verksamheten tog sin

början i maj 1949.

Sjukhuset har nu två vårdavdelningar vid Göteborgs ålderdomshem, sedan en avdelning

om 24 platser togs i bruk den 17 juni 1949.

För statsbidrag har medicinalstyrelsen den 31 maj 1947 godkänt 288 platser för kroniskt sjuka.

Utgifterna för Vasa sjukhus äro upptagna å sjukhusdirektionens stat och beräknas för år

1950 till 5.398.851 kr. inkomsterna beräknas uppgå till 1.286.005 kr. 1 statsbidrag beräknas

 
inflyta 141.255 kr. Erforderligt anslag för år 1950 utgör 4.112.846 kr.

Författningar.

Överläkare (Cl) 13)

Mottagningstid vardagar kl. 9—9,45.

Eckerström, Sten Gustav Emil, M. L.,

f. 03; 41 .

Ewert, B 0 Axel Vilhelm, M. D., f. 01; 46.

Underläkare (Ce 30)

La4118delius, U 1 f Torsten, Åke. M. l..., f. 12;

Malmsten, C u n n a r johan Magnus,

M. l..., i. 15; 48.

Elliot, Robert All a n, Ludvig M. l...,

f. 20; 49.

Fjellman, A nd e rs, M. L., f. 09; 49.

Karlsson, C 6 s t a Evert, M. l..., f. 18; 49.

Lundh, B e n gt Gustav, M. i..., f. 18; 50.

Kurator (Ca 17)

Martini, Ka rin Gudrun Elisabeth, f. 07; 44.

Husmoder (Ca 19)

Sundblad, lVla rgit Vilhelmina, f. 96;

(36) 39.

Dessutom en bitr. husmoder (Ca 17), 28

översköterskor (Ca 12), 25 bitr. sjuksköterskor

(Ca 10), tre sjukgymnaster (1 Ca 15, 2 Ce 14).

en diakon (Ce 14), 13 undersköterskor, fem

sjukvårdare, ett labomtoriebiträde, ett ljus-

behandlingsbiträde. 191 sjukvårdsbiträden, en

första baderska och fem badbiträden.  

Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus. sid. 153.

Predikant (arvode)

Berglind, Per G 6 s t a. f. 07; 47.

Syssloman (Ca 26)

Anderberg, Sven Erik, i. 07: 39 (tillika

syssloman å Holtermanska sjukhuset).

Sysslomansassistent (Ca 19)

Myrén, S v e n-A r n e, f. 09; 48.

Dessutom en kontorsskrivare (Ca 15), en

kassör (Ca 13), ett kontorsbiträde (Ca 11), en

kontorist (Cg 10), två kanslibiträden (Ce 10),

två kontorsbiträden (Ce 7) och ett skriubitråde

(Ce 5)

Maskinmästare (Ca 20)

Anderszon, C n s t a v Robert. f. 88; 40.

Köksföreståndarinna (Ca 18)

Hagberg, C a r i n Maria, f. 05; (31) 40.

En maskinist (Ca 16), en bitr. köksförestån-

darinna (Ca 13), en förrådsföreståndarinna

(Ca 12), en uppsyningsman (Ca 14), fyra vakt-

mästare (Ca 13), två vaktmästare (Ce 12. Ce 10).

en snickareförman (Ca 15), tre kuinnl. port-

vakler (Ce 6). två telefonister (Ca 8, Ce 7), 24

sjukhusbiträden, tre förrådsbiträden, fem elda-

re, åtta reparatörer, två man!. kökstiiträden,

11 iransporlarbetare, en chaufför, två tapet-

sörer, två målare, åtta kokerskor, ett första

serueringsbiiräde, tre serueringsbiträden, 16
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köksbitra'den, fyra snickare, ett trädgårdsbi- |

träde, en trädgårdsarbetare och en renhåll-

ningsarbetare.

Frölundahemmet

Föreståndarinna (Ca 12)

Sandgren, 1 n g e b 0 r g Tekla, f. 03; (35) 45.

Fyra sjukvårdsbiiräden, en kokerska, två

köksbiträden och en transportarbetare.

Massage— och badavdelning

Läkare (arvode)

Carnitz, H el g e Georg Botvid. M. D.,

f. 83; 46.

Mobeck, Ni ls Fredrik. M. L., f. 01; 41.

En första sjukgymnast (Ca 17), nio sjukgym-

naster (3 Ca 15, 5 Ca14, 1 Ca12), två poli-

klinikkassörskor (Ca9, Ge 8), en första ba-

derska, två badöiträden, två sjukhusbiträden.

DiSpensärcentralen

Stampgatan ] . Mottagningstid kl. 9—12. barn vardagar utom lördagar kl. 14—16, lördagar

kl. 14—15. Rt (växel) 192120.

Hälsovårdsnämndens tuberkulosbyrå eller dispensär började sin verksamhet 1910. Genom

tuberkulosförordningen av år 1939 har dispensärerna fått en mera officiell ställning än tidigare,

men någon ändring i Göteborgs dispensärcentrals arbetssätt har därmed ej skett, då den

redan förut arbetade efter nu fastslagna linjer.

Dispensären är det centrala organet i samhällets kamp mot tuberkulosen. Dit skall anmälan

göras om varje nyupptäckt fall av tuberkulos, om varje utskrivning av smittsamt tuberkulös

person från anstalt och om varje dödsfall av med tuberkulos behäftad person. Dispensären har

till uppgift att söka uppspåra smittkällorna och sanera tuberkulösa miljöer, att uppmärksamt

följa allt, som kan förorsaka tuberkulosens spridning och att söka befrämja och genomföra

förebyggande åtgärder. Den skall bistå de av tuberkulos drabbade hemmen med råd och hjälp,

framför allt med tanke på barnen.

Bland under senare år tillkomna verksamhetsgrenar må nämnas Calmettevaccinationer och

massundersökningar av personalgrupper. Sådana massundersökningar utföras numera i stor

utsträckning genom användande av skärmbildsbuss.

Den 7 april 1949 beslöto stadsfullmäktige att dispensärcentralen skulle överflyttas från

hälsovårdsnämnden till sjukhusdirektionen, och den 1 juli samma år verkställdes beslutet.

Utgifterna för dispensärcentralen, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens stat, beräknas

för år 1950 uppgå till 446.910 kr., inkomsterna till 16.500 kr. och erforderligt anslag till

 

 430.410 kr.

Dispensärläkare (Ca 35)

Anderson, Hjalmar David, M. L.,

f. 86: 29

Bitr. dispenså'rläkare (arvode)

Belfrage, Rolf H a r a 1 (1. M. L., f. 94; 30.

Extra läkare (arvode)

Johanson, Erik B e r t i 1, M. L., f. 00; 37.

Vieweg, PerVilhelm G 6 s t a, M. l..., f. 01 ; 46.

Munck af Rosenschöld, Per E 1 o i , M. L.,

f. 03; 49.

Syssloman

Wilck, Ca r1 johan Robert, f. 90; 35 (till-

lika sysslomän å e idemisjukhuset och

sommarsanatoriet å åandarna).

Dispensärsköterskor (Ca 13)

Karlsson, Ada3 Charlotta (A d a- C h a r-

1 ot t e), 3; 33.

Lindberg, D ag m a r Teresia, f. 95; (38) 39.

Isberg, T h 0 r b 0 r g Ellida, f. 01: 39.  

Bagger—Jörgensen, R ut Aina, f. 08; 43

lsson, Gerda, f. 11; 4.

Lundberg, Elsa Maria, f. 91; 45.

Axelsson, Do ris Eleonora, f. 00; 48.

Wall, K e r s t i n Maria Viktoria, f. 10; 48.

Johansson, Edit Kristina, f. 07; 48.

Röntgensköterska (Ca 12)

Palle, Gerda Maria, f. 15; 48.

Laboratoriesköterskor (Ca 12)

Agrell, M a ria Lovisa. f. 96; 35.

Nilsson, ] e n n y Emilia, f. 95; 35.

Byråsköterskor (Ca 12)

lönson, D i c k e n Vilhelmina, f. 08; 45.

Magnusson, Rut h Elisabet, f. 98; 46.

Hellman, G r e t a Alfhild Rosalie, f. 08; 48.

Dessutom fem kontorsåiträclen (3 Ca 8,

2 Ge 7), sju skrivbilräden (1 Ca 6, 3 Ge 5,

3 Cg 3), ett fotografibiträde (Ce 5) och en

vaktmästare (Ca 13 .
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Renströmska sjukhuset

Mottagningstid för inträdessökande kl. It)—12. Besökstid torsdagar kl. 1030—1230, söndagar

kl. 14—16. Förfrågningstid angående patienter kl. 11—44. Telefonsamtal med patienterna

kl. 9,5—10,15, 1115—1145. 176—77. Rt (växel) 192650.

År 1903 föreslog dåvarande förste stadsläkaren, att ett lungsotssanatorium skulle inrättas och

kort tid därefter beslöto stadsfullmäktige, att av Renströmska fonden 300.000 kr. skulle anslås

för ändamålet. Därvid bestämdes bl. a. att anstalten skulle bära Sven Renströms namn.

Tomt utsågs å stadens egendom Kålltorp i Örgryte socken, men anstaltens uppförande

fördröjdes, då enligt testamentet denna skulle ligga inom staden. Då annat lämpligt område

ej kunde uppdrivas, beslöto stadsfullmäktige att söka införliva området, som också genom

kungl. brev 1908 införlivades med staden. Under tiden hade stadsfullmäktige till hugfästande

av konung Oscar llzs och drottning Sophias guldbröllop ställt till hälsovårdsnämndens förfo-

gande 200.000 kr. att användas för bekämpande av tuberkulos inom Göteborg. Detta anslag

fick användas för uppförande av särskilda paviljonger i samband med det föreslagna lung-

sotssjukhuset. Nämnden inkom med förslag till byggnadsritningar till hela anläggningen, som

av stadsfullmäktige godkändes 1909. Arbetet blev färdigt är 1913. Antalet vårdplatser ut-

gjorde 190. Den 16 juni 1927 beslöto stadsfullmäktige, att inom anstaltens område skulle

uppföras en för vuxna tuberkulösa personer avsedd paviljong jämte liggterrasser. ifrågava-

rande tillbyggnader med tillsammans 72 vårdplatser togos i bruk år 1929. Senare har 10

isoleringsplatser tillkommit. Sjukhusets vårdplatsantal utgör sålunda 272.

Utgiftema för Renströmska sjukhuset å Kålltorp, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens

stat, beräknas för 1950 uppgå till 1.809.351 kr., inkomsterna till 453.720 kr., därav statsbidrag

143.000 kr. och erforderligt anslag å skattestat till 1.355.631 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus. sid. 153.

Överläkare tillika styresman (Cb13) Predikan! (arvode)

Mottagningstid i tjänsten kl. 9—9,30. -

Vallentin,NilsGylfeElias, M.L.,t.86;31. %%? ge"" nar Osborn. Kyrkoadjunkt,

Kirurg (Gb 13) tillika styresman för de fristående

poliklinikerna m. rn.

Lundberg, S v e n lvar, M. D., f. 91; (31) 47.

Underläkare (Ce 30)

erådin, A x el Sigvard Fritiof, M. L., f. 11;

Alquisb-Wijkström, Anna 5 y 1 v i a lnge-

gerd, M. l.. '

Holmdahl, s"v ,; n Gustaf. M. L., E. 19; 50.

Kurator (Ca 17)

(gemensam för stadens tuberkulossjukhus)

Pettersson, Erik G 6 r a n, D.S.l., f. 22; 49.

Husmoder (Ca 19)

Nordström, Eb ba Viktoria. f. 95; 33.

15 översköterskor (Ca12), sju bitr. sjuk-

sköterskor (Ca 10), 12 undersköterskor, 47 sjuk-

vår sbiträden, ett kanslibiträde & läkareexp.

(Ca 11), ett laboratoriebiträde och två ba-

derskor.  

Organist (arvode)

Peäersson, M i m mi Britta Lisette, f. 98;

Syssloman (Ca 22)

Ström, Anders Johan T a g e, f. 01; (34) 35.

Två kanslibiträden (Ca 1 1 , Cg 8), ett skriv-

ln'träde (Ce 5).

Förste maskinist (Ca18)

Petersson, A 1 g 0 t Matteus, f. 88; (19) 40.

En elektr. reparatör, en mek. reparatör, två

eldare. en trädgårdsmästare (Ca 15), fem vakt-

mästare (4 Ca13, 1 Ge 12), en snickare, en må-

tare. en köksföreständarinna (Ca 18), en bitr.

köksföreståndarinna (Ce 12), fyra kokerskor,

14 köks- och serveringsliiträden, sex sjuk us-

biträden, ett förrådsbiträde, två telefonister

(Ca 8) samt tre trädgårdsarbetare.
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Romanäs sanatorium

Ramanös, Rt Tranås 4205.

Den 6 mars 1941 beslöto stadsfullmäktige att av aktiebolaget Sanatorievård inköpa Romanäs

sanatorium i Säby socken av jönköpings län med tillträde den 10 mars 1941. Sanatoriets

platsantal utgör 102. Samtidigt med beslut om inköp av Romanäs sanatorium beslöto stads-

fullmäktige att nedlägga tuberkulosavdelningen vid dispensärcentralens sjukhus.

l köpet av Romanäs sanatorium ingick den egendom, Romanäs gård, på vars mark sanatoriet

är beläget. Gården omfattar sammanlagt 120 har. varav 25 har åker, 1 1/2 har trädgård, 2 3/2 har

äng och 91 har skog.

Utgifterna för Romanäs sanatorium, som äro uppförda på sjukhusdirektionens stat, beräknas

för år 1950 uppgå till 737.521 kr., inkomsterna till 268.670 kr., därav statsbidrag 60.000 kr.

och erforderligt anslag å skattestat till 468.851 kr.

Löner till personalen utgå enligt landstingens löneplan.

Författningar: Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 153.

Överläkare

(14.000 kr. samt familjebostad)

Beskow, Hans Axel Alla n, M. l..., f. 01;

(37) 41.

Förste underläkare (28)

Vakant.

Husmoder (17)

Friedrichsen, Sigrid Sofia, f. 05; 45.

En röntgensköterska (12), fyra avdelnings-

sköterskor (12), en nattsköterska (12), en

assistentsköterska (10), 13 sjukvårdsbiträden.

en baderska.  

Syssloman (21)

Gunnhagen, S ve n, f. 10; (38) 41.

Ett kontorsbiträde (11), en maskinist (13),

en trädgårdsmästare, två vaktmästare, två

eldare, en chaufför. en köksföreståndarinna

(17), två kokerskor, en kallskänka, en bagerska.

fem köksöz'träden, sex serveringsbiträden, tre

städerskor, ett förrådsbitröde, två telefonister.

Jordbruket: En jordbruksarbetare, två krea-

tursskötare och en rättare.

 

 Sävsjö sanatorium

Sävsjö, Rt 1001.

Den 26 augusti 1947 beslöt Göteborgs sjukhusdirektion att för en köpesumma av 415.000 kr.

av AB Sävsjö sanatorium inköpa Sävsjö sanatorium i Sävsjö stad med tillträde den 1 september

samma år. Köpet godkändes av stadsfullmäktige den 23 oktober 1947. Sanatoriets platsantal

utgör 98. Vid sanatoriet, som är avsett för lungsjuke, planeras en särskild avdelning för arbets-

terapi och omskolning.

Utgifterna för Sävsjö sanatorium, som äro uppförda på sjukhusdirektionens stat, beräknas

för år 1950 uppgå till 617.962 kr., inkomsterna till 289.520 kr., därav statsbidrag 48.000 kr.,

och erforderliga anslag å skattestat till 328.442 kr.

Löner till personalen utgå enligt landstingens löneplan.

Författningar: se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 153.

Överläkare

(14.000 kr. samt familjebostad)

Ideström, Sven C e o r g, M. l.... f. 02; 48.

Förste underläkare (28)

Vakant.

Översköterska tillika husmor (17)

Byström, A n n a Ingeborg, f. 06; 49.

Sex översköterskor (12), 14 sjåkvårdsöi-

träden, en baderska, ett laboratoriebiträde.

Syssloman (21)

Funk, Gustaf Hilding, f. 05; 48.

Ett vkontorsbiträde (8), en köksförestånda-

rinna (17), en maskinist (13), en arbetsterapeut

(12), två eldare, två vaktmästare, en kusk, en

första kokerska, två kokerskor, 11 köks- och

serveringsbiträden, en telefonist.
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Rävlanda sanatorium

Rävlanda. R! Zl, läkaren 6.

Rävlanda sanatorium tillkom genom initiativ av Föreningen för upprättandet av en vård-

anstalt för tuberkulösa barn från medellösa hem i Göteborg, vilken stiftades på enskilt ini-

tiativ år l9l0. (Föreningens namn ändrades sedemera till Föreningen Barnsanatoriet Räv-

landa). l samband med föreningens upplösning övergick sanatoriet genom stadsfullmäk-

tiges beslut den l6 september l943 fr. o. m. den l januari l944 i stadens ägo och förvaltas

av siukhusdirektionen. l förvärvet ingick även iordbruksfastigheten Rävlanda Östergård i

Biörkctorps socken av Älvsborgs län, där sanatoriet är beläget. Platserna äro inrymda i två

byggnader, tillkomna åren l9l7 och l929. Enligt stadsfullmäktiges beslut den 22 ianuari

l948 togs den ena av de båda byggnaderna provisoriskt i bruk som ett konvalescenthem

för omkring 27 vuxna patienter, som lida av urogenital tuberkulos. l september l949 togs

ytterligare lZ platser i bruk för vuxna patienter. l samband därmed ändrades namnet Barn-

sanatoriet Rävlanda till Rävlanda sanatorium. Barnplatsantalet minskas därigenom till 48.

Hela platsantalet är alltså 87.

Utgifterna för Rävlanda sanatorium, som äro uppförda på siukhusdirektionens stat, be-

räknas för år l950 uppgå till 436.087 kr., inkomsterna till l22.383 kr., därav statsbidrag

3l.900 kr. och erforderligt anslag å skattestat till 3l3.704 kr.

Löner till personalen utgå enligt landstingens löneplan.

Författningar: Se under gemensamma direktionen för Göteborgs stads siukhus, sid. 153.

Läkare (arvode) Ett kontorsbitråde (l l). fyra sjuksköterskor

Vakant, &_ Häger, Åke Simon. M_ L__ (12), en köksföreståndarinna (l3). en vakt-

f_ 97; (38) 44. mästare, två eldare, två barnsköterskor, en

undersköterska, l5 sjukvårdsör'träden, nio

Föreståndarinna och husmoder I (l7) köks- och seroeringsbi'fräden, ett förrådsbi-

Larsson, K a ri n Agnes Linnéa, f. 05; (28) 44. träde, två städerskor.

Sommarsanatoriet å Sandarna

R! 29 01 38.

ldén till sommarsanatorier utvecklades första gången vid den internationella tuberkulos-

kongressen i Berlin är l899 och avsåg att skaffa medellösa lungsiuka, som antingen voro i

rekonvalescentstadium eller som väntade på plats på sanatorium, tillfälle att åtminstone

under sommarmånadernas varma dagar få del av en fullt genomförd dietisk hygienisk be-

handling, under det de tillbringade nätterna i sina hem.

Här i staden förverkligades idén av dåvarande förste stadsläkaren ,Karl Joh. Gezelius och

praktiserande läkaren l'l. Allard, vilka med hjälp av enskilda bidragsgivare, främst Göte-

borgs maltdrycksbolag, den 25 iuni l903 startade verksamheten. Sanatoriet förlades till en

skogbeklädd höjd invid Stadsgränsen, där det fortfarande är beläget. Första sommaren kunde

40 patienter beredas plats. För närvarande kan sanatoriet samtidigt vårda c:a lZO patienter,

numera uteslutande rekonvalescenter och kroniska fall, som genom sanatoriet erhålla möjlighet

till stärkande vård under somrarna.

Den första bebyggelsen bestod av tvenne smärre siukvårdsbaracker. År l9l4 uppfördes

en >>köksbarack». l april månad l9l5 ansåg sig den dåvarande ledningen nödsakad att. emedan

»den enskilda offervilligheten här som annorstädes blivit mindre», begära bistånd av staden

för sanatoriets bedrivande. Den 27 maj l9l5 beviljade stadsfullmäktige begärt anslag och

uppdrog samtidigt. åt hälsovårdsnämnden att övertaga anstaltens ledning och förvaltning.

Sedan dess har sanatoriets verksamhet utvidgats och flera nya byggnader tillkommit.
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Till sanatoriet är sedan år 1928 ansluten en_barnkrubba. Byggnaden uppfördes av enskild

donator. vilken även under de första tre åren bekostade krubbans verksamhet. Hälsovårds-

nämnden har därefter av stadsfullmäktige erhållit anslag för verksamheten. Krubban om-

händertager småbarn, tillhörande mödrar, som vistas å sanatoriet. Plats finnes för 30 barn.

jämlikt stadsfullmäktiges beslut den l l februari l943 haridhaves förvaltningen av sommar-

sanatoriet från och med den l april l943 av sjukhusdirektionen.

Utgifterna för sommarsanatoriet, som äro uppförda å sjukhusdirektionens stat, beräknas

för år l950 uppgå till 29.775 kr.. inkomsterna till 2.230 kr. och erforderligt anslag å skatte-

stat till 27.545 kr.

Läkare (arvode) Vid sanatoriet:

Anderson, Hjalmar David, M. L,, Dis- En föreståndarinna, en kokerska, två mat-

pensärläkare, f. 86; 29. salsbiträden. fyra köksbr'tråden och en vakt-

mästare. '

Syssloman (Ca 23) _

Wilck, C a rl johan Robert, f. 90; 35 (till— Vid barnkruööan:

lika syssloman å epidemisjukhuset och Under sommaren anställas tillfälligt en

dispensärcentralen). föreståndarinna, en kokerska och ett biträde.

Epidemisjukhuset

Besökstid: söndagar och onsdagar kl. 1230—13. Färfrågnz'ngstid kl. 9—103Q.

Rt (växel) 17 67 60.

Detta sjukhus, vilket stod färdigt i november l886 och var landets första moderna epidemie

sjukhus, bestod då av två större och en mindre sjukhuspaviljong samt därjämte administra-

tionsbyggnad och ekonomihus. De större sjukhuspaviljongerna hyste vardera två sjuk-

avdelningar med l5 sängplatser i varje, alltså inalles 60 sängplatser, den mindre, som var

avsedd som observationsavdelning, var likaledes delad i två avdelningar med vardera fyra

smårum för en säng. Redan följande år flyttades till den nya tomten två, förut på Möllerska

plantaget stående träbaracker, vardera rymmande 28 sängplatser. Sjukhuset rymde alltså

inalles l24 sängplatser.

Då den för observation av misstänkta sjukdomsfall avsedda paviljongen ej medgav be-

tryggande isoleringsmöjliglieter, uppfördes år l896 en observationspaviljong, som innehöll

åtta från varandra fullt isolerade sjukrum, vardera med två sängplatser.

Stadens snabba utveckling, delvis även den ökade frekvensen av smittosamma sjukdomar,

nödvändiggjorde snart såväl utvidgning som modernisering av sjukhuset. En sådan kom

till stånd år l908. Då uppfördes i trä två större sjukpaviljonger samt en bostadspaviljong

för sköterskor. Den lilla stenpaviljongen, som sedan l896 huvudsakligen använts för privata

patienter, påbyggdes med en våning innehållande två större och fyra mindre sjukrum med

resp. två och en sängplats i varje rum, och en ny observationsavdelning, avsedd för fall av

ovanligare och farligare smittosam sjukdom såsom t. ex. kolera och smittkoppor, erhölls

genom tillbyggnad av en av de gamla träbarackerna.

Trots den betydande utvidgning sjukhuset år l908 genomgått, var det redan under de

närmast följande åren ständigt överbelagt. Det oundgängliga behovet av ökat utrymme fylldes

dels genom anskaffande av reservlokaler på annat håll i staden, dels genom nybyggnader å den

gamla tomten. En ny bostadspaviljong för sköterskor rymmande l6 enkelrum tillkom år l9l6.

År l920 tillkom en större sjukpaviljong, rymmande dels tre sjukavdelningar, dels en

modern badavdelning för sköterskepersonalen samt dessutom en del bostadsrum. Av sjuk-

avdelningarna var en avsedd för observation av scharlakanssjuka, de två övriga för deras

lZ
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vård. Den förra innehåller fem sjukrum för två 21 tre patienter med badrum till varje rum

samt därjämte ett operationsrum med tillhörande sterilisationsrum. De båda senare inne-

hålla sammanlagt 30 sängplatser i sex olika salar. '

Under år l92l uppfördes ett bostadshus för personal, rymmande 5 lägenheter och 23 enkel-

rum. lnfartsvägen till sjukhuset, förut förlagd vid Haraldsgatan, flyttades år l927 till Semi-

nariegatan (hörnet av den del av Haga Kyrkogata, som numera benämnes Carl Grimbergs—

gatan), varvid en portvaktsbyggnad, rymmande vaktrum, två bostadsrum och en lägenhet

uppfördes.

l sitt nuvarande skick omfattar sjukhuset alltså l8 byggnader, av vilka 9 sjukpaviljonger.

Dessa paviljonger rymma inalles omkring 252 sängplatser, vartill komma l08 platser för-

lagda till en särskild paviljong inom Sahlgrenska sjukhusets område. Vidare förfogar sjuk-

huset över en reservpaviljong, belägen vid Framnäsgatan och rymmande 55 vårdplatser.

Jämlikt stadsfullmäktiges beslut den ll februari l943 lyder epidemisjukhuset under sjuk-

husdirektionen fr. o. m. den l april 1943.

Utgifterna för epidemisjukhuset, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens stat, beräknas

för l950 till l.180.32l kr., inkomsterna till l95.8l0 kr., därav statsbidrag 70.000 kr. och

erforderligt anslag å skattestat till 9845” kr.

' Författningar. Epidemilagen den l9 juni l9l9.

Överläkare (Cb l3) 10 sköterskebiträden (Ce 4), ett förrådsöiträde,

 
Faxén, Nils, M. D., f. 97; 36.

Underläkare (Ce 30)

Nordin, Carl lngvar Å k e, M. l..., f. l4; 50.

Malma, B e n g t Axel Erik, M. l..., f. l3; 50.

Öronläkare (arvode)

Nordlund, l'l å k a n, M. D., f. 85; 32.

Husmoder (Ca l9)

Stadler, S t i n a Marta Benedikta, f. 05; 43.

ll översköterskor (Ca lZ), fem bitr. sjuk-

sköterskor (Ca 10), ett tekniskt biträde (Ca l0),  

30 sjukvårdsbiträden och fyra sjukhusbiträden.

Syssloman (Ca 23)

Wilck, C a rl Johan Robert, f. 90; 35 (till-

lika syssloman å sommarsanatoriet San-

darna samt dispensärcentralen).

En kontorsskrivare (Ca l5), en kontorist

(Ca B) (och ett skrivbiträde (Ca 6).

En uppsyningsmon (Ca l4), en vaktmästare

och portoakt (Ca l3). en desinfektör (Ca l3),

en vaktmästare (Ca l3), en köksföreståndarin-

na (Ca l8), fyra kokerskor, sex köksöitråden,

två serveringsbiträden, en förrådsförestånda-

rinna (Ce 7), tre telefonister (Ca 8), tre repa-

ratärer, en snickare, en målare och sex trans-

portarbetare.

Fristående polikliniker, distrikts- och kommunalsköterskor, den öppna

förlossningsvården, fristående mödravårdscentraler och folktandvården

Expedition Östra Hamngatan 5. Rt 13 30 39, I I 29 85.

Syssloman (Ca Zl)

Lind, Einar Alexius, Stadsf, f. 98; 42.

Dessutom en kassörska (Ce lZ) och ett

kansfiöiträde (Ce IO).

Fristående polikliniker

Polikliniker, varmed förstås läkarmottagningar, vid vilka behandling meddelas åt sjuka,

som ej behöva sluten anstaltsvård, hava sedan lång tid tillbaka varit anordnade i Göteborg.

Utgifterna för de fristående poliklinikerna. vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens stat,

beräknas för år l950 uppgå till l.l00.565 kr.. inkomsterna till 4l2.975'kr., därav statsbidrag

l8.250 kr. och erforderligt anslag till 687.590 kr.

Författningar m. m. lnstruktion för läkarna vid stadens polikliniker.
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Gynekologiska polikliniker

Sociala huset.

Mottagningstid: tisdagar och torsdagar kl.

1730—1830 samt lördagar kl. 9—10.

Rt 13 40 46.

Läkare (arvode)

Mannheimer, C a r l Otto, M. l..., f. 07; 48.

Dessutom som gemensam personal för den-

na poliklinik samt öron-, näs- och halspoli-

kliniken och ögon likliniken i Sociala huset

en sjuksköterska (Zia lZ) och ett sjukvårds-

biträde.

Lundby

Poliklinikcentralen, Gamla Tuvevägen 15.

Mottagningstid måndagar kl. l7—18,30,

onsdagar och fredagar kl. 9—10. Rt 22 94 53.

Läkare (arvode)

Mannheimer, C & r l Otto, M. l..., f. 07; 50.

Dessutom en sjuksköterska (Ca lZ) gemen-

sam med ögonpoli liniken samt en kassörska

(Ce 8) och ett sjukvårdsbiträde gemensamma

med ögonpolikliniken, mödravårdscentralen

och polikliniken för massage och fysikalisk

behandling.

Byrån för rådgivning i ahortförehyg-

gande syfte

Övre Husargatan 36 (Kvinnokliniken ll)

Mottagningstid: måndagar och onsdagar

l8—l9. Rt (växel) 172980.

Läkare (arvode)

Lindqvist, R u d 0 l f Carl, M. L., f. 09: 47.

Kurator (arvode)

Bergwall, B rita Karolina, D.S.l., f. lZ; 47.

Polikliniker för öron-, näs-

och halssiukdomar

Sociala huset

Mottagningstid: vid allmänna polikliniken

vardagar kl. 1230—1330; vid polikliniken

för folkskolebarn, tisdagar och f edr agar

ll—lZ under läsåret. R: 13 40 46.

Läkare (arvode)

Nordlund, l—l å k a n, M. D.. f. 85; 34.

Maiorna

Posthuset, ]aegerdorffsplatsen.

Mottagningstid: vardagar kl. lO—l l .

Rt I4 13 43.

Läkare (arvode)

Philipson,] 0 h n Fredric, M. D., f. 02; 44.

Två sjuksköterskor (Ca lZ), en kassörska

(Ce 8) och ett sjukvårdsbiträde.  

Redbergst

Kobbarnas väg 1 C.

Mottagningstid: vardagar kl. Ill—ll

R: 5 85 98.

Läkare (arvode)

Björkman, Allan E:son, f. ll; 49.

Två sjuksköterskor (Ca lZ), en kassörska

(Ce 8) och ett sjukvårdsliiträde.

Lundby

Poliklinikcentralen, Gamla Tuvevägen 15.

Mottagningstid: vardagar kl. lO—l l .

R! 22 94 51.

Läkare (arvode)

Vakant.

Dessutom en sjuksköterska (Ca lZ), en

kassörska (Ce 8) och ett sjukvårdslviträde.

Polikliniker för ögonsjuk-

d 0 m a r

Sociala huset

Mottagningstid : vid allmänna pollkliniken,

måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar

fredagar kl. 9—10 samt dessutom måndagar

kl. 18—19; vid polikliniken för folkskolebarn,

alla vardagar med undantag av lördag kl.

13—14 under läsåret. Rt H 82 73.

Läkare (arvode)

Tengroth, S t en, M. l..., f. 98; 38.

Dymling, Nils Otto, M. L., f. 93; 46.

Lundby

Poliklinikcentralen, Gamla

R! 22 94 53.

Läkare (arvode)

Tuvevägen 15.

Vakant.

Dessutom en sjuksköterska (Ca lZ) gemen-

sam med gynekologpolikliniken, en kassörska

(Ce 8) och ett sjukvårdsbiträde gemensamma

med gynekolog olikliniken. mödravårdscen-

tralen och polikliniken för massage och

fysikalisk behandling.

 

Foniatriska polikliniken

(Poliklinik för tal- och röstrubbningar)

Sociala huset.

Mottagningstid: måndagar kl. 1830—19, tis-

dagar och fredagar kl. 12—13. Rt 13 06 86.

Läkare (arvode)

Bratt, ] a n Gustaf, M. L., f. 03; 43.

Dessutom en sjuksköterska (Ca lZ).
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Polikliniken för hud- o. könssjukdomar

Sociala huset.

Mottagningstid : För män måndagar och fre-

dagar kl. 18—19, onsdagar kl. 16—17 samt tis-

dagar, torsdagar och lördagar kl. 13—14.

För kvinnor måndagar, onsdagar och fre-

dagar kl. 13—14, tisdagar och torsdagar kl.

1730—1830 samt lördagar kl. 1130—1230.

Rt 11 54 01 .

Läkare (arvode)

Kaiser, Erik, M. l..., f. 92; 33.

Liiåfrnarclt, Per W i l h e l m, M. L., f. 08;

8.

En sjuksköterska (Ca 12) och ett poliklinik-

ln'trä e.

Polikliniken för profylaktisk behandling

av personer, som utsatt sig för venerisk

smittorisk (Nattpoliltliniken)

Sociala husets uthuslänga.

Mottagningstid: varje natt mellan kl. 20—7.

Rt 11 43 55.

Läkare (arvode)

Edén, Gustaf Ra g n a r, M. L., f. 88; 44.

Dessutom två sjukvårdare (Ce l3).

 

Kirurgiska polikliniker

Majorna

Djurgårdsgatan 11 B.

Mottagningstid: vardagar kl. 10—12. Olycks-

fall även andra tider på dagen mellan kl. 9—1 7.

Rt 14 95 63.

Läkare tillika styresman för fristående

poliklinikerna samt kirurg vid Renströmska

sjukhuset

Lundberg, S v e n lvar, M. D., f. 9l; 33.

En sjuksköterska (Ca 12), en kassörska

(Ce 8) och en undersköterska. _

Lundby

Poliklinikcentralen, Gamla Tuvevägen 15.

Mottagningstid : vardagar kl. 10—12. Olycks-

fall även andra tider på dagen mellan kl. 9—1 7.

Rt 22 08 48.

Läkare (arvode)

Norrby, Karl Sven Tyko. M. L., f. 08; 46.

En sjuksköterska (Ca 12), en kassörska,

gemensam med ortopediska kliniken (Ce 8)

och ett sjukvårdsbiträde.  

Redbergst

Ånäsvägen 27.

Mottagningstid : vardagar kl. 10—12. Olycks-

fall även andra tider på dagen mellan kl. 9—17.

R! 15 73 15.

Läkare (arvode)

Thölén, Carl Erland, M. L., f. 05; 49.

En skölerska (Ca lZ), en kassörska (Ce 8)

och ett sjukvårdsbiträde.

Polikliniken för massage och fysikalisk

behandling

Poliklinikcentralen, Gamla

R! 22 94 52.

Mottagningstid: vardagar kl. 1430—1630.

Läkare (arvode)

Tuvevägen 15.

Vakant.

Dessutom två sjukgymnaster (Ca 14, Ce 12)

och två baderskor. Som gemensam personal

med ögonpolikliniken, gynekologpolikliniken

och mödravårdscentralen en kassörska (Ce 8)

och ett sjukvårdsbiträde.

Polikliniken för ortopediska sjukdomar

Poliklinikcentralen, Gamla Tuvevägen 15.

Rt 22 08 48.

Mottagningstid: måndagar till fredagar kl.

1430—1530.

Läkare (arvode)

Olsson, Börje Holger, M. L., f. l0; 50.

Övrig personal gemensam med kirurgiska

pohkhmken i Lundby.

Poliklinikcentralens laboratorium

Gamla Tuvevägen 15. Rt 23 00 78.

Läkare (arvode)

Mårtensson, E r i k Harald, M. L., f. l l; 50.

Dessutom en sjuksköterska (Ca lZ) och ett

sjukvårdsbiträde.

Bårhuset

Lilla Bommens torg. Rt 1537 41.

Obduktionerna utföras av läkarna vid

C_öteborgs stads laboratorium, Sahlgrenska

syukhuset.

_
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Distrikts— och kommunalsköterskor

Fattiga sjuka, som icke kunna själva bekosta läkemedel, erhålla dylika på kommunens be-

kostnad. För att med sjukvård i hemmet tillhandagå obemedlade och mindre bemedlade sjuka

i staden äro anställda l4 distriktssköterskor. Vården lämnas kostnadsfritt åt obemedlade,

varemot mindre bemedlade erlägga viss avgift allt efter råd och lägenhet. Vård genom distrikts-

sköterska förmedlas av Göteborgs sjuksköterskebyrå.

Distriktssköterskorna. som från och med den l april l943 sortera under sjukhus-

direktionen. äro fördelade å l4 distrikt, vilkas omfattning i stort sett sammanfaller med stads-

distriktsläkarnas angivna verksamhetsområden.

Sedan Västra Frölunda den l januari l945 införlivats med Göteborg, bildar detta område

l4:e distriktet. Backa kommun hänfördes vid införlivningen till llzte distriktet.

Vid sammanträde den 23 januari l947 beslöto stadsfullmäktige att fr. o. m. den l januari

s.å. skulle inrättas fem befattningar som kommunalsköterskor. Dessa sköterskor skola mot

viss taxa och efter läkares rekvisition i hemmen utöva sjukvård av samma slag, som lämnas av

privatsköterskor. Vården förmedlas genom sjuksköterskebyrån.

Utgifterna för denna distriktsvård beräknas för 1950 uppgå till l62.048 kr.. inkomsterna

till l4.065 kr. och erforderligt anslag till l47.983 kr.

 

Distriktssköterskor (Ca 12)

I:sta distriktet

Ohlson, l r m a Linnéa Maria, f. 03; (37) 40.

Carlsson, Gerda (G e r d) Viktoria, f. 05;

(45) 48.

2:dra och 3:dje distrikten

Larsson, Tekla, f. 95; (32) 40.

Söåerberg, E l s a Linnéa Sofia, Fru, f. 04;

4:de distriktet

Andréasson, S t ella Andréa Oktavia,

f. 06; (33) 40.

5:te och 6:te distrikten

Algotsson, A n n a-] 0 h a n n a, f. 96; (27)

7:de och 8:de distrikten

Wingren, ln g r i d. f. 99; (32) 40.

9:de och 10:de distrikten

Johansson, R u t h lngeborg, f. 95; (26) 40.  

l1:te distriktet

Svensson, 1 n g r i & Maria, f. 03; 48.

12:te distriktet

Werner, N a n n a Maria Albertina, f. Ol ; 46.

13 :de distriktet

Magnusson, Ru t h Karin Josefina, f. 95:

(26) 40.

Sjöberg, A n n a Alfrida, f. 98; 49.

l4zde distriktet

Nilsson, Hedvig Amanda, f. 98; 45.

Bengtsson, A n nie, f. 98; 45.

Kommunalsköterskor (Ca lZ)

Andersson, A g n e s Elisabet, f. 04; 48.

Christensson, R u t h Hilma, f. 98; 48.

Mexmontan, G e r d a. f. 98; 49.

Nilsson, In g rid, f. 18; 50.

En vakant.

 

Den öppna förlossningsvården

För ombesörjandet av den öppna förlossningsvården hava intill l938 två barnmorskor

varit anställda för Örgryte församling och för stadens vidkommande i övrigt avtal varit in-

gångna med ett antal i staden praktiserande barnmorskor, varigenom dessa mot visst bidrag

från staden förbundit sig att enligt fastställd taxa betjäna barnaföderskor.

Från och med den l januari l938 gälla av riksdagen antagna nya grunder rörande den

öppna förlossningsvården, innebärande i princip, att vården såsom sådan skall vara kost-

nadsfri för varje barnaföderska och bestridas av kommun och stat gemensamt. Bestämmel-

serna härom återfinnas numera i förordningen den 30 juni l943 om anställande av distrikts-

barnmorskor m.m. [ enlighet med nämnda författning finnas anställda två distriktsbarn-

morskor med åliggande att icke blott biträda vid förlossning i hemmen utan även lämna
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förvård åt blivande mödrar och eftervård åt kvinnor. som förlösts i hemmen. samt att i mån

av tid biträda vid mottagningarna å stadens mödravårdscentraler. Dessa barnmorskor hava

anvisats var sitt tiänstgöringsområde inom staden men äro likväl skyldiga att i mån av be-

hov tiänstgöra utom sitt område. Verksamheten regleras genom en av kungl. medicinalsty-

relsen den 20 december l947 godkänd plan för förlossningsvården under åren l948—50.

Den ll februari l943 beslöto stadsfullmäktige, under förutsättning av Kungl. Maizts med-

givande, att siukhusdirektionen skulle utgöra barnmorskestyrelse för staden. Sedan Kungl.

Maizt den 8 iuli l943 bifallit en därom gjord framställning, förvaltar siukhusdirektionen

den öppna förlossningsvården i staden.

Sedan Västra Frölunda den l januari l945 och Backa den 1 januari l948 införlivats med

Göteborg. ombesörjes den öppna förlossningsvården även i dessa områden av nämnda distrikts-

barnmorskor. * '

l staten för år l950 har upptagits ett nettobelopp å l3.530 kr. för bestridande av de

 

med den öppna förlossningsvården förenade kostnaderna.

Distriktsbarnmorskor (Ca l l)

]anvid, D a g rn a r Linnéa, f. 06; 38. Dom-

kyrka, Haga,! Masthuggs. Oscar Fredriks,

Carl Johans, Annedals, Vasa, ]ohannebergs

och Västra Frölunda församlingar. Mottag-

ning: Posthuset, ngerdorffsplatsen, Rt

H B 43 (bost. l4 7l 44).

Fredrickson, Karolina Elisabeth (Lisa),

f._ 9l; 38. Kristine, Gamlestads, Lundby,

Örgryte och Backa församlin ar. Mottag-

ning: Mödravårdscentralen, åamla uve-

vägen 15. Rt 22 94 53, bost. 22 41 05.

Fristående mödravårdscentraler

Den l0 september l938 respektive den ll december l94l godkände kungl. medicinal-

styrelsen siukhusdirektionens framställningar om inrättande av mödravårdscentralernai

Lundby och Redbergslid, vilka öppnades den l november l938 och den 30 september l942.

Mödravårdsstationen i Västra Frölunda har fr. o. m. den 1 november l946 omändrats till

mödravårdscentral med adress posthuset vid ]aegerdorffsplatsen.

Mödravårdscentralerna meddela avgiftsfri vård åt blivande mödrar samt åt nyförlösta

kvinnor under 2—3 veckor efter förlossningen. Dessutom tillhandahålles enligt kungl.

— medicinalstyrelsens bestämmelser recept å vissa skyddsläkemedel, vilka kostnadsfritt erhållas

å apotek. —

i staten för år l950 har upptagits ett nettobelopp å 29.979 kr. för bestridande av ovan-

nämnda verksamhet.

Mödravårdscentraler

Lundby

Poliklinikcentralen, Gamla Tuveaägen 15.

Mottagningstid: måndagar kl. 14—15 och

fredagar kl. 18—19. R! 22 94 53.

Läkare (arvode)

Andersch, Os ka r Paul joachim, M. L.,

f. 05; 49.

Dessutom som gemensam personal för

.denna central samt mödravårdscentralen i

Maiorna en barnmorska (Ca l3) och ett sjuk-4

vårdsbiträde.

Redbergslid

Ånäsvå'gen 27.

Mottagningstid: måndagar och onsdagar kl.  

16——17,30 samt tisdagar och fredagar kl.

15—16,30. R! 15 7315.

Läkare (arvode)

Nygren, Carl E i n a r, f. 09; 49.

En barnmorska (Ca l3) samt ett poliklinik-

biträde.

Majorna

]aegerdorffsplatsen.

Mottagningstid: tisdagar, onsdagar och tors-

dagar kl. 16—1730. R! 141343.

Läkare (arvode)

Iulius, A 5 t r i d, M. L., f. lO; 48.

Dessutom ett poliklinikbiiräde.
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Dunkehallshemmet

(Vänthem för blivande, ensamstående, mödrar)

Traneredsvägen 38. Rt 29 22 90.

Den l7 mars l949 beslöto stadsfullmäktige att till sjukhusdirektionen överföra den kort

förut av drätselkammaren inköpta stadsägan »Dunkehall» i Västra Frölunda för att där an-

ordna ett vänthem för ensamstående blivande mödrar. Såsom gottgörelse i bokföringshän—

seende skulle drätselkammaren gottskrivas 6l.000 kr. motsvarande fastighetens inköpspris.

Vidare har stadsfullmäktige beviljat sammanlagt 70.470 kr. till reparations- och ombyggnads-

arbeten. Hemmet beräknas kunna öppnas i början av l950 och mottaga l3 mödrar eller

blivande mödrar.

Utgifterna för Dunkehallshemmet, vilka äro upptagna i sjukhusdirektionens stat för år

l950, uppgå till | l8.642 kr., inkomsterna till l5.9l6 kr. och erforderligt anslag till l02.726 kr.

Föreståndarinna (Ca l3) Dessutom en kokerska och ett käksbr'tråde,

Parmsten, N a e mi Hermine, f. 95; 50. en gårds/earl-

Folktandvården

Den 2l juni l928 beslöto stadsfullmäktige med anledning av därom den 23 september l926

väckt motion att upprätta och hålla tillgänglig en tandpoliklinik för beredande av billig tand-

vård. Denna poliklinik, vilken är belägen vid Järntorget. öppnades den 20 november l929.

Sedan det visat sig, att polikliniken varit otillräcklig för fyllandet av det behov av tandvård,

för vilken den inrättats, beslöto stadsfullmäktige den l4 januari l932 på förnyad framställ-

ning av hälsovårdsnämnden att under året inom östra delen av staden upprätta och hålla

tillgänglig en tandpoliklinik avsedd att i huvudsak anordnas och drivas som nuvarande tand-

polikliniken vid järntorget. Polikliniken, belägen vid Drottningtorget, Stampgatan 2. öpp-

nades den l9 juli l932. Tillströmningen till dessa båda tandpolikliniker har under senare år

ökat högst väsentligt. Detta har medfört behov av flera tandpolikliniker, och som ett led häri

öppnades den l november l946 ytterligare en tandpoliklinik i posthuset vid ]aegerdorffs-

platsen, som sedermera utbyggts med en mindre filial å Repslagaregatan 7.

Sedan l938 års riksdag beviljat anslag till av landsting eller stad utanför landsting anordnad

allmännelig tandvård (folktandvård), igångsattes inom Göteborgs sjukhusdirektion och Göte-

borgs allmänna folkskolestyrelse utredningar om anordnande av statsunderstödd folktand»

vård i Göteborg. De båda styrelserna avlämnade i slutet av år l939 sina förslag, men dessa

ledde då icke till något stadsfullmäktiges beslut. Den lö april l942 återremitterade stadsfull-

mäktige frågan om folktandvård till sjukhusdirektionen, och sedan direktionen ånyo yttrat

sig, beslöto stadsfullmäktige den 4 oktober l945 att för sin del fastställa en av sjukhusdirek-

tionen framlagd plan för folktandvård i staden och att uppdraga åt direktionen att söka stats-

bidrag. Den 5 april l946 medgav Kungl. Maj:t, att statsbidrag till folktandvård fick utgå till

Göteborgs stad i enlighet med bestämmelserna i gällande folktandvårdsförfattning. Kungl.

medicinalstyrelsen fastställde därefter den 25 april l946 plan för folktandvården i Göteborg.

Enligt denna tillkommer ledningen för verksamheten Göteborgs sjukhusdirektion. och folk-

skolestyrelsen ombesörjer relativt självständigt sin del av verksamheten. Föreståndaren för

centraltandpolikliniken vid Sahlgrenska sjukhuset är tillika chefstandläkare för övriga folktand-

vårdspolikliniker i staden samt inspektör för folktandvården. Centraltandpolikliniken är av-

sedd dels för mera komplicerade fall, som ej lämpligen kunna behandlas å distriktspolikli-

nikerna, dels för sjukhusets patienter. dels ock för folktandvård i övrigt, dock endast i

begränsad omfattning. Tandvården vid övriga stadens sjukhus ombesörjes av personal från
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centraltandpolikliniken. Den l2 juni l947 beslöto stadsfullmäktige. att folktandvården skulle

införas den l juli l947.

Till folktandvården höra nedanstående, under Göteborgs sjukhusdirektion sorterande tand-

polikliniker samt dessutom under folkskolestyrelsen hörande tandpolikliniker, se sid. 2l8.

l samband med införandet av statsunderstödd folktandvård i Göteborg stod det klart för

sjukhusdirektionen, att väsentliga fördelar såväl ur organisatorisk synpunkt som ur vårdsyn-

punkt skulle stå att vinna genom sammanförande av den ortodontiska vården till en för stadens

folktandvård gemensam tandregleringsavdelning under ledning av en särskild chef och med

specialutbildade tandläkare, som uteslutande ägnade sig åt denna verksamhet.

införandet av folktandvård innebar, att systematisk tandvård skulle lämnas jämväl åt för-

skolebarn och elever i läroverk och andra högre läroanstalter. För detta ändamål behövdes

flera tandpolikliniker, och en av dem borde ligga i Vasastaden.

Stadsfullmäktige beviljade den l3 maj l948 erforderliga medel för inredandet av berörda

tandpoliklinik. Kort därefter upptogs polikliniken i den av medicinalstyrelsen fastställda

planen för tillgodoseende av stadens folktandvård.

Tandpolikliniken, belägen å Aschebergsgatan 48, började sin verksamhet den 4 maj l949.

Utgifterna för den av sjukhusdirektionen bedrivna tandpoliklinikverksamheten beräknas

för år l950 uppgå till l.842.807 kr., inkomsterna till 9l3.985 kr., därav statsbidrag 22.060 kr.

och erforderligt anslag till 928.822 kr.

Tandvårdsr'nspektör (arvode)

tillika chefiandläkare för folktandvårdspoliklinikcrna i staden

Osvald, Olof Konrad. f. 03; (47) 48.

Tandpolikliniker

Centraltandpolikliniken vid Sahlgrenska

sjukhuset

' Mottagningstld: för första besök vardagar kl.

lll—12. för återbesök enligt överenskommelse.

R! (växel) 1720 80.

Föreståndare (Gb l9)

Osvald, Olof Konrad, f. 03; (47) 48.

Tandläkare (Ca 34)

Öhman, Karl A lf Egon, f. lö; 48.

En vakant.

Dessutom en tandtekniker (Ca l5), en över-

skölerska (Ca l2), två tandsköterskor (Ca 8),

Ett kirmslihitröde (Cg 8) samt ett sjukvårds-

iträ e.

Polikliniken vid Järntorget

]örniorget 6.

Rådfrågm'ngstid måndagar, onsdagar och fre-

dagar kl. l7,30——18 samt tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. 10—1 I . Öppen vardagar

utom lördagar kl. 8,30—l3 och lÖ—l9, lör-

dagar och dag före helgdag kl. 8,30—14,30

samt sön- och helgdagar kl. lll—ll. R! 14 7880.

Förste tandläkare (Ca 29)

Sjöberg, Karl U n ö, f. 04; 47.  

Tandläkare (Ca 27)

Christiansson, Sig n e lngeborg, f. 04;

(29) 36.

Nordqvist, Mattias (M a t 5) Emanuel,

M. K., f. 99; (29) 38.

Bäckström-Henning, Stina l—l jö r d i s

lngegerd, f. H); (37) 44.

Wattsgård, G ö t e Evert August, f. l5;

(39) 46.

Arneskog, S t i g Einar, f. ll; (45) 46.

Hammarstrand, B e n g t Wilhelm, f. l9; 49.

Wannerskog, inger M a r i a n n e, f. 23; 50.

Dessutom fyra tandläkare (Cg 25), två tand-

tekniker (Ca l7, Ca l5), en kassörska (Ca l0),

en första tandsköterska (Ca l0), l2 landskö-

lerskor (9 Ca 8, l Ce 7, 2 Cg 5), ett polikli-

nikhilräde och ett skrivölträde (Ce 5).

Polikliniken vid Drottningtorget

Stampgatan 2.

Rådfrågningslid måndagar, onsdagar och fre-

dagar kl. l7,30—-l8 samt tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. lll—ll. Öppen vardagar

atom lördagar kl. 8,30-13 och 16—19, lörda-

gar och dag före helgdag kl. 8,30—14,30.

R! 15 50 63, 19 03 22 (växel).

Förste tandläkare (Ca 29)

Wistrand, R a g n a r Lorentz Mikael, f. l0;

(47) 48.
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Tandläkare (Ca 27)

]urell, Junis Karola, i. 07; (3l) 39.

Ottander-Falk, E v a, i. 10; (35) 40.

Löf en, Åke Bernhard, 08; (40) 4l.

Rö jer-Hammarskjöld, Ed i th, ?. B;

(43) 47.

Horney, T 0 r k e l, i. 00; (45) 48.

anitlanlariannmi 2l;(47) 50.

Tandläkare (Ca 26)

Nilsson, i n g r i d Maria, i. 20; 48.

Holtsberg, B o Ragnar, i. l4; 48.

Dessutom två tandläkare (Cg 25), tre tand-

tekniker (2 Ca W, 1 Ce l4), en första tand»

sköterska (Ca l0), en 8kassörska (Ca l0), l4

tandsköterskor (9 Ca8 Ce 7), två poli-

klinikbiträden och ett skrivbiträde.

Polikliniken i Majorna

]argerdorffsplatsen.

Rådfrågningstid : måndagar. onsdagar och fre—

dagar kl. 17,30—18 samt tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. 10—1 1. Öppen vardagar utom

lördagar kl. 8,30—13 och 16—19. lördagar

och dag förelåzelgdag kl. 8,30—14,.30

1053.

Förste tandläkare (Ca 29)

Amylon, Nils, i. 05; 48.

Tandläkare (Ca 27)

Runge, K a rl Ott o, i. 08; 48.

Öhman, l s a Gunnel, i. 17; 48.

Edlund, K a rl johan, t. 00; 50.

Tandläkare (Ce 26

Falk, S v e n August, i. 04; 48.

Lundstedt, Rut E v a Margareta, ?. 23; 48.

Dessutom en tandläkare (Cg 25), två tand-

tekniker (Ca l7, Ce l4), en första tandskö-

terska (Ca l0), sex tandsköterskor (3 Ca8,

2 Ce 7, l Cg 5), en kassörska (Ca l0) och ett

poliklinikhitra'de.  

Polikliniken i Vasastaden

Aschehergsgatan 48.

Rädfrägningstid för tandregleringsfall man-

dagar, onsdagar, fredagar och lördagar kl.

10— 11 samt tisdagar och torsdagar kl. 14— 15.

ppen vardagar utom lördagar kl. 8,30— 11,30

och 12,30— 16,30, lördagar kl. 8,30— 13,30.

Rt 16 07 23.

Föreståndare (Cb 16)

Ohlsson, Å ke Anders Georg, ?. 04; 49.

Tandläkare (Ca 34)

Kling, A n n a Margareta Birgitta, i. 09; 49.

Sjöholm, E 1 n a Karin Margareta, f. 04; 49.

Tandläkare (Ca 27)

Florén, l n ga Birgitta, (. 03; 49.

Lindgren, M a r g i t Eivor Louis, i. 13; 49.

Osvald, Hanna G u n n y, i. 04; 49.

Dessutom tre tandläkare (2 Cg 32, l Cg 25)

en tandtekniker (Ca l5), en första tandskö-

terska (Ca l0), l lC tandsköterskor (3 Ca8,

Ca 7, 4 Cg5,l Cg 4), en kassörska (Cg 8)

och ett poliklinikbiträde.

Polikliniken' i Lundby

Poliklinikcentralen, Gamla Tuvevägen 15.

Rådfragningstid måndagar, onsdagar och fre-

dagar kl. 1730—18 samt tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. 10— 11. Öppen vargagar utom

lördagar kl. 830 13 och 16— 19 lördagar

och dag före helgdag kl. 8,—30 14,30.

Rt 22 94 54.

Förste tandläkare (Ca 29)

Lergin, E i n a r Måns, i. l0; 50.

Tandläkare (Ca 27)

Hyvärinen, H e r t t a, i. lO; 50.

Göthson, 1 n g e r, i. l8; 48.

Dessutom två tandläkare (Cg 25), en tand-

tekniker (Ca l5), en första tandsköterska

(Ca l0), lem tandsköterskor (lCa 8, l Ca 7,

2 Cg 5, l Cg 4), en kassörska (Cg 7) och ett

sjukhusöiträde.

Lillhagens sjukhus

Hökälla i Säve socken._ Besökstid kl. 1230—1330. Förfrågningstid pr telefon angående sjuka

kl. 1230—1330. Rt (växel) 660220.

Vården av psykiskt sjuka är i vårt land i första hand en statens angelägenhet. Den rådande

bristen på vårdplatser för dessa sjuka å de statliga anstalterna tvingade dock redan tidigt

kommunerna, framför allt de större städerna, att anordna särskilda avdelningar för vård av

denna art å sina iörsöriningsinrättningar. Sådana avdelningar funnos såväl i den äldre fattig-
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vårdsanstalten vid Drottningtorget som å Gibraltar (nuvarande Vasa sjukhus). Det allt större

antalet vårdbehövande tvingade efter hand fattigvårdsstyrelsen att vidtaga anordningar, vilka

icke voro förenliga med vården av de psykiskt sjuka. Sedan inspektören för rikets sinnessjuk-

vård upprepade gånger framhållit vissa missförhållanden. ingick fattigvårdsstyrelsen den 27

september l900 med en skrivelse till stadsfullmäktige med anhållan, att vården av de psykiskt

sjuka skulle skiljas från fattigvården och i stället inordnas under hälsovårdsnåmnden.

Sedan olika betänkanden i ärendet avgivits, beslöto stadsfullmäktige den 30 november

l905, sedan överenskommelse därom träffats med staten, att vid dess hospital på Hisingen.

nuvarande S:t Jörgens sjukhus, låta uppföra en upptagningsanstalt för vård av akut sinnes-

sjuka för i Cöteborg hemortsberättigade personer, som enligt läkarintyg voro i trängande

behov av hospitalsvård. Anstalten, som togs i bruk år l909, nedlades den l januari l934.

i enlighet med ett mellan Kungl. Maj:t och kronan, å ena sidan, samt Göteborgs stad. å

andra sidan. i december l925 träffat avtal angående stadens övertagande av all dess sinnessjuk-

vård kom denna vård att bliva en uteslutande stadens angelägenhet. Detta avtal föranledde

stadsfullmäktige att den 16 juni 1927 besluta uppförande av ett sjukhus för psykiskt sjuka å

stadens egendom Hökälla i Säve socken. Ett område av 65,69 har ställdes därvid till sjukhu-

sets förfogande. Av detta område utgjordes l8,54 har av åker, 6,l har av tomtmark och träd-

gård, 40,05 har av skogsmark m.m. och återstoden av betesmark och vatten. Av området dispo-

neras för närvarande omkring l5.5 har som kultiverad park, 29 har som vildpark och 4 har som

ekonomiträdgård. Enligt förslaget skulle å stadens sinnessjukhus, benämnt Lillhagens sjukhus

för psykiskt sjuka, kunna beredas plats för 900 patienter (420 män och 480 kvinnor) av allmän

klass och med ekonomiavdelningar tillräckliga för en ökning av platsantalet med 25 %. Som

komplement till detta centralsjukhus beslöto stadsfullmäktige den 24 april l930 att låta upp-

föra en upptagningsanstalt med plats för l00 patienter. Sedan stadsfullmäktige emellertid

den 2l maj l93l beslutat, att en dylik upptagningsanstalt icke skulle uppföras vid Lillhagen,

beslöts av samma myndighet den l7december l93l. att vid nämnda sjukhus skulle uppföras

tvenne intagningspaviljonger med 15 platser vardera. Enår ytterligare behov av vårdplatser

i synnerhet för kvinnor förelegat, hava stadsfullmäktige den 28 januari 1932 fattat beslut

om inredande av ytterligare 33 platser för halvoroliga kvinnliga patienter ävensom den 9

mars l933 beviljat ett anslag av ”2.000 kronor för uppförandet av en paviljong för frigående

kvinnor. Vidare beviljade stadsfullmäktige den l4 juni l934 ett anslag å 398.800 kr. för

uppförande av ännu en paviljong, inrymmande tvenne vårdavdelningar för tillhopa 62 lugna

kvinnor jämte arbetssalar för kvinnoavdelningarna ävensom lokaler för laboratorier, ljus- och

massagebehandling samt tandbehandling. Vid sjukhuset har en betydande överbeläggning

varit rådande under de senaste åren. Under år l938 vidtogs därför åtgärder för avhjälpande

av den mest besvärande platsbristen. På framställning av sjukhusdirektionen beviljade stads-

fullmäktige den l6 juni l938 anslag på respektive 94.200 kr. och 33.600 kr. för anordnande

av två nya vårdavdelningar. Den ena avdelningen med 49 platser anordnades i reservut-

rymmen uti blockbyggnaden för lugna och halvoroliga män å Lillhagens sjukhus. och den

andra. avsedd för 4l kvinnliga patienter, inrymdes i stora manbyggnaden å Lärjeholm, vil-

ken byggnad av drätselkammaren upplåtits till sjukhusdirektionen. ifrågavarande avdelningar

hava tagits i bruk den 28 februari l939. Den 20 september l940 godkände Kungl. Maj:t

ytterligare en Vårdplats i avdelningen för oroliga kvinnor och den l5 maj l942 sju vårdplatser,

varav fem i avdelningen för halvoroliga kvinnor, en i paviljongen för frigående kvinnor och

en i intagningspaviljongen för kvinnliga patienter. Den l2 februari l943 godkände Kungl.

Maj:t ytterligare 2l platser, varav sex i avdelningen för halvoroliga kvinnor, fyra i block-

byggnaden för lugna och halvoroliga män, tio i avdelningen för oroliga män och en i intag-
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ningspaviljongen för manliga patienter. Platsantalet vid Lillhagens sjukhus är nu 59l för

män samt 576 för kvinnor eller tillhopa l.l67.

Lillhagens sjukhus öppnades för partiell beläggning den lö november l932. i det att då

påbörjades successiv överflyttning av manliga, i staden hemortsberättigade patienter från

såväl statens sinnessjukhus som från sinnessjukavdelningen å dåvarande Vårdhemmet Gibral-

tar. Under år l933 fortsatte överflyttningen av patienter, så långt tillgång på platser vid

sjukhuset medgav. Alla i Göteborg hemortsberättigade personer, vilka vårdats å statens

sinnessjukhus och enligt avtalet skulle hemtagas. hade vid utgången av år l933 överflyttats

till Lillhagens sjukhus. Samtliga de å Gibraltar vårdade sinnessjuka hava sedermera över-

flyttats till sjukhuset.

Vid årsskiftet 0349—50 var Lillhagens sjukhus belagt med 6l3 män och 566 kvinnor eller

tillhopa l. l 79 patienter.

Utgifterna för Lillhagens sjukhus, vilka upptagas i sjukhusdirektionens stat. beräknas för

l950 uppgå till 5.560.9l4 kr. och inkomsterna till 5.362.980 kr., varav 3.080.000 kr. utgörå

statsbidrag. Erforderligt anslag å skattestat uppgår sålunda till l97.934 kr.

Beträffande åtgärder för vården av sjuka, lidande av sinnessjukdom i tidigare stadier, se

under Sahlgrenska sjukhuset samt beträffande vården av sjuka, behäftade med sinnessjukdom

 

i lindrigare former, se under Thamstorps vilo- och centralhern.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. l53.

Överläkare tilll/ea styresman (Cb l7)

Mottagningstz'd kl. 1230—1330.

Hedenberg, S v e n johannes. M. D., f. 88;

(33) 39.

Överläkare (Cb l7)

Mottagningslid kl. 1230—1330.

Sjögren, Per Vilhelm Hakon, M. l...,

f. 98; 40.

White, john G a y l e r, M. l..., f. 02; 49.

Förste läkare (Ca 34)

Ahldin, C ö st a Harald, M. L., f. 03; 4l.

Laestadius, T 0 r s t e n, M. l..., f. 03: (40) 47.

Öhrstrand-Granen, Ann-Marie, M. L.,

f. IO; (47) 49.

Andre läkare (Ca 32)

Fagerberg-Norinder, Boel Tua

Marie, M. l..., f. l3; (47) 49.

Grubb-Laurell, B a r b r 0. M. l..., f. l7; 49.

Kågeby, Bror Tage l.. e n n a r t, M. L.,

f. l6; 50.

lng-

Underläkare (Ce 30)

Kindberger, Bj ö r n Arne, M. l..., f. 21:50.

Två vakanta.

 

 

Avdelm'ngsföreståna'arinner (Ca l8)

Mollagningstid kl. 1230—1330.

Larsson, G u n n i Sara Katarina, f. 97; 32.

Böös, C e r t r u d, f. 03; 32.

Westerlund,K a ri n Brita Elisabeth, f.02;32.

Bitr. audelningsföreståndarinnor (Ca l5)

Iojlagåeäåon' Anna Maria (A n n-M a ri e),

Nilssoxi, Anna Ellen Margareta. (C r e t a).

f. 05:49.

Bergström, Anna Sigrid Kristina, (A n n a-

S t i n a) f.0 4.9

Pettersson, A6n n a3ll/Iathilda, f. 08; (44) 49

Apoteksföreståndarinna (Ca l5)

Olausson, N o ra, f. 06; (37) 49.

Bitr. apoleksföreståndarinna (Ca l2)

Vakant.

Dessutom 26 överskålerskor (Ca lZ), en

laboratoriesköterska (Ca l2), 20 bitr. sjuk-

sköterskor (Ca l0), l9l sköterskor. 85 sjuli—

vårtlare och l3 sjukvårdsöilräden.

Syssloman (Ca 26)

Mollagm'ngslirl kl. 1230—1330.

Lindblom, Man ne Robert. f. 94: 36.

Sysslomansassistenl (Ca l9)

Stendahl, Frans Rudolf Lasse, f. 99;

(36) 48.
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Kuratorer (Ca l7)

Svenson, Ragnhild Charlotta, f. 98; 42.

Grill, lngrid Margareta. f. l3; 49.

Kurator (Ce l6)

Redberger, l n g e b 0 r g Rachel, f. l8; 48.

En kontorsskrivare (Ca l5), en kassörska

(Ca l3). en kontorist (Ca l3), två kontorister

(Ce lZ, Cg lO), två kanslibiträden (Call,

Cg 8), ett kontorsbiträde (Cg 5), ett skrivbl-

1räde (Ca 6) och två skrivbilräden (Ce 5, Cg 3).

Fyra förste maskinister (Ca l7), sex eldare.

sju reparatörer och en kollämpare.

En förrådsfäreståndarinna (Ca l2). ett för-

rddsbiträde.

En käksföresta'ndarinna (Ca l8). två bitr.

köksfäreståndarinnor (Ca l 3, Ca 8), fyra kokers-

kor, två manliga köksbiträden, ll kvinnliga

käksöitråden, två kökselever, ett första serve-

ringsbiträde, fyra serveringsbiträden.

En tvåtlföreståndare (Ca l 4), en maskintvät-

tare, en strykerska, ll kvinnl. tvältåiträden.

En trädgårdsmästare (Ca l 7), ett trädgårdsbi-

träde, två trädgårdsarbetare, två trädgårdsele-

 

ver.

En skräddare (Ca l4), en snickareförman

(Ca l5), tre snickare. två skomakare (l Ca l4),

två tapetsörer (l Ca l4), tre målare, en hand—

aråctsföreståndarinna (Ca l4), en arbets-

terapeut (Ce l2), två väverskor, fyra söm—

merskor.

En vaktmästare (Ca l3), en chaufför. fyra

transportarbelare, en renhå ningsarbetare,

en yttre nalluakt, en yttre portvakt (arvode),

två telefonister (Ca 8), fem sjukhusbilräden.

Predikan! (arvode)

Levén, G u n n a r Edvard, Komminister,

f. Oi, 43

Organist (arvode)

Wallenskog, Hugo ln gva r, f. 26; 49.

Förste maskinmäslare (Ca Zl)

Kvarnström, B r o r Gabriel, f. 99; 40.  
Renströmska badanstalterna

Badanstaltema äro öppna vardagar kl. 10—19,30. Kamrerarekontoret klaga Östergata 6.

Kontorstid kl. 9—16,30. lördagar kl. 9—14. Rt 138182. 13 7347.

Det första offentliga varmbadhuset i Göteborg uppfördes, så vitt det är känt. är l802 å

Surbrunnsområdet, nedanför nuvarande Kungsgatans västra del och bastionen Carolus Rex.

men nedlades år l835. År l825 inrättades ytterligare ett varmbadhus i Örgryte (nedlagt l839)

och år l830 ett vid Skeppsbron (nedlagt l856). År l858 öppnades en badhusavdelning i

brunnshuset i Brunnsparken. Denna byggnad nedrevs år l879. Ungefär samtidigt med

sistnämnda badhus fanns ock ett å S:t Eriks torg, vars drift nedlades år l874.

Vid första utdelningen ur Renströmska fonden år l87l anslogo stadsfullmäktige medel

till uppförande av en offentlig tvätt- och badanstalt i Västra Haga, som jämväl uppfördes

och togs i bruk år l876. År l903 ödelades tvätt- och badinrättningen av en eldsvåda. Efter

utredning beslöto stadsfullmäktige i maj l904 att på förutvarande tomten låta uppföra en

ny badanstalt inrymmande förutom förut befintliga badformer även simbad. Samtidigt be-

slöts att icke återuppföra den förutvarande allmänna tvättinrättningen, vilken förut drivits

gemensamt med badanstalten. Badanstalten har sedermera upprepade gånger utvidgats och

moderniserats, senast i samband med beslut av stadsfullmäktige år l93l och l932. De

efter hand uppkommande överskotten från denna badanstalt, vilka hela tiden förvaltats för

sig, ha möjliggjort uppförandet av filialbadinrättningar i olika stadsdelar. Sådana öppnades

år l892 i Majorna, år l9l0 i Olskroken och år l9l5 i Lundby. Tidvis ha emellertid även

efter de Renströmska badanstalternas tillkomst privata sådana företag förekommit.

Under år l936 hava stadsfullmäktige beviljat ett lån på 2.040.000 kr. för ombyggnad av

Renströmska badanstalten i Haga. Med ändring av förenåmnda beslut hava stadsfullmäktige
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år l939 bestämt att för en beräknad kostnad av" högst 3.460.000 kr. låta uppföra en ny bad-

anstalt i stadsdelen Haga. Beslutet att uppföra den nya badanstalten i Haga återkallades vid

sammanträde den l6 juni 1949, då nytt beslut fattades av stadsfullmäktige att för en beräknad

kostnad av 7.600.000 kr. låta uppföra ett kombinerat inom- och utomhusbad öster om Skåne-

gatan och söder om kommunala mellanskolan. Kostnaderna skulle delvis bestridas av det

med Kungl. Maj:ts tillstånd redan upptagna lånet, dels med bidrag av tipsmedel och dels

medelst lån å 500.000 kr. att upptagas i l950 års stat. Återstående belopp skall med fördelning

å fem år utgå av uttaxerade medel med lika belopp för varje år.

Styrelsen för Renströmska badanstalterna består av sju ledamöter, vilka utses av stadsfull-

mäktige för två år i sänder. Stadsfullmäktige utse därjämte två revisorer med suppleanter.

Reglemente för styrelsen för Renströmska badanstalterna, antaget av stadsfullmäk-

tige den lö februari l9l l med ändring den ll januari l923, och den 29 november l945.

 

Styrelse

Henrikson, Carl T 0 r s t e n, Redaktör,

Stadsf., f. 06; led. 44—50, Ordf. 47-—.

Eriksson, C a r l Algot, Tullkontorist, f. 98;

led. 47—50, 1). Ordf. 49—-—.

Börjeson, F i li p lsidor, Tryckeriföre-

ståndare, f. 94; suppl. 28, led. 32—50,

Kassaf. 49.

Engström, A l g 0 t Edvin, Typograf, f. 90;

(35) 36——-50.

Grönvall, N ils Johan, Brandchef, f. 97;

42—50.

Åwall, P e r-U n o, Köpman, f. l4; 47—50.

Lundh, Lars Å k e, Redaktör, f. 09; (47)

49—50.

Suppleanter

Olson, Eric Gustav, f. d. Ombudsman,

f. 83; 36—.

N?;berg, T h u r e, Handelsresande, f. 02;

Hansson, Erik Vendel, Avdelningschef,

' f. 07; 49—.

Revisorer

Svensson, Bernhard H a r r y, Expeditör,

f. 99; 48—.

Nilsson, C u s t a f Albin, Pannbyggare,

f. 08; 49—. —

Suppleanter

Gustafson, Sven Harry, Bankkamrer,

Riksdagsman. f. ll; 4 .

AcåglfsonJ 0 h a n Alfred, Tillskärare, f. 88;  

Sekreterare

Frick. E rik, ]. K., Advokat, f. 04: 33.

Kamrer (Ca 27)

Rt 138182.

Hermansen, Sten Hugo, f. 9l; 34.

Assistent (Ca 20) _

Rt 13 73 47.

Ångaren, A n t h 0 n y Paul Edvard, f. 03;

4 .

Kassörska (Ca l3)

Rt 138182.

Haglund, B a r b r o Hilda Christina, f. l9;

(42) 44.

Dessutom ett skriv- och kontorsbiträde

X(Ce 7).

Maskinmästare (Ca 20)

Rt 138187.

Thompson, Be rt il Marino, f. 05; 48.

Förrådsföreståndarinna

johansson, Ai n a Hermine, f. 12; (46) 48.

Dessutom äro anställda tre fitiatförestån-

dare, sex bitjettkassörskor (4 (33.8, 2 Ce 6),

tre extra öitjettkassörskor, två förste repara-

törer, tre eldare, en snickare, tre förrådsbi-

träden, en första maskintvätterska, fyra tvät—

terskor, sex tvättöiträden (2 manl., 4 kvinnl.),

tre kostympresserskor, två gårdskarlar, sju

städerskor samt badpersonal (35 manliga och

24 kvinnliga). Hela personalen vid bad-

anstalterna såväl ordinarie som extra uppgår

till l09 personer.
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4. Styrelser och institutioner för undervis-

ning, allmän kulturell verksamhet och

fysisk fostran

Folkskoleväsendet

Sedan folkundervisningen i Göteborg i över 200 är frivilligt, ehuru mycket ojämnt, betiänats

av enskilda skolinrättningar och filantropiska stiftelser. såsom Tyska skolan (upprättad l625).

Barnhusets skola 0737) och Willinska fattigfriskolan (l767). blev det genom folkskolestadgan

av år l842 föreskrivet, dels att i varje församling borde finnas minst en folkskola med veder-

börligen godkänd lärare, dels att alla i skolåldern varande barn skulle >>i skolan sig inställa».

Det ålades skolrådet (skolstyrelsen) att vaka däröver, att alla skolpliktiga barn komme i åt—

njutande av undervisning antingen i folkskola eller på annat sätt

Göteborgs stads första lagstadgade folkskolor inrymdes i redan befintliga, ehuru ej i stadens

ägo varande skolhus. Ett av dessa var t. ex. det år l8l7 uppförda, vid Skolgatan nr 22 i Östra

Haga belägna annexet till Willinska skolan. Det äges och brukas ännu—ehuru tillbyggt och

förändrat -— av stadens folkskoleväsen.

De första folkskolorna efter l842 voro församlingsskolor. Men några bestämda territoriella

församlingsgränser funnos icke härstädes före l883. Därigenom försvårades i hög grad

en effektiv kontroll över skolgången. Av detta och andra skäl samlade sig snart folkundervis-

ningens vänner med stor enhällighet kring önskemålet att folkskoleväsendet borde bliva en

kommunens gemensamma angelägenhet, oberoende av den kyrkliga församlingsindelningen.

Församlingarna siälva giorde framställning hos Kungl. Maizt i detta syfte.

Genom kungl. brev av den ll december l857 överläts åt en stadens allmänna folkskole-

styrelse »att över stadens folkskoleväsende hava högsta uppsikten och därpå utöva all den

makt, som gällande författningar giva församling och dess skolstyrelse». Det blev därigenom

allmänna rådstugan och snart stadsfullmäktige i stället för de olika församlingarnas kyrko-

stämmor, som fingo beslutanderätt, särskilt över folkskolans budget.

Stadens allmänna folkskolestyrelse, som började sin verksamhet l858, skulle enligt nämnda

kungl. brev bestå av ”stadens pastorer» (kyrkoherdarna eller deras ställföreträdare) såsom

självskrivna och därjämte av minst sin på allmän rådstuga (sedermera av stadsfullmäktige).

efter förslag av allmänna folkskolestyrelsen, för ett år i sänder valda medlemmar. Nämnda

föreskrift fortfor att gälla intill utgången av l9l0. På huvudsaklig tillstyrkan av folkskole-

styrelsen och efter beslut av stadsfullmäktige blev för Göteborgs folkskoleväsen från och

med l9ll lagen av den 25 juni l909 (sedermera ersatt med lag den 6 juni l930) angående

skolväsendet i vissa städer gällande. Denna lag bygger i väsentliga delar på samma grund-

princip som det kungl. brevet av l857 rörande folkskoleväsendet som en >>gemensam ange-

lägenhet, vilken staden som kommun har att vårda». Från stadgandena i denna lag gjordes

emellertid för Göteborgs vidkommande vissa avvikelser i fråga om folkskolestyrelsens sam-

mansättning. På framställning av stadsfullmäktige förordnade Kungl. Maj:t den Zl oktober

l9l0, att folkskolestyrelsen i Göteborg skall utgöras av tre av stadens kyrkoherdar (med

två suppleanter), valda av domkapitlet, samt av ett jämnt antal ledamöter, minst fiorton

och högst tiugo, utsedda av stadsfullmäktige bland stadens vid stadsfullmäktigeval röstbe—

rättigade invånare. Stadsfullmäktige bestämde den 8 december l920, att antalet valda

medlemmar tillsvidare skulle utgöra 20, valda för fyra är i sänder. ]ämlikt lag om skol-
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styrelse i vissa kommuner den 6 juni l930, enligt vilken samtliga ledamöter skola utses

av stadsfullmäktige, med rätt för domkapitlet att utse en representant att deltaga i över-

läggningarna, har stadsfullmäktige den 8 januari l93l fastställt antalet ledamöter i folk-

skolestyrelsen till Zl. Nuvarande ledamöter äro valda för perioden l948—5l. Av stads-

fullmäktige utses däriämte årligen fem revisorer med fem suppleanter för granskning av

folkskolestyrelsens räkenskaper och förvaltning.

Efter beslut av stadsfullmäktige den l mars l945, vilket beslut fastställts av Kungl. Maj:t

den 22 iuni l945, är stadens folkskoleväsen fr. o. m. läsåret l945/46 anordnat med samman-

lagt åtta obligatoriska årsklasser. av vilka sex tillhöra den egentliga folkskolan och de två

sista utgöra första och andra årskursen av folkskolans högre avdelning. För elever. som önska

fortsätta sin skolgång i folkskolan, finnas dessutom anordnade en tredje och fjärde årsklass

(klasserna 9—l0) av högre avdelningen.

Genom kungl. kungörelsen av den l7 november l905 är stadgat, att lärarkåren vid folk-

skolorna äger utse en representant (iåmte en suppleant för denne) att närvara vid folkskole-

styrelsens sammanträden med rätt att enligt folkskolestadgan deltaga i styrelsens överlägg-

ningar men ei i besluten. Rätt att utse representant i folkskolestyrelsen tillkommer jämväl

fortsättningsskolans lärarkär.

Ända från l858 har styrelsens olika arbetsuppgifter, åtminstone förberedelsevis, behandlats

av särskilda avdelningar, numera kallade nämnder, vilkas huvudsakliga arbetsområde fram-

går av namnet. Undervisningsnämnden, förut kallad pedagogiska avdelningen. förvaltnings-

nämnden, förut benämnd ekonomiska avdelningen, samt hälso- och sjukvårdsnämnden (den

sistnämnda inrättad l9l7) bestå uteslutande av ledamöter i folkskolestyrelsen och ha sina be-

fogenheter bestämda i förenåmnda lag av den 6 iuni l930. Fortsättningsskolenämnden, som

tillkom l920, väljes även, liksom de tre förut uppräknade nämnderna, av folkskolestyrelsen.

De 5. k. skolnämndema. som organiserades l892 i samband med överlärareinstitutionen. ha

sitt verksamhetsområde förlagt till det överläraredistrikt, för vilket de av folkskolestyrelsen ut-

setts, bl. a. för övervakande av skolgången samt prövning av ansökningar om deltagande i skol-

måltider och fri tandvård åt skolbarn. Av medlemmarna skall minst en (ordföranden) vara med-

lem av allmänna folkskolestyrelsen. Skolnämnderna, en för varie äverlåraredistrikt samt

en för hiälpskolan, utgöra liksom överlärarebefattningarna organ för decentralisationen inom

skolans förvaltning.

i förenämnda kungl. brev av den l ! december l857 ingår som en av dess nio huvudpunkter

antagandet av en kommunal folkskolinspektör med uppdrag att närmast under folkskole-

styrelsen utöva ledningen och tillsynen över stadens folkskolor. Detta hans huvudåliggande

ingår fortfarande i hans instruktion. Folkskolinspektören förordnas i stadgad ordning

av folkskolestyrelsen för fem år i sänder. Stadens folkskolor hava tidigare varit underkastade

inspektion även genom statens folkskolinspektör. På grund av kungl. kungörelsen den 9

oktober l9l4 angåénde inspektion av folkskoleväsendet i stad, som ej deltageri landsting,

befriades genom Kungl. Maj:ts beslut av den 22 januari l9l5 Göteborgs folkskolor tillsvidare

från sådan inspektion. Statens folkskolinspektör har dock att granska och vitsorda skol-

styrelsens ansökningar om statsbidrag och äger i övrigt allt efter behov taga kännedom om

de läroanstalter, som denna hans verksamhet avser.

Den sedan år l937 försöksvis inrättade amanuensbefattningen förvandlades från den l juli

l943 till en kommunalt avlönad heltidstjänst. Efter beslut av stadsfullmäktige benämnes

denna fr. o. m. den l september l948 expeditionschef. Frånsett inspektionsskyldighet torde

arbetsuppgifterna för expeditionschefen motsvara en andre folkskolinspektörs åligganden,

vartill kommer, att med tiänsten förenats uppdraget att vara sekreterare hos folkskolestyrelsen.
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Vid sidan av stadens folkskolinspektör äro för speciella grenar av undervisningsarbetet

särskilda ledare och rådgivare anställda, nämligen en gymnastikkonsuleni, en slöjdkonsulent

(för gosslöjd), en handarbetskonsulent (för flickslöjd) och en skolkökskonmlent, dessutom en

överlärare för hjälpslzolan (för efterblivna barn) som tillika är föreståndare för labiologi- och

artikulaiionsklasserna (för lomhörda och med talfel behäftade). i spetsen för skolbiblioteken

och som föreståndare för folkskolornas centralbibliotek står en på viss tid förordnad biblio-

tekskonsulent vilken, liksom övriga ovan nämnda föreståndare och konsulenter, tillika är

lärare med bestämd undervisningsskyldighet i folkskolan.

Genom beslut av stadsfullmäktige den 25 augusti l949 har vid Göteborgs folkskolor fr. o. m.

den l januari l950 inrättats en befattning som Skolpsykolog med huvuduppgift att närmast

under folkskolinspektören och i samarbete med Göteborgs stads barnpsykiater utöva led-

ningen av den skolpsykologiska verksamheten vid stadens folkskolor samt att verkställa under-

sökningar och utredningar av pedagogisk, psykologisk och administrativ art. _

Fr. o. m. den l juli l948 är staden uppdelad i B överläraredistrikt, varjämte hjälpskolan

bildar eget distrikt. I spetsen för vart och ett står en överlärare, förordnad av folkskolestyrelsen

för tre år i sänder. Överläraren har enligt sin instruktion att utöva den närmaste ledningen av

skolorna inom det distrikt, vid vilket han är anställd. Om, såsom vanligt är, flera skolhus

finnas inom ett överläraredistrikt, utses för tre år i sänder tillsynslärare, där ej överlärare är

stationerad. Tillsynslärare övervakar bl.a. den yttre ordningen, vården om fastighet, inven-

tarier och skolmateriel i sitt skolhus. Överlärare och tillsynslärare tjänstgöra tillika som lärare.

För folkskolans hälsovård ha sedan l895 varit anställda Skolläkare, nu lZ till antalet, för

egentliga folkskolan. Göteborgs stads barnhygieniker är tillika skoläverläkare. l varje över-

läraredistrikt är anställd en eller två skolsköterskor som skolläkarens biträden. Fr. o. m. l938

äro dessutom anställda tvenne undersökningsläkare för öron-, näs- och halssjukdomar. Där-

jämte ha inrättats medicinska rådgivningsbyråer, sedan år l9Zl för hållnings- och rörelse-

organen, sedan år l938 för talfel och sedan år l933 för uppfostringsfrågor, den senare år l947

omorganiserad enligt de statliga bestämmelserna om psykisk barna- och ungdomsvård.

Folkskolornas iandpolikliniåer började förberedas l903 och räkna som sitt egentliga begyn-

nelseår l908. Centralpolikliniken är förlagd till Sociala huset. År l926 inrättades nya polikli-

niker i Lindholmsskolan för barnen i Lundby och i Ånässkolan för barnen i Redbergets över-

läraredistrikt, år l93l i Nordhemsskolan för barnen i Nordhems— och Oscar Fredriksdistrikten.

år l932 i Kungsladugårdsskolan för barnen i Carl johans- och Kungsladugårdsdistrikten. år

l939 i Böskolan för barnen i Örgrytedistriktet, år l94l i Nylöseskolan för barn i Nylöse-

distriktet, är l945 i Dalaskolan för barn i Frölundadistriktet, år l948 i Bräcke- och Backa-

skolorna för barn i Lundby samt år l949 i Torpaskolan för barn i Torpadistriktet. Genom

beslut av stadsfullmäktige den lZ juni 1947 infördes statsunderstödd folktandvård i staden,

varvid skoltandpoliklinikerna inordnades i den för folktandvården fastställda organisationen.

Folktandvårdsverksamheten tog sin början fr. o. m. höstterminen l947 enligt plan, som fast-

ställdes av medicinalstyrelsen redan den 25 april l946. Folkskolans tandpolikliniker ledas av

en föreståndare. '

Fr. o. m. läsåret l936—37 finnes upprättad en skola för bildbara sinnesslöa barn (externat).

vilken efter beslut av skolöverstyrelsen är godkänd såsom centralanstalt för Göteborgs stad

enligt lagen den 30 juni l944 angående undervisning och vård av bildbara sinnesslöa. Folk-

skolestyrelsen fungerar som lokalstyrelse för densamma. Hjälpskolans överlärare är skolans

föreståndare. Vid externatet finnes anställd särskild skolläkare. Barnen äro uppdelade på

fyra avdelningar med var sin lärarinna. I anslutning till skolan är sedan läsåret l947—48 på
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försök anordnad en arbetshemsklass för äldre f. d. elever, delvis motsvarande arbetshem vid

sinnesslöanstalt.

Understödsverksamfieten enligt & 49 i folkskolestadgan handhaves sedan år l937 av en av

folkskolestyrelsen tillsatt delegation (se sid. lSl). Understöd utgår endast i form av bekläd-

nadshjälp. Anslag härtill för år l950 utgör l00.000 kr.

Skolmåltidsverksamheten vid Göteborgs folkskolor, som tidigare ombesörjts av föreningen för

barnbespisning och skollovskolonier, har fr. o. m. den l januari l942 övertagits av folkskole-

styrelsen, som för verksamhetens bedrivande utsett ett arbetsutskott (se sid. l96). För skol-

måltidsverksamheten åtnjutes sedan den l juli l946 statsbidrag enligt härför utfärdade sär-

skilda bestämmelser.

Folkskolestyrelsens centrala expedition, har sedan år l892 handhafts av styrelsens kamrerare-

kontor. Till" hjälp åt folkskolinspektören inrättades sistnämnda år en kamrerarebefattning

och en befattning som byggnadsinspektor, sedermera benämnd byggmästare. Efter beslut

av stadsfullmäktige den 26 augusti l948 genomfördes fr. o. m. år l949 en omorganisa-

tion av den centrala förvaltningen för stadens folkskolor. Den administrativa och ekonomiska

förvaltningen ställdes därvid under ledning av en ekonomidireletör med en byggnadscfref som

chefstjänsteman för byggnadsärendenas handläggning. Vissa av kamrerarens åligganden

överfördes på en ekonomisekreterare, varjämte städning och renhållning av skolorna ställdes

under ledning och kontroll av en städningsinspektör.

Under folkskolestyrelsens förvaltning stå donationer till ett sammanlagt belopp av cirka

695.000 kr. .

Stat för år 1950: Skattestat: Utgifter för folkskolorna inkl. fortsättningsskolorna 22.424.7l3

kr., därav bokförd förräntning av byggnader m. m. l.435.000 kr.; inkomster l0.923.392 kr.,

därav statsbidrag l0.327.2l3 kr.; erforderligt anslag ll.50l.32l kr. Utgifter å låne- och fond-

stat 4l,5.000 kr.

Författningar m. m. Folkskolestadgan av den 26 september l92l med däri sedermera vid-

tagna ändringar. Fortsättningsskolestadgan av den l6 september l9l8 med däri sedermera

vidtagna ändringar. Lag om skolstyrelse i vissa kommuner den 6 juni l930. Kungl. brev

den 22 december l939 angående inspektionen av folkskoleväsendet i Göteborg. Avlönings-

reglementet för folkskolan den 30 juni l948. instruktioner fastställda av kungl. skolöver-

styrelsen för folkskoleinspektören och överlärarna den 3l maj l922. Av allmänna folkskole-

styrelsen fastställda instruktioner för amanuensen den 26 oktober l942, fr. o. m. den l sep-

tember l949 gällande för expeditionschefen, för slöjd-, gymnastik-, handarbets- och skol-

kökskonsulenterna den l9 april l926. för tillsyningslärarna den Zl juni l92l samt för skol-

läkarna och befattningshavarna vid Göteborgs folkskolors tandpolikliniker den Zl juni l92l

och för bibliotekskonsulenten den l5 september l930. Undervisningsplaner för folkskolan

och dess högre avdelning, fastställda av kungl. skolöverstyrelsen i senaste lydelse den lO

augusti l936 resp. den 3 augusti l945 samt den 9 december l948. Reglemente för Göte-

borgs stads skoldistrikt, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 3 augusti l945. Regle-

mente för fortsättningsskolorna fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 3 augusti l945.

Ordningsstadga för Göteborgs stads skoldistrikt, fastställd av allmänna folkskolestyrelsen den

l9 mars l945. Ordningsregler för Göteborgs folkskolebibliotek, fastställda av allmänna

folkskolestyrelsen den Zl juni l920. Arbetsordning för Göteborgs allmänna folkskolestyrelse.

fastställd av folkskolestyrelsen den 23 februari l93l.

Folkskolestyrelsensledamöter Vice ordförande

Ordförande Ericson, Obadja 0 l 0 f, Tulluppbördsman,

Mottagningstid _i Ijänsterummel AB Folle- Stadsf, (' 85; led. 44—5l' V' Ordf. 48_'

reklam Haga Östergata 2 B. efter hänvän- Övriga ledamöter

delse per RI ” 29 76- Söderberg, johan Ed vi n, Posttjänste-

Tholin, Carl Be rtil, Föreståndare, f. 10; man, f. 8l; led. 3l—5l. Suppl. f. kassa].

led. 42v—5l, Ordf. 49—. 48—.
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Boren, Ado lf Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsf. f. 98: led. 35—5l, Kassaf. 38—.

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin.

F. l.... Läroverksadjunkt, f. 90; 35—5l.

Kogge, F r i t i 0 f Olof, Civilingenjör.

Stadsf., f. 97; 36—5l.

Olsson, Carl El i s, ingenjör, f. 94; 38—5l.

owål'iOhn Evald, Slöjdlärare, f. 99;

Fransson, Laurin E va l d, Folkskollärare,

f. 07; 46—5l.

Rosén, Ester Alice, Fru, f. 97; 46—5l.

Lindblad, G u n n a r, F. M., Seminarie-

lärare, Stadsf, f. 04; 47—5l.

Cardell, Edit Katarina (K a r i n), Småskol-

lärarinna, Stadsf, f. 95; 47—5l.

Löfman, Axel Birger, Reparatör, f. 96;

48—5l.

Blomstrand, Gustaf W i l h e l m, _l. K.,

Stiftsnotarie. Stadsf., f. 99; 48—5l.

Lindberg, B e n g t Jacob, M. D., Docent,

Överläkare, f. 04; 48—5l.

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

Komminister, Stadsf, f. 93; 48—5l.

Sköld, El l a Viola Fru, Stadsf. f. ll;

49—5l.

Cornell, Carl El i a s, F. l..., Speciallärare,

f. l6; 49—5l.

Andréasson, Carl Erik Evald, Chaufför,

f. 09; 49— l.

Dahléri, R 0 l f Verner Emanuel, Byggnads-

snickare, f. l3; 49—5l

Nyberg, Karl l'l e l g e, Yrkeslärare, Stadsf,

f. 99; 49— 5l.

Domkapitlets representant

Carlson, l'l e n r i k Edvard, Kyrkoherde,

f. 93; 48—5l.

Suppleant

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kyrkoherde,

tjg e.o. l'lovpredikant, f. 98; 48—5l.

Lärarkårens vid folkskolorna representant

Olsson, Olof Emanuel, Folkskollärare,

f. 92: 40—53.

Suppleant

Rydelius, Edit Viktoria, Småskollära-

rinna,f. 03; 42—53.

Lärarkårens vid fortsättningsslzolorna

representant

Thorsson, l—l u g 0 Emanuel, Folkskollärare,

f. 90; 50—53.

Suppleant

Larsson, Ca rl Daniel, Slöjdlärare, f. 94;

46—53.

Revisorer

Nordfors, Nils Edvard Mauritz. Konto-

rist, f. lö; 46— .  

Kullgren, N1 l s, Kontorist, f. l l, 48—.

Pihl, G6 s t a Alexius, Förman, f. 94; 49—.

Persson, Gustaf Ebbe G6 t h e, Hyres-

assistent, f l7; 49—.

Hultin, l.. a r s, Civilingenjör, f. 20; 49—.

Suppleanter

Andersson, G u n v 0 r46lngegerd, Korres-

pondent, Fru, f. l8;46

Noådkj, F 0 l k e Anton Emil, Revisor, f. 03;

4

Wikander, S v e n Otto Vilhelm, ]. K.,

f. l6; 49—.

Orrlöv, Oskar E d w i n, Byggnadssnickare,

f. 93; 49—.

Liljhagen, Anna Martha B e a t r i C e,

] K. Fru, f. IP!; 49—.

Sekreterare

Torbiär, T h a r s t e n Pontus Valfrid.

Expeditionschef, f. 93; 43.

Folkskolestyrel's ens nämnder

Undervisningsnämnden

Ledamöter

Söfdesr'berg,Johan E d v i n, Posttjänsteman,

Lindblad, Gunnar, F. M.

lärare, Stadsf, f. 04; v. Ordf.

Kihlrnan, l'l e r rn a n Axel Constantin.

F. l..... Läroverksadjunkt, f. 90.

Borén, Ad olf Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsf, f. 9.8

Ericson, Obadja () l of, Tulluppbördsman,

Stadsf, f. 85.

Fräsiga, Laurin E v al d, Folkskollärare,

Cardell, Edit Katarina (K a r i n), Småskol-

lärarinna, Stadsf, f.9

Odesjö, John Evald? Slöjdlärare, f. 99.

Sköld, Ella Viola, Fru, Stadsf, f. ll.

Sekreterare

Torbjär, T h 0 r s t e n Pontus Valfrid,

Expeditionschef, f. 93; 43

Förvaltningsnämnden

Ledamöter

Thalin, Carl B e rt i l, Föreståndare, f. lO;

rdf.

Ericson, Obadja 0 l of, Tulluppbördsman,

! Stadsf., f. 85; v. Ordf.

Söderberg, johan E d v i n, Posttjänste-

man,. 8l.

Borén, A d olf Fredrik, Bankkamrerare,

5tadsf., . 8.

Blomstrand, Gustaf W ilh e l rn, ]. K.,

Stiftsnotarie,5tadsf., f. 99.

Cardell, Edit Katarina (K a r i n). Småskal-

lärarinna, Stadsf, f. 95.

Seminarie-
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Ct;rnfél, Carl E l ia 5, F. l..., Speciallärare,

Ngbegrggi, Karl H e l g e, Yrkeslärare, Stadsf.,

Lötman, Axel B i r g e r, Reparatör, i. 96.

Sekreterare

Ånerup, Ernst Be rt i l, Ekonomisekrete-

rare, i. 95; 49.

Hälso- och slukvårdsnämnden

Ledamöter

O%esåö, John Evald, Slöidlärare, (. 99;

T .

Lindberg, B e n g t jacob, M. D., Docent,

Överläkare, f. 04; v. Ordf.

Rosén, E s t e r Alice, Fru, f. 97.

Kogge, F r i t i o t Olof, Civilingeniör,

Stadst., i. 97.

Andréasson, C a rl Erik Evald, Chaufför,

Fransson, Laurin E v a l d, Folkskollärare,

Dahlén, R 0 l i Verner Emanuel, Byggnads—

snickare, i. B.

Sekreterare

Torbi'a'r, T h 0 r s t e n Pontus

Expeditionschet, (. 93.

Fortsättningsskolenämnden

Ledamöter

Kihlman, l'l e r m a n Axel Constantin,

F. l..., Läroverksadiunkt, i. 90; Ordf.

Olsson, Carl E l i s, lngeniör, t. 94; v. Ordf.

Löfman, Axel B i r g e r, Reparatör. t. 96.

Freeman, Carl Ernst Theodor, F. K..

Komminister, Stadsl. f. 93.

Sköld, Ella Viola, Fru, Stadsi., i. ll.

Sekreterare

Thorson, H u g 0 Emanuel, Folkskollärare,

t. 90

Understödsdelegationen

Ledamöter

'l'hålciln, Carl B e r t i l, Föreståndare. i. H);

Y .

Olsson, Carl E l is, ingenjör, f. 94; v. Ordf.

Löfman, Axel B i r ge r. Reparatör, f. 96.

Freeman, Carl Ernst T h e o cl 0 r, F. .,

Komminister, Stadsi., t. 93.

Sköld, Ella Viola, Fru, Stadsf.. f. ll.

Sekreterare och expedition

Götabergsskolan. Expeditionstid. kl. 9—16.

Rt 18 52 66. Sekreterarens mottagningstid läs-

dagar kl. 13—14,30. Rt 1852 66. 181695.

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Överlärare,

i. 97; 4l.

Dessutom ett skrivbiträde (Cg 3).

Valfrid,

 

Folkskolestyrelsens expedition

Hvitfeldtsplatsen 6. Expeditionstz'd kl. 9—16.

lördagar kl. 9—14. Rt avlöningsavd. 11 40 69,

kassan 13 23 64, vaktmästare 11 80 71.

Folkskolinspekför (Cl) l6)

Mottagningstid : måndagar, tisdagar, onsdagar

och fredagar kl. 14——-15, torsdagar kl. 15—16

samt lördagar kl. 13—14. Rt 13 7612.

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. l..., i. 85;

2l—50. .

lnspektionsavdelningen

Expeditionschef (Ca 33)

Mottagningstid: måndagar—fredagar kl.

14—15, lördagar kl. 13—14. Rt 1340 71.

Torbjär, T h 0 r s t e n Pontus Valfrid.

93; 48

Skolpsykolog (Ca 30)

Vakant, tt. Börjeson, Gull Helga Char'

lotta, F. K., Folkskollärarinna, l. ll]; 50.

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Olsén, C u r t —A l l a n Olof, t. l9; 49.

Dessutom ett första skrivbiträde (Ce 7).

Slöjdkonsulent

Mottagningstid: måndagar och onsdagar kl.

14—15 samt fredagar kl. 15—16. Rt131339.

Ågård, S v e n Botvid, t. 92; 26—50.

Gymnastikkonsulent

Mottagningstid : måndagar och onsdagar kl.

14—15samtfredagar kl. 15—16. Rt 11 27 54.

Eriksson, E r n s t, t. 96: 32—50.

Handarbetskonsulent

Mottagningstid : måndagaroch onsdagarkl. 14—

15 samt fredagar kl. 15—16. Rt 11 39 88.

Strömvall, A n n a - l.. i s a Debora, t. 09;

43—52.

Skolkökskonsulent

Mottagningstid: måndagar och fredagar kl.

14—15 samt onsdagar kl. 15——16. R! 11 45 68.

lohnson, Elsie. i. 94; 28—52.

Bibliotekskonsulent

Mottagning i Landalaskolan måndagar och

torsdagar kl. 14.30—15.30. Rt 181000.

Norbeck, Karl Axel Georg, Folkskollä-

rare, l. 9l; 29—52.

Biblioteksbiträde (Ca l3)

Anderson, Lilly Maria, Fru, (. Kl; 28.
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Ekonomidtrekför (Cb lö)

Mottagningsttd måndagar—fredagar kl.

14—15, lördagar kl. 13—14. Rt 13 09 79.

Åkesson, Åke. ]. K., i. l3; 49.

Kamerala avdelningen

Ekonomisekreterare (Ca 25)

Rt 13 92 83.

Anerup, Ernst Be rtil, t. 95; 48.

Byråassistent (Ca 23)

Rt 11 40 69.

Esbiörnsson, F r e d r i k Georg Herman,

Städningsinspektör (Ca 20)

Mottagningstid kl. 13—14. Rt 13 68 71.

Karlhagen, Be n gt Arvid. i. l9; 49.

Materialförvaltare (Ca 20)

R: I) 40 84.

lonsson, Eric lsidor, t. 99; 46.

Förste kammarskrivare (Ca l9)

Nilson, johan B e r t il Ludvig, i. lO; 46.

Förste vaktmästare (Ca l4)

Hedlund, K n u t lvar Vilhelm, i. l3; (36) 40.

Kassörska (Ca l3)

Hansen, Märta Ingegerd, l. l4; 48.

Dessutom sin kontorsbiträden (Ca ll), tre

första skrivbiträden (Ca 8), lem skrivbiträden

(Ce 5), en bitr. vaktmästare (Ce 7).

Byggnadsavdelningen

Byggnadschef (Ca 3l)

Mottagningstid kl. 13—14. Rt 1140 54.

Strömblad, Ernst Hjalmar, ?. Ol; 48.

Byggnadsingenjör (Ca 26)

Mottagningstid kl. 13—14. RI 138806.

Olsson, N ils Hugo, ?. 07; 45.  

Andre ingenjör (Ca 23)

Mottagningstr'd kl. 13—14. Rt 138806.

Sverring, H a r r y Erik, f. Ol; 48.

Röringenjör (Ca 23)

Rt 13 88 04.

Friberg, H e r h e rt Vilhelm. t. 98; 48.

Tekniker (Ca l9)

Rt 13 88 04.

Schroeder, Sigfrid T h e o d 0 r, i. 83; 3l.

Trädgårdsmästare (Ca l7)

Rt 13 88 59.

Hjern, Fo l ke William, i. 90: 3l.

Snickareförman (Ce l4)

Olofsson, V e r n e r Oskar, i. 88; 47.

Förste reparatör (Ce l4)

Hallin, Eric l'larry Gottfrid, f. 04; 45.

Dessutom ett kontorsbitråde (Ca ll).

 

Skolmåltidsverksamheten

Arbetsatskott

Dahlkvist, Anders R a g n a r Torgny. F. L.,

Överlärare, l. Ol; led. 47—, Ordf. 47—.

Iolätson, Elsie, Skolkökskonsulent, i. 94;

Gedda, Sven E r i k Emanuel. M. L.. Barn-

hygieniker o. skolöverläkare, t. 96: 42—.

Rydelius, E d i t Viktoria, Småskollära-

rinna, i. 03; 48—.

Föreståndarinna (Ca l7)

Mottagningstid varje läsdag i bostaden, Mar-

gretelundsgatan 4, kl. 8—9 samt å expedi-

tionen i Landalaskolans bostadshus varje lJe-

sptsntngsdag utom lördag kl. 13—14,30.

Rt 16 01 33, bostaden 16 60 77.

Stixedberg, Ebba Anna Carolina, Fru,

,

Göteborgs stads folkskolor

Götabergsdistriktet

omfattar området mellan Vallgraven, Gamla

'Allén, Örgrytevägen, Mölndalsån, Stads—

gränsen mot Mölndal, Vasa församlings

gräns mot Annedal, Besvärsgatan och Haga

Kyrkogata till Vallgraven.

Skolnämnd

Kogge, Fritiof Olol.

Stadsi., i. 97; Ordf.

Civilingenjör,  

Gillberg, Georg Albert, Bagare, ?. 96.

Andersson, N a n n a Solia, Fru, i. 9l.

Carlsson, G u n n a :* Oskar Vilhelm, Bygg-

nadsarbetare, ?. 06.

Nordh, KarlqA x e l lvar, Mätningsman, i. 00.

Anderson, V e r n o n Edvard, Förste kon-

torsskrivare, f. 99.

Senander, Hilma Margareta (C r e t a),

Fru, i. 02.

_»—
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Sekreterare

lvarsson, F r a n s Reinhold, Uverlärare (se

nedan).

Överlåtare

Mottagning under löstermz'nema i Götalrergs-

skolan måndagar—lördagar kl. 13— 14,30.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 18 16 95.

Ivarsson, F r a n s Reinhold, (. 97; 44—5l.

Götabergsskolan

(Molinsgatan 6)

Materielförvaltare

Vakant.

Skolbibliotekarie

Rosell, Paul Ferdinand, Folkskollärare,

f. 96; 29—50.

Tillagningsvaktmästare (Ca l3)

Andersson, Olof Leopold, ?. 85; 26.

Landalaskolan

(Aschebergsgatan 42)

Tillsynslärare

Karlsson, Karl Albin Jonatan, f. 89;

36—5l.

Tillsyningsvaktmästare (Ca l3)

Andersson, Olof Leopold, f. 85; 26.

Buråssltolan

(Framnäsgatan)

Tillsynslårare

Digerfeldt, Jo h n Valfrid, f. 99; 4l—50.

Skolbibliotekarr'e

Borgeson, Georg T h o m a s Bernhard,

Folkskollärare, f. 98; 4l—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Svensson, C a rl johan, f. 97: 27.

Framnässkolan

(Såpebruksgatan)

Tillsynslå'rare

Neuman, Fritz Georg Konrad, f. 9l;

29—50

Vaktmästare (Ca l3)

Fredriksson, K & rl Gottfrid, f. 99; 33.

Silvanderska skolan

(Mölndalsvägen 37)

Föreståndare och tillsynslärare

Hallin,] 0 h n Richard, t. 87; 45.

Vaktmästare (Ca l3)

Fredriksson, Ka rl Gottfrid, f. 99; 33.  

Odinsdistriktet

omfattar Kristine församling samt Dom-

kyrkoförsamlingen norr om Vallgraven och

Rosenlundskanalen, stadsdelarna Pustervik,

Heden och Gårda, undantaget dels 40:e

kvarteret av stadsdelen Heden och dels, av

stadsdelen Gårda, området mellan Kobbarnas

väg, Lagerströmsplatsen och Norra Cubbero-

gatan samt bebyggelsen utmed Norra Gubbe-

rogatans östra sida mellan Redbergsvägen

och lagerströmsplatsen.

Skolnämnd

Bore'n, Adolf Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsf., f. 98; Ordf.

Dahlöf, Carl Ernst. Förste kontorist f. 83.

Andersson, A l m a Olivia. Fruru, f. 88.

Magnusson,EricPaul, La erarbetare, f. 13.

E%bcägB ror Kristian, llandelsarbetare,

Anau, Pe pu n o, Köpman, ?. 14.

Hjörne, A n n a Elvira, Fru, f. 97.

Sekreterare

Dahlkvist,Anders R a g n a rTorgny, Över-

lärare (se nedan).

Öaerlärare

Mottagning under lästerminerna (' Odinsskolan

måndagar—— lördagar kl. 13—14,30. Annan tid

efter överenskommelse R! 15 66 94.

DahlkVist, Anders R a g n a r Torgny, F. L.,

Överlärai'e, f. Ol; 44—52

Odinssltolan

(Odinsgatan l 5—l 7)

Materielförvaltare

Hollender, H e l g & Mauritz Jonatan, Folk-

skollärare, f. 99; 42—51.

Skolbibliotekarie

Liungdahl, Eri k Mauritz, Folkskollärare,

f. 9l; 27—5l.

Tillsyningsvaktmästare (Ca l3)

Ottosson, ] 0 h a n Alfred. t. 90: 38.

Kvarnbergsskolan

(Kvarnbergsgatan l)

Vaktmästare (Ca 13)

Flood, A n d e r 3 Gustav Konrad, (. 04; 42.

Otterhälleskolan

(Västra Liden l4)

Tillsynslärare

Svantesson, Frans A r t u r. f. 93; 42—5l.

Skolbibliotekarz'e

Ekeberg, G u s t a v Manfred. Folkskol-

lärare. f. 92; 3l—52.
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Vaktmästare (Ca 13)

Hagman, Gunnar, f. 97:44.

Gamla Gårdaskolan

(Drakegatan 7)

Tillsynslärare

Nordberg, Sven H i l di n g. i. 92; 38—50.

Nya Gårdaskolan

(Södra Kustbanegatan 29)

Tillsynslärare

Mattsson, A n g n s t, F. K., f. 96; 38—50.

Skolbibliotekarie

Källén, T u r e Arnold, Folkskollärare, f. 01;

S*” Vaktmästare (Ca 13)

Persson, Sven Daniel, f. 86; 22.

Mårten Krakowsskolan

(Kämpegatan 1 3)

Tillsynslärare

Herngren, Es k il Vilhelm, f. 06; 48—52.

Vaktmästare (Ce 6) .

Nordström, A n n a-G r e t a, 1. 10; 42.

Redbergsdistriktet

omfattar stadsdelarna Olskroken, Bagare-

gården och av Kålltorp den del, som ligger

väster om Munkebäcksgatan, samt den del av

stadsdelen Gårda, som begränsas av Kob-

barnas väg, Lagerströmsplatsen och Norra

Gubberogatan ävensom bebyggelsen utmed

Norra Gubberogatans östra sida mellan Red-

bergsvägen och Lagerströmsplatsen.

Skolnämnd

Löfman, Axel B i r g er, Reparatör, f. 96;

Ordf.

Jönsson, B 1 e n da, Fru, f. 87.

Johansson, Karl I v a r,_Vagntörman, f. 88.

lLarsson, B r o r isak, Overkonstapel, t. 93.

Yt;ergåahl, K & rl johan, järnhandlare,

Lundqvist, Folke Wilhelm Bernhard,

Posttjänsteman, i. 06.

Olftlsggn, Elin Margareta, Barnsköterska.

 

Sekreterare

Jansson, Gustaf W a l (1 e m a r, Överlä—

rare (se nedan).

Överlärare

Mottagning under lästerminerna i Ånässkolan

måndagar—lördagar kl. 13—14,30. Arman

tid efter överenskommelse. Rt 150614.

Jansson, Gustaf W a l d e m a t. f. 95; (38)

39-51.  

Ånässkolan

(Falkgatan 8)

Materielförvaltare

Walerius, E r n s !: Josef Alarik, Folkskol-

lärare, f. 92; 38.

Skolbibliotekarie

Niååsorg,2 St u r e, Folkskollärare, f. 03;

Tillsyningsvaktmästare (Ca 13)

Gundersen, josef H e n r y, f. 12; (43) 48.

Redbergsskolan

(Urngatan 6)

Tillsynslärare

Brolén, L a r 5. f. 90; 37—50.

Vaktmästare (Ca 13)

Johansson, Sven Anatolius, f. 95; 37.

Bagaregårdsskolan

(Bagaregårdsgatan) 4

Tillsynslärare

Vakant, tf. Ryman, A x e 1 Georg, f. 05; 50.

Vaktmästare (Ca 13)

Gunberg, Klas Alb e rt, f. 88; 19.

Lödösedistriktet

omfattar stadsdelarna Gamlestaden och Utby.

Skolnämnd

Olsson, Carl Elis, lngeniör, t. 94; Ordf.

Bodin, Arvid, Cementarbetare, f. 97.

Karlsson, A n n a Theresia, Fru, f. 97.

Skoglund, A n d e r s johan, Förrådsför-

man, f. 87.

Andersson, Fritz Å k e, Metallarbetare, f. 98.

Fråndberg, Carl Henrik Rudolf, Hand—

lande, i. 91.

Berntsson, P e r Olof, Metallarbetare, f. 19.

Sekreterare

Hulthén, T u r e, Uvertärare (se nedan).

Överlärare

Mottagning under lästerminerna i Nylöseskolan

måndagar—lördagar kl. 13—14,30. Annan tid

efter överenskommelse. Rt 15 16 78.

Hulthén, T u re, t. 94; (38) 39-51.

Nylöseskolan

(Lars Kaggsgatan)

Materielförvaltare

Edqvist, Sven F r i t 3 of, Folkskollärare,

i. 04; 41—50.

5kolbibliotekarie '

Nilsson, M a r g 0 t Linnéa Fredrika, Folk-

skollärarinna, t. 06; 41——50.

Tillsyningsvaktmästare (Ca 13)

Johannison, K n ut Eskil, f. 06; 41.
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Lödöseskolan Torpaskolan

(Harald Stakegatan) (Billerudsgatan)

Tillsynslärare . ..

Palm, Martin Nathanael (N 3 t h a n). Folk- B H Mategelfgrvaliare
skollärare, L 92: 28—50. r03er, a r a l , olks ollarare, i. 96;

” 49—52.

Vaktmastare (Ca B) Skolbibliotekarie
Johansson, V e r n e r Konstantin, i. 09; 49.

Kvibergsskolan

(Artillerigatan)

Tillsynslå'rare

Magne, 0 i o t Ernst Fredrik, i. l8; 46—50.

Utbynässkolan

Utby Nedergård. småskolan.

Utby Stora Sörgård

Tillsynsla'rare

Holm, Gustaf G u n n a r, i. 06; 45—52.

Skolbibliotekarie

Forsell, T 0 r s t e n Yngve, Folkskollärare,

i. Zl; 49—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Karlsson, Algot Wilhelm, l. ll; 46, för

folkskolan.

Vaktmästare (arvode)

Petterson, Svea Maria, Fru, t. 02: 43,

för småskolan.

folkskolan:

Torpadistriktet

omfattar stadsdelen Kålltorp öster om

Munkehäcksgatan och norr om Virgins-

gatan samt stadsdelen Sävenäs.

Skolnämnd

Sköld, E l l a Viola, Fru, Stadsl., i. ll;

Ordf.

Fredriksson, Arnold Sigfrid, Kom-

munalarbetare, f. lZ.

Björkberg, R a g n a r Bengt, Fastighets-

skötare, f. 98.

Ekstrand, Olle Valter. Forman, i. lZ.

Källåtoröm, Knut Y n g v e, Verktygsfilare,

Sandblad, E l) ba Kristina, Fru, i. l3.

Bergström, Anders C u n n a r, Assurans-

tjänsteman, i. 00.

Sekreterare _

Mossberg, Nils Albin, Overlärarc (se

nedan).

Överlärare

Mottagning under lästerminema i Torpaskolan

måndagar—lördagar kl. ]3—14,30. Annan tid

efter överenskommelse. Rt 25 71 78.

Mggsberg, Nils Albin, Uverlärare, i. 04;  

Sundvall, A n d e r s Robert, Folkskollärare,

f. 03; 49—52.

Tillsyningsvaktmästare (Ca l3)

Odén, Axel Å k e, i. 04; (32) 49.

Kålltorpsskolan

(lntagsgatan)

Tillsynslärare

Ahlén, _l 0 h n, i. 97; (34) 43—5l.

Sket/bibliotekarie

Ljungberg, Gustav K u r t, Folkskollärare,

f. 00; 43—5l.

Vaktmästare

Lennstrand, Ka rl Oskar, i. ll; (36) 42.

Nordhemsdistriktet

omfattar Haga och Annedals församlingar

samt Oscar Fredriks lörsamling med undan-

tag av Fjällgatan, Jungmansgatan nr l—24

och det område, som begränsas av sistnämnda

gata och Paradisgatan.

Skolnämnd

Söfdeå'lberg, johan E d v i n, Posttjänsteman,

. : r . _

Cullberg, Carl 0 5 c a r Daniel, Kontrakts—

prost, f. 87.

Svensson, K a r 1 johan, Kassör, t. 88.

laglésn, _lo h a n Jonatan Asset. Arkitekt.

K:;arötsz, Joel E r i k Emanuel, Ombudsman,

Andréeasson, ] 0 h n Vilhelm, Reparatör,

. 9.

Jonssånhl 0 h a n-O l 0 v, Byggnadssnickare,

Sekreterare

lungen, E r n s t Birger. Överlärare. Stadstzs

ordf. (se nedan) 33, tjänstl; tf. Nyström,

B r o r C u s ta f, Folkskollärare (se nedan).

Överlärare

Mottagning under lästerminerna i Nordhems—

skolan måndagar—lördagar kl. 13—14,30.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 14 49 53.

lungen, E r n s t Birger, Stadsizs ordf., i. 90;

33—5l , tjänstl; ti. Nyström, B r o r

C u s t a t, Folkskollärare, i. 88; 47.
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Nordhemskolan hela Fjällgatan, _lungmansgatan nr l—24 och

(Nordhemsgatan 5l—6l) det område, som begränsas av sistnämnda

Materielförvaltare gata OCh Paradisgatan

Blomqvist, C a r l Edvin, Folkskollärare.

f. 92; 28.

Skolbiöliotekarie

Tonnquist, l.. e n n a r t Natanael,

skollärare, f. l3; 48—5l.

Vaktmästare (arvode)

Hagman, All Valdemar, f. 96; 27.

Folk-

Viktoriaskolan

(Nordhemsgatan 34—42)

Vaktmästare (arvode)

Johannesson, Bertil Arnold. f. lZ; 49.

Annedalsskolan

(Folkskolegatan 4)

Tillsynslärare

Ohlander, M a n n e Sten2,_lohannes F. l....

Överlärare, f. 94: 38—52

Materielförvaltare

Ulfsson, glof Emanuel, Folkskollärare.

, Skolbiöliotekarie

Wessman, Karl F olke. Folkskollärare.

f. 96; 28—50.

Tillsyningsvaktmästare (Ca l3)

Carlsson, G u s ta v Adolf, f. 92; 34.

Östra Hagaskolan

(Skolgatan 22)

Tillsynslärare

LiunggSiben, Greta Elsa Helena, (. 03;

Skolbibliotekarie

Allström, _lohn Berthold 0 s si a n, Folk-

skollärare. i. 93; 28—52.

Vaktmästare (Ca l3)

Nils Gottfrid, f. 9l; 34.Svensson,

Västra Hagaskolan

(Östra Skansgatan l3)

Tillsynslärare

Liunggren, Greta Elsa Helena, i. 03;

44—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Svensson, N ils Gottfrid, f. 9l; 34.

Oscar Fredriksdistriktet

omfattar Masthuggs församling, utom Main

4ze rote, samt av Oscar Fredriks församling,  

Skolnämnd

Rundberg, G e o r9g Natanael, Förste kon-

torsskrivare, f.

Westerberg,lenngyBelrnhardina, Fru. f. 86.

Hagman, Carl Mikael, Postmästare, f. 80.

Jonsson, l'l u go Vilhelm, Konditor, f. 09.

Wikström, Per Edvin (E d), Montör, f. 99.

Sighåom, Carl Erik H ol ger, Boklörare

Dahlén, R 0 l i Verner Emanuel, Byggnads-

snickare, f. l3

Sekreterare

Hagnell, Axel Linus. Överlärare (se

nedan).

Överlärare

Mottagning under lästerminerna: Oscar Fred-

riksskolan måndagar lördagar kl. l3— 14,30.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 14 46 97.

Hagnell, Axel Linus. f. 89; 27—50.

Oscar Fredriksskolan

(Fjällgatan l)

Materielförvaltare

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Folkskol—

lärare, i. 96; 49—52.

Skolbibliotekarie

Wessman, lva r Laurent, Folkskollärarc,

f. 95; 30—5l.

Tillsyningsuaktmästare (Ca l3)

Andersson, Erik Paul, i. 00; 28.

Fiällskolan

(Fiällgatan 40)

Tillsynslärare

Ågård, F ra n 5 Ludvig, t. 88; 30—50.

Skolbibliotekarie

Andén, Erik Gustaf Bir ge r,

lärare, f. 08; 47—52. .

Vaktmästare (Ca l3)

Schroeder, R u d 0 l l Sigfrid, f. 05; (36) 49.

Folkskol-

Carl Iohansdistriktet

omfattar de delar av Carl lohans församling,

som ligga väster om Bangatan och öster om

Slottsskogsgatan samt en linie i Slotts-

skogsgatans förlängning ut till hamnen.

Skolnämnd

Rosén, E s t e r Alice, Fru, t. 97; Ordf

Karlén, 0 t t 0, f. d. Spårvagnsförare, f. 77.

Lindau, Frans Hi l me r lsidor, Förste

postiljon. f. 85.
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Lundqvist, E s t e r Vilhelmina, Fru, (. 96.

om;, Sig h r i tt Anna Elisabet, Fru.

Wahlberg, S: xt e nSigfrid, Tullöverupp-

symngsman, .

Holmhlad, C u n n a r Fredrik, Linjearhe-

tare, f. lZ.

Sekreterare

Lindälv, E l 0 l Alexius, Uverlärare (se ne-

dan).

Overlärare

Mottagning under lästerminerna( Carl johans-

skolan mandagar—lärdagar kl. 13—14,30.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 14 16 98.

Lindalv, E l ol Alexios, i. 87: 32—50.

Carl ]ohansskolan

(Amiralitetsgatan 22)

Materielförvaltare

Wallén, Karl H e n ry Edvard, Folkskol-

lärare, i. 05; 49—52.

Skolbibliotekarie

Gl3alnzcselåius, Max, Folkskollärare, (. 94;

Tillsyningsoaktmästare9(Ca l3)

Samuelsson, S t i g, i. l5;4

Djurgårdsskolan

(Diurgårdsgatan 29)

Tillsynslärare

Wrålåk?! C u sta ? Harald Valentin, t. 98;

Vaktmästare (Ce 6)

Ergisson, julia Alin de, Fru, (. 95; (3l)

Gråhergsskolan

(Gråhergsgatan 30)

Tillsynslärare

Falk, Karl Gottfrid, i. 90; 34——5?,.

Vaktmästare (Ca l3)

Johansson, Ern st Hialmar Alexander,

(. 04:45.

Kungsladugårdsdistriktet

omfattar de delar av Carl Johans församling,

som ligga väster om Slottsskogsgatan och en

linie ! Slottsskogsgatans förlängning ut till

hamnen.

Skolnämnd

Lindblad, C u n n a r, F. M., Seminarie-

lärare. Stadsh, f. 04; Ordf

Åkeråotröm, E r i e Vilhelm, Bruksingeniör,

Andesréson, D a vid Wilhelm, Buntmalcare,

 

 

larsson, Sig n e Beatrice, Fru, t. 96.

Osfwgål, U dd o Valfrid, Avdelningschef.

Lindgren, Johan Malkus A r t u r, Metall-

arbetare, i. 03.

Andréasson, E1 n a r Algot, Handelsar-

betare, f. 14

Sekreterare

Engkvist, l'l e n n i n g Erhard, Uverlärare.

(se nedan).

Överlärare

Motta ning under lästermirzerna :" Kungsladu-

gårdssidan måndagar—lördagar kl. 13—1430.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 14 24 49.

Erggzkvist, H e n nin g Erhard, ?. 94; 4l—-

Kungsladugårdsskolan

(Birger Jarlsgatan l)

Materielförvallare

Nehlmsarlt, Karl l v a r, Folkslcollärare, (. Ol;

—— l.

Skolbibliotekarie

Håkansson, Frans l'l u g 0, Folkskollärare,

9.9, 49—52.

Tillsyningsvaktmästare (Ca l3)

Rt 14 89 59.

Fredriksson, H i a l m a r, f. 96; (32) 36.

Sannaskolan

(jordhyttegatan)

Tillsynslärare

Lizell, E. r n s t Vilhelm, t. 94; (32) 4l—50.

Skolbibliotekarie

Carlén, Otto lsidor, Folkskollärare, t. 88;

(32) 4l—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Johansson, Sven 0 5 b 0 r n, t. 04; (26) 4l

Ålvsborgsskolan

(Carl Johansgatan l03)

Tillsynslärare

Ekström, Nils Bertil, f. 04: 45—5l.

Vaktmästare (Ca l3)

Lundh, S v e n August Gotthard, f. 97; 45.

Frölundadistriktet

omfattar den med Göteborgs stad den l ia-

nuari l945 inkorporerade Västra Frölunda

kommun iämte Nya Varvet.

Skolnämnd

Andréasson, Ca rl Erik Evald, Chaufför.

(. 09; Ordf.
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Östberg, Amanda Cecilia, Fru, f. 90.

Nilsson, Emil, Tullöveruppsyningsman.

?. 84.

Strictloglren, John E r i k, Byggnadsarbetare,

Lafisgr, C u n n a r Levin, Handlande,

Tigegåziark, H a n s Adolf. Flaggiunkare,

Svensson, C u rt Morgan, Förman, i. l5.

Sekreterare _

Eriksson, Erland C n s t a ?, tf. Overlärare,

(se nedan) 49.

Overlärare

Mottagning under lästerminerna i Nya Dala-

skolan måndagar—lördagar kl. 13—1430.

Annan tid efter överenskommelse. R! 29 02 01 .

Vakant, tt. Eriksson, Erland C u s t a t,

Tillsynslärare, i. 89.

Nya Dalaskolan

(Crimmeredsvägen l0)

Materielförvaltare

Holgén, Karl William Alrik, Folkskol—

lärare, t. 99; 45—5l.

Skolbibliotekarie

Svantesson, 0 s k a r Vilhelm, Folkskol-

lärare, i. 04; 48—5l.

Tillsyningsvaktmästare (Ca l3)

Himmelmann, Carl Adolf, (. 9l; 24.

Gamla Dalaskolan

(Grimmeredsvägen l 4)

Vaktmästare (arvode)

Rosén, Axel C u n d e r, i. 88; l9.

Hagensskolan

(Hagens kapellväg l)

Tillsynslärare

Ellegård, Ka rl Algot, i. 93; 45—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Lärk, A r o n Gottfrid, t. Ol; 36.

Påvelundsskolan

(Traneredsvägen 33, Långedrag)

Tillsynslärare

Wallin, Klas Birger lv a r, i. 9li 45—5l.

Skolbibliotekarie

Wallin, Klas Birger lvar, Tillsynslärare,

f. 9l; 45—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Ekelöf, Simon F i l i p, t. 98; 28.  

Långedragsskolan

(Eckragatan 36, Långedrag)

Tillsynslärare

Svensson, l'l i l d 8 g a r d Solia, i. 95; 45—5l .

Vaktmästare (Ca l3)

Cagrålsson, C n s t a i Hjalmar Fredrik, ?. 98;

Högensskolan

Näset)

Tillsynslärare

Jårling, Gustav Arvid, i. 88; 45—5l.

Vaktmästare (Ca l3)

Karlsson, E r i k Henry, i. 02; 30.

Åkeredsskolan

(Näset)

Tillsynslärare

Eriksson, Erland G u s t a l, t. 89; 45—5l.

Skolbibliotekarie

Eriksson, Erland C n s t a i, Folkskollärare,

(. 89; 45—5l .

Vaktmästare (arvode) .

Aastradsen, Sven A l l a n Verner, (. lö; 49.

Järnbrottsskolan

()ärnhrott)

Tillsynslärare

Söderström, Else, i. 96; 45—5l.

Vaktmästare (arvode)

Öberg, C e r d a Alfrida, i. 00; 49.

Bräckedistriktet

omfattar den del av staden, som ligger norr

om Göta älv och väster om Regnbågsgatan,

Herkulesgatan, lnlandsgatan, Lantmanna-

gatan, Kryddgårdsgatan, Cropegårdsgatan,

Toredalsgatan. Marstrandsgatan samt en

linje genom Vadstenagatan mot nordväst till

Björlanda sockengräns.

Skolnämnd

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

Komminister, Stadsi, t. 93; Ord].

Persson, Hild e Ansgarius, Järnsvarvare,

. 85.

Rydström, A gd a Mathilda, Fru. i. 91.

Hansson, Otto V i lt t o r, Stationskarl, t. 92.

Jacobsson, B ro r Johannes, Metallarhe-

tare, f. ll.

Johnsson, Gustaf Oskar Bertil, Konto-

rist, t. 94

Windt, C u'n n a r Elis, Kontorist, i. 04.

 

 



 

 

Folkskoleväsendet 203

 

Sekreterare

Dahlström, Birge r, Överlärare, (se ne-

dan).

Överlärare

Mottagning under tästerminerna i Bräcke-

skalan måndagar—lördagar kl. 13—I4,30.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 22 32 13.

Dahlström, Birger, i. 96; 50.

Bräckeskolan

(Tönsbergsgatan)

Materietförvaltare

Skotbibliotekarie

Ternnlf, Erik Lennart, Folkskollärare,

i. l4; 47—50.

Tillsyningsvaktmästare (Ca l3)

Hohnström, R u b e n Fridolf, i. 95; (25) 48.

Gamla Lindholmsskolan

(Lindholmsvägen nr 29A och 8)

Nya Lindholmsskolan

(Verkmästaregatan nr 35 B)

Vakant.

Tillsynstärare

Österlind, 0 3 c a r Fredrik, i. 90; 43—52.

Skolbibliotekarte

O%äonfilK a r l » E r i c, Folkskollärare, f. 08;

Vaktmästare (Ca 13)

Jonasson, 0 1 of, t. 15; 44.

Kyrkbyskolan

(folkskolan: Prästgården, Lundby; småsko-

lan: Andersgården, Lundby)

Tittsynslärare

Larsson, johan Martin, ?. 9l; 37—52.

Vaktmästare (Ca l3)

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, (. 92; 25.

lvarsbergsskolan

(Hisingsgatan)

Titlsynslärare

Bäring, Per C u n n a r, i. 04; 33—5l .

Vaktmästare (Ce 6)

Fredriksson, lda Linnéa. ?. 87: 27.

Härödsskolan

(Häröd Norgård)

Tittsynstärare

Löfqvist, G u n n a r, t. 14; 49—52.

Vaktmästare (arvode)

Lidman, B e rta Annie, Fru, t. l3; 46.

 

 

Bjurslättsdistriktet

omfattar övriga delar av staden norr om

Göta älv.

Skolnämnd

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,

F. L.. Läroverksadjunkt, t. 90; Ordf.

Svensson, S t e n Sigfrid, Verkmästare. i. 03.

Fredman, Bror G U 5 t a t Harry, Möbel-

snickare, t. 24.

Blixt, Gerda Charlotta Margareta (G r e t a),

Fru, ?. l l.

Johansson, John A l g 0 t, f. d. Häradsdo-

mare, f. 2.

Hultin, La rs, Civilingenjör, t. 20.

Pettersson, 5 i g n i u s Torvald, Kom-

munalarbetare, f. 98.

Sekreterare

Grahne, A xel Georg, Uverlärare (se

nedan).

Överlärare

Mottagning under tästerminerna i Rambergs—

skolan mänciagar—tördagar kl. 13—14,30.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 22 33 03.

Grahne, A x el Georg, f. 97; 48—50.

Bjurslättsskolan

(Wieselgrensgatan)

Matertettörvaltare

Wijk, Karl Bertil, Folkskollärare, i. l5;

50—53.

Skolbibliotekarie

Johansson, John Rune Johannes, Folk-

skollärare, ?. l9; 50—53.

Tillsgningsuaktmästare (Ca l3)

Olausson, Gösta Holger, f. l3; (48) 50.

Rambergsskolan

(Övra Hallegatan l)

Tillsynstärare

Hagholrn, Karl H e r h e r t, i. 99; 50—53.

Skotbibtiotekarie

Appelgren, K n ut Reinhold. Folkskollä-

rare, t. 96; 30—5l.

Vaktmästare (Ca l3)

Vakant.

Hisingstadsskolan

(Pumpgatan)

Tillsynslärare

Svensson, 5 v e n Algot, i. 94; (37) 38—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Göthberg, R ol f Herbert Albert, i. l3; 50.
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Kvillebäcksskolan

(Herkulesgatan 9)

Tiilsynstärare

Hallén, Olo5 Rikard, 5. 97; 3l—-—52.

Vaktmästare (Ca l3)

Nyberg, Torsten C u n n a r, 5. 94; 26.

Toleredsskolan

(Björlandavägen)

Tittsynstärare

Andersson, August, 5. 06; 50—5l.

Vaktmästare (Ce 6)

Malmberg, Sig n e Augusta Niontina,

Fru, 5. 02; (33) 4l.

Backaskolan

(Hisingsbacka)

Lillhagensskolan

(Lillhagen)

Tingstadsskolan

(Hisingsbacka)

Tiltsynstärare

Hillefors, Carl Erik Hilding, 5. 99;

48_5| Skolbibliotekarie

Carlsson, Elot William Evert, Folkskol-

lärare, 5. 02; 49—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Andersson, Ott o Helmer, 5. 99; 48.

Örgrytedistriktet

om5attar Örgryte 5örsamling utom stads-

delarna Cårda, Krokslätt och Sävenäs

(Fräntorp)

Skolnämnd

Nyberg, Karl H el g e, Yrkeslärare, Stadstn

.5 99; Or.df

Hallberg, Bror Vilhelm, ]ärnvägskon-

(luktör, 5. Ol.

Jälmke, Gunhild Astrea Elvira. Fru, 5. ll.

Söderlund, l r i s, Fru 5.0

Matell, (;reta Boel Augusta, F. M.,

Ämneslärarinna, 5. 92.

Ahlberg, M a r g a r e t a, A55ärstörestån-

darinna, ru, 5. 0.

Bengtsson,Si g n e Althild Viola, Fru, 5. l6.

Sekreterare

Larsson, August H 3 a l m a r, Uverlärare,

(se nedan).

Överlåtare

Mottagning under tästerminernai Nya Lundens-

skotan måndagar—lördagar kl. 13— 14,30.

Annan tid efter överenskommelse. Rt 15 19 72.

La;;so;, August H) a l m a r, 5. 89; (38)  

Nya Lundensskolan

(Kärralundsgatan)

Materietförvattare

Kristensson, F r e d Olo5 Valter. Folkskol-

lärare. 5. 05; 39—51.

Skotbibtiotekarie

Wennberg, ] a m e 5 Fredrik, Folkskollärare,

5. 93; 42—5l.

Tiltsyningsvaktmästare (Ca l3)

Baxåndtason, John Fritz C u n n a r, 5. 06;

Gamla Lundensskolan

(Kärralundsgatan)

Titlsynstärare

Ericsson, Sten Egon Vilhelm, 5. 06;

49— 52.

Titlsyningsvaktmästare (Ca l3)

BerndtssonJohu FritzC u n n a r 5. 06: 38.

Böskolan

(Danska vägen 29)

Tittsynstärare

Jansson, F r e d r i k Vilhelm Sig5rid, 5. 90;

(38) 49—52.

Vaktmästare (Ca l 3)

Vakant.

Kallebåcksskolan

(Kallebäck)

Tittsynstärare

Neuman, Fritz Georg Konrad. 5. 9l;

29—50.

Vaktmästare (arvode)

Larsson, C e r t r u d, 5. 08; 49.

Skolan i Skår

(Skårs gård)

Vaktmästare (arvode)

Nilsson, A g n e s, 5. 80; 49.

Hjälpskolan

omfattar samtliga hjälpklasser vid stadens

folkskolor.

Skolnämnd

Blomstrand, Gusta5 Wi l h e l m. ]. K..

Sti5tsnotarie, Stads5., 5. 99; Ordf.

Sundberg, A b el Gotthard Leopold, Kon-

torist, 5. 93.

zén, J 0 h a n Bernhard, Förste lokrepa-

ratör, 5. 91.

Österholm, John A x e ! Wilhelm. Stuveri-

arbetare, 5. 79.

 
 



 

Folkskoleväsendet. Fortsättnings- och repetitionsskolorna 205

 

Reuterskiöld, S 0 n i a Emilia Frideborg,

Fru, 5. 05.

Jonasson, John W e i m a r, Journalist, 5. 13.

Isberg, A n n a Kristina, Skolkurator, 5. 86.

Sekreterare

Ohlander, Sten M a n n e Johannes. F. l...,

Overlärare (se nedan).

Överlärare

Mottagning i Ånnedalsskolan måndagar—lör—

dagar kl. 13— 14,30. Annan tid efter överens-

kommelse. Rt 1336 96.

Lärarpersonal * )

Förutom 5örenämnda l4 överlärare 5innes

följande lärarpersonal: 266 folkskollärare,

40 eo folkskollärare, 258 folkskollärarinnor,

49 eo folkskollärarinnor, 3l3 småskollära-

rinnor, 87 eo smäskollärarinnor, 59 slöjd-

lärare, åtta eo slöjdlärare, tre stånd. vik. slöjd-

lärare, 70 handarbetslärarinnor, ll eo hand-

arbetslärarinnor, tre stånd. vik. handarbets-

lärarinnor, 33 skolkäkslärarinnor, 5em eo skol-

käkslärarinnor, tre sånglärare, 5em sånglära-

rinnor, två gymnastiklärare, åtta gymnastik-

lärarinnor, en ständ. vik. gymnastiklärare, två

 

simlärare. Därjämte 5innes ett antal vik. folk-

och småskollärare samt ett antal övningslärare

med timlärartjänstgöring.

Ohlander, Sten M a n n e Johannes, F. L.,

5. 94; 38—52.  
Fortsättnings- och repetitionsskolorna

l enlighet med av stadstullmäktige den l0 iuli l9l9 5attat beslut äro 5rån och med höst-

terminen l920 obligatoriska tortsättningsskolor upprättade. Skyldig att deltaga i 5ortsätt-

ningsskolans undervisning är envar, som med 5ullständigt avgångsbetyg enligt 5 47 av gällande

tolkskolestadga genomgått den egentliga 5olkskolan eller på annat sätt 5örvärvat sig mot-

5varande kunskaper och ej åtnjuter annan undervisning.

Skolplikten om5attar 264 undervisningstimmar som 5ullgöras på ett läsår under 33 veckor

med åtta timmar per vecka eller också l80 timmar, fördelade med 30 timmar per vecka

under en tid av 6 veckor under månaderna juli—augusti.

Skolorna äro yrkesbetonade, d. v. s. undervisningen avser att giva en förberedande yrkes-

utbildning. Den praktiska utbildningen erhålles i särskilda 5ör ändamålet inrättade skol-

verkstäder. F. n. 5innes föliande skoltyper:

För gossar; l) järnindastri, 2) snickertyrket, 3) elektroteknik, 4) handel och 5) sjöfart och

navigation;

5ör 5lickor: l) husligt arbete, 2) beklädnadsyrken och 3) handel.

Etter genom5örandet av ett åttonde obligatoriskt skolår har 5ortsättningsskolan minskat i

om5attning.

För de 5rån 5olkskolan avgångna elever. vilka ej kunnat inhämta hela 5olkskolekursen

(& 48 av folkskolestadgan) äro ersättningsskolor, repetitionsskolor, 5rån ovan sagda tid upp-

rättade. Samma bestämmelser i 5råga om skolplikt och undervisningstid pr läsår och vecka

som för 5ortsättningsskolan äro gällande.

Undervisningen är 5örlagd till Viktoriaskolan.

Enligt gällande reglemente skall 5olkskolinspektören även vara inspektör 5ör fortsätt-

ningsskolorna. Som styrelse 5ungerar allmänna 5olkskolestyrelsen. För övrigt handhaves led-

ningen av en därtill utsedd överlärare, som 5ör det dagliga arbetet biträdes av en 5öreståndare.

Stat för år 1950: Fr.o.m. år l950 redovisas 50rtsättnings- och repetitionsskolorna under

staten 5ör 5olkskolan.

Författningar m. m. Reglemente 5ör iortsättningsskolorna, 5astställt av kungl. skolöver-

styrelsen den l0 augusti l936 med senare vidtagna ändringar. lnstruktion 5ör överlärare

vid Göteborgs fortsättnings- och ersättningsskolor, 5astställd av kungl. skolöverstyrelsen den

9 september l927. Kursplan iör iortsättningsskolorna, 5astställd av kungl. skolöverstyrelsen

den 50 augusti l936 med senare vidtagna ändringar.

1) Angående lärarpersonalens löner se tablån i slutet av boken.
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Ledningen av fortsättningskolorna, när-

mast under folkskolinspektörcn. har upp-

dragits åt överlärare Axel Hagnell (se Oscar

Fredriksdistriktet) 48.

Föreståndare

Mottagning :" Viktoriaskolan måndagar, ons-

dagar och fredagar kl. l3——l3,40. Rt l4 0534.

Thorsson, H u go Emanuel, Folkskollä-

rare, f. 90; 48—52.  

Skolbibliotekarie

Thorsson, H u g 0 Emanuel, Folkskollärare,

5. 90; 48—50.

Vaktmästare (Ca l3)

Johannesson, B e r t i l Arnold, 5. 12; 49.

Lärarpersonal

Vid skolorna äro anställda med hela eller

större delen av tjänstgöringen förlagd till fort-

sättningsskolan en folkskollärare och en slöjd-

lärare. Den övriga undervisningen handhaves

av timlärare.

 

Göteborgs praktiska mellanskolor

l Göteborg finnas tre typer av praktiska mellanskolor, nämligen med handelsundervisning,

med teknisk undervisning samt med huslig undervisning. Skolornas område har samma

omfattning som Göteborgs stads skoldistrikt. Stads5ullmäktige i Göteborg ansvara för sko-

lornas bestånd och besluta om deras ekonomiska förhållanden.

Skolorna äro följande:

Göteborgs praktiska mellanskola med handelsundervisning för gossar,

» » » » » » flickor.

» » » »

» » » »

teknisk undervisning,

huslig undervisning.

Alla skolorna äro fyraåriga. Nu gällande reglemente är stadfäst av Kungl. Maj:t den 22 mars

l935 med smärre tillägg den 23 oktober l936, den lZ mars l937 och den 29 december l944.

Den närmare vården och ledningen av skolorna utövas numera av en gemensam styrelse.

Till l925 (l5 oktober) hade varje skola sin särskilda styrelse och var sin rektor. Styrelsen,

som sedan l939 väljes av stadsfullmäktige, skall bestå av, förutom skolornas tjänstgörande

rektor, nio ledamöter och fem suppleanter. Dessutom utse stadsfullmäktige två revisorer

och två suppleanter att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning. Ledamöterna och

suppleanterna, vilka väljas för en tid av fyra år, utses bland stadens för nit om skolväsendet

kända och vid stadsfullmäktigeval röstberättigade invånare, varvid skall tillses, att minst

två ledamöter och en suppleant skola vara sakkunniga i fråga om handel, att minst två

ledamöter och en suppleant skola vara sakkunniga i fråga om industri eller hantverk samt

att minst två ledamöter och en suppleant skola vara kvinnor med insikt och erfarenhet på

det husliga arbetets område. Stadens folkskolinspektör äger övervara styrelsens samman-

träden och deltaga i överläggningarna men ej i besluten med rätt för honom att få sin

mening antecknad till protokollet. Folkskolestyrelsens kassaförvaltare är även kassaförvaltare

för praktiska mellanskolorna.

Praktiska mellanskolorna med handelsundervisning började såsom högre folkskolor höstter-

minen l9l7 efter att förut under två läsår hava utgjort en försöksavdelning inom folkskolans

högre avdelning. Fr. o. m. höstterminen l936 äro dessa skolor praktiska mellanskolor med

rätt att vid slutet av vårterminen anställa praktisk realexamen.

Handelsskolorna meddela undervisning i realskolans ämnen samt i handelskorrespondens

(även på främmande språk), handelsräkning, bokföring, kontorsarbete, maskinskrivning, ste-

nografi, textning och reklamteckning; därjämte för flickorna i musik, slöjd och hushållsgöromål.

Skolorna omfattade vid senaste höstterminens början lg avdelningar, därav sju för gossar

med l79 elever och lZ för flickor med 360 elever.  
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Praktiska mellanskolan med teknisk undervisning började såsom yrkesbestämd högre folk-

skola vårterminen l923. Den hade dock förut under tre och ett halvt år arbetat som en

teknisk linje av folkskolans högre avdelning. Fr. o. m. höstterminen l936 är den praktisk

mellanskola med rätt att anställa praktisk realexamen.

Denna skola meddelar undervisning i realskolans ämnen men med huvudvikten lagd på

de ämnen, som förbereda för praktiskt yrkesarbete: matematik, fysik och kemi; därjämte

få eleverna utbildning i ritteknik. maskin- och byggnadslära samt verkstadsarbete.

Skolan omfattade vid höstterminens början l4 avdelningar med inalles 400 elever.

Praktiska mellanskolan med huslig undervisning startade såsom allmän högre folkskola

höstterminen l920 och blev av Kungl. Maj:t förklarad 5ör yrkesbestämd högre folkskola

från och med höstterminen l92l. Fr. o. m. höstterminen l937 är den av Kungl. Maj:t

erkänd praktisk mellanskola.

Skolan meddelar undervisning i realskolans ämnen men lägger huvudvikt vid praktisk

kvinnlig utbildning i handarbete, enkel vävning, hushållsgöromål, hemvård och hemsjukvård

samt barnavård.

Skolan omfattade vid senaste höstterminens början nio avdelningar med 267 elever.

Stat för år 1950: Utgifter l.685.l4l kr.. inkomster 748.950 kr., därav statsbidrag 733.400 kr.

Författningar m. m. Kungl. stadga angående högre folkskolor den 7 juni l934 med ändring

den l7 mars l939. Reglemente för Göteborgs högre folkskolor, fastställt av Kun l. Maj:t

den 22 mars l935 med tillägg den 23 oktober l936 och den lZ mars l937. Kung . Maj:ts

avlöningsreglemente för lärare vid praktiska mellanskolor den ll november l938 och den

30 juni l947. Tjänstepensionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947.

Familjepensionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947. Kungl.

Maj:ts kungörelse med föreskrifter rörande tillämpning av tjänste- och familjepensions-

reglementena för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947.

Liknell, Britta Sofia, Handelsbiträde,

Fru, f. lZ; (47) 48—5l.

Kassa]. se folkskolestyrelsen.

 Inspektor

Gabrielsson, A s s a r Thorvald Natanael,

Civilekonom, Direktör, f. 9l; 38.

Ordförande Suppleanter

 

Hagnell, Axel Linus, Uverlärare, f. 89;

led. 25—5l . Ordf. 35—.

Vice ordförande

Ohlon, S v e n Johan Emanuel. F. D., Rektor,

3R5iksdagsman, f. 88; led. 28—5l , v. Ordf.

Övriga ledamöter

Skoglund, A n d e r s johan, Förrådsför-

man, 5. 8 ; 25—5l.

Dazlsilstsrlöm, Alm a Charlotta, Fru, 5. 84;

Rosén, A rv i d. F. M., Rektor, se nedan,

självskriven led. 33—. Sekr. 33—.

Kalén, H e r h e r t Johannes. F. D., Rek-

tor. 5. 93: (34) 36—5l.

Stenhård, Karl M a r c u s, Metallarhe-

tare. f. 09; 44—5l.

Broberg, Algot R u p e r t, Fil. stud., f. l9;

(47) 47—5l.

Svensson, Charles 0 s k a r, Folkskollärare,

f. 95; 48—5l.  

Levisson, A s t r i. Fru, f. 85; 40—5l.

Larsson, Nils G u s t a v Malte, Redaktör,

f. 98; 36—5l.

Lesslie, Hildur Annie B e a t r i c e, Fru,

5. 90; 40—5l.

Lundell, N i l 3 Gustav, Butiksföreståndare,

f. 96; 44—5l.

Nordström, C u s t a v Elof Verner, ingen—

jör, f. l4; 48—5l.

Lärarkärens representant

Särnqvist, Karl Orvar, F. K., Ämnes-

lärare, f. 98; 38—5l.

Suppleant

Centerwall, M ä r t &, Skolkökslärarinna.

f. 97; 35—51.

Revisorer

Kullgren, Nils, Kontorist, f. ll; 48—.

Pihl, G ö s t a Ålexius, Förmån, f. 94; 49—.
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Suppleanter

Hultin, l.. a r s, Civilingenjör, f. 20: 47—.

Persson, Gustaf Ebbe C 6 t h e, Hyres-

assistent, f. 17; 49—.

Rektor

(förordnad av kungl. skolöverstyrelsen)

Mottagningstid varje läsdag kl. Ill—11,30 &

Haitfeldtsskolan. Rt 110243.

Rosén, A r vi d, F. M., f. 95; 33.

Vaktmästare

Hedlund, John B e r t i 1, f. 20: 49.  

Lärarpersonal

21 ämneslärare. 16 ämneslärarinnor, sex eo

ämneslärare, fem eo åmneslårarinnor, två lä-

rare och sex lärari'nnor i yrkesämnen, tre

extra lärare i läsämnen, en ca lärare i yrkes-

ämnen, en timtärare i läsämnen, 10 timlärare

i yrkes- och övningsämnen, en gymnastik—

lärare, två gymnastiklärarinnor, en eo gymna-

stiklärare, en timta'rare i gymnastik samt en

ca lärare och två timlärare i sång och musik.

Dessutom innes en skolsköterska (Ce 10)

och ett skrivbiträde (Ca 8) på rektorsexpe-

ditionen.

 

Göteborgs kommunala mellanskola

(Burgårdens samrealskola)

Skånegatan 20. Expeditionstid kl. 1130—12. Rt 16 98 5] .

Göteborgs kommunala mellanskola har växt fram ur den »allmänna linje)), som år 1920

inrättades vid Göteborgs folkskolor. De första två åren omfattade denna linje endast flickor.

men läsåret 1922—23 upprättades även en avdelning för gossar. Realskolexamen avlades

första gången av skolans elever (som privatister) den 3 juni 1924.

Den 11 december 1924 beslöto stadsfullmäktige att organisera skolan som kommunal

mellanskola. och genom Kungl. Maj:ts beslut av den 29 maj l925 erkändes den som sådan

från och med den 1 ju1i 1925, i vilken egenskap skolan åtnjuter statsbidrag samt har rätt att

anordna realexamen.

Skolan, som har en linje för gossar och en linje för flickor, utgör en självständigt organiserad

överbyggnad på folkskolan, utgående från dennas sjätte årsklass, och ger samma utbildning

som statens 4-k1assiga realskolor. Lärokursen är fyraårig och avslutas med realexamen.

Undervisningen är avgiftsfri. Undervisningsmaterial, läroböcker m. m. utdelas gratis till

de elever, som äro bosatta inom Göteborg. -

 
Ledningen av skolan utövas av en särskild styrelse. Denna består av, förutom tjänst-

görande rektor, minst sex ledamöter, varav minst en skall vara kvinna, med tre suppleanter,

valda för en tid av fyra år av stadsfullmäktige. Folkskolestyrelsens kassaförvaltare är även

kassaförvaltare för kommunala mellanskolan. inspektor för skolan förordnas av kungl. skol-

överstyrelsen. För den närmaste ledningen av skolan förordnar skolöverstyrelsen en bland

de tjänstgörande lärarna som rektor. Därjämte förordnar skolstyrelsen en av lärarinnorna

som tillsynslärare.

Kungl. Maj:t har beslutat, att skolan skall förstatligas under namn av Burgårdens samreal-

skola. Under innevarande läsår (1949—50) äro klasserna ett, två och tre förstatligade.

Skolan omfattar f. n. 33 avdelningar, därav nio gossavdelningar, 19 flickavdelningar och

fem samklasser. Antalet lärjungar vid höstterminens början 1949 var 1.089 (379 gossar

och 710 flickor).

Skolan, som var färdigbyggd till höstterminen 1938, har uppförts efter ritningar av ar-

kitekt Sigfrid Eriksson.

5th för år 1950: Utgifter 247.560 kr., inkomster 83.240 kr.. därav statsbidrag 75.550 kr.

. Författningar. Kungl. stadgan angående kommunala mellanskolor den 2 juni 1933 med änd-

ring den 17 mars 1939, den 3 maj 1940 och den 30 juni 1943. Reglemente för kommunala

mellanskolan i Göteborg, fastställt av Kungl. Maj:t den 6 augusti 1945. Kungl. Maj:ts av-

löningsreglemente för lärare vid kommunala flickskolor, kommunala mellanskolor, praktiska
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mellanskolor och högre folkskolor den ll november l938. Statens löneplansförordning den

30 juni 1947. Statens allmänna avlöningsreglemente den 30 juni l948. Kungl. Maj:ts kun-

görelse med provisoriska avlöningsbestämmelser under budgetåret 1949—50 för lärare i

övningsämnen vid de högre kommunala skolorna den 24 april l949. Kungl. Maj:ts kungörelse

angående provisorisk avlöningsförstärkning och provisoriskt dyrortstillägg under budgetåret

l949—50 åt vissa lärare i övningsämnen vid de högre kommunala skolorna den 28 april l949.

Kungl. kungörelse angående statsbidrag till avlöning av lärare vid kommunala mellanskolorna

den 9 december l938, med ändring den 3 maj l940 och den 30 juni l942. l947 års allmänna

tjänstepensionsreglemente den 30 juni l947. l947 års allmänna familiepensionsreglemente

den 30 juni l947. Kungl. Maj:ts kungörelse med övergångsbestämmelser till l947 års all-

männa tiänstepensionsreglemente den 30 juni l947. Kungl. Maizts kungörelse med över-

ångsbestämmelser till l947 års allmänna familiepensionsreglemente den 30 juni l947. Kungl.

ådaizts kungörelse med föreskrifter rörande tillämpning av l947 års allmänna tjänste- och

familjepensionsreglementen den 30 juni l947

Inspektor- Revisorer

 

Johansson, S v e n Christian, M. D., Pro-

fessor, f. 80; 38 (förordnad av kungl.

skolöverstyr.).

Ordförande

Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r. Lektor,

Riksdagsman, f.87; led.25—5l , Ordf. 25—.

Vice ordförande

Carlbting, Carl Gustaf E i na r, DiSponent,

f. 80; led. 25—5l, v. Ordf. 25—.

Övriga ledamöter

Lilie, Ein a r Teodor. F. D., Rektor (se

nedan) självskriven led. 26—, Sekr. 26—.

Sandström G n s t a v Vilhelm Leonard,

F. l.... dverlärare, f. 84; (25) 30—51.

Hellers, H edvig Aurora Josefina, Fru,

f. 9l; (25) 3l—5l.

Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

f. 95; (39) 40—51.

Lindblom, T h 0 r d Reinhold, Tecknare,

f. 20; 48—5l.

Kassaf. se folkskolestyrelsen.

Suppleanter

Bengtsson, Johan illia m, Folkskollä-

rare, f. 87; 40—5l.

Hansson, Solveig Signe Lucia, Fru,

Stadsf., f. l4; 48—5l.

Hamrin, Hanna Birgitta (Brita). Fru.

f. 08; 48—5l .  

Kullgren, N i l s, Kontorist. f. ll; 48—.

Pihl, G 6 s t a Alexius, Förman, f. 94; 49—.

Suppleanter

Samuelson, E r i k Mauritz, Metallarbetare,

Stadsf., f. 04; 46—.

Närdin, F 0 l k e Anton Emil, Revisor, f. 03;

9—.
 

Rektor

Mottagningstid varje läsdag kl. 1130—12.

RI 16 98 51 .

Lille, Einar Teodor, F. D., f. 90: 26.

Tillsynslärare

Matell, Greta .Boel Augusta, F. M.,

f. 92; (27) 39.

Vaktmästare (Ca l3)

Nordlund, Carl lv a n, f. 89; 25.

Sc3l18midt, H 3 r a l d Robert Valdemar, f. lZ;

Lärarpersonal

l3 ämneslärare, l8 åmneslärarinnor, sju

eo ämneslärare, två eo ämneslärarinnor, sju

övningslärare, tre eo övningslärare, tre extra—

lärare i övningsämnen, två timlämre i

övningsämnen.

Dessutom en skolsköterska (Ca lZ) och en

kontorist (Ce 5).

 

Majornas kommunala flickskola

Carl Johansgatan 16. Expeditionstt'd kl. 1130—12. Rt 144463.

Majornas kommunala flickskola har uppstått genom att Göteborgs stad enligt stadsfullmäk-

tiges beslut den l9 mars l936 övertagit Majornas elementarläroverk för flickor, vilket började

sin verksamhet år l866. Efter tillstånd av Kungl. Maizt den 22 maj l936 ombildades skolan

fr. o. m. höstterminen samma år i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga för kommunala flickskolor

till en kommunal flickskola med enbart teoretisk linie och förenade sju- och sexåriga lärdkurser.

Ledningen av skolan utövas av en styrelse, som enligt skolans reglemente består av sex

ledamöter, varav minst två skola vara kvinnor, med fyra suppleanter. varav minst en kvinnlig

H
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samt skolans rektor såsom självskriven ledamot. Styrelsen väljes av stadsfullmäktige för fyra

år. inspektor och rektor förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Terminsavgiften är 40 kr. Mindre bemedlade och medellösa lärjungar erhålla nedsätt-

ning i, resp. befrielse från terminsavgift. Denna fråga avgöres av terminsavgiftsnämnden,

bestående av inspektor, rektor och en av stadsfullmäktige vald ledamot.

Skolan omfattar f. n. l4 avdelningar, och elevantalet uppgick under höstterminen l949 till 390.

Stat för år 1950: Utgifter 348.5l3 kr.; inkomster 2l8.530 kr., varav i statsbidrag l92.500 kr.

Författningar m. m. Kungl. Maj:ts stad a för kommunala flickskolor den 24 september

l928. Reglemente för Majornas kommunaa flickskola. fastställt av Kungl. Maj:t den 22

maj l936 i ändrad form fastställd av Kungl. skolöverstyrelsen den 28 juni l945. Kungl.

Maj:ts avlöningsreglemente för de högre kommunala skolorna en 30 juni Will. Tjänste-

pensxonsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947. Familjepensmns-

reglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947. Kungl. Maj:ts kun-

görelse med föreskrifter rörande tillämpning av tjänste- och familjepensionsreglementena

är de högre kommunala skolorna den 30 juni l947.

lnspektor

Elmgren, jo hn Kristian Gustaf, F. D.,

Professor, f. 04; 39 (förordnad av kungl.

skolöverstyr.).

Ordförande

Carlsson, _lo h n Gottfrid. Spårvagnsförare.

f. 87; suppl. 37, led. 38——5l, Ordf. 50—.

Vice ordförande

Hedström, Lydia Elisabeth (E ls i e) Sofia,

Fru, f. 93; led. (36) 37—5l , v. Ordf. 42——.

Övriga ledamöter

lögåsoxszl, Blenda, Fru, f. 87; led. (36)

Larsson, l n g rid Margareta, F. M.. Rek-

tor, se nedan, självskriven led. (3l) 37—,

Sekr. (3l) 37—.

Lindström, N a n n y Angelika, Bankkas-

sörska, f. 80; (37) 44—5l.

Broberg, Algot R 11 p e r t, Fil. stad., f. l9;

(47) 48—5l.

Olander, G u n n a r Fritiof, F. D., f. 00;

50—51 .

Kassa]. se folkskolestyrelsen.

Suppleanter

Kärrherg, C l a r a Viola, Fru, f.0l ; 44—51.

Källström, Knut Y n g v e, Verktygsfilare,

f. 20; 48—5l.

Asklund, Anny (A n n i k a), Fru, Stadsf.,

f. 94; 49—5l.  

Andreason, Carl V a l t e r, Folkskol-

lärare, f. ll; 50—5l.

Tcrminsaagiftsnämnd

Elmgren, ] ohn Kristian Gustaf, F. D..

Professor (se ovan) självskriven led. 39—.

Larsson, l n g rid Margareta, F. M., Rek-

tor (se nedan) självskriven led. 37—.

Olander, G u n n a r Fritiof, F. D. (se ovan)

50—5l . .

Revisorer

Kullgren, N ils, Kontorist, f. ll; 48—.

Pihl, G 6 s t a Ålexius, Förman, f. 94; 49—.

Suppleanter

Hultin, l.. a r s. Civilingenjör, f. 20; 47—.

Persson, Gustaf Ebbe Göthe, Hyres-

assistent, f. l7; 49—.

Rektor

Mottagningstid varje läsdag kl. I 1,45—12J5.

Rt 14 44 63.

Larsson, l n g rid Margareta, F. M., f. 92;

(3l) 36. .

Vaktmästare (Ca l3)

Thorbjörnsson, K n n t August. f. 98; 32.

Lärarpersonal

ll ämneslärarinnor (inkl. rektor), fyra öv-

ningslärarinnor, tre eo ämneslärarr'nnor, en

kvinnlig och en manlig timlärare i läsämnen,

fyra kvinnliga och en manlig timlärare i

övningsämnen.

 

Vasa kommunala flickskola

Karl Gustafsgatan 10. Expeditionstid: kl. 12—12,45. Rt 13 29 88. Chalmersgatan 7. Expe-

ditionstid : kl. IZ—IZ,30 (måndagar, onsdagar och fredagar). R! 13 44 53.

Vasa kommunala flickskola har uppstått därigenom. att Fruntimmersföreningens flick-

skola, stiftad 18l5, Mathilda Halls skola, grundad l857, Göteborgs Lyceum för flickor,

som började sin verksamhet l9l7, och Vasa flickskola, vars verksamhet började l9l4, enligt
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beslut av stadsfullmäktige den 3 februari l938 övertogos av staden och sammanslogos till

en kommunal flickskola. Efter Kungl. Maj:ts tillstånd den 29 juli l938 började skolan sin

verksamhet med höstterminen samma år. Den är organiserad i enlighet med Kungl. Maj:ts

stadga för kommunala flickskolor med enbart teoretisk linje och med i allmänhet förenade

sju- och sexåriga lärokurser.

Skolans ledning utövas av en styrelse, bestående av sju ledamöter, varav minst två skola

vara kvinnor, med fyra suppleanter, varav minst en kvinnlig, samt skolans rektor som själv-

skriven ledamot. Styrelsen väljes av stadsfullmäktige för fyra år] inspektor och rektor för-

ordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Terminsavgiften är 40 kr. Mindre bemedlade och medellösa lärjungar erhålla nedsätt—

ning i resp. befrielse från terminsavgift. Terminsavgiftsnämnden består av inspektor, rektor

och en av stadsfullmäktige vald ledamot.

Skolan omfattar för närvarande 22 klassavdelningar, därav l5 förlagda till Karl Gustafs-

gatan IO och sju förlagda till Chalmersgatan 7. Antalet elever var under höstterminen l949 664.

Stat för år I 950: Utgifter 782.263 kr.; inkomster 38l .236 kr., varav i statsbidrag 329.500 kr.

Författningar m. m.: Kungl. Maj:ts stadga för kommunala flickskolor den 24 september

l928 och den l7 mars l939 med ändring den l7 mars l939, den 30 juni l943 och den 2 no-

vember l944. Reglemente för Vasa kommunala flickskola, fastställt av Kungl. Maj:t den 28

juni l945. Kungl. Maj:ts avlöningsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30

juni l947. Tjänste ensionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947.

Familjepensionsreglizmente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947. Kungl.

Maj:ts kungörelse med föreskrifter rörande tillämpning av tjänste- och familjepensions-

reglementena för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947 och den 30 juni l948.
 

 
Inspektor

Lindqvist, A x el Martin, F. D., Professor,

f. 82; 45 (förordnad av kungl. skolöver-

styrelsen).

Ordförande

lansson, Gustaf W a l d e m a r, Overlärare,

f. 95; led. 38—5l, led. i terminsavgifts-

nämnd 40—. Ordf. 40—.

Vice ordförande

Hultin, S v e n, Tekn. D.. Professor, f. 89;

led. 38—5l, v. Ordf. 38—.

Övriga ledamöter

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,

F. l..., Läroverksadjunkt. f. 90; (38) 40—5l .

Welin, l'lilma El s a Ottilia, Fru, f. 97;

(38) 44—5l.

Hagel, Odd Olof, Ingenjör, f. 20; 48—5l.

Oh on, 5 o nja, F. L., Fru, f. 93; 47—5l.

Sköld, F. l l a Viola, Fru, Stadsf, f. ll:

48—5l.

Runge, D a g a lngeborg, F. M., Rektor (se

nedan) självskriven led. 49—, Sekr. 49—.

Kassa]. se folkskolestyrelsen.

Suppleanter

Ridderstad, Hild u r, Fru, Stadsf, f. 85;

38——5l

Ånzén, S v e n Hjalmar, Trafikförman, f. 02;

40—5l .  

Källström, Knut Y n g v e, Verktygsfilare,

f. 20; 48—5l.

Börjesson, Gurli Elisabeth, Fru, f. 99;

48—51.

Terminsavgiftsnämnd

Lindqvist, A x el Martin, F. D., Professor,

(se ovan) självskriven led. 45—.

jansson, Gustaf W a l d e m a r, Overlärare.

(se ovan) 40—5l.

Runge, D a g a lngeborg, F. M.. Rektor,

(se nedan) självskriven led. 49—.

Revisorer

Kullgren, N i l s, Kontorist, f. ll; 48—.

Pihl, G ö s t a Alexios, Förman, f. 94; 49—.

Suppleanter

Nordin, Fo l ke Anton Emil, Revisor.

f. 03; 49—.

Persson, Gustaf Ebbe G öth e, l'lyres-

assistent, f. l7; 49—.

 

Rektor

Mottagningstid varje låsdag kl. lZ—lZ,45.

lördagar kl. ! l ,15—12. Karl Gustofsgatan 10.

Rt 13 29 88.

Runge, Da ga lngeborg, F. M., f. 09; 49.



 

2l2 Kjellbergska kommunala flickskolan

 

Biträdande rektor

Mottagningstid måndagar, onsdagar och fre-

Pihl, Bertha Vilhelmina, f. 0l; 4l.

Chalmersgatan 7.

 

dagar kl. 12—12,30. Chalmersgatan 7.

Rt 13 44 53.

Hedin, Edit Josefina. f. 92; 38.

Vaktmästare (Ca l3)

Lindqvist, A n d e r & Gottfrid, f. 07; 38.

Karl Gustafsgatan 10.

Kjellbergska kommunala flickskolan

Södra vägen 23. Expeditionstid kl. l2,15—-12,45. Rt 161481.

Stiftelsen Kjellbergska flickskolan tillkom genom donation av grosshandlanden Jonas Kjell—

berg, då han l826 upprättade sitt testamente till förmån för ett blivande >>Fruntimmerssemi-

narium». År l835 började Kjellbergska skolan sin verksamhet med l5 elever. Skolan skulle

vara en friskola för »så kallade bättre mans döttrar» och meddela en god allmänbildning på

kristlig grund. År från år har skolan utvecklats, är nu sjuklassig och har sedan år l9l0 s. k.

normalskolekompetens. År l908 ersattes skolans förutvarande överbyggnad för utbildning av

lärarinnor av ett med skolan förenat högre lärarinneseminarium, vars avgångsbetyg medförde

samma rättigheter och förmåner som avgångsbetyg från kungl. högre lärarinneseminariet.

Seminariet har fr. o. m. läsåret 0332—33 nedlagt sin verksamhet.

Enligt beslut av stadsfullmäktige den 27 maj l943 övertogs skolan av Göteborgs stad under

namn av Kjellbergska kommunala flickskolan. Den 8 juli l943 erkände Kungl. Maj:t skolan

såsom kommunal. varefter verksamheten tog sin början med höstterminen samma år. Skolan

är organiserad i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga för kommunala flickskolor med enbart

teoretisk linje och förenade sjud och sexåriga lärokurser. —

Skolans styrelse består av sju på fyra år valda ledamöter, varav minst två kvinnliga,

samt fyra suppleanter, varav minst en kvinnlig. Rektor är självskriven ledamot av styrelsen.

De sju förstnämnda ledamöterna och suppleantema väljas av stadsfullmäktige, ävensom två re-

visorer och två revisorssuppleanter. lnspektor och rektor förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Terminsavgiften är 40 kr. Mindre bemedlade och medellösa lärjungar erhålla nedsätt-

ning i. resp. befrielse från terminsavgiften. Terminsavgiftsnämnden består av inspektor,

rektor och en av stadsfullmäktige vald ledamot.

Skolan omfattar för närvarande lZ klassavdelningar. Antalet elever var under höstter-

minen l949 355.

Stat för år 1950: Utgifter 366.928 kr., inkomster 209.l 79 kr., varav i statsbidrag ”7.047 kr.

Författningar m.m.: Kungl. Maj:ts stadga för kommunala flickskolor den 24 september

l928 med ändring den 17 mars l939, den 30 juni 1943 och den 2 november l944. Reglemente

för Kjellbergska kommunala flickskolan, fastställt av Kungl. Maj:t den 28 juni l945. Kungl.

Maj:ts avlöningsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947. Tjänste-

pensionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947. Familjepensionsreg-

lemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni l947.

Lärarpersonal

l9 ämneslärarinnor. nio övningslårarinnor,

tre eo ämneslärarinnor, en eo övningslä-

rarinna, en extra lärare i läsämnen, tre

timlärare i läsämnen och fyra timlårare i

övningsämnen.

 

 

1nspektor

Malmeström, E l i 5 Axel Christian, T. D.,

Domprost, Kontraktsprost, f. 95; 49 (för-

ordnad av kungl. överstyr)

Ordförande

Hultin, S v e n, Tekn. D., Professor, f. 89;

led. (35) 44—5l, Ordf. 45—.

Vice ordförande

Jansson, Gustaf W al d e m a r, Overlärare,

f. 95; lcd. 44—51, v. Ordf. 45—.

Övriga ledamöter

Andersson, Einar Bertil, Förste verk-

mästare, f. 97; 44—5l.
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Gabrielsson, l.. i l l vor Margareta, Kon-

torist, Fru, f. 23; 47—5l.

Dahlberg, Anders 0 s k a r, Folkskollärare,

f. 92; 44—51.

Källäöröm, !(,nut Y n g v e, Verktygsfilare.

49—5

323549SigSnlhild Margareta, Fru, f. 06;

43

Nilsson,ESILs a, F. M., Rektor, Fru, se

nedan, självskriven led. 45—.

Kassaf. se folkskolestyrelsen.

Suppleanter

Stenhård, Karl M a r e n s, Metallarbetare,

f. 09; 44—5l.

Erics—on], B ritt Linnéa, Kontorist, f. l9;

Waåxl—ström, E l1 n Amanda, Fru, f. 97;

51

Osvald, Hanna G u n n y, Tandläkare, Fru,

f. 04;48—51.

Terminsavgiftsnämnd

Malmeström, E li 5 Axel Christian, T. D.

Domprost, Kontraktsprost (se ovan) själv-

skriven led. 49—.

Jansson, Gustav W a l cl e m a r, Överlärare,

(se ovan) 44—51.

Nilsson, Elsa, F. M., Rektor,

nedan, självskriven led. 45—.

Fru, se  

Revisorer

Kullgren, N i ls, Kontorist, f. ll; 48—.

Pihl, G 6 s t & Alexius, Förman, f. 94; 49—.

Suppleanter

Nordfors, Nils Edvard Mauritz, Konto-

rist, f. l6; 49—

Persson, Gustaf Ebbe Göthe, Hyres—

assistent, f. l7; 49 ——

 

Rektor

Mottagningstid varje låsdag kl. 1215—1245.

Södra Vägen 23. Rt 16 14 81.

Nilsson, Elsa, F. M., Fru, f. 93; 45.

Sekreterare

von Schéele, Astrid Maria Elisabet,

Ämneslärarinna, f. 03; 47.

Vaktmästare (Ca l3)

Erlandsson, Olof Reinhold, f. l7; 47.

Lärarpersonal

Nio ämneslärarinnor (inkl. rektor), tre

övningslärarinnor, en eo ämneslärarinna, tre

kvinnliga extra lärare, tre kvinnliga och en

manlig timlärarei läsämnen, sex timlärarinnor

i övningsämnen.

 

 

Göteborgs nya elementarläroverk, kommunal flickskola

Viktoriagatan 28. Expeditionstid: kl. 12,15—1Z,45 varje läsdag utom lördag; lördagar kl.

HJO—12,20. Rt 13 8510.

Nya elementarläroverket började sin verksamhet den l5 januari l867. Efter några år in-

köptes villaegendomen nr 96 vid Nya Allén för skolans räkning. Då emellertid denna vid Nya

Alléns reglering år l888 skulle återgå till staden, försålde stadsfullmäktige till skolan en tomt-

plats vid Viktoriagatan för uppförande av en ny skolbyggnad, som var färdig att tagas i bruk

år l890 och vari skolan fortfarande är inrymd.

Den 8 november l945 beslöto stadsfullmäktige att efter tillstånd av Kungl. Maj:t upp-

rätta en kommunal flickskola, avsedd att ersätta Stiftelsen Göteborgs nya elementarläroverk

för flickor. Den l5 februari l946 erkände Kungl. Maj:t skolan som kommunal från den 1

januari l946. Skolan är organiserad enligt bestämmelserna i Kungl. Maj:ts stadga för kommu-

nala flickskolor med såväl teoretisk som praktisk linje och förenade sju- och sexåriga lärokurser.

Skolans ledning utövas av en styrelse. som består av sju ledamöter, varav minst tre skola

vara kvinnor, med fyra suppleanter, varav minst två kvinnliga, samt skolans rektor som själv-

skriven ledamot. Styrelsen väljas av stadsfullmäktige för fyra år. lnspektor och rektor för-

ordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Skolan omfattar f. n. 18 avdelningar, och elevantalet uppgick under höstterminen l949

till 527. Terminsavgiften är 40 kr. Mindre bemedlade och medellösa lärljungar erhålla ned-

sättning i, resp. befrielse från terminsavgift. Terminsavgiftsnämnden består av inspektor,

rektor och en av stadsfullmäktige vald ledamot.

Stat för år 1950: Utgifter 407.896 kr.; inkomster 252.263 kr., varav i statsbidrag 202.150 kr.

 
 



 

2l 4 Göteborgs nya elementarläroverk o. Sigrid Rudebecks skola, kommunala flickskolor

 

Författningar m. m.: Kungl. Maj:ts stadga för kommunala flickskolor den 24 september

l928. Reglemente för Göteborgs nya elementarläroverk, kommunal flickskola. fastställt av

kungl. skolöverstyrelsen den l april l946. Kungl. Maj:ts avlöningsreglemente för de högre

kommunala skolorna den 30 juni l948. Tjänstepensionsreglemente för de högre kommunala

skolorna den 30 juni l947. Familjepensionsreglemente för de högre kommunala skolorna den

 

30 juni 1947.

lnspektor

Fredén, Nils Gustaf Tsin Mei, F. D..

Docent, Lektor, f. 98; 49 (förordnad av

kungl. skolöverstyr.).

Ordförande

Pettersson, Ax el August, Folkskollärare,

f. 00; led. (45) 46—5l, led. i terminsau-

giftmämnd 46—, Ordf. 45—.

Vice ordförande

Hellberg, A r v i d. ] . K., Assuransdirektör,

f. 90; led. (37) 46—5l, v. Ordf. 45—.

Övriga ledamöter

Johansson, E r i c Erling, Assistent å läns-

arbetsn., f. 08; led. (45) 46—5l.

Genell, l'ledvig Karin Hillevi, F. M.,

Fru, f. 08; lcd. (45) 46—5l.

Hansson, Solveig Signe Lucia, Fru,

Stadsf, f. l4; (46) 48—5l.

Salefors, Ma ria Cecilia, Småskollära-

rinna, Fru, f. 02; 48—5l.

Fröding, Maria Elisabeth, Rektor (se

nedan) självskriven led. (37) 46—.

Svensson, S v e n Werner, Spårvagnskon-

duktör, f. l2; (48) 49._5j_

Kassaf. se folkskolestyrelsen.

Suppleanter

johansson, Karl Vilhelm, Folkskollä-

rare, f. 00; 46—5l.

Hagberg, Edith Gunhild, Fru, f. 99;

48—51.

Erågsoxstl, Br itt Linnéa, Kontorist, f. l9;  

Nilsson, Elly B i r g i t Maria, F. M., Fru,

f. ll; 48—5l.

Terminsavgiftsnämnd

Fredén, Nils Gustaf Tsin Mei, l:. D.,

Docent, Lektor (se ovan) självskriven led.

Pettersson, A xel August, Folkskollärare,

(se ovan) 46—5l.

Fröding, M a r i a Elisabeth, Rektor (se

nedan) självskriven led. 46—.

Revisorer

Kullgren, N i ls, Kontorist, f. ll; 48—.

Pihl, G ö s t a Alexius, Förman, f. 94; 49—.

Suppleanter

Hultin, L a r s, Civilingenjör, f. 20; 47—.

Persson, Gustaf Ebbe G öt h e, Hyres-

assistent, f. l7; 49—.

Rektor

Mottagningstid varje låsdag utom lördagar

kl. 1215—1245, lördagar kl. 1150—1220.

R! 13 85 10.

Fröding, M a ria Elisabeth. f. 0l; (37) 46.

Vaktmästare (Ca l3)

Isaksson, Gustav Arvid. f. l0; (42) 46.

Lärarpersonal

l4 ämneslärarinnor, tre övningslärarinnor.

en eo ämneslärarinna. tre eo övningslära-

rinner, tre kvinnliga extra ämneslärare, tre

kvinnliga timlärare i läsämnen, sju kvinnliga

och en manlig timlärare i övningsämnen.

Sigrid Rudebecks skola, kommunal flickskola

Bellmansgatan 8. Expeditionstid kl. 12,15—12,45. Rt 13 7997.

Sigrid Rudebecks skola grundades år 1869 av fröken Sigrid Rudebeck, som under många år

var skolans föreståndarinna. Skolan torde ha varit den första i vårt land, som bland läro-

ämnena upptagit huslig ekonomi och kvinnlig träslöjd, vari praktisk undervisning meddelas

sedan år l887. Sedan år l875 har skolan varit förlagd i sina nuvarande lokaler vid Bellmans-

gatan, vilka under årens lopp betydligt utvidgats genom ombyggnader och inköp av närlig—

gande hus. Beträffande Rudebeckska gymnasiet se Göteborgs gymnasium för flickor.

Stadsfullmäktige beslutade den 8 november l945, att staden skulle övertaga skolan och

den l5 februari l946 erkändes den av Kungl. Maj:t såsom kommunal flickskola från och med

den l januari l946. Skolan är nu organiserad i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga för kom-
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munala flickskolor med enbart teoretisk linje och förenade eller fristående sju- och sexåriga

lärokurser.

Skolans styrelse består av sju på fyra år valda ledamöter, varav minst två kvinnliga, samt

fyra suppleanter, varav minst en kvinnlig, samt skolans rektor som självskriven ledamot.

De sju förstnämnda ledamöterna och suppleanterna väljas av stadsfullmäktige, ävensom

två revisorer och två revisorssuppleanter. inspektor och rektor förordnas av kungl. skolöver-

styrelsen.

Skolan omfattar för närvarande l7 klassavdelningar. Antalet elever var under höstterminen

l949 478. Terminsavgiften är 40 kr. Mindre bemedlade och medellösa lärjungar erhålla ned-

sättning i, resp. befrielse från terminsavgiften. Terminsavgiftsnämnden består av inspektor,

rektor och en av stadsfullmäktige vald ledamot.

Stal för år 1950: Utgifter 440.620 kr.; inkomster 257.600 kr., varav i statsbidrag 2l4.400 kr.

Författningar m.m. Kungl. Maj.ts stadga för kommunala flickskolor den 24 september

l928. Reglemente för Sigrid Rudebecks skola, kommunal flickskola, fastställt av kungl.

skolöverstyrelsen den l april l946. Kungl. Maj:ts avlöningsreglemente för de högre kommu-

nala skolorna den 30juni 1947. Tjänstepensionsreglemente för de högre kommunala skolorna

den 30juni l947. Familjepensionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30juni

 

Inspektör

Block, A n d e r s Benjamin, T. l... 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; 46 (förordnad av kungl.

skolöverstyr)

Ordförande

Holgén, Carl William Alrik, Folkskol-

lärare, f. 99; led. (45) 46—5l, led. i ler—

minsavgiftsnämnd 46—, Ordf. 46—.

Vice ordförande

Kihlrnan, Karin, RM., Läroverksadjunkt,

fjäll Stadsf., f. 90; led. 46—5l, v. Ordf.

Övriga ledamöter

Strömberg, C a 5 p a r a Gunilla, Fru, f. 9l;

(45) 46—5l

Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

f. 95; (45) 46—5l.

Elmgren-Warberg, Y r s a lngun Maria,

Fru, f. 08; 46—5l.

Carlson, Vera Johanna (l'l a n n a) Adéle,

Fru, f. 06; 47—5l.

Andersson, C u n v 0 r Ingegerd, Korres-

pondent, Fru, f. l8; (46) 47—5l.

Sundblad, G u r 1 i Wilhelmina, Rektor (se

ägd—an) självskriven led. (45) 46—, Selar.

Kassaf. se folkskolestyrelsen.

Suppleanter

Persson, Gustaf Ebbe G 6 t h e, Hyres-

assistent f. l7; 46—5l.

Nyborg, Tua Linnéa, Fru. f. 10; 46—5l.  

Leffler, Elisabet (Liisa), Civilingenjör,

Stadsf, f. ll; 46—5l.

Svensson, Sven Werner, S ärva nskon-P 8

duktör, f. lZ; 49_—5l.

Terminsavgiftsnämnd

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde (se ovan) självskriven led. 46—.

Helgen, Carl William Al r i k, Folkskol-

lärare (se ovan) 46—5l.

Sundblad, G u r li Wilhelmina, Rektor (se

nedan) självskriven led. 46—

Revisorer

Kullgren, Nils, Kontorist, f. ll; 48—.

Pihl, G 6 s t a Alexius, Förman, f. 94; 49—.

Suppleanter

Magnér, Karl H e l (g)—e—Valdemar, Telefon-

reparatör, f. 97,

Hultin, l.. a r s. Civilingenjör, f. 20; 47—.

Rektor

Mottagningslid varje läsdag kl.1215—12,45.

Bellmansgatan 8. R! 13 997.

Stårådblad, G u rli Wilhelmina, f. 93; (45)

Vaktmästare (Ga l3)

Eriksson, R a g n a r Alexius, f. l4; 47.

Lärarpersonal

l4ämneslärarinnor, sex övningslärarinnor, en

eo amneslärarinna, en eo övningslärarinna,

två extra lärarei läsämnen, en timlärarei läs-

ämnen och tre timlärare! övningsämnen.

 



 

 

Zl 6 Skolläkare

 

Skolläkare

Mottagningstider, se nedan. Samtliga folkskolans Skolläkare hava utom & nedan angivna

mottagningstider 1' brådskande fall även mottagning vid privatmottagningen efter överens-

kommelse.

Folkskolan

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. L., Barn-

hygieniker o. skolöverläkare, f. 96; 38.

Orgrytedistriktet och del av Götabergs-

distriktet. Mottagning kl. l4,30 första och

tredje torsdagen1 varje månad1 Lundens-

skolan, andra torsdagen1 varje månad iBö-

skolan, övriga torsdagar1 Buråsskolan.

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Prakt. läkare,

f. 85; 29, Götabergsdistriktet. Mottagning

;dLandalaskolans bostadshus varje fredag

8

Belfrage, Rolf Harald. M. L., Frakt.

läkare. f. 94; 29, Odinsdistriktet. Mottag-

ning första onsdagen1 varje månad1 Nya

Gårdaskolan och övriga onsdagar1 Odins-

skolan kl. lZ,.30

Uddenberg, l n e z Helena Gustava, M. L.,

Frakt. läkare, f 9l; 44. Redbergs- och Torpa-

distrikten. Mottagning1 Ånässkolan ons-

dagar kl. ll samt första och tredje tors—

dagen i Torpaskolan kl. lZ, andra och

fjärde torsdagen1 Kålltor sskolan kl. lZ,30

ev. femte alternativt1 'Forpa- och Kåll-

torpsskolorna.

Brodin, Carl Olof T 0 r st e 11, M. L..

Frakt. läkare, f. 93; 36. Lödösedistriktet

Mottagning andra onsdagen1 månaden1

Utbynässkolan, övriga onsdagar1 Nylöse—

skolan kl. l2——l2, 30.

Landorf, N1 l s Theodor, M. l..., Prakt.

läkare, f. 98; 38. Nardherrisdistriktet. Mot-

tagning i Annedalsskolan kl. 8 första tis-

dagen i varje månad och i Nordhems»

skolan andra och följande onsdagar kl. lZ,30.

Aurell, Tord Erik, M. L., Prakt. läkare,

f. 09; 48, Oscar Fredriksdislriktet. Mottag-

ning i Oscar Fredriksskolan varje onsdag

kl. l430

Faxén, Nils, M. D., Överläkare, f. 97; 38,

Carl ]ohansdistriktet Mottagning1 Carl

Johansskolan varje torsdag kl. l4.

Holmdahl, Svante Kurt Daniel, M. L,

Prakt. läkare, f. 09; 47, Kungsladugårds-

distriktet Mottagnirig1 Kungsladugårds-

skolan varje måndag k.

Vilén, A r t u r Fritiof, M. L., Frakt. läkare,

f. 00; 43. Frölundadistriktet. Mottagning

första och tredje fredagen1 varje månad

kl. 91 Dalaskolan, övriga fredagar1 någon

av distriktetsövriga skolor. Skolsköterskan

lämnar upplysningar  

Åhlin, Paul Tore Valfrid, M. L., Prakt.

läkare, f. ll; 48 Bråckedistriktet. Mottag-

ning i Bräckeskolan varje fredag kl. lZ—l3.

Blume-Westerberg,G e r d Elisabeth. M. l...,

Prakt. läkare, f. 06; 44. Bjurslättsdistriktet.

Mottagning i Rambergsskolan tisdagar

kl. MBO—15,30.
 

Specialläkare för öron-, näs- och hals-

sjukdomar

Nielsen, Nels Y n g v a r, M L.. f. 92; 38.

Götaöergs-, Odins—, Nordhem-, Carl ]o-

hans- och Örgrytedistrikten samt Dala- och

Långedragsskolorna. Mottagning för klass-

undersökningar på tider enligt över-

enskommelse i Sociala huset samt för

andra undersökningar i privatmottag-

ningen, Södra Vägen 2. Rt l6 48 02, fre-

dagar kl. l5— l5,30.

Bergström, Nils E r i k, M. L. f. 02; 49.

Redbergs-, Lödöse-, Torpa-, Oscar Fred-

riks—. Kungsladugårds-, Bräcke- och Bjur-

slättsdistrikten samt ovan ej upptagna skolor

i Frölundadistriktet. Mottagning för klass-

undersökningar på tider enligt överens-

kommelse1 Sociala huset samt för andra

undersökningar Vasaplatsen 4 Rt l l 8340,

tisdagar kl. l5.

 

Praktiska mellanskolorna

Landau, Albin, M. L., Distriktsläkare,

f. 99; 34. Mottagning för- gossar Hvit-

feldtsplatsen 9 A fredagar kl. 8 samt efter

överenskommelse i bostaden, Viktor Ryd-

bergsgatan l A å allmän mottagningstid.

Rt l6 63 45.

Johnsson, V e ra, M. L., Prakt. läkare, f. 96;

37. Mottagning för flickor Hvitfeldtsplat-

sen 9A torsdagar kl. 8 samt efteröverens-

kommelse i bostaden, Kungsportsavenyen

l8, å allmän mottagningstid. Rt l6 78 48.

Skolsköterska (Ca lZ)

Vakant, tf. Ovelius, E i v 0 r Viola Marga-

reta, Fru. f. l9; 47.

Komunala mellanskolan

(Burgårdens samrealskola)

Lagergren, Elsa Matilda. M. L., Prakt.

läkare, f. 90, 37. Mottagning i skolan för

gossar torsdagar kl. l0—l0,30 och för flic-

kor måndagar kl. 9—9,30.

Skolsköterska (Ga lZ)

Eriksson, Agnes G u n v 0 r. f. lZ; 39.
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Majornas kommunala flickskola

Lagergren, Elsa Matilda. M. L., Prakt.

läkare, f. 90; 36. Mottagning i skolan

tisdagar kl. 9—9,30.

Skolsköterska (Ca lZ)

Hasselgren, Lisa M a r g a r e t a. f l6; 45.

Vasa kommunala flickskola

Blume-Westerberg, Ge rd Elisabeth,

M. l..., Prakt. läkare, Fru, f. 06; 47. Mot-

tagning i skolavd. på C'halme'rsgatan 7

första lördagen1 varje månad kl. 9 och på

Karl Custafsgatan l0 andra och följande

onsdagar1 varje månad kl. 9.

Skolsköterska (Ca lZ)

Hasselgren, Lisa M a r g a r e t 11, f. l6; 45.

Kiellbergska kommunala flickskolan

Blm&Westerberg, Ce rd Elisabeth,

M. L.. Prakt. läkare, f. 06:43. Mottag-'

ning i skolan måndagar kl. 9—9,30.

Skolsköterska (Ca lZ)

Hasselgren, Lisa M a r g a r e t a, f. l6; 45.

Göteborgs nya elementarläroverk, kom-

munal flickskola

Utlladenberg, f n e 2 Helena Gustava, M. l...,

Prakt. läkare, f. 91; (42) 46. Mottagningi

skolan fredagar kl lO—l l.

Skolsköterska (arvode)

Aggahamson, E h h a Margareta, Fru, f. 06;

Sigrid Rudebecks skola, kommunal

flickskola

Bauer, Hild a Maria Amalia Elisabet,

M. L., Prakt. läkare, Fru. f. lO; 47. Mot-

tagning i skolan onsdagar kl. l3,30—l4,30.

Skolsköterska (arvode)

Åhman,l..isa, Fru. f. 07; 46.

Skolsköterskor (CalZ)

Öhrström, L1 l l y Augusta Kristina, f. 02;

37. Götabergsdistriktet.

Rundberg, B e r g l1 o ! Filippa, f. 97; (29)

30, Odinsdistriktet.

Gustavsson, I 11 g eg e r d Maria, Fru,

f. 02; 38, Redbergsdistriktet.

Huge, R a g 11 h1 l _d Margareta, f. 06; 45,

Lädosedistriktet

Angerlind, Anna 5'1 g 11 e, f. lZ; 48, Torpa-

distriktet.

Öhlund, Å n n i e. f. 90; 26, Nordkemsdi-

striktet.

isberg, Alma, f. 97: 29, Oscar Fredriks-

distriktet.  

Magnusson, Karin Theresia. f. 05; 38,

Carl ]ohansdistriktet.

Bergqvist, judith Kristina (S tin a), f. 04;

38, Kimgsladugårdsdistriktet.

Jackson, E l s a Ragnhild josefina, f. l6; 48,

Frölundadistriktet.

Lysen, E s t h e r Josefina, f. l5; 44, Bräcke-

distriktet.

Öhrström, K a r i n Fredrika, f. Ol; 38,

Bjurslättsdistriktet

Ryberg, R 0 s & Gertrud Davida, f. 99: 3l,

Örgrytedistriktet, Lundendelen.

Thorbjörnson, E st e r lngeborg, f. 09;

45, Örgrytedistriktet, Bödelen och Göta-'

öer'gdistriktet, Buråsdelen.

Bitr. skolsköterskar

Sjöberg, Ingrid M a r g a r e t a, f. l5; 48.

Svanberg, S v e a Linnéa, f. l6; 49.

Medicinska rådfrågnings-

centraler:

För bållnings— och rörelseorgan

Rt 10 57 53.

Föreståndare

Moheck, N1 l s Fredrik, M. L., f. (ll; 45.

Mottagning i Anneda'lsskolans läkar'rum

onsdagar och fredagar kl. 8.30 under läs-

årets första 30 veckor, sedan endast ons-

dagar, allt efter föranmälan till assistenten,

måndagar kl. 9,l 5—l0.

Assistent

Täcklind-Lindström, M a r t a Carolina,

Gymnastikdirektör, f. 99; 26.

För talfel

Rt 160018.

Bratt, Jan Gustaf, M. L., f. lZ; 43.

Mottagning kl. l5—l7 i Annedalsskolan

första, Rambergsskolan andra, Torpa-

skolan tredje och Odinsskolan f'ärde

måndagen i varje månad samt Ånäs-

skolan första, Carl ]ohansskolan andra,

landalaskolan (bostadshuset) tredje och

Kungsladugårdsskolan fjärde fredagen i

varje månad.

För uppfostringsfrågor

Rt 10 57 53

Föreståndare

Regnér, Elis Gustaf. M. L.. f. 02; 47.

Mottagning1 Annedalsskolan tisdagar och

fredagar kl. l6— l8. Föranmälan till assis-

tenterna å mottagningstiderna. vriga

dagar säkrast kl. l7——l8 (ej lördag).

Assistenter

Jolin, M 5 r t a, Småskollärarinna, f. l0; 46.

Stykåt,49l( a r l-C 11 s t a f, Folkskollärare,
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Polikliniken för öron-, näs- och hals— Polikliniken för ögonsiukdomar

Slukdomar R! 11 82 73.

R! 134046.

Föreståndare Föreståndare

Nordlund, H 5 k & n, M. D., Frakt. läkare, Dymling, Nils 0 t t 0, M. l..., Frakt. läkare,

f. 85; 38. Mottagning i Sociala huset f. 93; 33. Mottagning i Sociala huset mån-

tisdagar och fredagar kl. 11—12. dagar—fredagar kl. 13—14.

Folkskolans tandpolikliniker

Rådfrågnings- och mottagningstider för akuta fall: & centralpolikliniken i Sociala huset vardagar

kl. 8,30—9 och 12,30—13. Rt 13 51 38, 11 1212; å övriga polikliniker kl. 8,30—9 och 12,15—

12,45. Ånäspolikliniken (för Redbergsdt'striktet) R! 15 33 59; Nylösepolikliniken (för Mdöse-

distriktet) R! 15 7886; Torpapolikliniken (för Torpadisiriktet) R! 25 71 79; Nordhemspoli—

kliniken för Nordhems- och Oscar Fredriksdistrikten) R! 14 10 42; Polikliniken vid Kustiorget,

öppnas under april månad 1950 (Jför Carl ]ohans- och Kungsladugårdsdisirfkten) ; Kungsladu-

gårdspolikliniken (för Kungsladugårdsdistriklet) R! 14 05 97; Dalaskolans poliklinik (för Frö»

Iundadisfrilztet) R! 29 05 41; Bräcåepolikliniken (för Bräckedistriktet) R! 22 76 45; Lindholms-

poliklim'ken (för Bjurslättsdistrikiei) R! 22 14 47; Backapolikliniken [för Bjurslättsdistriktet)

R! 2244 68; Böpolikliniken (för Örgrytedistriktet) RI 181823.

Den 17 september 1908 beviljade stadsfullmäktige medel till upprättande av en poliklinik

för vård av folkskolebarns tänder. Polikliniken, som till en början var en försökspoliklinik,

omfattande lzsta överläraredistriktet. trädde i verksamhet redan den 23 september samma år.

Den 23 mars 1911 beslutade stadsfullmäktige, att tandvården vid folkskolorna från höst-

terminen 1911 skulle utsträckas till ytterligare tre distrikt samt från höstterminen 1913 till

samtliga distrikt. Efter successivt genomförande i de olika årsklasserna omfattade behand-

lingen år 1919 folkskolans samtliga sex klasser. Den 16 juni 1927 beslutade stadsfullmäktige

en utvidgning av tandvården till 7zde och 8:de årsklasserna inom den egentliga folkskolans

samtliga överbyggnader. År 1935 inordnades de kommunala mellanskolorna i folkskolans

tandvård. Fr. o. m. vårterminen 1944 knöts även de kommunala flickskolorna, Majornas och

Vasa kommunala flickskolor, till denna verksamhet och fr. o. m. vårterminen 1945 även Kiell-

bergska kommunala flickskolan samt fr. o. m. höstterminen 1946 Göteborgs nya elemen-

tarläroverk och Sigrid Rudebecks skola.

Enligt beslut av stadsfullmäktige den 12 juni 1947 äro folkskolans tandpolikliniker fr. o. m.

höstterminen 1947 inordnade under folktandvården, sedan medicinalstyrelsen den 25 april

1946 fastställd plan för stadens folktandvård. Fr. o. m. läsåret 1949/50 äro eleverna vid kom-

munala mellanskolan och Burgårdens samrealskola ej inordnade i folkskolans tandvård.

institutionen avser enligt nuvarande arbetsordning för folktandvården att meddela en

systematisk och fullständig tandvård åt eleverna i den egentliga folkskolan och ovannämnda

högre kommunala skolor till och med det kalenderår. under vilket barnen fylla 15 år.

En årlig avgift av två kronor upptages av de i tandvården deltagande barnen. Mindre be-

medlade elever erhålla avgiftsfri behandling.

Jämsides med denna fortlöpande utsträckning av tandvården till allt flera distrikt och års-

klasser har gått en successiv utökning av personal och lokaler. För närvarande disponerar

institutionen en centralpoliklinik i Sociala huset avsedd för 12 tandläkare samt 11 mindre

polikliniker avsedda för fem ned till en tandläkare.

Neitouigzjftema för folkskolans tandvård, vilka ingå i folkskolans utgifter i övrigt, be-

räknas för 1950 uppgå till 815.816 kr. '
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Instruktion för befattningshavare vid Göteborgs folkskolors tandpolikliniker, fastställd av

allmänna folkskolestyrelsen den 21 juni 1921. lnstruktion för folktandvården i Göteborg,

fastställd av medicinalstyrelsen den 10 juni 1948.

Föreståndare (Cb 14)

Mottagningstid å centralpolikliniken

kl. 14—15. R! 13 4729.

Siberg, Alf Engelbert, f. 97; 44.

Centralpolikli'niken

Skoltandläkare (Ca 27)

van der Haag-Long, Li n n éa Karin.

F. M., f. 8.7; 21.

Hommerherg, Kerstin (S t i n a) lngeborg

Sigrid. f. 98; 23.

von Sneidem, Eva Maria, f. 88; 27.

Florath. S vea Elisabeth, f. 01; 27.

Ehrhy, Knut Oskar, f. 00; (29) 30.

Krull, l'l a n s Göte, f. 09; 45.

Ramstedt, A n n i e, f. 07; (39) 43.

Forssell, Greta, f. 08; (44) 45.

Olde'n, Brita 1 n g e g ä r d, 1. 19; (45) 49.

Åtterfelt, E ste r Fanny, f. 01; 29

51301tandläkare (Cg 25)

En vakant.

Änäspolikliniken

Skoltandläkare (Ca 27)

Ierlov, K a r i n Maria, i. 95; (29) 30.

Lundetqvist, ln g e b 0 r g Lucia Marga-

retha, f. 96; (35) 44.

Skoltandläkare (Ce 26)

Ahnfelt, inga, f. 13; 48.

Nylösepolikliniken

Skoltandläkare (Cg 25)

Werlenius, Carl Werner, f. 21; 49.

Två vakanta.

Torpapolikliniken

Skoltandläkare (Ca 27)

Möller, M a r g i t lngegärd, f. 16; (45) 49.

Skoltandläkare (Ce 26)

Petersson, Maj-Britt. f. 18; 47.

Nordhemspolt'klim'ken

Skoltandläkare (Ca 27)

Kärnborg, Ai n & Maria, f. 04; 31.

Kärnborg, ] onas Bertil, f. 04; 39.

Werner, Signe Margareta (G r e t a), f. 04;

(33) 43.

Wikman, K e r s t i n Augusta. f. 12; (39) 46.

[Älgarås, E 1 l e n Anna Sofia, f. 07; (39)

 

 

Polikliniken vid Kusttorget

Öppnas under april månad 1950.

Kungsladugårdspolikliniken

Skoltandläkare (Ca 27)

Lindberger, Grace Elisa beth, f. 01; 41.

Melkersson, M a r g a r e t a Karin Katha-

rina, f. 05; 43.

Skoliandläkare (Cg 25)

En vakant.

Dalapolilzlr'niken

Skoltandläkare (Ce 26)

Årén, S ve n Magnus, f. 15; 47.

Skoltandläkare (Cg 25)

Tidqvist, 1 n g e m a r, f. 24; 49.

Bräckepolikliniken

Skoltandläkare (Cg 25)

Mattsson, Birgit Maria, f. 18; 49.

Wessman, T a g e, f. 23; 49.

En vakant.

Lindholmspolileliniken

Skoltandläkare (Ca 27)

Wetterberg, Karin, f. 15; (46) 50.

Härénulv, 13 e r i t Sigurdsdotter, f. 15; (44)

Skoltandläkare (Cg 25)

Två vakanta.

'Backapolikliniken

Skoltandlälcare (Cg 25)

Åberg, K e rs t i n lngeborg, f. 21; 49.

Böpolikliniken

Skoltandläkare (Ca 27)

Siberg, Stina M a r g i t, f. 00; 27.

Rönn, E. 1 of William, f. 01; 43.

Skoltandlälcare (Ce 26)

Edfors, A n n-M a r i e, f. 20; 48.

Första tandsköterska (Ca 9)

Olsson, Carin, f. 98; (13) 40.

Dessutom 41 tandsköterskor.
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Göteborgs skolköksseminarium

Gälabergsskolan. R! 18 13 58.

Ungefär 25 år efter det två av folkskolestyrelsens ledamöter tagit initiativet till Prak—

tiska hushållsskolan för flickor, som avslutat folkskolekursen, väckte samma styrelses första

kvinnliga ledamot, Eva Rodhe, år 1890 motion om att inom själva folkskolan >>bereda varje

flicka en på förnuftiga och hygieniska grunder byggd undervisning i matlagning». Förslaget

varm så livlig tillslutning, att folkskolestyrelsen redan den 8 maj följande år kunde öppna

sitt första skolkök i det åldriga Hagaskolhuset vid Skolgatan. Samtidigt härmed planerades

för utbildning av lärarinnor i det nya skolämnet, och man böriade 1893, om ock i liten skala,

sätta denna tanke i verket i samband med skolkökskurserna. Från 1897 statsunderstödd, är

kursen sedan år 1921 tvåårig och räknar för närvarande 16 elever från olika delar av landet.

Från seminariets tillkomst ha utexaminerats 394 skolkökslärarinnor. Fr. o. m. hösten 1948

har seminariet en ettårig förberedande skolkökslärarinnekurs. Elevantalet i kursen är f. n. 12.

Seminariet, som sedan 1906 har sina lokaler i Cötabergsskolan, står under överinseende av

kungl. skolöverstyrelsen, som utser inspektor över läroanstalten. Seminariets angelägenheter

handhaves närmast av en styrelse, bestående av fem ledamöter och två suppleanter, valda av

allmänna folkskolestyrelsen, och en föreståndarinna, ävenledes utsedd av folkskolestyrelsen.

Uppsikten över skolan utövas i övrigt av en av kungl. skolöverstyrelsen förordnad inspektor.

Stat för år 1950: Skolköksseminariets utgifter, elevavgifter och statsbidrag. vilka äro upp-

tagna å folkskolestyrelsens stat, uppgå till resp. 43.175, 6.400 och 11 400 kr.

Reglemente för Göteborgs skolköksseminarium, fastställt av allmänna folkskolestyrelsen

den 14 mars 1921 med ändring den 1 juli 1930

 
Inspektor

Odin, Martin Odin, M. D., Professor,

Överläkare f. 90; 49 (förordnad av kungl.

skolöverstyr.).

Ordförande

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. l..., Folk-

skolinspektör, f. 85; led. 21—. Ordf. 21—.

Övriga ledamöter

Rodhe,Sigrid, Fru. f. 83; 22—.

Kihlman, Herman Axel Constantin,

F. L.. Läroverksadiunkt, f. 90; 36—.

lungen, Signe Charlotta, Fiu, f. 93;

(40) 45—

Iohrexfon, Elsie, Skolkökskorisulent, 1.94;  

Suppleanter

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. l.... Barn-

hygieniker o. skolöverläkare, f. 96; 48——.

Sköld, EllaViola, Fru, Stadsf" f. 11; 48—.

Sekreterare

Föreståndarinnan, se nedan.

Föreståndarinna (Ca 17)

Mottagningstid tisdagar kl. 9—10, onsdagar

kl. 1430—1530. R! 18 13 58.

Kylberg, Mri rta Paulina, Fru,f.;02 37.

Undervisningen handhaves. utom av före-

ståndarinnan, av sex lärare och fyra lärarin-

nor.

 

Göteborgs förskoleseminarium

Carl Johansgatan 31. R! 12 0344.

1 skrivelse till stadsfullmäktige den 2 juni 1944 giorde arbetsutskottet för centralrådet för

halvöppen barnavård framställning angående anslag för inrättande av ett seminarium i Götc'

borg för småbarnsfostrarinnor m. m. Efter hörande av drätselkammarens första avdelning,

som i ärendet infordrat yttrande från barnavårdsnämnden, beslöto stadsfullmäktige den 15

iuni s. å. i enlighet med stadskollegiets hemställan bl. a. att uppdraga åt drätselkammaren att

i samråd med barnavårdsnämnden inrätta ett seminarium i Göteborg för småbarnsfostra-

rinnor. För ändamålet beviljades erforderligt anslag för anskaffande av inventarier samt för

driftskostnaderna för arbetsåret 1944—45 för seminariet ävensom till en lekskoleavdelning

i anslutning till ifrågavarande seminarium. Åt drätselkammaren uppdrogs att snarast möi—

ligt förelägga stadsfullmäktige förslag till stadgar för seminariet.  
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Reglemente för Göteborgs förskoleseminarium fastställdes av stadsfullmäktige den 5

oktober 1944. Seminariet har till ändamål att meddela undervisning för utbildning av ledarin-

nor för barn i förskoleåldern. Ledningen av seminariet utövas av en styrelse, bestående av sin

ledamöter, som välias för två år i sänder. Av styrelsens ledamöter välias två av drätselkam-

marens första avdelning, två av Göteborgs centralråd för halvöppen barnavård, en av lärare-

rådet vid Göteborgs högskola, en av styrelsen för sällskapet för bildande av småbarnsskolor

i Göteborg samt en av styrelsen för Göteborgs bostadsföretag, stiftelse. Vid styrelsens sam-

mansättning skall tillses, att den pedagogiska och barnpsykologiska sakkunskapen blir re-

presenterad. Styrelsen utser inom sig för ett år i sänder ordförande, vice ordförande och

kassaförvaltare. En av styrelsens ledamöter skall tjänstgöra som seminariets inspektor.

Rätt att som lärjunge inträda vid seminariet äger den, som befinnes äga tillräcklig under-

byggnad och mogenhet för att kunna tillgodogöra sig undervisning. Vid urvalet av lärjungar

bör hänsyn tagas icke blott till boklig bildning utan även praktisk erfarenhet. Uttagning av

elever sker genom en av styrelsen utsedd särskild delegation och skall godkännas av styrelsen.

Läsåret vid seminariet pågår under sammanlagt 36 veckor. Utbildningstiden är två år.

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer jämte två suppleanter, varav en

revisor och en suppleant utses av drätselkammarens första avdelning och en revisor och

en suppleant av barnavårdsnämnden.

Anslag av staden för år 1950 till seminariet och barnträdgården utgör sammanlagt 22.793 kr.

Stadgar för Göteborgs förskoleseminarium, fastställda av stadsfullmäktige den 5 oktober

1944 med ändring den 23 september 1948.

[aspekter Tholin, Carl 13 e r t i l, Föreståndare, f. 10;

Elmgren, ] o hn Kristian Gustaf, F. D.,

Professor, f. 04; 44.

Ordförande

Ol'elund,TrulsS t e f a n, Redaktör,5tadsf.,

fl. 93; 44—50 (vald av Gbgs bostadsföretag):

Vice ordförande

Walli, G u staf Pontus, T. l..., f. d. Rektor,

f. 77; led. 44—50, v. Ordf. 44-— (vald av

styr. f. småbarnsskol.).

Övriga ledamöter

Burén, Adolf Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsh. f. 98; 44—50 (vald av drkn.).

Elmgren, _lohn Kristian Gustaf, F. D.,

Professor (se ovan) 44———50 (vald av hög-

skolans lärarråd).

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. L., Barn-

hygieniker o. skolöverläkare, f. 96; 44—50,

(vald av centralr. f. barnavård).

Wijkander, K 1 a ra Severina, Fru, f. 88;

45—50 (vald av centralr. f. barnavård)  

47—50 (vald av drkn).

Revisorer

Olsson, Gösta Bertil, Revisor, f. 02; 48—,

(vald av drkn).

Fredman, A n d e r 3 Gustaf, f. d. Polis-

konstapel, f. 90; 49— (vald av bvn.).

Suppleanter

Strandin,5 v e n Lennart, Revisorsassistent,

f. 1 1; 48— (vald av drkn.).

Hansson, Lilly Linnéa, Fru, f. 13; 49—,

(vald av bvn.).

Sekreterare

Föreståndarinnan för seminariet, se nedan.

 

Studierektor

Hggblad, G u n n a r, F. M., Stadsf, f. 04;

Föreståndarinna

Mottagningstr'd kl. 12—13.

Berner, Lisa Vilhelmina, f. 00; (44) 46.

Undervisningen handhaves av 15 lärare

i olika ämnen.

 

 Styrelsen för förvaltning av apotekaren Fredrik Mossbergs donation

Vöstra Bodarne iHemsjö socken av Älvsborgs län. R! sekreteraren 13 07 68.

Apotekaren Fredrik Mossbergs donation grundar sig på ett den 16 augusti 1910 upprättat

testamente, varigenom apotekaren Mossberg förordnat, att sedan vissa legat utgått, hans

återstående kvarlåtenskap. häri inberäknad egendomen Sommarro i Västra Bodame, Hemsiö

socken av Älvsborgs län, skulle tillfalla Göteborgs stad. Förvaltningen skulle anförtros
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åt en av stadsfullmäktige utsedd styrelse. och donationen användas för upprättande av barn-

kolonier, bamhem, sjukhem för barn, konvalescenthem m. fl. dylika anstalter för det unga

släktets behov och utveckling i såväl lekamligt som sunt andligt hänseende under iakttagande,

dels att koloni av vanföra eller hem för vanartiga icke finge upprättas, dels att räntan & de

kontanta medlen, vilkas belopp icke finge rubbas, skulle till tre fjärdedelar användas till

egendomens underhåll och förbättring samt för ovannämnda syftens realiserande, under

det att återstående fjärdedel skulle läggas till kapitalet, som sålunda under årens lopp borde

bereda allt bättre tillgångar till förverkligandet av nya önskemål i antydd riktning, och dels

att egendomen Sommarro skulle lämnas ostyckad, på det att den allt framgent skulle bliva

till den nytta och välsignelse, donator tänkt sig.

1 enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 5 mars 1925 har & egendomen Sommarro upp-

rättats en friluflsskola, avsedd att mottaga cirka 50 i Göteborg hemortsberättigade, i fysiskt

avseende svaga barn, som genom en skolgång under hygieniskt synnerligen goda förhållanden

kunde beräknas återfå fulla krafter. Skolbyggnaden har kostat något över 130.000 kr. och blev

färdig att tagas i anspråk för sitt ändamål i augusti 1927. Av kostnaden har Göteborgs stad

bestridit 65.810 kr., under det att återstoden täckts med hehållen avkastning av donationen.

lnvid friluftsskolan uppfördes år 1930 ett bostadshus avsett för skolans föreståndare.

Stadsfullmäktige hava jämväl föreskrivit. att de delar av egendomen Sommarro, som ej

behövde tagas i anspråk för friluftsskolan, skulle under tiden till 1954 års utgång få utarn

renderas för en tid av högst 50 år. 1 enlighet härmed hava tomtområden upplåtits å Som-

marro, vid slutet av år 1949 till ett antal av 35.

Vid senaste bokslut belöpte sig donationens kapitalbehållning jämte ränta till 346.652

kr. Taxeringsvärdet utgör för egendomen Sommarro 114.300 kr. Härtill kommer värdet

av friluftsskolan, som jämte lärarebostad uppskattats till 138.000 kr. För uppförande av

en lekhall har sällskapet för friluftslekar överlämnat 25.000 kr.

Donationen, inberäknat friluftsskolan, förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse

om fem ledamöter, därav högst en kvinna, jämte två suppleanter, vilka samtliga väljas för

tre år i sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för tiden 1950—52. Styrelsens verksamhet

granskas årligen av två revisorer, som jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige.

Stal för år 1950: Utgifter 111.490 kr., inkomster 34.057 kr., anslag 77.433 kr.

Reglemente för förvaltningen av donationen har antagits av stadsfullmäktige den 16 april 1925.

Ordförande

Iacobsson, M alt e Ferdinand, F. D.,

Landshövding,f.85; led. 25—52, Ordf. 25—.

Pettersson, l'l e n n i n g Olof, journalist,

f. 15, 49—5.

Revisorer

Vice ordförande

Mellander, Carl E i n a r, Nathanael, ]. K..

Advolåaft, 41.7 87; led. 38—52, Kassaf. 38—.

r . —.

Ovriga ledamöter

Johnsson, _lohn Olof, ]. K., Kanslichef.

f. 86; led. 25—52, Sekr. 25—.

Walldén, John Gustav, Faktor. f. 96:

suppl 29, led. 42—52. Suppl. f. kassaf. 47—.

Skäringer-Larson, Elsa Kristina. Fo k-

skollärinna, Fru, Stadsf., f. 00; 47—52.

Suppleanter

Olsson, M a g (1 a Petrea, Fru, f. 92; 45—52.  

Anderson, Alfhild Beata Fru, f. 05; 48—.

Gunnarsson, K a r l-E rik, Brevbärare,

f. 15;49—.

Suppleanter

Nilsson, Sven Olof Harald, Annons-

ackvisitör,gl. 21; 48—.

Mzåsberg,N ils Albin, Överlärare,f. 04;

 

Husmoder

Nilsson, T h ea, f. 96; 32.

Lärarpersonal

Löfman,Maja-Lisa,f. 11:46.

Nordén, An na Gunhild, f. 89, 47.
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Göteborgs stads yrkesskolor

Första Långgatan 1—7. Expeditionslid: kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—14. R! 14 98 28,

14 98 27, 14 2855, 14 98 25, 14 9787.

År 1916 beslöto stadsfullmäktige att inrätta s. k. kompletterande lärlingsskolor, vilka

började sin verksamhet i januari 1919. Dessa skolor sorterade till en början under folk-

skolestyrelsen. Sedan yrkesskolestadgan av år 1918 trätt i kraft och kungl. skolöverstyrelsen

år 1920 fastställt reglemente för skolorna, blevo de under namn av lärlings- och yrkesskolor

ställda under en särskild styrelse, som väljas av stadsfullmäktige. År 1922 inrättades även verk-

stadsskolor. och kungl. skolöverstyrelsen fastställde nytt reglemente, varvid namnet ändrades till

Göteborgs stads anstalter för yrkesundervisning. lokt. 1932 fastställde kunglskolöverstyrelsen

ånyo nytt reglemente för skolorna under namn av Göteborgs stads skolor för yrkesunderviming.

Styrelsen har till uppgift att handhava vården om den kommunala yrkesundervisningen och

handlägga därmed sammanhängande ärenden. Styrelsen. består av åtta av stadsfullmäktige

för två år i sänder utsedda ledamöter samt rektor för skolorna, som även är styrelsens sekre-

terare. Dessutom väljas av stadsfullmäktige två revisorer och två revisorssuppleanter. Sty-

relsen utser för varje år inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sty—

relsen kassaförvaltare. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1948—50 och 1949 —51.

Den närmaste ledningen av skolorna utövas under styrelsens inseende av rektor, som på för-

slag av styrelsen förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

l enlighet med yrkesskolstadgans föreskrifter må styrelsen härjämte, om så finnes erfor-

derligt, för varje yrkesavdelning eller grupp av yrkesavdelningar tillsätta en särskild nämnd,

bestående av tre för fyra år valda personer, varvid minst två av ledamöterna skola tillhöra

det yrke eller verksamhetsområde för vilket ifrågavarande undervisning är avsedd.

Under år 1941 inflyttade yrkesskolorna i den byggnad, som för ändamålet uppförts vid

Första Långgatan.

Uppsikt över skolorna utövas av en av kungl. skolöverstyrelsen förordnad inspektor.

Höstterminen 1949 utgjorde antalet lärare 166 och elevantalet uppgick till 4.020.

För närvarande finnas följande skolor:

. Verksladsskolan för mekaniker. Rt 14 28 60.

. Verkstadsskolan för snickare. Rt 14 6713.

. Verkstadsskolan för murare, Såggatan 8. Rt 14 93 03. ,

. Verkstadsskolan för plåtaröele med svetsning. Rl 12 24 60.

. Verkstadsskolan för eleklr. hjälpmontörer. Rt 14 9812, 148579.

. Verksladsskolan för bilmekaniker. Rl 14 97 01 .

. Verksladsskolan för målare. R! 14 97 01.

. Verksladsskolan för flygmekaniker, Allmänna vägen 18—20. Rt 128448.

. Verkstadsskolan för värme och sanitetsmontörer.

10. Verkstadsskolan för sömmerskor, Vasagatan 21. Rt 13 85 29.

11. Verksladsskolan för mekaniker (förberedande), Tuvevägen 1. Rt 22 48 37.

12. Lärlingskurs för reslaurantpersonal, kökspersonal. kallskänkspersonal (Mässhallen).

Rt 18 79 75.

13. Lärlingskurs för kemisk-tekniska biträden. R! 14 9812.

14. Lärlingskurs för detaljhandel. R! 14 9812.

15. Lärlingskurs för herrfrisörer (även Vårdhemmet Fjällbo). Rt 1727 20.

16. Lärlingskurs för damfrisörer. Rt 14 9817.

17. Lärlings- oclz yrkeskurser för mekaniker.

18. Lärlings- och yrkeskurser för snickare.

O
C
D
X
I
O
N
'
J
l
-
b
—
W
N
—

 

 



 

 

 

224 Yrkesskolorna

 

19. Lärlingskurs i plåtarbete med svetsning.

20. Lärlings- och yrkeskurser för elektriker.

21. Lärlingskurs för bilmekaniker.

22. Lärlingskurs för hattmodister.

23. Lärlingskurs för tvätthiträden och tvättföreståndare (Centraltvättinrättningen, Sahl-

grenska sjukhuset).

24. Kurs för intrådessökande till tekniska gymnasiet (Chalmers fastighet, Vasagatan 50).

25. Lärlingskurs för trödgårdshitröden (även Trädgårdsföreningen).

26. Lärlingskurs för blomsterlrindare (även blomsterhandeln Viola).

27. Yrkeskurser för detaljhandelsbiträden.

28. Lärlingskurs för herrfrisörer.

29. Lärlingskurs för damfrisörer.

30. Lärlingskurs för optiker.

31. Lärlingskurs för jörnhandelshiträden.

32. Lärlingskurs för körsnärer.

33. Yrkeskurser för herr- och damfrisörer.

34. Yrkesknrs för storkökspersonal. Rt 149814.

35. Yrke—skars för hemhiträden. R! 14 9814.

36. Yrkeskurs i organisk kemi.

37. Yrkeskurs för värmeledningsskötare.

38. Yrkeskurs för hemsömmerskor.

39. Yrkeskurs för badmästare och baderskor.

40. Yrkeskurs för optiker.

41. Lärlingskurser i husligt arbete. Rt 14 98 50 (även Sociala huset. Rt 13 46 26 och kom-

munalhuset i Lundby. Rt 221811).

42. Lärlings- och yrkeskurser i hushållsgöromål och sömnad (även Sociala huset, kommunal-

huset i Lundby samt upplåtna lokaler i olika folkskolor).

43. Sjömansskolan, Carl Johansgatan 23—25, avd. för däcks- och maskinpersonal samt

skeppskockar. Rt 121901, 14 9814.

Donationer». Lektor A. B. Öbergs premiefond (8.000 kr.); ur grosshandlanden Wilhelm

Röhss' utdelningsfond 130.000 kr., ur Otto och Anna Platins fond 43.000 kr. Donationerna

förvaltas av drätselkammaren.

Stat för år1950: Utgifter 1.81 2.451 kr., inkomster 807.458 kr., varav statsbidrag 364.740 kr.

och statsstipendier åt elever 135.000 kr.

Författningar. Kungl. Maj:ts förnyade stadga för den kommunala yrkesundervisningen

den 4 november 1921. Kungl. kungörelse angående statsunderstöd till kommunala och en-

skilda anstalter för yrkesundervisning av den 4 november 1921 med ändringar den 13 oktober

1922, den 20 juni 1924 och den 9 juni 1933. Reglemente för Göteborgs stads skolor för yrkes-

undervisning, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 4 oktober 1932 med sedermera vid-

tagna ändringar.

1nspektor ' C Vice ordförande

Ruist, john Ture, ingenjör, f, 95; 48 (för- arlson, H a r ri Magnus, Civilingenjör,

ordnad av kungl. överstyrelSen för yrkes- 1- 11; 139' 47—5 1» V' 0191-48_"-

utbildning) — Övriga ledamöter

0 d .. d Melander, Gös ta Louis, Ingenjör, Rektor,

' faran e se nedan, självskriven led.32-—-, Sekr. 32—a

Calderon, Olof Harald, Direktör, f. 08; Kogge, Fritiof Olof, Civilingenjör,

led. 40—51, Ordf. 47—-—. Stadsf. f. 97; 37—51.

 



 

 

Yrkesskolorna. Göteborgs stads aftonskolor 225

 

Nyberg, Karl H e 1 g &, Yrkeslärare, Stadsf,

f. 99; 41—50.

Ryberg, Alma Josefina, Kurator, f. 00;

led. 45—50, Kassaf. 50—.

Hedén, ingrid Alvilde Elise (T n 1 l a n),

Fru, f. 84; 47—51.

Svensson, Hans Bi r g e r, Ombudsman,

f. 14; 47—50.

Sundbom, ! v a r Natanael, F. D., Professor,

Stadsf., f. 95; 49—50.

Revisorer

Lang, Karl Ce ra 1 d, Ritare, f. 06; 49—.

Lidén, Albert Efraim. Förste kontors-

skrivare. f. 96; 50—.

Suppleanter

Jonasson, Ku rt Lennart, Spårvägsman,

f. 21; 49—.

Lagödhage, john Alfred, Faktor, f. 03;

 

Rektor (Ca 25)

Mottagningstid kl. 13—14, onsdagar även

kl. 1630—1730. Rt 14 98 25.

Melander, G 6 s t a Louis. Ingenjör, f. 92: 32.

ÅUdelningsföreståndarinna för husligt

arbete (Ca 18)

Mottagningstid tisdagar—lördagar kl. 13—14,

torsdagar även kl. 1730—1830. 'Rt 14 98 28.

Mosesson, E 5 t e r Kristina, Skolkökslära-

rinna, f. 91; 31.  

Avdelningsföreståndarinna för verkstads-

skolan för sömmerskor (Ca 18)

Mottagningstid kl. 14—15. Rt 13 85 29.

Augustsson, Asta Viola, Sömnadslära-

rinna, f. 04; 40.

Kamrerare (Ca 23)

Mottagningstid kl. 14—15. Rt 14 28 55.

Larsson, John Ha r ry, f. 99; 41.

Assistent (Ca 15)

Scålöuberg, Anders Emil C 11 e s t e r, 1. 10;

Kassörska (Ca 13)

Sällström, G r e t a Maria, f. 27; 49.

Förste vaktmästare (Ca 13)

Andréasson, E ric, f. 03; 41.

Vaktmästare (Ca 12)

Olsson, H u g 0, f. 03; 44.

Dessutom en eldare (Ca 14), två kontors-

hiträden (Ca 1 1), ett första skrivhiträde (Ca 8).

två skrivbiträden (Ce 5) och ett extra skriv-

biträde (Cg 8).

 

 Göteborgs stads aftonskolor för teknisk och merkantil utbildning

Göteborgs stads tekniska aftonskola. Tekniska Gymnasiet, Vasagatan 50. Rt 124785. Göte-

borgs stads handelsgymnasium med aftonundervisning, Götehorgs handelsinstitut, Viktor Ryd-

bergsgatan. R! 1247 85.

Enligt Kungl. Maj:ts resolution den 8 oktober och 10 december 1948 skola Göteborgs

stads handelsgymnasium med aftonundervisning och Göteborgs stads tekniska aftonskola

tillsvidare för en tid av fyra år stå under överstyrelsens för yrkesutbildnings överinseende.

räknad från läsåret 1948—49. inspektor utses av kungl. skolöverstyrelsen. Tillsvidare sorterar

dessa skolor under styrelsen för Göteborgs stads yrkesskolor, vars rektor även är rektor för

dem.

För vardera skolan är utsedd en av kungl. skolöverstyrelsen godkänd föreståndare. Lärar-

personalen uppgick under läsåret 1949—50 i tekniska aftonskolan till 16 och i handelsgym-

nasiet till 15. Elevantalet i tekniska aftonskolan utgjorde vid samma tidpunkt 139 och vid

handelsgymnasiet 58.

Stat för år 1950: Tekniska aftonskolan: Utgifter 67.213 kr., inkomster 19.490 kr., varav

statsbidrag 11.490 kr. Handelsgymnasiet med aftonundervisning: Utgifter 37.281 kr., in-

komster 17.200 kr., varav statsbidrag 13.100 kr.

Författningar: Reglemente för tekniska aftonskolan fastställt den 10 december 1948 samt

Göteborgs stads handelsgymnasium med aftonundervisning fastställt den 23 februari 1949.

15
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Rektor

Melander, Gösta Louis, ingenjör, f. 92; 48.

Föreståndare Överlärare

(för tekniska aftonskolan) (för handelsgymnasiet)

Våfg612B 28,1 g t Hugo Fritiof, Civilingenjör, Wålåard, Erik P h i l i p, Civilekonom, f. 14;

Slöjdföreningens skola

Kristinelundsgatan 6r—8. Expeditionstid kl. 11—12 och 17—19. Rt 16 05 17, 18 23 37, 18 53 17.

Den år 1846 bildade Slöjdföreningen i Göteborg hade enligt då antagna stadgar bl. a.

till uppgift att ät arbetarna inom de slöjdidkande klasserna bereda en bättre bildning samt

att inrätta eller understödja härtill lämpliga läroanstalter. Två år efter föreningens tillkomst

öppnades en undervisningsanstalt, vilken redan från början erhöll namnet Slöjdföreningens

skola. Dess verksamhetsområde har sedermera i huvudsak kommit att omfatta de tekniska

och konstnärliga yrkena, inom vilka yrkesgrenar skolan småningom utvecklats till en i det

praktiska livets tjänst arbetande lärlings- och yrkesskola i detta ords moderna betydelse.

Styrelsen består av nio ledamöter, varav sex utses av stadsfullmäktige och två av slöjd-

föreningen för två år i sänder, varjämte skolans rektor är självskriven ledamot av styrelsen.

Nuvarande styrelseledamöter äro utsedda för tiden 1949—50 och 1950—51. Därjämte utse

stadsfullmäktige årligen en revisor och suppleant för granskning av styrelsens räkenskaper.

Uppsikten över skolan utövas i övrigt av en av kungl. skolöverstyrelsen förordnad inspektor.

Kostnaderna för undervisningen bestridas dels genom avkastningen av de fonder. som tid

efter annan donerats i detta syfte och f. n. uppgående till ett sammanlagt belopp av cirka

380.000 kr., dels genom det betydande statsbidrag. som efter 1907 årligen lämnats, samt dels

och framför allt genom anslag från Göteborgs stad.

Stat för år 1950: Utgifter 487.722 kr.; inkomster 105.091 kr., därav statsbidrag 40.000 kr.

och räntor å fonder 8.400 kr.; anslag å skattestat 382.631 kr.

Författningar m. rn. Stadgar för Göteborgs slöjdförening, godkända av stadsfullmäktige

den 31 maj 1906 med ändring den 27 augusti 1931 och den 29 augusti 1935. Reglemente

för Slöjdföreningens skola, utfärdat av kungl. skolöverstyrelsen den 21 september 1921 med

ändring den 5 november 1926. Undervisningsplaner för skolans olika kurser, godkända av

kungl. skolöverstyrelsen den 21 september. 6 oktober. 15 december 1921. 23 mars 1925,

19 november 1937, 30 maj 1938 och 8 september 1939 samt 24 november 1942.

Enligt nu gällande reglemente och undervisningsplaner består slöjdföreningens skola av

följande avdelningar:

Konstyrkesavdelningama

Högre konsthantverksskolan (HKS) med fackavdelningar för textil konst, dekorativ målning

och grafisk konst, bok- och reklamkonst, möbel- och interiörkonst, heminredning, skulptur,

keramik och metallkonst.

Dagskolans textila grundkurs (DTC).

Aftonskolans konstyrkesavdelningar (AKA) med avdelningar för yrkesmålning, möbelrit-

ning och möbelsnickeri, reklam, bildhuggeri och metallarbete.

Specialskolorna

Skolan för bokindustri. Fotografiskolan.

Guldsmedsskolan. Kartritningskursen.

Tekniska aftonskolorna

Avdelningar för byggnadsteknik. maskinteknik, skeppsbyggeri och elektroteknik.
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Inspektör

Schalla, Hilding. ingenjör, f. 73; 26,

(förordnad av kungl. skolöverstyr.).

Ordförande

Hagnell, Axel Linus, Överlärare, f. 89;

led. 34—51, Ordf. 39— (vald av stadsf.).

Vice ordförande

Romdahl, A x e 1 Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; led. 09—50, v. Ordf. 39—.

Övriga ledamöter

Ågård, Sven Botvid, Slöjdkonsulent,

f. 92; led. 25—50. Kassaf. 34— (vald av

stadsf.).

Linderoth—Olson, Martha Elisabeth ( Li s a).

Fru, f. 99; 39—50 (vald av stadsf.).

Skarin, L a r s-E r i k, Förste assistent å läns-

arbetsn., f. 11; 40—51 (vald av stadsf.).

lsacsou, Anders Wilgot (Wigge), Bok-

tryckare, f. 00; 43—49.

Huldt, A k e Hampus, Arkitekt, Rektor,

se nedan. självskriven led. 45—.

Hansson, Erik G u n n a r, Redaktör, f. 10;

46—51 (vald av stadsf.).  

Pineus, Eva Hilda Cecilia, Fru. f. 05;

47—50 (vald av stadsf.).

Revisorer

Nordelöf, 1 v a r Oskar Konstantin, Aukt.

revisor, f. 1 ; .

Nordin, F o 1 k e Anton Emil. Revisor, f. 03;

50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Langlet, Alexander (Alex), Konstnär.

f. 70' 37—

Danielsson, S t e n Hugo, Mätningsman,

f. 06; 50— (vald av stadsf.).

 

Rektor

Huldt, Åke Hampus, Arkitekt, f. 10; 45.

utn. Direktör i Svenska Slöjdföreningen

fr. o. m. 1 juni 1950.

Lärarpersonal

Z 1 ord. lärare, sju ord. lärarinnor. 16 lärare

samt fem lärarinnor förordnade för arbetsåret.

Vaktmästare (Ca 13)

Axer, A xel Valfrid, f. 02; 38.

Nyman, C u n n a r Valfrid, f. 06; 39.

Arkivkontoret

Köpmansgatan 3. Rt (växel) I 7 54 00.

Genom överenskommelse mellan Göteborgs stad och kronan den 13 juni 1908 berättigades

staden att för all framtid till landsarkivet överlämna bl. a. protokoll och handlingar från magi-

straten, stadsfullmäktige och dem underlydande nämnder eller styrelser, poliskammare och

polisdomstol ävensom från församlingarna samt kyrkofullmäktige med dem underlydande

nämnder och styrelser. dock att stadens rätt att överlämna ifrågavarande arkivalier inskränktes

till att gälla endast sådana, som äro äldre än 30 är.

Den 6 mars 1930 väcktes av herr Jacobsson m. fl. motion i stadsfullmäktige om uppdrag

åt kansliutskottet att hava överinseende över de kommunala arkiven, vilket dittills utan en-

hetlig kontroll eller sovring ombesörjts av resp. verk. Med anledning härav beslöto stadsfull-

mäktige den 22 maj s. 55. att uppdraga åt kansliutskottet att utöva tillsyn över arkivbildningen

samt att tillse. att planer för utgallring av arkivalier upprättades. Därjämte beslöts. att ut-

skottet skulle äga att härför anlita sakkunnigt biträde. Härtill utsågs den 17 december 1930

landsarkivarien Clemensson.

En effektivare organisation av arkivvården och tillsynen över arkivbildningen hos de kom-

munala myndigheterna visade sig emellertid efter hand av behovet påkallad. Frågan därom

aktualiserades genom statsförvaltningens övergång 1946 till nya skrivpappersformat. På

förslag av stadskollegiet, som övertagit kansliutskottets uppgifter med avseende på de kom—

munala arkiven, antogo stadsfullmäktige den 13 maj 1948 att gälla fr. o. m. den 1 juni 1948

dels stadga för Göteborgs kommunala arkiv. dels bestämmelser rörande användningen av

papper och viss skrivmateriel inom Göteborgs stads förvaltning. Enligt nämnda stadga orga-

niserades såsom exekutivt, kontinuerligt verksamt organ för stadskollegiets överinseende över

de kommunala arkiven Göteborgs stads arkivkontor, bestående av stadskollegiets arkivsak-

kunniga biträde och drätselkammarens arkivarie. Arkivkontoret har till uppgift att under
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stadskollegiets överinseende utöva tillsyn över de kommunala arkiven och att på lämpligt sätt

biträda de kommunala myndigheterna vid arkivvården samt att övervaka arkivbildningen.

Arkivkontorets arbeten ledas av stadskollegiets arkivsakkunniga biträde. Expeditionen är

förlagd till drätselkammarens arkiv.

Stadga för Göteborgs kommunala arkiv, antagen av stadsfullmäktige den 13 maj 1948.

Stadskollegiets arkivsakkunniga biträde Drätselkammarens arkivarie

Landsarkivet. R! 16 34 81. Köpmansgatan 3. Rt (växel) 17 54 00.

Clemensson, G u s t af Gerhard, F. D.. Pahl, Karl Anders M a g n u s, F. M., f. 1 1;

Landsarkivarie, f. 84; 30. (45) 48.

Göteborgs stadsbibliotek

Biblioteket hålles öppet vardagar kl. 930—21, lördagar kl. 930—18; tiden 25 juni—31

augusti alla vardagar endast kl. 9,30—1630; rekvisitioner. som inlämnas efter kl. 15.30

(lördagar kl. 14) expedieras först påföljande dag. Rt 13 05 10.

Göteborgs stadsbibliotek bildades år 1890 genom sammanslagning av Göteborgs musei

och Göteborgs högskolas bibliotek. Av dessa samlingar var museets den mest betydande och

hade redan i viss mån karaktären av ett stadsbibliotek. Museibiblioteket tillkom i samband

med stiftandet av själva museet är 1861 . Grundstommen utgjordes av den kungl. vetenskaps-

och vitterhetssamhället tillhöriga naturhistoriska museets boksamling, vartill nämnda sam-

fund fogade sitt eget bibliotek, dock utan att frånträda äganderätten till detsamma. Veten-

skaps- och vitterhetssamhället har alltsedan i museibibliotekct resp. stadsbiblioteket depo-

nerat sina värdefulla bokförvärv, vilka huvudsakligen tillkomma genom byte med samhällets

egna publikationer. Högskolan har under årens lopp bidragit till stadsbiblioteket dels genom

årliga och tillfälliga anslag, vilka tidigare uppgingo till betydande belopp men numera upp-

hört, dels genom bytesmaterial (årsskrifter, doktorsavhandlingar etc.).

Bland penningdonationerna intages främsta rummet av Gabriel Heymans donation av

är 1915. Den bestod dels av en av drätselkammaren förvaltad fond å 500.000 kr., vars årliga

avkastning skall användas till bokinköp och inbindning, dels av s. k. överskottsmedel, om-

kring 185.000 kr.. vilka styrelsen erhöll rätt att "efter gottfinnande använda för olika biblio-

teket gagnande ändamål (av överskottsmedlen återstå f. n. omkring 43.000 kr.). År 1894

beviljade stadsfullmäktige av de Renströmska utdelningsmedlen 100.000 kr., som nu utgöra

en av drätselkammaren förvaltad biblioteksfond. Några mindre av enskilda personer skänkta

fonder förvaltas av styrelsen.

De mest betydande bokgåvor biblioteket erhållit äro riksdagsmannen Lars Månssons:

Tranemåla samling, skänktar 1898 av Aug. Röhss, Carl Snoilskys efterlämnade bibliotek,

skänkt 1903 av Oscar Ekman m. fl. samt tullkontrollören ]. A. Hallbergs samling, erhållen

genom testamente år 1937. Bland övriga gåvor må framhållas justitieborgmästare E. Tranas

egyptologiska bibliotek, donerat år 1930. en Holbergssamling, skänkt år 1935 av apotekare

G. Bernström samt professor Vilh. Lundströms bibliotek i klassisk filologi och fornkunskap

m. m., erhållet genom testamente är 1940. Under tiden 1921—49 erhöll biblioteket i princip,

men långt ifrån fullständigt, de exemplar av i Sverige tryckta skrifter, som enligt tryckfri-

hetsförordningen för granskning överlämnades till justitieministern eller hans ombud i lands-

orten. Från år 1950 äger biblioteket lagstadgad rätt till ett exemplar av allt som tryckes i landet.

Förutom vetenskaps- och vitterhetssamhällets bibliotek äro i stadsbiblioteket deponerade

åtskilliga större och mindre samlingar, bland vilka Göteborgs läkaresällskaps bibliotek är

den viktigaste.  
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institutionen har den dubbla uppgiften att vara dels ett vetenskapligt bibliotek, tillgodo-

seende Göteborgs högskolas. museernas och andra vetenskapliga inrättningars och undervis-

ningsanstalters behov, dels ett allmänt kommunalt bibliotek för studier, information och bil-

dande läsning. Bokbeståndet har — närmast till följd av högskolans humanistiska karaktär —

fått en humanistisk betoning. Även andra fack än de humanistiska tillgodoses emellertid i den

mån behov föreligga och bibliotekets ekonomi det tillåter. Bland specialsamlingar förtjänar

särskilt nämnas samlingarna av kinesisk och japansk samt armenisk litteratur. Bokbeståndet

omfattar omkring 550.000 band och 350.000 smärre skrifter, upptagande en hyllängd av över

18.000 meter. Härtill komma tidningar i stort format, kartor m. m.

Sedan 1900 är biblioteket inrymt i en särskild byggnad, som uppförts för medel ur Ren-

strömska fonden. En 1926 fullbordad tillbyggnad bekostades dels av nämnda fond, dels

av skattemedel. År 1936 beviljade stadsfullmäktige 225.000 kr. ur Olof och Caroline Wijks

utdelningsfond såsom bidrag till en blivande ny tillbyggnad och till partiell ominredning.

Numera planeras en helt ny byggnad. Stadsfullmäktige anslogo 1942 ytterligare 250.000 kr.

ur Renströmska utdelningsfonden till lösandet av byggnadsfrågan. Genom gåvor av enskilda

och genom upplupna räntor har byggnadsfonden stigit till 71 1.000 kr. Riksdagen beslöt år

1946 att anvisa ett statsbidrag av 750.000 kr.

Bibliotekets verksamhet är organiserad på tre huvudavdelningar, låneexpeditionen, svenska

avdelningen och utländska avdelningen. Dessutom finnes en särskild avdelning för handskrifter.

Förutom stora läsesalen med dess referensbibliotek (uppslags- och handböcker, lexika

m. m.) finnes en mindre 5. k. forskarsal med 10 arbetsplatser, avsedda för personer som

bedriva ihållande studier eller verklig forskning. Bibliotekets samlingar äro med vissa undan-

tag tillgängliga för var och en såväl för begagnande på stället som för hemlån. För hemlån

kräves borgen, utfärdad av vederhäftig, helst i Göteborg bosatt person. Vissa i bibliotekets

ordningsstadga angivna kategorier av böcker äro undantagna från hemlåning, exempelvis

sällsynta och dyrbara arbeten, mycket använda kurs- och handböcker, all vitterhet på

svenska språket samt tidningar.

På senare åren har biblioteket alltmera anlitats av mindre bibliotek utanför Göteborg.

särskilt stads- och läroverksbibliotek, och fungerar som vetenskapligt centralbibliotek för västra

Sverige. Med kungl. biblioteket. universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund samt andra

vetenskapliga bibliotek inom och utom landet står stadsbiblioteket i nära förbindelse. Med

Chalmers tekniska högskolas bibliotek och andra specialbibliotek i Göteborg har överens-

kommelse träffats om arbetsfördelning.

Den 1 juli 1948 utvidgades biblioteket med en medicinsk filial, vars uppgift i första hand

är att tjänstgöra såsom den nygrundade medicinska högskolans i Göteborg bibliotek. Enligt

ett mellan Kungl. Maj:t och Göteborgs stad träffat avtal skall filialens administration och

drift handhavas av staden, alltså i realiteten av stadsbibliotekets styrelse. Staden skall vidare,

inom ramen för vad därom av Kungl. Maj:t fastställts,tillsätta, avlöna och pensionera filialens

personal. För sina kostnader för personalen — f. n. bestående av en förste bibliotekarie, en

amanuens, en förste assistent, en assistent och en kontorsvakt — skall staden erhålla ersätt-

ning av staten efter varje bugdetårs slut. Staten tillhandahåller anslag till bokinköp och in-

bindning, liksom den även bekostar bibliotekets drift i övrigt. Lokaler äro planerade inom

Sahlgrenska sjukhusets område. Verksamheten försiggår f. n. dels i stadsbiblioteket, dels i

provisorisk lokal i Sahlgrenska sjukhuset. Expeditioniför allmänheten har öppnats i Sahl-

grenska sjukhuset.

Samlingarna äro förtecknade i två huvudkataloger & lösa blad: nominalkatalogen. som

är genomgående alfabetisk, och realkatalogen, som i huvudsak följer den systematiska upp-
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ställningen å hyllorna. De utländska nyförvärven förtecknas i den årliga av kungl. biblio-

teket utgivna »Åccessionskatalog», som är gemensam för 45 större och mindre vetenskapliga

bibliotek i landet.

Biblioteket står under förvaltning av en styrelse med tio ledamöter, av vilka sex utses

av stadsfullmäktige, två av högskolans styrelse, en av Göteborgs museum och en av kungl.

vetenskaps- och vitterhetssamhället. Ledamöterna utses för två kalenderår. Styrelsen utser

inom sig ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och vice kassaförvaltare. Nuvarande

styrelseledamöter äro valda för perioderna l949—50 och l950—5l.

Frågor rörande bibliotekets reglemente avgöras av stadsfullmäktige. Nu gällande reg-

lemente, innehållande genomgripande förändringar i många avseenden, antogs av stadsfull-

mäktige den Zl mars l929 och tillämpas från och med den I januari l930. Nu gällande

ordningsstadga fastställdes av styrelsen den 3 maj l946.

Utgifts- och inkomststat för varie år fastställes av stadsfullmäktige. Styrelsens räken-

skaper och förvaltning granskas av två revisorer, vilka iämte två suppleanter utses av stads-

fullmäktige, som besluta om ansvarsfrihet.

Stat för år 1950: Utgifter 625.785 kr., inkomster 67,770 kr., varav 42.984 kr. utgör anslag

av staten (för befattningar vid den medicinska filialen) 42.984 kr. och 24.000 kr. räntemedel;

stadens anslag 558.0l5 kr.

Litteratur: Wåhlin, L.. Göteborgs stadsbibliotek l890—l9l5. — Göteborgs stadsbib-

liotek l89l—l94l. Minnesskrift. — S t r 6 m, F., Göteborgs stadsbibliotek. En vägledning

för besökare (l 946).

Ordförande

Weibull, Curt Hugo Johannes, F. D.,

Professor, f. 86; led. 38—5l, Ordf. 43—.

(vald av styr. f. (3ng högskola).

Vice ordförande

lungen, E r n s t Birger, Uverlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90; led. 26—5l , v. Ordf. 3l——,

(vald av stadsf.).

Övriga ledamöter

Bernström, Nils G u s t a f, Apotekare, f. 77;

led. 28—5] _ Kassaf. 3l— (vald av stadsf.).

Jansson, Gustaf W a l d e m a r, ver-

lärare, f. 95; led. 37—50, Suppl. f. kassaf.

47— (vald av stadsf.).

Hultin, S v e n, Tekn. D., Professor, f. 89;

40—50 (utsedd av kungl. vetenskaps- och

vitterhetssamh.).

Ånzén, S v e n Hialmar, Trafikförman, f. 02;

42—5l (vald av stadsf.).

Roth, S t i g Adolf, F. D., lntendent, f. 00;

43—50 (vald av styr. f. Cbgs museum).

Ericson, Obadia 0 l 0 f, Tulluppbördsman,

Stadsf., f. 85; 45—50 (vald av .stadsf.).

Hagendahl, Karl Oskar H a r a l d, ”F. D.,

Professor, f. 89; 47—50 (vald av styr. f.

Cbgs högskola).

Norberg, E rik, F. L., Läroverksadiunkt,

f. 94; 50 (vald av stadsf)  

Revisorer

Olsson, Åke Henry. Verkstadsarbetare,

Andergson, G u n v 0 r lngegerd, Korres-

pondent, Fru, f. l8; 50—.

Suppleanter

Tollén, Karl fw ar, Förste brandmästare.

segast, Sven Fritiof, Folkskollärare,

. 04; 50—.

Sekreterare

Överbibliotekarien (se nedan).

Uverbibliotekarie (Cb l4)

Rt 13 03 96.

Hagberg, Seth Severin, F. D., f. 86;

 

Förste bibliotekarier (Ca 29)

Johansson, johan Vi ktor, F. D.. f. 88;

30, Föreståndare för handskriftsavd.

Rt I I 48 78. ,

Molin, Nils Rikard, F. D., f. 92; 40,

Föreståndare för tåneexp. Rt 114853.

Marklund, Erik. F. f..., f. 93; 45. Före-

ståndare för svenska avd. Rt II 48 59.

Ström, Stig Axel F olk e, F. D., Docent,

f. 07; 48, Föreståndareför medicinskafilialen

(medicinska högskolans i Göteborg bibliotek) .

Rt H 48 59.
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Bibliotekarier (Ca 26)

Peterson, ] 0 h n Vilhelm, F. l..., f. 03;

44, Föreståndare för utländska avd.-s kata—

logiseringsöyrå. Rt ]] 48 59.

alal, Karl Folke, F. l..., f. 05; 45, Före-

ståndare för utländska avd:s accessionsbyrå.

Rt 13 03 96.

Engström, Karl G ö s ta, F. l..., f. B; 49.

Hååthén, Nils l.. a g e. F. D., Docent, f. lll;

Boberg, s ti g Harald, F. L., ?. 20; 50.

Amanuenser (Ca 23)

Thörnqvist, C l a r a Eleonora, F. D., f. 96;

(l7) 40.

Smdberg, N i l s Vilhelm, F. L., f. ll;

49, vid medicinska filialen.

Migrän, Ingrid ( 1 n g a) Maria, F. l..., f. 00;

Mesterton, Carl Erik Benedikt, F. L.,

?. 03; 49.

Bågggren, E r i e Axel Anders, F. l..., f. ll;  

Amanuens (Ce lZ)

Randner, Werne Signe, F. M.. f. 90;

(lé) l9.

Expeditionsassistent (Ca l5)

]arlöv, Nils Rikard, f. 00; 23.

Dessutom fem förste assistenter (Ca l8),

fyra assistenter (Ca l3), fyra biblioteksbiträden

(Ca lZ), en kontorist (Ce lZ) och två kansli-

bitrå'den (Cg 8).

Förste vaktmästare (Ca l3)

Ekelund, Einar Wilhelm, f. 98; 30.

Vaktmästare (Ca ll)

Wahlquist, F e r Erik Gunnar, f. 99; 44.

Läsesalsuakt (arvode)

Swenson, E r n s t Jonathan, f. 85; 46.

Tamburuakt (arvode)

Eliason, Erik G u s t af Werner, f. 95; 48.

_ Bokbindare (arvode)

Persson, C a rl Viktor, f. 9l; 48.

Göteborgs stads folkbibliotek

Dicksonska folkbiblioteket är huvudavdelningen inom folkbibliotekssystemet i Göteborg.

Detta omfattar därjämte sju,filialer och tre tidningsläsrum.

Kortfattad historik rörande respektive Dicksonska biblioteket, filialerna och tidningsläs-

rummen meddelaså det följande.

Uppgiften att förvalta folkbibliotek och läsrum var intill den l mars l950 överlåten åt

styrelsen för Robert Dicksons stiftelse. Samtidigt med att denna styrelse frigjorts från ifråga—

varande förvaltningsuppgift äro folkbibliotek och läsrum från och med den l mars l950

underställda en av stadsfullmäktige utsedd styrelse, omfattande sju ledamöter och tre suppa

leanter. l styrelsen ingår dessutom dels en ledamot, som representerar Dicksonska släkten,

dels en ledamot jämte suppleant, utsedda av styrelsen för Robert Dicksons stiftelse. Dess-

utom välja stadsfullmäktige två revisorer med suppleanter för granskning av styrelsens rä-

 
kenskaper.

Reglemente för styrelsen är ännu icke fastställt och den officiella benämningen på stadens

folkbibliotek och därmed på dess styrelse ej heller avgjord.

Styrelse

Nyberg, Karl H e l g e, Yrkeslärare, Stadsf,

f. 99; led. 50—, Ordf. 50— (vald av stadsf.).

von Sydow, Gustaf Karl Oskar Kristian,

Civilekonom, Direktörsassistent, f. l7; led.

50—, v. Ordf. 50— (vald av stadsf.).

Andreasson, C a rl Erik Evald, Chaufför,

f. 09; 50— (vald av stadsf.).

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, ]. K., Dispa-

schör, Stadsf., f. 05; 50— (vald av stadsf)

Sefve, Sven lvar. F. D., Rektor, f. 86;

50— (vald av stadsf.).  

Åkesson, Åke, ]. K., Ekonomidirektör,

f. l3; 50— (vald av stadsf.).

Strömberg, Carl 0 l 0 f Harry, Fångvårcls-

man, f. 92; 50— (utsedd av styr. f. R.

Dicksons stift.).

Suppleanter

Dahlén, R 0 l f Verner Emanuel, Byggnads-

snickare, f. l3; 50— (vald av stadsf)

Ekeberg, C u s t a v Manfred, Folkskol-

lärare, f. 92; 50— (vald av stadsf.).

.Ryberg, Alma Josefina, Kurator, f. 00;

50— (utsedd av styr. f. R. Dicksons stift.).
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Revisorer _ Sekreterare

H?å;nlfre5ig,5läirl-Axel Whelm» Inger” Båth, Rohl, ]. K., Byråchef, (. 03; 50.

Carlkson, , F. r i k August. Byggnadsarbe-

tare. f. lf); 505?— [ Cbefsbibliotekarie (Ca 29)

Stenqvist JO ll rilpAfieranhileiirare f l3; 50__ Mottagningstid kl. lll—lZ. Rl 116204.

von Friesen, Ha n s, Fil Stud., f. 28; 50—. Genell, Nils, F. M., f. 98; 32.

Huvudbibliotek. Avdelningar

Dicksonska folkbiblioteket, centralbibliotek för Göteborgs och Bohus län, 5. Allégatan 4.

Filialer.

Redbergslids folkbibliotek, Gamla Bagaregården, vid Härlandavägen.

Majornas folkbibliotek, Carl Johansgatan 25.

Landala folkbibliotek, Karl Gustafsgatan 47.

Lundby folkbibliotek, Herkulesgatan 36.

Getebergsängs folkbibliotek. Mölndalsvägen 37.

Västra Frölunda folkbibliotek, Palmsundsgatan 6.

Backa folkbibliotek, Folkets hus, Hisingsbacka.

Besökstider ' '

Dicksonska biblioteket: Vuxna: måndagar—fredagar kl. l l—ZO, lördagar kl. l l—l 7 (fl.,—”lg

kl. l l—lé). Barn och ungdom: måndagar—fredagar kl. l l—ZO (25/6—45/3 kl. lÖ—ZO), lörda-

gar kl. ll—l7 (lla—Sl/s kl. ll—lö).

Redbergslids oclr Majornas bibliotek: Vuxna: måndagar—"fredagar kl. ll—ZG, lördagar kl.

ll—l7 (1/5—31/8 kl. ll—lé). Barn och ungdom. måndagar,—fredagar kl. l4—20 (25/5—

1")/3 kl. lö—ZO), lördagar kl. ll—l7 (1/631/3 kl. ll—l6).

Landala, Lundby oci: Getebergsangs bibliotek: Vuxna: måndagar—fredagar kl. l4—20,

lördagar kl. ll-—l7 (1/6— kl. ll—lö). Barn och ungdom. måndagar—fredagar kl. '

l4—20 (25/5——”'/8 kl. lli—20), lördagar kl. ll—l7, (l/e—31A, kl. ll—l6).

Västra Frölunda bibliotek: Måndagar—fredagar kl. l7—20, lördagar kl. l4—l7 (x/a—m/g

kl. l4—l6).

Backa bibliotek: Vuxna: måndagar och torsdagar kl. l8—20.

Dicksonska folkbiblioteket

Södra Allégatan 4. Rt upplysningen l3 8655, expeditionen 13 39l7, katalogavd. 13 1764,

centralbiblioteksavd. 13 7! 15.

Biblioteket, som invigdes nyårsafton l86l och började sin verksamhet" den 2januari föl-

jande åri en hos Robert Dicksons stiftelse förhyrd lokal, är en skapelse av brukspatronen james

Robertson Dickson. som organiserade det med hjälp av löjtnanten l'l. A. Reuterskiöld och

underhöll det till sin död år l873. Genom sitt testamente hade han sörjt för dess fortbe-

stånd. Däri förordnades nämligen att ett belopp av l00.000 kronor skulle ställas under för-

valtning av styrelsen för Robert Dicksons stiftelse. den förut nämnda. av donators fader

stiftade fonden för arbetarbostäder, och att av detta belopp två tredjedelar skulle avsättas

till en byggnadsfond för biblioteket och en tredjedel till underhåll av den blivande biblio-

teksbyggnaden och till förkovran av biblioteket, vilket med tillhörande kapital skulle vara

Robert Dicksons Stiftelses egendom. — År 1888 upptogs för första gången frågan om bygg-

nad för biblioteket, l896 påbörjades byggnaden efter ritningar av arkitekten Hans Hedlund

och stod följandear färdig. Som ett bidrag till täckandet av byggnadskostnaderna erhölls

en anonym gåva av l5.000 kronor. — Ännu en donation ägde rum är l9ll, då fruEmily
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Wijk, född Dickson, överlämnade 25.000 kronor till fonden för bibliotekets underhåll att

förvaltas under hennes namn. — För övrigt hava anslag från Robert Dicksons stiftelse (ur

den s. k. l0%-fonden) under årens lopp spelat en icke ringa roll för bibliotekets underhåll.

Givetvis äro emellertid de kommunala anslagen sedan länge av avgörande betydelse för

biblioteket, såväl de årliga som engångsanslagen, främst att nämna det byggnadsanslag,

som beviljades l933 och möjliggjorde den ombyggnad och utvidgning av biblioteket. som

företogs l934 under ledning av arkitekt Björner Hedlund. — Sedan år l93l är Dicksonska

folkbiblioteket delaktigt av de årliga statliga bidragen till kommunala och med dem likställda

bibliotek; sedan år l932 är det tillika centralbibliotek för Göteborgs och Bohus län med sär-

skilt årligt statsanslag, tidigare l0.000 kr., men fr. o. m. den l juli l947 25.000 kr. pr kalen-

derår, och med uppgift att i överensstämmelse med särskilda föreskrifter tillhandahålla

litteratur, vare sig enstaka län eller större sändningar, vandringsbibliotek, åt såväl bibliotek

och studieorganisationer som enskilda inom länet samt att ge anvisningar och hjälp av tek-

nisk natur åt länets statsunderstödda bibliotek, vilka även i viss utsträckning äro underkastade

inspektion av centralbibliotekarien.

Landstingsanslag för centralbiblioteksverksamheten har Dicksonska biblioteket fr. o. m. år

l936 som regel erhållit och därjämte, flertalet år sedan l939. ett särskilt årligt bidrag från

landstinget till ett särskilt slags vandringsbiblioteksverksamhet, F.A.B. (folkskolornas ambu—

lerande bredvidläsningslitteratur), påbörjad år l938 genom en donation från fröken Alvida

Sandberg, Göteborg. Landstingsanslaget utgör för år l950 6.000 kr.

Från och med år l938 har Dicksonska folkbiblioteket även hand om sjukhusbiblioteksverk-

samheten vid flertalet av stadens sjukvårdsinrättningar.

Bokbeståndet utgjorde vid l949 års slut 104.l67 volymer (inklusive ett vandringsbiblioteks-

bestånd av l6.24l volymer), vartill kommer å vissa Sjukhusbibliotek tillhopa 23.923 volymer.

Antalet direkta hemlån uppgick under l949 till 364.828 (varav till låntagare utom kommunen

l2.486 volymer). Dessutom utlånades å de nyssnämnda sjukhusbiblioteken under l949 sam-

manlagt 96.826 volymer. Antalet besök på läsesalarna uppgick under l949 till 84.394. Vidare

utsändes under året 44l vandringsbibliotek med sammanlagt l3.278 volymer och återkommo

397 med sammanlagt l2.847 volymer. De återsända vandringsbiblioteken redovisade en ut-

låning av sammanlagt 27.669 volymer. Utlåningen till folkskolornai länet av ambulerande

bredvidläsningslitteratur (F.A.B.) har under året omfattat l79 boksatser med sammanlagt

2695 volymer.

Stat för år 1950: Utgifter 467.909 kr., inkomster 58.539 kr., anslag 409.370 kr.

Dessutom äro anställda tre andre bibliote-Chef

" ' ' _ karier (Ca 22),_ en förste centralbiblioteks-Se. under Goteborgs stads folkbibliotek assistent (Ca 21); två förste assistenter (Ca 20),

Förste bibliotekarie (Ca 24) en centralbiblioteksassistent (Ca l9), ll assis-

Bredal, S v ea, H.l_..S., f. 95; 35. tenter (8 Ca l8, 3 Ca l3), två kanslibiträden

_ (Cg 8), fyra kontorsbiträden (3 Ce 7, l Cg 5),

Vaktmastare (Ca l l) åtta skrivbiträden (Cg 3) samt en vaktmästare

3erglund, Erik Valdemar, f. 99; 3l. (CelO). Därjämte extrao. tillfällig arbetskraft.

De mindre folkbiblioteken (filialerna)

Den 24 oktober |90l beslöto stadsfullmäktige, att två mindre folkbibliotek skulle av staden

pprättas. ett i Majorna och ett i stadens dåvarande lbzde eller l8:de rote, samt uppdrogo

styrelsen för Robert Dicksons stiftelse att ombesörja organisationen ävensom tillsvidare

rvaltningen av de nya folkbiblioteken, för vilka skulle föras särskilda räkenskaper. Kost-'

derna för bibliotekens första uppsättning skulle till en del få bestridas av medel från

mnda stiftelse.
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Med anledning härav upprättade den år l902 inom styrelsen för Robert Dicksons stif-

telse tillsatta biblioteksnämnden redan samma är två kommunala bibliotek, ett i Redbergslid

och ett i Majorna. År l9l3 följde ytterligare två, i Landala och Lundby, och år l927 upp-

rättades biblioteket i Getebergsäng. Vid inkorporeringen den i januari l945 av Västra Frö-

lunda med Göteborg övertogs Västra Frölundas folkbibliotek av Göteborgs stads folkbiblio-

tek såsom filial, den sjätte i ordningen. En sjunde filial inrättades den l januari l949 genom

övertagande av ett förutvarande ABF.-bibliotek i Hisingsbacka.

Lundby folkbibliotek erhöll år l932 nya lokaler, Majornas folkbibliotek har i lokalhän-

seende undergått upprepade utvidgningar och förbättringar, den senaste är l933, och Red-

bergslids folkbibliotek flyttades hösten l934 till nya lokaler i stadens fastighet Gamla Bagare-

gården 3.

Fr.o.m. år l928 åtnjuter Göteborgs stads folkbibliotek avkastningen av en fond om

c:a 40.000 kr., donerad av fru lngegärd Almquist, född Ekman, och avsedd att främja

barnbiblioteksarbetet. Fondens avkastning brukas till förkovran av barnavdelningen i

Majornas bibliotek.

De mindre folkbibliotekens bokbestånd utgjordes vid l949 års slut av | l922l volymer. An-

talet hemlån under året var 52l.306, antalet besök på läsesalar och tidningsrum 9l.352,

varav på de båda tidningsrummen (å Redbergslids och Majornas folkbibliotek) 6.768.

Stal för år 1950: Utgifter 323.03l kr., inkomster 6.200 kr., anslag 3l6.83l kr.

 

 

Redbergslids folkbibliotek Lundby folkbibliotek

Gamla Bagaregåglenjsjlczinglårzi.Härlandavägen. Herkulesgatan 36, R: 22 4] 80.

, f, _ ' Förste assistent (Ca 20)

And"? bibliofeka"? (C? 22) Danielsson, E m y Anna Ulrika, &. 96; 27.
Airlårsagml r m aAndersma Viola, H.L.S., En assislenl (Ca l3).

Dessutom en assistent (Ca l8), ett kansli- Getebergsängs folkbibliotek

biträde (Cg 8) och ett kontorsbilräde (Cg 5). Mölndalsvägen 37_ Rg 152251

Majornas folkbibliotek " '

Carl ]ohansgalan 25. R! 1416 7]. ErikssonFclrrsite eassåsieåtf(?iå%)

Andre bibliotekarie (Ca 22) En assiistentålCaglö). , ' ' '

Larsson, Elsa Natalia, F. M., f. 97; 35.

En assistent (Ca l8 en assistent (Ca l3) Västra Frölunda folkbibliotek

och ett kontorsbiiräde (Cg 5). Palmsundsgatan 6. RI 29 24 76.

Landala folkbibliotek Assistent (Ca 18)

Karl Gustafsgatan 47. Rt 13 89 64. Ahlfors, R 11 t h Elna Erika, f. 22; 49.

Förste assistent (Ca 20)

Björk, V e r a Elisabeth, f. 09; 49. Därjämte, fördelad på olika filialer, extra

En assistent (Ca l3). och tillfällig arbetskraft.

Göteborgs stads läsrum

Läsrummen hållas öppna vardagar kl. 9—13 och 15—19. under tiden I juni—31 augusti

kl. 9—13 och 15—18, lördagar doc/z kl. 9—13 och 15—17. Läsrummet nr 2 hålles dessutom

öppet sön— och helgdagar kl. 9—18, med undantag för månaderna maj, juni, juli och augusti.

Läsrumsverksamheten började år l882, då fyra läs- och väntrum för arbetare inrättades av

Göteborgs utskänkningsaktiebolag, numera Aktiebolaget Göteborgssystemet, som då av

stadsfullmäktige beviljades tillstånd att av staden tillkommande andel av bolagets vinst an-

vända l0.000 kr. för upprättandet av fyra läsrum. Utom tidningar skulle varje läsrum inne-

hålla en liten boksamling. och föreståndaren skulle tillhandahålla kaffe. te och andra

varma drycker. Denna servering indrogs, då läsrummen år l9l5 övertogos av Robert
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Dicksons stiftelse. Fr.o.m. år l950 sortera läsrummen under styrelsen för Göteborgs

stads folkbibliotek.

Robert Dicksons stiftelse för läs- och väntrumsanordningen, som den till en början brukade

benämningen löd, omfattade tidigare sin lokaler, men i det de vid vissa biblioteksavdelningar

inrättade tidningsmmmen bildat en ersättning, ha efter hand fyra av Göteborgs läsrum in-

dragits.

Antal besök i läsrummen uppgick år l949 till l52.340.

Stat för år 1950: Utgifter och anslag 42.369 kr.

Läsrum nr 3

Styrelse Barlastgatan (Amerikalwset).

Föreståndarinna

Hänsson, Elin Margareta (G r e t a). t. 98;

8.

Stadens folkbiblioteksstyrelse, (se ovan).

Läsrum nr 2

Bryggaregatan 3. Läsrum nr 7

Spannmålsgatan 4.

Föreslåndarfnna Föreståndarinna

Hansson, K & ri n Mathilda. f. 93: 25. Vakant.

Röhsska konstslöjdmuseet

Vasagatan 37—39. Samlingarna äro avgiftsfritt tillgängliga för allmänheten vardagar kl.

12—15 och söndagar kl. 13—16; biblioteket är öppet lördagar kl. It)—15. övriga vardagar

kl. 10—16 (sommarmånaderna kl. 10—15) samt under månaderna september—maj även tisdagar

och fredagar kl. 18—20. Rl kansliet 18 2230, 18 89 30.

Museet grundades av Göteborgs stad på grundval av en donation den l0 januari l90l.

då sterbhusdelågarna efter f. d. konsuln Carl Wilhelm Röhss i skrivelse till stadsfullmäktige

överlämnade en summa av 250.000 kr., att i enlighet med den avlidnes önskan användas

till uppförande och inredande av lämplig byggnad för ett konstindustrimuseum i Göteborg.

i december l90l överlämnade grosshandlanden August Röhss till stadsfullmäktige 900

aktier i Bergslagernas iårnvägsaktiebolag med ett nominellt värde av l80.000 kr. under

föreskrift att av aktierna skulle bildas en fond, att 4 % av avkastningen skulle läggas till

fonden. och att återstoden skulle ställas till konstslöjdmuseets styrelses förfogande att efter

behov användas till inköp för ökande av museets konstindustriella samlingar och andra

museets ändamål.

Museets första stadgar fastställdes av stadsfullmäktige den 3 november l904 och en styrelse

konstituerades samma år. Efter förberedande tävlingar uppdrog styrelsen åt arkitekten

Carl Westman att uppgöra ritningar för museet. Byggnaden stod färdig i november l9l4.

varefter samlingarna ordnades under ledning av museets förste intendent doktor Axel Nilsson.

Museet öppnades för allmänheten den lå september l9l6.

Museets uppgift är att visa och väcka förståelse för det. som i fråga om gången och när-

varande tids bostadskultur och bruksföremål är sunt, formriktigt och efterföljansvärt samt

präglat av konstnärlig känsla och smak.

Styrelsen består av nio ledamöter, av vilka sex ledamöter utses av stadsfullmäktige, en

ledamot av styrelsen för Göteborgs slöjdförening. en ledamot av styrelsen för Göteborgs

museum samt en ledamot av styrelsen för Chalmers tekniska högskola. Ledamöterna väljas

för två år i sänder. De nuvarande ledamöterna äro valda för perioderna l949—50 och l950—

5l. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer med

två suppleanter. Museets fonder utgiorde den l ianuari l949 54l.ll4 kr.

Stat för år l950: Utgifter l69.692 kr., inkomster l.283 kr., anslag 168.409 kr.
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Stadgar för Röhsska konstslöidmuseet, antagna av stadsfullmäktige den 3 november l904

med ändringar den l9 december l929.

Ordförande

Parkfelt, N i l s, ]. K., Rådman, f. 93;50—5l,

Ordf. 50", Kassaf. 50— (vald av stadsf.).

Vice ordförande

Nilsson, Ludvig E r n f r i d, Hovtapetse—

rare, f. 86; sup l. 23, led. 30—50, v. Ordf.

33—, Suppl. f. Eassaf. 33— (vald av stadsf.).

Övriga ledamöter

Wernstedt, Carl M e l e h i o r, Professor,

f. 86; 25—50 (vald av Chalmers tekniska

högskola).

Söderlund, Jo h n Elis Hamlet, Bokbin-

dare, f. 97: 30—5l (vald av stadsf.).

Huldt, Åke Hampus, Arkitekt, Direktör,

f. lO: 47—50 (vald av slöidföreningen).

Bergman, P e r Ragnar, Ombudsman, f. l5;

48—50 (vald av stadsf.).

Cornell, Carl Elia 5, F. l..., Speciallärare,

f. l6; 50 (vald av stadsf.).

Ragndahl, Erik Alfred Ragnar, Arkitekt

SAR, f. 04; 50—5l (vald av stadsf.).

Suppleanter

Asklund, Anny (A n n i k a). Fru, Stadsf,

f. 94; 49—.

Malmberg, Ernst E d m u n d, Guldsmed,

f. 04; 50—.

Intendent (Ca 29)

Mottagningstid kl. l3—l5. Rt 182228.

Axel-Nilsson, Göran, F. l..., f. 07; 46.

Förste amanuens (Ca 26)

Anjou, S t e n Gustav Anton, F. D., Arki-

tekt, f. 95; (23) 40.

Andre amanuens (Ca 20)

P%?e, A rv i d Fredriksson, Greve, f. 85;

 

Föreståndarinna för textilavdelningen

Vakant.

Kontorsbiträde (Ca ll)

Bengtsson, Birgit johanna, f. 24; 46.

En vakant (väljes av styr. f. Gbgs museum).
Förste vaktmästare (Ca l3)

Johansson, H ild i n g, f. 05; 50.

Andre vaktmästare (Ca lZ)

Svensson, C a r l Edvin, f. 89; 50.

Revisorer

512.580!» B r i t t Linnéa, Kontorist, f. l9;

Carlson, Per G ö s t a, Assistent, f. l6; 50—.  
Göteborgs museum

De vid instiftandet av Göteborgs museum är l86l antagna stadgarna angiva som museets

uppgift samlingar från vetenskapens, konstens och industriens områden samt utställning

av industri- och hantverksalster m. m. Genom sammanslagning av Göteborgs kungl. veten-

skaps- och vitterhetssamhälles naturhistoriska museum, grundat l833, med Göteborgs konst-

förenings tavelsamling samt genom föremål från l860 års utställning i staden fick Göteborgs

museum en god grund för sin senare utveckling. Från börian hade museet dispositionsrätt

endast till stadens hälft av f. d. Ostindiska kompaniets hus. Sedermera uppläts för ända-

målet även den kronan tillhöriga hälften i samma byggnad.

Efter utbrytning under l870-talet av industriavdelningen har museet kommit att huvud-'

sakligen omfatta samlingar från vetenskapens och konstens områden. vilka inom den nämnda

museibyggnaden intill år l923 varit ordnade på olika avdelningar, nämligen historiska av-

delningen med myntkabinett, arkeologiska, etnografiska och konstavdelningarna samt zoo-

logiska, botaniska och mineralogiska avdelningarna. År l904 bildades det till historiska

avdelningen hörande militärmuseet och inrymdes i Skansen Kronan. Särskilda nybygg-

nader hava tagits i anspråk för naturhistoriska avdelningen liksom för konstavdelningen

åren l923 resp. l925. Då varje avdelning arbetar som en siälvständig museal institution

kallas avdelningarna sedan år l946 museer iämlikt styrelsens beslut den 5 iuni l946.

Göteborgs museum utgör sålunda en organisation av fem självständiga museer fördelade

på tre byggnader, Kulturhistoriska museerna i förutvarande Ostindiska Kompaniets byggnad,
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Naturhistoriska museet i Slottsskogen och Konstmuseet vid Götaplatsen, vartill kommer

Militärmuseet, som är inrymt i Skansen Kronan och tillhör Historiska museet.

Samlingarnas värde uppskattas till omkr. 20 mill. kr.

Styrelsen för Göteborgs museum består av ll ledamöter, av vilka stadsfullmäktige utse

sju. kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället två samt styrelsen själv återstående två, samt-

liga för tre år i sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för l948—50, l949—5l och l950—52.

För var och en av de tre museibyggnaderna har en särskild nämnd till uppdrag att hand-

hava vissa förvaltningsuppgifter. Nämnd består av tre av styrelsen valda ledamöter förutom

vederbörande intendenter. Styrelsen och nämnderna hava gemensam sekreterare. Styrelsens

räkenskaper granskas av två av stadsfullmäktige och en av kungl. vetenskaps- och Vitterhets-

samhället utsedda revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas.

Vart och ett av de ovan angivna fem museerna förestås av en intendent. Dessutom tjänstgöra

vid de olika museerna en eller flera amanuenser, konservatorer eller museibiträden; vakt-

mästare och vakter svara för bevakning m.m. lnom varje museibyggnad har en intendent sär-

skilt uppdrag såsom vice värd. Det gemensamma kansliet med kassaexpeditionen inrymmes i

kulturhistoriska museernas byggnad vid Norra Hamngatan. '

Donationsfonder (i avrundade belopp enligt senaste bokslut): Bengt Erland Dahlgrens

och hans frus, Anna Lisa Dahlgren, f. Geijer, donation 268.000 kr., August Röhss' donation

200.000 kr., Robert F.. Dicksons donation 25.000 kr., Carl Wijks donation 50.000 kr., Otto

och Charlotte Mannheimers fond 12.000 kr., D. T. Ahrenbergs fond 30.000 kr., Läsekabi-

nettets fond l0.000 kr., Carl Olsons donation 6.000 kr. Till konstmuseets tillbyggnad an-

visade fondmedel utgör l.079.300 kr. Konstmusei tillbyggnadsfond 57.000 kr., Krister Holm-

bergs fond l0.000 kr.. A. V. Nilssons konstfond l0.000 kr., A. V. Nilssons historiska fond

l0.000 kr., Albert Cederblads fond 30.000 kr., nödhjälpsfonden 28.000 kr.

Sta! för år 1950: Utgifter 833.0l6 kr., inkomster 57.5l7 kr.. anslag från staden 775.499 kr.

Stadgar för Göteborgs musei styrelse, fastställda av stadsfullmäktige den ll november

l897 med ändring i vissa delar den 25 augusti l927 och den l4 mars l938. Särskilda stad-

ganden därutöver ävensom instruktioner för befattningshavarna, beslutade av styrelsen den

29 september l922 med däri gjorda ändringar, senast den 5 juni l946.

Ordförande

]acobsson, Malte Ferdinand. F. D.,

Landshövding. f. 85; led. 23—5l, Ordf.

35— (vald av stadsf.).

Vice ordförande

Weibull, C u r t Hugo Johannes, F. D.,

Professor, f. 86; led. 38—50, v. Ordf. 45—,

(vald av styr.).

Övriga ledamöter

Plague", Axel Linus, Overlärare, f. 89;

24—5l (vald av stadsf.).

Skottsberg, Ca rl johan Fredrik, F. D.. Pro-

fessor, f. 80; 28—50 (utsedd av kungl. ve-

tenskaps- och vitterhetssamh.).

Arnulf-Olsson, 0 s v al d, Direktör, f. 84;

led. 33—52, Kassaf. 47— (vald av stadsf.).

Wistrand, Gustaf H n g 0, Restaurantföre-

ståndare. f. 87; 38——50 (vald av stadsf.).

Peterson, Axel H i l d i n g, Syssloman,

f. 9l; led. 4l—50, v. Kassa]. 47— (vald

av stadsf)

 

 

Clemensson, G n s t a f Gerhard, F. D.,

Landsarkivarie, f. 84; 42—50 (utsedd av

kungl. vetenskaps- och vitterhetssamh.).

Gottowt, Nils, Agronom, Redaktör, f. 04;

45—50 (vald av stadsf.).

Tigerschiöld, Karl Edvard H e r h e r t,

F. l..., Förste bibliotekarie, f. 05; 50—52

(vald av stadsf.).

En vakant (väljes av styr.)

Revisorer

Amini, l'l a r r y, F. D., Docent, Lektor,

f. 85; 48— (utsedd av kungl. vetenskaps-

och vitterhetssamh.).

Olsson, H 0 l g e r Severin, Metallarbetare.

f. l8; 48— (vald av stadsf.).

Iohansson, Anders Y n g v e, Rörarbetare,

f. 04; 40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Hagendahl, Karl Oskar Harald, F. D.,

Professor, f. 89: 48— (utsedd av kungl.

vetenskaps- och vitterhetssamh)
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Rigg-3305, få r n s t dog;-ir, Kontorist, f. 07: Kamrer (Ca 22)

va ta 5

Larsson, C a Fl lohan, Butiksbiträde, f. 96; Wergens, Karl C " " " a r, f' 99; 46'

48— (vald av staClSln) Dessutom två kansliliiträden (Ca 8, Ce 7).

Sekreterare

Elfving, F ol k e Rolf August, ]. K., Taxe-

ringsintendent, f. 03; 36.

 

De kulturhistoriska museerna

Förutvarande Ostindiska kompaniets byggnad, Norra Hamngatan 12. Samlingarna äro tillgång-

liga för allmänheten: måndagar. tisdagar och fredagar kl. 1 1—15. Avgift 50 öre för vuxna, 25 öre

för barn och skolungdom. Onsdagar, torsdagar och lördagar kl. 11—1'5 samt sön- och helgdagar

kl. 12—15 utan avgift. juni, juli och augusti måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar och lördagar

kl. ]1—15 mot avgift, onsdagar kl. l1—15 samt söndagar kl. 12—15 utan avgift. Kansli, kassa

och allm. förfrågningar expeditionstr'd vardagar kl. lll—l4, lördagar kl. [()—13. Rt ]] 04 54.

l förutvarande Ostindiska kompaniets byggnad vid Norra Hamngatan inrymmas numera

tre självständiga kulturhistoriska museer. nämligen Historiska museet, Etnografiska museet

och Arkeologiska museet. Den nämnd, som har till uppdrag att handhava vissa förvalt-

ningsuppgifter inom denna byggnad. består, som ovan nämnts, av tre av styrelsen utsedda

ledamöter förutom vederbörande intendenter.

 

uuKuéturhistä'iska namnden Suppleant

Weil) urt ugo johannes, F. B |: " , D -A !. Sk & ,

Professor (se ovan) led. 38—, Ordf. 453. &?slioilå__ an xe eppsre are

Niklasåon,l*åilsHårmaggDr. phil. Docent,

nten ent se ne & ) _ .. ..

Roth, Stig Adolf, "F. D., lntendent (se Forsta vaktmästare (Ca 13)
nedan) 35—. Westberg, John Albert, f. 00; 35.

lz;kow(iitz,K(a r l Gdu s,)tåv, F. D., Docent,

"le" "" 53 "e &" "; Andre vaktmästare och eldare (Ca lZ)

Parkielt, N ! i S' ] K" Radman, ?. 93' Johansson, C u s t af Emil, f. 92; 26.

Holmberg, John E r i k, F. D., Docent, Dessutom fyra vakter (Ca ll), fyra vakter

Rektor, f. 07; 46——. (Ce lO) och en springgosse.

Historiska museet

Norra Hamngatan 12. Museet hålles öppet för allmänheten & ovan angivna tider.

Beträffande Milttårmuseet, se nedan. '

Museet innehåller interiörer och samlingar av möbler, husgeråd, dräkter m.m. huvudsak-

ligen från Göteborg och dess uppland fr. o. m. l500-talet, svenska allmogesamlingar, musik-

historiska, göteborgshistoriska samt hantverkshistoriska samlingar, myntkabinett med mynt-

och medaljsamling och samlingar från medeltiden och kyrkor.

Militårmuseet i Skansen Kronan inrymmer de till historiska museet hörande samlingarna

av uniformer och militära vapen. Museet är öppet onsdagar kl. l9—-2l, lördagar och söndagar

kl. l3—l5. Avgift 50 öre för vuxna, 25 öre för barn och skolungdom. Militär i uniform fritt.

lndustrilzistoriska samlingarna, Ekmansgatan, sortera under historiska museet.

Intendent (Ca 29) Förste amanuens (Ca 26)

Mottagningstr'd säkrast kl. 1142. R: 13 28 09. R* 13 86 12-
. Thulin, Otto Bernhard, F. K. f. 86; (36)

Roth, S t i g Adolf, F. D., f. 00; 35. 40, historiska avd.
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Amanuenser (Ca 23) Bolander, Gustaf (G 6 s t &) Theodor. Rytt-

015 Ali % 8? lif i”? (iii (36) 41 man' £ 9]; 44'
. son, & 0 'a' ' " ' i ' Dessutom en textilkonservator (Ca l3). två

Wideen, H a ' a 1 & Karl. F' L" f' lZ; 47- konservatorslztträden (Ca l3) samt vid Militär-

Åmanuens (arvode, Militärmuseet) museet två timavlönade vakter-

Rt 14 50 00.

Etnografiska museet

Norra Hamngatan 12. Museet hålles öppet för allmänheten 6 ovan angivna tider.

Etnografiska museet blev självständig museal institution år l89l. Ursprungligen vara de

afrikanska samlingarna de rikaste. men under Erland Nordenskiölds intendentskap ökades

samlingarna från Latinamerika så, att dessa nu äro de största och mest internationellt kända.

l dessa ingår även ett stort arkeologiskt material. bl. a. en betydande samling fornperuanska

textilier. Museet har även etnografiska samlingar från andra utomeuropeiska folk samt från

lapparna. Ett rikhaltigt referensbibliotek och olika arkiv finnas tillgängliga för forskare.

Intendent (Ca 29) A d Ca 23)
Mottagningstid säkrast 1.1. 11—12. R1115216. " "* amanuens (
hikiågitzfåKarlGuna v, F. D., Docent, Rl 134831

. ;
Wassén, Sven H e n r y, F. L., f. 08; (30) 40.

Ferste. ;;"?glågnåéca 26) Dessutom ett konservatorshiträde (Ca l3).

Rydén, S t i g Arthur, F. D., i. 08; (29) 45.

Arkeologiska museet

Norra Hamngatan 12. Museet hålles öppet för allmänheten å ovan angivna tider.

Arkeologiska museet innehåller rika samlingar från Västsveriges forntid, särskilt från dess

äldsta skeden. På grund av utrymmesskäl har dock en stor del måst magasineras och är

endast tillgänglig för forskare. Dessutom finns ett betydande antal fynd och föremål från

det övriga Sverige och utlandet. Föremålsbeståndet kompletteras genom ett omfångsrikt

antikvariskt-topografiskt arkiv, varav särskilt uppteckningar och avbildningar av Bohusläns

hällristningar kunna framhållas.

intendent (Ca 29) Andre amanuens (Ca 23)

Moffagnmgsgf 355133" ”_” Fredsjö, Karl Åke Nils, F. L., f. 13; 49.

Niklasson, N i l s Herman, Dr. phil., Do- Dessutom ett museibiträde (Ca 8).

cent, f. 90; 29.

Naturhistoriska museet

Slottsskogen. Samlingarna hållas tillgängliga för allmänheten a' samma tider som de kulturhisto-

riska museerna (se ovan). Rt 14 56 09, 145610.

Samlingarna utgöras dels av en zoologisk avdelning (grundad som museum l833), inne-

hållande rika och under årens lopp starkt ökade samlingar av diur, dels en geologisk-mineralo-

gisk avdelning. Museets förutvarande botaniska samlingar tillhöra numera botaniska trädgården.

Naturhistoriska museets nämnd Suppleant

Wigg:, H i al m a 1". l'landlande, l. 77; Ordf. Branzell, S t e n Gunnar. Stadsarkitekt.

- f. 9 ; —.

Nybelin, Orvar, F. D., intendent (se 3 37

samaa") Blå—"k L ' l ' f 84 23agnus. ri ouis. ngeniör, . : —.

Skottsberg, Carl Johan Fredrik, F. D., Intendent (Ca 29)

Professor (se ovan) (27) 37—. Nyhelin, 0 r v a r. F. D., f. 92; 37.
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Förste amanuenser (Ca 26)

Lohmander, Ha n s Gustaf, F. L., f. 96;

49. Jämväl tf. Föreståndare f. geologisk-

mineralogiska avdelningen (se nedan).

Fontaine, Sigurd Gustav V i k i n g, F. K.,

f. lO; (48) 49.

Förste konservator (CaZl)

Sjölander, lohan David. f. 86; (27) 40.

Andre konservator (Ca l9)

Lepiksaar, _] 0 h a n n e s Voldemar, Mag.

zool., f. 07; 49.  

Föreståndare för geologisk-mineralogiska

avdelningen

Vakant, tf. Lohmander, Ha n 3 Gustaf,

F. L., Förste amanuens (se ovan) 32.

Förste vaktmästare (Ca l3)

Lilieroth, R ol f Hugo Fingal, f. l3; (28) 47.

Andre vaktmästare och eldare (Ca lZ)

Anderson, N ils Harald, f. 02; (23) 4l.

Dessutom ett museihiträde (Ca 8), två vak-

ter (Call), tre timavlönade vakter och en

springgosse.

Konstmuseet

Götaplatsen. Museet hålles tillgängligt för allmänheten å samma tider som kulturhistoriska

museet (se ovan). Rt intendenten 16 22 91 , expeditionen 181341.

Museet omfattar samlingar av måleri, skulptur, handteckningar och grafik samt bibliotek

med litteratur rörande huvudsakligen de tvenne sistnämnda grupperna.

_ l samlingarna ingå även två privatsamlingar: de till museet är l902 donerade Förstenbergska

konstsamlingama, omfattande företrädesvis svensk konst från l800-talets sista decennier

samt den år l9l8 grundade Werner Lundqvists samling av svenskt UDO—tals måleri och fransk

lBOO-tals konst m. m.

Konstmuseets nämnd

Arnulf-Olsson, Osvald, Direktör (se ovan)

Ordf. 42—.

Friherger, E r i k Georg, Länsarkitekt.

f. 89: 44—.

Pineus, Ka i Ludvig Arbo, ]. K., Dispaschör,

Stadsf., f. 05; (44) 47—.

Westholm, Daniel A l f r e d, F. D., Docent,

intendent, (se nedan) 47—.

Suppleant

Wistrand, Gustaf H U g 0, Restaurantföre-

ståndare, f. 87; 47—.

 

Intendent (Ca 29)

Westholm, Daniel Alfred, F. D., Do-

cent, f. 04; (47) 48.

Förste amanuens (Ca 26)

Ryndel, N ils, F. l..., f. l7; (47) 49.

Förste vaktmästare (Ca 13)

Kennroth, H u g 0 Ludvig Alexius, f. 90; 23.

Andre vaktmästare och eldare (Ca l2)

Halldin, 5 v e n Gustav Ragnar. f. 08; 38.

Dessutom ett museihitröde (Ce 5), två vak-

ter (Ca ll) och fyra timavlönade vakter.  

Kommittén för konstinköp

Westholm, Daniel Al f re d, F. D., Docent,

lntendent (se ovan) led. 48—, Ordf. 48—.

Romdahl, A x e l Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; 23—.

Biårrström, Tor Sigurd, Konstnär. f. 88;

3—.

Amulf-Olsson, Osvald, Direktör (se ovan)

Huldt, Åke Hampus, Arkitekt, Direktör,

f. lO; 47—.

Wistrand, Gustaf l'l u g 0, Restaurantföre-

ståndare (se ovan) 47—.

Strömbom, S i xt e n Georg Mauritz,

F. o. ]. D., Professor. f. 88; 48—.

Rit-v och målarskolan

Hagnell, Axel Linus. Överlärare, f. 89; 3l.

Pineus, Kai Ludvig Arbo, ] . K., Dispaschör,

Stadsf. (se ovan) 46——.

Gottowt, N ils, Agronom, Redaktör (se

ovan) 47.

Westholm, Daniel A l i r e d, F. D.. Do-

.cent, lntendent (se ovan) 47—.

Lärare

Nemes, E n d r e, Konstnär, f. 09; 47.
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Sjöfartsmuseet

Gamla varvsparken. Museet jämte akvariet öppet för allmänheten vardagar kl. It)—15, sön-

dagar kl. I 1—16. Sjömanstornet samma tider. Rt 14 7560, 1452 71.

Museet, som invigdes den 14 iuli 1933, grundar sig på en under namn av Broströmska

donationen den 12 september 1918 av ångfartygsaktiebolaget Tirfing till Göteborgs stad

överlämnad gåva å en miljon kronor och är enligt donationsbrevet tillkommet för allmän-

nyttigt, siöfarten eller med sjöfarten sammanhängande näringsgrenar berörande ändamål, för

vars fullföljande donator avsett, att i museet skola inrymmas samlingar, avseende såväl sjö-

fart och skeppsbyggeri som fiske och vetenskapliga havsundersökningar.

Av fonden skall ett belopp å 300.000 kr. bilda en underhållsfond, vars avkastning skall

användas till museibyggnadens underhåll och upprätthållande av museets verksamhet.

Till museet hör ytterligare en av skeppsredaren Dan Broströms sterbhus den l februari

1930 till Göteborgs stad överlämnad gåva å 100.000 kr. att under namn av »Dan Broströms

minnesfond för siöfartsteknisk forskning» användas på sätt donationsbrevet närmare innehåller.

Dessutom äger museet tillgodoniuta avkastning av följande utav Göteborgs stad genom

dess drätselkammare förvaltade fonder. nämligen en fond å 300.000 kr., grundad genom gåva

av skeppsredaren Dan Broström och benämnd »Dan Broströms donation vid stadens 300-års-

iubileum», samt en fond å 100.000 kr., grundad genom gåva av skeppsredaren Werner Lund-

qvist år 1917 och numera benämnd »Werner Lundqvists fond till Siöfartsmuseet».

Till museet hava överlämnats samlingar från siöfarts— och fiskeriavdelningarna vid Göte-'

borgs stads iubileumsutställning 1923 ävensom samlingar, hopbragta av föreningen Göte-

borgs siöfartsmuseum, bildad år 1917 i ändamål att verka för ett siöfartsmuseum i Göteborg.

Akvariet äger ett rikhaltigt diurbestånd av såväl högre som lägre arter och omfattar tre

avdelningar, nordisk havsfauna, nordisk insjöfauna och tropisk fauna.

Siömanstornet har uppförts av nationalfonden för siökrigets offer såsom ett monument.

helgat åt minnet av de svenska sjömän, vilka offrat livet under utövande av sin gärning de

farofyllda åren 1914—1925.

Enligt av stadsfullmäktige fastställt reglemente skall museet i överensstämmelse med gåvo-

brevet förvaltas av en styrelse. bestående av sju personer, av vilka fyra utses av stadsfull-

mäktige samt en ledamot av en var av styrelserna för Göteborgs museum, Göteborgs hög-

skola och föreningen Göteborgs sjöfartsmuseum, samtliga för fyra kalenderår. För gransk-

ning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer med suppleanter. Museets

tillgångar utgjorde enligt senaste bokslut 631.000 kr., byggnaden jämte inventarier och sam-

lingar däri ej inräknade.

Donationsfonden uppgår f.n. till omkring 2.645.000' kr.

Staten för år 1950 balanserar på 211.166 kr.

Stadgar m. m. Styrelsens för Ångfartygsaktiebolaget Tirfing gåvobrev av den 12 se -

tember 1918. Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 1 juni 1933, då fullmäktige till

lika bestämde, att styrelsen för Broströmska donationen skulle benämnas styrelsen för 536-

fartsmuseet.

Hedersordförande Vice ordförande

bed,—”55011, M alte Ferdinand, R D-. Sörman, R oll Martin Johannes, Civil-

Landshövding, f. 85; 38. ingenjör, Skeppsredare, f. 90; led. 43—.

Ordförande v. Ordf. 48—(vald av styr. f. Gbgs museum).

Broström, T 0 r Erland J:son. Konsul. Ledamöter

Skeppsredare, l— 95; led. %"52. SUPPl-f- Pettersson, H a n 3, F. D., Professor, f. 88;

kassaf. 42_, Ordf, 49” (vald av Stadsn- 32—52 (vald av styr. f. Gbgs högskola).

16
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Nordström,H U go Fredrik. Professor,Over-

direktör, f.88; 43—52 (vald av stadsf.).

Borgström, Al la n Pontus, Direktör,

f.99;48—-— (vald av fören. Gbgs Sjöfarts-

museum).

Karlsson, Erik Gustav Verner, Kassör,

f. 03; 418—52 (vald av stadsf.).

Holm, Gustav E v e r t, Ombudsman, f. 04;

50—52 (vald av stadsf.).

Revisorer

Johansson, Anders Y n g v e, Rörarbetare.

'

'

Ka4r81sson, Karl Gösta, Redaktör, f. 08;

Suppleanter

Persson, Per 1 v a r, Byggnadssnickare, f. 03;

— (vald av stadsf.).

Ekström, N i 1 s Bertil,Tillsynslårare, f. 04;  
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Sekreterare

Lindberg, H a r r y Mauritz Emanuel, ]. K.,

Rådman, f. 94; 26.

Kassaförvaltare

Ja?:ogssog, Rolf Theodor, Aukt. revisor,

 

Sigresman

Traung, Sven Olof Teodor, Sjökapten.

f. 88; (17) 33.

Akvarieintendent

Nyhelin, Orvar, F. D., f. 92; 37.

Kassörska

Ecätä'bom, M a r g i t Rosa lréne, Fru, f. 06;

Dessutom två tillsyningsmån, tre vaktmäs-

tare, en texture och en biljettförsäljerska.

Konstnämnden

Konstmuseet, Götaplatsen. Rt sekreteraren 16 22 91.

_l motion framhölls: stadsfullmäktige den 18 oktober 1945 behovet av en konstnämnd för

Göteborg, som — utan att ingripa på de områden, som omhänderhavas av redan befintliga

institutioner — kunde bliva en målsman för uppgifter, som hänföra sig till den konstnärliga

utsmyckningen av skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar.

Den 17 januari 1946 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en nämnd med namnet Göteborgs

konstnämnd, bestående av sju ledamöter såväl fackmän i konstnärliga angelägenheter som

ledamöter med erfarenheter från den kommunala förvaltningen. Nämndens ledamöter väljas

för tre år i sänder. Stadsfullmäktige utse därjämte årligen två revisorer jämte suppleanter.

Stadgar för konstnämnden äro fastställda av stadsfullmäktige.

Ordförande

Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör, f. 84;

led. 46—52, Ordf. 46—.

Vice ordförande

Bergman, ? e r Ragnar, Ombudsman, f. 15;

led. 50—52, v. Ordf. 50—

Övriga ledamöter

Gustavsson, tl a r r y Sigfrid, Ombudsman,

f. 13, 46—52.

Wedel, Nils Adolf, Konstnär, f. 97;

46—52.

Stenhammar, Ove, Direktör, f. 01;

Gottowt, N ils, Agronom, Redaktör, f. 04;

46—52.  

Stubellus, Å r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 47—52.

Revisorer

Westerberg, Nils Evert Bertil Tage,

Folkskollärare f. 09; 49—.

Jonasson, Kurt Lennart, Spårvägsman,

Suppleanter

Hellekant, B e rtil Olof Robert, Förste

mantalsassistent, f. 03; 47—.

Lundmark, Reinhold Bertil Fredrik.

inspektör, f. 11; 49—.

Sekreterare

Westholm, Daniel Al fr e d, F. D., Docent,

intendent, f. 04; 46.
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Keillers park

Rt sekreteraren (växel) 17 54 00.

Genom gåvobrev den 28 november 1906 överlämnade direktören James Keiller såsom gåva

till Göteborgs stad den del av ett fjärdedels mantal Hallen i Lundby, som utgjordes av Ram-

berget, under villkor bl. a. att området skulle av staden ordnas till en allmän park samt för

all framtid underhållas och vårdas såsom sådan under benämningen Keillers park. Parken

har sedermera utvidgats med områden, som dels skänkts till staden och dels av staden inköpta.

Parken förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse, bestående av tre ledamöter

och två suppleanter, varav ledamöterna väljas för en tid av tre år och suppleanterna för ett

år. Styrelsen väljer inom sig ordförande och kassaförvaltare. Styrelsen skall över sin för-

valtning föra fullständiga räkenskaper, vilka för varje kalenderår skola avslutas och före

den 1 mars nästföljande år tillställas drätselkammaren för att gemensamt med övriga sta-

dens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas av stads-

fullmäktige. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för perioderna l948—50. 1949—Sl

och 1950—52.

Under åren l932—194l ombesörjde styrelsen även förvaltningen av S. A. Hedlunds park

vid Bjurslätt, Hisingen. Fr. o. m. den 1 januari 1942 har denna övertagits av gatu- och väg-

förvaltningen.

Stat för år 1950: Utgifter 38.377 kr.

Reglemente angående förvaltningen av Keillers park, antaget av stadsfullmäktige den 14

februari l907 med ändring den 30 augusti 1934.

Ordförande Revisorer

Lorentsson, Gunnar Vilhelm, Skolvakt- Petersson, Erik B e rtil, Förman, f. 09;

mästare, f. 92; suppl. 28, led. 34—51, 48—.

Kassaf. 36—. Ordf. 50—. Dahlström, G 6 s t a Reinhold, Kommunal-

b t ,f. l0;50—.

Övriga ledamöter M E are

Berglund, Göte Reinhold G e r h a r cl, Suppleanter

Fastighetsskötare, f. 09; (47) 48—50. _

Johnsson, Gustaf Oskar 3 e rt i l, Kontorist, Anders;:olnd. %$ 8 Evert, Kommunalarbe
52_ tare, . , .

f. 94; 50—
Boberg, Axel Efraim, bitr. Stadsträd- .

Suppleanter gårdsmästare, f. 96; 50—.

Gustafsson, ] o 11 n lvar Paridon, Förman, Sekreterare (arvode)

Olausabn, Knut G e o rg, Metallarbetare, Thorburn, Alva r Robert Martin, ]. K.,

f 10; 48—. Sekr. h. drätselk, f. 94; (39) 41. 
Göteborgs botaniska trädgård

Stora Änggården. lagring från Frölundagatan. Öppen för allmänheten hela året från kl. 8

till mörkrets inbrott. den tillhörande naturparken endast omkring 15 april—omkring 15 oktober.

växthuset söndagar kl. 13—15 under tiden omkring I6 oktober—omkring l4 april. Institutionen

med bibliotek och herbarium tillgänglig för studerande vardagar kl. 9—16,30. Expeditionstid

kl. 10—16, dag före helgdag kl. lll—13. Rt 112085.

Trädgården har väsentligen tillkommit genom anslag ur Charles Felix Lindbergs dona-

tionsfond såsom ett särskilt minnesmärke över donator. Marken har i huvudsak jämte vissa

gamla byggnader upplåtits av staden. varförutom betydande områden tillagts trädgården
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genom donationer av enskilda personer och anslag ur Charles Felix Lindbergs donatione-

fond. Anläggandet har till största delen bekostats med anslag ur Charles Felix Lindbergs

donationsfond, till någon del dock utförts såsom nödhjälpsarbete. lnstitutionsbyggnaden

har uppförts för medel, som lämnats av enskilda donatorer; den år 1936 färdiga herbarie-

flygeln har bekostats av nämnda fond samt av statsmedel.

Stadsfullmäktige fattade beslut om anläggandet av trädgården den 10 juni 1915, ar-

betena påbörjades år 1916, naturparken öppnades för allmänheten år 1919 och kulturom-

rådena år 1923.

Trädgårdens uppgift är att verka för väckande och underhållande inom samhället

av intresset för växtvärlden samt för botanisk forskning och hortikultur. För detta ändamål

skall trädgården vara en anstalt, där vetenskaplig verksamhet bedrives, samt låta sig angeläget

vara att i största möjliga utsträckning göra resultaten av den botaniska forskningen och den

vid trädgården bedrivna verksamheten tillgängliga för allmänheten och den studerande

ungdomen, särskilt vid stadens läroanstalter.

Trädgården omfattar kulturområden och naturpark samt en botanisk institution. På

kulturområdena odlas företrädesvis på kalljord härdiga växter, grupperade med hänsyn till

läroanstaltcrnas intressen. Fjällväxtavdelningen är den största och rikhaltigaste i Skandi—

navien. l herbariet ingår även den samling, som tidigare tillhört Göteborgs museum. På en-

skild bekostnad utgivas från trädgården genom prefekten »Meddelanden från Göteborgs

Botaniska Trädgård».

Styrelsen för trädgården består av sju ledamöter, varav stadsfullmäktige utse fem samt sty-

relsen för Göteborgs högskola och Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle var-

dera en ledamot. Ledamöterna väljas för fyra år. Nuvarande ledamöter äro valda för perio-

derna 1947—50 och 1949—52. Stadsfullmäktige utse årligen två revisorer jämte suppleanter.

Den omedelbara ledningen av trädgården med därtill hörande inrättningar utövas av en

prefekt. Under prefekten finnes för arbetsledningen och den närmaste förvaltningen en över-

trädgårdsmästare.

Stat för år 1950: Utgifter 249.635 kr., inkomster 8. 327 kr., anslag av staden 241. 308 kr

Författningar m m. Reglemente för förvaltningen av trädgården, antaget av stadsfull-

mäktige den 14 november 1918.1nstruktion för prefekten, antagen av styrelsen den 23 april

1919. lnstruktion för trädgårdsdirektören, antagen av styrelsen den 17 september 1920.

Ordförande

Wijk, l'l j a 1 m a r, Handlande, f. 77; led.

19—50, Ordf. 19— (vald av stadsf.).

Vice ordförande

Magnus, E rik Louis, ingenjör, f. 84;

led. 19— 52, v. Ordf. 50— (vald av stadsf).

Övriga ledamöter

Enquist, F r e d r i k Karl, F. D., Professor,

f. 85; 47—50 (vald av styr. f. Gbgs hög-

skola).

Gustafsson, ) 0 h n lvar Paridon, Pörman,

f. 99; 39—50 (vald av stadsf.).

Larsson, Anna-Lisa, Fru, f. 21; 45—52.

(vald av stadsf.).

Hulthén, T u r e, Overlärare, f. 94; 45—52,

(vald av stadsf.).  

Nybelin, O r v a r, F. D., intendent, f. 92;

50— (utsedd av kungl. vetenskaps— och

vitterhetssamh.).

Revisorer

Warenius, H a r r y Viktor Emanuel Me-

tallarbetare, f. 95; 48—

Claesson, KarlEmar Konditor, f. 07; 49—.

Suppleanter

Bengtsson, Per M a n r i t 2, Förmån, f. 03;

Puss—si,, A r t h 11 r wanna Zanco. Bloms-

terhandlare, f. 05; 49—.

Sekreterare (arvode)

Borssén, B e r t i l. ]. K., Sekr. o. ombuds-

man h. byggnadsnämnden, f. 03; 49.
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Prefekt (Ca 35) Amanuens (Ca 23)

R! 116791. Blom, Carl Hilding, f. 85; (26) 37.

Ligggzsxä; 563358! t H Gunvald' F' D" Trädgårdsmästare (Ca 17)

' ' ' ' Holmberg, CustafHerman, (. 85; (17) 37.

Overträdgårdsmästare (Ca 22) Dessutom en bitr. trädgårdsmästare (Ca 15).

en kontorist (Ca 13), en vaktmästare (Ca 13).

Nathorst-Windahl,Tore Eilert, f.86;(16) en kusk (Ca 11) samt under sommaren två

37. parkvakter.

Göteborgs stads idrottsplatser

Styrelsens och arbetschefens expedition Kungsportsavenyen 2 (Parkgatan 3!) Rt 13 97 60,

13 97 80, 13 63 90 (se även nedan under resp. idrottsplatser).

Styrelsen för Göteborgs stads idrottsplatser, som jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 30

augusti 1934 tillkommit dels genom sammanslagning av styrelsen för Slottsskogsvallen och

styrelsen för Göteborgs stads gymnastik- och exercishus och dels genom övertagande från säll-

skapet för friluftslekar av dess handhavande av stadens verksamhet för lek och idrott även-

som utövande av förvaltningen av de kommunala lek- och idrottsfälten, har jämlikt nämnda

stadsfullmäktigebeslut trätt i verksamhet från och med ingången av år 1935.

Slottsskogsvallen (Rt 1 1 60 69) är upptagen såsom ett centralt lek- och idrottsfält uti ett av

byggnadsnämnden uppgjort förslag, som av stadsfullmäktige godkändes den 1 juni 1911.

lnitiativet till lek- och idrottsfältets utbyggande till större konstnärlighet togs vid 1912 års

utdelning ur Lindbergska fonden av föreningen för Göteborgs förskönande i syfte bl. a., att

anläggningen i framtiden även skulle komma till användande vid folkfester i stor stil såsom

valborgsmässofirandet, Barnens Dag 0. d. Första steget till iordningställandet av området

togs sedermera genom stadsfullmäktiges bifall i mars 1914 till en motionsvis framförd fram-

ställning från sällskapet för friluftslekar. Till 1915 års utdelning ur Lindbergska fonden

framkom kommittén med ett av professor L. l. Wahlman uppgjort förslag.

Anläggningen, som delvis bekostats av medel från Lindbergska och Renströmska fonderna,

är uppdelad i dels ett modernt friluftsstadion med platser för cirka 20.000 åskådare, fot-

bollsplan, löparebanor jämte banor för hopp och kast, dels flera smärre lekfält för ungdom

samt plaskdamm för småttingar. Å området utanför stadionanläggningen finnes en tennisbana.

Ullevi idrottsplats (Rt 160927) övertogs av Göteborgs stad från Göteborgs idrottsförbunds

förlagsaktiebolag enligt stadsfullmäktiges beslut den 24 april 1924 och inordnades under styrel-

sen för Slottsskogsvallen. Villkorgn för övertagandet voro bl. a., att staden så länge Ullevi an-

vändes till idrottsplats, dock minst under 10 år, erlade ett årligt belopp av 4.500 kr.

Anläggningen rymmer förutom fotbolls- och träningsplaner med täckta åskådareläktare

för 7.400 personer och öppna åskådareplatser för 10.200 personer även tennisha11,isbanor

jämte paviljong inrymmande föreståndarebostad och expeditionslokal. Under år 1935

invigdes en ny sittplatsläktare med plats för 6.700 åskådare genom vars färdigställande

idrottsplatsen, inklusive 4.800 nya ståplatser framför läktaren kan mottaga 29.700 åskådare.

Rambergsvallen i Lundby (Rt 223974) som utförts såsom statskommunalt reservarbete,

invigdes den 18 augusti 1935 och innehåller fotbollsplan, löparbanor samt anordningar för

allmän idrott ävensom omklädningsbyggnad. Anläggningen upptager endast ståplatser utan

takskydd för cirka 5.000 åskådare. Överåsvalten i Lunden (Rt 157425) innehåller banor

för allmän idrott och fotbollsplan samt omklädningsrum. Anläggningen, vilken utförts såsom

statskommunalt reservarbete, invigdes den 12 september 1937. Gibraltarvalten (Rt 18 13 81)
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iordningställdes under medverkan av Södra Sveriges Statsarbeten under år 1922. Anlägg-

ningen, som är inhägnad, upptager fotbollsplan och löparbana. inom området finnas två

tennisbanor. Gamlestadsvallen, som omfattar inhägnad idrottsplats med fotbollsplan och

löparbanor ävensom särskild träningsplan. invigdes den 24 augusti 1941. Anläggningen

har utförts med bidrag av s. k. tipsmedel. Bland övriga idrottsfält märkas Carl ]ohans

torg och Gröna Vallen, sandplaner iordningställda som fotbollsplaner. För de västra stads-

delarna har tillkommit en ny idrottsplats, Majvatten (Rt 12 5927). Denna inhägnade an-

läggning, som invigdes den 5 juni 1949 innehåller fotbollsplan, löparbanor och andra anord-

ningar för fri idrott, omklädningsrum samt en tennisbana. Fenom Backa sockens införlivning

med staden är 1948 har styrelsen övertagit den inom nämnda område befintliga idrottsplatsen

Backavallen, som även är inhägnad och omfattar fotbollsplan med löparbana samt omkläd-

ningsbyggnad (Rt 22 90 68).

Skidbackarna (Rt 1807 64) i terrängen öster om Delsjökolonien äro till antalet två och

uppfördes under är 1937 såsom statskommunalt reservarbete.

Gymnastik- och exercishuset (Rt 110151) uppfördes av grosshandlaren Julius Lindström.

som överlämnade detsamma till Göteborgs stad genom gåvobrev av den 29 december 1865.

Byggnaden upplåtes mot särskild avgift till skolor och fristående föreningar för gymnastik och

idrottsövningar ävensom till tennisspel.

Genom den nya organisationen har styrelsen från sällskapet för friluftslekar bl.a. över-

tagit ledningen och förvaltningen över tek- och idrottsverksamheten å stadens allmänna lek-

och idrottsplatser samt anordnandet av de kommunala skridsko- och kälkbackarna. Lek-

platserna för småbarn hava emellertid sedermera lagts under gatu- och vägförvaltningens vård.

Centraldepån för lek- och idrottsmateriel är förlagd i Slottsskogen (Rt 13 07 87). Därjämte

åligger det styrelsen att handhava förvaltningen av stadens för bad avsedda anläggningar

i den mån desamma icke enligt gällande författningar eller särskilda beslut av stadsfull-

mäktige tillhöra annan myndighets eller styrelses förvaltning.

Styrelsen består av nio ledamöter jämte fem suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse

sju ledamöter med tre suppleanter för två år i sänder, styrelsen för Göteborgs distrikts

idrottsförbund och styrelsen för Göteborgs fotbollsförbund vardera årligen en ledamot jämte

en suppleant. Nuvarande av stadsfullmäktige utsedda ledamöter och suppleanter äro valda

för perioden 1949—50. Stadsfullmäktige utse årligen två revisorer och två suppleanter.

Den omedelbara skötseln av de under styrelsen stående anläggningarna handhaves beträf-

fande Slottsskogsvallen och Ullevi av två föreståndare samt vad angår lek- och idrottsplatser

ävensom isbanor och skidbackar av en arbetschef med biträde av en assistent, tillsyningsmän

och vakter, varjämte vid exercishuset finnes anställd en sär_skild vaktmästare. Styrelsen har i

sin tjänst särskild sekreterare. Styrelsens bokföring och kassarörelse handhaves fr. o. m. är

1936 av drätselkammaren.

Stat för år 1950: Utgifter 676.269 kr.; inkomster 242.319 kr.; anslag 433.950 kr.

Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads idrottsplatser, antaget av stadsfullmäktige

den 30 augusti 1934 med ändring den 29 november 1945.

Ordförande Övriga ledamöter

Frankenberg, John Ev e rt Konrad, Förste Gustavsson, ] o ), ,, Leonard, Ombudsman,

inspektör, Stadsf., f. 00; suppl. 39, led. f_ 89; 1 d. 34,_50, K . 44_ 1d

41—50. Ordf. 48— (vald av stadsf.) stadsf.)ii assaf (va av

Vice ordförande Särnqvist, Karl Orvar, F. K., Amnes-

Hoonlt, Karl B e r til Harald, Förste bok- lärare, i. 98: (35) 415—50 (Våld av Stadsm-

hållare, f. 97; su pl. 34, led. 46—, v. Ordf. Eriksson, K n u t Arvid Leonard, inspektor.

48— (vald av i rottsförb.) f. 03; (41) 46—50 (vald av stadsf.)
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Grönvall, Nils Johan, Brandchef, f. 97;

47—50 (vald av stadsf.).

Olofsson,G u n n a rAdolf, Elektriker, f. 19;

led. 47—50, Suppl. f. kassaf. 4&— (vald

av stadsf.).

Ericson, Bo Evert, Tullvakt, f. 19; (47)

48——5O (vald av stadsf.).

Dahlqvist, Harry Emanuel Konstantin,

Verkstadsarbetare, f. 93; 42— (vald av

fotbollsförb.).

Suppleanter

Andersson, S v e n Gustaf,

f. 17; 46—50 (vald av stadsf.).

Dellborg, Johannes G e o r g, ]. K., Advo-

kat, f. 97; 46— (vald av idrottsförb.).

Holm, l n rid Tekla Maria, Gymnastik-

direktör, %. 97; 47—50 (vald av stadsf.).

Hagman, B r o r Elof, Sockerbruksarbetare,

f. 15: 48—50 (vald av stadsf.).

Svensson, Karl Erik, Köpman, f. 98;

34—35, 38—41, 48— (vald av fotbolls-

förb.).

Kontorist,

Revisorer

Olson, Eric Gustav, f.d.Ombudsman, f.83;

Ifö—.

Daglll, S v e n Fritz Ragnar, Metallarbetare,

Suppleanter

Olfssfn, H 0 1 g e r Severin, Metallarbetare,

|

Hansson, Erik Vendel, Avdelningschef,

f. 07;48—.

Aröetsutsleott

Frankenberg, John Evert Konrad, Förste

inspektör, Stadsf. (se ovan) led. 41—,

Ordf. .  

Hoonlr, Karl B e r t i l Harald, Förste bok-

hållare (se ovan) (44) 48—.

Gustavsson, ] 0 h n Leonard. Ombudsman,

(se ovan) 44—.

Olofsson, G u n n a r Adolf, Elektriker (se

ovan) 48—.

Sekreterare (arvode)

Dunbarget, E r i c Gustaf Gillis, J. K..

Kanslisekreterare, f. 95; 34.

Assistent (Ce 18)

Magnusson, S t e n Erik, f. 21; 49.

 

Arbetschef (Ca 24)

Johansson, Jo h n Sigfrid, f. 95; (34) 41.

Föreståndare (Ca 17)

Persson, Hilding Alvar, f. 95; (23) 49.

Slottsskogsvallen.

Johansson, Å u g u s t Leonard, f. 95; (24)

49, Ullevi.

Vaktmästare (Ca 13)

Sjöstedt, F r a n s Julius Valfrid, f. 93; (23)

. Exercishuset.

Persson, Henrik W alte r, f. 01; (23) 49,

Slottsskogsvallen.

Roos, K a r 1 Nathanael, f. 00; (34) 49, Ullevi.

 

Johansson, 5 v e n Gottfrid, f. 03; 40, Lak-

ocfz idrottsfälten.

Ordningsvakter, materialutlämnare, arbe-

tare m. fl

Styrelsen för Göteborgs stads samlingslokaler

Efter motion i mars 1939 av herr Fagerberg m. fl. tillsatte stadsfullmäktige den 26 oktober

samma år en beredning, som skulle utarbeta riktlinjerna för att genom stadens försorg an-

skaffa lämpliga samlingslokaler för ideella och politiska m. fl. sammanslutningar i olika delar

av staden. På beredningens förslag tillsattes i mars 1947 en styrelse för handläggning av

ärenden rörande samlingslokaler.

l mitten av december 1947 ställdes fastigheten Odinslund till föreningslivets förfogande.

Den innehåller två hörsalar rymmande resp. 60 och 80 personer, vilka båda salar kunna sam-

manslås till en; dessutom finnas fyra mindre studierum samt några källarrum för ungdoms-

organisationerna. På förslag av styrelsen beviljade stadsfullmäktige i september 1947 ett anslag
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på 50.000 kr. ur den fond, som av stadsfullmäktige ställts till förfogande för iordningställande

av allmänna samlingslokaler, för anordnande av provisoriska samlingslokaler i form av barack-

byggnader i Utby och Lundby. Vardera byggnaden innehåller en hörsal för 120 personer och

ett mindre studierum. På styrelsens förslag beviljade stadsfullmäktige i juni 1949 ur samma

fond ett anslag å cirka 333.000 kr. för utnyttjande och omändring av de i Ekedalens bostads-

koloni ingående bostadshusen till provisoriska samlingslokaler. Beslutet avsåg sex olika

byggnader, vardera innehållande i stort sett samma utrymmen som nyssnämnda byggnader

i Utby och Lundby. De komma att förläggas till Härlanda, Getebergsäng, Landala, Majorna,

Kungssten och Bräcke och beräknas kunna tagas i bruk under våren 1950.

i den av Göteborgs stads bostadsaktiebolag år 1947 uppförda daghemsbyggnaden i Torpa,

Torpagården, har vindsvåningen inretts för föreningslivets räkning. Våningcn innehåller,

förutom kök m. m., en hörsal, rymmande cirka 110 personer. Denna sal kan uppdelas i två

salar för resp. 40 och 70 personer. Lokalerna togos i bruk i början av år 1949. Liknande lokaler

äro planerade i bostadsakticbolagets daghemsbyggnad i Högsbo, till vilken byggnadstillstånd

ännu ej erhållits. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revi-

sorer jämte suppleanter. Dessutom utses för de representerade lokalföreningarna vardera

en revisor med suppleant.

Stat för år 1950: Utgifter 324.656 kr., inkomster 14.210 kr., anslag 310.446 kr.

Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads samlingslokaler antaget av stadsfullmäktige

den 21 augusti 1947.

Ordförande

Granath, Elm e r Alfred, Ombudsman,

Stadsf. f. 04; led. 47—51, Ordf. 47—.

Revisorer

Dagh, 54% e n Fritz Ragnar, Metallarbetare,

Larsson, Nils Wilhelm, Avdelningschef,

Vice ordförande f. 17; 50—.

Burge, John B e r til, Förste inspektor,

Stadsf., f. 99; led. 47—51, v. Ordf. 47—. Spetsig, Bror A n d e r s, Renhållningsar-

betare, f. 13; 47— (f. Lundby lokalf.).

Övriga ledamöter

Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf.,

f. 09; 47—51.

Skäringer-Larson, Elsa Kristina, Folk-

skollärarinna, Fru, Stadsf, f. 00; 47—51.

Svensson, Hans B i r g e r, Ombudsman,

f. 14; 47—51.

Svä4r7d,5(?we Valter, Arkitekt SAR, f. 13;

Johannesson, E r i k Ruben, Ombudsman,

Stadsf., f. 17; (4.7) 50—51.

Suppleanter

Jalgåson, Harald Bertil, Målare, f. 15;

Thorstensson, Axel Vilhelm, Metallar-

' betare, f. 05; 417—.

Kihlberg, R al p h Holger, Banktjänsteman,

f. 21; 49—.  

Bodin, Axel Johan Verner, Assistent å

länsarbetsn., f. 02; 50— (f. Utby lokalf.).

Lindskog, Karl S v e r r e, Metallarbetare,

f. 16; 50— (f. Majornas lokalt.).

Suppleanter

Stenberg, F r e d r i k Gustaf Natanael,

Bankkamrerare, f. 98: 47—.

Palmquist, N i l s, Kontrollant, f. 01; 50—.

 

Brenner, Elias, Verkmästare. f. 06;

47— (f. Lundby lokalf)

Jagnert, Karl Oskar Waldemar, Tillsy-

ningsman, f. 87; 50— (f. Utby lokalf.).

Andell, Åke. Frisörmästare, f. 15; 50—

(f. Majornas lokalt.).

Sekreterare (arvode)

Båth, Ro h 1, J. K., Byråchef, f. 03; 47.
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5. Styrelser och nämnder för sociala ändamål

Göteborgs fattigvård

Faltigvårdsslyrelsens centrala expedition, faitigvårdsåyrån. är inrymd i Sociala huset

(f d. Sahlgrenska sjukhuset). Expeditionstider, lokaler och telefon, se nedan.

l stadens privilegium av år 1621 fanns föreskrivet, att stadens borgmästare och råd skulle

uppbygga hospital för fattiga, sjuka personer och eljest förskaffa de husfattiga gott underhåll.

År 1627 invigdes ett förut befintligt hospital, som ombyggts, till ett stadens hospital.

Detta rymde 80 platser och förvaltades av magistraten. Sedan detsamma genom stadens

tillväxt blivit otillräckligt, tillkom år 1726 Göteborgs stads fattighus, vars beläggningssiffra

under tiden till 1800-talets början steg till inemot 200. Dessutom upprättades trenne barn-

hem omkring mitten av 1700-talet, grundade på frivilliga gåvor. Den öppna fattigvården

var ända till 1700-talets slut av ringa omfattning. För de husfattiga erhöllos medel genom

kollekter och andra insamlingar samt från avgifter vid bouppteckningar, bötesandelar etc.

Sedan administrationen av det förut nämnda hospitalet överflyttats till statsmyndighet,

fastställde Kungl. Maj:t år 1799 på framställning av magistraten »Reglemente till arbetshus

och fattigförsörjningsanstalternas förbättrande», varigenom stadens fattigvård fick en ratio-

nellt ordnad organisation. Enligt detta reglemente handhades fattigvården av en direktion,

bestående av femton ledamöter, och indelades staden i fattigrotar. År 1846 fastställdes ett

nytt reglemente, varigenom staden för den yttre fattigvårdens handhavande indelades i

fem distrikt, vart och ett omfattande ett visst antal rotar. Ett tredje reglemente tillkom

år 1861, varvid benämningen direktion utbyttesmot fattigvårdsstyrelse. Under tiden hade

å tomter vid nuvarande Drottningtorget uppförts ett stort fattigförsörjnings- och arbets-

hus, vilket togs i bruk år 1855. Med anledning av tillkomsten av 187l års fattig-

vårdsförordning antogs av stadsfullmäktige år 1872 ett nytt reglemente för fattigvården,

genom vilket staden i avseende å den yttre fattigvården indelades i tio fattigvårdsdistrikt.

vart och ett förestått av en tremannakommitté med befogenhet att å fattigvårdsstyrelsens

vägnar besluta i understödsfrågor.

Då den nämnda försörjningsinrättningen vid Drottningtorget visade sig alltmera otidsenlig

och otillräcklig, beslöto stadsfullmäktige år l883 att å en tomt, bestående av delar av lägen-

heterna Gibraltar, Götaberg och Landala, uppföra en ny fattigvårdsanstalt med 1.075 vård-

platser, därav 222 för kropps- och sinnessjuka och de övriga för arbets- och försörjnings-

tagare. Anstalten, som sedermera benämndes sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar, stod färdig

år 1888. En ständig stegring av patientantalet å sjukavdelningarna framtvingade emellertid

upprepade utvidgningar av dessa, så att Gibraltar slutligen år 1933 inrymde tillhopa 1.663

platser, varav 640 å sinnessjukavdelningen, 585 å avdelningarna för kroppssjuka och 438 år

arbets- och försörjningsavdelningarna. Under åren 1932—35 överflyttades de sinnessjuka

till Lillhagens sjukhus, och i samband därmed ökades antalet platser å försörjningsavdel-

ningarna till 522. Under hösten 1939 överflyttades försörjningsavdelningarna till det nyupp-

förda vårdhemmet Fjällbo, och Gibraltar övertogs av sjukhusdirektionen.

Det nu gällande reglementet för fattigvården antogs av stadsfullmäktige den 1 1 december l919

och fastställdes av länsstyrelsen den 21 januari 1920. Enligt detta reglemente utövas den sta-

den jämlikt lagen om fattigvården åliggande understödsverksamheten av fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen består av 14 ledamöter, vilka jämte l0 suppleanter väljas av stads-

fullmäktige för fyra år. Minst två ledamöter och en suppleant skola vara kvinnor. Stads-
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fullmäktige utse bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande. Förste stads-

läkaren och polismästaren äga närvara vid och deltaga i styrelsens förhandlingar. Ordinarie

sammanträde hålles sista helgfria måndagen i varje månad. För granskning av fattigvårdens

räkenskaper och förvaltning välja stadsfullmäktige årligen fyra revisorer jämte suppleanter.

Fattigvård meddelas i allmänhet genom understöd i hemmet, genom utackordering i en-

skilt hem eller genom vård å anstalt. Medellösa, som äro i behov av sjukhusvård, omhän-

dertagas dock av sjukhusdirektionen. Minderåriga barn (under sexton år), som behöva

understöd, erhålla sådant genom fattigvårdsstyrelsen i de fall, då barnen vistas i föräldra-

hemmet. Ärenden rörande minderåriga barn. som behöva vård eller understöd utom för-

äldrahemmet, handhavas av barnavårdsnämnden. Genom fattigvårdsstyrelsen utdelas även

understöd utan fattigvårds karaktär enligt lagen av den 26 juli 1947 om kommunala pen-

sionstillskott m. m. .

För ernående av större enhetlighet beträffande den yttre fattigvården tillsätter fattigvårde-

styrelsen 'en särskild nämnd, nämnden för den yttre vården, bestående av ordförandena

i dr'strr'ktsstyrelsema, vilka utöva den närmaste uppsikten över fattigvården inom de resp.

distrikten. Distriktens antal och omfattning bestämmas av stadsfullmäktige efter förslag av

fattigvårdsstyrelsen. Den inre fattigvården handhaves likaledes av en särskild nämnd, nämnden

för den inre vården, bestående av fem inom eller utom styrelsen för ett år valda personer.

Nuvarande ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen äro valda för perioderna

1948—5l och l950—53.

Under fattigvårdsstyrelsens förvaltning stå donationer till ett sammanlagt belopp av cirka

2l5.000 kr.

Stat för år 1950: Utgifter 9.376.206 kr., inkomster 2.497.343 kr., därav ersättning för vård

och understöd 2.040.000 kr., statsbidrag till änkehemmens barnhem 10.000 kr.; erforderligt

anslag å skattestat 6.878.863 kr.

Författningar m. m. Lag den 14 juni 1918 om fattigvården. Lag den 26 juli 1947 om

kommunala pensionstillskott m. rn. Reglemente för fattigvården i Göteborg, antaget

av stadsfullmäktige den 11 december 1919 och fastställt av länsstyrelsen i Göteborg

den 21 januari 1920, med ändringar, som fastställts av länsstyrelsen den 30 november 1921,

den 1 november 1934. den 18 maj 1935 och den l2 november 1936.

Kihlman, Karin, F. M., Läroverksadjunkt,

Fru, Stadsf., f. 90; (40) 42—53.

Fråndberg, Ca rl Henrik Rudolf, l'land-

laÄ-ide, f. 91; suppl. 42, led. 42—51 , Kassaf.

Fattigvärdsstyrelsen

Ordförande

Lind, Ein a r Ålexius, Syssloman, Stadsf.,

f. 98; led. 44—51, Ordf. 49—.

Vice ordförande

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

glåre, Stadsf, f. 00; led. 47—53, v. Ordf.

Gunne, St i g Elof, Uppbördskommissarie,

Stadsf., f. 12; 44—53.

NiåsBsoxga G n s t a fAlbin,P_annbyggare,f.08:

Lind, Gie t a Adelaide Maria, Fm, ?. 92;

Övriga ledamöter

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru, f. 95;

30—53.

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm. Skolvakt-

ånsästare, f. 92; led. 30—53, Suppl. f. kassa].

Ekberg, 0 v e johan, Kursföreståndare,

f. 96; 39—53. '

Ridderstad, l'l il d u r, Fru, Stadsf, f. 85;

(26) 40—51.  

(42) 48—51.

Olsson, R e in h 0 1 d Fritiof, Linoleumar-

betare, f. 03; (40) 49—51.

]önsson, B 1 e n d a, Fru, f. 87; (34) 50—53.

Hasrössrärlx, Lilly Linnéa, Fru, f. 13; (48)

Suppleanter

Hansson, T u r e Valdemar, Kommunalar-

betare, f. 95; 40—53.

Hagvall, H e n ry Ture Bruno, Förman.

f. 09; 42—53.
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Karlsson, _1 0 h n Adolf, Förste hälsovårds-

tillsyningsman, f. 95; 46—53.

Högmarlr, Hanna Elisabet (Ella), D.S.l.,

Assistent h. barnavårdsn., f. 05; 48—51.

Hansson, Nils Filip Albert, Metallarbe-

tare, f. 94; 48—51.

Hamrin, C h a rl e 5 Felix Pennycook,

Direktör, f. 05; 48—51.

Lundqvist, l.. a r 5 Oskar Olof, Färgarbetare,

f. 17; 49—51.

Gabrielsson, Lillvor Margareta, Konto-

rist, Fru, f. 23; led. 48—49, suppl. 50—51.

Carlsson, Gerda Elise I n g e 1) o r g, Fru,

f. 01; 50—53.

Zetterlund, R U (1 o 1 f Verner, Ombuds-

man, f. 02; 49—53.

Tremannanå'mnden

(Med uppgift att avgöra vissa ärenden jäm-

likt 5 38 mom. 2 i lagen om fattigvården)

Hansson, Lilly Linnéa, Fru, se ovan, 50— ,

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, f.d. Poliskon—

stapel. f. 90; 46—— (utsedd av barnavårds-

nämnden).

Lind, E. i nar Alexius, Syssloman, Stadsf.,

se ovan, 47— (utsedd av fattigvårdsstyrel-

sen).

Revisorer

Nyberg, Erik Å k e lngemar, Kamrer,

f 07- 46—.

Åräråärison, G ö s t a Natanael, Kassör, f. 05;

Andersson, G u n n a r, Ombudsman, f. 93;

48—

Larsson, 5 v e n Vilhelm, Kommunalarbe-

tare, f. 08; 49—.

Suppleanter

Niklasson, Stig Bertil, Kontorist, f. l 5; 46—.

Nordin, Karl H e 1 g e Andreas, Kamrerare,

f. 03; 49—.

Ericson, Britt Linnéa, Kontorist, f. 19;

 

 (självskriven såsom ledamot av såväl fattig- Jonson, Oskar l'l u g 0. Assuranstjänsteman,

vårdsstyrelsen som barnavårdsnämnden). f. ; 4 —.

Fattigvårdsbyrån

Expeditionstr'd kl. 9—16,30, lördagar kl. 9—15. Rt direktörsexp. 13 9233, ombudsmannaexp.

105598, 131920, 1319 24, 131930, kassa/(antaa! 13 73 02, registeravd. 1148 75, 10 58 79.

13 2831, 1389 75.

Fattigvårdsbyrån, som varit i verksamhet sedan början av är 1906, är fattigvårdsstyrelsens

centrala expedition. Dess chef är fatligvårdsdirektören, som närmast under fattigvårds—

styrelsen utövar ledningen av stadens fattigvård. Han skall ägna sorgfällig uppmärksamhet

åt allt, som rör den allmänna fattigvården inom samhället, verka för dess följdriktiga hand-

havande och sunda utveckling, hos fattigvårdsstyrelsen och hos de under densamma lydande

nämnder och styrelser göra de framställningar. vartill omständigheterna föranleda, samt bringa

fattade beslut till verkställighet, där ej detta tillkommer annan. Han skall närvara vid fattig-

vårdsstyrelsens sammanträden samt, då han tillkallas eller så anser nödigt, jämväl vid de

under densamma lydande nämnders och styrelsers sammanträden. Han har att avgiva ut-

låtande i alla frågor, som till honom av fattigvårdsstyrelsen hänskjutas, samt att i övrigt

bereda förekommande ärenden till föredragning hos styrelsen. Mellan styrelsens samman-

träden skall han ombesörja sådana ärenden, vilka icke omedelbart erfordra styrelsens sär-

skilda beslut. Han har att tillse, att fattigvårdens befattningshavare fullgöra sina åligganden.

Honom åligger ock att förmedla samarbete mellan fattigvården och den enskilda välgöreniheten

samt att på begäran lämna stadens enskilda välgörenhetsinrättningar upplysningar och råd.

Å fattigvårdsbyråns ombadsmannaexpediiion handläggas mål och ärenden rörande ersättning

för beviljad fattigvård. Å byråns registeravdelning föres ett centralregister, Göteborgs stads

sacialregister, över hjälpverksamheten inom kommunen i enlighet med föreskrifterna i lagen

den 20 mars 1936 om socialregister.

Stat för år 1950: Utgifter 461.624 kr.

Författnin ar m. m. Allmänna bestämmelser för fattigvårdens befattningshavare, antagna

av fattigvär sstyrelsen den 23 januari 1906 med_ändringar den 27 december 1910 och den

27 februari 1922. Fattxgvårdsstyrelsens instruktioner för fattigvårdsdirektören den 27 juni
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1949, för ombudsmannen och sekreteraren den 23 juli 1917 med ändring den 27 februari

1922 samt för kamreraren den 28 november 1949, kassören och registratorn den 27 juni 1949.

Fattigvårdsdirektör (Cb 14)

Motlagningstid kl. 10—12. Rt 137149.

Vakant, tf. Hoff, Gösta Teodor, ]. K.,

Sekreterare och ombudsman (se nedan) 49.

Sekreterare och ombudsman (Ca 31)

Hoff, Gösta Teodor, ]. K.. f. 05; 38,

tf. Fattigvärdsdirektör (se ovan).

Kamrerare (Ca 24)

Rt 13 43 50.

Vakant, tf. Karlfeldt, Ka rl Alexander,

Distriktsföreståndare, f. 08; 50.

Kassör (Ca 20)

Rt 13 73 02.

Gran, K & rl Gustaf, f. 98; 26.

Registrator (Ca 22)

Rt 13 73 93.

Pehrsson, D o n gl a 5 Viktor Heribert,

f. 99; 42.  

Förste kammarskrivare (Ca 19)

Rt 11 05 90.

Runge, Olof Richard T a g e, f. 10; (34) 40.

Assistenter (Ca 17, Ca 16)

R1105598, 1150 02, 131920.

Lindborg, Karl Geo rg, f. 91; 29.

Rösman, ure Sven Harald, f. 09; 49.

Lidhén, Ta g e Carl Olof, f. 06; 49.

Billström, Einar G 6 r a n, f. 14; 49.

Slättberg, Eric Evald, f. 01; (25) 50.

Förste vaktmästare (Ca 13)

Persson, G n s t a f Adolf, f. 98; 48.

Dessutom en förste kontorist (Ca14), ett

första kontorsbiträde (Ca 13), fem kontorsbi-

träden (Ca 1 1), sju första skrivbiträden (Ca 8),

två skrivbiträden (Ca 6), en extra kontorsskri-

vare (äldre stat) och fem skrivbiträden (Cg 3).

 
Den yttre fattigvården

För ernående av större enhetlighet beträffande den yttre vården tillsätter, såsom

ovan nämnts, fattigvårdsstyrelsen en särskild nämnd. nämnden för den yttre vården, be-

stående av ordförandena i distriktsstyrelserna. Nämnden utser årligen inom sig ordförande

och vice ordförande och sammanträder minst en gång i månaden. Nämnden åligger

bl. a. att för varje månad granska de från distrikten inkomna diarier och rapporter

rörande beviljade understöd och därvid hos distriktsstyrelserna eller, om så anses nödigt, hos

fattigvårdsstyrelsen göra de erinringar, som rapporterna eller distriktsstyrelsernas beslut för-

anleda. att besluta i ärenden rörande ansökningar om erhållande av kommunala pensionstill-

skott samt i allmänhet hava tillsyn över efterlevandet av de för den yttre vården utfär-

dade instruktioner och övriga för den yttre vården gällande bestämmelser. Från och

med 1934 handlägger nämnden för yttre vården även ärenden rörande understöd till

arbetslösa. som förut handhafts av en särskild delegation.

För handhavande av den yttre vården är staden indelad i sju distrikt, omfattande

en eller flera av stadens territoriella församlingar. Närmaste uppsikten över fattigvården

inom varje distrikt tillkommer en distriktsstyrelse, bestående av en ordförande och det

antal ledamöter, som fattigvårdsstyrelsen bestämmer. Ordförande och ledamöter i di-

striktsstyrelscn utses av fattigvårdsstyrelsen för en tid av fyra år. Ordföranden skall utses

bland fattigvårdsstyrelsens ledamöter. Vid distriktsstyrelsernas sammanträden äger en var

av stadens kyrkoherdar att närvara och deltaga i förhandlingarna men icke i besluten rörande

frågor, som avse vederbörandes församling. Distriktsstyrelserna äga beslutanderätt i fråga

om egentliga fattigvårdsunderstöd vid den yttre vården och sammanträda en gång i måna-

den på tid, som fattigvårdsstyrclsen bestämmer.

Distriktsstyrelserna biträdas av för ärendenas rätta handläggning ansvariga tjänstemän,

distriktsföresta'ndare, vilka hava till huvudsaklig uppgift att emottaga ansökningar om fattig-

vård, att vid trängande behov bevilja tillfällig sådan och att i övrigt till distriktsstyrelserna

avgiva förslag rörande understöds utgående samt verkställa utdelning av beviljad hjälp.
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Till biträde åt distriktsföreståndarna för utredningar angående fattigvårdsbehov och för

kontroll över de utdelade medlens användande och tillräcklighet äro anställda assistenter.

Stat för år 1950: Utgifter 5.712.142 kr.. därav för fattigvårdsunderstöd i penningar och in

natura 5.075.000 kr.

Författningar m. m. Fattigvårdsstyrelsens instruktion för nämnden för den yttre vården

den 27 juni 1949. Bestämmelser angående kommunala pensionstillskott i Göteborg, antagna

av fattigvårdsstyrelsen den 18 december 1918. Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för distrikts—

styrelserna den 27 juni 1949, för distriktsföreståndarna och assistenterna den 28 november

1 949

Nämnden för den yttre vården

Ordförande

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, lcd. 30—, Ordf. 50—.

Vice ordförande

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, Stadsf., f. 00; led. 48—, v. Ordf. 50—.

Övriga ledamöter

Ekberg, 0 v e Johan, Kursföreståndare (se

ovan) 39—.

Lind, E. i n a r Alexius, Syssloman, Stadsf..

(se ovan) 48—.

' iman, Karin, F.M., Läroverksadjunkt,

Fru, Stadsf. (se ovan) 48—.

Gunne, S t i g Elof, Uppbördskommissarie,

Stadsf, (se ovan) 50—.

Olsson, Re i n h old Fritiof, Linoleum-

arbetare (se ovan) 50—.

Första distriktet

omfattar Gamlestads församling; distrikts-

styrelsen sammanträder sista helgfria tisda-

gen i varje månad kl. 18.

Ledamöter

Lind, F. i n a r Alexius, Syssloman, Stadsf,

(se ovan) led. 48—51 , Ordf. 48—51 .

Stjernlund, 15 l s a Leontina, Folkskol-

lärarinna. f. 91; led. 35—51, v. Ordf. 42—.

Karlsson, ] 0 h n Adolf, Förste hälsovårds-

tillsyningsman (se ovan) 42—53.

Isaksson,W i lh el m Olaus, Metallarbetare,

f. 90; (33) 46—53.

Hansson, l.. i l l y Linnéa, Fru (se ovan)

Suppleanter

Andersson, Fritz Å k e,

f. 98; 48—51.

Carlsson, Gerda Elise 1 n g e b 0 r g, Fru,

(se ovan) 50—53.

Socialbyrå I

Falkgatan 7—9.

Expeditianstid kl. 9—13. Rt föreståndaren

150957, exp. 1518 75.

Distriktsföreståndare (Ca 21)

Gran, E r i k Robert, f. 98; 28.

Metallarbetare,

 

 

Assistenter (Ca 17, Ca 16)

Skogsberg, Karl S tu r e, f. 07; 38.

Willsjö, A rn e Walter Ragnar. f. 06; 43.

Löwendahl, Per Morgan, f. 06; 48.

Gustafsson, Astrid Margareta, f. 06; 48.

Andra distriktet

omfattar Domkyrko, Kristine, Haga och

Västra Frölunda församlingar; distriktssty-

relsen sammanträder fjärde helgfria fredagen

i varje månad kl. 17,15.

Ledamöter

Kihlrnan, Karin, FM., Läroverksadjunkt,

Fru, Stadsf. (se ovan) led. 42—53, Ordf.

48—53.

Sundberg, A b el Gotthard Leopold, Kom

torist. f. 93; led. 28—53, 0. Ordf. 48—.

Dahlbom, Knut Emil, Sliparemästare,

f. 84: 34—53.

Strömberg, M ä r t a Ragnhild Linnéa,

Diakonissa, Husmoder, f. 02; (41) 48—51.

Jonsson, ] 0 h a n—O 1 0 v, Byggnadssnicka-

re, f. 03; 48—51.

Suppleanter

Andersson, Alma Olivia. Fru, f. 88;

34—53

Andersson, Elis Hildebrand, Metallarbe-

tare, f. 02; 48—51.

Socialbyrä ll

för Domkyrko, Kristine och Haga försam-

lingar.

Sociala huset. Expeditionstr'd kl. 9—13.

Rt föreståndaren 13 59 79, exp. 10 60 79.

Distriktsföreståndare (Ca 21)

Vaåcänt, tf. Andrén, Al la n Skoglar, f. 03;

Assistenter (Ca 17)

Manson, Karl E m i 1, f. 94; 34, Domkyrka

och Haga församl.

Torge, K a rl Ernst, f. 95; 38, Kristine och

Haga församl.

Larsson, Joel A r n e, f. 06; 38. Haga får-

saml.
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Filialkontor

för Västra Frölunda församling.

Torgny Segerstedtsgatan 70. Expeditionstid kl.

9—12. Rt 291411.

Assistent (Ca 17)

Demark, C arl, f. 99; 45.

Tredie distriktet

omfattar Vasa, johannebergs och Annedals

församlingar; distriktsstyrelsen sammanträ-

der fjärde helgfria tisdagen i varje månad

Ledamöter

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

gåregåtadsf. (se ovan) led. 48—53, Ordf.

Gillberg; Georg Albert, Bagare, 1. 96;'

led. 34—51, 1). Ordf. 50—.

Ridderstad, l'l i 1 d u r, Fru, Stadsf. (se

ovan) 36—51.

Johansson, Anna Charlotta, Fru, f. 90;

50—53. "

Sjöstedt, An na, F. M., Amneslärarinna,

ru, f. 04; 50—53.

Suppleanter

Häxädlåslson, A x el Gottfrid, Målare, f. 91;

Cederberg, T a g e Fredrik, Målare, f. 07;

47—53.

Socialbyrå III

Sociala huset. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 13 20 79, exp. 13 78 79.

Distriktsföreståndare (Ca 21)

Peterson, A r n o 1 d William, f. 87; (33) 36.

Assistenter (Ca 17, Ca 16)

Lidell, H enry William, f. 98: 33, ]olzan-

nebergs och Vasa församl.

Olsson, A g d a Ulrika Eleonora, f. 98; 37,

Annedals församl. .

Anderberg, Anders F o 1 k e, f. 05; 40, Vasa

och folzannebergs församl.

Brucewitz, Signe A n i t a, D.S.l., f. 98; 36,

Annedals församl.

Fjärde distriktet

omfattar Oscar Fredriks och Masthuggs för-

samlingar; distriktsstyrelsen sammanträder

sista helgfria tisdagen i varje månad kl. 17,15.

Ledamöter

Ekberg, 0 v e lohan, Kursföreståndare (se

ovan) led. 39—53, Ordf. 39—53.

Nilsson, G u s t a f Albin, Pannbyggare (se

ovan) led. 47—53, 1). Ordf. 48——.

Carlsson, E d i t Josefina, Fru, f. 89; 28—51 .

Sjöblom, Carl Erik l'l ol ge r, Bokförare,

f. 01: 48—51 .

Dahlén, E i n a r Fridolf, T. K., Läroverks-

adjunkt, f. 96; 50—53.  

Yttre fattigvården

Suppleanter

Hansson, T 11 r e Valdemar, Kommunalar-

betare (se ovan) 39—51.

Wikström, Per Edvin (E d), Montör, f. 99;

48—53.

Socialbyrå IV

Fjällgatan 3. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 14 91 11, exp. 14 91 12.

Distriktsföreståndare (Ca 21)

Dahlström, Axel l-l e n ry, f. 05; (32) 33.

Assistenter (Ca 17, Ca 16)

Andrén, Alla n Skoglar, f. 03; 34, tf.

Distriktsföreståndare (se ovan).

Schedin, T h 0 r s t e n Fritiof, f. 99; 39.

Oscar Fredriks församl.

Sandell, John Fredrik (F re d), f. 04; 43,

Oscar Fredriks församl.

Alpman, Erik Y ngve, f. 14; 49, Mast-

huggs församl.

Röding, S v e 11 Johan, f. 04; 49, Masthuggs

församl.

Femte distriktet

omfattar Carl Johans församling; distrikts-

styrelsen sammanträder fgärde helgfria tis-

dagen 1 varje månad kl. 18.

Ledamöter

Gunne, Stig Elof, Uppbördskommissarie,

Stadsf. (se ovan) led. 46—53, Ordf. 50———53.

Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet. Fru,

f. 95; suppl. 35, led. 48—51, 0. Ordf. 50—.

Berg, Alm & Kristina, Småskollärarinna,

f. 92: 38—53.

Hansson, Nils Filip Albert, Metallarbe-

tare (se ovan) 48—51 .

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn. (se ovan)

Suppleanter

Wikman, Daga Anna Maria (A n n-M & r i).

Fru, f. 17; 48—51.

Larsson, L e n n a r t Ingemar, Kommu-

nalarbetare, f. 06; 48—53.

Socialbyrå V

Carl Johansgatan 90. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 14 45 77, exp. 14 28 57.

Distriktsföreståndare (Ca 2 1)

Gustavsson, Frans 0 1 0 f Magnus, f. 90; 32.

Assistenter (Ca 17)

Wahlgren, Leander W & 1 d e m a r, f. 92; 34.

Pallnqvist, R a g n a r Bertil, f. 04; 38.

Andersson, H a r r y Olof Verner, f. 03; 39.

Hermansson, 0 5 W al d Frithiof, f. 06; 42.

En vakant.
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Sjätte distriktet

omfattar Lundby och Backa församlingar;

dtstnktsstyrelsen sammanträder fjärde helg-

fria torsdagen i varle månad kl. l7.

Ledamöter

Lorentsson, C u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare (se ovan) led. 29—53. Ordf.

30—53. .

Persson, H i 1 d e Ansgarius, )ärnsvarvare,

f. 85; led. 3l)—53, v. Ordf. 36—.

Synnerhy, Sven Alf H olg e r, Arkivarie,

f. 05; 40—5l.

Lundqvist, Lars Oskar Olof, Färgarhe-

tare (se ovan) 50—5l.

Fredrickson, Karolina Elisabeth (Lisa),

Distriktsharnmorska, Fru, f. 9l; 50—53.

Suppleanter

Samuelsson, K & rl Wiktor, Metallarbe-

tare, f. 90; 36—5l.

Andersson, K a r 1 Natanael, f.d. Polisöver-

konstapel. f. 89; 36—53.

Socialhyrå VI

Myntgatan 18. Expedtttoristid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 22 02 01, exp. 22 44 90.

Distriktsföreståndare (Ca Zl)

Karlfeldt, Karl Alexander, f. 08; 44, tf.

Kamrerare (se ovan).

Assistenter (Ca l7)

Strömberg, Ca rl Algot, f. 89; 22.

Claesson, M at s-O l of Alarik, f. 09; 37.

Ebring, La rs Olof Valter, f. 07; 40.

Björkman, Nils Stellan, f. ll; 4l.  

Sjunde distriktet

omfattar Örgryte församling; distriktsstyrel-

sen sammanträder fiärde helgfria tisdagen

i varje månad kl. l8.

Ledamöter

Olsson, R e i n h ol d Fritiof. Linoleum-

arbetare (se ovan) led. 37—5l , Ordf. 50—53.

Hagvall, H e n ry Ture Bruno, Förman,

åse ovan) suppl. 44, led. 50—53, 0. Ordf.

Gabrielsson, Lillvor Margareta, Kon-

torist, Fru (se ovan) 48—5l.

Eriksson, Agnes C n n v 0 r, Sjuksköterska,

Fru, f. lZ; 49—53.

Jansson, Johan Adolf Harald, Hand-

lande, f. 02; 50—5l.

Suppleanter

Larson, johan A d ol f, Distriktsvicevärd,

f. 02; 48— .

Karlsson, M a i a Cecilia, Fru, f. l6; 50—53.

Socialbyrå VII

Örgrytevägen II. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 16 45 72, exp. 16 2257.

Distriktsföreståndare (Ca Zl)

Wennberg, Nils Erik, f. 07; (36) 43.

Assistenter (Ca ”, Calö)

Carlsson, 0 3 c a r Jonatan, f. 90; 33.

Sandoff, S v e n Gunnar, f. 04; 38.

Mentzer, Sven Börje R ola n d, f. 09; 44.

Tltårhjömson, Karl johan F ol k e, f. 03;

Dessutom åtta första skrivbiträden (Ca 8)

och ett skrivbiträde (Ca 6).

 

 
Den inre fattigvården

Den tare fattigvården handhaves av en särskild nämnd, nämnden för den inre vården.

bestående av fem inom eller utom styrelsen för ett år valda personer. Nämnden väljer själv

ordförande bland de ledamöter, som även tillhöra fattigvårdsstyrelsen, och sammanträder

tisdagen närmast före sista helgfria måndagen i varje månad. Nämnden tillkommer uppsikt och

omvårdnad av försörjningshemmen samt har en allmän befogenhet att fatta beslut i alla ärenden

rörande den inre värden, som ei äro av större betydelse. Den handhar fattigvårdens upp-

handlingar samt tillsätter till det antal och på de villkor, som fattigvårdsstyrelsen bestämt,

tiänstehefattningar vid försörjningshemmen med undantag för sådana befattningar, som

tillhöra stadens lönestat, vilka tillsättas av fattigvårdsstyrelsen.

Nämnden biträder. närmast av en syssloman, vilken är föreståndare för samtliga anstal-

ter och har sin expedition förlagd till det för alla anstalterna gemensamma sysslomans-

kontoret å den centrala anstalten, Vårdhemmet Fjällho. Sysslomannen skall Sorgfälligt

vaka däröver, att anstalternas rätt och bästa iakttagas. att ordning och snygghet därstädes

upprätthållas samt att underlydande fullgöra sina åligganden. Han äger att över de & an-

stalterna intagna försörjningstagarna utöva den tillsyn. som enligt gällande fattigvårdslag

tillkommer fattigvårdsstyrelsen. Han skall närvara vid nämndens för den inre vården
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sammanträden samt därvid göra de framställningar, vartill omständigheterna föranleda.

En biträdande syssloman är honom närmast behjälplig vid fullgörandet av åliggandena.

Denne biträdande syssloman har tillika såsom särskilt uppdrag att vara förvaltare vid

fattigvårdens huvudförråd å Vårdhemmet Fjällbo.

Instruktioner: Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för nämnden för den inre vården den 28

november l949, för sysslomannen den 28 november l949 samt för biträdande sysslomannen

och förrådsförvaltaren den 29 januari l945.

 

 

Nämnden för den inre vården LigdésE iåöi a r Alexius, Syssloman, Stadsf.,

Ordförande ' ; _'

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner, Suppleanter

får?)assisöexåtfåölänsarbetsnu Fru, ?. 95: 1.12ch r e t a Adelaide Maria, Fm, f. 92;

e . —, r . —. '

Vice ordförande ]önsson, B le n d a, Fru, f. 87; 50—.

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, Stadsf, f. 00; led. 47—, v. Ordf. 48—. Sysslomarz (Ca 28)

Övriga ledamöter Norin, Carl F 0 ! k e, t. 96; 32.

Selander, Folke C u n n a r Lennart. M. i..., B. .. . .. 1

Frakt. läkare, £ OI; 37_. ltr. syssloman och forradsforva tare

Ridderstad, H i 1 d u r, Fru, Stadsf.. (. 85; (Ca 20)

(30) 48—. Olsson, Alla n Albert, f. lO; 45.

Vårdhemmet Fjällbo

Sysslomanskontorets expeditionstid kl. 9—f6,30, lördagar kl. 9——l4; angående särskilda avdel-

ningar, se nedan. Rt (växel) 26 20 20.

Frågan om den framtida användningen av det förut omförmälda sjuk- och Vårdhemmet

Gibraltar efter sinnessjukvårdens utflyttning därifrån var under åren l927—35 föremål för

undersökning av en särskild stadsfullmäktiges beredning. På hemställan av denna bered-

ning beslöto stadsfullmäktige år l932, att Gibraltar skulle omorganiseras till ett från fattig-

vården skilt, under sjukhusdirektionen sorterande sjukhus huvudsakligen för kroniskt sjuka.

Därjämte uppdrogo stadsfullmäktige åt fattigvårdsstyrelsen att inkomma med förslag till de

åtgärder, som för fattigvårdens del vore behövliga i samband med denna omorganisation.

Med anledning härav föreslog fattigvårdsstyrelsen uppförande å den staden tillhöriga egen-

domen Fjällbo av en ny centralanstalt för fattigvården, avsedd för enbart försörjningstagare.

Sedan stadsfullmäktige den l8 juni l936 godkänt förslaget och länsstyrelsen i resolution den

lO februari l937 lämnat sitt godkännande åt byggnadsplanen, påbörjades arbetet med den

nya centralanstaltens uppförande i april l938. Den lil december l939 stod Vårdhemmet

färdigt att invigas.

Vårdhemmet Fjällbo består av sammanlagt l7 byggnader, därav åtta bostadspaviljonger

för vårdtagare och de övriga administrations-, ekonomi- och personalbyggnader, samt in-

rymmer, sedan under år l948 44 nya platser iordningställts, 607 vårdplatser, varav 446 för

män och l6l för kvinnor. Då fattigvården även efter avskiljandet av de kropps- och de sinnes-

sjuka har att taga värd om ett klientel av mycket olikartad sammansättning, har en strävan

varit att nå största möjliga differentiering av klientelet, vilken lett till att Vårdhemmet upp—

förts enligt paviljongsystemet. Vårdplatserna äro fördelade ä 98 rum med fyra platser, 77

rum med två platser och öl rum med en plats. Därutöver finnes en sjukavdelning om 20

platser för tillfälligt sjuka. Vårdhemmet Fjällbo har kostat 4.236.700 kronor.

Under Vårdhemmet Fjällbo sorterar det s.k. gamla Fjällbohemmet, ett försörjningshem
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för män med 60 vårdplatser, vilket togs i bruk av fattigvården år l922. Vid Vårdhemmet är

jämväl fattigvårdens vedgård belägen.

Stat för år 1950: För Vårdhemmet l.357.495 kr., för verkstäderna 97.582 kr., samt för

bageri, tvättinrättning, trädgård och vedgård l96.995 kr. Inkomsterna av arbetena och för

sålda varor m. m. från verkstäderna och förenämnda inrättningar beräknas till 3l LOOU kr.

Vårdavdelningarna

Besökstid alla dagar kl. 14—16. RI (växel)

26 20 20.

Läkare (arvode)

Mottagningstid kl. 8—10.

Norrby, C u n n a r, M. L., Distriktsläkare.

f. OI; 49.

Övrig personal

Sjukavdelningen: två överskäterskor (Ca

l2) och fyra biträden.

Försörjningsavdelningarna: två tillsy-

ningsmän (Ca l3), en föreståndarinna (Ca lO)

och 30 biträden.

Verkstäderna: en arbetsföreståndare (Ca

l8), en verkstadsförman (Ca l5), en kontorist

(Ca l3), ett skrivbiträde (Ca 6) samt en skräd-

dare (Ce lZ), en tillskärerska (Ce lO), tre

sömmerskor, en målare, tre snickare. en murare

och en skomakare.

Bageriet: en bageriföreståndare (Ca IS)

och två bagare (Ce lZ).

Tvättinrättningen: en ivättförestönda-  

rinna (Ca l4), en maskintvätterska, två stry-

kerskor och fem biträden.

Vedgården: en tillsyningsman (Ca l5)

samt ett varierande antal arbetare.

Gemensam personal: en förrådsassistent

(Ca l4), en första kontorist (Ca l3), två första

kontorsbiträden (Ca l3), tre kontorsbiträden

(Ca ll), ett första skrivbiträdc (Ca 8), ett

sikrévbiträde (Ca 6), tre skrivbiträden (2 Ce 5,

3g )-

En husmoder (Ca l7), en bandarbetslära-

rinna (Ce lZ). en uppsyningsman (Ca l4),

två portvakter (Ca l3), tre vaktmästare

(Ca l3), en förrådsuaktmästare (Ca lZ) och

två chaufförer.

n maskinma'stare (Ca Zl), en förste repara-

tör (Ca l5), sin eldare och reparatörer.

En köksföreståndarinna (Ca l5), en bitr.

köksföreståndarinna (Ca lZ), tre kokerskor och

M köksbitröden.

En baderska, ett biträde i linneförrådet och

tre städerskor.

En predikant, en organist och en frisör.

 

 

Sprängkullshemmet

Sprängkullsgatan 8. Besökstid varje dag kl. 14—16. Rt 13 7558.

Hemmets byggnad som år l9l O uppläts åt fattigvården, inrymde dessförinnan ett konvalescent-

hem och har uppförts år l876. Hemmet är avsett för åldriga kvinnor och rymmer 80 platser.

Stat för år 1950: Utgifter l4l.337 kr.

Föreståndarinna (Ca l5)

Aryan?! Sigrid Matilda Elisabet,

. ; ).

En bitr. föreståndarinna (Ce ll), en läkare,

en predikant, en organist och åtta biträden.

Örgrytehemmet

Elisedal. Besökstid varje dag kl. 12—14. Rt inspektor 18 21 99, föreståndarinnan 16 02 18,

bitr. föreståndarinnan 18 64 06.

Då Örgryte kommun med början av år l922 införlivades med staden, uppläts ät stadens

fattigvård kommunens förutvarande försörjningshem jämte vidliggande epidemisiukhus.

Denna anstalt, benämnd Urgrytehemmet och använd såsom hem för åldriga män och äkta

makar, inrymde l52 platser, därav l32 platser för ensamma män och K) rum för äkta makar.

Enligt beslut av stadsfullmäktige den Zl mars l93l har vid hemmet uppförts en nybyggnad,

innehållande bl. a. l9 rum avsedda för fyra pensionärer i varie rum, 24 rum avsedda för två

pensionärer i varje rum och l2 rum avsedda vartdera för en pensionär. Rummen för två

pensionärer äro avsedda även för äkta makar och ersätta de förutvarande rummen för detta

ändamål i den gamla byggnaden. Sedan nybyggnaden under hösten l932 tagits i bruk och
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epidemisjukhuset i samband därmed upphört att användas av fattigvården, utgör hela antalet

platser & Örgrytehemmet l98. Till hemmet hör c:a 6 hektar öppen jord.

Stat för år 1950: Utgifter 350.6l5 kr.

] t Ca 15 En bitr. föreståndarinna (Ce 9, vakant),

Håkansson, r'jfzegeohgorg (_) 13; 46. en tf. bitr. föreståndarinna (Ca l3), en läkare,

Föreståndarinna (Ca l7) en predikant, en organist, en kokerska, 22

Nordén, Olga lngeborg Alida, Fru, £ 00: bitraden samt tva tradgardsbrtraden.

(37) 38.

Kungsladugårdshemmet

Slottsskogsgatan 92. Besökstid varje dag kl. 14—16. Rt 12 78 80.

Kungsladugårdshemmet har uppförts såsom ett led i den plan till anstalternas modemi-

sering, som bl. a. föranletts av de krav, vilka i fattigvårdslagen uppställas för fattigvårds-

anstalters godkännande. Ett anslag av 328.000 kr. för byggnadens uppförande beviljades

av stadsfullmäktige den l8 juni l936. På grund av stegrade material- och arbetspriser be-

viljade stadsfullmäktige den 2 december l937 ett tilläggsanslag av 79.000 kr. Hemmet,

som rymmer 82 platser. är avsett för åldriga kvinnor.

Stat för år 1950: Utgifter l57.34l kr.

.. , , En bitr. föreståndarinna (Ce ll), en läkare,

Forestandarmna (Ca l5) en predikant. en organist, en kokerska och

Andreason, Ka rin Margareta, f. 05; 46. H) biträden.

Backahemmet

Besökstid varje dag. Rt 223511.

Då Backa kommun med början av år l948 införlivades med staden uppläts åt stadens fattig-

vård kommunens förutvarande försörjningshem. Denna anstalt, benämnd Backahemmet. in-

rymmer 3l vårdplatser.

5th för år 1950: Utgifter 75.978 kr.

Karlssori'öåefiåziuiliklgfii,(851918. En läkare, en kokerska och tre biträden.

Hemmen för änkor

Änkebemmet vid Rygatan, Rygatan 16. Rt 13 94 70. Änkebemmet vid Bagaregården.

Uddevallagatan 16. Rt 151633.

Hemmen för änkor hava tillkommit såsom led i fattigvårdsstyrelsens strävan att bereda

olika kategorier av oförskyllt nödställda en understödsforrn, som är på samma gång human

och effektiv. De i hemmen befintliga lägenheterna upplåtas åt änkor med flera minder-

åriga barn. Familjen erhåller en god och billig bostad, och modern har möjlighet att på

dagen, då barnen äro i hemmets daghem, själv skaffa sig inkomst genom arbete. l dag-

hemmen få barnen kost, vård och tillsyn mot billig ersättning. När mödrarna äro hemma,

hava de själva hand om sina barn. 1 daghemmen mottagas även barn till föräldrar, som bo

utom änkehemmen. Det första hemmet tillkom år l908 i ett av staden då inköpt landshövdinge-

hus vid Rygatan. Det andra öppnades år l9l6 i en för ändamålet nyuppförd byggnad vid

Uddevallagatan. Hemmen stå under ledning av fattigvårdsdirektören, varjämte fattig-

vårdsstyrelsen bland sina kvinnliga ledamöter utser en inspektris, som har tillsyn över hemmen.

Ä'nkehemmet vid Rygatan inrymmer jämte personalbostäder och daghem l0 för änkor

avsedda lägenheter med rum och kök samt Änkelzemmet vid Bagaregården l3 för änkor avsedda

lägenheter med rum och kök eller kokvrå förutom personalbostäder och daghem.

Inspektris för önkehemmen

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner, Förste assistent & arbetsförmedl., Fru, f. 95; 40.
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Ånkehemmet vid Ry atan

Stat för år 1950: Utgifter 4 .lOO kr.

Föreståndarinna (Ca lZ)

Petersson, lngelöf Maria (Maja), f. 95;

(3l) 32.

En läkare, en lekledarinna (Ce 9), en

kokerska, två inträden och en gärdskarl.

Änkehemmet vid Uddevallagatan

Stat för är 1950: Utgifter 40.097 kr.

Föreståndarinna (Ca lZ)

laggbson, D a g m a r Elvira Aurora, f. 97;

Eri läkare, en lekledarinna (Ce 9), en

kokerska, två biträden och en gärdskarl.

 

Hemmet för änkemän

]ungmansgatan 37. Rt 142203.

Hemmet för änkemän avser att fylla ett behov, motsvarande det för vilket hemmen för

änkor äro tillkomna. Hemmet, som är inrymt i fastigheten jungmansgatan 37, har kommit

till stånd år l9l2 genom donation av fru Caroline Wijk. Det förvaltas av en av fattigvårds-

styrelsen för varje är vald nämnd, bestående av tre ledamöter med två suppleanter, och har,

förutom personalbostäder och daghem, 20 lägenheter, de flesta avsedda för uthyrning till

änkemän med minderåriga barn. Utgifterna för hemmet utöver inkomsterna täckas av dona-

tionsmedlen.

Bruitoutgifler för hemmet under är 1950: l8.500 kr.

Nämnden för änkemanshemmet

Ordförande

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru, f. 95;

suppl. 32, led. 40—, Ordf. 49—.

Övriga ledamöter

Gabrielsson, l.. i l l v 0 r Margareta, Konto-

rist, Fru, f. 23; 48—.

Suppleanter

Ridderstad, Hild u r, Fru, Stadsf., f. 85;

Rinman, Karin, FM., Läroverksadjunkt,

Fru, Stadsf.. f. 90; 40—.

Föreståndarinna (Ca l2)

Zelander, Mary C a j 5 a Dorotea, f. 03; 46.

En läkare, en lekledarinna (Ce 9), en ko-

 Hoff, Gösta Teodor, ]. K., tf. Fattig- kerska, tre biträden. en städerska och en

vårdsdirektör, f. 05; 49—. gärdskarl.

Arbetshem

Genom föreskrift i 5 33 i l9l8 års fattigvårdslag hava landsting och städer, som ej deltaga

i landsting, ålagts att upprätta särskilda arbetshem för omhändertagande av dels i någon

mån arbetsföra behövande, vilka äro i behov av anstaltsvård, men ej lämpligen kunna emot-

tagas eller behållas å ålderdomshem, försörjningshem eller vårdhem, dels ock försörjnings-

pliktiga, vilka jämlikt & 7l i fattigvårdslagen förelagts arbete. Män och kvinnor må ej intages

i samma arbetshem, såvida ej för dem finnas fullständigt skilda avdelningar. Arbetshem skall

stå under ledning av en styrelse, som har att besluta om intagning i hemmet, samt vara för-

sett med av Konungen fastställt reglemente.

Efter fattigvårdslagens ikraftträdande med början av år l9l9 användes till en början en

avdelning av Vårdhemmet Gibraltar såsom provisoriskt arbetshem för män.

År 1925 träffade emellertid fattigvårdsstyrelsen efter bemyndigande av stadsfullmäktige

ett avtal med direktionen för Västergötlands, Bohusläns och Dalslands arbetshemsförbund,

vilket äger Västerga'rdens arbetshem för män i Erikstads socken i Dalsland, varigenom

direktionen ställde 20 platser å arbetshemmet till stadens förfogande. Enligt avtalet skulle

en grundavgift utgå av 547,50 kr. pr är och plats och en dagavgift därutöver av l,25 kr. pr

dag och belagd plats. Nämnda avgifter hava efter stadsfullmäktiges bemyndigande gång efter

annan höjts, och f. n. utgår en grundavgift av kr. 2,25 pr dag och plats och en dagavgift där-

utöver av 3 kr. pr dag och belagd plats. Avtalet gällde till en början från och med den l januari
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l926 till och med den 3l december l935, med rätt likväl för staden att, därest staden under

denna tid nödgades upprätta eget arbetshem för män, frånträda avtalet vid utgången av

det kalenderår, varunder sagda arbetshem trädde i verksamhet. För tiden efter den 3l de-

cember l935 gäller avtalet tillsvidare, dock med rätt för vardera kontrahenten att från-

träda avtalet vid nytt kalenderårs inträde, såvida uppsägning skett tre år förut. Härefter

har staden genom beslut av Kungl. Maj:t den 3l december l925 befriats tillsvidare intill den

l januari l936 från skyldigheten att upprätta arbetshem för män, och sedermera erhållit

fortsatt sådan befrielse senast genom beslut av Kungl. Maj:t den 23 februari l945 tillsvidare

intill utgången av år l949. För tiden därefter har fortsatt befrielse sökts.

' Ett avtal, motsvarande det nämnda, har är l926 träffats mellan staden å ena och Älvs-

borgs läns landsting å andra sidan. varigenom landstinget till stadens förfogande ställt åtta

platser å det av landstinget planerade arbetshemmet för kvinnor i Herrljunga mot en grund-

avgift av 365 kr. pr år och plats och en dagavgift därutöver av l,50 kr. pr dag och be-

lagd plats. Avtalet gällde till en början från och med den i juli 1926 till och med den 30

juni l936. För tiden efter den 30 juni l936 gäller avtalet tillsvidare, dock med rätt för vardera

kontrahenten att frånträda avtalet vid nytt avtalsårsinträde. såvida uppsägning skett tre år

förut. Sådan uppsägning har numera från landstingets sida skett, och avtalet upphör på

grund härav att gälla den l januari l95l. Staden har av Kungl. Maj:t genom beslut den 3

februari l928 befriats tillsvidare intill den l juli l936 från skyldigheten att upprätta arbetshem

för kvinnor och sedermera erhållit fortsatt sådan befrielse, senast genom beslut av Kungl.

Maj:t den 23 februari l945 tillsvidare intill utgången av år l949. De åtta upplåtna platserna

å arbetshemmet, vilket börjat sin verksamhet först under år l928, hava fördelats med tre

närmast för barnavårdsnämndens räkning och de återstående fem närmast för fattigvårds-

styrelsens räkning. Göteborgs stad äger enligt avtalet utse en revisor jämte en suppleant att

tillsammans med av Älvsborgs läns landsting utsedda revisorer deltaga i granskningen av

arbetshemmets räkenskaper och förvaltning. Då beläggningen vid Herrljungahemmet under

de senare åren starkt nedgått, har, efter överenskommelse mellan fattigvårdsstyrelsen och

barnavårdsnämnden, verksamheten vid hemmet under år 1948 nedlagts och landstinget har

istället förbundit sig att under återstående avtalstid genom hemmets styrelse, som alltjämt

fungerar, ställa motsvarande antal vårdplatser till förfogande å Malmöhus och Kristianstads

läns landstings arbetshem i Arrie mot samma avgifter och villkor i övrigt som gäller Herr-

ljungahemmet. För tiden därefter har fortsatt befrielse sökts.

Arbetshemmet för kvinnor i Herrljunga

Revisor Suppleant

Magnusson, Gunhild (Gullan) Lovisa, Kristensson, Hjördis lng-Britt Maria,

Fru, f. 0l; 48—. Fru, f. l4; 48—.

Göteborgs barnavårdsnämnd

Expeditioner: Södra Vägen I B: direktörsexpedition, sekreterareexpedition, avd. för inspek-

tion av fosterbarn och omhändertagna barn, exp. för barnavårdsmannaskap och adaptioner, ka—

mera a avd., avd. för allmänna barnbidrag. Östra Hamngatan 28: avd. för skyddsuppfostran

och samhällsvärd, avd. för förebyggande verksamhet. exp. för mödrahjälp och husmoderssemester.

registratorsexpedition. Expeditionstider, se nedan. Rt (växel) 17 09 20.

Den l januari l926 trädde lagen den 6 juni l924 om samhällets barnavård och ungdoms-

skydd i kraft, vilket betydde en genomgripande förändring i barnavårdsverksamheten. Barna-

vårdsnämnden, som tidigare varit en avdelning inom folkskolestyrelsen och haft att hand-
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lägga ärenden rörande vanartade och i sedligt avseende försummade barn samt fr. o. m.

den l januari l9l8 ärenden angående barnavårdsmannaskap enligt lagen den l4 juni l9l7

om barn utom äktenskap, blev nu en särskild institution med ett högst betydligt utvidgat

verksamhetsområde. Den nya barnavårdsnämnden övertog icke blott den verksamhet, som

bedrivits av den gamla barnavårdsnämnden, utan även vissa uppgifter, som dittills påvilat

hälsovårdsnämnden och fattigvårdsstyrelsen; från hälsovårdsnämnden övertogs dess inspektion

av fosterbarn och från fattigvårdsstyrelsen det arbete, som utförts av dess barnavårdsavdel-

ning. Barnavårdslagen av den 6 juni l924 har sedermera undergått ändringar och tillägg

ett flertal gånger, delvis föranledda av tillkomsten av nya lagar och förordningar beträffande

områden, som stå i nära samband med barnavårdsverksamheten. Som en av de viktigaste

må nämnas lagen av den 3l maj l934. Genom denna lag, som innebar ändring av ett flertal

paragrafer i barnavårdslagen. utsträcktes densamma att avse åtgärder för tillrättaförande

genom skyddsuppfostran och förebyggande åtgärder av personer i åldern l8—Zl år. Samtidigt

erhöll lagens rubrik sin nuvarande lydelse.

Enligt bestämmelserna i lagen om samhällets barnavård och ungdomsskydd har barnavårds-

nämnden att med uppmärksamhet följa de inom kommunen rådande förhållandena i avseende

å barns vård och uppfostran samt noggrant tillse att barn, vilka vistas inom kommunen och

äro i den belägenhet, att det enligt barnavårdslagen ankommer på nämnden att ingripa, bliva

föremål för dess åtgärder. Särskilt åligger det nämnden att taga befattning med misshandlade.

vanvårdade eller för annan fara till sin kroppsliga eller själsliga hälsa utsatta barn samt barn,

som äro vanartade eller i fara att bliva vanartade, ävensom ungdom, som befinnes föra ett

oordentligt, lättjefullt eller sedeslöst liv eller eljest visat svår oart (skyddsuppfostran), att

omhändertaga nödställda, sjuka och värnlösa barn (samhällsvård) samt att öva kontroll över

fosterbarnsvården.

Barnavårdslagen innehåller icke alla de lagbestämmelser, vilka i vidsträckt mening omfatta

hela den samhälleliga verksamhet, som kan innefattas i begreppet samhällets barnavård och

ungdomsskydd. Förutom barnavårdslagen gälla ett flertal andra lagar och författningar

rörande barn och ungdom, vilka reglera barnavårdsnämndens verksamhet. Bland betydelse-

fulla sådana må följande nämnas: Föräldrabalken, som innefattar bestämmelser om äkten-

skaplig börd, barn i äktenskap, barn utom äktenskap, adoption och förmynderskap; lag om

arv, som bl. a. innehåller bestämmelser om utomäktenskapliga barns arvsrätt; lag angående

blodundersökning i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn uto'm äktenskap; lag

om förskottering av underhållsbidrag till barn (bidragsförskott), enligt vilken barn, vars

fader icke fullgör fastställd underhållsskyldighet, äger under vissa förutsättningar av all-

männa medel erhålla förskott å underhållsbidraget. Sådant förskott beviljas av barnavårds-

nämnden. Lag om Särskilda barnbidrag, enligt vilken bidrag av allmänna medel under vissa

förutsättningar utgår till uppehälle och uppfostran av barn. Denna lag kan betraktas som ett

komplement till den allmänna folkpensioneringen. Lag om allmänna barnbidrag enligt vilken

bidrag av allmänna medel utgår med 260 kronor om året till barn, som är svensk medborgare

och bosatt i riket såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran. Genom Kungl. Maj:ts

förordning om mödrahjälp har beretts möjlighet för kvinna, som i anledning av havandeskap

eller barnsbörd är i behov av understöd, att erhålla mödrahjälp av statsmedel.

För handhavandet av nämnden påvilande uppgifter har nämnden fördelat arbetet på tvenne

utskott. Det ena har att förbereda och i vissa fall handlägga ärenden av förutnämnda slag och

det andra att omhänderhava förvaltningen av nämndens barnhem, inackorderingshem och dag-

hem och öva uppsikt över arbetet inom desamma. Dessutom har barnavårdnämnden upp-

dragit åt den s.k. arbetsstugestyrelsen att handhava vissa uppgifter av förebyggande art.
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En delegation, bestående av fyra ledamöter. fungerar som särskild styrelse för barnavårds-

centralerna.

Nämnden består av nio ledamöter och sju suppleanter valda av stadsfullmäktige för fyra år

i sänder. Utav ledamöterna skall en vara ledamot av stadens fattigvårdsstyrelse, en vara

i församlingstjänst inom kommunen anställd ordinarie präst, en vara vid kommunens folk-

skolor eller fortsättningsskolor anställd lärare eller lärarinna eller för kommunen anställd

särskild folkskolinspektör, en läkare och fem för nit och intresse för barn- och ungdoms-

vård kända män och kvinnor. Minst en ledamot skall vara kvinna. Juridisk sakkunskap bör

jämväl vara företrädd inom nämnden. För de obligatoriska ledamöterna utses suppleanter

i motsvarande ställning. Stadsfullmäktige utse därjämte ordförande och vice ordförande bland

de valda ledamöterna för den tid valet avser samt tre revisorer och suppleanter för dem.

Barnavårdsnämndens ordinarie sammanträden hållas första helgfria fredagen i varje månad

kl. lö å barnavårdsnämndens byrå. Dessutom extra sammanträden på ordförandens kallelse.

Kompetenskonflikter emellan fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden avgöras av en

tremannanämnd. bestående av den gemensamma ledamoten i fattigvårdsstyrelsen och barna-

vårdsnämnden samt ytterligare en ledamot från vardera myndigheten.

Under barnavårdsnämnden sorterar nämndens byrå och de under nämnden ställda anstal-

terna. Barnavårdsdirektören är chef för byrån och anstalterna. Dessa anstalter utgöras av

fyra barnhem och två inackorderingshem samt två daghem. Barnhemmen äro Gullbergsbro-

hemmet, spädbarnshem, spädbarnshemmet Solgården, Vidkärrs barnhem, för barn i åldern

l— l6 är, Bö barnhem för barn i åldern 3—6 år, lvarsöergshemmet för pojkar i åldern 12— 18 är

samt Hemmet Fredrique Wohlfahrts stiftelse för flickor huvudsakligen omhändertagna för

skyddsuppfostran.

Barnavårdsnämndens förebyggande verksamhet omfattar bl. &. arbetsstugor, ungdoms-

gårdar och inackorderingshem för pojkar. Ungdomsledarkurser anordnas och de frivilliga

ungdomsorganisationerna erhålla bidrag till sina lokalkostnader o. dyl. En broschyr utgives,

kallad >>Cöteborgsungdomens fritid» och ett föreningsregister har upprättats m. m. Till den

förebyggande verksamheten har för innevarande år anvisats ett anslag av 530.200 kr.

Arbetsstugorna omfatta omkring l60 avdelningar och äro förlagda till olika skollokaler samt

i lokaler inrättade i fastigheter tillhörande Göteborgs bostadsföretags stiftelse. Undervisning

meddelas i trä-, papp- och järnslöjd, varjämte syaftnar och skolkökskurser rn. m. anordnas.

Ungdomsgårdarna äro: Bagaregårdens ungdomsgård, Burås ungdomsgård, Krokängsgården,

Kyrkbyns ungdomsgård, Kålltorps ungdomsgård, Lundby ungdomsgård, Majornas ungdoms-

gård, Studiehemmet Nordgården och ungdomsgården Stora Katrinelund. Verksamheten är

organiserad i små grupper och omfattar tillsammans över 6.000 deltagare. Ungdomsledar-

kursen omfattar föreläsningar med diskussioner, studiegrupper, week-endsamlingar. praktiskt

arbete och samkväm m.m.

Staden är indelad i kretsar, i regel församlingsvis. För varje dylikt område finnes tillsatt ett

ungdomsråd, bestående av tolv ledamöter, med huvudsaklig uppgift att var och en inom sitt

område utöva en allmän uppsikt över och med uppmärksamhet följa sådana förhållanden,

som hava avseende på barn och ungdoms fostran och vård samt till barnavårdsnämnden in-

komma med förslag, vartill verksamheten kan giva anledning. De utgöra även styrelse för den

eller de ungdomsgårdar, som ligga inom rådets verksamhetsområde. För ungdomsråden fin-

nes en centralkommitté som ett centralt organ, och som en samlande enhet för nämndens

förebyggande verksamhet, där en ledamot utses av vardera barnavårdsnämnden, arbetsstuge-

styrelsen och ungdomens samarbetsorganisation. Övriga ledamöter utses av ungdomsråden.

År l942 tillsattes två kuratorer för hjälpskolebarn, en kvinnlig för flickorna och en manlig   
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för pojkarna. Kuratorsverksamheten utökades år l944, då kuratorer tillsattes även för barn i

folkskolan. En kurator är förordnad i varje överläraredistrikt.

Beträffande den barnavårdsverksamhet. som barnavårdscentralema utöva, d. v. s. rådgivning

och övervakning av de späda barnens vård och uppfödning samt inspektion av inom staden

vårdade fosterbarn till uppnådd fem års ålder är staden indelad i 22 distrikt.

Genom beslut av stadsfullmäktige den l7 juni l937 inrättades en befattning såsom barn-

hygieniker hos staden, varvid samtidigt en delegation tillsattes, under vilken barnhygieni-

kern skulle sortera. Delegationen. som utgöres av sex personer, utsedda bland ledamöterna

i hälsovårdsnåmnden, barnavårdsnämnden och allmänna folkskolestyrelsen, två från vardera,

och valda av respektive nämnder och styrelse. återfinnes å sid. l45.

Sedan stadsfullmäktige den 6 mars l94l uppdragit åt barnavårdsnämnden att bilda ett

centralråd för de sammanslutningar, som driva institutioner. där halvöppen barnavård läm-

nas åt barn i förskoleåldern. har ett dylikt råd den l oktober l94l bildats.

Centralrådet är avsett att utgöra en gemensam representation för inom Göteborg verk-

samma sammanslutningar och stiftelser, som driva institutioner för halvöppen barnavård.

Rådet har till uppgift att verka för en ytterligare utveckling av denna barnavårdande verk-

samhet samt tillse, att den bedrives rationellt och med viss likformighet vid olika institu-

tioner. För dessa ändamål åligger det centralrådet: att bedriva upplysningsverksamhet såväl

inom de olika institutionerna som bland allmänheten: att övervaka verksamheten vid de olika

institutionerna samt meddela råd och anvisningar vid bildandet av nya eller utvidgning av

befintliga institutioner bl. a. för ernående av en lämplig fördelning av institutionerna inom

stadsområdet; att yttra sig i frågor rörande anställande eller entledigande av personal samt

i lönefrågor; att föreslå lämplig fördelning av statliga och kommunala anslag mellan de olika

sammanslutningarna och stiftelserna samt att i övrigt söka bereda de i centralrådet repre-

senterade sammanslutningarna och stiftelserna ekonomiskt stöd, där så erfordras.

Centralrådet bildas efter följande grunder. Var och en av de sammanslutningar och stiftelser

av ovannämnda slag, vilka önska bliva representerade i centralrådet, insätter en av densamma

vald representant i centralrådet, dock att sammanslutningar, vilka driva minst fem institu-

tioner skola äga utse två representanter. Stadsfullmäktige och barnavårdsnämnden utse

vardera tre representanter i centralrådet, vilka samtliga jämväl äro ledamöter av centralrådets

arbetsutskott. Arbetsutskottet består av ll ledamöter. Vart och ett av stadens barn- och

ungdomsråd insätter en representant i centralrådet. Samtliga ledamöter utses för två år.

Stadens barnhygieniker är självskriven ledamot av centralrådet.

För bestridande av centralrådets omkostnader under år l 950 ha stadsfullmäktige beviljat

ett anslag på 3.500 kr.

lämlikt Kungl. Maj:ts kungörelse den 3l maj l946 förordnades, att för varje landstingsom-

råde och stad, som ej deltager i landsting, skall finnas en husmoderssemesiernåmnd. Hus-

moderssemesternämnd har att aktgiva på husmoderssemesterverksamhetens tillstånd och

behov samt vidtaga de åtgärder, som befinnas lämpliga för denna verksamhets vidare ut—

veckling. Nämnden skall utöva tillsyn över att uttagningen av gäster till sådana semesterhem

för husmödrar, som av socialstyrelsen bemyndigats medgiva gäster och personal avgiftsfria

resor eller åtnjuta driftbidrag från det allmänna, sker med hänsyn till gästernas rekreations-

behov och sociala förhållanden.

Landsting och stad, som ej deltager i landsting, må antingen inrätta särskild husmoders-

semesternämnd eller uppdraga åt annat landstingets eller stadens organ att vara sådan nämnd.

Stadsfullmäktige beslöto den 23 januari l947 att uppdraga åt barnavårdsnämnden att tills-

vidare, till dess annorlunda av stadsfullmäktige beslötes, här i staden handhava jämlikt Kungl.
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kungörelsen den 3l maj l946 angående husmoderssemesternämnder på dylik nämnd ankom-

mande uppgifter.

Sta! för år 1950: Utgifter 7.603.288 kr., inkomster l.7l9.l l2 kr., därav statsbidrag till

bidragsförskott 258.750 kr. samt bidrag av staten, andra kommuner och enskilda för vård

m. m. l.336.3l2 kr.. anslag å skattestat 5.884.l76 kr.

Författningar m. m. Lagen den 6 juni l924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd med

senare vidtagna ändringar, Lagen den l4 juni l9l7 om förbud för vissa underhållsskyldiga

att avflytta från riket. Lagen den l9 juni l9l9 om fri rättegångLagen den 6 juni l924 inne-

fattande bestämmelser om förfarandet i brottmål rörande vissa minderåriga. Kungl. Maj:ts

kungörelse den 25 november l927 om efterlysning av vissa underhållsskyldiga. Lagen den 8

juni l928 om arv. Kungl. Maj:ts förordning den ll juni l937 om mödrahjälp. Lagen den

22 juni l939 om villkorlig dom. Lagen den 22 juni l939 om särskild förundersökning i brott-

mål. l_.agen den ll juni l943 om förskottering av underhållsbidrag till barn med senare vid-

tagna ändringar. l_.agen den l9 maj l944 om eftergift av åtal mot vissa underåriga. Kungl.

Maj:ts kungörelse den 3l maj l946 angående husmoderssemesternämnder. Lagen den 26 juni

l947 om allmänna barnbidrag. Lagen den 26 juli l947 om särskilda barnbidrag till änkors

och invaliders m. fl. barn. Föräldrabalken den l0 juni l949. Lagen den l0 juni l949 angående

blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.

Dessutom finnas ett flertal andra lagar och författningar, vilka beröra barnavårdsnämndens

verksamhet. Kungl. Maj:ts kungörelse den 23 november l9l 7 angående föreskrifter om barna-

vårdsmans verksamhet och tillsynen dårå.

Ordförande

Ivarsson, F ra n s Reinhold, Överlärare,

?. 97; suppl. 38, led. 43—50, Ordf. 46——.

Stubelius, A r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 50—53.

Gedda, Sven E r i k Emanuel. M. L., Barn-

hygieniker o. skolöverläkare, f. 96; 43—53.

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör, Stadsf,

Vice ordförande

Andersson, lnga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf., f. 08; led. 45—5l, v. Ordf. 50—.

Övriga ledamöter

Haårössgrå, Lilly Linnéa, Fru. f. 13; (48)

Rosengren, Herder Albin. Kyrkoherde.

f. 86; (42) 49—53. _ _

Åkerrén, Olof Y n g v e Carl, M. D., Over—

läkare, f. 95; 45—53.

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, f. d. Polis-

konstapel, f. 90; 33—53.

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Folkskolin-

ågektör, f. 92; led. 40—5l, Suppl. f. kassaf.

Wallén, Nils Erik Gustav, F. D., Rektor,

f. 9l; led. 44—53, Kassaf. 46—.

Westerberg, ] e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; (32) 46—5l.

Suppleanter

Månsson, R n t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru, f. 95;

led. 38—49, suppl. 27—37, 50—53.

Eklund, Uno Ragnar Emanuel, Kommi-

nister. f. 06; 49—53.  

f. 93; 42—53.

Asklund, Anny (A n n i k a), Fru, Stadsf.,

f. 94; 50—53.

Levén, C u n n a r Edvard, Komminister,

i. Gl; 50—51.

Revisorer

Lufndlcriåå, Erik Gustaf August, Kassör,

Rosendvist, A x e l Teodor, Metallarbetare,

f. 93; 50—.

Kenneth, Fritz Ar n old, Affärsbiträde,

f. l0; 50—.

Suppleanter

Gifimliåarååon, Karl Erik, Brevhärare,

Hedlund, K n u t lvar Vilhelm, Förste vakt-

mästare, f. l3; 50 —.

Hermansson, S i g n e Gunborg Teresia,

Kontorist, f. l3; 50—.

Sekreterare (Ca 27)

Wikander, Sven Otto Wilhelm, ]. K.,

f. l6; 48.
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Barnavårdsnämndens arbetsfördelning

Första utskottet

Ledamöter

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Uverlärare,

f. 97; led. 43—, Ordf. 46—.

Fredman, A n d e rs Gustaf, f. d. Polis-

konstapel, f. 90; led. 39—, |). Ordf. 40—.

Westerberg, ] e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 46—.

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

f. 86; (4l) 48—.

Hansson, Lil l y Linnéa, Fru, f. l3; 48—.

Suppleanter

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör, Stadsf,

f. 93; 46—.

Eklund, Uno Ragnar Emanuel, Kommi-

nister, f. 06; 49—.

Asklund, Anny (A n n i k a), Fru, Stadsf,

f. 94; 50—.

Stubelius, A r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 50—.

Andra utskottet

Ledamöter

Wallén, Nils Erik Gustav, F. D., Rektor,

f. 9l; led. 44—, Ordf. 46—.

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Överlärare,

f. 97; led. 46——, v. Ordf. 46—.

Fredriksson, Vi k t o r Adolf, Folkskolin-

spektör, f. 92: 40—.

Åkerrén, Olof Y n g v e Carl, M. D., Uver-

läkare, f. 95; 45—.

Andersson, Inga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf, f. 08; 46—.  

Suppleanter

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assxstent å länsarbetsn., Fru, f. 95;
led. 42—- , suppl. 50—.

Olfjelgtånd, Truls S t e fa n, Redaktör, Stadsf,

Gedda, Sven E ri k Emanuel, M. l..., Barn-
hygieniker o. skolöverläkare, f. 96; 43—.

Tremannanämnden

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, f. d., Polis-

konstapel. f. 90; 46— (utsedd av barna-

vårdsnämnden).

Lind, E i n a r Alexius, Syssloman, Stadsf,

f. 98; 47— (utsedd av fattigvårdsstyrel-

sen).

Hansson, L i l l y Linnéa, Fru, f. l3; 50—,

(självskriven såsom ledamot av såväl barna-

vårdsnämnden som fattigvårdsstyrelsen.)

Arbetsstugestyrelsen

Fredman, A n d e rs Gustaf, f. d. Polis-

konstapel, f. 90; led. 35—, Ordf. 38—.

Fredriksson, Vikto r Adolf, Folkskol-

inspektör, f. 92; led. 45—, v. Ordf. 47—.

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör, Stadsf,

f. 93; 46—.

Stubelius, A r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 50—.

Barnavårdsnämndens byrå

Södra Vägen I B och Östra Hamngatan 28. Expeditionslid kl. 9—14. RI (växel) 17 09 20.

Barnavårdsnämndens byrå fungerar som nämndens utredande och verkställande organ-
Den är uppdelad på följande avdelningar, nämligen direktörsexpeditionen, sekreterareexpe-
ditionen, avdelningen för skyddsuppfostran och samhällsvård, avdelningen för förebyggande
verksamhet, avdelningen för inspektion av fosterbarn och omhändertagna barn, avdelningen
för barnavårdsmannaärenden och mödrahjälp, kamerala avdelningen och avdelningen för
allmänna barnbidrag.

Stat för år 1950 : Byråns samtliga utgifter, inberäknat utgifter för utackorderingen, foster-
barns- och spädbarnskontrollen, uppgå till l.969.472 kr.

Direktörsexpeditionen

Södra Väger: I B. Expeditionstid kl. 9—14.

RI (växel) 1709 20.

Barnavårdsdire/ztör (Ch lö)

Mottagningstid kl. 10—12.

Hedqvist, G U 3 t a f Erik Adolf Robert,

]. K., f. Ul; 39.

Byråassisten! (Ca Zl)

Gustafsson, K a r l-G u s t a f, f. 07; 45.

Första kontorsbiiräde (Ca l3)

Levinsson, M a j k e n Eleonora, Fru, f. l4;

(39) 43.
'

Ett första skrivbitråde (Ca 8).
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Registratorsexpeditionen

Östra Hamngatan 28.

Registrator (Ca l9)

Torkilson, Folke Lennart, f. ll; 48.

Första kontorsbiträde (Ca l3)

Sellgren, A 3 t rid Maria, f. 06; 46.

Två första skrivbitråden (Ca 8) och två

Sekreterareexpeditionen

Södra Väger: IB. Expeditionstid kl. 9—14.

Rt (växel) 170920.

Sekreterare (Ca 27)

Wikander, S v e n Otto Wilhelm. ]. K..

f. lö; 48.

Ett första skrivbiträde (Ce 7) och ett skriv-

skrtvbiträden (Cg 3). biträde (Ce 5).

Avdelningen för skyddsuppfostran och sambällsvård

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 9—14. Rt (växel) ] 7 09 20.

Denna avdelning ombesörier de åligganden och utredningar, som enligt föreskrifterna i

barnavårdslagen påvilar barnavårdsnämnden beträffande skyddsuppfostran och samhällsvård

och därmed sammanhängande frågor. Övervägande antalet övervakningar handhavas av

denna avdelnings tjänstemän. Under denna avdelning sorterar jämväl kuratorsverksamheten

 

vid folkskolorna.

Avdelningschef (Ca 20)

Kihlnlan, N a e mi Maria, ). K.. f. 04; 45.

Assistenter (Ca l7)

Högmark, Hanna Elisabet (E l l a). D. 5. l.,

f. 05; 44.

Öhman, l n g r i d Elisabeth. D.S.l., f. l5; 45.

Sellberg, Ra g na, D.S.l., Fru, f. l9; 46.

Svensson, K a rl-E r i k, f. H: 48.

Assistenter (Ca l 6)

Simfors, F ol k e Daniel, Diakon. f. l l; 48.

Welander, lngrid, D.S.l., Fru, f. 13;

(46) 50.

Assistenter (Ce l 5)

Östlund, lda M a r g a r e t a, D. 5. l., Fru,

f. Zl; 46.

Jansson, Johan A rvid, f. 08; 48.

Hanson, Knut Gösta, D.S.l., f. Zl; 49.

En vakant.

Kontorist (Ca l3)

Lidbén, K e r s t i n, Fru, f. l7; 46.

Ett första skrivåitråde (Ca 8) och två skriv-

biträden (Ce 5). 
Avdelning för förebyggande verksamhet

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 9—14. Rt (växel) l 7 09 20.

Under avdelningen lyder den av ungdomsråden bedrivna verksamheten, som är förlagd

till ungdomsgårdar och andra fritidslokaler. Nämndens arbetsstugeverksamhet är inordnad

under denna avdelning, som även är sekretariat för centralkommittén för ungdomsråden

och verkställer av kommittén fattade beslut. Avdelningen tager initiativ till och handlägger

ärenden rörande nya ungdomsgårdar, fritidslokaler, ungdomsledarkurser m. m.

Ungdomsleonsulerzt (Ca 20) Dessutom ett skrivbitröde (Cg 3).

Mottagningsttd It)—13. ntralkommittén för ungdomsråden, ung-

Andersson, Ki c ll Alexander, f. 22; (49) 50. domsråden och ungdomsgårdarna (se nedan).

Avdelningen för inspektion av fosterbarn och omhänder-

tagna barn

Södra Vägen 18. Expeditionstid kl. 9—14. Rt (växel) 17 09 20.

Avdelningen utövar inspektion av fosterbarn, varmed avses såväl de av barnavårdsnämnden

till enskilda barnhem eller fosterhem överlämnade barnen, vilka omhändertagits för samhälls-

vård eller skyddsuppfostran, som de barn. som jämlikt 49 % barnavårdslagen l mom. vistas

hos annan än föräldrarna eller särskilt förordnad förmyndare, vilken har vårdnaden om barnet.  
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Därjämte åligger det avdelningen att föra anteckningar angående de barn och ungdomar,

som efter barnavårdsnämndens omhändertagande överlämnats till nämndens egna upptag—

ningshem eller till vissa enskilda barnhem. Beträffande dessa barn och ungdomar har av-

delningen att noga tillse, om och när en förändring i de omhändertagnas vård bör äga rum.

Avdelningen mottager och handlägger förfrågningar från anstalter, då fråga är om vårdens

upphörande av därstädes intagna. Vid anskaffandet och utväliandet av lämpliga fosterhem

för barn, som skola utackorderas, åligger det avdelningen att inhämta noggranna och till-

förlitliga uppgifter om det föreslagna fosterhemmets beskaffenhet och fosterföräldrarnas

kvalifikationer för den ifrågasatta uppgiften.

Avdelningschef (Ca 20) Barnz'nspektriser (Ca l4)

Ullman, H a r al d Leonard, f. 92; (22) 45. . Winther H i ! d a Amalia. & 91: 26.
Jansson, Augusta M a r g a r e t a, D.S. l.,

Reseinspektö'ef (Ca lö) Wahlström, Ge mud Lydia Elisabeth,

Eltelin, E st e r Axelina, f. 97: 28. f. l6; 49.

Gillberg, Nanna-Brita Margit, D. 5. l., Barninspektns (Ce 13)

f' 03” 33 Ceåesrlioo? 522140eig Gertrud Margareta,

Resetnspektör (Ce l5) Ett första skrivbiträde (Ce 7) och ett skriv- Olausson, ln g rid Margareta, f. l6; 50. biträde (Ce 5.)

Avdelningen för barnavårdsmannaskap, adaptioner, mödra-

biälp och busmoderssemester

Södra Vågen I B och Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 9—14. RI (växel) 17 0920.

Denna avdelning tillkommer'det närmare handhavandet av de uppgifter, som innefattas

i föräldrabalken den ll) juni l949, som trädde i kraft den l januari l950, och kungl. kungörelsen

angående föreskrifter om barnavårdsmans verksamhet och tillsynen därå. Under denna av-

delning sorterar jämväl de arbetsuppgifter, som det tillkommer barnavårdsnämnden att hand-

lägga enligt förordningen om mödrahiälp den ll iuni l937 och Kungl. Maizts kungörelse

den 3l mai l946 angående husmoderssemester.

S " d V" ] B Borssén, G u d r u n Helena, f. 97; 43.

0 ra & ge n Engström, S i g r i d lngeborg, Fru, Stadsf,

Avdelningschef (Ca Zl) f. 97; 45.

Mottagningstid kl. 9—12, fredagar även Hultgren,ElsaAlbertina, D. S. i., f.;07 45.

kl. 17—18. Crc>7nander, Margit, D. S i Fru, f. lZ;

Nilsson, E ri & i. 88' (33) 36. Sundell,er git Margareta, f. 08; 47.

Assistent (Ca l7) Persson, Ott o Enar, Diakon,f.15;50.

Bonge, N an cy Linnea, f. 96; (27) 45. Barnavårdsmän (Ce ' 5)

Barnavårdsmän (Ca l6) Fridén, A strid Gunborg, f. H; 45.

Nilsson, M & rg ; t Valborg, Fru, %g”; 39_ Holzbacker, Alma Maria Birgitta (M a i-

Åugzell, HildurMaria, f. 9l; Britt) Fru,f lZ; 46

 
Fridén, Kari n Valborg, ( 03939901ssou, Brita Marga reta, f. l8; 46.

Berg, Lilli lngeborg, f. 97;3 Ekeroth Aina Fru, f- l4; 47.

Kraus, lrma, D. 5 l f lZ 3(40) 41 Scböntbal, Sylvia, F. K, Fru, f. l4; 48.

Källman, Joseph R ola n d Gustaf, Kap- Svenson, P er-Er! k ( l3; 48.

ten ( 07; (38) 4] Stoner, H] ö r di s Marianiic, D.S.l., Fru,

Humana”, Barbro Gertrud Elizabeth, f- 22: 49.

D. 5. l., f. ll; (38) 4l. Fem barnavårdmän (arvode).
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Östra Hamngatan 28 Assistenter (CglO)

Avdelningsföreståndarinna för mödra- Esaias"? Hedwg I r é " e' l' 2]; 49'

hjälp och husmoderssemester (Ca 16) '

Stfnägös, Alba Berna Marie-Louise. Kassörska (Ca 13)

' ' ' Hartlnan, lngrid Maria (M a j a) Elisabet,

Assistenter (Ca l3) f— lll; 45.

Carlsson, l-l e l vi lngegerd, Fru, f. lf); 45. En kontorist (Ca l3), fem första skrivbi-

Wallsten, Kristina (K e r s t i n) Augusta tråden (2 Ca 8, l Ce 7, 2 Cg 5) och ett skriv-

Karolina, Fru, f. l4; 49. biträde (Cg 3). 
Kamerala avdelningen

Södra Vägen i B. Expeditionstid kl. 9—14. Rt (växel) I 7 09 20.

Kamerala avdelningen handlägger ekonomiska angelägenheter angående nämnden och den-

samma underlydande anstalter och handhar nämndens kassaverksamhet och bokföring samt

verkställer inköp. Avdelningen emottager och utbetalar avtalat underhållsbidrag för barn.

Dessutom ombesörjer avdelningen utkrävande av ersättningar från staten och främmande

kommuner samt verkställer utredningar rörande krav på vårdersättningar, som inkomma

från andra kommuner.

Avdelningen har att av enskilda försörjningspliktiga söka utfå ersättning för kostnader.

som nämnden fått vidkännas för lämnad vård och utgivna bidragsförskott. l detta syfte skall

avdelningen, där så erfordras, träffa avtal med underhållsskyldig om ersättningsbelopp.

Om särskilda åtgärder såsom införsel, utmätning, arbetsföreläggande, visa sig nödvändiga

för bidragets indrivande. skall avdelningen vidtaga dylika åtgärder. Därjämte har avdelningen

att ingiva ansökning till statsverket om gottgörelse för utgivna bidragsförskott.

Avdelningen handlägger även ärenden jämlikt lagen den ll juni l943 om förskottering'

av underhållsbidrag till barn (bidragsförskottslag).

Kontorscltef (Ca Zl) Avdelningsföreståndare (Ca 20)

Pehrsson, Gustaf H a r ry. f. 02; (34) 36. Blidsten, N ils Erik, l- 95; 47—

Kontorsskrivare (Ca l5)

Kammarskrivare (Ca 17) Hallén, Pe. Allan Rudolf, Diakon, f. 10; 48.

Löfsten, Oscar C 6 r a n Harry, f. 02; 49. Hultén, C a r l-A x 6 l, f. 24; 49-

Två kontorister (Cg lO), ett första skriv-'

Kontorsskrivare (Ca l5) biträde (Cg 5) och ett skrivbiträcle (Ce 5).

Bunge, Göta Selma Lovisa, f. 02; 43.

 

Förste kontorsskrivare (Ca l5)

 

Förste kontorsskrivare (Ca l5) Vakant.

Sjöstedt, Gustaf Fredrik, f. l8; 49. Första kontorsbiträde (Ca l3)

Ekman, Ka rin Elisabet, Fru, f. 06; 43.

Kassör (Ca l4) Två skrivbiträden (Ce 5, Cg 3).

Ljungqvist, Eleonore (Ell M dl .

f. 98; (28) 40. a) ag & ena Vaktmästare (Ca ll)

Två kontorister (Ca l3), tre kontorsbiträden Flodin, K a rl G u 5 t a V Clarence, f' 26; 48'

(2 Ca l l, l Ce H)) och ett skrivbiträde (Cg 3). gVåCtelgonister (Cg 5, Cg 3), en kontors-

va ! g .   
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Avdelningen för allmänna barnbidrag

Södra VägenlB. Expeditionstid kl. 9—14. Rt( växel) ] 7 09 20 samt 13 0292, 13 02 93.

Avdelningen handlägger ärenden om allmänna barnbidrag jämlikt lagen den 26 juli l947.

Kammarskriuare (Ce lö) Dessutom två kontorsbiträden (Cg 8),

Hansson, Karl Oskar Le nnart, f. l5; 49. blå första skrivbiträden (CC 7» Cg 5)» tVå

Andre assistent (Ce lZ) Skrivbif'äde" (Cg 3)-

Nordqvist, B ri ta, i. 23; 49.

Under barnavårdsnämnden lydande barnhem, inackorderingshem

och daghem

Expedition Södra Vägen ! B. Rt (växel) 1709 20.

Syssloman (Ca Zl) Dessutom ett kontorsbiträde (Cg 8).

Scherlin, _lohn Er i k, f. B; (48) 49.

Gullbergsbrohemmet

Gullbergsbrohemmet, som är ett hem för späda barn, öppnades år l9l0 och sorterade under

fattigvårdsstyrelsen t. o. m. är l925. Å hemmet finnas 24 platser för späda barn med mödrar

och 52 platser för fosterbarn.

5th för år 1950: Bruttoutgifter 239.900 kr.

Föreståndarinna (Ca l5) Vaktmästare (Ca l3)

R! 150570- 5 ,N'l H'l f.17;46.
Larsson, ln c 2 Dagmar, f. 95; 34. ”"s”" * S , ”"m"; _

A (1 . .. Dessutom en koksforestandarmna (Ca l0),

” elnmgsskoterska (Ca lZ) två första öarnsköterskorättabarnsköterskor,en

Kärrstedt, Stella B 0 r g h i l d, f. 20; 49. tvättföreständcrska, en kokerska, fem biträder:

Lä are och M elever.

Faxén, Nils, M. D.. Överläkare, f. 97;

(42) 47.

Spädbarnshemmet Solgården

Snäckoägen lZ. Rt 14 60 09.

Den 26 januari l950 beslöto stadsfullmäktige godkänna barnavårdsnämndens beslut att från

och med l juli l948 provisoriskt övertaga den av stiftelsen spädbarnshemmet Solgården be-

drivna verksamheten samt att uppdraga åt nämnden att även framdeles och tills vidare be-

driva denna verksamhet.

Hemmet förfogar över l3 platser för späda barn.

Stat för år 1950: Bruttoutgifter 50.430 kr.

Föreståndarinna (Ca lZ) Dessutom en första barnsköterska, en bam-

Vakant. Sköterska, en kokerska och tre biträden.

Vidkärrs barnhem

Då de barnhem — Majornas barnhem och Adolfsbergs barnhem _ som barnavårds-

nämnden för sin verksamhet förfogade över, visat sig vara både otidsenliga och otill—

räckliga. vidtog nämnden år l927 förberedande åtgärder för att få till stånd ett nytt, fullt

tidsenligt och rymligt upptagningshem för barn. Efter förslag av en för ändamålet tillsatt bered-

ning beslöto stadsfullmäktige att å Vidkärr uppföra ett nytt tidsenligt barnhem för barn

i åldern ett till l6 år med l76 platser förutom en isoleringsavdelning med 24 platser. Bam-

hemmet är uppfört enligt paviljongsystem med inalles 10 paviljonger, varav en för administra-

 

 



 

270 Vidkärrs barnhem. Bö barnhem. lvarsbergshemmet.

 

tion, en för ekonomi och en för isolering. Sedan hemmet den l9 november l935 invigts,

överflyttades barnen från Majornas och Adolfsbergs barnhem till det nya hemmet.

Stat för år 1950: Bruttoutgifterna för hemmet uppgå till 602.300 kr., vartill kommer ränta

å byggnaders och inventariers bokförda värde.

 

Föreståndarinna (Ca l7) Läkare

Iobannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef,

R* 256105 M. L., Distriktsläkare. (. 91; (24) 35.

Rosén, Anna Birgitta (A n n a-B r i t a), Vaktmästare (Ca 13)

ll; 50- Andersson, Dan Sa r r y Vilgot, f. l4; 47.

Dessutom en andre maskinist (Ca l4), två

Åvdelnfngssköterskor (Ca lZ) eldare, en vaktmästare (Ce l2), fyra framträd-

_ gårdslärarinnor (Ce IO). sju första barnsköters-

Andersson, M 31 Helena, l- Zl; 50- kor, 23 barnsköterskor. en käksföreståndarin-

Hansson, Gunvor Aina S t i n a, f. 20; 50. nu (Ca l0), två kokerskor, en sömmerska, en

maskintvätterska, l7 biträder) och M elever.

Bö barnhem

Under år l947 tecknades kontrakt mellan styrelsen för Göteborgs stads barnhus och Göte-

borgs barnavårdsnämnd om förhyrande av styrelsens fastighet å Böö herrgård för barnhems-

ändamål. Barnhemmet är ett upptagningshem för 30 barn i åldern 3—6 år. Sedan erforderliga

reparationer utförts, togs hemmet i bruk på våren år l948.

5th för år 1950-: Bruttoutgifter l24.7l0 kr.

Läkare

Ahlin, Paul T 0 r e Walfrid, M. l..., f. l l; 48.

Dessutom två barnträdgårdslärarinnor

(Ce l0), fem barnsköterskor, en kokerska och

fyra biträden.

Föreståndarinna (Ca l3)

Cederberg, Ester B a r b r 0 Margareta,

f. 17; 49

 

 

lvarsbergshemmet

Färjenäs. Rt 22 77 5l.

Då lagen av den 6 juni l924 trädde i kraft den l januari l926 övertog barnavårdsnämnden

den barnhemsverksamhet, som tidigare handhafts av folkskolestyrelsen i fastigheten Fjärde

Långgatan 7 under benämningen Göteborgs folkskolors barnhem. Från sistnämnda tidpunkt

ändrades skolans och hemmets namn till barnavårdsnämndens skolhem. Skolundervisningen

därstädes åvilade alltjämt folkskolestyrelsen. Sedan barnavårdsnämnden i skrivelse till drätsel—

kammaren hemställt att få förfoga över lvarsbergshemmets byggnader för att dit överflytta

verksamheten vid skolhemmet. beslutade stadsfullmäktige den l2 juni l947 att bevilja anslag

till omändringsarbeten och driftkostnader för nämnda ändamål. lvarsbergshemmet har plats

för 30 elever och cmottager pojkar i åldern l2—l8 år. Vistelsetiden är högst tre månader.

Liksom tidigare vid barnavårdsnämndens skolhem meddelas skolundervisning vid lvars-

bergshemmet genom folkskolestyrelsens försorg. Vid hemmet är dessutom anordnad kvälls-

undervisning i metall- och träslöjd.

Hemmet öppnades i mars l948.

Stat för är 1950: Bruttoutgiftcr l22.400 kr.

.. . Husmoder (Ca l0)

P(?m'amfe (Ca 20) Johansson, M a ; a Berta Mathilda, i. 13; 43.
Persson, Erik B e r t i l, Diakon, f. l3; 47. Vaktmästare (Ca l3)

__ Norberg, Karl Arne Roland, f. l5; 49.

Lakare Dessutom en vaktmästare (Ce lZ), en

Vakant. kokerska och tre biträden.  
 



 

 

 

 

Fredrique Wohlfarts stiftelse. lnackorderingshem för pojkar 27l

 

Hemmet Fredrique Wohlfahrts stiftelse

Lilla Torp, Örgryte. Rt 165594.

l skrivelse av den 3 oktober l930 hemställde barnavårdsnämnden hos stadsfullmäktige

att i stadens fastighet Lilla Torp i Örgryte få inrätta ett hem för flickor med benämning

Fredrique Wohlfahrts stiftelse och att för driften av detta hem få använda ”lm av den för

donationen Fredrique Wohlfahrts stiftelse behållna årliga ränteavkastningen. Sedan drätselkam-

maren tillstyrkt framställningen. beslöto stadsfullmäktige den 4 juni l93l bifalla densamma.

Hemmet är i första hand avsett att vara ett observations- och upptagningshem för sådana

flickor, som omhändertagits för skyddsuppfostran och vilka antingen på grund av bristande

utrymme i ungdomsvårdsskoloma eller på grund av behov av läkarevård måste vänta på att

bli intagna i ungdomsvårdsskola. Men även i andra fall är hemmet avsett att lämna vård, då

barnavårdsnämnden ser sig nödsakad att skilja en flicka från hennes hem, utan att hon därför

med nödvändighet behöver överlämnas till ungdomsvårdsskola.

Sedan fastigheten efter en del reparations- och omändringsarbeten iordningställts för sitt

ändamål, öppnades hemmet den l november l93l. Redan dessförinnan hade emellertid

hemmet provisoriskt börjat sin verksamhet. Som styrelse för hemmet fungerar barnavårds-

nämndens andra utskott.

l hemmet finnas l5 platser.

Stat för är 1950: Bruttoutgifter 54.590 kr.

Läkare

Föreståndarinna (Ca l3) Bauer, Hilda Maria Amalia Elisabet,

Cronzell, lnga Alma Axelia, f. 15; 47. M- L" Fm» & '0=49-
Dessutom en kokerska, en kandaröetslära-

rinna och två biträden.

Barnavårdsnämndens inackorderingshem för pojkar

Kusttorget 30. Rt 14 24 IO. Ramsäterhemmet, Hallegatan 4. Rt 22 49 38.

Ändamålet med denna inackorderingsverksamhet skall vara att hjälpa sådana pojkar, före-

trädesvis i åldern omkring l5—l8 år, som äga förmåga att deltaga i förvärvsarbete och som

även i övrigt synas kunna anpassa sig efter samhällets krav, men vilkas utveckling i god

riktning försvåras genom t. ex. mindre goda hemförhållanden eller otillräckligt stöd från

föräldrar och anförvanter. lden mån pojkarna icke redan ha förvärvsarbete skola de förhjälpas

till sådant och under vistelsen i hemmet fostras till goda vanor genom ett rätt användande

av fritid och arbetsförtjänst. lnackorderingsavgiften är fastställd till 75—90 kronor för månad.

l förhållande till arbetsförtjänstens storlek skola pojkarna själva bidraga till sin inackorde-

ringskostnad. Hemmet vid Kusttorget öppnades den 27 november l944. Platsantalet där

är nu l2. Ramsäterhemmet, som öppnades den l mars l946, har 20 platser.

Stat för är 1950: För hemmet & Kusttorget 30: Utgifter 5l.0l0 kr., inkomster l2.000 kr.,

erforderligt anslag 39.0l0 kr. För Ramsäterlzemrnet: Utgifter 60.790 kr., inkomster 22.000 kr.,

erforderligt anslag 38.790 kr.

Kusttorget 30. Rt 14 24 10. Ramsäterlzemmet, Hallegatan 4. Rt 22 49 38.

Föreståndare (arvode) Föreståndare (arvode)

- Skarin, L a r 5 E r i k, Förste assistent å
Svensson, K & Y l-E ! I k Malkom, f. få; 48. lånsarbetsn., £ l l; 46.

Husmoder (arvode) Husmoder (arvode)

Svensson, D a g a Karin Linnéa, f. B; 48. Skarin, M ä r t a Ingegerd, Fru, f. l3; 46.

Dessutom en kokerska och två biträden. Dessutom en kokerska och två biträden.
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Barnavårdsnämndens daghem för småbarn

Från och med l januari l949 har barnavårdsnämnden övertagit den verksamhet, som före-

ningen Daghem för småbarn bedrivit sedan den l oktober l938. Dessförinnan hade verk-

samheten stått under ledning av föreningen Spädbarnskrubborna. Verksamheten omfattar

två daghem och är avsedd för barn upptill leg års ålder. Barnavårdsnämnden har för sin

halvöppna barnavård utsett en särskild delegation.

Stat för år 1950: Utgifter 95.564 kr., inkomster 27.620 kr., erforderligt anslag 67.944 kr.

Delegation

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Dverlärare,

f. 97; led. 49—, Ordf. 49——.

Wallén, Nils E r i k Gustav. F. D., Rektor,

f. 9l; led. 49—. v. Ordf. 49—.

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Folkskolin-

spektör. f. 92; 49—.

Oljelund, Truls Stefan, Redaktör, Stadsf,

f. 93; 49—.

Andersson, lnga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf, f. 08; 49—.

Delegation för barnavårdscentralema

Åkerrén, Olof Yngve Carl, M. D., Över-

läkare, f. 95; led. 46-, Ordf. 46—.

Lind, Cu n n a r Olof, M. l..., Prakt. läkare,

f. 85; led. 46—, o. Ordf. Ålö—'.

ivarsson, F r a n s Reinhold, Dverlärare,

f. 97; 46—.

Andersson, inga Teresia (Terese), Fru,

Stadsf., f. 08; 46—.

 

Föreståndarinna för barnavårds-

centralerna (Ca l7)

Rt (växel) 1709 20.

Ahlström, C e r d a Maria, f. (H; (26) 46.

Barnavårdscentral nr 1

Annedal, Änggården, Guldheden och Landala

höjdområde. Mottagning d barnsjukhuset varje

torsdag kl. 9—10 samt första och tredje tis-

dagen i månaden kl. 9—10. Rt (växel) 1726 00.

Läkare

Åkerrén, Olof Y n g v e Carl, M. D., Över-

läkare, f. 95; 47.

Sköterska (Ca l3)

Algotsson, Karin lda Elisabet, f. l9;

Barnavårdscentral nr 2

]ohanneberg och Fredriksdal. Mottagning

Eklandagatan 62, onsdagar kl. l3—l4.

Rt sköterskan kl. 9—10 16 74 26.  

Daghem I

Linnégatan 32 A. Rt 148141.

Föreståndarinna (Ca ll)

Frginäi lågdvig Maria (M aj a) Vilhelmina,

Dessutom fyra barnsköterskor och en ko-

kers a.

' Daghem II

Bläsgatan 4. Rt 14 22 05.

Föreståndarinna (Ca ll)

Johansson, B e r t a Cudiva, f. 89; 29.

Dessutom fyra barnsköterskor och en ko-

kerska.

Läkare

Lagergren, Elsa Matilda, M. L.. Prakt.

läkare, f. 90; 30.

Sköterska (Ca l3)

Olsson, Elisabeth (Lisa), f. 94; 3l.

Barnavårdscentral nr 3

Kålltorp. Mottagning Kålltorpsskolan, mån-

dagar kl 175—16. Rt sköterskan kl. 9—10

25 58 30.

Läkare

Wendt, Johan Sigurd. M. L., Prakt.

läkare, f. 09; 46.

Sköterska (Ca l3)

Horney, E l s a Maria Charlotta, f. 03; 28.

Barnavårdscentral nr 4

Kungsladugård. Mottagning i ungdomsgården

Carl johansgatan 90, tisdagar kl. 12,30—

l3,30. Rt sköterskan kl. 9—10 l42169.

Läkare

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.

läkare, f. 94; 27.

Sköterska (Ca l3)

Enqvist, l'l ild u r Amalia, f. 90; 26.
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Barnavårdscentral nr 5

Masthugget och del av Oscar Fredriks försam-

ling. Mottagning Församlingshyddan. Fjäll-

gatan 15, onsdagar kl. 12—13 samt varannan

tisdag kl. 1430—1530. Rt sköterskan kl. 9—10

14 42 18.

Läkare

Lind, C u n n a r Olof, M. l..., Prakt. läkare,

f. 85; Zl.

Sköterska (Ca l3)

Kärrberg, B e r i t Alida, f. 09; 42.

Barnavårdscentral nr 6

Brämaregården. Mottagning Brämarega'rderzs

kapell, torsdagar kl. 1530—4630. Rt skö-

terskan kl. 9—10 220512.

Läkare

Lindgren, Elsa Margareta (Ma rgit),

M. i.... Prakt. läkare, f. l3; 48.

Sköterska (Ca l3)

Widén, Lydia, f. 9l; 2l.

Barnavårdscentral nr 7

Bräcke och Åbogården. Mottagning Krokängs-

gården, tisdagar kl. 14—15. Rt sköterskan

kl. 9—10 226600.

Läkare

Rooswall, Arne Torgny josef, M. L.,

Frakt. läkare, f. 07; 45.

Sköterska (Ca l3)

Ericson, A n n e-M a r i e, f. 20; 46.

Barnavårdscentral nr 8

Kviberg och Utöynäs. Mottagning Nylösesko-

lan första och tredje onsdagen i månaden .

1630—1730, Utbynässkolan andra och fjärde

onsdagen i månaden kl. 1530—1630. Rt skö-

terskan kl. 9—10 1947 76.

Läkare

Holmdahl, Svante K u r t Daniel, M. D..

Prakt. läkare, f. 09; 45.

Sköterska (Ca l3)

Melin, Maria (M a j) Sylvia, f. l4; 45.

Barnavårdscentral nr 9

Bö, Kärralurzd och Nya Lunden. Mottagning

Böskolan, fredagar kl. 15—16.

Rt sköterskan kl. 9—10 168488.

Läkare

Lind, C u n n a r Olof, M. l..., Prakt. läkare,

f. 85: 2l.

Sköterska (Ca l3)

Almqvist, Svea K e r s t i n Elise, f. 23; 48.

l8

 

 

Barnavårdscentral nr 10

Lunden. Mottagning Bagaregårdens herrgård,

torsdagar kl. 15—16 samt första och tredje

onsdagen i månaden samma tid.

Rt sköterskan kl. 9—10 15 93 65.

Läkare

Holmdahl, Svante K u rt Daniel, M. D.,

Prakt. läkare, f. 09; 45.

Sköterska (Ca l3)

Ryberg, Eja Ingeborg Linnéa. f. B; 39.

Barnavårdscentral nr 11

Majorna. Mottagning Polikliniken Djurgårds-

gatan 11 B, torsdagar kl. 18—19. Rt sköterskan

kl. 9—10 13 08 62.

Läkare

lohannsen, Nicolaus (N i c ola i) Josef,

M. l..., Distriktsläkare, f. 9l; 35.

Sköterska (Ca l3)

Svensson, A n n a B rita, f. l8; 50.

Barnavårdscentral nr 12

Bagaregården och Olskroken. Mottagning Ba-

garegårdens herrgård onsdagar kl. 11—12.

Rt sköterskan kl. 9—10 158566.

Läkare

Lagergren, Elsa Matilda, M. i.... Frakt.

läkare, f. 90; 38.

Sköterska (Ca l3)

Hallerström, A n n a Amalia, f. 09; 40.

Barnavårdscentral ur 13

Gårda, Heden och Stampen. Mottagning

Sociala huset onsdagar kl. 14—15.

Rt sköterskan kl. 9—10 185865.

Läkare

Landen, Albin, M. i..., Prakt. läkare,

f. 99; 34.

Sköterska (Ca l3)

Johannesson, Elin Linnéa, f. 14; 43.

Barnavårdscentral nr 14

Sandarne. Mottagning t' ungdomsgården. Carl

fohansgatan 90, torsdagar kl. 12—13 samt

varannan onsdag kl. 12—13. Rt sköterskan

kl. 9—10191115.

Läkare

Vilén, A rthu r Fritiof. M. l..., Frakt.

läkare, f. 00; 43.

Sköterska (Ca l3)

Stigndqvist, Rut L i l l y Margareta. f. 07;
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Barnavårdscentral nr 15

Centrala stadsdelarna, Vasastaden och nedre

Landala. Mottagning Sociala huset måndagar

. 15—16.

Rt sköterskan kl. 9—10 11 13 59.

Läkare

Lindgren, Elsa Margareta (M a r g i t),

M. l..., Frakt. läkare, i. l3; 49.

Sköterska (Ca l3)

Hagberg, K e r sti n, i. 22; 47.

Barnavårdscentral nr 16

Rambergsvallen, Tolered och del av Slätta

Damm. Mottagning Arvid Lindmansgatan 15

onsdagar kl. 15—16. Rt sköterskan kl. 9—10

23 06 00.

Läkare

Uddenberg, l n e 2 Helena Gustava, M. L.,

Prakt. läkare, i. 9l; 43.

Sköterska (Ca l 3)

Hermansen, B i r g it Ebba Marianne,

i. 20; 46.

Bamavårdscentral nr 17

Västra Frölunda. Mottagning Gamla Dala-

skolan onsdagar kl. 1530—1630.

Rt sköterskan kl. 9—10 1216 76.

Läkare

Bundsen, C u n n a r Otto. M. L., Prakt. -

läkare, i. l5; 50.

Sköterska (Ca l3)

Hallberg, lngeborg (l nga) Hedvig Mar-

gareta, i. l9; 45.

Barnavårdscentral nr 18

Stigberget, Söderlingska ängen samt Första,

An ro och Tredje Länggatorna. Mottagning

Polikliniken Djurgårdsgatan 11 B, måndagar

kl. 17—18. Rt sköterskan kl. 9—10 18 40 06.

Läkare

Ahlin, Paul To r e Wallricl, M. L., Prakt.

läkare, i. ll; 47.

Sköterska (Ca l3)

Östlund, Vera E i v 0 r Kristina, i. l7; 47.

Barnavårdscentral nr 19

Nedre ]ohanneherg, Haga och del av Oscar

Fredriks församling. Mottagning Sociala huset,

torsdagar kl. 4—15

R! sköterskan kl. 9—10 136612.

Läkare

Rooswall, A r n e Torgny Josef, M. l...,

Prakt. läkare, i. 07; 47.  

Sköterska (Ca l3)

Myrén, E vy Signe Linnéa, l. l8; 47.

Bamavårdscentral nr 20

Guhhero och Gamlestaden. Mottagning Ba-

garegårdens herrgård första fredagen i måna-

den kl. 15—16. N löseskolan torsdagar kl.

15—16. Rt sköterskan kl. 9—10 1934 68.

Läkare

Wendt, Johan Sigurd, M. L., Prakt.

läkare, i. 09; 47.

Sköterska (Ca l3)

Lundén, Rut inga-Lisa, ?. Zl; 47.

Bamavårdscentral nr 21

Getehergsäng, Kristinehöjdsområdet och ]a-

koösdal. Mottagning Eklandagatan 62 första,

andra och tredje tisdagen i månaden kl. 14,30—

15,30. Böskolan fjärde måndagen i månaden

kl. 14,30—15.30. Rt sköterskan kl. 9—10

1858 43

Läkare

Gedda, Sven E r i k Emanuel M. L., Barn-

hygieniker och skolöverläkare, i. 96; 47.

Sköterska (Ca l3)

Hermansen, i n g e r Gurli Margareta, i. Zl;

47.

Barnavårdscentral nr 22

Lindholmen, Rambergsstaden, Lundby egna

hem och Kyrkhyns småstugeområde. Mottag-

ning Kroköngsgården torsdagar kl. 15,30—

16,30. Rt sköterskan kl. 9—10 22 73 03.

Läkare .

Möller, K i e ll Ludvig, M. l.... Prakt.

läkare, i. l5; 49.

Sköterska (Ca l3)

Magnuson, V e r a Margareta, i. 23; 48.

Bamavårdscentral nr 23

Fröntorp och Torpa. Mottagning i Torpa—

skolan onsdagar kl. 1530—1630. Rt skö-

terskan kl. 9—10 257179.

Läkare

Möller, Kiell Ludvig, M. l..., Prakt.

läkare, i. l5; 50.

Sköterska (Ca l3)

Rosengren, D 0 r d i Margareta, Fru, f. l l;

(37) 50.
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Barnavårdscentral nr 24

Skytteskogen, Högsbo och Näset. Mottagning

Carl Johansgatan 90 onsdagar 1430—1530.

Rt sköterskan kl. 9—10 14 90 23.

Läkare

Ahlin, Paul To re Walfrid, M. L., Frakt.

läkare, f. ll; (46) 50.

Sköterska (Ca l3)

Ericsson, Aina l n g e g e r d, f. 18; 50.

Barnavårdscentral nr 25

Del av området kring Björlandavägen och

Backa. Mottagning Arvid Lindmansgatan 15

första och tredje måndagen i månaden kl. 15,30

—16,30, Folkets hus, Backa, andra och hörde

måndagen i månaden kl. 1530—1630.

Rt sköterskan 23 06 01 .

Läkare

Möller, Kieli Ludvig, M. l..., Prakt.

läkare, i. l5; 50.

Sköterska (Ca l3)

Svensson, Elsa Maria n n e, f. 20; 50.

 

Göteborgs centralråd för halvöppen

barnavård

Olielund, Truls S t e f a n, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; led. 4l—. Ordf. 4l— (Cbgs bo-

stadsföretags stift.).

Gedda, Sven E ri k Emanuel, M. L., Barn-

hygieniker o. skolöverläkare, i. 96; 4l—,

(självskriven led).

Ivarsson, F r a n s Reinhold. Överlärare,

f. 97; 4l— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Folksltolin—

spektör, f. 92; 47— (utsedd av barnavårds-

nämnden).

Andersson, lnga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf., f. 08; 48— (utsedd av barnavårds-

nämnden).

Johansson, Karl V i l h el m, Folkskollä-

rare, 1.00; 47—50 (vald av stadsf.).

Pettersson, l'l e n n i n g Olof, Journalist,

f. l5; 47—50 (vald av stadsf.).

Hermansson, Kristina Lovisa (L i s a), Fru,

i. l l; 47—50 (vald av stadsi.)

Walli,C n s t a f Pontus, T. L., f. d. Rektor,

f. 77; 4l— (sällsk. f. bild. av småbarnssk.).

Lagergren, E i s a Matilda, M. l..., Prakt.

läkare, i. 90; 4l— (sällsk. f. bild. av

småbarnssk. o. Kungsladugårds barn-

trädgård).

Finnborg, E r n s t Simeon, Musikdirektör,

f. 90; 47— (Lundby barnkrubba).

Johnson, Elsie, Skolkökskonsulent, f. 94;

47— (Frakt. hushållsskolans daghem).  

Wijkander, Klara Severina, Fru, f. 88;

4l— (Barnavärn).

Lange, Johannes (Jonas) Wictor, f. d.

Domkyrkoklockare, f. 78; 4l— (Annedals

barnabo).

Eliasson, Martin E n 0 c h, Forman, f. 87;

4l— (Vasa o. Johannebergs barnhem).

Digerfeldt, John Valfrid, Tillsynslä-

rare, f. 99: 4l— (S:t Pauli barnhem).

Björck, Elsa Johanna, Fru, f. 9l; 4l—,

(Gårdabo barnträdgård).

Hedin, E dit josefina, bitr. Rektor, f. 92;

4l— (N. Allégzs barnträdgård).

Cullberg, Carl 0 s c a r Daniel, Kontrakts-

rost, f. 87; 4l— (O. Fzs församl. små-

barnss ).

Wilck, C a rl johan Robert, Syssloman,

f. 90; 4l— (Örgr. barnavårdssällsk)

Åberg, M ä r t a Henrietta, Folkskollära—

rinna, f. 06; 4l— (C. ungdomsråd).

Lundgren, Sig rid Amalia, Förestånda-

rinna, f. 88; 4l— (D. 0. K. ungdomsråd).

Johansson, A s t rid Margareta. Småskol-

lärarinna, f. 99; 4l— (H. 0. A. ungdoms-

råd).

Ingemansson, M a r git Ingeborg Elisabeth;

Fru, f. 08; 43— (Utbynäs barnträdgård).

Ericsson, Sten Egon Vilhelm, Tillsyns-

lärare, f. 06; 46— (Ö. ungdomsråd).

Pettersson, U l l a Margareta, Fröken, f. 26;

50— (Sandarne 0. V. F. ungdomsråd).

Sundvall, A n d e r s Robert, Folkskol—

lärare, f. 03; 47— (Lödöse ungdomsråd).

Ridderstad, H i l d u r, Fru, Stadsh, f. 85;

49— (Lilla dagh.).

Vakant. (V. 0. ]. ungdomsråd).

Odesjö, ) ohn Evald, Slöidlärare, f. 99;

49— (M. 0. 0. F. ungdomsråd).

Sellberg, R a g n a, D. 5. l., Assistent li.

barnavårdsn, Fru, f. 19; 49— (Majornas

ungdomsråd).

Fihn, Erik Wendel, Verkmästare, f. 19;

50— ((3ng bostadsföretags stift.).

Östlund, lda M a r g a r e t a, D. S. l.,

Assistent h. barnavårdsn, Fru, f. Zl; 49—,

(Bräcke ungdomsråd).

Tamm, Gunnel (G u l l) Margareta, F. K.,

Fru, f. lO; 49— (Bö lekskola).

Persson, Anna—B r i t t a, Fru, f. 07; 49—,

(Skårs barnträdgård).

Hagelin, Margareta (C r e ta) Alice, Fru,

t. 06; 49— (Bjurslätts ungdomsråd).

Selstam, Nora Teresia, Fru, f. 07; 49—,

(barnträdgården Torp).

Cronquist, Maria Helena. Fru, f. l6;

49— (Österlyckans barnträdgård). '

Grill, Märta (Mona), Fru, f. 08; 49—,

(Långedrags barnträdgård).
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Arbetsutskott

Olielund, Truls S t e i a n, Redaktör, Stadsl.,

(se ovan) led. 4l—, Ordf. 4l—.

Wiikander, K l ao r a Severina, Fru (se ovan)

led. 4l——, 1). Drd.f4

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. L., Barn-

hygieniker o. skolöverläkare (se ovari) 4l—.

Lagergren, E l s a Matilda, M. l..., Prakt.

läkare (se ovan) 4l——.

Hedqvist, C u s t a i Erik Adolf Robert, ). K.,

Barnavårdsdirektör, l. Ol ; Adjung. led. 4l—.

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Uverlärare,

(se ovan) 44—.

lngemansson, M a r g i t Ingeborg Elisa-

eth Fru i. 08; 43—

Johansson, Karl Vi lh e l rn, Folkskol-

lärare, i. 00; 47—.

Pettersson, H e n n i n g Olof, Journalist,

(se ovan)

Fredriksson, Vik t o r Adolf, Folkskolin-

spektör (se ovan) 47—.

Hermansson,Kristina Lovisa (L1 s a), Fru,

(se ovan)48—

Andersson, lnga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsi. (se ovan) led. 49—, Sekr. 49—.

Revisor

Nilson, l'l i 1 d e g a r d Solia, Kassörska.

Fru, i. 88; 49— (vald av stadsf)

Suppleant

Österllnd, Roli Torsten Gunnar, Folk—

skollärare, i. 09; 49— (vald av statist).

Föreståndarinna (Ca 20)

Lindahl, l'l a r r i e t Torborg Emeline. i. l5;

48' Sekreterare (arvode)

Gustafsson, K a r l C n s t a i, Byråassis-

tent, i. 07; 42.
 

Ungdomsråden

Centralkommittén

Sundvall, A n d e r 5 Robert, Folkskollärare,

i. 03; led. 46—, Ordf. 46—.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru,

i. 95; led. 40—, v. Ordf. 40—.

Fredman, A n d e rs Gustaf. (. d. Polis-

konstapel. ?. 90; 40-—

Olgelädh—,Truls S t e i a n,Redaktör, Stads?"

Lundgren, S: grid Amalia, Förestånda-

rmna, i. 88; 40-—.

Johansson, A 5 t rid Margareta, Småskal-

lärarinna,t. 99; 44—

Lundeby, Ebba lngeborg, Folkskollära-

rinna,t. 88; 46—

Ericsson, Ste n Egon Vilhelm, Tillsyns-

lärare, i. 06; led. 44—, v. Sekr. 47—.  

nångång? Nils Axel lohan,

Lindberg, l'lu g 0 Fridtiuv, Folkskollärare,

i. Ol; (47) 48——.

Digggfeiåt'] 0 h n Valfrid, Tillsynslärare,

lngeniör,

Filipson, john B1 r g e r, Underinspektor,

t. 98; 49—

Odeslö, _) 0 hn Evald, Slöidlärare, i. 99; 49—.

Ahlqvist, Berit, Fru,.lt 4.;49——

Suppleanter

Östberg, Å k e, Reparatör, i. 20; 50".

Beiget—rönt, P e r lvan, Bänkarbetare, f. l4;

4

Wiik, KarlBertil, Folkskollärare, f. l5; 44—.

Carlsson, Gerda Elise l n g e b 0 r g, Fru.

l Ol; 47—

]ohnsson,Ve ra,M. L., Prakt. läkare, i. 96;

48—.

Ingemarsson, l n g r id MariaViola, Fröken,

?. 28; 48—

Brunkert, Alla n Fredrik, Sekreterare,

i. 08; 48—.

Norén, Bror Axel Simon, Folkskollärare,

Norman, Olov H a r r y, Yrkeslärare, t. 02;

Peåersson, U l la Margareta, Fröken, i. 26;

Walluin, P e r Arnold, Folkskollärare, f. l5;

Sekreterare

Andersson, K i e l l, Ungdomskonsulent,

22; 49—.

Domkyrko och Kristine församling.

Malmeström, E l i 5 Axel Christian, T. D.,

Domprost, Kontraktsprost, i. 95; led. 48—,

Ordf.

Lundgren, Sigrid Amalia Förestånda-

rmna, i. 88; led. 3l—, v. Ördf. 38—.

Spetz, Linus, Folkskollärare, i. 94; 44—.

Johannesson, S v e n Erik Reinhold, Folk-

skollärare, (. 03; led. 44—, Sekr. 44—.

Andersson, Karl H i l d i n g, Målare, i. l5;

Erfurt—lien, An.-m Fredrik, Sekreterare,

Ericssim,Ea r i n Gunnel Solia, Kontorist,

i. 24; led. 48—, Kassaf. 50'—

Gabrielsson, M a ]Linnéa Kristina, Fröken,

Daglm,Hilma Katarina (K a r i n), Fru, i %;

Herngren, E s k1 l Wilhelm, Tillsynslärare,

i. 06; 50—.

Ligiåién, K e r s t i n, Kontorist, Fru, i. l7;

Persson,? e r lngemar, Kontorist, l.28; 50—.  
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Vasa och Iohannebergs församlingar

Digerfeldt, ] o li n Valfrid, Tillsynslärare,

f. 99; led. 49—, Ordf. 49—.

Hall, Åke Anders Vilhelm, Tiänsteman,

f. l9; led. 48—, v. Ordf. 50—.

Johnsson, Vera, M. l..., Frakt. Läkare,

f. 96; 38—.

Bengtsson, Maurits Andreas l—l e n r y,

Slöidlärare, t. 89; 38—.

lälmhe, C u n h i l d Astrea Elvira, Fru,

Zachrisson, Allan Zacharias, Assistent

å bostadslörmedl., f. 07; 42—.

Karlberg, C n n n a r Fingal, Folkslrollä-

rare, f. 87; led. 3l—, e r. 3l—.

Ulander, C a r l-D a v i d, Banktiänsteman,

l. l7; 46—.

Sabel, S ol v e i g Viktoria, Fru, t. 22: 48—.

Hast, Knut Gösta Roland, Laboratorie-

biträde. ?. 28; 48—.

Cederloo, lngrid A n n e-M a ri e, D.S.l.,

gärninspektris, ?. 24; led. 50—, Kassaf.

Ekströrn, Erik l.. e n n a r t, Metallarbetare,

f. 27; 5

Burås ungdomsgård

Framnåsgalan. R! 18 36 45.

Föresiåndan'nna

Grönberg, K a ri n lnga Katarina, f. l4; 4l.

Haga och Annedals församlingar

Sjöström-Bengtsson, A n n & Maria, Lära-

rinna, Fru, Riksdagsled, i. 89; led. 38—,

Ord]. 38—.

]ohansson, A 5 t r i (1 Margareta. Småskol-

lärarinna. ?. 99; led. 38——, v. Ord]. 38—.

Gustafson, Alice Anna Kristina, Lära-

rinna. i. 04; 410—.

Norén, Bror A x el Simon, Folkskollärare,

f. 06; led. 43—, Sekr. 44—.

Bladh, Sven A r n e Charles, Fastighetsskö-

tare, f. 04; 48—.

Mårtensson, Åke Eggart Urban, Försäl-

iare, f. 23; 48—.

Stenholm, Carl Fromliold Cornelius (C 0 n),

Försäljare, ?. 98; 48—.

Sterner, L ola lngegerd, Fröken, f. 08;

led. 48__' Kassaf. 48—.

Öhman, l n g rid Elisabeth, D.S.l., Assis-

tent li. barnavårdsn., f. l5; (46) 48—.

Freeman, l.. a r s Theodor, F. K., Folkskol-

lärare, i. 22; 49—.

lvgu'ssonJ o li a n n e s, Kyrkoadjunlct,'f.07;

Hangåck, Å k e Albert, Filare, f. 26; 50—.  

Masthuggs och Oscar Fredriks

församlingar

Odesiö, Jolin Evald, Slöjdlärare, f. 99;

led. 46—, Ordf. 48—.

Börve, B e n gt Roland, Plåtslagare, f. 25;

led. 48—, v. Ordf. 48—.

Westerberg, ] e n n y Bernhardina, Fru,

i. 86; 3l—.

Sundling, Karl W e i rn a r Valentin, Folk-

skollärare, ?. 08; led. 39—, Kassaf. 44——.

labansson, Karl Vi l li e l m, Folkslcol-

lärare, i. 00; 44——.

Andersson, Inga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsi., i. 08; 46—.

Halvarsson, S t u r e Waldemar Eugén,

Svarvare, f. 25; 48—.

Ingemarsson, ln g rid Maria Viola. Frö-

ken, f. 28; 48—.

Landqvist, R u n e, Lagerbiträde, (. 19;

48—

Pråtz; A g n es Viktoria, Fröken, (. lll;

Östeäind, Rolf Torsten Gunnar, Folk-

skollärare, f. 09; led. 49—, Sekr. 49—.

Wåkström, Karl, Metallarbetare, f. 3l;

Majorna

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru, ?. 95;

_ led. 3l——, Ordf. 38—.

stlierg, Å k e, Reparatör, f. 20; led. 46—,

v. Ordf. 47—.

Wallén, Karl H e n r y Edvard, Folkskollä-

rare, i. 05; 36—.

Olsson, 5 tin a Viola. Fru, i. l8; 40—.

Svensson, A g n e s Lovisa, Fru, i. 04; 44—.

Gunne, Anna Margareta (A n n a-C r e t a),

Kontorist, f. l6; 46—.

Åsblad, Karl L e n n a rt Valentin, Kon-

torist, i. l8; 46—.

Levin, R u n e Torild, Lagerchel, ?. l7; 47—.

Sellberg, Ragna, D.S.l., Assistent l't.

barnavårdsn., Fru, i. l9; led. 47—, Sekr.

5 —.

Niklasson, John A r t u r, Direktör. ?. 05;

led. 48—, Kassaf. 50—.

Simonsson, Ture Valdemar, Lagerbi-

träde, ?. IB; 48—.

Niååson, Lars Åke, Metallarbetare, ?. 25;

Majornas ungdomsgård

Carl ]olumsgatan 90. R! 14 99 90.

Föreståndarinna

Tinnberg, K e r s t i n Margareta, f. 02;

(42) 44.
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Lödöse Kålltorps ungdomsgård

Sundvall, A n d e r 5 Robert, Folkskol- Kålltorps herrgård. Rt 25 34 32.

lärare. i. 03; led. 45—, Ordf. 45—.

Hast, G u n h ild Viktoria, Fru, i. l9; led.

46—, v. Ordf. 49—-.

Palm, Martin Nathanael (N & t h a n), Till-

synslärare, i. 92; 44——.

Hellström, P e r lvan, Bänkarhetare, i. l4;

Holmberg, Axel Waldemar, Metallarbe-

tare. i. Ol. 4 .

Leonardsson, Bror E r i k Leonard, Ritare,

l. l5; led. 48—, Kassaf. 50—.

Olsson, G reta Andrea, Fru, t. l5; 48—.

Wagner, A n n a-C r e t a, Personalkonsu-

lent, Fru, l. l8; led. 49—, Sekr. 49—.

Nilsson, Rut Karin Maria, Småskollära-

rinna. i. Zl; 49—.

Hilding, Vera Gertrud Elisabeth, Barn-

trädgårdslärarinna, f. 25; Stl—.

Nilåson, La rs Otto, Lagerarbetare. ?. lZ;

Svanlund, Kagå_l'l e l g e Wilhelm, Vice-

vård, i. ll;

Gamlestads församlings södra distrikt

(Redbergslid och Kålltorp)

Liungkvist, Bror Arne Gi l li s, Assistent,

];mg.lO; led. 39—, Ordf 49——.

Enander, john A r t h 11 r. Komminister,

?. 06; led. 42—, v. Ordf. 49—.

Åberg, Ma r t a Henrietta, Folkskollära-

rinna, i. 06; led. 325—, Sekr. 4.7—

Kolhjörn, Gustaf E d g a r, Folkskollärare.

f. 0 ; 376—.

Carlsson, Gerda Elise l n g e b 0 r g, Fru,

f. 01; led. 42—, Kassaf. 47—.

Pettersson, A >: e l August, Folkskollärare,

(. 00; 44—.

Ahlqvist, Berit. Fru, i. l4; 47—.

Bergström, Karl Vilhelm Folke, Svet-

sare, i. ll; 47—.

Andrén, Per Olof, Tapetsör, i. l9; 47—.

Hansson, DouglasB e r t i l, Reparatörj. l7;

48—.

Davidsson, B i r g i t Gudrun Katarina,

Kontorist, f. l5; 48—.

Johansson, So n j a Marianne,

assmtent, i. 25; Stl—.

Bagaregårdens ungdomsgård

Bagaregårdens herrgård. Rt 15 50 66.

Föreståndare

Jansson, Kjell Holger, i. 23; 49.

Personal-  

Föreståndare

Oscarsson, Bror R u n e, Yrkeslärare, i. l6;

Bjurslått

Wijk, Karl Bertil, Folkskollärare, l. l5;

led. 44——, Ordf. 46—.

Svensson, Nils H 0 l g e r, Reparatör, f. l6;

led. 48—, v. Ordf 49—

Lundehy, E la h & lngehorg, Folkskollära-

rinna, i. 88; led. 3l—, Kassaf.338—.

Gillberg, Nanna-B r i t t a Margit, D. S. l..

Reseinspektör. l. 03; 3l—.

Andersson, F r i t z Arvid, Handlande,

f. 89; led. 36—, Sekr. 44—.

Hagelin, Margareta (G r e t a) Alice, Fru,

f. 06; 48—.

Mallesvik, H) ö r di s Andréa, Handar-

betslärarinna, ?. 22; 48—.

Sivertsson, G"6 s t a Herbert,

i. l5; 48—.

Andrén, Ali E r l i n g, Köpman, i. 27; 49—.

Hedlund, K n n t lvar Vilhelm, Förste vakt-

mästare, f. l3; 49—. '

Törvik, Rut Valborg, Fru, l. l5; 49—.

Dahlberg, M a i lrene. Fru, ?. 26; 49—.

Lundby ungdomsgård

Myntgatan 18. R! 222526.

Föreståndarinna

Nordvall, Emma Vilhelmina H edvig,

!. lZ; 44. —

Forman

Bräcke

Filipson, john Bi rge r, Underinspektor,

t.9;81ed 48—, Ordf. 49—

Högmark, Hanna Elisabet (Ella), D. 5. l.

Assistenth. harnavårdsn. i. 05; led. 42—,

v. Ordf. 49—.

Olofsson, A ll Gösta Olof, Kyrkoadiunkt,

i. 07; 46—.

Fihåx,lErik Wendel, Verkmästare, ?. l9;

Wallum, P e r Arnold, Folkskollärare, l. l5;

49— Senle 49—.

Andersson, A rn e Evert, Kommunalar-

hetare, i. lO; led. 49—, Kassaf. 50—.

Karlsson, Nicoline, Fru, t. 99; 49—.

Kraus, l r m a); D. S. l., Barnavårdsman,

i. lZ; 49—.

Vibgrg, G e o r g Lennart, Elektriker, f. 03;

4 —.

Östlund, lda M a r g a r e t a, D. 5. l.,

Assistent h. barnavårdsn., Fru, f. Zl; 49—.
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Gråstafsson, L a r 5 Arne, Sekreterare, f. l7;

Skarin, La rs-E ri k, Förste assistent å

länsarbetsn., f. ll; 50—-.

Krokängsgården

Prebendegatan 2 B. R! 22 96 09.

Föreståndare

' Engberg, Nils-I var, f. 20; 48.

Kyrkbyns Ungdomsgård

Gamla Lundbygatan. R! 22 04 30.

Föreståndare

Engberg, Nils-lvar, f. 20; 50.

Örgryte församling

Ericsson, Sten Egon Vilhelm, Tillsyns-

lärare, f. 06; led. 44—, Ordf. 49—.

Norman, Olov H a r r y, Yrkeslärare, f. 02;

led. 48—, v. Ordf. 49—.

Wennberg, Nils Erik, Distriktsförestån-

dare. f. 07; led. 38——, Kassaf. 44—.

Kullenberg, M a i Gertrud, Fru, f. lO; 46—.

Nilsson, S v e n 0 l 0 f Harald, Annonsack-

visitör, f. Zl; 46”.

Dahlbeck, Brita, Konsulent, Fru, f. l2;

led. 48—, Sekr. 50——.

Sahlin, l.. e n n a r t Gottfrid, Verkstads—

arbetare, f. 20; 48—.

Dålålbeck, Set, Dircktionssekreterare, f. l5;

Siggi:—dis, F o l k e Daniel, Assistent, f. ll;

Gustafsson, Gustaf Fredrik B i 6 r n, F. K.,

Assistent å länsarbetsn., f. 20; 50—.  

lolftarlxzsogi, Jo h n Valdemar, Flåtslagare,

Brodén, G 0" t t fri d Gilbert, Folkskol-

lärare, f. 06; Sfi—.

Ungdomsgården Stora Katrinelund

Stora Katrinelund. Levgrensvägen.

Rt 18 79 77.

Föreståndarinna

Vakant, tf. Andersson, Ke r s t in Regina,

f. 20; 49

Sandarne och Västra Frölunda

Lindberg, H n g 0 Fridtiuf, Folkskollärare,

f. Ol; led. 46—, Ordf. 47—.

Gustafsson, K a rl G u s t a f, Byråassis-

tent, f. 07; led. 46—, v. Ordf. 46—.

Olielund, Truls S t e f a n, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; 46—.

Larsson, K e r s t i n Elvira, Fru, f. Zl; 46—.

Stååfson, Karl F. v a l d, Stenarbetare, f. lG;

Betz, Erik Wilhelm, Montör, f. l7; led.

48—, Kassaf. 50—.

Billger, T 0 r s t e n Ludvig, Distriktssek-

reterare, f. 96; 4 .

Gustafsson, Erik Julius. Vaktmästare,

f. 98; 48—.

Pettersson, U l l a Margareta, Fröken, f. 26;

led. 48—, Sekr. 49—.

Heåvall, Björn, Folkskollärare, f. lZ;

5 _

Bogvall, N i l 3 Erik, Rederitjänsteman,

f. 08; 50—.

Eliasson, B e r t i l Verner, Slöidlärare,

f. l l ; 50— .

 

Styrelsen för Göteborgs stads barnkolonier

Den 28 november l946 beslöto stadsfullmäktige att tillsätta en särskild styrelse, som skulle

handhava förvaltningen av och ombesörja driften vid av staden hittills eller framdeles uppförda

eller eljest genom stadens försorg anordnade anläggningar för beredande av sommarvistelse

för barn. Styrelsen består av sin för två år i sänder valda ledamöter samt tre för ett år valda

suppleanter för dem. För granskning av styrelsens räkenskaper utses årligen två revisorer

med suppleanter.

Styrelsen drev under år l949 fem kolonier om tillhopa 233 platser, där sammanlagt 4l2

barn bereddes vistelse under en period om fem å sex veckor. Verksamheten utövades huvud-

sakligen i staden tillhöriga fastigheter, Särögården å Särö för förskolebarn (35 platser), Kloster-

gården i Dragsmarks kommun (64 platser), Backagården iTräslövs kommun (48 platser) för

skolbarn och Bergagården i Björketorps kommun med plats för l6 förskolebarn. Dessutom

helinackorderades 67 skolbarn på Härskogens friluftsgård i Lerums socken under en fem-

veckorsperiod.

Reglemente antaget av stadsfullmäktige den 27 mars l947.
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Ordförande

Engström, S i g r i d lngeborg, Barnavårds—

man, Fru, Stadsf., f. 97; led. 47—50,

Ordf. 417—.

Vice ordförande

Pettersson, H e n n i n g Olof, Journalist,

f. l5; led. 47—50, v. Ordf. 47—.

Övriga ledamöter

Pettersson, Elfrida Potentia, Fru, f. 95;

47—50

Sköld, El l aViola, Fru, Stadsf, f. l l ; 47—50.

Palm, Martin Nathanael (N a t h a n), Till»

synslärare, f. 92; 47—50.

Segrén, T a g e Algot William, Metallarbe-

tare, f. l8; 48—50.

Suppleanter

Rosén, E 5 t e r Alice, Fru, f. 97; 47—.

Nordström,El i nViktoria, Fru, f. lO; 477-_.

Blume-Westerberg, G e r d Elisabeth,

M. l..., Prakt. läkare, f. 06; 47—.

Revisorer

Nilsson, G u s t a f Albin, Pannbyggare.

Nilssoxi, Agnes Katarina, Assistent å

länsarbetan f. l6; 5

Suppleanter

Gunnarsson, Karl Erik, Brevbärare,

von Friesen, H a n s, Fil. stod., f. 28; 50—.

Sekreterare

 

 Tobin, lnez Aurora Martina, Småskol- Åkesson, Åke, J. K., Ekonomidirektör,

lärarinna, Fru, f. 94; 48—50. f. l3; 47.

Tyringehemmet

Stadsfullmäktige beslöto den 2 mars l944 att tillsätta en kommitté på sin personer med

uppdrag att i huvudsaklig överensstämmelse med de förslag, som framlagts av en av stads-

fullmäktige tillsatt särskild beredning, iordningställa ett semester— och rekreationshem i Hindås,

Tyringehemmet, för obemedlade eller mindre bemedlade husmödrar med hemortsrätt i Göte-

borg samt upprätta förslag rörande den form, under vilken driften av nämnda hem lämpligen

borde ombesörjas. Från den l mars 1945 till den 3l december l949 hade kommittén stads-

fullmäktiges uppdrag att sörja för hemmets vård.

l samband med antagandet av utgifts- och inkomststaten för år l950 beslöto stadsfull-

mäktige den 25 december l949 att kommittén skulle ombildas till styrelse för Tyringehemmet

och tillsvidare fr. o. m. den 1 januari l950, fungera som interimstyrelse för högst tre år.

Samtidigt valdes tre suppleanter för styrelsens ledamöter för samma tidrymd.

För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer med supp-

leanter.

Ordförande

Nilsson, Bror Arthur, Metallarbetare,

Stadsf., f. 89; led. (45) 50—52, Ordf. 50—.

Vice ordförande

Sköld, Ella Viola, Fru, Stadsf., f. ll;

led. (45) 50—52, v. Ordf. 50—.

Övriga ledamöter

Engström, Sigrid lfngeborg, Barnavårds-

man, Fru, Stadsf, f;97 (45) SOF—52.

Siöström-Bengtsson, A n n & Maria, Lära-

rmna, Fru, Riksdagsled, f. 89; (45) 50—52.

Bergenddahl, M& rt h a. Fru.f.;03 (45)

50—52.

Åwall, Per-Uno, Köpman,f. l4; (45)

50—52.

Skäringer-Larson, E l s a Kristina, Folkskol-

lärarinna. Fru, Stadsf. f. 00; (45) 50—52.  

Suppleanter

Henriksson, Elof Henning, Sjukkasse-

direktör, f. 05; 50—52.

Boman, Dora Gunborg, Fru, f. 13;

50—52

Fredrickson, Karolina Elisabeth (Lis a).

Distriktsbammorska, Fru, f. 9l; 50—52.

Revisorer

Stenström,Frans Erik R u n e, Kommunal-

arbetare,f. l4; (49) 50—.

Johansson, B e r t h e l Johan Sigfrid, Bank-

tjänsteman, f. l3; 50—.

Suppleanter

Persso5n,_Karl-Eric, Avläsare, f. l7;

(4950)

Emanuelsson, lda Amalia (Amy), Fru,
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Mödrahjälpsnämnden i Göteborg

Rt sekreteraren kl. 10—12 (växel) 170920.

Genom Kungl. Maj:ts förordning om mödrahjälp den ll juni l937, som trädde i kraft den

l januari l938, beredes möjlighet för kvinna, som i anledning av havandeskap eller bams-

börd är i behov av understöd, att erhålla mödrahjälp av statsmedel. Mödrahjälp lämnas i

den form, som för varje särskilt fall finnes lämpligast, i en eller flera poster. till ett samman-

lagt värde av högst 400 eller vid flerbörd högst 500 kr.

Mödrahjälpen är att betrakta såsom ett slags komplettering till moderskapspenningen

Man har visserligen beaktat, att en moderskapspenning å 75 kronor måste anses vara en

mycket god hjälp i de flesta fall, men ansett, att man likväl icke borde underlåta att vidtaga

särskilda åtgärder för att i ännu större utsträckning kunna hjälpa mödrarna. Avsikten med

mödrahjälpen är att göra socialvården såsom hjälpform överflödig, då det gäller att tillgodose

de särskilda hjälpbehov, som föranledas av havandeskap och barnsbörd. Mödrahjälp avser

även att öppna möjlighet för att i dylika situationer kunna bereda kvinnorna hjälp i större

utsträckning än socialvården och under mindre stränga förutsättningar än som vanligen

kräves för att erhålla socialvård.

Ansökan om mödrahjälp skall ingivas till barnavårdsnämnden i den kommun, där kvinnan

vistas. Det åligger barnavårdsnämnden att snarast möjligt till mödrahjälpsnämnden avgiva

yttrande över ansökningen. Sedan handlingarna inkommit till mödrahjälpsnämnden, be-

slutar nämnden i ärendet. Beslut, varigenom mödrahjälp beviljats, skall av mödrahjälps-

nämnden delgivas länsstyrelsen, som har att till barnavårdsnämnden, vilken skall verkställa

beslutet, utanordna det belopp, vartill kostnaderna för hjälpen enligt beslutet högst må uppgå.

För behandling av frågor rörande mödrahjälp skall i varje landstingsområde och i varje

stad, som icke deltager i landsting, finnas en mödrahjälpsnämnd, bestående av en ordförande

och två ledamöter.

Ordföranden jämte suppleant för honom samt en ledamot jämte suppleant för denne för-

ordnas av Kungl. Maj:t. En ledamot jämte en suppleant för honom utses för två år i sänder

av landstinget eller, vad beträffar stad, som ej deltager i landsting, av stadsfullmäktige.

Nämnden sammanträder i regel varannan torsdag.

Jämlikt av Kungl. Maj:t utfärdad instruktion för mödrahjälpsnämnden åligger nämnden:

a) att fullgöra de uppgifter, som enligt förordningen om mödrahjälp eller av Kungl. Maj:t

eljest meddelade föreskrifter ankomma på mödrahjälpsnämnd, b) att lämna barnavårds-

nämnderna råd och anvisningar i avseende å spörsmål, som sammanhänga med mödrahjälps-

verksamheten, c) att bidraga till spridande av kännedom om förordningens bestämmelser

samt d) att i övrigt inom nämndens verksamhetsområde övervaka efterlevnaden av nyss-

nämnda förordning.

Mödrahjålpsnämnden äger att hos vederbörande myndigheter påkalla erforderliga upp-

lysningar samt laga biträde och handräckning.

Genom beslut av l940 års riksdag har kungl. socialstyrelsen bemyndigats att såsom till-

syningsmyndighet över mödrahjälpsverksamheten lämna råd och anvisningar till mödrahjälps-

nämnder och barnavårdsnämnder.

Antalet beviljade ansökningar om mödrahjälp uppgick under år l949 till l.642, och den

beviljade summan till 339.l09 kr.

Författningar. Kungl. Maj:ts förordning den ll juni l937 om mödrahjälp. Kungl. Maj:ts

instruktion den 22 oktober l937 för mödrahjälpsnämnderna. Kungl. Maj:ts kungörelse den

22 april l949 med tillämpningsföreskrifter till förordningen om mödrahjälp.

  



282 _ Mödrahjälpsnämnden.

 

Nykterhetsnämnden

 

Ordförande

Faxén, Nils, M. D., Överläkare, f. 97;

49—53 (förordnad äv Kungl. Maj:t).

Suppleant för ordföranden

Månsson, R n t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assrstent å länsarbetsn.. Fru, f. 95;

49—53 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Ovriga ledamöter

Cardell, Edit Katarina (K a r i n), Småskal-

lärarinna, Stadsf.. f. 95; 38—53 (förordnad

av Kungl. Maj:t).  

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, f. d. Polis-

konstapel, f. 90; Ålö—Sl (vald av stadsf.).

Suppleanter

Peterson, Johanna (l'l a n n a) Maria, Fru,

f. 90; 45—53 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Mattsson, Carola (C a r l a) lngeborg, Fru,

f. 00; 48—5l (vald av stadsf.).

Sekreterare

Hedqvist, G u s t a f Erik Adolf Robert,

]. K., Barnavårdsdirektör, f. 01; 38.

Betr. tjänstemän se under barnavårds-

nämnden, avd. för barnavårdsmannaärenden

och mödrahjälp.

Göteborgs stads nykterhetsnämnd

Polhemsplafsen 5. Expeditionstid kl. lll—lZ, tisdagar även kl. l7—18,30. RI (växel) l70610.

Redan i den första moderna alkoholistlagen i vårt land, lag om behandling av alkoholister

den 30 juni l9l3, stadgades, att i varje kommun skall finnas en nykterhetsnämnd. l den nu

gällande lagstiftningen. lag om behandling av alkoholister den lZ juni l93l , med däri senare

gjorda ändringar, har ifrågavarande stadgande följande lydelse: »l varje kommun skall finnas

en kommunal nykterhetsnämnd och i varje län en länsnykterhetsnämnd».

Kommunal nykterhetsnämnd och länsnykterhetsnämnd ha till uppgift, var inom sitt

verksamhetsområde, att övervaka nykterhetstillståndet samt att i enlighet med vad i alko-

holistlagen sägs eller eljest finnes stadgat vidtaga för dess höjande erforderliga åtgärder.

Nykterhetsnämnden skall, om särskild sådan nämnd icke finnes tillsatt, utgöras av kommunens

fattigvårdsstyrelse. Särskild nykterhetsnämnd må tillsättas, i fall så prövas lämpligt, och

tillsättandet tillkommer i stad stadsfullmäktige. Den 9 december l9l5 väcktes i stadsfull-

mäktige av dess ledamot K. Ahlberg motion om utredning rörande en blivande nykterhets-

nämnds i Göteborg verksamhet och organisation. Sedan fattigvårdsstyrelsen och drätsel-

kammaren avgivit yttrande i ärendet och förslag till reglemente, beslöto stadsfullmäktige

den 6 april l9l6, att för Göteborgs stad skulle tillsättas en särskild nykterhetsnämnd.

Av de arbetsuppgifter, som åvila nykterhetsnämnden, är alkoholistvårdsverksamheten den

mest omfattande. Praktiskt taget alla grupper av samhällsskadliga alkoholister kunna numera

bliva föremål för ingripande från nämndens sida. Det heter därom i alkoholistlagens första

paragraf:

>>Är någon hemfallen åt alkoholmissbruk och finnes han i följd därav vara farlig för annans

personliga säkerhet eller eget liv, eller utsätta någon, som han jämlikt stadgande i lag är

skyldig att försörja, för nöd eller uppenbar vanvård eller eljest grovt brista i sina plikter

mot sådan person, eller ligga det allmänna, sin familj eller annan till last, eller vara ur stånd

att taga vård om sig själv, eller föra ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt:

då skola i enlighet med vad nedan är stadgat åtgärder vidtagas för hans återförande till ett

nyktert och ordentligt liv.

Lag samma vare. där någon, som är hemfallen åt alkoholmissbruk, blivit under de två

senast förflutna åren tre eller flera gånger dömd till ansvar för fylleri eller för ett kring-

flackande liv.»

Här nämnden fått grundad anledning antaga, att någon, som vistas inom kommunen eller

där äger hemortsrätt, är hemfallen åt alkoholmissbruk såsom i ovannämnda paragraf sägs,

skall nämnden föranstalta om undersökning. Framgår det av denna undersökning, att första
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paragrafen är tillämplig på den, om vilken är fråga, skall nämnden. där ej uppenbarligen

utsikt saknas att utan tvång återföra honom till ett nyktert och ordentligt liv, vidtaga för

hans rättelse lämpade hjälpåtgärder. Så bör nämnden exempelvis söka bibringa honom in-

sikt om vådan av alkoholmissbruk samt klargöra för honom de påföljder. vilka kunna inträda

enligt alkoholistla'gen om rättelse ej vinnes. Vidare bör han förmås, när det prövas vara till

gagn, att ingå i nykterhetsförening eller, när anledning därtill föreligger, att rådfråga läkare.

Då omständigheterna därtill föranleda, må nämnden ställa honom under övervakning. Kan

han ej genom hjälpåtgärder återföras till ett nyktert liv, och vill han ej frivilligt söka vård å

alkoholistanstalt. må han, sedan konungens befallningshavande i länet, i den ordning lagen

föreskriver, förordnat därom, intagas å allmän anstalt för vård av alkoholister (interneras).

Ansökan om internering kan i vissa fall göras av polismyndighet men göres i regel av nyk-

terhetsnämnden.

Allmän anstalt för vård av alkoholister är antingen av staten för sådant ändamål upprättad

eller av kommun, förening, stiftelse eller annan anordnad, av konungen såsom allmän erkänd

anstalt. Vad Göteborg beträffar, beslöto stadsfullmäktige den 8 juni l9l6 att anordna en

alkoholistanstalt å stadens egendom Lärjeholm, vilken anstalt av Kungl. Maj:t erkänts såsom

allmän.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut den l4 mars l935 har emellertid alkoholistanstalten

& Lärjeholm nedlagts den I juli l937. Verksamheten har samma dag övertagits av en för ända—

'målet bildad stiftelse, vilken, med ekonomiskt stöd från bland andra Göteborgs stad, inköpt

egendomen Brännared i Öxnevalla socken, Älvsborgs län, där en av Kungl. Maj:t erkänd

allmän alkoholistanstalt, Västkusthemmet, anordnats. Å denna anstalt äger staden före-

trädesrätt till 25 vårdplatser, varjämte stadsfullmäktige äga utse två ledamöter och en supp-

leant i anstaltens styrelse jämte en revisor för anstalten.

Under senare år har nya vårdformer, däribland vård å inackorderingshem, börjat prövas

inom alkoholistvården. Vård å inackorderingshem är avsedd att komma till användning främst

då någon, beträffande vilken förordnande om tvångsintagning meddelats, erhållit anstånd

med intagningen å anstalt men på grund av sitt uppträdande i hemmet i alkoholpåverkat till-

stånd icke lämpligen kan vistas tillsammans med sin egen familj. Vårdformen är likaledes av-

sedd att komma till användning vid försökspermittering från alkoholistanstalt i fall, där t. ex.

vederbörandes anställning äventyras vid längre interneringstid. eller där andra likartade skäl

föreligga, som göra det önskvärt, att vederbörande kan vistas i hemorten. Den inackorderade

skall sköta sitt arbete i vanlig ordning, men fritiden skall tillbringas å inackorderingshemmet.

där han, som framgår av namnet, skall ha hel inackordering. lnackorderingsavgiften betalas

av vederbörande själv med visst fastställt belopp, varjämte staten samt vederbörande nykter-

hetsnämnd betalar vissa närmare angivna avgifter. Meningen med inackorderingshemmet är

således, att vederbörande skall stå under uppsikt men icke behöva tagas från sitt arbete, utan

genom detsamma kunna försörja sig själv och sin familj.

Liksom i nykterhetsnämndens allmänna arbete ingår i inackorderingshemmets uppgift en

betydande kuratorsverksamhet, och inackorderingshemmets föreståndare har att handleda och

hjälpa de inackorderade med sanering av deras egen och familjens ekonomi.

Den 8 november l945 beslutade stadsfullmäktige, efter framställning av nykterhetsnämnden.

att inköpa fastigheten nr 22 vid Klippgatan, för inrättande av ett inackorderingshem för man-

liga alkoholister. Efter vederbörliga omändringsarbeten iordningställdes fastigheten för sitt

ändamål och den l juli l947 började inackorderingshemmet, som benämnes Älvsborgshemmet,

sin verksamhet. Hemmet kan på en gång mottaga högst l5 manliga inackorderingar.

Men nämnden har även andra arbetsuppgifter än den egentliga alkoholistvården.
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Som nämnts åligger det sålunda nykterhetsnämnden att övervaka nykterhetstillståndet

inom kommunen. Nämnden har därvid särskilt att söka förebygga och motverka onykterhet

och dryckenskap genom upplysningar, råd och anvisningar till systembolag och andra för-

säljare av alkoholhaltiga drycker eller ersättningsmedel därför, samt genom åtgärder mot

olaglig försäljning av sådana drycker eller ersättningsmedel; att verka för nykterhetsfrämjande

åtgärder genom framställningar och yttranden till vederbörande myndigheter; samt att till-

handagå enskilda personer med de råd och upplysningar, som äga samband med nämndens

uppgifter. Nämnden skall vidare till länsnykterhetsnämnden samt stadsfullmäktige avgiva

årlig berättelse över nykterhetstillståndet inom kommunen samt över nämndens verksamhet

i övrigt. 1 kommunal nykterhetsnämnd, vare sig denna är särskilt tillsatt eller utgöres av fattig-

vårdsstyrelsen, skall länsnykterhetsnämnden (från och med år l939) utse ett ombud.

Utöver de arbetsuppgifter, som enligt alkoholistlagen åligga nykterhetsnämnden, må här

blott nämnas, att nämnden skall höras över ansökan om årsutskänkning av spritdrycker och

och vin, samt över varje ansökan om tillfällig sådan utskänkning. som är avsedd att äga rum

inom staden. Vidare skall nämnden genom ett ombud deltaga i besiktning av lokaler, vilka

skola användas för detaljhandel med spritdrycker, vin eller pilsnerdricka samt alkoholfria

drycker.

Dessutom skall nämnden enligt motorfordonsförordningen höras över körkortssökandes

nykterhetsförhållanden, innan nykterhetsintyg för erhållande av körkort utfärdas av polis-

myndigheten. 9

i den mån det finnes erforderligt, må nämnden till sitt biträde utse därtill skickade män

och kvinnor. Sålunda har Föreningen Skyddsvärnet Göteborg (se denna institution), som

med utgången av år l9l9 övertagit Föreningens för alkoholistvård i Göteborg verksamhet,

enligt med nämnden träffad överenskommelse t. o. m. den l5 april l93l genom sin byrå-

personal verkställt förundersökningar och övervakning beträffande personer, som voro hem-

fallna åt dryckenskap. Dessutom anställde nämnden den l november l9l9, sedan stads-

fullmäktige på framställning av nämnden beviljat erforderligt anslag, en särskild tjänsteman

benämnd nykterhetsinspektör, för att biträda nämnden beträffande övervakandet av vissa

utskänkningsställen med mera. Sedan den av stadsfullmäktige på förslag av nykterhetsnämn-

den den l l december l930 beslutade byrån (se nedan) inrättats och trätt i verksamhet den l6

april l93l. har nämnden till sitt förfogande ett eget verkställande organ, »Göteborgs stads

nykterhetsnämnds byrå», för fullgörande av sina arbetsuppgifter.

Nykterhetsnämnden består av sju ledamöter och fyra suppleanter, vilka utses av stadsfull-

mäktige för en tid av fyra år. Av ledamöterna skall minst en vara kvinna och bör en vara

läkare. Minst en av suppleanterna skall vara kvinna. Stadsfullmäktige utse bland nämndens

ledamöter ordförande och vice ordförande att tjänstgöra för den tid de äro valda till ledamöter.

Nämnden utser inom sig för varje år en kassaförvaltare jämte en suppleant för denne och

skola dessa val genom nämndens försorg underställas stadsfullmäktiges godkännande. Nuva-

rande ledamöter äro valda för perioderna l947—50 och l949—52. För granskning av

nämndens räkenskaper och förvaltning välja stadsfullmäktige årligen för kommande är två

revisorer jämte suppleanter.

Stat för år 1950: Utgifter 234.574 kr., inkomster 3.450 kr., anslag 23l.l24 kr.

Författningar m. m. Lag om behandling av alkoholister den lZ juni l93l. Kungl. för-

ordningen den l8 juni l937 angående försäljning av rusdrycker. Kungl. förordningen den

l juli l9l8 ang. handel med skattefri sprit. Kungl. förordningen den l juli l9l8 ang. vissa

alkoholhaltiga preparat. Kungl. förordningen den ll juli l9l9 angående försäljning av

pilsnerdricka, med senare vidtagna ändringar. Kungl. förordningen den 8 maj 1925 angående  
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försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker. Kungl. Maj:ts motorfor-

donsförordning den 20 juni l930. Reglemente för Göteborgs stads nykterhetsnämnd. an-

taget av stadsfullmäktige den l9 maj l932.

Ordförande

Nilsson, E ric. Avdelningschef h. barna-

vårdsn., f. 88; suppl. 32, led. 39—52,

Ordf. 47—52.

Vice ordförande

Hansson, Solveig Signe Lucia, Fru,

Stadsh, f. l4; led. 47—50, v. Ordf. 48—50.

Övriga ledamöter

Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf.,

f. 09; suppl. 39, led. 44—52, Kassaf. 50—.

Hagvall, H e n ry Ture Bruno, Förman,

f. 09; (4l) 46———50.

Frändberg, Ca rl Henrik Rudolf, Hand—

gande, f. 9l; led. 48—52, Suppl. f. kassaf.

Sandblad, Kerstin I n g e r Marie, Fru,

f. 22; 48—50.

Berntsson, Per Olof, Metallarbetare, f. l9;  

Suppleanter

Andreason, Carl Va l t er, Folkskollärare,

f. ll; 46—50.

Wahman, C r e t a Eglanthine Elisabeth,

Kassörska, f. 03; 48—52.

Lindqvist, Johan T 0 r st 6 n, M. D., Prakt.

läkare, f. 06; 49—52.

Brolund, A s t r i d Linnéa, Fru, f. 09;

50—52.

Revisorer

Andersson, C u n n a r, Ombudsman, f. 93;

4 _

Hansson, Anna Elin Thyra, Sjukvårds-

biträde, f. 00; 47—.

Suppleanter

Safndell, Alice Fredrika lngeborg, Fru,

Hermansen, Signe Gunborg Teresia,

Kontorist, f. l3; 47—.

Sekreterare

Byråföreståndaren (se nedan) 32.

Nykterhetsnämndens byrå

Polhemsplafsen 5. Expeditionstid kl. 10—12, tisdagar även kl. 17—18,30. Rt (växel) 170610.

Byrån, som öppnades den l6 april l93l, är nykterhetsnämndens verkställande organ och

har närmast under nämnden hand om alkoholistvården och övervakningen av nykterhets-

tillståndet inom staden, ävensom de övriga arbetsuppgifter, som åligga nykterhetsnämnden.

Byråns chef benämnes föreståndare.

Byråföreståndare (Ca 26)

Mottagningslid kl. 10—12. Rt 154617.

Hedvall, Jakob Ju l i u s. f. 86; (3l) 33.

Byråassistent (Ca 20)

Hanson, ]ohn Arvid Rune, f. lZ; 49.

Assistenter (Ca l7)

Lindö, Fritz Gustav, f. 95; (31) 33.

Olsson, 0 s k a r Herbert, f. 03; (35) 36.

Ljungkvist, Gillis Bror Arne, f. IO; 45.

Assistenter (Ca lö)

Löwe, Mä rta Elisabeth, f. 95; (31) 38.  
Göteborgs stads

Svensson, D a n Olof. f. l7; 48.

Malmqvist, Olof Be rtil Tage, f. Zl ; (45) 49.

Nilsson, 0 s w a l d Evert, f. lZ; (47) 49.

Assistenter (Ce l 5)

Fast, B ertil Ingemar, f. l7; 47.

Hagström, Karl Olo f, f. 14, 48.

Bankel, John L e n n a rt, F. K., f. Zl; 49.

Holmqvist, Gustav R u n e, f. l9; 49.

Dessutom två första skrivbiträden (Ca 8,

Ce 7), två skrivöiträden (Ce 5, Cg 3) och en

kontorsvakt.

natthärbärgen

 

Nattäärbärgetvid Skanstorget. R! I I 55 81 . Ung/garlshotetletLabor, Metlangatan 9. RMI 1208.

Landala ungkartshotell, Karl Gustafsgatan 30. R! 1311 39.

Den 4 april l9l8 beslöto stadsfullmäktige upprätta ett kommunalt natthärbärge uti fastig-

heten nr 27 i östra Haga, natthärbärget vid Skanstorget, för beredande av tillfälligt nattlogi

ät husvilla personer i enlighet med bestämmelser som styrelsen för natthärbärget ägde med-

dela. l enlighet med stadsfullmäktiges beslut den l7 juni l920 bedrives därjämte hotell-
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rörelse i de från aktiebolaget Labor av staden inköpta fastigheterna nr 34 och 35 i västra

Haga, ungkarlshotellet Labor. Den l december l949 öppnades dessutom Landala ungkarls-

hotell, vars byggnad (f. d. Brantdala skola) genom drätselkammarens försorg och med anslag

av stadsfullmäktige ombyggts till ungkarlshotell. Natthärbärget rymmer l05 personer och

Labor l60 personer samt Landala ungkarlshotell 50 personer.

Stadsfullmäktige beslöto den 24 februari l938 tillsätta en beredning för anskaffande av

nya utrymmen för natthärbärgena m. m. se kap. Xl.

Logiavgiften utgör f. n. på natthärbärget en kr. pr natt, för sju nätter i följd 7 kr.; på

Labor pr dygn 2 kr. och för sju dygn l0,50— l4 kr.. på Landala ungkarlshotell 2,50 pr dygn

och l3— l5 kr. per vecka. Årligen utdelas genom allmänna hjälpföreningen visst antal biljetter

till medellösa husvilla, som i ersättning för logi få utföra arbete, som allmänna hjälpföreningen

anvisar.

Förvaltningen ombesörjes av en styrelse av fem ledamöter, vilka väljas av stadsfullmäktige

för två år i sänder samt två suppleanter. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l949—

50 och l950—5l. Styrelsens verksamhet granskas av två revisorer, vilka jämte suppleanter

årligen väljas av stadsfullmäktige.

Stat för år 1950: Utgifter 2l2.404 kr., inkomster l30.564 kr., anslag 8l.840 kr.

Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads natthärbärge, fastställt av stadsfullmäktige

den 4 april l9l8.

Ordförande Pettersson, E d g a r d Otto Fridolf, Till— Ekberg, 0 v e johan, Kursföreståndare,

f. %; led. 3l—50, Ordf. 4l—-.

Vice ordförande

Andersson, Gustav Johannes, Fastig-

hetsskötare, Stadsf., f. 00; led. 46—51,

v. Ordf. 47—.

Övriga ledamöter

Abrahamsson, johan Oscar Konstan-

gåt, Målare, f. 89; led. 27——5l, Kassaf.

Levén, G u n n a r Edvard, Komminister,

f. Ol; 49__50_

Asklund, Anny (An nika), Fru, Stadsf.,

f. 94; 50—5l. .

Suppleanter

Jansson, Augusta M a r g a r e t a, D. S. l.,

Barninspektris, Fru, f. l3; 46—.  

syningsman, f. l4; 47—.

Revisorer

Graf, R u n e, Ekonomichef, f. 07; 48—.

Berggren, H e l g a Alfrida, Fru, f. 02; 49—.

Suppleanter

Rasén, N i ls Gustaf, Polisinspektor, f. 97;

Jonsson, A lf Reinhold, Linoleumarbetare,

Sekreterare (arvode)

Claesson, E ri k Ragnar, ]. K.. f.d. Andre

stadsfogde, f. 79; l8.

Syssloman (Ca 20)

R! 1331 48.

Peterson, Axel Hild i ng, f. 9l; 4l.

Dessutom sju vaktmästare (4 Ca l 3, 3 Ge l 2),

sju städerskor och tre extra städerskor.

 

Göteborgs stads rättshjälpsanstalt

Postgatan 4. Expeditionstid kl. lll—46, lördagar kl. 10—14 samt dessutom tisdagar

kl. 18—19. Mottagningstider för anstaltens jurister kl. 11—14 samt dessutom tisdagar

kl. 18—19. Rl (växel) 170680.

Den 5 september l872 väcktes i stadsfullmäktige av dess ledamot S. A. Hedlund motion

om anställande av fattigsakförare. Sedan motionen behandlats av en för ändamålet särskilt

tillsatt beredning och på enskild väg anskaffats det för ett år erforderliga beloppet, beslöto

stadsfullmäktige den 2 januari l873 att tillsätta en förlikningsnämnd med uppdrag att an-

ställa en eller flera juridiskt utbildade personer, som kostnadsfritt eller mot billigt arvode

skulle biträda mindre bemedlade med råd och hjälp, därvid, så vitt ske kunde, onödiga rätte-

gångar borde avböjas eller förlikning åstadkommas.
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Förenämnda institution fungerade i stort sett i oförändrad form under c:a 50 års tid. l

en av lektor Edgar Sjödahl den 27 januari l92l väckt motion yrkades. att stadsfullmäktige

måtte tillsätta en beredning av fem personer för att till stadsfullmäktige inkomma med

förslag till organisation, reglemente och stat för en offentlig rättshjälpsanstalt i enlighet

med principerna i den vid l9l9 års riksdag genomförda rättsskyddsreformen.

Den 27 augusti l925 beslöto stadsfullmäktige att inrätta en offentlig rättshjälpsanstalt

i Göteborg, och sedan Kungl. Maj:t den lö oktober samma år fastställt reglemente för anstalten,

trädde densamma i verksamhet den l januari l926, vid vilken tidpunkt förlikningsnämndens

verksamhet upphörde.

Rättshjälpsanstalten har till uppgift att inom Göteborg i rättsliga angelägenheter till-

handagå mindre bemedlade och i sådant avseende bl. a. lämna råd och upplysningar

samt hjälp med upprättande av handlingar, så ock biträda vid tvisters biläggande genom

förlikning samt vid utförande av talan i rättegång, anhångiggjord vid domstol inom an-

staltens verksamhetsområde. Rättshjälpen lämnas kostnadsfritt, dock kan sökande av vad

honom genom anstaltens bistånd tillvinnes förpliktas lämna ersättning för erhållen hjälp.

Anstalten bör söka åstadkomma förlikning mellan parterna, där sådan lämpligen bör komma

till stånd. Framställning om rättegång, som befinnes vara uppenbart ogrundad eller gagn-

lös, skall avvisas.

Anstalten står under ledning av en styrelse, bestående av ordförande och fyra ledamöter.

Ordföranden och suppleant för honom förordnas av konungens befallningshavande för fyra

år i sänder. Ovriga ledamöter jämte två suppleanter för dem utses av stadsfullmäktige för

en tid av två år. Nuvarande ordföranden är utsedd för perioden l950—53 och övriga leda-

möter valda för perioden l950—5l. Anstaltens årliga räkenskaper och förvaltning granskas

av två revisorer, av vilka en jämte suppleant utses av konungens befallningshavande och en

jämte suppleant av stadsfullmäktige, samtliga för en tid av två är (l950—5l).

Anstaltens verksamhet utövas under styrelsens överinseende genom en föreståndare med

biträde av erforderlig personal. Föreståndaren, som skall hava avlagt de för utövande av

domareämhetet föreskrivna kunskapsprov samt förvärvat nödig praktisk erfarenhet genom

verksamhet vid underdomstol eller å advokatkontor, må icke innehava eller utöva annan

avlönad allmän eller enskild tjänst eller idka enskild advokatverksamhet. Ej heller må ärende,

som inkommit till anstalten, av något dess biträde övertagas som enskilt uppdrag.

Stat för år 1950: Utgifter l65.928 kr., inkomster 76.700 kr. (därav statsbidrag l5.500 kr.

och ersättning av allmänna medel i fria rättegångar 43.000 kr.), anslag 89.228 kr.

Författningar m. m. Kungl. kungörelse angående understöd av statsmedel till offentliga

råttshjälpsanstalter den l2 september l9l9. Reglemente för Göteborgs stads rättshjälps-

anstalt, fastställt av Kungl. Maj:t den l6 oktober l925 jämte tillägg den 2 november l934.

 

Ordförande

Baagee, H e r m a n Theodor. ]. K., Råd-

man, f. 95; 46—53 (förordnad av K. B.).

Suppleant för ordföranden

Hammar, Adolf M a r t i n, ] K., Rådman,

f. 96; 49—53 (förordnad av K. B.).

Övriga ledamöter

(valda av stadsfullmäktige)

Iokasson, john Olof. ]. K.. Kanslichef,

f. 86; 26—5!

Svensson, V i k t o r Harald, Ombudsman.

f. 88; (33) 34—51.  

Mellander, Carl E i n a r Nathanael, ] K.,

Advokat. f. 87: (30) 38—5l.

Bodin, B ro r johan, Expeditör, f. 05;

Suppleanter

Westberg, John V a l t e r, Mätningsman.

f. 09; 48—5l .

Hedlund, A n t o n, Förman, f. Ol; 48—5l.

Revisorer

Litxnarl-r, Frank F. v e r t, Landskontorist,

f. l3; 50—5l (förordnad av K. B.).

Olsson, Ernst R a g n ar. Målare, f. 06;

48—5l (vald av stadsf.). .
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Suppleanter

Wolgast, Han s Bernhard, Landskonto-

rist, f. l7; 50—5l.

Lindberg, Erik Lennart Alla n, Tullupp-

syningsman,f. 03; 48—51.

Sekreterare

Hause, John E ric Einar, ]. K., Advokat,

Andre jurist (Ca 3l)

Schenbolm, Karl T 0 r s t e n Reinhard.

]. K., Advokat, f. 9l; 26.

Tredje jurist (Ce 30)

Björkman, Gustaf l n gvar, J. K., f. l5; 45.

Extra jurist (arvode)

 

(se nedan) 26. Kassaf. 26—.

 

Udderszeälég, E v a Fredrique Gunilla, ]. K.,

Föreståndare (Cb l4) .
. . Kammarskri'vare (Ca l8)

B??!sgefz Jféhn E r i e Einar, _l. K., Advokat, Egg”, R a g n a r Sigvard Edvin, f. 08; (35)

Förste jurist (Ca 33)

Kihlman, U r b a n Natanael, ]. K., Advo-

kat, f. 98; (29) 35.

Dessutom två kontorisfer (Ca l3), en kassör

(Ca l3), ett första skrivbitråde (Ca 8), två

extra skrivliiträden (Cg 5) och ett kontorsbud. 
Ålderdomshemmet i Göteborg

Ålderdomshemmet i Göteborg leder sitt ursprung från 1725, då några gamla byggnader å

»Stampen» inköptes i avsikt att där inrätta en fristad för behövande särskilt i anledning av det

då svårt grasserande tiggeriet, beroende på nöden och fattigdomen efter Karl Xllzs krig. För

inrättningens beståndande begärdes och erhölls Konungens stadfästelse genom ett kungl.

privilegiibrev av den 8 november l726, från vilken dag inrättningen räknar sin egentliga tillvaro.

Enligt detta privilegiibrev tillförsäkrades inrättningen vissa inkomster av till riket inkom—

mande och från detsamma utgående varor, 3. k. tolagsmedel. Dessa medel jämte en årlig

kollekt i stadens kyrkor och en del arrendemedel från av staden överlätet markområde ut4

gjorde i början inrättningens egentliga inkomster. Visserligen ökades tolagsmedlen genom en

kungl. resolution av den 22 januari ”99, men inrättningen skulle ej ha varit i stånd att fort-

sätta sin verksamhet i den utsträckning som behövdes, om densamma ej erhållit både många

och stora donationer. Dessa jämte inbesparade medel uppgingo vid senaste bokslut till sam-

manlagt 2.324.475 kr.

Ursprungligen handhades inrättningens angelägenheter av magistraten och tre av den-

samma i samråd med borgerskapets äldste utsedda föreståndare. Den 7 maj l728 utfärdade

magistraten en »Förordning» för inrättningen och denna förordning var gällande till den 27

februari l8l8, då magistraten antog ett reglemente, varigenom föreståndarnes antal ökades

till fyra. Detta reglemente ersattes den 18 mars l844 med ett nytt. Sedan stadsfullmäktige-

institutionen införts i Göteborg, antogo stadsfullmäktige den 3 maj l866 ett nytt reglemente,

vari bestämdes, att inrättningens angelägenheter skulle handhavas av en av dem utsedd sty-

relse, bestående av fyra personer (föreståndare). Nya reglementen hava sedermera av stads-

fullmäktige antagits den Zl januari l897, den Zl augusti l924 och den 28 april l949. Genom

stadsfullmäktiges beslut den l3 november l924 ökades styrelseledamöternas antal till fem,

därav minst en kvinna. Styrelsen väljes för fyra år isänder. Nuvarande ledamöter äro valda

för perioderna l947—50, l948—5l, l949—52 och l950—53. För granskning av styrelsens

räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer jämte suppleanter.

Intagning av vårdtagare i inrättningen beviljades av magistraten på förslag av före-

ståndarne ända till l866, då denna angelägenhet övergick till den av stadsfullmäktige utsedda

styrelsen.
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Vid l800-talets början erhöllo så många fattiga som möjligt utan åtskillnad, även yngre
personer, fri bostad, ett mål mat om dagen samt läkarevård, men så småningom övergick man

till att vid intagningar i hemmet invälja behövande, som sett bättre dagar (pauvres honteux).

Enligt nu gällande reglemente är hemmet i första hand avsett för sökande, som åtnjuter folk-

pension och förklarat sig villig att till hemmet aVStå denna. Även andra sökande kunna be-

redas plats antingen mot erläggande av visst månatligt belopp eller mot ett av styrelsen be-

stämt engångsbelopp. lnbetalda medel kan ej återfördras. Styrelsen antager bland de sökande

här i staden hemortsberättigade personer, som med avseende på sina föregående levnadsför-

hållanden, exempelvis längre tids väl vitsordad tjänstgöring hos en och samme arbetsgivare,

må anses böra komma i åtnjutande av den sökta förmånen. Sökande bör vara känd för en nykter

och ordentlig levnad, för flit och arbetsamhet samt dessutom styrka sig vara välfrejdad och

icke behäftad med smittosam eller för omgivningen störande sjukdom.

9iii/;:glemente för Ålderdomshemmet i Göteborg, antaget av stadsfullmäktige den 28 april

 

Ordförande

Björklund, E r n s t Frithiof, Direktör, f. 86;

led. 47—5l, Ordf. 49—.

Vice ordförande

Kräger, l'la rr y Ludvig, Direktör, f. 93;

led. 39—53. v; Ordf. 39—, Kassaf. 47—.

Övriga ledamöter

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L., Folk-

skolinspektör, f. 85; (22) 3l—53.

Hansson, l.. i l l y Linnéa, Fru, f. l3; 49—50.
Ström, Anders Johan Tage, Syssloman,

f. 0l; suppl. 44—, led. 50—52, Suppl. f.

kassaf. 44—.

Suppleanter

Johansson, A n nie Karola, Sjukvårds-

biträde, f. 05; 50—.

Rifferstad, Hild u r, Fru, Stadsf, f. 85;

Revisorer

Hanson, lrma Ros a Victoria, Fru, f. ll;

Gälln—äs, Eric Valdemar, Tullkontorist,

f. 98; 50—.
.  

Suppleanter

Magnusson, R 0 h e r t Valfrid, Byggnads-

snickare, f. 96; 9—. "

Sjöstedt, An n a, F. M., Amneslärarinna,

Fru, f. 04, 50—.

Sekreterare

Sysslomannen (se nedan) 3l.

 

Syssloman

Träffas säkrast kl. It?—12. R! 14 4433.

Björklund, Per G u n n a r, f. 83: 3l.

Predikant

Ivarsson, ] 0 h a n n e s, Kyrkoadjunkt,

Läkare

Vakant.

Husmoder

Kollberg, ] u d it Linnéa, f. 03; 46.

Sjuksköterska

Vakant.

Dessutom en kokerska, sex sköterskebiträ-

den, fem städerskor, fyra köksbiträden. två

tvätterskor, två vaktmästare samt en organist.

Göteborgs stads pensionärshem

Kontor: Oxhagsgatan 3, öppet vardagar utom lördagar kl. 10—13 samt 16—17; lördagar

kl. 10—13. Rt 14 2439.

f anledning av motion den l7 oktober l9l6 av kamrer H. Lindholm om åtgärder för upp-
förande av bostäder för folkpensionärer beslöto stadsfullmäktige den l mars l9l7 att hän-
skjuta ärendet till en beredning av fem personer. Sedan denna beredning inkommit med
utredning och förslag i ämnet, beslöto stadsfullmäktige den l3 juni l9l8 att uppföra tvenne

19
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hem för folkpensionärer samt att ingå till kungl. pensionstyrelsen med framställning om lån

för gäldande av hemmens byggnadskostnader. Därjämte beslöto stadsfullmäktige att med

anledning av H. M. Konungens sextioårsdag den l6 juni l9l8 anhålla om nådigt tillstånd

att vid dessa hem få fästa H. M. Konungens namn.

l-lernmen blevo färdiga i slutet av år l92l och hava kostat sammanlagt omkring 618.000

kr., som tillhandahållits staden av kungl. pensionsstyrelsen i form av län.

De pensionärshem, till vilkas uppförande statsbidrag icke erhållits, hava till uppgift att be-

reda bostäder åt i Göteborg bosatta aktningsvärda åldringar, vilka genom den förmån av bostad,

som i pensionärshemmen kan beredas, hava utsikt att i fortsättningen kunna reda sig utan

hjälp av fattigvården. Bland nyssnämnda åldringar hava sådana personer, som åtnjuta folk-

pension enligt lagen om folkpensionering, företrädesrätt till erhållandet av bostäder i ifråga-

varande hem. Beträffande de pensionärshem, till vilkas uppförande staden erhållit statsbidrag,

skall vid uthyrningen och förvaltningen iakttagas föreskrifterna i kungl. kungörelsen den 22

juni l939 med däri sedermera vidtagna ändringar, däribland & 3 som numera har följande

lydelse:

>>— Till hyresgäst i pensionärshem må som regel antagas endast person, vilken dels antingen

uppnått 60 års ålder eller utan att hava uppnått nämnda ålder åtnjuter folkpension enligt lagen

om folkpensionering, dels ock kan antagas vara ur stånd att med egna medel förskaffa sig

nöjaktig bostad.

Där särskilda skäl därtill föranleda, må till hyresgäst i pensionärshem antagas även annan

mindre bemedlad person än i första stycket avses.

Hyresgäst må kunna erhålla bostad — förutom för sig själv —- jämväl för person, som tillhör

hans hushåll och lämpligen alltjämt bör sammanbo med honom. -—>>

Av de först uppförda pensionärshemmen är det ena beläget i Kungsladugård vid Fågel-

fängaregatan och det andra i Bagaregården i hörnet av Falk- och Uddevallagatorna. Hemmet i

Kungsladugård är avsett för 43 gifta par. l hemmet i Bagaregården finnes plats för 23 gifta

par och 36 ensamstående män. lnom båda hemmen kunna sålunda l68 pensionärer erhålla

bostäder. Enligt särskilt beslut av stadsfullmäktige har styrelsen för hemmen berättigats att

tills vidare låta änkor efter män, som varit boende i pensionärshemmen, kvarbo därstädes

även efter männens frånfälle.

Den 5 juni l930 beslöto stadsfullmäktige i anledning av motion av fru Bertha Burman-

Andersson m. fl. att vid Ståthållaregatan i Kungsladugård uppföra ett pensionärshem för

änkor och andra ensamstående äldre kvinnor. Detta hem, som benämnes DGöteborgs stads

pensionärshem till minne av stadens 300-årsjubileum» och som blev färdigt sommaren l93l ,

innehåller l8 enkelrum och 24 dubbelrum med plats för tillhopa 66 pensionärer. Till hemmets

uppförande beviljade stadsfullmäktige ett anslag av ”5.000 kr., upplånade hos kungl. pen-

sionsstyrelsen.

l anledning av motion av överförmyndare Axel Dahlström beslöto stadsfullmäktige den 7

oktober l937 att i stadsdelarna Vasastaden, Landala. Olskroken och Kungsladugård uppföra

fyra nya hem för folkpensionärer för en beräknad sammanlagd kostnad av l.034.500 kr.

Dessutom hava stadsfullmäktige den l6 juni l938 beslutat uppföra ytterligare sju pensio-

närshem i stadsdelarna Gamlestaden, Kålltorp, Olskroken, Rambergsstaden, Kungsladugård

och Sannegården för en sammanlagd beräknad kostnad av l.750.000 kr.

Vidare hava stadsfullmäktige den 29 februari l940 beslutat uppföra ytterligare två pen-

sionärshem i stadsdelarna Brämaregården och Bagaregården för en beräknad kostnad av sam-

manlagt 1.686000 kr. samt den l9 november l942 beslutat uppföra nya pensionärshem i

stadsdelen Kålltorp för en beräknad kostnad av 820.000 kr.
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Ytterligare hava stadsfullmäktige dels den 28 oktober l943 beslutat uppföra nya pensionärs-

hem i l5 kv. Stockrosen i stadsdelen Änggården för en beräknad kostnad av l.329.000 kr.

och dels den 4 maj l944 beslutat uppföra ytterligare pensionärshem i Vi kv. Törnrosen i

sistnämnda stadsdel för en beräknad kostnad av l.40l.000 kr., dels den l3 december l945

beslutat uppföra nya pensionärshem i stadsdelarna Rambergsstaden och Kålltorp för en

beräknad kostnad av Z.790.000 kr. och dels den l0 juni l948 beslutat uppföra ett pensionärs-

hemskomplex i stadsdelen Tolered för en beräknad kostnad av l.4l6.000 kr.

Sedan sistnämnda pensionärshem uppförts utgör sammanlagda antalet pensionärshems-

komplex 24 om tillhopa l.622 lägenheter.

Förvaltningen av hemmen ombesörjes av en av stadsfullmäktige för två år i sänder utsedd

styrelse, bestående av sju ledamöter. Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revi-

sorer, vilka jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige. Nuvarande ledamöter äro valda

för åren l949—50.

Stat för år 1950: Utgifter l.320.042 kr., inkomster 403.075 kr., anslag av staden å

skattestat 9l6.967 kr.

Reglemente för stadens pensionärshem har antagits av stadsfullmäktige den l6 juni l938

med ändring den 26 februari l948.

 

Ordförande

Töcksberg, B e n g t-H å k a n Oscar, Byrå-

föreståndare, f. l l ; led. 48—50, Ordf. 48——.

Vice ordförande

Andersson, C U 5 t a v Johannes, Fastighets-

skötare, Stadsf, f. 00; led. 39—40, 47—50.

v. Ordf. 47—, Suppl. f. kassaf. 47—.

Övriga ledamöter

Pettersson, Tekla Arvida, Fru, f. 87;

37—50

Linderoth-Olson, Martha Elisabeth (Lis a),

Fru, f. 99; 4l—50.

Boo, A n d e r 5 Wilhelm. Ombudsman,

f. 93; led. 43—50, Kassaf. 47—.

én, Brita Dagmar, Socialinspektör,

Riksdagsled, f. 00; 45—50.

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, Stadsf., f. 00; 47—50.  

Revisorer

Bremmer, Karl E r i k, Byggnadsingenjör,

f. 85; 46—.

Johannesson, E rik Ruben, Ombudsman,

Stadsf., f. l7; 48-—.

Suppleanter

Andersson, Six t e n lvar Manfred, Metall-

arbetare, f. 06; 47—.

Lundstedt, Nils Erik, Murare, f. lZ; 48—.

Sekreterare (arvode)

joåmssåmää _lohn Olof, _l. K., Kanslichef,

 

Syssloman

Svensson, Gustav H a r a l d, Stadsf. , €. 03; 48.

Bostadsinspektriser

Larsson-Ankarherg, a n n a, Kurator.

Fru, f. 99; 39.

Ryberg, Alm a josefina, Kurator, f. 00; 45.

Elgh, M ärta Henrietta, Kurator, f. 06; 48.

Folkpensioneringen

Den nya folkpensioneringslagen skiljer på ålderspension, som utgår efter uppnådda 67 år

samt invalidpension, sjukbidrag och änkepension, vilka förmåner utgå för tid före fyllda 67 år.

Mellan dessa fyra huvudformer av folkpension föreligger skillnad ej blott i fråga om förutsätt-

ningarna för deras erhållande utan även i fråga om heräkningssättet m. m.

Den nya lagen begränsar pensionsrätten i princip till att avse i riket mantalsskrivna svenska

medborgare som fyllt l6 år. Pensionsrätten inträder tidigast med mantalsskrivningen, vilken

som bekant sker för kalenderår.

Den 27 augusti l949 undertecknades emellertid i 0le en konvention mellan Sverige,

Danmark, Finland, island och Norge om ömsesidigt utgivande av ålderspensioner. Konven-

tionen, som trätt i kraft den l december l949, innebär för Sveriges del, att dansk, finsk, is-
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låndsk eller norsk medborgare, som vistats i Sverige minst fem år, är berättigad till svensk

ålderspension på samma villkor som svenska medborgare. Med dansk, finsk, isländsk eller

norsk medborgare likställes den, som tidigare haft medborgarskap i nordiskt land men gått

detta förlustigt utan att senare förvärva medborgarrätt i något annat land. För Sveriges del

omfattar konventionen allmän ålderspension samt bostadstillägg, hustrutillägg och blindtillägg

till sådan pension jämte särskilt barnbidrag för barn till ålderspensionär.

Ålderspension tillkommer den som fyllt 67 år. Till envar som är berättigad till ålderspension

utgår allmän ålderspension, som utgör för år räknat för gift pensionsberättigad, vars make

jämväl åtnjuter folkpension eller till vars hustru utgår hustrutillägg (se härom nedan). 800 kr.

samt för annan pensionsberättigad l.000 kr. Den allmänna ålderspensionen är icke till stor-

leken beroende av egen inkomst eller förmögenhet.

Invalidpension utgår för tid före fyllda 67 år till den, som på grund av kropps- eller sinnes-

sjukdom, sinnesslöhet, vanförhet eller annat lyte är ur stånd att försörja sig genom sådant

arbete, som motsvarar hans krafter och färdigheter. under förutsättning att nedsättningen av

arbetsförmågan kan anses varaktig. Den som är blind skall städse anses lida av sådan höggradig

nedsättning av arbetsförmågan som nu sagts. Såsom blind anses den som saknar synförmåga

eller vars synförmåga. sedan ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt, att han saknar ledsyn. Till

envar som är berättigad till invalidpension utgår grundpension med 200 kr. om året oberoende

av storleken av egen inkomst eller förmögenhet. Jämte grundpension utgår tilläggspension

med högst 600 kr. om året till gift pensionsberättigad och högst 800 kr. om året till ogift

pensionsberättigad. Tilläggspensionens storlek är beroende av den årsinkomst som fastställes

för den pensionsberättigade (inkomstprövning). Den höjes med en tredjedel för gift person,

vars make icke är pensionsberättigad och ej erhåller hustrutillägg.

Sjukbidrag tillkommer den som oavbrutet under minst ett år lidit av sådan höggradig ned-

sättning av arbetsförmågan som erfordras för erhållande av invalidpension, om nedsättningen,

utan att vara varaktig, kan antagas bliva bestående ytterligare avsevärd tid. Sjukbidraget skiljer

sig från invalidpension, utom genom nyss angivna förutsättning för dess erhållande därigenom,

att viss tidpunkt skall bestämmas, intill vilken bidraget längst må utgå. Sjukbidraget är så-

lunda begränsat till att längst utgå under viss i samband med dess beviljande fastställd tid,

under det att invalidpensionen utgår tills vidare. l fråga om storleken m.m. däremot överens-

stämmer sjukbidraget helt med invalidpensionen. i

Änkepension utgår till änka, som vid mannens frånfälle fyllt 55 år och varit gift med honom

minst fem år. Änkepension utgår dock ej till änka, som eljest åtnjuter folkpension. ingår änkan

nytt äktenskap, upphör rätten till änkepension. Till änka, som fyllt 55 år, må, om hon upp—

nått denna ålder under samma kalenderår som det, varunder mannen avlidit, eller när eljest

särskilda skäl föranleda därtill, änkepension utgå, oaktat hon vid mannens frånfälle ej fyllt

55 år. Änkepensionen utgör högst 600 kr. om året. Den är till sin storlek beroende av den

för änkan fastställda årsinkomsten (inkomstprövning). Visar det sig vid pensionsbeloppets

bestämmande, att änkepensionen skulle understiga 60 kr. om året, skall änkepensionen ej utgå.

De angivna pensionsförmånerna förhöjas i vissa fall med tillägg, vilka också de anses som

folkpension. Sådana tillägg äro bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, hustrutillägg och blind-

tillägg.

Bostadstilläggets storlek beror av den för den pensionsberättigade fastställda årsinkomsten

(inkomstprövning) samt utgör i bostadskostnadsgrupp lV (Göteborg) för gift pensionsberät-

tigad och änkepensionsberättigad högst 300 kr. samt för annan högst 450 kr. För gift

person, vars make ej är pensionsberättigad och icke erhåller hustrutillägg, höjes bostadstill-

lägget med hälften.
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Folkpension, bostadstillägget medräknat, uppgår enligt nu berörda regler maximalt i Göte-

borg till följande belopp:

ålderspension. invalidpension och sjukbidrag

för två makar tillsammans 2.200 kr.

för ogift l.450 kr.

änkepension 900 kr.

Särskilt bostadstillägg skall, där kommun så beslutat, utgå till pensionsberättigad, som år

mantalsskriven inom kommunen, i enlighet med grunder, som kommunen själv har att bestäm-

ma. Det är emellertid att märka, att det särskilda bostadstillägget liksom annan folkpension

skall beviljas av pensionsnämnden.

Enligt de av Göteborgs stadsfullmäktige den 2l augusti l947 antagna grunderna för be-

viljande av särskilt bostadstillägg, kan sådant tillägg utgå till i Göteborg bosatta ogifta pensions-

tagare och till gifta pensionstagare, vars hustrur jämväl uppbära folkpension eller hustru-

tillägg ävensom till sådana personer, som uppbära änkepension eller änke/änklingsbidrag

med belopp motsvarande skillnaden mellan bostadskostnaden (hyreskostnaden maximerad

till 780 kr.) och för ogifta l30 kr. och för gifta l00 kr. Storleken av det särskilda bostads-

tillägget är beroende av den för pensionstagaren fastställda årsinkomsten (inkomstprövning).

Hustrutillägg utgår till pensionsberättigad gift mans hustru, därest hon fyllt 60 år och makar-

' na varit gifta minst fem år. Hustrutillägget utgöres av tilläggspension och bostadstillägg, upp—

gående till samma belopp som hustrun skulle ha erhållit i form av sådana förmåner, därest

hon varit berättigad till invalidpension. Är mannen berättigad till ålderspension, utgår

hustrutillägg, endast om det överstiger 200 kr. Folkpension till en man, som är berättigad till

hustrutillägg, kommer alltid att tillsammans med hustrutillägget vara 200 kr. lägre än den folk-

pension, som skolat tillkomma makarna om de båda varit pensionsberättigade, enär i hustru-

tillägget icke ingår någon grundpension.

Blindtillägget, som ersätter blindhetsersättningen, uppgår till 700 kr. om året oberoende

av den tilläggsberättigades egen inkomst och förmögenhet. Liksom fallet är med blindhets-

ersättning, utgår blindtillägg endast till den som blivit blind före fyllda 60 år.

i det föregående har angivits, att vissa folkpensionsförmåner äro till storleken beroende av

den för den pensionsberättigade fastställda årsinkomsten (inkomstprövning). i den nya lagen

finnas med andra ord liksom i den föregående vissa avdragsregler. Den s.k. avdragsfria in-

komsten är enligt den nya lagen 600 kr. tillsammans för makar och 400 kr. för annan pensions-

berättigad. Den andel av den överskjutande inkomsten, varmed pensionen reduceras, är fem

tiondelar. Beträffande det särskilda bostadstillägget gäller särskilda avdragsregler, fastställda

av stadsfullmäktige.

Enligt lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn kan änka eller änkling för vård-

naden om barn under l0 år under vissa förutsättningar för egen del erhålla bidrag av allmänna

medel med belopp av samma storlek som änkepension enligt lagen om folkpensionering. Rätt

till änke- eller änklingsbidrag föreligger ej blott, när det barn, som står under den efterlevande

makens vårdnad, är makarnas gemensamma utan även, om den efterlevande har vårdnaden

om annat barn. l senare fallet, kan dock bidrag av här ifrågavarande slag ifrågakomma endast

under förutsättning, att barnet vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem. För

rätt till bidrag fordras både, att barnet står under den efterlevande makens vårdnad och att den

efterlevande maken stadigvarande bor tillsammans med barnet. Änke- eller änklingsbidrag

kan ej utgå till vårdnadshavare som åtnjuter folkpension. Rätten till bidrag upphör, om vård-

nadshavaren ingår nytt äktenskap. Bidraget utgår längst t.o.m. den månad, under vilken har-

net, eller om flera-barn finnas, det yngsta av dem fyller l0 år. Bidraget utgår efter samma grun-
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der som änkepension enligt nya folkpensioneringslagen. Dess storlek beror sålunda av den

för änkan eller änklingen fastställda inkomsten, och maximibeloppet är 600 kr. om året, var-

till kommer allmänt bostadstillägg med i Göteborg 300 kr. Bidrag, som ej skulle uppgå till

60 kr. om året, utgår ej.

Enligt lagen om särskilda barnbidrag till änkors och invaliders m.fl. barn skall, utöver det

allmänna barnbidraget, av pensionsstyrelsen utbetalas särskilda barnbidrag till uppehälle och

uppfostran åt barn, som tillhöra vissa i lagen angivna bidragsberättigade kategorier. Samtidigt

upphöra de nuvarande barnbidragen. Rätt till särskilt barnbidrag tillkommer endast barn,

som är svensk medborgare och stadigvarande vistas här i riket. Bidrag utgår längst t.o.m. den

månad, under vilken barnet fyller 16 år. Särskilda barnbidrag äro ej såsom de nuvarande

barnbidragen graderade efter dyrort eller efter barnantalet inom varje familj. Till varje barn

utgår oberoende av sådana omständigheter ett visst högsta belopp, vilket enligt vissa regler

reduceras med hänsyn till försörjarens och barnets inkomst. Högsta bidragsbeloppet för år

räknat är i allmänhet 250 kr. men för vissa barn 420 kr.

Såsom bidrag till kostnaderna för folkpensioneringen skall för varje år erläggas pensions-

avgift av envar svensk medborgare, dock ej för året före det, under vilket han fyller lö år, eller

efter det, under vilket han fyller 66 år, eller för år, för vilket han icke är i riket mantalsskriven.

Beloppet av den pensionsavgift. som skall av avgiftspliktig årligen erläggas, utgör en procent

av hans enligt förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för året taxerade belopp, '

eller, om den avgiftspliktige är gift och mantalsskriven såsom tillhörande samma hushåll som

sin make, en halv procent av makarnas sammanlagda taxerade belopp. För varje avgifts-

pliktig är lägsta avgiften sex kr. och högsta l00 kr. i kungörelse den 25 november l949 har

förordnats, att här i riket bosatt person, som är medborgare i något av de länder, mellan

vilka slutits konvention om ömsesidigt utgivande av ålderspensioner på sätt härovan redo-

gjorts för, skall vara likställd med svensk medborgare med avseende på skyldigheten att er—

lägga pensionsavgift.

Lagen om kommunernas bidrag till kostnaderna för folkpensioneringen utgår från att staten

ensam skall bekosta allmän ålderspension, grundpension och blindtillägg samt att vederböran-

de kommun skall gälda hela kostnaden för särskilt bostadstillägg, som utgives i enlighet med

. av kommunen fastställda grunder. För övriga pensionsförmåner, skola kostnaderna fördelas

mellan staten och kommunerna. Kommunernas bidrag graderas efter vederbörande kommuns

ekonomiska bärkraft. Såsom mått på bärkraften tages antalet skatteören per invånare inom

kommunen. Kommunbidraget utgör 3/20% för varje fullt tiotal skatteören per invånare

inom kommunen, d.v.s. 1,5 % för varje skattekrona per invånare. Kommunens bidrag får

dock ej överstiga hälften av hela kostnaden för ifrågavarande pensionsförmåner. Denna gräns

innebär, att kommunbidrag aldrig beräknas på högre skattekrontal per invånare än 33 % skatte-

kronor. Vid bestämmandet av antalet skatteören per invånare i kommunen tages hänsyn till

det antal skattekronor och skatteören, som enligt kommunalskattelagen påförts de till kom-

munen skattskyldiga i taxeringslängden för året med däri intill årets utgång införda ändringar

eller gjorda tillägg samt till antalet invånare vid årets ingång.

Pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet avser att bereda vård och behandling ä sjuk-

vårdsanstalt, yrkesutbildning m.m. åt den, som kan väntas bliva berättigad till invalidpension

eller redan erhållit sådan, men beträffande vilken utsikt finnes att genom dylik åtgärd åter-

ställa eller väsentligt höja arbetsförmågan. Framställning om sjukvårdande åtgärder ingives

till pensionsnämndernas expedition. .

Genom erläggande av frivilliga pensionsavgifter, vilka inbetalas å närmaste postanstalt,  
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kan envar svensk man eller kvinna förbättra sina pensionsvillkor. Även arbetsgivare kunna på

förmånligt sätt trygga sina anställdas ålderdomsförsörjning.

Folkpensioneringens expeditions- och förvaltningsorgan utgöres dels av ett centralt statens

ämbetsverk, kungl. pensionsstyrelsen, dels av kommunala pensionsnämnder, i Göteborg till

antalet nio. inom varje pensionsnämnd utses ordförande och dennes suppleant av konungens

befallningshavande för en tid av fyra år (f.n. l950—l953). Ledamöterna, till antalet högst sex

jämte lika många suppleanter, utses av stadsfullmäktige likaledes för fyra år så att vartannat

är hälften avgår. Perioderna äro för dessa l950—l95l och l950—l953.

Handläggningen av ärenden rörande vissa förmåner decentraliseras i de nya lagarna om

folkpensionering på så sätt, att den slutliga beslutanderätten överflyttas från pensionsstyrelsen

till pensionsnämndema, när besvär över pensionsnämnds beslut ej anföras. Sådan decentra-

lisering har genomförts beträffande ärenden rörande ålderspension (dock i regel ej ansökningar

om enbart allmän ålderspension), änkepension, änkebidrag och änklingsbidrag samt särskilt

barnbidrag, vilka icke sammanhänga med ärenden angående invalidpension eller sjukbidrag.

Decentraliseringen innebär, att pensionsstyrelsen i regel ej må återförvisa eller utan stöd

av besvär ändra pensionsnämndernas beslut, i den mån besluten innefatta skälighetsavgöran—

den. Såsom skälighetsavgöranden räknas i första hand beslut om årsinkomstens uppskattning

till visst belopp. Andra spörsmål, som enligt lagen skola avgöras efter skälighetssynpunkter

och vari beslutanderätten därtill tillkommer pensionsnämnderna äro frågorna, huruvida av—

steg skall göras” från reglerna om tillhörighet till bostadskostnadsgrupp, huruvida hustrutillägg

skall utgå för hustru,som ej fyllt 60 år, samt huruvida gift pensionsberättigad i särskilt fall skall

'i pensionshänseende anses såsom ogift eller ogift pensionsberättigad såsom gift. Hit höra även

beslut om påföljd i anledning av åberopad oriktig uppgift, avhändelse av egendom eller in-

komst samt försummad anmälningsskyldighet rörande förändrade förhållanden. i pensions-

nämndernas beslut skall fr.o.m. år l948 alltid, således även i ärenden som ej decentraliserats,

angivas beloppet av den förmån som beviljas. Pensionsnämndernas beslut tilll—iånnagivas dels

genom anslag å särskild anslagstavla inom pensionsnämndernas expedition och dels genom

skriftlig underrättelse till var och en pensionssökande. Pensionsnämnds beslut kan inom

fjorton dagar överklagas hos kungl. pensionsstyrelsen. Över pensionsstyrelsens beslut i ärende

rörande pension eller bidrag enligt de här behandlade lagarna -— men däremot icke i ärende

rörande sjukvård eller yrkesutbildning — får klagan föras av justitiekanslern och, efter dennes

medgivande av kommun, pensionsnämndsordförande eller pensionsstyrelsens ombud. En

nyhet i den nya lagstiftningen är, att även enskild sakägare kan få tillstånd att anföra besvär

över pensionsstyrelsens beslut. Sådant tillstånd skall lämnas av pensionsstyrelsen.

Stat för år 1950: Folkpensioneringen, som är uppförd på drätselkammarens stat, utvisar

en utgiftssumma av l0.005.429 kr., därav stadens bidrag under år l949 till kostnaderna för

de statliga pensionsförmånerna 6.950.000 kr. och för de kommunala pensionsförmånerna

(särskilda bostadstillägg) 2.900.000 kr., samt till utgifter för pensionsnämndernas verksamhet

l55.429 kr.

Författningar m. m. rörande folkpensionering, barnbidrag m. m. Lag den 29 juni l946

om folkpensionering. Lag den 23 maj l947 angående ändring i lagen den 29 juni l946 om

folkpensionering. Lag den 30 juni l947 om kommunernas bidrag till kostnaderna för folk-

pensioneringen. Lag den 26 juli 1947 om särskilda barnbidrag till änkors och invaliders rn. fl.

barn. Lag den 26 juli l947 om bidrag till änkor och änklingar med barn. Lag den 20 juni l947

angående sättet och tiden för utbetalning av folkpensionerna. Kungl. brev den ll juli l947

med föreskrifter angående fastställande av regler för uppskattning enligt lagen om folkpensio-

nering av naturaförmåner.

Kungl. kungörelse den 4 september l947 angående fastställande av vissa formulär. Kungl.

Maj:ts instruktion för pensionsnämnderna den 29 september l947. Kungl. brev angående
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bestämmelser för pensionsstyrelsens individuella invaliditetsförebyggande verksamhet den

20 juni l947. Lag den 26 juli l947 om kommunala pensionstillskott m. m. Lag den 29 juni

l946 om frivillig statlig pensionsförsäkring. Kungörelse den 30 december l947 angående an-

ordnandet av den frivilliga statliga pensionsförsäkringen. Lag den 20 mars l936 om socialre-

gister med ändring den 18 juni l937 och 26 juni l947. Kungl. socialstyrelsens kungörelse den 2l

april l947 angående indelning i bostadskostnadsgrupper av samtliga orter i riket jämligt lagen

om folkpensionering. Kungl. pensionsstyrelsens kungörelse den 30 december l937 angående ut-

färdande av vissa tariffer för styrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring. Kungl. brev

den 30 december l937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga

avgifter grundade försäkring m. m. Kungl. kungörelse_den l6 april l948 med vissa före-

skrifter angående besvär över pensionsstyrelsens beslut i ärenden rörande folkpension m. m.

Lag den 30 juni l948 om dyrtidstillägg för år l948 å folkpensioner. Lag den l7 december

l948 angående ändrad lydelse av 3 % 4 mom. i lagen den 29 juni l946 om folkpensionering.

Socialstyrelsens kungörelse den 26 februari l949 angående vissa ändringar i gällande bostads-

kostnadsgruppering för folkpensionärer. Lag den 27 maj l949 om dyrtidstillägg för år l949

å folkpensioner. Kungörelse den lö november l949 om tillämpning av en mellan Sverige,

Danmark, Finland, island och Norge den 27 augusti l949 sluten konvention om ömsesidigt

utgivande av ålderspensioner.

Pensionsnämndernas expedition

Kasernforgel 6. Expeditionstid kl. 9—l4. R! förfrågningar och upplysningar med ankn. för

frivillig pensionsförsäkring H 75 96, registeravd. 13 63 37, avd. för särskilda (kommunala)

bostadstillägg II 25 94, 13 63 36.

Genom stadsfullmäktiges beslut den 29 januari l9l4 grundades pensionsnämndernas

expedition, som trädde i verksamhet den l april l9l4. Denna centrala institution har till upp-

gift att tillhandagå såväl allmänna verk som allmänheten med alla upplysningar rörande folka

pensioneringen, lämna den pensionssökande eller den pensionsberättigade erforderligt biträde

vid exempelvis upprättandet av ansökan om något slag av pension eller bidrag, underhålla

nödigt samarbete med fattigvård, sjukvårdsanstalter och organ för stadens understödsverk-

samhet, lämna behövliga statistiska uppgifter, handhava kontrollen av utgående särskilda

(kommunala) bostadstillägg samt genom ett hela staden omfattande kortregister ständigt

kunna lämna de uppgifter och utredningar, som erfordras. Det på pensionsnämndema an-

kommande arbetet inom folkpensioneringens ram har koncentrerats till och ombesörjes av

expeditionen. -

Byråföreståndare (Ca 26)

Mottagningstid kl. 10—12. R! 13 63 36.

Tagksberg, B e n g t-l—i å k a n Oscar, f. l l ;

Byråassistent (Ca 20)

R! I] 25 94.

Svedberg, Karl G u n n a r, f. l |; (48) 49.

Dessutom tre kontorsbiiräden (Ca l l), fyra

första skrivbiiräden (Ca 8) och sju extra skriv-

biträden.

Kungl. pensionsstyrelsens ombud

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition.

Första området (distr. 5, 7—9)

Magnusson, Albin Dag lngemar, J.K.,

Advokat, f. 09; 47.

Andra området (distr. l—4)

Belanner, Carl Olof A r n e, ]. K., Asses-

sor, f. l3; 47.

Tredje området (distr. 6)

Koch, Per Vol rat Mikael, ]. K., Råd-

man, f. 02; 45. 
Pensionsnämnderna

(anslagstavla för samtliga nämnder Kasernlorget 6).

Första pensionsdistriktet Ordförande

(Domkyrka, Kristine, Backa och Haga

församlingar)

Matlagning: Pensionsnämndemas exp. första

helgfria måndagen i varje månad kl. IO—l] .

Palmér, W a l t e r, f. d. Kamrer, f. 84; (19)

33—53.

Suppleant för ordföranden Björild, Sten Douglas, Redaktör, f. 90;

(37) 42—53.
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Ledamöter

Andersson, Elis Hildebrand, Metallar-

betare, f. 02; 48—5l.

Werme, Rut ln grid, Kurator, f. 22;

Dahlén, Ca rl Fritz Oskarsson, Pitprops-

arbetare, f. 86; (27) 36—5l.

Dahlöf, Ca rl Ernst,

f. 83; (23) 44—53.

Odeling, Karl Emil, Siömanshusnotarie,

f. 92; (42) 48—53.

berg, B ror Kristian, Handelsarbetare,

f. 94; (32) 35— .

Suppleanter

Svensson, Sven Allan, Verkstadsarbe—

tare, f. 08; 48—5l.

Mattsson, MagniSi g r i cl Dagmar, Fröken,

f. l3; 46—5l.

Årzén,] 0 h a n Bernhard, Förste lokrepara-

tör, f. 9l; led. 25—49, suppl. 50—5l.

Andersson, Carl A xel, Bankvaktmästare,

f. 04; 40—53.

Olofsson, Agd a Maria, Distriktsbarn-

morska, f. 02; 48—53.

Magnusson, Eric Manfred, Snickare,

f. 87; 42—53.

Andra pensionsdistriktet

(Vasa och johannebergs församlingar)

Mottagnin Pensionsnämndernas expedition,

första helgfria ktorsdagen i varje månad

O—II .

Förste kontorist,

Ordförande

Tistrand,Johan August Emanuel (M a n n e),

f. d. Tullkontrollör, f. 82; (26) 33—53.

Suppleant för ordföranden

Fast, Carl Gustaf Magnus, Hand-

lande,f.93, 34—5.3

Ledamöter

Andersson, N i l s Einar Oliver. Verkstads-

arbetare,f Ol; (33) 39—5 l.

Jacobsson, D a g m a r Elvira Aurora. Siuk-

sköterska, f. 97; 48—5l.

Johansson, A n n i e Karola, Sjukvårds-

biträde,f. 05; (44) 45— 5l.

Senander, Hilma Margareta (C r e t a),

Fru, f. OZ;4 —.53

Nilsson, Måj, 8,Fru f l7; 44— 53.

Carlsson, C u n n a r Oskar Vilh5e3lm, Bygg-

nadsarbetare, f. 06; (39) 43—

Suppleanter

]anson, Fredrik 0 s w a l d, Ombudsman,

f. 98; 4l-—5l.

Svärd, C a r l johan, Kontorist, f. 88; 48—5 l .

första helgfria 

Fagerström, Viola Alfrida, Fru, f. 03;

44—51

Jansson, Karl Bertil Holger, Murare,

f. 08; 48—

Rydberg, S v e n Erik Bernhard, Direktör,

f. 99; 40—53.

Holmén, Astrid Margareta (C r e t a), Fru,

f. 00; 43—53.

Tredje pensionsdistriktet

(Oscar Fredriks församling)

Mottagning: Pensionsnämndemas expedition

första lr gfria kti'sdagen i varje månad

— 1

Ordförande

Fredriksson, Sven Adolf, Förste assistent

å länsarbetsn., f. 05; (34) 42—53.

Suppleant för ordföranden

Dahlström, Axel H e n r y, Distriktsföre—

ståndare, f. 05; 42—53.

Ledamöter

Dahlén, R 0 l f Verner Emanuel, Byggnads-

snickare, f. l3; 46—5l. ? 90

La3räsogx], P e t r a Birgitta, Fru,

några?, EH e n' Elise Amalia. Fm, f. 96;

Johansson, K n u t Filip,

f. 96; (34) 38—53.

Nalålmårk, Karl l v a r, Folkskollärare, f. Ol;

Johansson, S i g v a r d Gunnar, Chaufför,

f. 08; (40) 50—53.

Suppleanter

hgådhålc u n n a r Einar, Murare, f. 02;

Westerberg, |] 6 n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 33—5l.

Elmgren-Warberg, Yrsa lngun Maria,

Fru,f. 08; led. 42—49, suppl. 50—5l.

Olsén, Al b e rt Magnus Natanael, Ba-

geriarbetare, f. 04; 3 3.

Hellgren, l n g e b 0 r g, Småskollärarinna,

f. 97; 48—53.

Welinder, A n n a Kristina, Fru, f. 88;

48—53.

Snörmakare,

Fiärde pensionsdistriktet

(Annedals och Masthuggs församlingar)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

;isdagen i varje månad

Ordförande

Carlson, Ca rl Gustaf, f. d. Bankkamrer,

f. 88; l4—53.
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Suppleant för ordföranden

Ekeberg, C u s t a V Manfred, Folkskol-

lärare, f. 92; 38—53.

Ledamöter

Magnér, Karl l'l el g e Valdemar, Telefon-

reparatör, f. 97; (40) 42—5l.

Stigbesrlg, ] o h a n Fredrik, ingenjör, f. 90;

Eigiässgrlx, M ai k e n lréne, Fru, f. l9;

Wikström, Elin S i g n e Eugenia, Fru,

f. Ol; 48—53.

Persson, ] 0 h n Valfrid, f. d. Tillsynslärare,

f. 84; (28) 30—53.

Larsson, Karl August, Reparatör, f. 92;

(29) 32—53.

Suppleanter

Llåiådbårg, A l i c e Natalia, Fru, f. 98;

Anderson, Jo h n Albin, Förste mantals-

assistent, f. 98; 35—5l.

Kärrberg, C la r a Viola, Fru, f. Ol; 50—5l.

Jonsson, ] 0 h a n-O l 0 v, Byggnadssnic-

kare, f. 03; led. 47—49, suppl. 50—53.

Svensson, F r a n 5 E m i ], Bokbindaree

mästare, f. 84; 38—53.”

Bladh, Sven A r n e Charles, Fastighets-

skötare, f. 04; 50—53.

Femte pensionsdistriktet

(Carl Johans församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje månad kl. It?—ll .

Ordförande

Töcksberg, B e n g t-l—l å k a n Oscar, Byrå-

föreståndare, f. ll; (46) 48—53.

Suppleant för ordföranden

Kärrberg, S t i g Herman Fredrik Turesson,

]. K., Advokat, f. l4; 48—53.

Ledamöter

Jol414ansson, Sigrid Lovisa, Fru, f. 94;

Magnusson, Sten Helge Valentin, Ta-

petsör, f. 09; 48—5l.

Kempe, ] a m e s Napoleon, Reparatör,

f. 99; (38) 39—51.

Lydell, E r i k Vilhelm, Verkmästare, f. 90;

(44) 48—53.

Abrahamsson, Annie 1 n g e r Maria,

Ekonomiföreståndarinna, f. 20; 46—53.

Andreasson, Jo h n Vilhelm, Reparatör,

f. 99; (40) 44—53.  

Suppleanter

Larsson; Signe Beatrice, Fru, f. 96;

Aagergslon, Aina Mariana, Fru, f. l4;

Schöler, Eric Gustaf Fredrik, Trafikför-v

man, f. 03; 36—5l.

Sjöblom, Carl Erik Holger, Bokförare,

f. 01; 48—53.

Lind, Pär-Gösta.

46—53.

Carlsson, E d i t Josefina, Fru, f. 89; 32—53.

Kontorist, f. l8;

Sjätte pensionsdistriktet

(Västra Frölunda församling)

Mottagning: Pensionsnämndemas expedition

första he gfria tisdagen i varje måna

i. 10—

Ordförande

Joåranss;n, Ernst G u s t af, Kamrer, f. 87;

Suppleant för ordföranden

Jansson, 0 3 c a r Julius, Biliettförsäliare.

f. 97; 42—53.

Ledamöter

Eriksson, Erik Olin, Chaufför, f. 88;

45—51.

Andersson, T u r e Sigfrid, Förste inspek-

tor, f. 92; 45—5l.

Ligg, åxel Sigfrid, Verkmästare, f. 9l;

Johansson, Å k e Arne Manfred, Chaufför,

f. l7; 50—53.

Johannesson, Sven H elg e Georg, Livs-

medelsarbetare, f. l3; (45) 48—53.

Andersson, John 0 :; ka r, f. d. Detektiv-

konstapel, f. 86; 45—53. .

Suppleanter

Svensson, Axel Emil F rid ol f, Träd-

gårdsmästare, f. 99; 45—5l

Larsson, G u n n a r Levin, Handlande,

f. Ol; 45—5l.

Grästafssäton, E r i k Valfrid, Avläsare, f. 96;

Johansson, K n u t Gottfrid, Verkmästare,

f. l8; 45—53.

Mattssorä,8 (kåda (C a r la) lngeborg, Fru.

Lilidalil, Ca ri n lngeborg, Folkskollära-

rinna, f. 05; 45—53.
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Sjunde pensionsdistriktet

(Lundby församling)

Mottagning: Pensionsnönmdemas expedition

första helgfria ];?å'fdaga; i varje månad

Ordförande

Wenne, 0 s o a r Carl August, Kamrer, f. 95;

(33) 38—53.

Suppleant för ordföranden

Jonsson, Josef 0 5 ca r Albert, Folkskol-

lärare, f. 98; 38—53.

Ledamöter

Ahrenberg, Ca rl Gustaf, Metallarbetare,

f. 93; (32) 35—51.

Iacobsson, B r o r Johannes, Metallarbe-

tare, f. ll; 47—5l.

Hermansson, H a n s Sigfrid, Kontorist,

f. 93; (35) 36—-—5l.

Persson, H i l de Ansgarius, Järnsvarvare,

f. 85; (22) 37—53.

Synnerby, Sven Alf Holger, Arkivarie,

f. 05; (32) 50—53.

Rydström, Agda Mathilda, Fru, f. 9l;

(35) 38—53.

Suppleanter

Berntsson, S t e l la n lsidor,

i. 98; 37—5l.

Forsgren, Helfrid Alice Cecilia, Fru,

f. 99; 48—5l.

Hartman, lngeborg Maria Margareta

(C r e t a), Fröken, f. 08; 48—5l.

Pettersson, Karl Adolf, Sågverksarbe-

tare, f. 86; 38—53.

Synnerby, Kerstin Alice, Fru, f. 08;

42—53.

Förman,

Samuelsson, Svea Alice, Fru, f. 98;

46 3.

Åttonde pensionsdistriktet

(Gamlestads församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje mdnadlel. 10_ I I .

Ordförande

Lind, E i n a r Alexius, Syssloman, Stadsf.,

f. 98; (40) 45—53.

Suppleant för ordföranden

Nilsson, A n d e r s Vilhelm, Sundhets-

kommissarie. f. 88; 46—53.

Ledamöter

Larsson, Gustaf A 1 g 0 t, Verkstadsarbe-

tare, f. 97; (42) 46—5l.

Engstrand, D a g m a r Henrietta, Fru,

f. 09; 39—5l.

Mååmäson, E l s a Kornelia, Fru, f. 84;  

Hzlåstråiåm, Pe r lvan, Bänkarbetare, f. l4;

Pettersson, Å k e Harald, Socialvårdsb-

tjänsteman, i. 09; (4l) 42—53.

Carlsson, Gerda Elise l n g e b o r g, Fru,

.f. Ol; (34) 42—53.

Suppleanter

Rosenqvist, A x el Teodor, Metallarbe-

tare, f. 93; 48—5l.

Brohed, N ils Natanael, Komminister,

f. Ol; 50—5l.

Peågrsgfr, B e r t il Evert, Kontorist, f. Zl;

Gustavsson, F ra n s Albin, Charkuteriar»

betare, f. 98; 48—53.

Lilliehöök, N i ls, inspektor, f. 07; 48—53.

Magnuåson, D a g m a r Stina, Fru, f. ll;

Nionde pensionsdistriktet

(Örgryte församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje månad kl. 10—1 1.

Ordförande

Hultgren, Karl Mattias (M a t t 3), Kapten,

f. 84; 20—25. 27—53.

Suppleant för ordföranden

Bodin, S v e n johannes Vilhelm, Post-

mästare, f. 84; 42—53.

Ledamöter

Ålander, G u s t a f Alvar, Byråförestån-

dare, f. 99; 47—5l.

Pe4rsssosni, S i g n e Helena, Fru, f. 87; 38—43,

Johansson, ] 0 h a n Hilmer, Kvarnarbe-

tare, f. 97; (44) 46—5l.

Svensso3n, Per U n o, Elektriker, f. l9;

Holm, E r i c Adalbert, Metallarbetare,

f. 86; (38) 46—53.

Kälssgår, Karl T a g e, Köpman, f. 88; (34)

Suppleanter

Olsson, R e i n h 0 l d Fritiof, Linoleumar-

betare, f. 03; 38—5l.

Tiselius, Anna Maria (M a r i a n n e), Fru,

f. 87; 49—5l.

Lennvall, C la r a Sofia, Fru, f. 06; 50—5l .

Gäänsgxåöm, Märta Axelina, Fru, f. 00;

Olsson, Gustaf H u g 0, Vaktmästare, f. 03;

50—53

Asker, bagmar Johanna, Fru, f. 90;

42—53.
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Arbetslöshetsnämnden

' B y r ä n, Sociala huset. Expeditionstid kl. 9—l6,30, lördagar kl. 9—14 (för inskrivning och

stämpling kl. 9—13) . Rt kassakontoret 13 86 59, kontrollavd. ll 85 63, ärenden beträffande un-

derstöd ll 8239, register över beredskapsarbeten, uttagning och hänvisning av arbetskraft 13 17 83,

förfrågningar, register B 86 59, B 29 47, undersökningsavd. 13 29 47. i övrigt se nedan.

K a r s a v d., Verkstadsskolan, Tuvevägen. R! 22 15 27 (expedition).

Verksamheten för pa rtiellt arbetsföra (Göteborgsstadsarbetsöeredning)

Sociala huset, Rt samma som arbetslöshetsnänmden.

i syfte att få åtgärder vidtagna, som till någon del kunde neutralisera verkningarna av den

arbetslöshet, man befarade följa med den ekonomiska kris världskriget framkallade, lämnades

genom kungl. brev av l8 augusti l9l4 vissa direktiv, enligt vilka kommunerna bl. a. i sådant

syfte ålades att tillsätta kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittéer, avsedda, »att ena

och sammanhålla alla de strävanden för arbetslöshetens bekämpande och nödens avhjälpande,

vilka å varje ort kunna ifrågakomma». Stadsfullmäktige beslöto den 3 september l9l4 tillsätta

en sådan kommitté.

Den l0 september l9l4 fastställde Kungl. Maj:t »instruktioner för kommunala hjälpkom-

mittéer och länshjälpkommittéer».

Kungl. Maj:t har sedermera vid skilda tillfällen utfärdat bestämmelser rörande arbetslös-

hetskommittéernas verksamhet och senast i kungörelse av 7 juli l922 »angående statsbidrag

till arbetslöshetshjälp», vilken förordning slutligen genom Kungl. Maj:ts kungörelse av 22

juni l928 i vissa detaljer givits ”ändrad lydelse).

Jämlikt nämnda kungörelse av 7 juli l922 skall arbetslöshetskommitté bestå av — förutom

ordföranden — minst fyra och högst tio ledamöter. För ordföranden och minst halva an-

talet ledamöter skola finnas suppleanter. Ordföranden och dennes suppleant förordnas för

ett år i sänder av konungens befallningshavande efter förslag av stadsfullmäktige. Ledamö-

terna och deras suppleanter väljas årligen av stadsfullmäktige. '

Senare utfärdade bestämmelser angående den statliga och statsunderstödda hjälpverk-

samheten vid arbetslöshet framgår av Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni l934 med ände

ringar jämlikt kungl. kungörelserna den 28 juni l935, den 30 juni l936 och den 30 juni l937.

Enligt lag den 30 juni l944 skall arbetslöshetskommitté fr. o. m. den l juli l944 benämnas

arbetslöshetsnämnd. Jämlikt kungl. kungörelsen den 30 juni l944 om arbetslöshets-

nämnd stadgas därjämte, att ordföranden jämte suppleant för denne och ledamöter jämte

suppleanter för dessa samt representanter och revisorer jämte suppleanter för samma, i lik-

het med vad som för arbetslöshetskommittén varit föreskrivet även är för arbetslöshetsnämn-

den gällande.

Arbetslöshetsnämnden inrymmer representanter dels för de kommunala myndigheter,

vilka äga särskild sakkunskap å ifrågavarande område, dels för den frivilliga hjälpverksam-

hcten i orten, dels ock för arbetsgiyarnas och arbetarnas intressen. Nämndens verksamhet

granskas av tre revisorer, varav en är förordnad av konungens befallningshavande och två

äro valda av stadsfullmäktige.

Arbetslöshetsnämnden bedriver yrkesutbildning för arbetslösa enligt kungl. överstyrelsens

för yrkesutbildning bestämmelser. Jämlikt bestämmelserna skall, där sådan kursverksamhet

bedrives, finnas såväl kursstyrelse som kursnämnd. Som kursstyrelse fungerar nämndens

arbetsutskott. l kursnämnden finnes, såsom fastställts av överstyrelsen, två representanter

för arbetslöshetsnämnden, en för länsarbetsnämnden, en för arbetsgivarna och en för are

betarna inom det yrkesområde yrkesutbildningen avser. *
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För arbetslöshetskommitte'ns verksamhet, tiden september l9l4——juni l924, juli l925

-—december l934 och åren "335—40 samt l94l—44, äro särskilda berättelser avlämnade

till stadsfullmäktige.

Den l2 december l946 uppdrog stadsfullmäktige åt Göteborgs arbetslöshetsnämnd att

inrätta och leda ett arbetsinstitut samt omhänderhava en utvidgad yrkesutbildnings- och om-

skolningsverksamhet för partiellt arbetsföra.

Denna verksamhet igångsattes den 26 mars l947 under namn av Göteborgs stads arbets-

beredning. Arbetsprövning, arbetsträning samt skyddad verksamhet för partiellt arbetsföra

bedrives _i lokaler i Sociala huset, Karl Johansgatan 33, Tuvevägen, Kärralund och Andra

Långgatan l l .

Under år l949 har ll7 män och 73 kvinnor beretts sysselsättning inom verksamheten.

Antalet sysselsatta personer vid årets slut utgjorde ll6.

Stat för år 1950: Utgifter l.003.954 kr., inkomster 439.l44 kr., varav statsbidrag

432.400 kr., erforderligt anslag 564.8l0 kr.

Ordförande

Svensson, Gustav H a r a l d, Syssloman,

Stadsf., f. 03; suppl. 40, led. 42—, Ordf-

45— (förordnad av K. B.).

Suppleant för ordföranden

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dKarieg, )Stadsf., f. 00; 47— (förordnad av

Ovriga ledamöter

Fernberg, Egon lsidor, Trafikförman,

f. 97; led. 3l)—, Kassaf. 34—n

Wallin, ] 0 h a n Oscar, f. d. Förste inspek-

tor, f. 83; (26) 35—.

Pettersson, E r n a Maria. Fru, Stadsf,

f. 09; 39—.

Kristensson, Sven 0 s s i a n, Ombudsman,

f. 00; 33—34, 45—.

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, Stadsf., se ovan (45) 46—.

Johnsson, Gustaf Oskar Be rt i l, Konto-

rist, f. 94; (4l) 47—.

Gustafsson, H u g 0 Florentin Adolf, Om-

budsman, Stadsf, f. 05; (46) 47—.

Nilsson, A n d e r s Birger, Mätningsman,

f. 03; 49—.

Nilsson, Nils B e r til Roland, Målare-

mästare, f. 09; (48) 50—.

Bodin, B r o r johan, Expeditör, f. 05; led.

50—, Suppl. f. kassa]. 50—.

Suppleanter

Hansson, Axel E g r o n, Pappersbruksar—

betare, f. 95; 48—.

Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

f. 95; 46—.

Adrian, Torsten Samuel (5 a m) Junior, Om-

budsman, f. 02; 47—.  

Svensson, H e l g a Serafia, Fru, f. H); 47—.

Leffler, Elisabet (L i s a), Civilingenjör,

Stadsf., f. ll; 50—.

Larsson, Astolf R a g n a r Adolf, Kullager-'

arbetare, Stadsf. f. 09; 48—.

Arbetsutskott

Svensson, Gustav H a rald, Syssloman,

Stadsf. (se ovan) Ordf.

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, Stadsf. (se ovan) 0. Ordf.

Wallin, ] 0 h a n Oscar, f. d. Förste inspek-

tor (se ovan).

Suppleanter

Pemberg, E g 0 n lsidor, Trafikförman (se

ovan).

Gustafsson, H u go Florentin Adolf, Om-

budsman, Stadsf. (se ovan).

Kursnämnd

Femberg, E g 0 n lsidor, Trafikförman (se

ovan) Ordf. (utsedd av nämnden).

und, H e n r y Oskar, Metallarbetare,

f. l4; v. Ordf. (utsedd av sv. metall-

industriarbetareförb.)

Dreyer, S v e n Georg, Länsarhetsdirektör,

f. 94; (utsedd av länsarbetsnämnden).

Ruist, John Ture, Överingenjör, f. 95;

(utsedd av sv. arbetsgivarefören.).

Lidén, Ka rl Gustaf, Byråchef, f. 90; (ut-

sedd av nämnden).

Revisorer

Dahlström, Anders lva r, Revisor, f. 91;

38— (förordnad av K. B.).

Carlsson, E ri k August, Byggnadsarbetare,

f. l0; 47— (vald av stadsf.).

sson, G u n n a r Valfrid, Metallarbe-

tare, f. 02; 50— (vald av stadsf.).
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Suppleanter

Lundén, Adolf lv a r Werner, f. d. Rådman,

f. 79; 45-— (förordnad av K. B.).

Ljungström, S i x t e n Virgilius, järnvägs-

konduktör, f. 98; 49— (vald av stadsf.).

Wångersjö, F 0 l k e Lennart, Spårvagns-

konduktör, f. l l; 50—.

 

Byråchef (Ca 27)

Mottagningstid kl. lO—II. Rt 13 23 99.

Lidén, Ka rl Gustaf, f. 90; 46.

Revisor (Ca 20)

R! ll 85 63.

Thorén, E r i k Oswald, f. 95; 46.

Kassör

Vakant.

Förste assistent (Ca l9)

Rt ll 82 39.

Saméus, A r n e Sigvard, f. 07; 49.

Kursföreståndare (Ca Zl)

Mottagningstid kl. lO—Il. Rt 221527.

Ekberg, Ove johan, f. 96; 48.

Föreståndare för verksamheten för par-

tiellt arbetsföra (Ca Zl)

Rt l9 31 83.

Bengtsson, Kurt Willy, f. 08; 48.

Dessutom en förste kontorsskrivare (Ca l5),

två kontorsskrivare (Ca l5), tre undersökare

(Ca l4), fyra första kontorsöiträden (Ca l3),

två kontorsbiträden (Ca ll, Ce IO), ett första

skrivbiträde (Ca 8), två skrivöiträden (Cg 4,

Cg 3), en yrkeslärare (Ce l9), en handarbets-

 

 lärarinna (Ce l4), en tillsyningsman (Ca lZ).

Hemhjälpsnämnden för Göteborgs stad

Hemsysteröyrån: Erik Dahlbergsgatan 34, expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9—l 7;

lördagar kl. 9—14. Ordföranden träffas tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 11—14. R! 13 56 44.

l yttrande över en i stadsfullmäktige den l7 januari l935 väckt motion om beredande av

hemhjälp åt familjer i små ekonomiska omständigheter under husmödrarnas sjukdom till-

styrkte fattigvårdsstyrelsen anordnande av dylik verksamhet samt föreslog, att verksamheten

skulle handhavas av föreningen Vita bandet, som förklarat sig villig att under förutsättning av

bidrag från staden utvidga sitt sociala arbete till att omfatta även hemhjälpsverksamhet. l

enlighet härmed beslöto stadsfullmäktige den 4 juni l936 att lämna föreningen Vita bandet

erforderligt bidrag för anställande fr. o. m. oktober l936 av tvenne hemsystrar för socialt

hemhjälpsarbete. Verksamheten skulle bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de

grunder, som för dylik verksamhet fastställts av Uppsala hemskola, vilken då var landets enda

utbildningsanstalt för hemsystrar, samt stå under överinseende av stadens fattigvårdsstyrelse.

Den 3l december l943 utfärdade Kungl. Maj:t kungörelse om statsbidrag till social hem-

hjälpsverksamhet. Enligt kungörelsen, som senast ändrats den ll juni l948, skall statsunder-

stödd kommunal hemhjälpsverksamhet hava till ändamål att genom särskild hemvårdarinna

lämna biträde under kortare tid med skötseln av hem, där på grund av husmoderns bristande

arbetsförmåga eller behov av vila eller annan familjemedlems sjukdom eller ock därmed

jämförbara omständigheter tillfälligt behov av dylikt biträde föreligger. Hembjälp må jäm-

väl kunna lämnas ensamboende. Hemhjälp må tillhandahållas såväl åt den, som är mindre

bemedlad, som ock åt den, som är bemedlad men saknar möjlighet att på annat sätt erhålla

lejd arbetskraft. Hemhjälp till mindre bemedlad skall lämnas kostnadsfritt, under det att

bemedlad skall hava att erlägga ersättning enligt särskild taxa. Ledningen av statsunder-

stödd kommunal hemhjälpsverksamhet kan under tillsyn av kungl. socialstyrelsen antingen

handhavas av en särskild hemhjälpsnämnd eller uppdragas åt annan redan befintlig kom-

munal styrelse. Kommunen kan även uppdraga åt enskild organisation att under nämndens

inseende handhava hemhjälpsverksamheten. l stad utanför landsting skall hemhjälpsnämnden

även fungera som hemhjälpsstyrelse.

i syfte att tillvarataga den genom nämnda kungörelse öppnade möjligheten att i fortsätt-
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ningen erhålla statsbidrag till den huvudsakligen genom anslag av staden bekostade och av

föreningen Vita bandet bedrivna hemhjälpsverksamheten beslöto stadsfullmäktige den 23

mars l944 att uppdraga åt fattigvårdsstyrelsen att vara stadens hemhjälpsnämnd samt med-

giva. att hemhjälpsnämnden uppdrog åt föreningen Vita bandet att även i fortsättningen

tills vidare handhava hemhjälpsverksamheten. Denna verksamhet hade dittills bedrivits i

huvudsak enligt de grunder, som i kungörelsen angivits som villkor för erhållande av stats-

bidrag.

Den 29 november l945 beslöto stadsfullmäktige på förslag av en i ärendet tillsatt beredning

att utse en särskild hemhjälpsnämnd för staden. Sedan föreningen Vita bandet i januari l946

meddelat, att föreningen på grund av verksamhetens allt mer ökade omfattning icke lämpligen

ansåg sig böra medverka i fortsättningen, beslöto stadsfullmäktige vidare den 24 oktober l946

att uppdraga åt hemhjälpsnämnden att fr. o. rn. den 1 januari l947 själv handhava den sociala

hemhjälpsverksamheten i Göteborg. Sistnämnda dag övertog därför hemhjälpsnämnden den

av föreningen bedrivna verksamheten, och den hos föreningen dittills anställda hemhjälpsper-

_ sonalen övergick i stadens tjänst. '

Hemhjälpsverksamheten har sedan år l936 successivt utbyggts. För år l950 har anslag be-

viljats till avlönande av 90 hemvårdarinnor.

Hemhjälpsnämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter, valda av stadsfullmäktige

för fyra år i sänder. Övervägande antalet bör vara kvinnor. Nuvarande ledamöter och supp-

leanter äro valda för tiden t. o. m. är l953. För granskning av hemhjälpsnämndens verksam-

het utse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter.

Stat för år 1950: Utgifter 47l.745 kr., inkomster l38.445 kr., anslag 333.300 kr. Statsbidrag

för år l950 att utbetalas år l95l har beviljats med högst l20.400 kr.

Författningar: Kungl. kungörelsen den 3l december l943 om statsbidrag till social hem-

?jälpsverlisgznyihet. Reglemente för hemhjälpsnämnden fastställt av stadsfullmäktige den 27

e ruan .

 

Ordförande Revisorer

jönsson, A n n a Desideria, Fru, Stadsf., Törvik, R u t h Valborg, Fru. f. l5; 47—.

f. 92; led. 46—53, Ordf. 46—. _ Ekstrand, F ol k e Arnold, Kontorist, f. l8;

Vice ordförande 50—'

Stenberg, Lilli e Augusta Maria, Fru, Suppleanter

f. 94; suppl. 47, led. 50—53. v. Ordf. 50—. Gustafsson, Yngve R a g n a r Artur, Mät-

Ovriga ledamöter ningsman, f. 07: 48—'. _

Svahn, Alm a Serafia, Fm. ?. 92; led. Catman, In &: a-M a % Kontoret» f- 18:
46—53, Kassaf. 47—. 50—-

Grafström, Helga Elisabeth, Folkskol- Sekreterare (arvode)

lärarinna, Fru, f. 90; led. 46—53, Suppl. Hoff, Gö s ta Teodor, ]. K., tf. Fattig-

f. kassa]. 50—. vårdsdirektör, f. 05; 46.

ström, Ester Linnéa, Fru, f. l3;

49—53. Föreståndariråna (Cila l3) 3

Su Ieantgr Mottagningstid var agar k . 12—1 .

Iawette, K ,, , ; ,, gift,, Fm, f_ 95; 46—53. Bolmstrand, H i l m a Charlotta, Fru, f. 84;

Abrahamsson, A l d a Teresia, Fru, f. 99; (36) 47-

46—53. Assistent (Ce lZ)

Ros, E v a Maria, Fru, f. 08; 46—53. Alarp, D a g m a r Gertrud Elisabet, f. OI;

Lunquist, Linnéa Elisabet (Lisa), Fru, (45) 47.

f. ll; 50—53. Dessutom en kassörska (Cell), en extra

Frändberg, E l i n Maria, Kontorist, f. l6; assistent (Cg lO) samt 90 lzemvärdarinnor

*53. (30 Ca6, 60 Ceti). 
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Kristidsnämnden för Göteborgs stad

Expeditionstid kl. Ill—16,30, lördagar kl. 10—14. Ransonerings- och personkort Rt 13 03 71 .

Prislistor, bränsle R! I I 45 29, Kansli Rt 13 04 30.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 8 september l939 skall enligt lagen om skyldighet

för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter kommunerna i riket

tillsätta kristidsnämnder.

Nämndens arbetsuppgifter äro huvudsakligen följande:

att övervaka föreskriven inventering av förråd av varor och förnödenheter samt att lämna

allmänheten nödigt biträde med avseende å inventeringen,

att tillse. att förnödenheter, som äro lagda under beslag eller eljest skola avlämnas till

det allmänna, noggrant vårdas och i föreskriven myckenhet komma det allmänna till godo,

att utdela ransoneringskort och av myndigheter i övrigt utfärdade inköpstillstånd till de

personer, som äro berättigade att erhålla dem, samt för sådant ändamål upprätta, föreskrivna

förteckningar över befolkningen ävensom övervaka, att föreskrifter i konsumtionsreglerande

syfte noggrant efterlevas och överträdelser beivras,

att sprida upplysning angående de krav tiden ställer på land och folk och om medlen

 

att undvika eller hindra rådande svårigheter samt

att vidtaga andra åtgärder, som befinnas ägnade att hindra kristidens verkningar.

Nämnden väljes årligen och består av sju ledamöter, varav en utses av länsstyrelsen

och sex av stadsfullmäktige, som därjämte välja tre suppleanter.

Kostnaderna för kristidsnämnden, vilka äro uppförda på drätselkammarens stat, beräknas

för år 1950 till 55.900 kr.

Ordförande

Eklund, Erik l'l e n r y, Avdelningschef,

f. 98; led. 48—, Ordf. 48— (utsedd av

länsstyr).

Vice ordförande

Johanson, Karl Oscar (0 s c a r K) l—land-

lande, f. 88, led. 39—, v Ordf. 43—

Övriga ledamöter

Karlsson, A n n a Theresia, Fru, f. 97; 39—.

]o4h3ansson, A l g 0 t Magnus, Direktör, f. Ol;

Nilsson, Karl Vil got, Studieinstruktör,

f. 08;.(4l) 43—.

ASJ? Yngve G 6 t e, Svarvare, Stadsf, f. l4;

Segréri, Ture William Fredrik, Metall-

arbetare, f. l3; (44) Ålö—.

Suppleanter

Ekman, H å k a n, Direktör, f. 89; 39—.

Lundgren, E l m a lngeborg Maria, Fru,

f. lZ; 47—.

Berg, Signhild Margareta, Fru, f. 06; 48—.  

Revisorer

Wahlström, Martin E i n a r, Mätningsman,

f. 98; 48—. _

Risedal, A g d 3 Elisabeth, Fru, f. 96; 48—.

Nesiöberg, T h u r e, Handelsresande, f. 02;

Suppleanter

Holmberg, Karl Erland Bruno, Port—

vakt, f. 96; 48—

Bjea'ned, B e n g t Gustaf Thord, Aukt. re-

visor, f. l8; 48—

]ohansson, Anna Birgitta (B1 r g i t), Kon-

torist, Fru, f. 20; Sfi—.

Sekreterare

Båth, Rohl, ]. K., Byråchef, f. 03; 44.

Byråchef

Essén, Jarl Åke Gudmund, Mantalskom-

missarie, f. 90; (43) 46.

Dessutom två föreståndare (Ce l9), ett

kanslibiträde (Ce lZ), två kontorister (Ce lZ)

och ett skrivbiträde (Ce 5).
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Familjebidragsnämnden

Kungsportsavenyen 35. Expeditionstid kl. Ill—14. Rt (linjevälj.) expedition och kassa 18 47 31,

18 47 32, föreståndaren 18 47 38.

l enlighet med krigsfamiljebidragsförordningen den l7 april l940 tillsatte stadsfullmäktige

den 25 april l940 en familjebidragsnämnd för Göteborgs stad, bestående av fem ledamöter

och fem suppleanter.

Redan år l904 och l905 vid då företagna mobiliseringar utgick för första gången understöd

till inkallades familjer av medel, som riksdagen efter enskild motion ställt till förfogande.

År l9l2 tillkom den första förordningen angående familjeunderstöd ät värnpliktiga i fredstid.

Den följdes l9l4 av en ny förordning om understöd åt värnpliktiga, som inkallades till tjänst-

göring för rikets försvar. År l93l utökades familjeunderstöden i fredstid. Den 8 september

l939 höjdes understöden ytterligare. Den l7 april l940 tillkommo särskilda krigsfamiljebi-

dragsbestämmelser att gälla under tid, då inkallade värnpliktiga ägde åtnjuta militär lön enligt

krigsavlöningsreglementet. Samma år utfärdades bestämmelser om familjebidrag åt i mili-

tärtjänst skadade personer, även beslöts viss skyddslagstiftning för de inkallade såsom i fråga

om hyresbetalning, skatteanstånd, värnpliktslån m. m. Den 30 juni l942 stadgades ytterligare

förbättringar i familjebidragshänseende och utfärdades bestämmelser om hemortslön. I maj

månad l945 påbörjades avvecklingen av försvarsberedskapen och beslöt riksdagen i samband

därmed vissa övergångsförmåner åt långtidsinkallade. Den l juli l945 trädde fredsfamiljcbi-

dragsförordningen, som tillkommit år l942, i kraft. Den l april l946 upphörde sistnämnda för-

ordning att gälla och i stället utfärdades enhetliga bestämmelser att tillämpas i såväl fred som

krig. Dessa bestämmelser äro intagna i nu gällande familjebidragsförordning och familjebi-

dragskungörelse. Förutom utredning, beslut och utbetalning i ärenden rörande familjebidrag

åt inkallade och i militärtjänst skadade har nämnden att avgiva yttrande över ansökningar

om värnpliktslån, anstånd med skattebetalning, besvär till högre instanser, ansökningar från

beredskapsskadade om bidrag från stiftelsen Kungafonden m. m.

Den l6 juni l949 beslöto stadsfullmäktige att uppdraga åt familjebidragsnämnden att jäm-

väl handhava verksamheten med utgivande av familjebidrag åt civilt partiellt arbetsföra. d.v.s.

som icke skadats eller åsamkats sjukdom under militärtjänstgöring men - vilka bereddes

yrkesutbildning, fortbildning eller omskolning under utnyttjande av överstyrelsens för yrkes-

utbildning kursverksamhet. Riktlinjerna för denna verksamhet finnas närmare angivna i

kungl. arbetsmarknadsstyrelsens cirkulärskrivelse till samtliga länsarbetsnämnder av den 25

oktober l948.

Stadens kostnader för familjebidragsnämndens verksamhet under år l950 hava beräknats

till l42.400 kr.

Författningar: Förordning och kungörelse den 29 mars l946 om familjebidrag åt värn-

pliktiga. Förordnin och kungörelse den 29 juni l946 om familjebidrag åt i militärtjänst ska-

dade. Förordning en 3l augusti l940, kungörelser den 25 maj l945 och den 29 juni l945 om

värnpliktslån. Uppbördsförordningen den 3l december l945. Kungörelsen den 30 december '

46 med vissa tillämpningsföreskrifter om skatteanstånd för värnpliktiga. Kungl. brev den

30 juni l948 angående yrkesutbildning m. m. av partiellt arbetsföra, som icke äro att hän-

föra till i militärtjänst skadade. '

Ordförande Vice ordförande

Lind, E i n a r Alexius, Syssloman, Stadsf., Eriksson, D a vid Andreas, Kommunalar-

f. 98; led. 40—52, Ordf. 48—. betare, f. 06; led. 45—52, v. Ordf. 47—.

20
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Ovriga ledamöter

Linderoth-Olson, Martha Elisabeth (Lis a),

Fru, f. 99; 40—52.

Svensson, Gustav H a rald, Syssloman,

Stadsf.. f. 03; suppl. 4l, led. 46—52,

Kassaf. 47—.

Lindgren, lda Margareta (G r e t a), Folk-

skollärarinna, f. 94; (42—44, 47) 48—52.

Suppleanter

Bodin, B ro r Johan, Expeditör, f.05; 45—52.

Kättberg, S ti g Herman Fredrik Turesson,

]. K., Advokat, f. l4; 45—52.

Nyborg, T u a Linnéa, Fru. f. l0; suppl.

47—52, Suppl. f. kassaf. 50—.

Arnoldsson, A l l a n lvar, Bankkamrer,

f. 95; 48—52.

Andersson, G 6 s t a Arnold, Plåtslagare,

f. 09; 50—"52.

Revisorer

Dahlström, Anders l v a r, Revisor, f. 9l;

40— (förordnad av K. B.)  

Hedlund, K n u t lvar Vilhelm, Förste vakt—

mästare, f. l3; 50—.

Frändberg, Elin Maria, Kontorist, f. l6;

Stl—.

Suppleanter

Hagigeglö E v e r t Sigvard, Stationskarl,

Hanssön, Karl Oskar l.. e n n a r t, Förste

kontorsskrivare, f. l5; ål)—.

Sekreterare

Ålander, Cu staf Alvar, Byråförestån—

dare (se nedan) 47.

Byråföreståndare (Ca 27)

Ålander, G u s t af Alvar, f. 99; (42) 45"

Dessutom en huvudbokförare (Ca 20), en

kontrollör (Ca 20), en förste assistent (Ca l9),

två assistenter (Ca l6, Ce l3). en andre

assistent (Ca l4), två kontorister (Ca l3), en

kassörska (Ce l2), ett första kontorsbiträde

(Ce l2), ett skrivbiträde (Ca 6) och en vakt-

mästare (Ca l l).

 

 
Hyresnämnden

Torggatan lZ. Expeditionstid kl. 11—14. Rt (växel) 17 25 80. Ordföranden måndagar

kl. 1330—14, byråföreståndaren vardagar kl.—11—14.

Med anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag om hyresreglering valde stadsfullmäktige

den ll juni l942 två ledamöter med fyra suppleanter för dem att utgöra kommunens repre-

sentanter i hyresnämnden för Göteborg. Hyresnämnd skall bestå av ordförande och två

ledamöter. Ordföranden, som bör vara lagfaren person, förordnas jämte två suppleanter för

honom av Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer. De två ledamöterna väljas

i Göteborg av stadsfullmäktige. Den ene skall äga eller förvalta till uthyrning avsedd fastighet.

Den andre, som ej må äga eller förvalta sådan fastighet, skall hava kännedom om de mindre

bemedlades bostadsförhållanden. För ordförande och var ledamot i nämnden utses minst

en suppleant. F. n. utses för varje ledamot två suppleanter. Därjämte utse stadsfullmäk-

tige två revisorer jämte två revisorssuppleanter. Genom beslut den 7 oktober l949 har Kungl.

Maj:t förordnat att kungl. kungörelsen den l4 april l944 om skyldighet att lämna uppgift

angående uthyrning av möblerad bostad skall äga tillämpning inom Göteborgs stad. Hand-

havandet av frågor sammanhängande med uppgiftsskyldigheten har uppdragits åt hyres-

nämnden.

Kostnaderna för hyresnämnden beräknas för år l950 till l08.16l kr. eller därest en av nämn»

den föreslagen omorganisation medgives l67.4l5 kr.

Ordförande

(förordnad av Kungl. Maj:t)

Bergqvist, G u s t af Adolf, J.K., Rådman,

f. 88; 0 dr f. 42—.

Suppleanter

Mattsson, Anders V e n 2 el, ]. K., Råd-

man, f. 9l; Suppl. f. ordf. 42—.

Bengtsson, Nils Emanuel, _l. K., Förste

stadsfogde, f. 92; Suppl. f. ordf. 42—.   
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Övriga ledamöter Suppleanter

(valda av stadsfullmäktige) Anzelius, Eric, Direktör, f. 91. 49—.

Spencer, John W & l t e r, Dlrektor, (. 95; Ytterdahl, K a f 1 Johan, Järnhancllare,

(42) 49—.
f. 86: 47—.

Andersson, R a g n a r. Ombudsman, f. 90;

Johansson, K a r l _losef, Verkst. direktör, 42—.

f. 87; 42—. Algernon, G u n n a r, Ombudsman, f. 93;

Revisorer . Revisorssuppieanter

Dälålqvist, Fritz A l l a n, Elektriker, f. l l; Källgren, _lohan F r i t i of, Kontorist, f. 92;

__ 7_

Andersson, ] 0 h n Sigvald, Kammarskri- Kristensen, S v e n Alfred, Kontorsskrivare,

 
vare, f. 94; 4 —. f. 03; 48—.

Byråföreståndare . . ..
' Dessutom tre skrrvåztraden samt extra

Lilidigzniiö Olof Torsten Knutsson,]. K.. biträden i mån av behov.

Göteborgs stads bostadsförmedling

Södra vägen I Å. Expeditionstid kl. 10—14, tisdagar även kl. 17—19. Rt (iinjeoäijare) expedi-

tion ]] 94 30, I! 95 78, I! 95 38, assistenter II 91 18, I! 94 78, föreståndaren I I 9] 84.

Genom hyresstegringslagen av den 25 maj l9l7 stadgades skyldighet för bl. a. Göteborgs

stad att kostnadsfritt förmedla uthyrning av bostadslägenheter. Med denna lag följde även

tvång för hyresgästerna att anmäla hyresavtal till den kommunala bostadsförmedling, som

från början kom att sammanslås med hyresnämndens byrå. l oktober l923 tog bostadsför-

medlingens självständiga verksamhet sin början. På förslag av stadskollegiet hade stadsfull-

mäktige emellertid den l6 november l933 beslutat att hos Kungl. Maj:t anhålla om befrielse

från skyldigheten för Göteborgs stad att förmedla uthyrning av lägenheter. Förhållandena

på bostadsmarknaden, som visade ökad tillgång på lägenheter, hade nämligen medfört, att

bostadsförmedlingens verksamhet blivit av ringa betydelse. Sedan detta i april l934 beviljats,

överflyttades bostadsförmedlingens uppdrag att föra register över hyressökande i behov av

billiga smålägenheter på drätselkammarens hyresbyrå.

l oktober l942 väckte emellertid herr Nils Holmberg motion om ny utredning av frågan

om avgiftsfri kommunal bostadsförmedling. Sedan yttranden över motionen inhämtats från

olika kommunala myndigheter, beslöto stadsfullmäktige den l5 juni l944 uppdraga åt stads-

kollegiet att om och när läget på bostadsmarknaden därtill kunde giva anledning hos Kungl.

Maj:t utverka förordnande om att avgiftsfri kommunal bostadsförmedling åter inrättades i

Göteborg samt att kungörelsen den 3 december l943 om skyldighet att anmäla hyresledig

lägenhet även skall tillämpas i Göteborg.

Den 4 december l946 hemställde stadskollegiet i skrivelse till stadsfullmäktige om beslut

i ärendet och den 23 januari l947 beslöto alltså stadsfullmäktige, under förutsättning att Kungl.

Maj:t bifaller stadskollegiets hemställan, att åter inrätta en avgiftsfri kommunal bostadsför-

medling under av stadsfullmäktige tillsatt styrelse. Styrelsen, som valdes den l3 februari

1947, består av ordförande och fyra ledamöter jämte suppleanter för dem. Två av ledamöterna

och två suppleanter representera fastighetsägarna och två ledamöter jämte suppleanter för

dem hyresgästerna. Ordförande och ledamöter utses för två år i sänder så, att vartannat år

två ledamöter avgå. Dessutom utse stadsfullmäktige årligen två revisorer och två suppleanter.
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Sedan Kungl. Maj:t den l3 juni l947 meddelat beslut om kommunal bostadsförmedling i

Göteborg, började förmedlingen sin verksamhet den l juli samma år.

Stadens kostnader för verksamheten under år l950 hava beräknats till l00.0l3 kr.

Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads bostadsförmedling, fastställt av stadsfullmäktige

den 23 oktober l947.

Ordförande

Larsson, John Conrad, Kassör, f. 88;

47—50.

Ledamöter

Hansson, Henning Algot, Byggnadsin-

genjör, f. 93; 47—50.

Andersson, Gunnar, Ombudsman,f. 93;

47——.50

Norinder, Karl D a v i d H:son, Före-

ståndare, f. 84; 50—5l.

Johansson, Si g v a r d Gunnar, Chaufför,

f. 08; 50—51.

Revisorer

Andréasson, Einar Algot, Handelsar-

betare,f. l4; 47—

Pettersson, Ca rl Oskar Lagerbiträde,

f. 03; 50—

Sekreterare

Lindgren, T 0 r l75rik August, J. K., Stads-

notarie, f. l6;

Byråföreståndare (Ca 23)

Liljegren, Tor G 6 t e Rudolf, f. 08; (30) 47.

Förste assistent (Ca l9)

Åhman, E. rnst Gustaf Wilhelm, f. l5; 48.  

Suppleant . för ordföranden

Johansson, Karl Vilhelm, Folkskol—

lärare, f. 00; 47—.

Suppleanter

Eliasson, K a rl Georg, Civilingenjör, f. 84;

Burge, John B e r t il,

Stadsf" 9.9 47—.

Waålén, E r n s t Elof, extra Stadsfiskal, f. 88

Lind, Gerda Linnéa, Fru, f. 97; 47—-.

Förste inspektor,

Suppleanter

Lemvall, K a r l-E r i k Holger, Kammar-

skrivare,f. lZ; 47—.

Karlsson, Knut A n d e r s Olof, industri-

tjänsteman, f. l4; 50—.

Assistenter (Ce l5, Ce lZ)

Bertilson, Sture Ingvar, f. 25; 49.

Zachrisson, Al l a n Zacharias, f. 07; 49.

Dessutom en kontorist (Ce lZ), två kan-

torsbiträden (Ce lO, Cg 8), tre första skriv-

biträden (Cg 5), ett skrivbiträde (Cg 3).

Civilförsvarsnämnden

Jämlikt civilförsvarslagen den l5 juli l944. skola i varje kommun de kommunen med av-

seende å civilförsvaret åvilande uppgifterna handhaves av en civilförsvarsnämnd. Denna har

därjämte att ombesörja de övriga uppgifter, som enligt lag eller författning skola ankomma

på sådan nämnd. Särskild civilförsvarsnämnd, vilken utses av dem, som i allmänhet utöva

kommunens beslutanderätt, för en tid av fyra"ar, skall bestå av tre eller fem ledåmöter, av

vilka minst en skall vara kvinna. För varje ledamot skall utses en ersättare. Nämnden utser

inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i sänder. Endera av ordföranden och vice

ordföranden skall vara icke krigstjänstskyldig person.

Å sammanträde den l6 november l944 bestämde stadsfullmäktige antalet ledamöter i

civilförsvarsnämnden till fem med lika många suppleanter. Nuvarande ledamöter och supplean-

ter äro valda för tiden l949—52. Dessutom utse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte

suppleanter.  
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Civilförsvarsnämnden utövar sin verksamhet i intim kontakt med civilförsvarschefen inom

Göteborgs civilförsvarsområde samt den honom underlydande civilförsvarsbyrån.

Stat för år 1950: Under rubriken »civilförsvarsbyrån» upptages i staten utgifter med 55.386

kr., inkomster, bidrag av statsmedel 25.000 kr., samt erforderligt anslag med 30.386 kr.

Ordförande

Ström, Anders Johan Tag e. Syssloman,

f. Ol; suppl. 44, led. 46——5gZ, Ordf. 47—.

Vice ordförande

Årmstedt, C u rt Henry, Disponent, f. 9l;

led. 47—52, v. Ordf. 47—

Övriga ledamöter

Grönvall, Nils Johan, Brandchef, f. 97;

47—52.

Pettersson, Nils Olc£>1f9(O5lle) Kommu-

nalarbetare, f.

Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

f.;95 (44) 47—52

Revisorer

Bäck, Lars Felix, Svetsare, f. l2; 49—.

Andersson, Bror Erland Tage, Konfek-

tyrarbetare, f. 08; 50—.  

Suppleanter

Nilsson, Karl Vilgot, Studieinstruktör,

f. 08; 4.6—52

Lizällglår n s t Vilhelm, Tillsynslärare, f. 94;

Suppleanter

Cederlöf, E4rik Axel Gustaf Driftingen-

jör, f. 89;4 —52.

Segerson, Bengt Holger,

betare, f. l4; 44—52.

Magnusson, Gunhild (Gullan) Lovisa,

Fru, f. Ol; 47—52.

Byggnadsar-

Revisorssuppleanter

Wahman, G r e ta49_Eglanthine Elisabeth,

Kassörska, f. 03;

Larsson, 0 t t 0 Agaton, Tulluppsynings-

man, f. 98; 50—

 

 

Sekreterare

Dunberger, Eric Gustaf Gillis, J. K., Kanslisekreterare, f. 95; 44.

Civilförsvarets organisation

Varje stad och varje landsfiskalsdistrikt utgör i regel ett civilförsvarsområde med en av

länsstyrelsen förordnad civilförsvarschef. Denne utövar den omedelbara ledningen av civil-

försvaret inom området. För civilförsvarschefen skall finnas en eller flera ställföreträdare.

Göteborgs civilförsvarsområde omfattar Göteborgs stad.

Civilförsvaret har till uppgift att utöva sådan verksamhet för rikets försvar, som icke åvilar

krigsmakten, så ock annan i samband därmed stående verksamhet.

För olika slag av verksamheten, vilken närmare angives i en för varje civilförsvarsområde

upprättad organisationsplan, finnas särskilda tjänstegrenar, nämligen ordningstjänst, observa—

tions- och förbindelsetjänst, brandtjänst, teknisk tjänst, gasskyddstjänst, sjukvårdstjänst, ut-

rymnings- och socialtjänst samt undanförsel- och förstöringstjänst. För de olika tjänstegre-

narna inom civilförsvaret finnas särskilda av länsstyrelsen förordnade tjänstegrenschefer.

Civilförsvaret uppdelas i allmänt civilförsvar och särskilt civilförsvar. Det sistnämnda, som

organiseras för särskilda byggnader och anläggningar, benämnes hemskydd, om det är avsett

för byggnad, som huvudsakligen användes för bostadsändamål, och eljest varkskydd.

Ansvaret för det särskilda civilförsvaret åvilar ägare eller innehavare av anläggning eller

byggnad.

För att biträda vid planläggningen och verkställandet av de uppgifter, som enligt luftskydds-

lagen av den ll juni l937 ankommo på luftskyddschefen, organiserades från den l juli s. å.
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en luftskyddsavdelning, vilken efter civilförsvarslagens ikraftträdande den l december l944

benämnes civilförsvarsbyrån. År l938 inrättades vid avdelningen en luftskyddskomrnissarie-,

en distriktsöverkonstapels— och två distriktskonstapelstjänster. Med hänsyn till de starkt

ökade arbetsuppgiftema omorganiserades avdelningen under år l94l. Därvid inrättades genom

beslut av stadsfullmäktige den 2 oktober s. å. en biträdande luftskyddskommissarie- och fem

luftskyddsassistentsbefattningar samt en tjänst som föreståndare för luftskyddets förråd, i

samband varmed distriktsöverkonstapels- och distriktskonstapelsbefattningarna indrogos.

Till den l juli l949 ålåg det kommun att, i vissa fall med bidrag av statsmedel, ekonomiskt

och materiellt svara för det allmänna civilförsvarets upprätthållande. Från nämnda dag över-

tog statsverket huvuddelen av kostnaderna för civilförsvarets upprätthållande och administra-

tion. Efter den l juli l949 åvilar kommun endast vissa i civilförsvarslagen närmare angivna

skyldigheter, nämligen att

genom sina myndigheter lämna civilförsvarschefen biträde i sådana frågor rörande civil-

försvaret, som hava samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsområden;

i enlighet med gällande organisationsplan inrätta, utrusta och därefter underhålla allmänna

skyddsrum och vidtaga andra byggnadstekniska anordningar ävensom reservanordningar för

vatten-, gas- och elektricitetsförsörjningen;

utföra källarmursgenornbrott för allmänna och enskilda skyddsrum;

förvara och underhålla materiel för allmänna civilförsvarets ordnings- och bevakningstjänst,

brandtjänst och tekniska tjänst, som icke utgör personlig utrustning;

tillhandahålla lämpliga lokaler för förvaring av annan materiel för allmänna civilförsvaret

än nyss nämnts och för civilförsvarets administration ävensom för utbildningsverksamheten

inom civilförsvaret;

svara för avlöning och annan ersättning till kommunalanställd personal, vars tjänstgöring

i civilförsvaret skall anses fullgjord i kommunal anställning;

samt under civilförsvarsberedskap och vid utbildning och övning till allmänna civilför-

svarets förfogande ställa kommun tillhörig materiel och annan egendom.

Bidrag eller ersättning av statsmedel till kostnaderna för fullgörandet av vissa ovan angivna

skyldigheter utgår enligt i civilförsvarslagen närmare angivna regler.

Författningar m. m. Civilförsvarslagen den l5 juli l944 samt med lag den 30 juni l947 och

lag den 26 juni l948 beslutade ändringar i denna. Civilförsvarskungörelsen den l4 september

l944 med ändringar den 3 juni l949. Kungl. Maj:ts brev den 30 september l944 angående

omfattningen av Göteborgs civilförsvarsområde.

Ciattfårsvarscfzef

Fonteu, Ernst, ]. K., Polismästare, f. 90; (38) 44.

Ställföreträdande civilförsvarschefer

Hetnroth, U no Natanael, ]. K., Kansli- Haggren, Karl Erik, Poliskommissarie.

polisintendent, f. 05; (4l) 44. Förste stält- f. 03; 44, Andre ställföreträdare.

företrädare. Brinkhoff, Folke Ragnvald, Bitr. civil—

försvarskommissarie (se nedan) 47. Tredje

ställföreträdare.

Civilförsvarsbyrån

Östra Hamngatan 5. Expeditionstid kl. 10—15. Rt (växel) 172260.

Förste byråinspefctör Byråsekreterare

Brinkhoff, F 0 l k e Ragnvald, f. 07; (4l) 49. Geijer, G u n n a r Axelsson, f. 08; 50.

Tjänstegrenschefför utrymnings- och social»

tjänsten.
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Assistenter

Stååxroos, Karl A r m a s Georg, f. lZ; (4l)

Tiänstegrenschef för observations- och får-

öindelsetjänsten.

Lindberg, N i l 5 Robert, f. lO; (4l) 49.

Tjänstegrenschef för undanfärsel- och för-

störingstjånsten.

Hernebrand, S v e n-B e r t i 1, f. l9; 49.

Andreasson, Algot H e n r y, f. Gl; 50.

Förrådsföreståndare

Jansson, P e r Henry, f. 92; (4l) 49.

Dessutom ett kanslibiträde, nio skriubi-

träden (Ca 6) samt tre arvodesanställda för-

rådsaröetare.

Tjänstegrenschefer m. m.

Ordningstjänsten

Björkman, Klas Johan l'l e r m a n, Kapten

i reserven, Ordningspolisintendent, f. 88;

4l .

Oöservations- och förbindelsetjänsten

Radiotjänsten

Jönsson, B e r t i l john Allan, Radiotek-

niker, f. ll; 44.

Ordonnanstjänsten

Andersson, E l i s, F. L., Redaktör, f. 88; 42.

Transporttjänsten

Linders, K a l e b Ernst, Direktör, f. 9l; 49.

Brandtjänsten

Grönvall, N i l 5 Johan, Brandchef, f. 97; 4l .

Teknisk tjänst

Hultin, T 9 r s t e n, Civilingenjör, Hamn-

överingenjör, f. 85; 4 .

Röjningstjänsten

Buggen, Erik W al t e r, Civilingenjör,

Gatuchef, f. 86; 42.

Projektil-röjningstjänsten

Ahnfelt, A r v i cl Emanuel, Civilingenjör,

ngenjör h. gatu- och Vägförvaltningen,

Byggnadstjänsten

Karlsteen, K a rl Oskar Arvid Henrik,

Byggnadsintendent, f. 90; 43.

Skyddsrumstjänsten

Eliasson, ] 0 h n Alexius. Arkitekt SAR,

f. 99 39.

Reparationstjänsten

Elverket

Romell, _ l'l el ge Einar, Civilingenjör,

Förste ingenjör vad elverkets distributions-

avdelning, f. 96; 43.

 

 

G a s v e r k e t

Hedenstedt, ] _o s e f Tobias, Civilingenjör,

Förste ingenjör vid gasverkets distribu-

tionsavdelning, f. 85; 42.

Vattenverket

Swahn, Carl Henrik, Civilingenjör,

Distributionschef vid vattenverkets distri-

butionsavdelning, f. 96; (42) 43.

Spårvägen

Bellander,_Bror f-l j al m a r, Civilingenjör,

Banmgenjör vid Göteborgs spårvägar,

f. 9l; (39) 43.

H a rn n en

Lundmark S v e n Einar Justus, Hamn-

kapten, f. 9l; 43.

Gasskyddstjänsten

Cederlöf, E rik Axel Gustav, Driftingen-

jör vid renhållningsverket, f. 89; (42) 44.

Sjukvårdstjänsten.

Permanenta sjukvårdsanlägg-

ningar

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhusdirektör,

Stadsf, f. 89; (39) 44.

Sjukvårdstjänsten i övrigt

Philipson, ]oh n Fredric, M. D., Prakt.

läkare, f. 02; 46.

Gravtjänsten

Gamelius, Gösta Alarik Wallentin,

Kyrkogårdsdirektör, f. 03; 50.

 

Hemskyddsinspektär

Grönvall, Nils Johan, Brandchef, f. 97;

(41) 44.

Verkskyddsinspektär

Westling, Karl Arvid S u n e, Civilingenjör,

Vice brandchef; f. l0; 48.
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Stadskollegiets generalplaneberedning

Med anledning av en av stadens fastighetskontor den l3 mars l945 avgiven promemoria

hemställde drätselkammaren, å andra avdelningen, att stadskollegiet måtte dels tillsätta en

beredning med uppdrag att framlägga en generalplan för stadens framtida utbyggnad och dels

vidtaga åtgärder för att ställa för beredningens arbete erforderliga medel till dennas för-

fogande. Med bifall till denna hemställan tillsatte stadskollegiet den Zl mars s.å. en sådan

beredning, bestående av sju personer. Antalet ledamöter i beredningen ändrades sedermera

i samband med avsägelser till fem men utökades efter särskild framställning av beredningen

med en ledamot för att hamnstyrelsen åter skulle bliva representerad i beredningen. Antalet

ledamöter utgör sålunda f. n. sex, samtliga utsedda av stadskollegiet.

På grund av arten och omfattningen av de spörsmål, som det åläge beredningen att utreda,

biträddes beredningen av bl.a. stadsplanechefen Tage William-Olsson, fastighetsdirektören

F. Persson, föreståndaren för geografiska institutionen vid härvarande handelshögskola pro-

fessorn Olof jonasson samt byråchefen Werner Göransson.

Enligt en av stadsplanechefen och fastighetsdirektören företagen utredning beräknades

kostnaderna för ifrågavarande stadsplanetekniska arbete till cirka 70.000 kr. per år. Härvid

utgick man ifrån, att detta arbete skulle verkställas å ett särskilt härför upprättat generalplane-

kontor, vilket organisatoriskt borde ingå i stadsplanekontoret men bedriva sitt arbete i inti-

maste kontakt med fastighetskontoret. Generalplanekontoret borde dock icke i sista hand,

såsom stadsplaneväsendet i övrigt, sortera under byggnadsnämnden utan under stadskollegiets

ifrågavarande generalplaneberedning. Beträffande kostnaderna för vissa vetenskapliga under-

sökningar beräknades dessa av professor _lonasson medföra en engångsutgift å approximativt

20.000 kr., medan man räknade med att vissa hithörande utredningsarbeten skulle kunna ut-

föras å stadens statistiska byrå med anlitande av extra arbetskrafter, vartill anslag redan funnos

å byråns stat. Ledningen av sistnämnda arbete borde emellertid enligt byråns uppfattning an-

förtros åt en härför lämplig, sakkunnig person. Delvis med anledning härav omändrades efter

framställning av statistiska byrån den & byrån befintliga förste kontorsskrivarebefattningen

till en aktuariebefattning jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 24 oktober l945.

Efter framställning av stadskollegiet ställde stadsfullmäktige till kollegiets förfogande ett

anslag å 60.000 kr. utgörande beräknade kostnader för år l946 samt 40.000 kr. för är l947

för utarbetande genom förenämnda av kollegiet tillsatta beredning av en generalplan för

stadens framtida utbyggnad.

Nettoutgiftema beräknas för år l950 uppgå till l03.444 kr.

Ordförande lungen, E r n s t Birger, Uverlärare, Stadsfzs

Fagerberg, ] 0 h n Artur, Förrådsföre- ordf., f" 90; 46—'

ståndare, Stadsf., f. 98; led. 46———, Ordf. Holmberg,N ils Gösta, Redaktör, Stadsfzs

48—. förste v. ordf., i. 02; 47—.

Vice ordförande Thorburn, Bertil William, Civilekonom,

Mattsson, E r i k Amandus, Ombudsman, Direktör,Stadsf:s andre v.ordf.,f.07;48*—.

f. 95; led. 50—, v. Ordf. 50—-.

 
Övriga ledamöter Sekreterare

Hansson, G u s t a fH e n r y, Civilingenjör, Dunherger, E r i c Gustaf Gillis, ]. K.,

Stadsf., f. 94; 46—. Kanslisekreterare, f. 95; 467—.
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Generalplanekontoret

Kronhasgaian .? E. Kantorstid kl. 9—1630,

lördagar kl. 9—15,15. R! 17 48 00.

Generalplaneclief (arvode)

Jonsson, Karl Olov Albert, Arkitekt

SAR,!t l5, 50.

Generalplanearlziteki (arvode)

Vakant.

Generalplaneingenjörer (arvode)

Påhlson, Gösta, Civilingenjör, f. 20; 48.

Sannevall, Nils-Olle Helmer, Civilingen-

iör, f. l6; 44.

Dessutom en ritare [ (Cg l4), ett kontors-

biträde (Ce l0) och en ritare (Cg ).  

Utredningar av handelshögskolans

geografiska institution

Ledare

Jonasson, 0 1 of Georg, Professor, f. 94; 46.

Assistent

Vakant.

Ett skrivbt'träde.

Utredningar av stadens statistiska byrå

Ledare

Westman, johan Alvar, Pol. mag., Aktu-

arie, f. l5; 46.

Göteborgs stads reklamnämnd

l enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 7 november l946 om inrättandet av en nämnd

för handhavande av Göteborgs stads film- och reklamverksamhet konstituerades Göteborgs

reklamnämnd vid sammanträde den 7 mars l947. Nämnden, som är utsedd av stadskollegiet,

har till uppgift att biträda de kommunala styrelserna med reklamuppgifter, när så önskas,

samt att taga initiativ till och handhava reklambetonad, utåtriktad propaganda med avsikt

att befrämja kontakt mellan kommunala institutioner och allmänheten samt mellan kommunen

och näringslivet i staden.

Ordförande

Henrikson, Carl Torsten, Redaktör,

Stadsf, f. 06; led. 47—, Ordf. 417—.

Vice ordförande

Gulin, Sven Martin, Köpm_an, Stadsfu

f. 00; led. 47—, v. Ordf.4

Ovriga ledamöter

Gustavsson, H a r r y Sigfrid, Ombudsman,

(se nedan) 47—.

Lärn, H u b e r t Alexander, journalist,

f. 07; 47—.  

Mågnus, Leif Erik, Reklamchef, f. 09;

7

Persson, F r a n s Ludvig, Civilingenjör,

Fastighetsdirektör, f. 0l; 47—.

Petterssan, H e n n i n g Olof, Journalist.

; 7—.

Thorburn, B e r t i l William, Civilekonom,

Direktör, Stadsfzs andre v.ordf., f.07;47—.

Axelson, St i g Gillis Algot, Kapten i

flottans reserv, Hamndirektör, f. ||; 50—.

Sekreterare och verkställande ledamot

R! 17 25 40.

Gustavsäon, H a r r y Sigfrid, Ombudsman,

7.
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XI. Stadsfullmäktiges kommittéer och beredningar

Enligt stadsfullmäktiges arbetsordning utse fullmäktige årligen en volkommitté. Tidigare

utsågo stadsfullmäktige även årligen kansliutskott och budgetsberedning, men deras åliggan-

den hava efter stadskollegiets inrättande överflyttats på detta. Under de senare åren hava

stadsfullmäktige däriämte årligen utsett en beredning för ärenden angående ansökningar om

tillstånd till utskänkning eller utminutering av pilsnerdricka, den s. k. permanenta pilsner-

dricksberedningen samt en kommitté för studiekurser och resestipendier för stadens befattnings-

travare. För dessa, så att säga, mera permanenta kommittéer och beredningar redogöras i

avd. l här nedan. Till denna avdelning har även förts beredningen för naturskydd. För

taxeringsnämnderna och beredningar för avkodning och avskrivning av kommunalutskylder och

pensionsavgifter, vilka likaledes årligen av stadsfullmäktige tillsättas, hava redogörelser redan

lämnats i kap. lV samt för pensionsnämndema och arbetslöshetsnämnden i kap. Xz5.

För utredning av ärende eller verkställighet av uppdrag kunna stadsfullmäktige även till-

sätta särskild beredning, kommitté eller utskott. Val till ledamöter i sådana beredningar

däruti iämväl andra personer än fullmäktige kunna ingå, verkställas i överensstämmelse med

det beslut, som av stadsfullmäktige vid varje särskilt tillfälle fattas. Sedan valet förrättats,

bör sekreteraren, så fort ske kan, till den av beredningens ledamöter, som blivit utsedd att

första gången sammankalla beredningen, överlämna utdrag av stadsfullmäktiges protokoll

jämte till ärendet hörande handlingar, varefter bemälde ledamot ofördröiligen sammankallar

beredningens övriga ledamöter för val av ordförande.

Till särskild beredning äger envar stadsfullmäktig, även om han ei tillhör beredningen

att ingiva skriftligt anförande rörande de ärenden, vilka ankomma på beredningens hand-

läggning. Fullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande äro berättigade,

även om de icke äro ledamöter av beredning, att övervara densammas förhandlingar samt

att taga del uti dess överläggningar men icke i besluten. Fullmäktig är ej skyldig att sam-

tidigt vara ledamot uti mera än en beredning.

För erhållande av upplysningar eller handlingar från offentlig myndighet äger beredning

att, om så behöves, hänvända sig till stadsfullmäktige eller dess ordförande. Utan sådan

åtgärd äger beredning att ei blott från de under stadsfullmäktige lydande styrelserna

och tjänstemännen infordra handlingar, yttranden och upplysningar, utan även till bered-

ningens sammanträden kalla personer utom beredningen.

Beredningen äger ei att inlåta sig uti behandling av eller avgiva förslag om andra ämnen

än dem, som blivit till densamma överlämnade, dock må beredning, där den finner lämpligt,

hos stadsfullmäktige begära förstärkning av sina ledamöters antal. Därest ett ärende för

ytterligare utredning återförvisas till en beredning. är beredningen skyldig att skyndsamt

ånyo handlägga frågan samt att inkomma med nytt utlåtande, men därefter må förnyad åter-

förvisning ej äga rum, dock kan ärendet hänskiutas till ny utredning av andra personer.

Varie beredning, som för fullgörande av sitt uppdrag måste vidkännas utgifter, äger tillsvi-

dare rätt att, mot redovisningsskyldighet till stadsfullmäktige, i stadskassan lyfta erforderliga

medel,dock icke sammanlagt mera än 2.000 kr. Skulle sålunda till förfogande ställda medel

vara otillräckliga för fullgörande av beredningens uppdrag, äger stadskollegiet på därom
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gjord framställning bevilja ytterligare anslag med högst 3.000 kr. Utan stadsfullmäktige:

särskilda medgivande må beredning ej binda sig för utgifter, överstigande 5.000 kr.

Beredning utser själv sin sekreterare samt äger att härtill anlita stadsfullmäktiges sekre-

terare, i mån hans övriga tiänstegöromål det medgiva.

Har av stadsfullmäktige tillsatt beredning icke fullgjort sitt uppdrag inom tre år efter

den dag, beredningen tillsattes, skall nytt val av ledamöter i beredningen av stadsfullmäktige

verkställas i februari månad året efter det, varunder sagda treårsperiod gått till ända. Det

åligger stadskollegiet att, efter inhämtande från vederbörande beredningar av redogörelser

för deras verksamhet, med bifogande av dessa redogörelser årligen under december månad

till stadsfullmäktige inkomma med uppgift & dels de beredningar, som här ovan äro av-

sedda, dels ock de personer, som äro ledamöter i varje sådan beredning.

1. Permanenta kommittéer och beredningar

Stadsfullmäktiges valkommit'té

Enligt arbetsordningens föreskrift utse stadsfullmäktige varje år vid sitt första sammanträde

en valkommitté, bestående av nio ledamöter med högst fem suppleanter, vilka samtliga skola

tillhöra stadsfullmäktige.

Kommittén upprättar och avgiver förslag till alla hos stadsfullmäktige förekommande val

med undantag för val till fullmäktiges ordförande, vice ordförande och valkommitté, riksdags-

män och rådmän samt sådana val, där proportionell valmetod skall tillämpas.

Ordförande Sköld, Ella Viola, Fru, f. ll; 47—.

Nyberg, Karl l—l el ge, Yrkeslärare, £ 99; Johannesson, E l'l k Ruben, Ombudsman,

led. 46-—, Ordf. 46——. f- ”; ”_-

Vice ordförande Sappleanter

Andersson, E r n s t Gustav, Overförmyn- Larsson, Åstolf R 8 g " & Y AdOlf Kullager-

dare, t. 00; led. 50—, v. Ordf. 50—. arbetare * 09 48—

_ Pettersson, E r n a Måria, Fru, f. 09; 50—.

Övriga ledamöter Burge, _lohn B e r til, Förste inspektor,

Jönsson, A n n a Desideria, Fru, f. 92; 47—. f 99; (42)5

Boman, John A r t u r, Ombudsman, f. 97; Aså/lund, Anny—(An nika), Fru, f. 94;

4 _

Hermånsson, Alf Harry Johannes, Förste Boren, Adolf Fredrik, Bankkamrerare,

 
mantalsassistent, f. 04; 47—. f. 98:48—

Cardell, Edit Katarina (Karin), Småskol-

lärarinna, f 95;448— Sekreterare

Gunne, Stig Elof, Uppbördskommissarie, Dnnherger, Eric Gustaf Gillis, ]. K..

2: 4 —- Kanslisekreterare, f. 95.

Beredning för ärenden angående ansökningar om tillstånd till utskänkning eller

utminutering av pilsnerdricka

Under de senare åren hava stadsfullmäktige vid sitt andra sammanträde brukat för varje

år utse en beredning av fem personer med uppdrag att till stadsfullmäktige avgiva yttranden

i ärenden angående ansökningar om tillstånd till utskänkning eller utminutering av pilsner-

dricka ävensom flyttning av rättigheter till sådan utskänkning eller utminutering. Den 25

oktober l928 utvidgade stadsfullmäktige beredningens befogenhet genom att uppdraga

åt beredningen att å stadsfullmäktiges vägnar avgiva yttranden över alla ansökningar om till-

stånd till utminutering av pilsnerdricka samt om tillstånd till flyttning av rättigheter till

dylik utminutering, som kunde komma att remitteras till stadsfullmäktige för utlåtande,

med rätt för två ledamöter av beredningen att efter därom framställt yrkande få ärende
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hänskjutet till direkt yttrande av stadsfullmäktige. l samband härmed hava stadsfullmäktige

även beslutat, att två suppleanter skola utses för beredningens ledamöter.

Den 7 februari l946 beslöto stadsfullmäktige, att ledamöterna skulle utökas till sju personer

med tre suppleanter för dem, med rätt för två ledamöter av beredningen, att efter därom

framställt yrkande få ärende hänskjutet till direkt yttrande av stadsfullmäktige.

Ordförande Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf.

Granath, El m e r Alfred, Ombudsman f' 093 49—"-

, Larsson, Astolf R a g 11 a r Adolf, Kullager-

åäö" * 04 suppl 47' led 48" ordf arbetare, Stadsf, &. 09; 49—.

ViCe ordförande Suppleanter

Holmberg, Carl (Cay) Jacob. Sjökapten. ], _ E ”k R 5 _ d

Direktör, Stadsf., f. 90; led. 45—. v. Ordf. 10523??? 17; frå—. ” en ombu man”
Ask, Yngve C 6 t e, Svarvare, Stadsf., f. 14;

Övriga ledamöter 47—.

Allberg, Carl R 3 g n a r Fritiof, l'land- Skäringer-Larson, E l s a Kristina, Folk-

lande, Stadsf, f. Ol; 46—. skollärarinna, Fru, Stadsf, f. 00; 47—.

Hansson, Solveig Signe Lucia, Fru,

Stadsf., ?. ;4; 47—. Sekreie'afe

 Kristensson, Evald Gösta, Sockerbruks- Johnsson, John Olof, ]. K., Kanslichef.

arbetare, Stadsf, f. ll; 47—. f. 86.

Kommittén för studiekurser och resestipendier för stadens befattningshavare

Med anledning av motion av herrar Malte Jacobsson rn. fl. beslöto stadsfullmäktige den 28

juni l923 att för tiden till utgången av år l924 tillsätta en kommitté av sju personer med upp-

drag att anordna studiekurser och utdela resestipendier för de kommunala befattningshavarna.

Genom förnyade beslut har sedermera årligen tillsatts en kommitté med enahanda uppdrag.

Enligt stadsfullmäktiges beslut skall kommittén för arbetare och befattningshavare i stadens

tjänst dels anordna föreläsningar och studiekurser, som huvudsakligen borde vara förlagda

till fritid för kursdeltagarna och i övrigt så planlagda, att kurserna inom ramen för den kom-

munala verksamheten bibringa deltagarna möjligast mångsidig teoretisk och praktisk utbild-

ning att till båtnad för kommunen fylla sina arbetsuppgifter, dels utdela resestipendier åt

dem, som önska genom resa i Sverige eller utlandet förvärva ytterligare insikter och erfaren-

heter i och för resp. tjänster samt kunde antagas hava nödiga förutsättningar att tillgodo-

göra sig ifrågavarande stipendier. Stipendierna, som i regel icke må överstiga l.000 kr.,

skola på lämpligt sätt kungöras till ansökan lediga, och har sökande att förete plan och kost-

nadsförslag för tillämnad studieresa jämte de intyg han vill åberopa. Studieresorna skola om

möjligt företagas under resp. stipendiaters semestertid, och äger stipendiat, som ej åtnjuter

semester, då studieresa måste eller lämpligen borde äga rum, eller som ej är berättigad till

semester under hela den tid. som erfordras för studieresan. rätt att erhålla tjänstledighet

under tiden med åtnjutande av full avlöning.

Anslag för år 1950 utgår med l5.000 kr.

Ordförande Burge, John99B e r t i l, Förste inspektor,

Wångersjö, F 0 l k e Lennart, Spårvagns- Statist-, ;—45

konduktor, (' ”; lad" 47—' Ordf. 50—' Nilsson, Karl Vi l g ot, Studieinstruktör,

Vice og/lförande f. 08; 46—

Sigmåz?if_ S|5_._e12d &Tf'msopiåifånikon- Jonasson, John Alfred Emanuel, Metall-

Övriga ledamöter arbetare, f. 99; 48—.

Stenberg, _l 0 h a n Fredrik, ingenjör, f. 90; Frangeur, l v a r Axel Karl, Maskin-

led. 44—, Sekr. 46—. mästare, f. 9l; 49——.
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Beredning för naturskydd

l anledning av till stadsfullmäktige från herrar Gustaf Ekman, l... A. Jägerskiöld, Axel

Liljedahl, Emil Bäcklin, Otto Nordenskjöld och C. J. Gardell ingiven skrivelse, vilken skri-

velse herr Hjalmar Wijk upptog som egen motion, beslöto stadsfullmäktige den 25 oktober

l9l7 efter tillstyrkan av drätselkammarens andra avdelning och byggnadsnämnden att till-

sätta en beredning av sju personer med uppdrag att undersöka dels vilka platser inom stadens

nuvarande gränser och å de egendomar staden ägde därutom, som borde för framtiden

få bibehålla sin natur och således ej bliva föremål för utnyttjande varken till byggnadstomter

eller gator, dels ock vad som kunde göras för att skona enstaka naturföremål eller lämningar

av gammal egendomlig kultur, som voro värda att bevaras. Enligt stadsfullmäktiges

beslut den 3l oktober l940 väljas ledamöterna för fyra år i sänder.

Ordförande Holmström, Bengt Pontus R i c h a r d.

Wigelius, Mats A l f re d, Jägmästare, Di- F' K" Journalist, f' lé; 438—552"

rektör, ( 82; 40—52 Swgnsgtzm, Ra g n a r Ossian, Arkitekt, f. 82;

Övriga ledamöter Andersson, Elis. F. L., Redaktör, f. 88;

R%tSh, åt i g Adolf, F. D., intendent, f. 00; —52'

Jonsson, N i l s Anders Vilhelm, Verk-

mästare, f. 06; 47—52.

Stubelius, A r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 47—52.

Sekreterare

Borssén, B e r t i l, ]. K., Sekr. o. ombuds-

man h. byggnadsnämnden, f. 03; 47. 
2. Beredningar för administrativa m. fl. ändamål

Beredning för centralisering av kommunalförvaltningen i Göteborg

Den 20 maj 1937 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning på nio personer med upp-

drag att verkställa utredning rörande omorganisation av den centrala kommunalförvaltningen

i staden. Sedan beredningen avlämnat sitt betänkande, beslöto stadsfullmäktige den 30 no-

vember l939 enligt motion av herr Höglund att tillsätta en ny beredning på nio personer

för utredande av fråga om möjligheterna att åstadkomma en mera centraliserad och effektiv

kommunal förvaltning.

 

Ordföiande

lungen, E. r n s t Birger, Uverlärare, Stadsfzs

or ., .

Övriga ledamöter

Forsgåius,CarlOlof, M. l.., f. d. Prosektor,

Leandersson, John lwar. Kamrerare,

Stadsf.., f. J90.

Facherberg, 0 h n9Artur, Förrådsförestån-

are, Stadsf.,  

Ericson, S v e nfHjalmar Emanuel, Arbets-

chef, Stadsf, fOO.

Arnulf-Olsson, Ö 5 v a l d, Direktör. f. 84;

Berggren, Ar n e Timar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf, f.l)

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, Stadsf.. f. 00.

Holmberg, N1 l 5 Gösta, Redaktör, Stadsf:s

förste v. ordf. f. 02.

Sekreterare

Stenström, Y ngve Romanus, J. K,

Kanslichef, f. 9l.

Gatuberedningen för stadens ytterområden

Med anledning av promemoria från fastighetsdirektören ingick drätselkammarens andra

avdelning till stadsfullmäktige med hemställan om tillsättande av en beredning av sju per-
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soner med uppdrag att undersöka, huruvida, i vilken omfattning samt i vilken ordning gator

jämte ledningar för avlopp. vatten, gas och elektricitet böra av staden anordnas inom de

bebyggda ytterområdena, och den 20 april l922 gåvo stadsfullmäktige sitt bifall härtill.

Ordförande

Vakant.

Övriga ledamöter

Fredriksson, S v e n Adolf, Förste assistent

å länsarbetsn.. f. 05

Persson, F r a n 5 Ludvig, Civilingenjör,

Fastighetsdirektör, f. (ll

Larsson, Astolf R a g n a r Adolf, Kullager-

arbetare, Stadsf" f. 09.  

Bergendahl, Tord C u n n a r, Civilingen-

jör, f. 88.

Huggert, Erik W al t e r,

Catuchef, f. 86.

Nicolaisen, A l b e rt, Plåtslagare, f. Ol.

Filipäåm, John B i r g e r, Underinspektor,

Civilingenjör.

Sekreterare

Thorburn, Å l va r Robert Martin. J. K.,

Sekr. h. drätselkammaren, f. 94.

Beredning för nybyggnad till Majornas kommunala flickskola

Den 7 februari l946 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning för utredning av frågan

om nybyggnad för Majornas kommunala flickskola, varefter stadsfullmäktige den 2 maj

l946 beslöto att utöka antalet ledamöter i beredningen till sju.

Ordförande

Vice ordförande

Vakant.

Vakant.

Övriga ledamöter

Olsson, Carl El i s. ingenjör, f. 94.

Gustafsson, A l h e r t Natanael, Tullupp-

syningsman, Stadsf, f. 99.

Odesjö, John EVald, Slöjdlärare, f. 99.

Larsson, l n g r i d Margareta, F. M., Rek-

tor, f 92

Johannesson, F. r i k Ruben, Ombudsman,

Stadsf, f. l7

Johansson, Johan C u s t a v, Snickare, f. l5.

Tholin, Carl B e r t i l, Föreståndare, f. lO.

Sekreterare

Åkesson, Å k e, J. K., Ekonomidirektör, f. l3.

Beredning för undersökning om stadens framtida behov av gymnasielinjer

Sedan stadskollegiet till stadsfullmäktige inlämnat yttrande över framställningar rörande

dels inrättande av ett gymnasium vid Östra realskolan, bestående av en fyraårig reallinje och

en treårig latinlinje, och dels om- och tillbyggnad av Vasa högre allmänna läroverk, beslöto

stadsfullmäktige den 27 november l947 att tillsätta en beredning på sju personer. Denna

fick i uppdrag att undersöka stadens framtida totala behov av gymnasielinjer och att till stads-

fullmäktige inkomma med förslag, huru detta behov skulle kunna tillgodoses. De båda ovan-

nämnda framställningarna om gymnasielinjer vid Östra realskolan samt ombyggnad av Vasa

högre allmänna läroverk överlämnades till beredningen.

Ordförande

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, f. 88

Övriga ledamöter

Hagnell, Axel Linus, Överlärare, f. 89.

Rosén, E s t e r Alice, Fru, f. 97.

Sabel, A r n 0 l d Mauritz, Kammarskrivare.

lO.

Danvik, S v e n Axel Gunnar, Fil. Stud.,

Journalist, l9.

LI?(lågan), T h 0 r d Reinhold. Tecknare,

Hesslén, C u n n a r August, F. D.. Docent,

Lektor, f. 94

Sekreterare

Westman, Johan Alvar, Pol. mag.,

Aktuarie, f. l5; 48.
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Beredning för realskola i Lundby

Efter förslag av den av stadsfullmäktigei november l927 tillsatta gymnasieberedningen

beslöto stadsfullmäktige den 9 mars l950 tillsätta en beredning om fem personer med upp-

drag att skyndsamt vidtaga alla de förberedande åtgärder, som erfordras för upprättande av

en realskola! Lundby.

Ordförande Si;stedft,0?nna, F. M., Ämneslärarinna,

b !, ld M ' ,K k ' . m

5305" *” ””” amma" "vara Hesslén, Gun narAugust F. D.,,Docent
Lektor, f. 94.

Övriga ledamöter

Grahne, Axel Georg, Överlärare, f. 97. Sekreterare

Eliasson, Wi l li a m Esaias, Komniunalar- Svenningsson, Sve n Gustav, Tillsyns-

betare, f. l3. lärare, f. 07

Praktikantlöneberedningen

Den 2 juni l949 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning på sju personer för att ut-

reda fråga om ersättning till elever och studerande vid socialinstitut, förskoleseminarium eller

annan undervisningsanstalt under den tid vederbörande praktiserar vid stadens verk och

inrättningar.

Ordförande Jansson, Augusta M a r g a r e t &, D.S. I.,

LigidåsE ; n a r Alexius, Syssloman, Stadsf., Gågfiidlisiieåfrliii fri??o r lil/largareta. Kon-

torist, Fru, f. 23.

Övriga ledamöter Sundberg, A b el Gotthard Leopold, Kon-

Glflhälö S ve n Martin, Köpman, Stadsf, torist, f” 93'

Hermansson, Alf Harry johannes, Förste Sekreierare

mantalsassistent, Stadsfu f. 04. Grapengiesser, Bengt, ]. K. Sekr. li.

Hansson, Erik C u n n a r, Redaktör, f. lO. sjukhus—min., f. 98.

Beredning för byggnader åt småindustrier och hantverk

Den 3 februari l938 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning av sju personer med upp-

drag att verkställa utredning om lämpligheten av att uppföra byggnader i Göteborg, avsedda

att upplåtas för småindustri- och bantverksändamål.

Ordförande Sahlström, Gustaf Hilding Teodor,

M b f. 98.
N?sssoöanudvigE rnf rid, Hovtapetserare. 013522??annål, s Ingenjör, f 94

Persson, Karl Evald, Urmakare, f. 92.

. .. Fogelström, 0 s k a r Valdemar, Verkstads-

Övriga Iedamoter arbetare, f_ 10

Glimstedt, Viktor E i n a r, ]. K., Direktör,

f. 87. Sekreterare

Engelbrektsson, Anton A l g 0 t, Mätnings— Trång? B i 5 r n Willy, ] . K., Byråchef,

man, f.
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Beredning för anskaffande av nya natthärbärget; m. m.

Den 24 februari l938 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning av nio personer med

uppdrag att verkställa utredning av fråga dels om anskaffande å annan plats av nya utrymmen

för stadens natthärbärgen och dels om behovet av anordnande av natthärbärge för kvinnor.

Ordförande

Pefteäon, Axel Hildin g. Syssloman,

Övriga ledamöter

Ekberg, 0 v e Johan, Kursföreståndare f. 96.

Lidén, K a rl Gustaf, Byråchef. f. 90.

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92

Andersson, C u s t a v johannes, Fastighets-

skötare, Stadsf., f. 00.  

Olfssgg, Nic kla s, Förbundssekreterare.

Sandström, Karl Anders B e r n h a r d.

Direktör, f. 88.

Kihlman, K a r i n, F. M., Läroverks-

adjunkt, Fru, Stadsf, f. 90.

Wikman, Daga Anna Maria (A n n-M a r i),

Fru, f. i?.

Sekreterare

Dunberger, Eric Gustaf Gillis, ]. K.,

Kanslisekreterare, f. 95.

Beredning för vårdhem

Med anledning av motion av fru Ridderstad beslöto stadsfullmäktige den l6 december

l948 tillsätta en beredning om sju personer för att utreda frågan om uppförande av vårdhem

för gamla personer, som icke i första hand kunna erhålla plats i stadens egna vårdhem eller

pensionärshem. Fattigvårdsstyrelsen, styrelsen för stadens pensionärshem och sjukhus-

direktionen böra vara representerade i beredningen. Antalet ledamöter i beredningen har

 
senare utökats med en.

Ordförande

Höglund, Hjalmar H U g 0, Siukhusdirektör,

Stadsf, f. 89.

Övriga ledamöter

Frankenberg, John E v e r t Konrad, Förste

inspektör, Stadsf, f. 00.

Andersson, E r n s t Gustav, Överförmyn-

dare, Stadsf., f. 00.

Ridderstad, l'l i l d u r, Fru, Stadsf, f. 85.

Johnsson, ] o h n Gunnar, Syssloman, f. 93.

Gabrielsson, Lillvor Margareta, Kon-

torist, Fru, f. 23.

Lind, G re t a Adelaide Maria. Fru, f. 92.

Ström, Anders Johan Ta ge, Syssloman,

Sekreterare

Hoff, Gösta Teodor, tf. Fattigvårds-

direktör, f. 05.

Beredning för segelsportens fråmiande

Den 6 mai l943 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning om sin personer med upp-

drag att verkställa utredning av fråga om åtgärder från stadens sida för underlättande av segel-

sportens utövande för stadens invånare.

Ordförande

Andersson, Sven David, Förste brand-—

mästare. f. 95.

Övriga ledamöter

Cläriäiansson, B e r t i l joar, Kontrollant,

Holmberg, Carl (Ca y) Jacob, Sjökapten,

Direktör, Stadsf. f. 90.

Hanson, N e r n s t Justus, Arkitekt, f. 95.

Lafrsågn, Erik Moritz, Metallarbetare,

Eriksson, E r i k Magnus Arvid, Metallar-

betare, f. 97.

Kristensson, Sven 0 s s i a n, Ombudsman,

f.00

Sekreterare

Thorburn, A l v a r Robert Martin, ]. K.,

Sekr. h. drätselkammaren. f. 94.
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Beredning för barnteaterverksambet i stadens regi

Den 29 april 1948 beslöto stadsfullmäktige i enlighet med motion av fru Hansson att till-

sätta en beredning på sju personer för att undersöka lämpligheten av att i stadens regi bedriva

barnteaterverksamhet.

Ordförande

Hansson, Solveig Signe Lucia, Fru,

Stadsf, f. 14.

Övriga ledamöter

Larsson, Astolf R a g n a r Adolf, Kullager-

arbetare, f. 09.

Stenhammar, 0 v e, Direktör, f. 01 .

Ligidzaåll, T o m Robert Hjalmar, intendent,  

Andersson, John C u n n a r Bertil, Kom-

munalarbetare, f. ”.

Karlson, Ester L i n n é a,

träde, Fru, f. 02.

. Grafström, Helga Elisabeth, Folkskol-

1ärarinna, Fru, f.

Biblioteksbi-

Sekreterare

Halfen, _loscf, Regissör, f. 22.

Beredning för folkrörelsearkiv

Efter motion av herrar Henrikson och Calderon beslöto stadsfullmäktige den 13 maj 1948

tillsätta en beredning på sin personer av representanter för folkrörelserna samt musei- och

arkivverksamheten för att utreda fråga om ordnande av ett folkrörelsernas arkiv och en per-

manent utställning belysande rörelsernas utveckling.

Ordförande

lungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90

Övriga ledamöter

Ahlén, ] 0 h n, Tillsynslärare, f. 97.

Bergman, P e r Ragnar, Ombudsman, f. 15.

Erixon, Emil F ol k e, Kapten, Direktörs-

assistent, f. 07.

Clemensson, G u s t a f Gerhard, F. D.,

Landsarkivarie, f. 84.

Roth, St i g Adolf, F. D., intendent. f. 00.

Norling, A n t o n, Metallarbetare, Riks-

dagsman, f. 89.

Sekreterare

Dahlgren, Carl l n g e, ] K., Stadsom-

budsman, f. 03

 

 

Beredning för skulptörklass vid musei rit- och målarskola

l oktober 1947 inkom till stadsfullmäktige en framställning från några av stadens skulp-

törer med anhållan om bättre arbetsmöjligheter för Göteborgs skulptörer. Enligt motion

av herr Olof Ericsson beslöto stadsfullmäktige den 26 augusti 1948 tillsätta en beredning

på sju personer för att utreda frågan om utökning av Göteborgs musei rit- och målarskola

med en skulptörklass samt övriga i motionen berörda frågor.

Ordförande

Hiem, Karl Anders Harald, Redaktör,

Stadsf, f. 02.

Gustaåvsson, H a r r y Sigfrid, Ombudsman,

Bei'gnian, Per Ragnar. Ombudsman, f. l5.

Stubelius, Arne Reinhold, Folkskollä-

rare, f. 02.

Övriga ledamöter Paflxrsiårs, Claes Oscar Samuel, Direktör.

Hermansson, Alf Harry Johannes. Förste

mantalsassistent. Stadsf, f. 04.

Ericson, Obadja O 1 0 f, Tulluppbördsman,

Stadsf, f. 85.

21

Sekreterare

Lindgren, Tor Erik August, ]. K., Stads-

notarie, f. 16.
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Beredning om likalönsprincip för stadens manliga och kvinnliga

befattningshavare

Den 29 augusti l946 väckte fruarna Kihlman och Wikander-Brunander motion i stadsfull-

mäktige om tillsättande av en beredning för utredning av fråga rörande tillämpning av den

s. k. likalönsprincipen rn. m. beträffande stadens manliga och kvinnliga befattningshavare.

Den l0 oktober s. å. beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning om sju personer med

uppdrag att utreda denna fråga inom stadens förvaltning och därmed sammanhängande

 

spörsmål.

Ordförande

Törnkvist, Nils Gustaf, Ombudsman,

Stadsf. f. 02.

Övriga ledamöter

Linderoth-Olson, Martha Elisabeth (l.. i s a),

Fru, f. 99.

Rönn, 5 0 l v e i g Adina Olena, Fru, f. 02.

Kihlman, Karin, F. M., Läroverksad-

iunkt. Fru, Stadsf., f. 90.

Pefttågsson, Elf rida Potentia, Fru,

Löfrnan, Axel Birger, Reparatör,f. 96

Gustafsson, Albe rt Natanael, Tullupp-

syningsman, Stadsf., f. 99.

Sekreterare

Båth, R 0 hl, ] K., Byråchef, f. 03.

Beredning för utökning av kvinnlig polispersonal

Den l0 februari l949 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning av nio personer för

att utreda frågan om behovet och lämpligheten av utvidgad organisation av den kvinnliga

polispersonalen vid Göteborgs polisverk.

Ordförande

Vakant.

Ovriga ledamöter

Leandersson, John ! w a r,

Stadsf.,f 90

Svensson, Gustav H a r al d, Syssloman,

Stadsf.,

Engström, OSigrid lngeborg, Barna-

vårdsman, Fru, Stadsf.,

Kamrerare ,

Fontell, Er n st. ]. K., Polismästare, f. 90.

Hansson, Erik G u n n a r, Redaktör, f. l0.

Hilliard, Elsie Svea lngegerd, Polis-

syster, f. 06.

Lundh, Signe M a r g a r e t a, Fru, f. 09.

Bergwall, B r i t a Karolina, D.S.l., Ku-

_ rator, f. lZ

Sekreterare
Carlsson, C a rl R1 c h a r d,. f.d. Spårvägs-

man, f. 8] Vakant. 
Beredning för kommunalt inflytande på biografverksamheten i Göteborg

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 5 februari l948 väcktes motion av herrar Berg-

man och Calderon för kommunalt inflytande på biografverksamheten i staden. Den l8 mars

s. å. beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning på sju ledamöter med uppdrag att verk-

ställa förutsättningslös utredning om möjligheten att införa kommunalt inflytande på bio-

grafverksamheten i Göteborg.

Ordförande Calderon, Olof Harald, Direktör, f. 08.

Sköld, Ella Viola, Fru, Stadsfq f. ll.

Leandersson, John 1 W a r, Kamrerare, Eliasson K a r i n Gunbor E d
, g, xpe itions-

Stadsf, f. 90. biträde f is

Ledamöter Hansson, Erik G u n n a r, Redaktör, f. l0.

Kogggiå, F r i t i 0 f Olof, Civilingenjör, Stadsf,
Sekreterare

Lindgren, T 0 r Erik August, ] . K., Stads-

notarie, f. lö

Berggren Arne Timar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf., f. 07.
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Beredning för förbättrad kaféverksamhet

Efter motion i stadsfullmäktige den l3 oktober l949 av herrar Oljelund och Hjern beslöto

stadsfullmäktige den 26 januari l950 tillsätta en beredning om sju personer att utreda på

vilket sätt kaféverksamheten här i staden skulle kunna förbättras, särskilt i syfte att bereda

lämpliga samlingsställen för ungdom.

Ordförande A%deäs?o?,018nga Teresia (T e r e s e), Fru,

. .. ta 5 ., . .

Hsågiälflzfnloånders H a r al d' Redaktör, Birgåvist, C a r l Bertil Knut, Ombudsman,

Dahlbeck, 5 e t, Direktionssekreterare, f. l5.

Ovriga ledamöter Nilsson, N i l s Edvin, Direktör, f. 0l.

Granath, E 1 m e r Alfred, Ombudsman,

f. 04. Sekreterare

Kristensson, E v a l d Gösta, Sockerbruks- Lindgren, T0 r ErikAugust ]. K., Stads-

arbetare, f. ll. notarie, f.l

Beredning för fritidSVerksamhet

Den lö februari l950 beslöto! stadsfullmäktige tillsätta en beredning på sju personer för

att verkställa förutsättningslös utredning om lämpligaste formerna för bedrivande av fritids-

verksamhet i Göteborg och efter vilka riktlinjer staden borde stödja denna verksamhet. Till

beredningen hänsköts även två på folkskolestyrelsens prövning beroende ärenden nämligen

frågan om anordnande av skolbarnshem inom vart och ett av stadens överläraredistrikt samt

frågan om inrättande av s. k. fritidshem för skolbarn i åldern 7— H år.

Ordförande Niflsåtån, Karl Vi ] g 0 t, Studieinstruktör,

Olfjeågnd, T r u ls Stefan, Redaktör, Stadsf., Hulthein, T u re, Overlärare. £ 94.

' ' Andréasson, Carl Erik Evald, Chaufför,

Ovriga ledamöter f— 09-

]önsson, A n n a Desideria, Fru, Stadsf.,

f. 92.

Andersson, lnga Teresia (Te r e s e), Fru, Sekreterare

Stadsf., f. 08. Persson, P a u l-E i n a r Thorvald, J. K.

Lindälv, Elof Alexius, Overlärare, f. 87. Notarie h. drätselk, f. l9.

Beredning för kontroll över pantlånerörelsen

l april l948 framlade herr Nyberg motion i stadsfullmäktige om tillsättande av en bered-

ning för kommunalt inflytande på pantlånerörelsen. Genom samarbete mellan kommunalt

kontrollerade varubelåningar och sociala institutioner skulle medborgare i trångmål kunna

få anvisningar och hjälp. Den 26 augusti l948 tillsatte stadsfullmäktige en beredning på sju

personer att utreda frågan om pantläneverksamheten och undersöka möjligheterna till kom-

munal kontroll på området.

Ordförande Sehlstedt, K u r t Volmar, Direktör, f. 08.

NjébeQrég, Karl H e 1 g e, Yrkeslärare, Stadsf., Månsson, R n t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru. f. 95.

Övriga ledamöter
Allberg, Carl Ra gn a r Fritiof, Handlande, Neuberg, T h u r e, Handelsresande, f. 02.

Stadsf., f. Ol .
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Hammar, T 0 r i 1 d Gustaf, Direktör, f. l3.

Nifkffån, G u st a f Albin, Pannbyggare,

Sekreterare

Åkessåon, Åke, ]. K., Ekonomidirektör,

Beredning för förbättrat arbetarskydd

i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 3 mars l949 tillsattes den 7 april samma år

en beredning på nio personer för att söka åstadkomma förbättrat arbetarskydd inom stadens

verk och inrättningar. l beredningen, där de i skyddsarbetet deltagande arbetarna och ar-

betsledarna representerats, skall utredning verkställas om lämpligen en för stadens förvalt-

ning central säkerhetskommitté bör tillsättas och förslag utarbetas för dess ev. organisa-

tion m. rn.

Ordförande

Westergren, Bror l—lugo Wilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. 94.

Övriga ledamöter

Svensson, T a g e, Ombudsman, f. 05.

Mattsson, Lennart R i e h a r d, Omnibus-

förare, f. 09.

Ek, Ar t u r Georg, Metallarbetare, f. 03.

Sköld, john Henrik (H e n r Y). Kommu-

nalarbetare, f. l l.

, K a rl E r i k Algot, Civilingenjör,

Byråchef, f. 92.

Ryberg, Carl R u d ol f, Bitr. ingenjör, f. 89.

Bergendahl, Tord G u n n a r. Civilingen-

jör, f. 88.

Sekreterare

Jörgensen, Karl Olof (0 l e). ]. K., Stads-

 
 Christiansson, B e r t il Joar, Kontrollant,

f. 0l. assessor, . ll

Beredning för de ensamståendes bostadsfråga

Efter motion av herrar Holmberg och Ask tillsatte stadsfullmäktige den l6 juni l949 en

beredning bestående av tre personer med uppdrag att i samråd med stadens statistiska byrå

verkställa en grundlig undersökning av de ensamståendes bostadsfråga i Göteborg.

För att komma till klarhet om och kunna planera de åtgärder som äro nödvändiga, torde

nämligen, enligt motionärerna, det vara lämpligt att göra en undersökning av de ensam-

ståendes bostadsfråga. En dylik undersökning borde givetvis inte enbart omfatta tillståndet

just nu utan också söka ge en prognos beträffande de ensamståendes bostadsbehov för viss

tid framåt. Med ledning av undersökningens resultat skulle det då kunna anges i vilken

utsträckning ungdomshotell, ungkarlshotell, hospits för kvinnor, enkelrum o.s.v. behöver

tillskapas för att det under en viss tidsperiod skulle bli möjligt att tillgodose ifrågava-

rande behov.

Ordförande Dahlbeck, s e t.

Holmberg, Nils Gösta, Redaktör, Stadsfzs f. l5,

förste v. ordf., f. 02.

Direktionssekreterare,

Sekreterare

Hedlund, Erik Gottfrid, ] K., Stads-

assessor, f. l

Ovriga ledamöter

Henrikson, Carl T 0 r s t e n, Redaktör,

Stadsf., f. 06.
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Xl. Institutioner, i vilka stadsfullmäktige äga att utse

ledamöter eller revisorer, ävensom sådana, som

av staden understödjas eller eljest äro

av större kommunalt intresse

l. Inrättningar för kommunala ändamål samt på all-

männa författningar grundade institutioner

Svenska stadsförbundet

Förbundet konstituerades l908 och har till ändamål att tillvarataga städernas. köpingarnas

och municipalsamhällenas gemensamma intressen, främja samverkan dem emellan och sprida

' kunskap i kommunalpolitiska ämnen. Berättigade till inträde äro alla städer. köpingar och

municipalsamhällen.

För främjande av förbundets syften har upprättats en byrå. som förestås av förbundets

direktör och har till uppgift att följa den kommunala utvecklingen i Sverige och utlandet,

att samla och bearbeta för förbundets verksamhet behövligt material. att besvara till byrån

inkomna förfrågningar och sköta förbundets löpande ärenden samt att i mån av behov lämna

medlemmarna biträde vid förhandlingar avseende hos dem anställda arbetstagare. För gransk-

ning av låneansökningar tillsattes år l9l8 svenska stadsförbundets finansråd. Svenska stads-

förbundets sfukurirdsdetegatr'on, tillkommen under år l942, har till ändamål främst att vara

ett organ för samarbetet i sjukvårdshänseende mellan städer utanför landsting. På initiativ

av svenska stadsförbundet bildades l920 svenska städernas förhandlingsorganisation för att

tillvarataga städernas, köpingarnas och municipalsamhällenas intressen i frågor rörande de

kommunalanställda arbetarnas arbets- och lönevillkor. Från och med l946 har förhandlings-

organisationens verksamhet inordnats inom svenska stadsförbundet. För denna verksamhet

och motsvarande uppgifter beträffande övriga hos förbundsmedlemmarna anställda har

inom förbundet tillsatts en särskild Iöne- och förhandlingsdelegation. För att söka åvägabringa ett

målmedvetet, vetenskapligt forskningsarbete med svensk stadshistoria som föremål grundades

år l9l9 svenska stadshistoriska institutet, vilket närmast förvaltas av en stadshistorisk nämnd.

som utsett ett särskilt arbetsutskott. Den kommunala revisionsverksamhet. som tidigare om-

besörjts genom förbundets revisionsavdelning, har på förbundets initiativ fr.o.m. l949

överflyttats på ett särskilt institut, Sveriges kommanalekonomr'ska förening u. p. a, som står

öppen för anslutning av medlemmar i förbundet och av särskilda företag, vari dessa ha eko-

nomiska intressen.

Förbundet utgiver »Svenska stadsförbundets tidskrift». som utkommer med tio nummer

årligen. innehållande uppsatser i kommunala rätts- och förvaltningsfrågor, redogörelser

för kommunal praxis m. rn. Av förbundet utgives »Svenska stadsförbundets skriftserie»,

i vilken ingå ett flertal utredningar rörande olika kommunala spörsmål (beskattningsfrågor.

förvaltningsorganisation, inkorporering m. m.).

Förbundets angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av nio ledamöter med fyra

suppleanter. För nu löpande mandatperiod har styrelsen provisoriskt utökats genom adjunktion

av ytterligare tre personer såsom suppleanter. Förbundet sammanträder vart tredje år till

ordinarie kongress; däremellan kan i vissa fall inkallas extra kongress. Styrelsen väljes av

kongressen för tiden intill dess nästa ordinarie kongress avslutats. Nuvarande styrelseleda-
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möter äro valda för tiden från l948 års kongress t. o. m. l95l års kongress. Vid l950 års in-

gång voro till förbundet anslutna l32 städer samt 65 köpingar och 56 municipalsamhällen.

Göteborgs stad erlägger årsavgift för år l950 med 68.780 kr.

Författningar m. m. Stadgar för svenska stadsförbundet den l2 september l908 med änd-

ringar_den 3l augusti l9ll. 3 september l9l5. 7 september l9l8, 2 september l92l, 28

augusti l924, 27 augusti l930, 23 augusti l945 och l8 juni l948. Reglemente för finansrådet

den l juni l9l8 med ändring den 2 september l92l. Reglemente för stadshistoriska institutet

den 7 juni l9l9 med senare ändring. Stadgar för sjukvårdsdelegationen den 4 januari l943.

Styrelse

Höglund, Carl Z e t h Konstantin, Borgar-

råd, Stadsf., Stockholm, f. 84; led. 42—,

Ordf. 48—. .

lung, Erik Samuel, Överlantmätare , Stadsf.,

Härnösand, f. 83; led. 39—. v. Ordf. 45—.

Olsson, E mil, Direktör, Stadsf:s ordf.,

Malmö, i. 83; 27—.

Persson, Nils Anton, F. K., Folkskole-

inspektör, Stadsfzs ordf., Simrishamn,

f. 84; 39——.

Larsson, Y n g v e Gustaf Richard, F. D.,

f.2d. Borgarråd, Stadsf., Stockholm, f. 8l;

4 ——.

Hellström, David B e r n h a r d, Målar-

mästare, Stadsfzs ordf., Eskilstuna, f. 9l;

Hernqvist, E r i k, F. D., Rektor, Stadsf.,

Halmstad, f. 86; 45—.

Anderson, C a rl Al b e r t, Direktör,

Stadsfzs ordf., Stockholm, f. 99; 48—.

lungen, E r n s t Birger, Overlärarc, Stadsfzs

ordf., Göteborg, f. 90; 48—.

Suppleanter

Andersson, T h u r e Gunnar, Riksdags-

man, Stadsfzs ordf., Ronneby, f. 08; 45—.

Petterson, G 6 r a n Karl, Riksdagsman,

Degerfors, f. 98; 45—.

Grandien, A l f, F. K., Redaktör, Stock-

holm, f. 87; 48—.

Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, Stadsf., Göteborg, f. 00; 48—.

Nordkvist, E r i k Olof Nikolaus, Gross»

handlare, Stadsfzs ordf., Falun, f. 83; 48—.

Lindbäck, C & rl Ulrik, Fattigvårdskon-

sulent, Luleå, f. 88; 48—.

Pers, Folke M a t t i a s, Direktör, Västerås,

Finansrådet

lungen, E r n s t Bir er, Överlärare, Stadsfzs

ordf., Göteborg, ? 90; led. 39—, Ordf.

Frisell, Ernst Gustaf (Gösta), Major,

Direktör, Stockholm, f. 85; led. 45—, v.

Ordf. 48—.

Höglund, Carl 2 e t h Konstantin, Borgar-

råd, Stadsf., Stockholm (se ovan) 39—.  

Mårtens, Gustaf H a r a l d Mårten, F. K.,

Civilekonom, Borgarråd, Stadsf., Stock-

holm, f. 96; 48—.

Suppleanter

Olsson, E mil, Direktör, Stadsfzs ordf.,

Malmö (se ovan), 30—.

Lundgren, P e r Gordon, Fältläkare, Umeå.

f. 90; 45—.

Lindahl, Lars Hjalmar, Riksdagsman.

Laxå, f. 94; 48—.

 

Fant, Gunnar Michael Fzson, Borg-

mästare, Stockholm, f. 79; led. l8—39,

Föredragande 20—.

 

Sjukvårdsdelegationen

Anderson, K n ut Hjalmar, Kontorschef,

Stadsf., Stockholm, f. 86; led. 47—, Ordf.

47—.

Ljungdahl, M a l t 6 Johan _lulius, Professor,

Malmö, f. 82; led. 42—, v. Ordf. 49—.

Berling, E d win Bernhard, Riksdagsman,

Stadsfzs ordf., Hälsingborg, f. 87; 42—.

Dahlberg, A (i 0 l f Fredrik Wilhelm, Polis-

mästare, Gävle, f. 87; 43—.

Ringenson, S v e n Teodor, Rektor, Stadsf.,

Norrköping, f. 92; 42—.

Frankenberg, John E v e r t Konrad, Förste

Änspektör, Stadsf., Göteborg, f. 00; led.

9——.

Hellström, David 8 e r n h a r (1, Målar-

mästare, Stadsfzs ordf., Eskilstuna, f. 9l;

45— (utsedd av stadsförbundets styr.).

Suppleanter

Asklund, Nils Karl Olof, M. L., Stads-

läkare, Gävle, f. 08; 46—.

Olsson, E r n s t Otto, Andre stadsläkare,

Hälsingborg, f. Ol; 50—.

Eriksson, ] 0 h n Oskar Fredrik, Ombuds-

man, Stadsf., Norrköping, f. 89; 42—.

Friis, Carl M a g n u s, intendent, Norr-

köping, f. 04; 46—.

Hallström, S v e n, Förste stationsbiträde.

Malmö, f. 00; 48—.

Hansson, N il s Harry, f. d. Sjukhusdirek-

tör, Stockholm, f. 88; 42—.
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Höglund, Hialmar H u g 0, Sjukhusdirektör,

Stadsf., Göteborg, f. 89; 49—.

Kastengren, E i n a r Botvid, Kapten i

reserven, Fångelsedirektör, Stadsf. , Malmö,

f. 87: 46—.

Larsson, ] 0 h a n, Direktör, Hälsingborg,

f. 79; 42—.

Leandersson, John l w a r, Kamrerare,

Stadsf., Göteborg, f. 90; 42—.

hman, H a n 5 Gustaf, M. l..., Frakt. läkare,

f. 00; 48—.

Pettersson, G 6 r a n Karl, Riksdagsman,

Degerfors, f. 98; 45— (utsedd av stadsför-

bundets styr.).

Lönen och förhandlingsdelegationen

johansson, G ö s t a Sture, Stadsdirektör,

Orebro, f. 94; lcd. 46—. Ordf. 48—.

Petterson, Eric Stefanus, Ombudsman,

Stadsf., f. 90; Norrköping, led. 46—,

v. Ordf. 48—.

Ericsson, Carl H e r m a n, Ombudsman,

Stadsf., Malmö, f. 9l; 46—.

Nordkvist, Erik Olof Nikolaus, Gross-

handlare, Stadsfzs ordf., Falun, f. 87; 46—.

Persson, A n d e r s, Direktör, Stadsf.,

Hälsingborg, f. 83; 46—.

Söderberg,] o n a s Adolf, Direktör, Stadsf.,

Boden, f. 83; Ålö—".

Elfsberg, Johan G u n n a r, Förman,

Stadsf., Borlänge, f. 05; 48——.

Holmberg, Oskar Vi k t o r, Direktör,

Stockholm, f. 89; 48—.

Mehr, H 5 a l m a r Leo, Borgarråd, Stock—

holm, f. lO; 48—-.

Törnkvist, Nils Gustaf, Ombudsman,

Stadsf., Göteborg, f. 02: 48—.

Humble, Erik Arnold S i x t e n, Direktör,

Stockholm (se nedan) 46—.

Suppleanter

Andersson, Gustaf lwa r, Riksdagsman,

Stadsf., Arboga, f. 83; 46—.

Berg, 0 t t o Vendel, Kanslichef, Göteborg,

f. ; 46—.

Börjesson, Bengt A 1 b e rt, Crosshand-

lare, Stadsf., Karlshamn, f. 90; 48—.

Genberg, Erik Waldemar, Civilingenjör,

Norrköping, f. 99; 48—.

Ljung, Arvid _lohn H a r r y, Förrådsarbe-

tare, Stadsf., Stockholm, f. 99; 48—.

Löfgren, N i ls Gustaf. ] . K., Grosshand-

lare, Stadsf., Halmstad. f. 03; 46—.

Mattsson, Eva l d Sigfrid Henning, Om-

budsman, Alingsås, f. ll; 48—.

Mattsson, W i e t o r, Motorförare, Lands-

tingsman, Saltsjöbaden, f. 86: 46—.

Nilsson, Bror Arthur, Metallarbetare,

Stadsf., Göteborg, f. 89; 48—.

 

 

Olsson, A r n e, Redaktör, Härnösand, f. 06;

46—

Rydberg, T 0 r s t e n Hjalmar, Förman,

Stadsf., Borås, f. 06; 48—.

Steerling, Karl Gustaf V e r n e r, Löjtnant,

Stadsf., Eksjö, f. 84; 46—.

Twengströrn, A n d e r s Johan, F. K.,

282 Byråchef, Stadsf., Stockholm, f. 87;

Åslund, Lars P e t e r, Köpman, Stadsf.,

Östersund, f. 79; 46—.

Pettersson, G 6 r a n Karl, Riksdagsman,

Degerfors, f. 98; 48—.

Stadshistoriska institutets arbetsutskott

Larsson, Oscar Edvin, f. d. Borgarråd,

ååadsfu Stockholm, f. 80; led. 43—, Ordf.

Boöthius, Simon B e r t i l, Riksarkivarie,

Stockholm, f. 85; led. 44—, v. Ordf. 44—.

Larsson, Yngve Gustaf Richard, f. d.

Borgarråd, Stadsf. (se ovan) 26—.

Ahnlund, N il s Gabriel, Professor, Stock-

holm, f. 89; 44—. '

Humble, Erik Arnold Sixten, F. l...,

Direktör (se nedan) 44—.

Nylander, Karl A x el Salomon, Civil-

ingenjör, Stadsf., Borås, f. 88; 44—.

Lindberg, Folke Adolf, Docent, f. 03;

Institutets föreståndare o. arbetsutskottets

sekr. 35—.

Förbundshyrån

Gustaf Adolfs torg 14, 3 tr. Stockholm. Ex-

peditionstid kl. 9,30—1630. Rt 23 34 60.

Direktör

Humble, Erik Arnold Sixten, F. L.,

f. 95; 45.

Sekreterare

Kaijser, F r i t zJohan, F. L., ]. K., f. 08; 48.

Andre sekreterare

Sjövall, Stig Hjalmar, ]. K., f. lZ; 46.

Romson, R 0 ! f, ]. K., f. l6; 49.

Konsulent i bokförings- och räkenskaps-

rågor

Bellander, E r i k Jakob, Civilekonom,

D.S.l., f. 05; 49.

Förhandlingsavdelningen

Chef

Törngren, Carl E r i e G:son, ]. K., f. 06; 48.

Lönesekreterare

Wåålin, Karl H a r r y Andreas, f. 95; (22)
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Biträdande sekreterare

Olerud, E r i e Hjalmar, ]. K., f. l8; 48.

Dahlman, Sven—Oi of, ]. K., f. l7; 48.

Lindquist, F. n a r Harald, F. K., f. 07; 49.

Magnusson, A r n e Lincoln, f. l3; 49,

tjänstl; tf. Johnson, A r n e Axel Georg,

En assistent, en registrator och kassörska, en

amanuens, en kanslist, två biblioteksassistenter,

en förste kontorist, tre kontorister, fyra kansli-

biträden, en vaktmästare, två kontorsbitråden,

en extra andre sekreterare, en telefonist, sex

extra kontorsbiträden och en bitr. vaktmästare.

F. K., f. 09; 49.

Johansson, K i e ll Åke Magnus, f. l6; 49.

Lundgren, A r vid, f. lZ; 49.

Svenska hamnförbundet

Gustaf Adolfs torg 14, Stockholm. Expeditionstid kl. 9,30—1630. Rt 23 34 60.

Svenska hamnförbundet har bildats för att tillvarataga svenska hamnars gemensamma in-

tressen och främja samverkan mellan hamnarna. Varje av svensk kommun ägd hamn är be-

rättigad till medlemsskap i förbundet, men även andra hamnar kunna efter förbundsstyrelsens

prövning vinna inträde. Vid l950 års ingång voro 49 hamnförvaltningar anslutna till förbundet.

Vid ordinarie förbundsmöte, som äger rum vart annat år och med en representant från

varje hamn, bestämmes årsavgiften och utses styrelse om nio ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsen. som inom sig utser ordförande och vice ordförande, har att bevaka förbundets

angelägenheter och att taga initiativ till åtgärder, som främja förbundets syften. Ett av

styrelsen utsett arbetsutskott bereder och handlägger vissa ärenden mellan sammanträdena.

Hamnföröundets byrå samlar förbundets arbetsmaterial och besvarar inkommande för-

frågningar. Förbundets kassa och räkenskaper handhaves av svenska stadsförbundet.

Förbundet disponerar en särskild avdelning i stadsförbundets tidskrift.

Årsavgift, varierande efter hamnavgiftsintäktens storlek f. 11. mellan 2.000 och 250 kr.,

erlades för år 1950 av Göteborgs stad med 2.000 kr.

Stadgar antagna vid förbundsmötet i Malmö den ll iuni l929.

He de r s 0 r dfö r a n de Flink, Axel Theodor, Kassör, Kalmar,

f. 8l; 47——.

Åkerman, Gustaf Richard Joachim,

Gcnerallöitnant, Stockholm, f. 68; led.

23, Ordf. 23—47, Hedersordf. 48—. Suppleanter

Petterson, Bror T o r s t e n, Direktör, Gö-

Styrelse teborg, f. 87; 49—.

lungen, F. , n s t Birger, Uverlärare, Stadsfzs Hansson, N il s Peter, Fastighetsförvaltare,

ordf., Göteborg, i. 90; led. 45—, Ordf. Hälsmgborg» *» 93.; 45——
47___ Simonsson, Martin Hjalmar, Förste

G" , K H td, B = _ trafikinspektör, Halmstad, (. 87; 45—.

(Stigliliiilin, f. gliled.a4li, v. Ofäaiåf_ Sundin, Tho r Wilhelm, Förman, Stock-

Öh () k H , —— » holm. t. 96; 47—.

N?;tåpiåg?r£ säga;—_ljagerforestandare, Molander, Ra gnar Georg, Disponent,

Hellström, Carl Johan, Stuveriförman, Kafkkmm- (' 83? 47_-

Västerås, f. 85; 43—.

Norenberg, Carl Wilhelm, v. K 1, D' --

Gävle, i. St; of om” "ett!"

Geijer, Herman Wilhelm, v. Konsul, Vakant.

Karlstad, f. 74; 45—.

Salén, i?» i f_g e r, Bankdirektör, Härnösand. Sekreterare

Gustafsson, .A n d e r s, Byråföreståndare,

Malmö, f. 99; 45—.  Råberg, Folke Rikard, ). K.. F. M..

_ e. o. Förste byråsekreterare, f. 00; 39.

  
 



 

 

 

Regionplaneförbundet 329

 

Regionplaneförbundet för Göteborg med omgivningar

Enligt l947 års byggnadslag ankommer det på Kungl. Maj:t att bestämma, huruvida

regionplan skall finnas, angående regionplaneförbundets omfattning och i vilka avseenden

planläggning skall äga rum. Av planen berörda kommuner och samhällen bilda regionplane-

förbund. innan Kungl. Maj:t fattat beslut, skall utredning ha verkställts genom länsstyrelsens

försorg. Vid denna utredning skall bl. a. kommun och samhälle, som kan komma att beröras

av planen, höras.

Regionplanen är avsedd att samordna och tjäna till ledning för fortsatt planering och regle-

ring av bebyggelsen inom angränsande kommuner och samhällen genom generalplan, stads-

plan, byggnadsplan och utomplansbestämmelser för att icke kommuner och samhällen skola

motverka varandras intressen genom att företaga mot varandra stridande planeringsåtgärder.

Planen upptager grunddragen för markens användning såsom frågor om viktigare trafikleder,

flygplatser, områden för tätbebyggelse, områden för friluftsliv samt anläggningar för vatten-

försörjning och avlopp.

Den l4 december l949 fastställde länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län förbundsordning

för det genom Kungl. Maj:ts beslut den 22 september l949 bildade regionplaneförbundet

för Göteborg med omgivningar. Förbundets angelägenheter handhavas av en för fyra år

i sänder utsedd förbundsdirektion bestående av — förutom av Kungl. Maj:t utsedd ordförande

jämte ersättare — tre ledamöter jämte ersättare, utsedda av Göteborgs stad samt en ledamot

jämte ersättare, utsedda av envar av förbundets övriga medlemmar.

För bestridande av oförutsedda utgifter äger direktionen upptaga lån intill 50.000 kr.

inom förbundet skall finnas en regionplanenämnd med åligganden enligt byggnadsstadgans

& l48. Av nämndens ledamöter utses minst en jämte ersättare för Göteborgs stad, minst en

jämte ersättare för Göteborgs och Bohus län i övrigt och minst en jämte ersättare för vardera

Hallands och Älvsborgs län. Regionplanenämnden skall till sitt förfogande hava sakkunnigt

biträde — regionplanechef — ävensom de befattningshavare i övrigt, som förbundsdirek-

tionen beslutar. Till nämndens sammanträden kallas även sakkunniga, som kunna vara till

gagn för ärendenas behandling. När förhållandena så påkalla, bör regionplanenämnden söka

kontakt med statliga, kommunala och municipala organ, vars verksamhet kan beröras av planen.

Förbundets räkenskaper granskas av fyra revisorer, som för ett år i sänder utses, en av Göte-

borgs stad och en av vardera förbundsmedlemmama i Göteborgs och Bohus län, Hallands län

och Älvsborgs län. För varje revisor utses en ersättare.

 

Förbundsdirektion

Ordförande Ersättare för ordföranden

Vakant (förordnas av Kungl. Maj:t) Vakant (förordnas av Kungl. Maj:t)

Ledamöter Ersättare

(valda av stadsfullmäktige) (valda av stadsfullmäktige)

Fagerberg, _] 0 h n Artur, Förrådsförestån- Henrikson, Carl T 0 r s t e n, Redaktör,

dare, Stadsf., f. 98; 50—53. Stadsf., f. 06; 50—53.

Hansson, Gustav R u n e, Spårvägsman, Burge, John B e r t i l, Förste inspektor,

Stadsf., f. lZ; 50—53. Stadsf., f. 99; 50—53.

Hanson, N e r n s t Justus, Arkitekt, f. 95; Hjörne,3 H a r r y Edvin, Redaktör, f. 93;

Regionplanenämnden och dess befattningshavare äro ej utsedda vid tidpunkten för

kalenderns redigering.
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Länsarbetsnämnden

(Arbetsförmedlingen i Göteborgs och Bohus län)

Huvudkontoret : Sociala huset: Expeditionstid manliga avd. kl. 7—12 och l3—16, kvinnliga avd.

kl. 9—12 och 13—16, (avd. för tvätt- och rengöringsarbeterskor öppnas kl. 8), lördagar stänges

kl. 13. Avdelningskontoret för dricks-, maskin- och intendenturpersonal: Första Långgatan 32.

Expeditionstid kl. 9—l7, lördagar kl. 9—15. Rt 14 02 29, 14 5212, 14 0212. Tjönstemanna-

förmedlingen: Östra Hamngatan 45. Expeditionstid kl. 9—"12 och 13—16, lördagar kl. 9—13.

Årtist- och musikerförmedlingen: Västra Hamngatan 13. Expeditionstid kl. 9—12 och 13—16,

lördagar kl. 9—13. Byggnadsarbetare: Magasinsgatan 3. Expeditionstid kl. 7—12 och 13—16,

lördagar kl. 9—13. Manlig och kvinnlig affärspcrsonal samt kvinnlig lagerpersonal: Kyrka-

gatan 32. Expeditionstid kl. 9—12 och 13—16, lördagar 9—13. Hamn—, stuveri- och diverse-

arbetare: Vörmlandsgatan 4. Expeditionstid kl. 630—17, lördagar kl. 6,30—13. Hemhjälps-

centralen: Kyrkogatan 20. Expeditionstid kl. 8412 och, 13—1'6, lördagar kl. 8— 13. Ungdoms-

förmedlingen och yrkesvägledningsbyrån: Södra Hamngatan ($%—Stora Nygatan 1. Expeditions-

tid kl. 9—12 och 13—16 (avd. för pojkar öppnas kl. 8), lördagar kl. 9—13. Årbetsvårdsexpedi-

tionen (partiellt arbetsföra). Magasinsgatan 3. Expeditionstid kl. 9—12. Rt (växel) 1766 00.

Den lZ september l90l väcktes en motion i stadsfullmäktige av handlanden K. G.

Karlsson och direktören Ernst Andrée om vidtagande av nödiga åtgärder för inrättandet

av en kommunal arbetsförmedlingsanstalt. Motionen remitterades till en särskild beredning.

vilken föreslog, att en arbetsförmedling skulle upprättas under benämningen Göteborgs

arbetsförmedlingsanstalt, vilket även beslöts av stadsfullmäktige den l0 april l902. Arbets-

förmedlingsanstalten öppnades den ll november l902.

Sedan lagen den l5 juni l934 om offentlig arbetsförmedling genom lagen den 30 juni l947

upphört att gälla med utgången av år l947, har den offentliga arbetsförmedlingen genom

Kungl. Maj:ts beslut samma dag förstatligats fr. o. m. den l januari l948. Såsom tillsyns-

myndighet för den offentliga arbetsförmedlingen fungerar fr.o.m. samma tidpunkt kungl.

arbetsmarknadsstyrelsen.

Arbetsförmedlingen, som omfattar såväl män som kvinnor, har till uppgift att till arbest-

givares och arbetstagares tjänst förmedla allt slags arbete. Härvid åligger arbetsförmedlingen,

att i främsta rummet söka skaffa arbetsgivaren bästa möjliga arbetskraft och arbetstagaren det

arbete, vartill han bäst lämpar sig.

All arbetsförmedling sker i regel kostnadsfritt. Arbetsförmedlingen fortgår oberoende av

arbetsinställelser (strejker eller lockouter). inkommer från någon av de stridande parterna

skriftligt meddelande om dylik arbetsinställelse, skall sådant tillkännagivas genom anslag

nadsstyrelstyrelsen, där de inarbetas i >>riksvakanslistan>>, som i tillämpliga delar radieras.

Länsarbetsnämnden upprättar för varje månad en statistisk rapport över sin verksamhet.

Med ledning av från arbetsförmedlingsorganen inom länet inkommande uppgifter samman-

ställer länsarbetsnämnden en gemensam veckorapport, s. k. länsvakanslista. över sådana ar—

betssökande och lediga platser, som kunna lämpa sig för interlokal förmedling. Dessa vecko-

rapporter utväxlas med veckorapportcrna från andra län och insändas till kungl. arbetsmark-

nadsstyrelsen, där de inarbetas_i »riksvakanslistan», som i tillämpliga delar radieras.

l länsarbetsnämnden förordnar Kungl. Maj:t ordföranden och en ledamot i nämnden, tillika

vice ordförande. Av nämndens ledamöter föreslås en av Göteborgs stadskollegium, en av lands-

tinget. en av hushållningssällskapct, en av svenska arbetsgivareföreningen, en av landsorga-

nisationen, en för de erkända arbetslöshetskassorna och en av tjänstemännens centralorgani»

sation, varefter Kungl. Maj:t förordnar ledamöterna. På enahanda sätt förordnas en ledamot

för kvinnliga arbetsområdet. Suppleanterna utses på samma sätt.
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Författningar: Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 december l947 om den offentliga ar-

betsförmedlingen.

Ordförande

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; led. 45—, Ordf. 46—,

(förordnad av Kungl. Maj:t).

Vice ordförande

Brånnberg, Carl Magnus l..:son, Sjuk-

kassedirektör, Mölndal, f. 84; led. 40—,

v. Ordf. 46— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Övriga ledamöter

(samtliga förordnade av Kungl. Maj:t)

Mattsson, H å k a n Linneus, Stenhuggare,

Näsinge, f. 00; 45— (repr. f. landstingets

förvaltn.-utskott.)

Hermansson, l—l e r b e r t Eugén, Lant-

brukare, l'lovgården, f. 06; 49— (repr. f.

hushållningssällskzs förvaltn.-utskott).

Thulin, Folk e Gabriel, Civilingenjör.

f. 97; 46— (repr. f. sv. arbetsgivareför.).

Mattsson, Erik Amandus, Ombudsman.

f. 95: 40— (repr. f. landsorg. i Sverige).

Larsson, Lil l y, Textilarbeterska, jon-

sered, f. 08; 45— (repr. f. kvinnliga arbets—

området).

Höglund, Hjalmar H u go, Sjukhusdirek-

tör, Stadsf., f. 89; 45— (repr. f. stads-

kollegiet).

]obansson, A r vid Manfred, Expeditör,

f. 96; 48— (repr. f. de erkända arbetslös-

hetskassorna).

Linnér, G n s t a f Harald Alfred, Skydds-

inspektör, f. 90; 49— (repr. f. tjänstemän-

nens centralorg.).

Suppleanter

Larsson, Karl Gustav l'l e n r y, Snickare,

f. 02; 49— (repr. f. landstingets förvalta.-

utskott).

Holmsten, Adolf B i r ge r, Lantbrukare,

Lane-Herrestad, f. 95; 49— (repr. f. hus-

hållningssällskapets förvaltn.-utskott.)

Carle, Carl August 5 i x t e n, Direktör,

f. 9l; 46— (repr. f. sv. arbetsgivareför.).

Johansson, ] o el Alarik, Expeditör, f. 94;

48— (re r. f. landsorg. i Sverige).

Adrian, 'Forsten Samuel (5 a m) Junior,

Ombudsman, f. 02; 49— (repr. f. tjänste-

männens centralorg.).

Runge, Anna C e r t r u d Maria, Fru, Orre-

kläpp, f. 88; 45— (repr. f. kvinnl. arbets-

området).

Henrikson, Carl T 0 r s t e n, Redaktör,

Stadsf., f. 06; 46— (repr. f. stadskollegiet).

Skruf, G u n n a r Elof, Ombudsman, f. l4;

48— (repr. f. de erkända arbetslöshets-

kassorna).

 

 

Ledamöter i den lokala sjöfartsdelega-

tionen

Osvald, G u n n a r Sixten, Kapten, Direk-

tör, f. Ol; led. 44—, Ordf. 44— (utsedd av

arbetsmarknadskommissionen).

Carman, F r i t 2 Jonathan, Direktör, f. 85;

(32) 44— (vald av sv. redarefören)

Torstenson, B e l e Ralph, Avdelningschef,

f. 96; 44— (vald av sv. redarefören.).

Larsson, Karl] o s e f, Uppbördsman, f. 9l;

(4l) 44— (vald av sv. sjöfolksförb.).

Berggren, E r n s t William, Ombudsman,

f. 00; (44) 46— (vald av sv. sjöfolksförb)

Suppleanter

Lundmark, Sven Einar Justus, Hamn-

kapten, f. 9l; suppl. 44—, v. Ordf. 44—,

(utsedd av arbetsmarknadskommissionen).

Wikström, K a r l-O l 0 f, Sjökapten, f. 08;

44— (vald av sv. redarefören.).

Winqvist, M a r t i n Birger, Direktör, f. 86;

44— (vald av sv. rodarefören.).

Hellberg, Aron R u b e n, Uppbördsman,

f. 9l; 46— (vald av sv. sjöfolksförb.).

Schönberg, N i l 5 Martin Evald, Om-

budsman, f. 06; 46— (vald av sv. sjöfolks-

förb.).
 

Länsarbetsdirektör

Mottagningstid kl. 10—12.

Dreyer, S v e n Georg, f. 94; 37.

Förste inspektör

Frankenberg, john E v e r t

Stadsf., f. 00; 42, tjänstl.

Inspektörer

Bergstedt, H e l g e Fredrik, f. 05; 48.

Gundberg, 0 5 b 0 r n e Hugo Gunnar,

f. 03; 48.

Konrad,

Konsulent

Lågman, Hulda M a r g a r e t a, Fru, f. lZ;

Förste assistent

Malmborg, A lf Thorvald, f. 00; 45.

Statistikassistent

Bergström, Gu n n el, Pol. mag., f. l8; 43.

Redogörare

Joggur, 1 n e 2 Erene Margareta, Fru, f. 20;

Dessutom två kanslilritråden, en förste expe-

ditionsvakt, en expeditionsoakt, ett expedi-

tionsoaktsöiträde, nio kontorsbiträden och tre

skrivbitröden.
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Huvudkontoret

M a n l i g a a v d.

Förste assistenter

Lundgren, Karl Oscar Adolf, f. 94; 49.

Fredriksson, S ven Adolf, f. 05; 49.

Ohlin, Carl H a rald, f. 06; 49.

Nilsson, Nils E r i k, f. 02; 49.

Skarin, Lars-Erik, f. ll; 49.

Wiklander, Georg Robert, f. 03; 49.

Assistenter

Olofsson, Arvid Alexis, f. 89; W.

Bengtsson, F r a n k Arvid, f. l4; 4l .

Svensson, Nils Åke. f. 14; 4l.

Bodin, Axel Johan Verner, f. 02; 42.

Lager, Sven Axel G u n n a r, f. l5; 43.

Gustafsson, K a r l- E r i k, f. 17; 44.

Möllerström, B e n gt Åke, f. l5; 44.

Staaf, V e r n e r Christian, f. l3; 44.

Cederhök, S t e n-Å k e, f. l3; 46.

Johansson, E r i e Erling, f. 08; 46.

Nilsson, 5 t i g Lennart, f. 20; 46.

Rohman, A r n e, f. l9; 46.

Strömberg, Bertil Osborne, f. 20; 47.

Stålros, Nils Å k e, f. l l; 47.

Svensson, G u n n a r Ludvig, f. 07; 47.

Bergendahl, K a rl Reinhold, f. 07; 48.

Fridh, Carl F ra n k William, f. l7; 48.

Haeffner, K n u t Brynolf. f. 9l; 48.

Berg, Ev e rt Vilhelm Helmer, f. l5; 49.

Dessutom fyra aspiranter och tre skriubi-

träden.

Kvinnliga avd.

Förste assistentj:

Elliot, R 11 t h Elly Linnéa, Fru, f. 92; 49.

Assistenter

Johansson, E v a Sofia, f. 90; 36.

Olsson, Elsa Marie-Louise, f. Ol; 40.

Kuhlin, B e r t h a Susanna, f. 9l; 44.

Åsli, Karin M a r ga r e t a, Fru, f. 09; 44.

Andersson, G u n v 0 r Anne-Marie, f. Zl ; 44.

Carlberg, Britt G u n v 0 r, f. Zl; 44.

Forsberg, Karin lngehorg (l n g a), f. 06; 44.

Mattsson, i n g e g ä r d Elin Margareta,

Fru, f. Zl; 48.

Möller, Viola Svea Elisabeth, Fru, f. l7; 48.

Nilsson, A g n e 5 Katarina, f. ; 49.

Fahlander, Margit lngeborg, f. l9; 50.

Dessutom tre aspiranter och tre skriobi-

träden.

Siömansförmedlingen

(avd. för chicks-, maskin— och intendentur—

personal)

Inspektör

Wästgerd, P e r Charles, Sjökapten, f. 95;

(31) 49.  

Förste assistent

Thorén, A n d e r s, Övermaskinist, f. 98; 35.

Assistenter

Blårlmqvist, E v e r t Osborne Torvald, f. 99;

Einarsson, E r i e Tyko, f. 07; 4l .

Andersson, Hjalma r lngvar, f. 04; 45.

Huveröd, E r i k Holger, f. 22; 48.

Dessutom en expeditionsoakt och ett skriv-

biträde.

Tjänstemannaförmedlingen

Inspektör

Bergman, P e r Sven, F. K., f. 09; 42.

Förste assistent

Lindström, Sven Hubert, f. l9; 49.

Assistenter

Wästgerd, A n n a-R o s a, Fru, f. M; 44.

Gillholm, S t e n Otto Gustav, f. l3; 45.

Carling, M ä r t a lngeborg, f. 02: 41.

Thiberg, B ror Claes Herman. f. l5; 43.

Hellsten, M ä rt a Sara Margareta, Fru,

f. l9; 48.

Lindholm, Karl Fredrik Elof, f. Ol; 48.

Waldemarsson, R u t h Karin, Fru, f. 19; 48.

Dessutom en aspirant och två skrivbiträden.

Ungdomsförmedlingen och yrkesväg-

edningsbyrån

Inspektör

Benninger, Eric Bertil, F. K., f. OI; 45.

Förste assistenter

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Fru. f. 95; 44.

Dahlberg, Stig Arne Georg, f. lZ; 48.

Assistenter

Wollter, V a l b 0 r g, Eru, f. 12; 4l.

Kyle, Per G u n n a r, f. l9; 48.

Gustafsson, B j 6 r n Gustaf Fredrik, f. 20; 48.

Olsson, U l l a Hedvig lngeborg, Fru, f. l9; 48.

Dessutom en extra tjänsteman och ett

skriobiträde.

Arbetsvårdsexpeditionen

(Social kurator)

Förste assistenter

Sellberg, K u r t, f. lf); 45.

Axelsson-Vågå, Gull Vide, Fru, f. ll; 45.

Assistenter

Walter, Karl l n g m a r, f. Zl; 48.

Jakobsson, Karin Al i e e, f. l8; 48.

Dessutom en extra tjänsteman och ett

skriuhiträde.
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Medlare i tvister mellan äkta makar

Den 25 augusti l938 beslöto stadsfullmäktige att jämlikt l4 kap. 5 37 i giftermålsbalken

två medlare, en man och en kvinna, skulle utses att medla i tvister mellan äkta makar i Göte-

borg. Medlarna utses av magistraten för två år.

Nilsson, Eric, Avdelningschef h. barna- Brammer, Gertrud (Gerty) Elfrida Elisa—

vårdsn” f. 88; 48—5l. bet, Fru, f. 89; 40—5l.

Länsnykterhetsnämnden

Enligt av Kungl. Maj:t utfärdad lag den 3 juni l938, som trädde i kraft den l januari l939.

skall i varje län finnas en länsnykterhetsnämnd med uppgift att övervaka nykterhetstillståndet

inom länet. Nämnden, som står under tillsyn av socialstyrelsen, skall tillika hålla sig under-

rättad om de kommunala nykterhetsnämndernas verksamhet och tillse, att dessa fullgöra

dem tillkommande uppgifter samt lämna dem vägledning och bistånd.

Av ledamöterna, som utses för två år i sänder, utses en, som tillika skall vara ordförande,

av socialstyrelsen, en som tillika skall vara läkare, av socialstyrelsen i samråd med medici-

nalstyrelsen, en av länsstyrelsen, en av landstinget och en av stadsfullmäktige. För varje

ledamot utses på samma sätt en suppleant.

Ledamot Suppleant

Hedvall, Jakob ] u ] i u s, Byråföreståndare, Carlsson, G u n n a r lvar Henry, Huvud-

f. 86; 39—50 (vald av stadsf.). bokförare, f. 06; 50 (vald av stadsf.).

Änke- och pupillkassan för Göteborgs stads befattningshavare

Redan under år l894 hade förslag väckts om åstadkommande av en änke— och pupillkassa

för stadens ämbets- och tjänstemän samt betjänte. Sedan i ärendet en sjumannabered-

ning inkommit med yttrande, antogo stadsfullmäktige den 29 december l898 ett av bered-

ningen utarbetat förslag till reglemente och ingingo med ansökning till Kungl. Maj:t om fast-

ställelse av detta förslag. Genom kungl. resolution den lO november l899 fastställdes regle-

mente för änke- och pupillkassan för Göteborgs stads ämbets- och tjänstemän samt betjänte.

l samband med vissa ändringar i reglementet genom kungl. resolution den 4 november l927

ändrades kassans namn till änke- och pupillkassan för Göteborgs stads befattningshavare.

Förpliktad till delaktighet i kassan är en var ordinarie innehavare av befattning, med vars

innehavande följer rätt till pension & stadens stat. Innehavare av befattning, för vilken pen-

sionsrätt stadgats först efter delägarens utnämning till befattningen, vare icke skyldig att

inträda i kassan, men kan, efter prövning av kassans styrelse och på de av styrelsen bestämda

särskilda villkor. förklaras berättigad till sådant inträde, dock icke efter fyllda 60 år. Från

rätt till delaktighet är kvinna undantagen. Befattningshavare, som är lagligen skyldig att

vara delägare i annan offentlig för statens eller kommunens befattningshavare avsedd änke-

och pupillkassa, är ej förpliktad att ingå i kassan men kan vinna inträde om han därom

hos styrelsen gör ansökan inom ett år efter antagandet till befattningen.

Delaktighet i kassan åtnjutes av varje delägare för beloppet av den pension, som enligt

gällande pensionsstat tillkommer innehavare av delägarens befattning efter uppnåendet av

det antal levnads- och tjänsteår, som för full pensions åtnjutande finnes för befattningen

föreskrivet. Härvid gälla emellertid följande bestämmelser: &) att delaktighet i kassan icke

åtnjutes för högre belopp än 6.000 kr., b) att om pensionsbeloppet icke slutar & jämnt hundra-

tal kronor, delaktighetsbeloppet höjes till närmast högre jämna hundratal, e) att innehavare

av flera befattningar endast må vara delägare för befattningen med det högsta delaktighets-

beloppet, d) att delägare, som övergår till befattning med lägre delaktighetsbelopp, kvarstår
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vid det förutvarande beloppet och e) att delägare, som uppnått 60 levnadsår och befordras

till befattning med högre delaktighetsbelopp, kvarstår vid sin förutvarande delaktighet.

Delaktighet i kassan räknas fr. o. m. den månad, varunder han tillträtt befattningen, vilket

även gäller beträffande förhöjning av delaktighetsbelopp. Delaktighet i kassan fortfar även

efter det delägaren erhållit avsked med pension av stadens medel.

Staden erlägger till kassan vid varje första utnämning av delägare till tjänst, som medför

delaktighet i kassan, 25 % av delaktighetsbeloppet och vid varje förhöjning av detta belopp

25% av den vunna förhöjningen, dock att, om till polispersonalen hörande delägare avgår

eller entledigas ur stadens tjänst, för i den avgångna delägarens ställe inträdande ny delägare

icke erlägges ovan sagda 25% av delaktighetsbeloppet. Härförutom inbetalar staden till

kassan ett årligt belopp av 7.544 kr.

Delägareavgiftema äro inträdes- och tilläggsavgifter. årsavgift och åldersskillnadsavgift.

Inträdesavgift utgör fyra promille av delaktighetsbeloppet för varje fullt år, varmed delägarens

ålder vid inträdet, räknat till nästa födelsedag, överskrider 25 år, och tilläggsavgift efter samma

grunder vid varje sedermera inträdande förhöjning av delaktigheten. Årsavgiften utgår med

så många promille av delaktighetsbeloppet, som antalet delägarens levnadsår vid nästa

födelsedag. Vid förhöjning av delaktighetsbeloppet ökas avgiften med så många promille

av denna förhöjning, som delägaren vid nästa födelsedag efter förhöjningens inträdande räknar

åldersär. För delägares hustru, som är mera än lO år yngre än mannen, erlägges, om äkten-

skapet ingäs före 60 år. en åfdersski'llnadsavgrfl enligt en särskild tabell. Alla dessa avgifter

skola vid utbetalning av avlöning eller pension av vederbörande styrelse med proportionerlig

andel innehållas och inbetalas till drätselkammaren.

Pension utgår fr. 0. m. är l933 med 28 % av mannens delaktighet vid dödsfallet.

Efterlämnar delägare både änka och barn, tage änkan halva pensionen och barnen den andra

hälften; efterlämnas endast änka eller då barnens pensionsrätt upphör, äger änkan uppbära

hela pensionen, vilken, om endast barn äro pensionsberättigade, i sin helhet samfällt till-

faller dessa, dock att om endast ett barn finnes, detta åtnjuter blott halva pensionen. Pensions-

rätt tillkommer icke delägarens lagligen frånskilda hustru och kan icke grundas på gifter-

mål, trolovning eller adoption, som kommit till stånd bl. a. efter det delägare fyllt 60 år.

Pension upphör för änka, då hon ingår nytt äktenskap, och för barn, då det uppnått 2l års

ålder eller dessförinnan inträtt i äktenskap. Pension får icke för gäld utmätas eller med kvar-

stad beläggas.

All pcnningeförvaltning för kassan ombesörjes av drätselkammaren. 1 övrigt handhaves

kassans angelägenheter av en styrelse av sju personer. av vilka stadskamreraren är självskriven

ledamot. Av övriga ledamöter väljas av stadsfullmäktige fyra och av delägarne två, varje

gång för två år. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l949—50 och l950—5l.

Stadsfullmäktige välja två och delägarna en styrelsesuppleant för ett år i sänder. För gransk-

ning av styrelsens och drätselkammarens förvaltning välja stadsfullmäktige två revisorer med

en suppleant och delägarna en revisor med suppleant, alltid för nästkommande kalenderår.

Delägarna hava ordinarie sammanträde i december för val, men kunna av styrelsen eller då

minst lO delägare därom göra skriftlig framställning till styrelsen kallas till extra sammanträde.

Författningar m. m. Reglemente den lf) november l899 jämte däri genom kungl. resolu-

tioner den 4 september l908, den l8 juni l9l0, den 24 oktober l9l3, den 14 september l923.

den 3 juli l925, den 4 november l927 samt den l januari l933 företagna ändringar.

Styrelse

Bengtsson, Nils Emanuel, ]. K.. Förste hägg?552150; j:ä?291_igäfjj_ ååårääf:

stadsfogde, f. 92; led. 33—5l, Ordf. 47—, (vald av delägama)_

(vald av stadsf.).   



 

Änke- o. pupillkassan. Semesterhemsfören. Årbetarskydds- o. samaritförening 335
 

Strömberg, Carl A 1 g 0 t, Assistent h.

fattigv., f. 89: 35—50 (vald av stadsf.).

"fman, Axel B i rge r, Reparatör. f. 96;

44—5l (vald av stadsf.).

Stenström, Yngve Romanus, ]. K.,

Kanslichef. f. 9l; 454- (självskriven led.).

Gustavson, johan 0 s e a r, Förste kam-

marskrivare. f. 88; 47—50 (vald av stadsf.).

Meijer, Per 0 t t o Bernhard, ]. K., Krono-

kamrerare, f. 89; 50—5l (vald av del-

ägarna).

Suppleanter

Ling, C a rl Johan, f. d. Kriminalkommis—

sarie, f. 83; 28— (vald av stadsf.).

Gredin, John Vilhelm, Förrådsförvaltare,

f. 88; 36— (vald av delägarna).

Svenson, Leif E rl i n g, Förste kammar-

skrivare, f. 96; 47— (vald av stadsf.).  

Revisorer

Isaksson, E r i k Natanael, Tillsyningsman,

f. 96; 46— (vald av delägarna).

Bäck, Lars Felix, Svetsare, f. lZ; 48—.

(vald av stadsf.).

Timoteusson, C a r lEvert, Förbundskassör.

f. 05; 50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Åkesson, Åke, ]. K., Ekonomidirektör,

f. l3; 47— (vald av delägarna).

Eriksson, Sven Adolf, Förste kontorist.

f. l6; 50— (vald av stadsf.).

Sekreterare

Stenström, Yngve Romanus, ]. K.,

Kanslichef, f. 9l; 30.

De kommunalanställdas semesterhemsförening i Göteborg u. p. a.

De kommunalanställdas semesterhemsförening i Göteborg u. p. a. bildades år l925 och

har till ändamål att förvalta en fastighet lämplig till vilohem för svenska kommunalarbetar-

förbundets samorganisations medlemmar i Göteborg, där dessa kunna beredas tillfälle till

vila och rekreation på fridagar och semestrar.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av fem för två är i sänder

valda ledamöter, för vilka årligen utses två suppleanter.

Den lZ april l945 beslöto stadsfullmäktige bevilja semesterhemsföreningen ett anslag på

l l5.000 kr. för uppförande av ett rekreationshem vid Budskär i Släps socken. För att granska

 

 

användningen av detta anslag utses av stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Styrelse

Westergren, Bror Hugo Wilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. 94; led. 25—5l,

Ordf. 46——.

Mattsson, Lennart R i c h a r cl, Omnibus-

förare, f. 09; led. 50—5l, v. Ordf. 50—.

Almqvist, i.. u d vi g William, inspektör,

f. 9l; led. 30—50, Sekr. 32—.

Olsson, Ka rl Efraim, Förste förrådsvakt,

f. 98; led. 42—5l. v. Selar. 42—.

Berndtsson, Karl V i k t o r, Renhållnings-

arbetare, f. 88; led. 35—50, Kassaf. 35—.

Suppleanter

Gustaveon, Johan Oskar, Förste kam-

marskrivare; f. 88; 34—.  

Gustafsson, Jo h n lvar Paridon, Förman,

,

Revisorer

Johansson, Eric Erling, Assistent å läns-

arbetsn., f. 08; 46— (vald av stadsf.).

Niklasson, Ture Washington, Förman,

f. 97; 49—.

Hellervilr, John H elge, Spårvägsman,

f. 09; 50—.

Suppleant

Kullgren, Nils, Kontorist. f. ll; 46——,

(vald av stadsf.).

Göteborgs arbetarskydds- och samaritförening

Pusterviksgatan l5, Expeditionstz'd kl. 9—l4 och 17—19, måndagar och fredagar kl. 9—16,

lördagar kl. 9—14. Rt 1132 71.

År l947 bildades Göteborgs arbetarskydds- och samaritförening och vid konstituerande

möte den l3 oktober l947 blev styrelse tillsatt och stadgar antagna.

Föreningens uppgift är att i samverkan med arbetsgivarna, arbetsledarna, arbetstagarna

och de fackliga organisationerna samt berörda myndigheter såsom polis, brandkår, yrkesin-

Spektion, länstyrelsen etc. verka för arbetarskydd, brandskydd, samarittjänst och i den mån
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det sammanfaller med arbetarskydd även trafiksäkerhet, genom att stå skyddsombuden och

ledamöterna i säkerhetskommittéerna samt andra intresserade till hjälp med råd och upplys-

ningar och dessutom vara ett förmedlande organ mellan dem och arbetarskyddets institutioner.

Dessutom har föreningen till uppgift att anordna kurser i skyddsfrågor och förmedla före-

läsare till möten o. d. i frågor, som sammanfalla med föreningens verksamhet. Vidare ingår

i föreningens verksamhet att förse skyddsombud och säkerhetskommittéer med lämpligt

propagandamaterial för skyddsarbetet.

Föreningen är politiskt neutral och står öppen för alla att ingå som enskilda-, kollektiva

eller stödjande medlemmar. Från och med l948 har föreningen fast anställd ombudsman,

som har att handlägga propaganda- och kursverksamheten samt föreningens löpande ärenden.

Förutom anslag från företag, fackliga organisationer samt enskilda personer har föreningen

understöd från Göteborgs stad med villkor att föreningen från annat håll erhåller inkomster

till minst samma belopp.

Anslag från staden utgick för år l950 med 7.000 kr.

Styrelse

Sandahl, Bror C ö s t a, Förste distrikts-

ingenjör, f. 07; led. 49—, Ordf. 49—.

Schmidt-Thulin, C e r t Harald Sören,

ingenjör, f. 22; led. 49—-, v. Ordf. 49—.

Westling, Carl Arvid S u n e, Civilingenjör,

Vice brandchef, f. l0; led. 48—, Kassa]. 48—.

Leijon, Ca rl Sigfrid, Kommunalarbetare,

f. 98; 48——.

Badin, E r i k Holger, Hamnarbetare, f. W;

8—.

Kronborg, Lars Johan V i k t o r, Mätnings-

man, f. 96; 8—.

Carlsson, Å k e Sigfrid, Varvsarbetare,

Johansson, N i l s Johannes, Overkonstapel,

f. 00; 48—.

Linnér, G u s t a f Harald Alfred, Skydds-

inspektör, f. 90; 48—.

Stenhård, Karl M a r c u s, Metallarbetare,

f. 09; 48— (vald av stadsf.).

Pettersson, A d o lf Ferdinand, Plåtslagare-

mästare, f. 93; 48— (vald av stadsf.).

Häglund, 0 l of, M. L., Prakt. läkare, f. 08;

Rustius, l-l e n r y Valentin, Spärvägsman,

f. l5; 49—.

Suppleanter

Langert, S v e n Gustaf Waldemar, M. L.,

Frakt. läkare, f. 97; led. 48, Suppl. 49—.

Svensson, Bernhard l-l a r r y, Expeditör,

f. 99; 48—.

Björkengren, Knut V e r n e r, Chaufför,

f. Ol; 48—.  

Bräutigam, Olof August, Civilingenjör,

f._l0; 48-—.

Andersson, Å k e Richard Natanael, Kom-

munalarbetare. f. 12; 48—.

Holmberg, Sigrid Vi o l a Gudivia, Textil-

arbeterska. f. 08; 48— (vald av stadsf.).

Larsson, E r i e Vilhelm, Smedmästare,

f. 07; 48— (vald av stadsf.).

Elmén, Brita Dagmar, Socialinspektör,

Riksdagsled. f. 00; 49—.

Johansson, john E v a l d, Målare, f. l 7; 49—.

Nilsson, Karl V i l g ot, instruktör, f. 08; 49—.

Revisorer

Stenstors, August 5 i g u r d, Civilingenjör,

f. 92; 48—.

Tollén, Karl lw a r, Förste brandmästare,

f. 97; 48—.

Eknerås, Fritz E v a 1 d, Kontorsskrivare,

f. l5; 48— (vald av stadsf.).

Pettersson, 0 s b 0 r n Alexius, Rörläggare,

f. l5; 48— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Fick, C a r l Henry, Bilreparatör, f. 97; 48—.

Dålål, Frans G u s ta v, Expeditör, f. 0l;

Niklasson, S t i g Bertil, Kontorist, f. l5;

48— (vald av stadsf.).

Holmqvist, B j a r n e Fer Emil, Timmer-

man, f. l5; 48—-— (vald av stadsf.).

Sekreterare

Svensson, Ta g e, Ombudsman, f. 05; 48.

Gode män vid laga skifte

Enligt kap. 6 & 4 av lagen den l2 maj l9l7 om fastighetsbildning i stad skall inom varje

stad finnas ett erforderligt antal, dock minst två gode män, vilka skola biträda vid förrättande

av laga skifte. De väljas av stadsfullmäktige för en tid av sex år.

Sista valet gäller för perioden l948—53.
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Svensson, Nils A u g n s t, Civilingenjör, Hall, Axel R u d 0 l f, Arkitekt, f. 04; 37—53.

Major i K. V. 0. V. K., f. 79; l8—53. d . l f_ l2- 8— .

Svensson, Sven Adiel (Adrian), ?. a. sekel" "**—”"' "gener, »4 53

Kontorist, f. 74; 30—53.

Vattentättsnämndeman för Göteborgs stad

Enligt kungl. kungörelsen av den l7 oktober l94l skall stadsfullmäktige i stad, som ej

lyder under landsrätt välja en vattenrättsnämndeman efter samma bestämmelser som gälla

val till nämndeman i häradsrätt. Valet gäller för en tid av sex år. Vattenrättsnämndemannen

för Göteborg skall vara ledamot av Västerbygdens vattendomstol, som består av en vatten-

rättsdomare såsom ordförande samt som övriga ledamöter tvä vattenrättsingenjörer och två

vattensrättsnämndemän.

Öberg, K n ut Erik. Ingenjör, f. 96; 42—53.

]ärnvägsrådet

Enligt föreskrifter i kungl. brev den l november l907 har inrättats ett järnvägsråd. Detta

sammanträder på särskild kallelse av Kungl. Maj:t och äger att avgiva yttranden i frågor,

som av Kungl. Maj:t hänskjutas till detsamma, ävensom att framställa förslag i ärenden angå-

ende förhållanden mellan statens järnvägar och trafikanterna.

l kungl. brev till järnvägsstyrelsen den 30 juni l932 har antalet ledamöter i järnvägs-

rådet bestämts till 25. Av dessa utses tre av Kungl. Maj:t, en väljes av stadsfullmäktige i

var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö och de övriga av olika närings-

korporationer, samtliga fr. o. m. l935 för tre år i sänder.

Ledamot delskammarmötet eller dess kommitté 4,

, _ Sveriges köpmannaförbund l, allm. export-

(vald av stadsfullmäktige ' Goteborg) föreningen l, allm. sjöfartsföreningen och

Edberg, Rolf Filip, Chefredaktör, f. lZ; redareföreningen l tillsammans, fullmäktige

50_ 2_ : järnkontoret 2, trävaruexportförenmgen l,

trämasse- och cellulosaföreningarna l till-

Representerade näringskorporationer äro: sammans, industriförbundet 3 samt Sveriges

ombud för hushållningssällskapen 3. han- hantverksorganisation l

Vägsynenämnden

Enligt lag om allmänna vägar den 30 juni l943, som trädde i kraft den l januari l944,

skall för Göteborgs stad utses en vägsynenämnd bestående av ordförande och två leda-

möter, av vilka ordföranden och en ledamot jämte suppleanter för dem förordnas av

länsstyrelsen och en ledamot jämte suppleant utses av stadsfullmäktige. Nämnden utses

för fyra år i sänder. Kunskap och erfarenhet om väghållning, jordbruk och skogsskötsel

böra vara företrädda inom nämnden.

Vägsynenämnden skall föreskriva fastighetsägare att borttaga eller ändra upplag. stängsel

eller annat, som kan skymma vägbanan eller innebära fara för trafiksäkerhet m.m.

Ordförande Persson, Frans Ludvig, Civilingenjör.

meäck, 5 t e n Torgny. ;. &_ Härads_ Fastighetsdirektör, f. 0l; 44—5l (vald av

skrivare, &. 81; 44—51 (utsedd av K. B.). stadsf.)-

Suppl. f. ordföranden Suppleanter

Hasselrot, C & f ], J. K., Länsassessor, f. 00; Mattsson, S v 8 n Axe], Civilingeniör, f_ 03;

48—51 (utsedd av K- BJ. 48—51 (utsedd av K. B.).

Övriga ledamöter Hultman, Nils A r t h u r, Civilingenjör.

Karlsson, 0 s k a r Wilhelm, Förtroende- f. d. Catuchef. f. 79; 44—5l (vald av

man, f. 84; 48—5l (utsedd av K. B.). . stadsf.).

22
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Inskrivningsnämnd för Västgöta—Bohus inskrivningsområde nr 17

Enligt gällande värnpliktslag av den 30 december l94l samt kungl. förordningen av samma

dag angående rikets indelning i inskrivningsområden samt val av ledamöter i inskrivnings-

nämnder skall för varje inskrivningsområde finnas en inskrivningschef och en inskrivnings-

nämnd. Konungen har dock rätt att förordna. att för varje inskrivningsområde skall finnas

två eller flera inskrivningsnämnder, var och en för viss del av området. Västgöta-Bohus

inskrivningsområde nr l7 har sålunda två inskrivningsnämnder, den ena för göteborgsdelen,

den andra för bohusdelen. Göteborgsdelen omfattar Göteborgs stad samt Mölndals lands-

fiskalsdistrikt och av Hisings landsfiskalsdistrikt Askims och Styrsö församlingar.

lnskrivningsnämnden för göteborgsdelen består av en av Konungen förordnad ordförande

samt tre icke militära ledamöter, varav två väljas av stadsfullmäktige och en av Göteborgs och

Bohus läns landsting. l fråga om valbarhet till icke militär ledamot eller suppleant i inskriv—

ningsnämnd samt obehörighet att utöva rätt att aVSäga sig sådant uppdrag skall vad som

är stadgat om valbarhet, obehörighet och rätt till avsägelse beträffande stadsfullmäktig äga

motsvarande tillämpning, Hinder för valbarhet till ledamot eller suppleant i inskrivnings-

nämnd föreligger dock ej beträffande den som på grund av viss tjänsteställning icke kan vara

stadsfullmäktig.

Ordförande Svensson,4G u s t5a v Paniik, Agendt, Möln-

Hallenborg,s ve n, Överstelöjtnant, Udde- dal, *. 8 ; 43— O (val av lan stinget).

valla, f. 98; 46—— (förordnad av Kungl. SUPPIEGHfEY

Maj:t). Ek, Artu r Georg, Metallarbetare, f. 03;

45——50 (vald av stadsf.).
LCdamöier A & G A 'd R.. l"

Blomgren, E r i k Johan, Ombudsman, f.92; ?. ä;??gäm 21,21; :; 933510. or aggare,

(24) 43—50 (vald av stadsf.). Johnsson, G u s t a v Emil, Socialvårds-

Eriksson, David Andreas, Kommunal- assistent, Mölndal, f. 85; 43—50 (vald

arbetare, f. 06; 49,50 (vald av stadsf.). av landstinget).

Värderingsnämnder enligt rekvisitionslagen

För handläggning av ärenden rörande ersättning enligt rekvisitionslagen den 30 juni l942 samt

ärenden, som äga samband därmed, tillsättas dels en värderingsnämnd för hela riket (riksvärde-

ringsnämnden) dels ock lokala värderingsnämnder, nämligen hästvärderings-, bilvärderings- och

allmänna lokala värderingsnämnder inom länen samt fartygsvärderingsnämnder inom marin-

distrikten. Antalet lokala värderingsnämnder bestämmes i den ordning Konungen föreskriver.

Lokal värderingsnämnd skall bestå av tre ledamöter. Av ledamöterna i hästvärderingsnämnd,

bilvärderingsnämnd och allmän lokal värderingsnämnd utses två, därav den ene tillika ord-

förande, av länsstyrelsen samt den tredje ledamoten av militär myndighet, som Konungen

bestämmer. Av ledamöter i fartygsvärderingsnämnd utses två, därav den ene tillika ordförande,

efter förslag av kommerskollegium av länsstyrelsen i det län, där chefen för marindistriktet

har sitt säte. samt den tredje ledamoten av militär myndighet, som Konungen bestämmer.

För varje ledamot i allmän lokal värderingsnämnd utses två suppleanter, i övriga nämnder

en för varje ledamot. Beträffande uppgifter rörande ledamöter och suppleanter i förenämnda

nämnder hänvisas till länsstyrelsen i Göteborgs ochiBohus län, då såväl ordförande som

samtliga ledamöter och suppleanter numera utses av statliga myndigheter.

Val av stadens ombud jämte ersättare vid den allmänna lokala värderingsnämndens för

Göteborgs stad sammanträden verkställdes av stadsfullmäktige den 30 november l944.

Ombud Ersättare

Hakim] u l i u 3, f. d. Överförmyndare, f. 80; ÅlåeslsonMÅke, ]. K., Ekonomidirektör,
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2. Institutioner för handel och annan ekonomisk

verksamhet

Handelskammaren i Göteborg

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 930—16. Kansli RI linjeväljare 13 72 72,

13 47 91, 13 40 58, 131178.

Handelsföreningens fullmäktige i Göteborg, vilka sedan den l januari l906 även utgöra

handelskammaren i Göteborg, är den direkta fortsättningen av det den 22 februari lööl

bildade handelsgillet i Göteborg. Detta, som tillkom på begäran av samtliga »kiöp- och

handelsmän», organiserades i likhet med den tidens övriga gillen och skrån samt avsåg att

i främsta rummet tillgodose sina medlemmars intressen. År l734 rekonstruerades handels-

gillet samtidigt som namnet ändrades till handelssocieteten. Med införandet av närings-

friheten l846 omorganiserades än en gång den gamla köpmannasammanslutningen och erhöll

det ännu brukade namnet handelsföreningen i Göteborg med av denna valda fullmäktige

som beslutande och verkställande organ. När fråga uppstod om inrättandet av handels-

kamrar inom riket, beslöto fullmäktige att från och med den l januari l906 övertaga de upp-

gifter, som tillkomma en handelskammare, samtidigt som de fortfarande fungerade såsom

fullmäktige för handelsföreningen. l anledning härav antogs namnet handelskammaren

i Göteborg vid sidan av det alltjämt brukade handelsföreningens fullmäktige. Sedan kungl.

förordning utfärdats angående auktoriserandet av handelskamrar, erhöll handelskammaren

i Göteborg Kungl. Maj:ts auktorisation den 2 november l9l7 och ändrade sina stadgar

till överensstämmelse med föreskrifterna i nämnda förordning.

Handelskammaren har bl. a. till uppgift

att med uppmärksamhet följa handelns och näringarnas ställning samt föreslå och verk-

ställa utredningar rörande_de åtgärder. som böra vidtagas för främjande av landets och sär-

Skllt Göteborgs handel, sjöfart, industri och kommunikationsväsende; '

att samla och bearbeta statistiska och andra uppgifter rörande handel och näringar; _

att i sådana närmgsfrågor, som av stats- eller kommunala myndigheter hänskjutas till

handelskammaren, avgiva yttranden eller tillhandahålla upplysningar, ävensom att fullgöra

sådana funktioner. som enligt lag eller särskild föreskrift äro eller varda handelskammaren

ålagda eller som av kommunala myndigheter kunna påfordras; _

att hos vederbörande statsmyndigheter : närmgsfrågor göra de framställningar, vartill

den må finna anledning; _ _

att på begäran, då handelskammaren finner så lämpligt, mot ersättning eller avgiftsfritt,

lämna bemedlmg för biläggande av tvister rörande affärsavtal, leveranser o. dyl. samt yttra

Sig rörande handelsbruk; _

att utfärda intyg angående varors ursprung och andra med näringslivet sammanhörande

förhållanden;

att meddela auktorisation åt revisorer och godkännande av granskningsmän; samt

att meddela auktorisation åt fastighetsmäklare.

Utom dessa mera allmänna uppgifter hava genom särskilda förordningar åt handelskam-

rarna uppdragits vissa funktioner såsom att avgiva yttrande över ansökningar om tull-

restitution rn. fl. dylika. Handelskammaren utser två ledamöter och två suppleanter i Göte-

borgs hamnstyrelse, tre ledamöter i styrelsen för handelshögskolan i Göteborg samt tre

ledamöter i styrelsen för Göteborgs handelsinstitut. Handelskammaren förvaltar även

handelshögskolans och handelsinstitutets fonder. För biläggandet av tvister har handels-

kammaren tillsatt en skiljedomstol, som består av fem ledamöter och tre suppleanter.

valda inom handelskammaren.

Handelskammaren består av 32 medlemmar, vilka väljas för fyra år av och inom handels-

 

 



340 Handelskammaren
 

föreningen. Därjämte kunna suppleanter, till ett antal motsvarande högst halva antalet

fullmäktige, välias för ett år i sänder. Av medlemmarna skola minst lll representera gross-

handeln, lO industrien och fyra siöfarten. Medlemmarna av handelsföreningen äro de enskilda

personer eller bolag och ekonomiska föreningar, vilka inom Göteborg och dess omgivningar

såsom yrke idka handel, industri, sjöfart eller annan därmed jämförlig näringsverksamhet

och som upptagits i föreningen. lngen välkänd näringsidkare inom distriktet må ute-

stängas från att vinna medlemskap i föreningen. l granskningen av handelskammarens

räkenskaper och förvaltning äger en av stadsfullmäktige utsedd revisor deltaga, sedan handels-

kammaren är l9ll för sin verksamhet erhållit visst anslag ur Willi. Röhss' utdelningsfond.

Fullmäktige r' handelsfärmr'ngen tillkomma bl. a. att inom sig utse börsdirektionen i Göte-

borg, att yttra sig angående tillsättandet av vägare och mätare samt att förvalta betydande

för välgörande ändamål donerade fonder.

Stadgar m. m. Arbetsordning för handelsföreningens fullmäktige i Göteborg l9l8. Stadgar

för handelskammaren i Göteborg, fastställda av Kungl. Mart den 2 november l9l7 med

senare vidtagna ändringar. Stadgar för handelskammarens 1 Göteborg skilyenämnd l9l0.

Stadga angående av Handelskammaren i Göteborg auktoriserade revrsorer och godkända

granskningsmän. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni l947 om auktorisation av fastighets-

mäklare.

Skrrfter: Göteborgs Handelsgille — Handelssocietet —— Handelsförening. Handelskamma-

ren l66l—l9ll. Minnesskrift av H. Fröding, Gbg l9ll. Årlig redogörelse för handels-

kammarens verksamhet. Meddelanden från Handelskammaren i Göteborg (fyra häften pr år).

 

Ordförande

Leffler, H s k 0 n, F. K., Civilingenjör, f. 8.7;

led. 25—52, Ordf. 49—. —

Vice ordförande

Söderberg, T 0 r s t en Olof, ]. K., Gene-

ralkonsul, Direktör, f. 94; led. 35—50,

v. Ordf. 38——, Kassaf. 38—.

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, f. 86; led. 39—50, v. Ordf. 40—-.

Wetter, Sten E r i k, Konteramiral, Skepps-

redare, f. 89; led. 40—5l, v. Ordf. 49—.

Övriga ledamöter

Carlsson, G u n n a r Fredrik, Generalkon—

sul, Skeppsredare, f. 87; l8—53.

Waller, P e r, Skeppsredare, f. 88; 26—52.

Belfraåf, Nils Åke, Bankdirektör, f. 80;

Clemedtson, Emil, Kapten, Direktör,

f. 88: 33—52.

Magnus, Erik Louis, ingenjör. f. 84;

35—52.

Wennerström, Harry, Direktör. f. 87:

38—53.

Svensson, A dolf Simon Carl, Direktör,

f. 89; 39—52.

Edström, W a l t e r Simon, Civilingenjör,

Direktör, Riksdagsman, f. 9l; 39—50.

Gabrielsson, A 5 s a r Thorvald Natanael.

Crvrlekonom, Direktör, f. 9l; 39—53.

Hanson, Olof Henrik Adolf, Direktör,

f. 80; 40—53.  

Arnulf-Olsson, Edvin, Direktör. f. 8l;

40—52. _

Rydbeck, P a t r i k Samuel, Överingeniör,

f. 83; 40—5l.

Berglund, E. r n s t Alfred, Direktör. f. 92;

40—5l

Bökman, K a rl R u d ol ?, Direktör, f. 95;

40—50

Tlitåunå3FOIke Gabriel, Direktör, f. 97;

Cewers, A l h e r t, Konsul, Disponent, f. 87;

42—52.

Ekman, C l a e 5 Emil Persival, Konsul,

f. 98; 46——50.

Thorburn, Bertil William, Civilekonom,

Direktör, Stadsfzs andre v. ordf., f. 07;

46—53.

Åhlund, N i l s jonas, Direktör, f. 97; 46—5l .

Cagsogrf Knut Sigfrid, Direktör, f. 94;

Engberg, Karl G u n n a r, Direktör, f. 84;

47—50

Hiåå-uådquist, l.. a r s Axel, Direktör, f. Ol;

Allberg, Carl R a g n a r Fritiof, Handlande,

Stadsf., f. Ol; 48—5l .

gren, Per G u s t a f, Kapten, Köpman,

f. 98; 48—53.

Hellberg, A r v i d, Assuransdirektör, f. 90;

49—50

Nil—550152? r a n s Helmer, Direktör. f. 96;

Stenhammar, 0 v e, Direktör, f. m ; 49—53.

Jacobson, Ka rl Erik, Direktör, f.93; 50—53.
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Suppleanter

Broström., D a n-A x el, Skeppsredare, l. l5;

46—.

Ahlstrin, lvar Selmer, Direktör i. 90;

48—

Hansson, 5 v e n Elof, Köpman, i. 02; 49—.

Brodén, E r i c, Disponent, i. 05; 50—

Gulin, S v e 11 Martin, Köpman, Stadsf.,

(. 00; 50—.

Revisorer

Karlgren, Anton Nils Richard, Aukt.

revisor, i. 99; 3l—(vald av handelsföre-

ningen).

Dolfe, C 11 s t a v Adolf, Kapten i reserven,

Direktör, i. 90; 39— (vald av handels-

föreningen).

Blomberg, E r n s t Birger, Mantalskom-

missarie, f. 97; 50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Kronberg, Karl E r i k lsidor, Aukt. revisor.

i 08; 39— (vald av handelsiöreningen).

Larsson, G u n n a r Einar,]. K, Direktör,

i. 07; 47— (vald av handelsiörcningen).

Jönsson, Albert Leonard, Skräddare,

i. 88; 50— (vald av stadsf.).

Direktör och förste sekreterare

Mottagningslid kl. 10—72.

Uddenberg, R a ;; n a r Fredrik,]. K., i. IO;

(39) 46.

Andre sekreterare

Segge, Å k e Martin, Civilekonom, f. l3;

(38) 46.

Kamrer

Ekström, Olof E r l a nd, f. 98; (31) 46.

Av handelskammaren auktoriserade

revisorer

Karlgren, Anton Nils Richard, Revisor,

99' 29

Stenberg, Johan B d v a r d, Kapten, Revi-

sor, ' 29.

Hagman, Karl 0 t t o Bernhard, Revisor,

Holmqvist, l-l a r r y Filip, Kapten, Rektor,

87; 32.

Bredberg, Per l.. e o Waldemar, Revisor,

f. 87, 33.

Kåreby, Axel Edvin Herbert, Revisor,

i. 09; 36.

]acobsson, R ol l Theodor, Revisor, f. 96; 36.

Carlström, R a g 11 a r Vilhelm, Revisor,

i. 09; 38.

Nordelöfåsl v a r Oskar Konstantin, Revisor,

. lO; .

Odham, Karl l v a r Helge, Revisor, i. 07; 38.  

ter Velm, Alberti-lans, Prolessor,f. 00; 38.

KefllgrenégMalte S u n e Emanuel, Lektor,

Zetterholm, Nils Olof, F. L., Revisor,

?. 02; 39.

Wik, K n ut Simon, Revisor, l. Ol; (33) 40.

Berrialt, Karl F1 l1 p Ruben, Revisor, f. lZ;

40.

Nordenbam, Olof Bernhard F r e d r i k,

Revisor,i. 05; (38)4

Lundberg, E r i k, Revisor, i. l4; 42.

Brolin, FolkeAlexander, Revisor, iOS; 42.

Gustafsson, CarlPetter, Revisor, i. 88; 43.

Fryklund, Åke lngemar, Revisor, i. B; 43.

Levander, B1 r g e r Gottfrid, Revisor,

i. l5; 44.

Åhrén, Cia e 5 Erik, Revisor,l. 15:44.

Danielson, Stig, Revisor, (. 18; 44.

Andersson, C6 sta Eugen, Revisor, ?. 00;

46.

Hultgrer;å John Bi ö r 11 Fredrik, Revisor,

Kronberg, Karl E r i k lsidor, Revisor, i. 08;

(37) 46.

Thorén, Ulf lngemar, Revisor, f. l7; 46.

Westberg, B e n gt, Revisor. f. l6; 46.

Bjerned, B e n gt Gustaf Thord, Revisor,

f. l8; 46

Jonasson, John Eve rt Vilhelm, Revisor,

f.17;46.

Orvik, Ei n a r Fredrik, Revisor, i. 98; 46.

Stenberg, l.. a r s Henry, Revisor, i. 19:46.

Magnusson, Ro lf Gösta, Revisor, i. 18:47.

Norgren, La rs-E r ic, Revisor, (. 20:47.

Grondahl, K a r l E. ri k, Revisoi', i. 09; 49.

Syfmäårgzån, K & r 1B e r t i l Olle, Revisor,

Av handelskammaren godkända gransk-

ningsmän

Carlbom, ] 0 h 11 Gustav Jeanot, Civileko-

nom, i. 00; 32.

Forsmark, S1 g t r i d, Revisor, t. 86; 32.

Lange, A lg ot, Revisor, i. 88; 32.

Mörner, Karl l'ljalmar Stellan, Bank-

kamrer, f. 85;

Nåznder, G 11 s ta i Emil, f. d. Rektor, i. 77;

Reiner, Nils ] 0 h a n, Bankkamrer, i. 85; 32.

orén, C a rl Waldemar, Bankkamrer,

f. 88; 32.

Wgätberg, Ceorg Wi l lia m, Revisor, f. 88;

Claösson, C a rl Algot, Revisor, t. 87; 38.

Elfström, G 11 s t a l Alfred, Kamrer, t. 94; 38.

Pahlby, T 11 r e, Kamrer, t. 92; 38.

Peterson, Axel B e r n e r, Banktjänsteman,

t.;9l 38.
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Dahlström, Anders lv a r, Revisor, f. 9l; 39.

Littke, Timoteus (T i m) Domenicus, Förste

kamrerare, f. 92; .

Sontag, Christian H e n ri, Bankdirektör,

t. 89; (33) 39.

Andrén, S v en Oskar, Revisor, f. Ol; 40.

Rahm, E r 11 st Sigfrid, Revisor, f. 94; 40.

Svensson, Åke Einar, Kamrer, t. ll; 40.

Blomqvist, Viola, Fröken, f. 03; 42.

Nordin, Fo l k e Anton Emil, Revisor,

f. 03; 42.

Gröndahl, K a rl E r i k, Banktiänsteman,

f. 09; 43.

Ahlström, Bertil Albert, Revisor, f. l3; 44.

Jönsson, Sven Arvid Christian, Revisor,

(. l6, 44

Holmquist, Ca rl Sidney, Revisor, f. 05;

(44) 45.

Rubne, l-l a r ry, Revisor, f. 10; 45.

Engström, G 11 n n a r, Kontorist,l.01;46.

Wilck, T 0 r Oskar julius, Kamrer, f. 97; 46. :

,A n d e r 5 Johan, inspektör, f. 03;

47.

Jonsson, Alb e 1 t Filip, Kamrer, f. 92; 47.

Led7en1us, Per Å k e lvar, Kontorschef, f. l6;

Anzelius, E r i k, Revisor, i. 9l; 48.

Linden, H 11 g 0 Frans, Bankkontrollör,

t. 96; (33) 48.

Olsson, Be n gt Axel. Kamrer, f. l4; 48.

Ragga, Rolf Jo el Christer, Revisor, f. l9;

Eliasson, L ei f_Åke Sven Revisor f. 23 49.

HofläåtgågB e r t i l Carl Viktor, Bankrevisor,

Markenberg, Le il Håkan Manner, Rc-

visor, f Ol;. 9.

Nissbrandt,StigEvald, Revisor, f. Zl; 49.

 

 
Svenska mässan, stiftelse

Kommissariat: Örgrytevägen. Rt verkst. direktören 18 20 60, exp. och kassa 18 20 61.

Utställningslokaler. Mässhallama, Örgrytevägen. RI kortbyrån 16 29 59.

Redan så tidigt som l804 framfördes igöteborgspressen förslag om anordnandet av en

varumässa, som syntes motsvara, vad man numera förstår med en mässa. Först år l9l8

realiserades emellertid i Sverige tanken på en modern nationell varumässa, i det att handels-

kammaren i Göteborg då genom en av denna särskilt tillsatt styrelse under åtniutande

av statligt och kommunalt anslag anordnade svenska mässan i Göteborg, som av Konungen

invigdes den 8 juli och pågick till den l4 i samma månad. Mässan, som på grund av de

rådande konjunkturerna vann en storartad anslutning, har sedan årligen upprepats. och har

sedan år l925 ägt rum under nio dagar oftast i maj månad.

De första fem åren hölls mässan i handelsinstitutet, latinläroverket och övriga närliggande

skolbyggnader under juli eller augusti månader och varade sju dagar. År l923 anordnades

den i samband med iubileumsutställningen och i dess lokaler. Följande år iordninggiorde

staden och uthyrde till mässtyrelsen de från utställningen kvarstående exporthallarna, i vilka

mössorna sedermera höllos. Under år l938 påböriades uppförandet av nya hallar för mässan

avsedda att användas jämväl som utställnings- och samlingslokaler samt för sport- och idrotts-

ändamål. De nya lokalerna stodo färdiga till l939 års mässa. Medel till byggnadsföretaget,

för vilket kostnaderna uppgått till över l.500.000 kr., har erhållits ur Willi. Röhss' dona-

tionsfond, av lotteri- och s. k. tipsmedel, samt genom privata donationer, givna av för mäss-

verksamheten intresserade variämte återstoden av erforderligt kapital erhållits som ränte-

bärande lån av Göteborgs stad, som också med tomträtt upplåtit mark för byggnaden.

Efter det att från börian handelskammaren i Göteborg ensam utsett ledamöter i mässans

styrelse, har successivt en omorganisation kommit till stånd, i det att styrelsen utsetts för-

utom av handelskammaren iämväl av stadsfullmäktige och vissa sammanslutningar inom nä-

ringslivet i och utom Göteborg, varförutom de sålunda utsedda ägt att siälva komplettera

styrelsen genom att välia ett antal av intill l5 ledamöter.

Fr. o. m. ingången av år l936 bedriver mässan sin verksamhet såsom en stiftelse, i samband

varmed stiftelseurkund den 3l december l935 utfärdats med tillhörande stadgar för stiftelsen.

Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål att befordra industriens, hantverkets och handelns

intresse genom att anordna riksvarumässor i Göteborg samt driva annan verksamhet, som kan  
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vara förenlig med stiftelsens ovan angivna syfte eller betingas av förvaltningen av den fasta

egendom, som av stiftelsen förvärvas eller vartill nyttianderätt blivit åt stiftelsen upplåten.

_lämlikt stiftelsens stadgar får antalet ledamöter i styrelsen icke överstiga 50.

Rätt att utse ledamöter i styrelsen tillkommer förutom Göteborgs stadsfullmäktige, handels-

kammaren i Göteborg och Göteborgs hantverks- och industriförening. sådan myndighet,

institution eller sammanslutning inom det svenska näringslivet, vars verksamhet är förenlig

med stiftelsens ändamål och som av stiftelsens styrelse anmodas att utse ledamot i styrelsen. i

Göteborgs stadsfullmäktige och handelskammaren i Göteborg må utse vardera tre leda-

möter i styrelsen och Göteborgs hantverks- och industriförening två ledamöter. Övriga

väliarekorporationer utse en ledamot vardera.

De ledamöter i styrelsen, som valts av de institutioner eller sammanslutningar, vilka enligt

stadgarna dylik rätt tillkommer eller därtill anmodats, skola äga att komplettera styrelsen

genom att till ledamöter i densamma utse personer. som kunna vara ägnade att befrämia

stiftelsens verksamhet. Antalet på dylikt sätt utsedda ledamöter må icke överstiga l5,

Räkenskaperna granskas av revisorer utsedda av stadsfullmäktige och handelskammaren.

Svenska mässan har tidigare från staden erhållit anslag, vilket efter att de närmaste åren

därförut hava uppgått till 25.000 kr. årligen. åren l928, l929 och l930 kunnat sänkas till

”3.000 kr. samt för år l93l till 5.000 kr. med återbetalningsskyldighet för vad som ei ut-

nyttiats. Sedan år l93l har mässan icke begärt något anslag av staden.

Svenska mässans utställare- och besökareantal har växlat med konjunkturerna men har

under de senare åren varit i nästan ständigt stigande. Sålunda uppgick år l949 antalet ut-

ställare till omkring 850 och besökarna till i runt tal l60.000, varav ett stort antal från

främmande länder. Endast svenska varor få utställas. Mässan har egen varuförmedlingsbyrå,

som fungerar hela året och lämnar upplysningar om tillverkare av svenska produkter.

Beskyddare

H. If. fl. Kronprins Gustaf Adolf

Ordförande

Jacobsson, M a l t e Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; led. 44—, Hedersordf.

37——3 Ordf. 44— (vald av sv. mässans styr.).

Vice ordförande

Thulin, Folke Gabriel, Civilingenjör,

f. 97; led. 4l, Förste v. ordf. 49——, led.

av verkst. nämnden 49— (vald av haridels-

kammaren).

Zachrisson, Br u no, DiSponent, f. 90;

led. 27—, Andre v. ordf. 49—, Ordf. i

verkst. nämnden 49— (vald av sv. mässans

styr.)

Hedersledamöter

Fallenius, lvar Konstantin Engelbrekt,

Konsul, Direktör, f. 66; led. 23—, Ordf.

33—43, Ordf. i verkst. nämnden 23—43,

Hedersled. 44—.

Berlin, Otto Ric h a r (1, Direktör, f. 80;

led. 33—, Andre v. ordf. 42—48, Ordf. i

verkst. nämnden 44—48, Hedersled. 49—.

Persson, Ca rl Wilhelm, Direktör, f. 68;

led. l8—, led. av verkst. nämnden l8—48,

Hedersled. 49—.  

Övriga ledamöter

Kähr, Janne Gu staf Alfred, Direktör, Ny-

bro, f. 87; 28— (vald av sv. mässans styr.).

Munthe, G 11 s t a f Lorentz, F. l..., Direktör,

Stockholm, f. 96; 128—— (vald av sv. turist-

trafikförb.)

Bondesson, Karl lvar Alexius, l—land-

lande, f. 88; 29— (vald av speceriminut-

handlareför. i Gbg).

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingeniör.

Direktör, f. 86; 35— (vald av sv. mässans

styr.).

Hultén, G 11 s t a f August, Civilingenjör.

Stockholm, f. 79; 36— (vald av Sv. smi-

desverkstäders riksförbund).

Arnulf-Olsson, 0 s v al d, Direktör, f. 84;

led. 37— (vald av sv. mässans styr.)

Carlsson, K n 11 t Sigfrid, Juvelerare, f. 94;

37— (vald av Sveriges hantverks- 0. små-

industriorg.).

Rydbeck, P at r i k Samuel. Överingeniör,

f. 8, led. 39—, v. Ordf. 39—4l (vald av

sv. mässans styr.)
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Köster, W al t e r Theodor, Direktör, f. 9l;

led. 41 —, led. av verkst. nämnden 44— (vald

av sv. mässans styr..

Iohanson, Karl Oscar (0 s c 3 r K.), Hand-

lande, f. 88; 4l-— (vald av Sveriges köp-

mannaförbund).

Söderberg, T 0 r s t e n Olof, ]. K., Gene-

ralkonsul, Direktör, f. 94; 42— (vald av

handelskammaren).

Andell, Johan Al b i n, Fabrikör, f. 84;43—.

(vald av sv. mässans styr).

Asklund, David Emanuel, Direktör, f. 90;

43— (vald av Gbgs hantverks- o. industri-

or. .

Österdahl, G e o r g Napoleon. Kapten,

f. 90; 44— (vald av Sveriges grossistförb.).

Juhlin, Elis Gunnarjulius. Direktör,f. 98;

led. 45—, led. av verkst. nämnden 45— (vald

av sv. mässans styr).

Gustavsson, H a r r y Sigfrid, Ombudsman,

f. l3; led. 45—, led. av verkst. nämnden

46— (vald av stadsf.).

Thorburn, B e r t i l William, Civilekonom,

Direktör, Stadsfzs andre v. ordf. f. 07;

led. 47—, led. av verkst. nämnden 47—

(vald av stadsf.).

Wennerström, l—l a r r y, Direktör, f. 87;

led. 47—, led. av verkst. nämnden 49—,

(vald av handelskammaren).

Larsson, Erik, Civilingenjör. f. 98; led.

47—, led. av verkst. nämnden 50— (vald av

sv. mässans styr.).

Bourgliardt, ] 0 5 U a. J. K., Konsul, Di—

rektör, f. 93; 32—47, 48— (vald av sv.

mässans styr..)

tÅke Hampus, Arkitekt, Direktör,

f. 10; 48— (vald av sv. Slöjdföreningen).

Gulin, Sven Martin, Köpman, Stadsf.,

Hansson, Anders Va l e r i 11 s, Köpman,

f. 89; 49— (vald av sv. mässans styr.).

Larsson, C & rl Direktör, f. 90; 49— (vald

av Gbgs hantverks-o.industriförem).

Jonsson, Gustav Al b1 o n, Direktör, f. 95;

49— (vald av sv. mässans styr.)

Wiberg, S ven Bernhard, Ombudsman,

f.9 l5; led. 49—, led. av verkst. nämnden

—(vald av stadsf.).

Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof Handlande,

Stadsf, f. Ol; 49— (vald av Gbgs minut-

handelsför)

von Heijne, David l—l a r a l d, Direktör,

f. 0l; 50— (vald av sv. mässans styr.).

Revisorer _

Cewers,A l b e r tGotthard, Konsul, Dispo-

nent, f. 87; 48— (vald av handelskam-

maren . _ .

Petersson, Erik B e rt 1l. Ombudsman,

f. lZ; 48— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Stenhammar, 0 v e, Direktör, f. Ol; 48——,

(vald av handelskammaren).

Sehlstedt, K u rt Volmar, Direktör, f. 08;

48— (vald av stadsf.).

Kontrollant

Jacobsson, R 0 lf Theodor, Aukt. revisor,

' Verkst. direktör

Hammarström, S v e n Albert, Civileko—

nom, Ryttmästare. f. 03; 50.

Direktörsassistent

Erixon, Emil E ol k e, Kapten, f. 07; 47.

Sekreterare

Gneib, G u n n a r Robert, ). K., Advokat, f. 00; 48— (vald av Gbgs köpmannaförb.). f. 90; l8.

Göteborgs och Bohusläns turisttratikförening

och turistbyrå i Göteborg

Den l4 januari l9l3 stiftades Göteborgs turisttrafikförening. Föreningens ändamål var att

genom sammanslagning av firmor, bolag, korporationer och enskilda personer verka för

höjandet av den in- och utländska turisttrafiken till Göteborg med omnejd och att därvid

tillvarataga såväl stadens som den resande främlingens intressen.

Föreningens verksamhet har huvudsakligen omfattat: utgivande av broschyrer och affischer

över Göteborg på olika språk; införande i in- och utländska tidningar och tidskrifter samt

resehandböcker av artiklar om och bilder från Göteborg; anordnande av illustrerade föredrag,

särskilt i grannländerna, om Göteborg; deltagande i turistutställningar i in- och utlandet;

knytande av förbindelser med turist- och reseorganisationer i in- och utlandet; omhänder-

tagande av journalister och författare m. fl., som i studiesyfte vistas i Göteborg samt i

övrigt lämnande av råd och upplysningar till främlingar rörande vistelsen härstädes m. rn.

Fr. o. m. l937 har Göteborgs turisttrafikförening sammanslagits med Bohusläns turist-

/
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trafikförening till Göteborgs och Bohusläns turisttrafikförening, med säte i Göteborg och

ett till Göteborg och hela Bohuslän utvidgat verksamhetsområde.

Föreningens medlemmar utgöras dels av huvudmän, vilka erlägga en årsavgift av minst

50 kr., dels av ledamöter, som erlägga en avgift av minst l5 kr. pr år (smärre firmor o.d.)

eller 5 kr. pr år (enskilda personer).

Styrelsen består f. 11. av ordförande och vice ordförande samt högst 30 övriga ledamöter,

av vilka l0 från Bohu5län, och högst l5 suppleanter, av vilka fem från Bohuslän. För såväl

Göteborg som Bohuslän skola minst två ledamöter eller suppleanter representera resp. tra-

fikföretag, turistvårdar, affärslivet samt rese- och turistbyråer eller lokala turistorganisatio-

ner, för Göteborg dessutom minst en de kulturella institutionerna. Svenska Turisttrafikför-

bundet äger dessutom rätt att utse en ledamot.

Två ordinarie allmänna sammanträden hållas årligen, ett i mars, då bl. a. styrelsens förvalt-

ningsberättelse och revisionsberättelsen föreligger, samt ett i november, då bl. a. ledamöter

och suppleanter i styrelsen samt revisorer och suppleanter för dessa väljas.

Verkställande utskottet består av högst l0 ledamöter, varav två från Bohuslän, och fyra

 

suppleanter. varav två från Bohuslän.

Anslag för år l950: av staden 20.000 kr., av landstinget 2.000 kr.

Hedersordförande

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; led. 36—, Ordf.

36—44, Hedersordf. 45—.

Ordförande

Thorburn, Bertil William, Civilekonom,

Direktör, Stadsf:s andre v. ordf., f. 07;

led. 43—, Ordf. 46—.

Vice ordförande

Andersson, Ture Vilhelm, Avdelnings-

chef, f. 93; led. 43—, v. Ordf. 46—.

Styrelsen består dessutom av 30 leda-

möter jämte l5 suppleanter representerande

trafikföretag i Göteborg och Bohuslän, rese-

och turistbyråer, turistorganisationer, turist-

värdar,kulturellainstitutioner,affärslivetm.m.

Verkställande utskott

Andersson, Tu re Vilhelm, Avdelnings-

chef (se ovan) led. 43—, Ordf. 45—.

Mellin, A r vid, Direktör, Fiskebäckskil,

f. 90; 37—.

Biggklund, E r n s t Frithiof, Direktör, f. 86;

Janson, Orvar Ludvig. Direktör, f. 02;

(4l) 42—.

Olsson, Axel Folke Wilhelm, Kapten,

Turistintendent, f. 08; (4l) 4Z—.

Karlander, E i n a r Julius Brynolf, Direk-

tör, f. 92; (38) 43—.

von Heijne, David H a r a 1 d. Direktör,

f. Ul; led. (43) 45—, Kassaf. 45—.

wärd, Sune Evert Hugo, Turistinten-

dent (se nedan) led. 45—, Selar. 45—.

(hl? 4113; n gt William, Avdelningschef,

 

 

von Essen, G 6 r a n Ture l'lans, Direktör,

f. ll; (45) 48—.

Suppleanter

Thorburn, T h 0 m a s William, Direktör,

Uddevalla, f. l3; (41) 43—.

Persson, R a g n a r, Källarmästare, f. l3;

(4l) 42—.

Sandeberg, P e r-W a l t e r, Direktör, f. B;

(45) 46—.

Palmstierna, Nils Hjalmar, Friherre,

Överstelöjtnant, f. 75; (45) 48—.

Revisorer

Ström, Erik Alvar Johannes, Direktör,

,

Fogberg, Gö s t a Victor, Disponent, f. Ol;

Enggren, G u n v 0 r Maria Christina,

Fröken, f. l6; 48— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Törnsten, 0 r v a r Axel Henning, Köp-

man, t. 05; 43—.

Myrén, R a g 11 a r Bernhard, Köpman,

f. 95; 46—.

Lindberg, U 11 o Osvald Robert, Förman,

f. 04; 50— (vald av stadsf.).

Sekreterare

Turistbyråns intendent (se nedan).

Turistbyrån i Göteborg

Hotellplatsen Z. Rt 112723.

Turistintendent

Rt II 2724.

Swärd, S u n e Evert Hugo, f. OI; 45.
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Aktiebolaget Göteborgs skeppsdockor

Bolaget, som började sin verksamhet är l9l4, har till ändamål att för förläggning i eller vid

Göteborgs hamn anskaffa en eller flera dockor samt att idka dockningsrörelse själv eller genom

annan. till vilken dockan eller dockorna uthyras. Bolagets aktiekapital uppgår f. 11. till l.700.000

kr. i aktier å nom. LOOO kr. Bolagets styrelse utgöres av tre ledamöter med två suppleanter,

vilka samtliga väljas för ett år. En styrelseledamot och en suppleant utses av stadsfullmäktige.

Styrelse _ __ _ _ Revisorer

Heyman, Max H U 8 0, ClVllmgCnlöf» DX" ' Carlström, R a g n a r Vilhelm, Aukt.

rektor, (' 8l; 36—' revisor, f. 09; 48—.

Iacobson, Karl Eri k, Direktör, f. 93;

38—, Verkst. direktör.

Ahrenberg, Ca rl Gustaf, Metallarbetare,

f. 93; 4l— (vald av stadsf.).

Kärrberg, C h a r l e 5 Viktor, Plåtslagare,

f. 92; 48 — (vald av stadsf.).

 

Suppleanter Suppleanter

Mellander, Carl E i n a r Nathanael, ]. K., Levander, B i f g 8 f Gottfrid, Aukt. revisor,

Advokat, f. 87; 34— (vald av stadsf.). f— l5; 48—1

Borgström, A l l a n Pontus, Civilingenjör, Andersson, A r n e Evert. Kommunalarbe-

Direktör, f. 99; 47—. tare, f. lO: 48— (vald av stadsf.).

Huvudmän i sparbanker

Enligt lagen om sparbanker den 29 juni l923 skola sparbanks angelägenheter omhänder-

havas dels av huvudmän, vilka skola såsom representanter för insättarna övervaka spar-

bankens förvaltning, dels av en styrelse utsedd av huvudmännen, som skall handhava den

omedelbara ledningen av sparbankens verksamhet.

Av huvudmännen, som skola vara minst 20 och högst 50, skall minst en tredjedel utses

av kommunalstämma, kommunalfullmäktige, allmän rådstuga, stadsfullmäktige, munici-

palstämma, municipalfullmäktige, landsting, häradsrätt eller hushållningssällskap. Huvud-

man skall utses för viss tid, högst fem år. Huvudman må ej vara tjänsteman i sparbanken

och ej heller ledamot av styrelse för eller tjänsteman i annan sparbank. Huvudman må icke

i denna sin egenskap åtnjuta arvode. Sparbankens huvudmän skola vara bosatta inom spar-

bankens verksamhetsområde, så vida ej konungens befallningshavande på grund av särskilda

förhållanden finner skäl medgiva undantag härifrån.

Göteborgs sparbank

Med anledning av den nya sparbankslagen fastställde konungens befallningshavande i

Göteborgs och Bohus län den lO juli l924 nytt reglemente för Göteborgs Sparbank vari

stadgas, att huvudmännen skola vara 36 till antalet, samt att av dessa lZ skola utses av stads-

fullmäktige i Göteborg. Ovriga 24 huvudmän utses av de förutvarande huvudmännen.

Samtliga utses för en tid av fyra kalenderår.

Nuvarande av stadsfullmäktige utsedda huvudmän äro valda för perioderna l947——50,

l948—51, l949—52 och l950—l953.

Börjeson, F i l i p lsidor, Tryckeriföre- Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

ståndare, f. 94; 33—52. lande, f. Ol; 46—53.

Strömberg, Carl 0 l 0 f Harry, Fängvårds- Dahlén, Lars Filip G e o r g, Abonnent-

man, f. 92; 36—5l. chef, f. 86; 47—50.

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, &. 94; Graf, R ,, ,, e_ Ekonomichef, (_ 07; 437—50.

355—” Segrén, T a g e Algot William, Metallarbe-
Broström, T 0 r Erland J:son, Konsul, _

Skeppsredare, ?. 95; 41—50. m» *- ”* 48—5l-
Engberg, Karl (; u'n n a ,, Civilingenjör, Neuberg, T h u r e, Handelsresande, f. 02;

Direktör, ?. 84; 4l—52. 48—5l.

Jönsson, A n n a Desideria, Fru, Stadsf., Andersson, Bernt Fredrik E d m u n d, För-

f. 92; 46—53. säljningschef, f. 9l; 50—53. 
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Fastighetsägarnes sparbank —

Enligt det av konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus län den 27 september

l924 fastställda reglementet hava stadsfullmäktige att utse åtta av bankens 24 huvud-

män. Huvudmännen utses för en tidsperiod av fyra förvaltningsår. De nuvarande av stads-

fullmäktige utsedda huvudmännen äro valda för åren l950—53.

Carlsson,] 0 li n Gottfrid, Spårvagnsförare, Larsson, johan Daniel (D a n), Byggnads-

f. 7; 33—53. snickare, f. 9l; 45—53.

Allberg, CarlR a g n a r Fritiof Handlande, Graf R ,, n &, Ekonomichef, (_ 07_ 49_53_

Stadt? 3—753 Direktör , 05. Döring, Nils Folke Kassör, ;. 01, 49—43
H dl d, | B

58—11—23.ngr e till Lundqvist, E rik Gustaf August, Kassör,

Sv:;ssson, Ernst R u d ol f, Direktör, f. 00; l ” 5053-

— 3.

Aktiebolaget Göteborgs tomträttskassa

Kyrkogatan 22. Rt 13 07 61.

Aktiebolaget Göteborgs tomträttskassa bildades den 20 december l9l2. Bolagets ända-

mål var från början att uteslutande mot säkerhet av inteckning i tomträtter men sedermera

även mot säkerhet av inteckningar i fastigheter utlåna penningar för att befrämja uppförandet

av bostäder på Göteborgs stad tillhörig mark. För nämnda ändamål äger bolaget rätt att

mot obligationer upplåna erforderliga medel intill högst tjugo gånger det inbetalade aktie-

kapitalets storlek. Aktiekapitalet uppgår numera till l.500.000 kr., varav större delen eller

l.499.000 kr. äges av Göteborgs stad. Göteborgs stad har iklätt sig garanti för kassans obliga-

tioner. Till säkerhet för bolagets obligationslån ligga inteckningar i tomträtter med tillhörande

färdiga byggnader eller inteckningar i bebyggda fasrigheter eller inteckningar av båda dessa

slag, vilka inteckningar ej må överstiga 80 % av byggnadernas värden bestämda i den ordning

Göteborgs stad föreskriver, eller ock räntebärande depositionsbevis, som av staden godkännas.

Jämlikt & 9 i den för bolaget gällande bolagsordningen äga stadsfullmäktige i Göteborg

att, så länge stadens garanti för bolagets obligationer varar, utse en ordinarie styrelseledamot

och en suppleant för honom och jämlikt bolagsordningens & lO en revisor och en suppleant

för honom. Så länge stadens garanti för bolagets obligationer varar, erfordras stadsfull-

mäktiges godkännande för giltigheten av beslut om ändring av innehållet uti en del av bolags—

ordningens bestämmelser.

johansson, E r i c Erling, Assistent å läns-
 

 

Styrelse

Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, Stadsf., f.;OO led. 47—-, Ordf. 47—,

(vald av stadsf”)

Persson, Frans Ludvig, Civilingenjör.

gås—tighetsdirektör, f.;Ul led. 47—,v. Ordf.

Frankenberg, John Eve rt Konrad, Förste

inspektör, Stadsf., f. 00; 46—.

Burge, John Bertil, Förste inspektor,

Stadsf., f.99994;9—.

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, ]. K. Dispa-

schör Stadsf., f. 05; 49—.

Suppleanter

Borén, Adolf Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsf., f. 98; led. 48, suppl. 49—.

Berggreii, Arne Timar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf., f. 07; 47.—.

 

 

arbetsn., f. 08; 46— (vald av stadsf.).

Revisorer

Boman, John A r t u r, Ombudsman. Stadsf.,

Samuelsson, Er i k Mauritz, Metallarbe-

tare, Stadsf., f. 04; 47— (vald av stadsf.).

Dahlström, Anders i va r, Revisor, f. 9l;

4 - Suppleanter

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

42— (vald av stadsf.).

Mattsson, Erik Amandus, Ombudsman,

f. 95; 43—.

Nordelöf, lvar Oskar Konstantin, Aukt.

revisor, f. |G; 48—.

Verkst. direktör

Henriques, Ma r t e n Ragnar, ]. K. Advo-

kat, f. 86; Sekr. l4—38, Verkst. direktör 38.
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- Aktiebolaget Göteborgssystemet

Stora Nygatan 7 Å. Expeditionstid : 9—16, lördagar kl. 9——l5 (juni—augusti kl. 9—14), motåoks-

exp. torsdagar även kl. 16—18. Utminutert'ngsstållena öppna kl. 9—15. Rt (växel) 171610.

Göteborgssystemet grundades den 28 juni l865 med namnet Göteborgs Utskänknings-

aktiebolag, vilket år l903 ändrades till Aktiebolaget Göteborgssystemet. l enlighet med

Kungl. Maj:ts förordning angående försäljning av rusdrycker av år l937 trädde bolaget i

likvidation den 30 september l938, varvid verksamheten övertogs av det den 22 september

l937 bildade nya systemaktiebolaget i Göteborg, vars firmanamn sedermera åter ändrades

till Aktiebolaget Göteborgssystemet.

Bolagets styrelse består av sex ledamöter utsedda för ett år i sänder. Av dessa utser kon-

trollstyrelsen två ledamöter samt bolagsstämman, länsstyrelsen, landstinget och stadsfull-

mäktige vardera en ledamot. De av kontrollstyrelsen utsedda ledamöterna skola tillika vara

resp. ordförande och vice ordförande. För varje ledamot utses på samma sätt en suppleant.

 

Styrelse

Holmgren, Gustaf F r e d r i k, ]. K., Ad-

vokat, f. 80; Ordf. 35— (utsedd av kon-

trollstyr.).

Ysander, Bengt D a n i e l, Kyrkoherde,

Stadshs ordf., Kungsbacka, f. 90; v. Ordf.

43— (utsedd av kontrollstyr.). ,

Bodén, G e o r g Vilhelm, ). K., Direktör,

(se nedan 43— (vald av bolagsstämman).

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; 45— (utsedd av K. B.).

Westergren, B r o r l'lugo Wilhelm, Om—

budsman, Stadsf., f. 94; 48— (vald av

stadsf.).

Svensson, K a rl Gustaf, Handlande, Säve-

dalen, f. 89; 50— (vald av landstinget).

Suppleanter

Berg, G u n n a r Theodor, Civilingenjör,

Disponent. Tollered, f. 92; 38—— (utsedd av

kontrollstyr.).

Holmquist, ja rl Leopold, ]. K., Magi-

stratssekreterare, f. 87; 43-— (utsedd av

kontrollstyr.).

Ekman, l.. e i f, Direktör, Mölnlycke, f. 93;

43— (vald av bolagsstämman).

Svensson, V i k t o r Harald, Ombudsman,

f. 88; 48— (utsedd av K. B.).

Bergqvist, C a r 1 Bertil Knut, Ombudsman,

f. 96; 45—— (vald av stadsf.).

Ohlsson, Olof G u n n a r, Ombudsman,

Spekeröd, f. l9; 50— (vald av landstinget).

Revisorer

Töpffer, Stella n, F. K., Kamrer, f. 05;

46— (utsedd av kontrollstyr.).

Sontag, Christian H e n r i, Bankdirektör,

f. 89; 44— (vald av bolagsstämman).

Suppleant

Vakant.  

_ Direktör

Bodén, G e o r g Vilhelm, ]. K., f. 87; 38.

Kamrer

Edén, Cla 25 s Adolf, f. 08; 46.

Avdelningschefer

Nilsson, Tore Y n gv e Gustaf, f. Ol; 38,

motboksavd. —

Egrell, Gustav (Gösta) Emanuel, f. 84;

38, intendent. utminuteringsavd.

Spång, Torsten Stel la n, f. Ul; 3l,

ordningsvaktkåren.

Föreståndare å minutliandelsställena

Björkman, Rolf Göte, f. 00; 50. Nr 1.

Carl Johansgatan 23—25.

Svensson, Albert Val frid, f. 94; 42.

Nr 2. Hälsingegatan 6.

Carlström, Adolf Valdemar, f. 98; 39.

Nr 3. Plantagegatan 4.

Perströmer, C a rl Petrus, f. 9l; 26. Nr 4,

Storgatan 23.

Torson, Gustav Adolf, f. 84; l8. Nr 5,

Drottninggatan 77.

Brodin, john Emil Vilhelm, f. 05; 38.

Nr 6, Magasinsgatan 3.

Almroth, B r o r Gustaf Henrik, f. 90; IS.

Nr 7, Kusttorget 5.

Lundgren, jo h n lvar, f. 98; 49. Nr 8,

Torggatan 24.

Luther, Ca rl August. f. 85; 3l. Nr 10,

Svangatan l 7.

Olofsson, Adrian W a l e ri u s, f. 98; 30.

Nr 1 I , Landsvägsgatan 38.

Sandin, l'lelge Gustaf Adolf 0 s sia n,

f. 98; 35. Nr 12, Karl Gnstafsgatan ! A.

Hoonk, S t e n Gustav Henning, f. 95; 29.

Nr 13, Korsvägen.

Wetterstrand, H e n n i n g Elof, f. 94;

32. Nr 14, Gradmansplatsen 2.
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Bergquist, Gustaf l v a r, f. 89; 34. Nr 15,

]egerdorffsplatsen 4.

Rydén, Tore Roland, f. lf); 34. Nr 16,

Stora Nygatan 78.

Föreståndare vid filialen i Alingsås

Hallgren, K a rl Elis, f. 06; 47.

Föreståndare vid filialen i Kungsbacka

Föreståndare vid filialen i Kungälv

Bärtzner, Olo f, f. 96; 38.

Föreståndare vid filialen i Marstrand

Sjööman, S v e n Olof, f. 95; 38.

Föreståndare vid filialen i Mölndal

Rönqvist, Nils Birger, f. 86; l9.

Svensson, Carl Gösta, f. H); 46.

Vinga kaféaktiebolag

Östra Hamngatan 30, Kontorstid kl. 9—17, lördagar kl. 9—13. R! 13 43 46.

Restauranter: Tua, Östra Hamngatan 30—Köpmansgatan 9.4; Vågen, Kungstorget 7;

Viken, ]ärntorgsgatan 4; Måsen, Magasinsgatan 8; Sjömanslzemmets restaurant, Första Lång-

gatan 32; Skansen, Skanstorget3; Nabben, Kusttorget 6; Bommen, Torggatan 1; Japan, Kaponjär-

gatan 4 Å ; Briggen, Kvillegalan 20; Barken, Postgatan 34; Slakthusrestauranten, slakthuset;

Fyren, Zra Långgatan 8.

K a] e' e r: Väster Tull, ]wgerdorffsplatsen 5; Öster Tull, Olskroksgatan 5; Söder Tull, Möln-

dalsvägen 39; Tärnan, Husargatan 6—8; Druvan, Kronhusgatan 5; Bojen. Rosenlundsgatan 12;

Tian, Viktoriagatan 10; Ejdern, Folkungagatan ] i ; Ocean, Surbrunnsgatan 10; Bellmans

Källare, Sveagatan 24; Falken, Gårdavägen 7.

Den 20 februari l93l konstituerades Vinga kaféaktiebolag, som har till uppgift att på ett

ur ordnings- och nykterhetssynpunkt tillfredsställande sätt samt med tillgodoseende av all-

mänhetens intresse ifråga om prisbillighet idka försäljning av pilsnerdricka och driva annan

i samband därmed stående verksamhet. På bolagets aktiekapital får utdelas högst 6%

ränta. Sedan betryggande avskrivningar gjorts och för bolagets verksamhet behövliga fon-

deringar företagits, skall återstoden av vinstmedlen erbjudas Göteborgs stads drätselkammare,

som äger disponera medlen till allmännyttiga sociala eller kulturella ändamål, vilka icke äro

av beskaffenhet att desamma ovillkorligen böra tillgodoses av staden.

Bolagets styrelse, som väljes för ett år i sänder, består av fem ledamöter och lika många

suppleanter. Jämlikt Kungl. Maj:ts resolution den Zl mars l93l utse stadsfullmäktige två

ledamöter och suppleanter för dessa, varjämte stadsfullmäktige i enlighet med bolagsordning-

en äga att utse en revisor med suppleant att deltaga i granskningen av bolagets räkenskaper

 

 
och förvaltning.

Styrelse

Nilsson, Bror Arthur, Metallarbetare.

Stadsf., f. 89; led. 45—, Ordf. 50— (vald

av stadsf.).

Borén, A d olf Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsf., f. 98; led. 33—, v. Ordf. 38—.

Johansson, Karl Josef, Verkst. direktör,

(se nedan) 44—.

Kristensson, E v a l d Gösta, Sockerbruks-

arbetare. Stadsf., f. l l ; 48— (vald av stadsf.).

Hjern, Karl Anders Harald, Redaktör,

Stadsf., f. 02; 49—.

Suppleanter

Calderon,0lof Harald, Direktör, f. 08;44—.

Hedén, Ernst Ra g n a r, ]. K., Advokat,

f. 17; 48— (vald av stadsf.).

Lundqvist, E rik Gustaf August, Kassör,

f. ll; 48— (vald av stadsf.).  

Åkesson, Åke, ]. K., Ekonomidirektör,

f l3' 50—

Cai'lssbn, Cia rl R i c h a r d, f. d. Spår-

vägsman, f. 8l; 50—.

Revisorer

Kåreby, Axel Edvin Herbert, Aukt. re-

visor, f. 09; 48—.

Olsson, H 0 l g e r Severin, Metallarbetarc,

i. l8; 50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Norrby, Björn Eric B e r t i l, ingenjör, f. 23;

47— (vald av stadsf.).

Hanesjö, L e i f Ragnar, Revisor, f. Zl; 49—.

Verkst. direktör

Rt 13 43 46.

Johansson, K a rl josef, f. 87; 49.
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3. Undervisning, allmän kulturell verksamhet och

fysisk fostran

Göteborgs högskola

Vasaparken. Rt rektor 18 27 54, expedition 1813 44.

Frågan om en högskola i Göteborg, som länge diskuterats, blev ånyo aktuell på l880-

talet genom ett par större donationer (av F. Lundgren och E. Magnus). En del, bland dem

5. A. Hedlund, ivrade för en >>fri högskola», andra för en handelshögskola med humanistisk

utbyggnad, men båda parterna fingo vika, då vid en ny donation å 500.000 kr. av D. Carnegie

det villkoret var fäst, att en fakultet av samma art som universitetens skulle upprättas, ett

villkor. som inspirerats av Carnegies kompanion Oscar Ekman och Sigfrid Wieselgren.

Stadsfullmäktige beslöto i enlighet härmed den l0 november l887, och statuterna, enligt

vilka högskolans uppgift är »att meddela vetenskaplig undervisning och befordra veten-

skaplig forskning», stadfästes av Kungl. Maj:t den 5 april l889. Efter en donation av Oscar

Ekman på 200.000 kr. kunde Göteborgs högskola öppnas den l5 september l89l. Bland

donationer i övrigt märkas sådana av Oscar Ekman, som bl. a. skänkt högskolans byggnad,

vilken invigdes l907, Olof och Caroline Wiik, August Röhss, Andrew och James Carnegie,

fru Maria Ekman, friherrinnan Louise Falkenberg, f. Ekman, friherre K. Langenskiöld

och hans maka f. Ekman, Oscar Ekman d. y., Erik och Emily Wiik, lvar Waern, Gustaf Ekman,

Johan Ekman, Adolf och Gertrud Bratt, Dan och Ann-lda Broström, Gustaf Werner, Hjalmar

Wiik, H: Mannheimer, N. Hammarström, Knut J:son Mark, Anna Ahrenberg, Sixten Hey-

man, C. ] . Meijerberg, Axel Carlander, Carl och Thecla Lamberg, Victor Lidell, Gustaf

Adolf Bratt, johan Vising m.fl. Stipendiefonder ha skänkts av H. Ahrenberg, D. och ].

Carnegie, G. Heyman, Oscar Ekman, ] . Paulson, Susen Rydberg, Ada Clase, Anna Forsberg,

Otto och Anna Platin, Ludvig och Elin Stavenow, Paul och Maria Berghaus samt Gustaf

Stern. Högskolans fonder, som till största delen förvaltas av drätselkammaren, uppgå f. n.

till ll.269.l6l kr.

Högskolans styrelse består sedan den l juli l949 av en ordförande och tre ledamöter för-

ordnade av Kungl. Maj:t, tre ledamöter valda av stadsfullmäktige, en av Kungl. vetenskaps-

och vitterhetssamhållet i Göteborg, en av Hvitfeldtska och Vasa högre allmänna läroverks

förenade kollegier samt högskolans rektor. Valperioden omfattar tre år, räknat från den l juli.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och en för omhänderhavda medel ansvarig kassa-

förvaltare. Sistnämnda val underställas stadsfullmäktiges prövning och godkännande. Nu-

varande ledamöter äro valda för perioderna l949—50, l949—5l och l949—52. För gransk-

ning av räkenskaper och förvaltning utses årligen två revisorer med suppleant av Kungl.

Maj:t samt två revisorer och en suppleant av stadsfullmäktige.

Högskolan står under överinseende av universitetskanslern; professorernas utnämning stad-

fästes av Kungl. Maizt. Examensrätt beviljades för fem år av Kungl. Maizt l893 och har seder-

mera förnyats, senast l948 för två år. Den första doktorspromotionen kunde anställas l903.

! syfte att genom samverkan mellan staten och Göteborgs stad trygga högskolans fortsatta

utveckling har mellan staten, Göteborgs stad och högskolan träffats ett avtal, som trädde

i kraft den l juli l949. Härigenom har högskolans ställning i många avseenden ändrats.

Sålunda skall stat för högskolan fastställas av Kungl. Maj:t, sedan stadsfullmäktige yttrat

sig över styrelsens statförslag. Till bestridande av de utgifter, som enligt den fastställda

staten icke täckas av högskolans egna medel, skola staten och staden bidraga enligt i avtalet  
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angivna grunder. Högskolan skall bibehålla sin ställning som enskild stiftelse under ledning

av en styrelse, bestående av minst tio, högst tolv ledamöter, utsedda på ovan angivna sätt.

Professurerna, vid högskolans öppnande sju, äro för närvarande l8 och omfatta samtliga

en humanistisk fakultets vanliga ämnen och därtill nationalekonomi och sociologi, geografi

samt oceanografi. Följande ämnen ha tidtals varit och äro delvis nu representerade:

allmän och jämförande etnografi, slaviska språk, byzantinsk filologi, nordisk arkeologi, folk-

minnesforskning, religionshistoria, svensk kyrkohistoria, botanik, ekonomisk historia samt

statistik. Högskolans bibliotek ingår i Göteborgs stadsbibliotek; därjämte finnas seminariebib-

liotek samt institutioner för psykologi, geografi, oceanografi, botanik och konsthistoria. Sedan

l895 utgives Göteborgs Högskolas årsskrift med vetenskapliga avhandlingar. Särskilda för-

eningar ha upprättats för de flesta fack av delvis rent vetenskaplig, delvis mer populär karaktär.

Offentliga populärvetenskapliga föreläsningar hållas dels av högskolans professorer, dels

av främmande vetenskapsmän. Av de förra föreläsningarna ha 46 band i en äldre och B

band i en nyare serie utgivits; de senare bekostas av en till S. A. Hedlunds minne stiftad

fond. Sommarkurser ha alltsedan l902 anordnats av högskolan i växling med universiteten.

Studenternas antal, första läsåret ett 30-tal, överskred l906 l00-talet och uppgick höstter-

minen l949 till 657, därav 237 kvinnliga. En mera privat studentförening konstituerades

l907 såsom officiell studentkår; inom denna ha bildats föreningar för sång, sport rn. m.

Sedan l9l8 ha stadsfullmäktige årligen beviljat anslag till dyrtidstillägg m. m. Stadens

bidrag till högskolan är för budgetåret l949—50 beräknat till 275.000 kr.

Författningar m. m. Statuter för Göteborgs högskola, fastställda av Kungl. Maj:t

den 5 april l889, med däri sedermera vidtagna ändringar. Ordningsstadga för Göteborgs

högskola, fastställd av styrelsen den l april l9l6 med däri sedermera vidtagna ändringar.

Kungl. Maj:ts brev till statskontoret den 30 juni 1948 med godkännande av det mellan staten,

Göteborgs stad och högskolan träffade avtalet. Kungl. Maj:ts brev till statskontoret den 30

juni l949 angående anslag för budgetåret l949—50 till Stockholms och Göteborgs högskolor.

Litteratur: Sylwan, O., Översikt av Göteborgs Högskolas up komst och dess utveck-

ling l89l—l9lö. Gbg l9l6. Weibull, C., Göteborgs Högsko a. Dess förhistoria och

uppkomst. Gbg l94l. We i b u l l, C., Göteborgs Högskola. Tillbakablick och aktuella

spörsmål. Gbg l945. Jo ha n s s 0 n, ]. V., Göteborgs högskola och stadsbibliotek. Gbg

l948. joha nsso n, ]. V., Göteborgs Högskolas fonder. Gbg l939. Wåhlin, i... och

Jo h a n s s 0 n, ]. V., Göteborgs Högskolas matrikel l89l—l9l6. Gbg 1916. H a l | b e r g,

S.. Göteborgs högskolas matrikel l9l6—l94l . Gbg l942. l.. ä n g st r 6 m, E. och S t e r n,

G., Göteborgs Högskolas studenter l89l—l9l6. Biografisk matrikel. Gbg l9l6. Göteborgs

Högskolas studentkår (porträttalbum för tiden l90l—l93l, utg. l9l2, l922 och l932). Års—

redogörelser m. m. fr. o. m. l89l.

Odin, Martin Odin, M. D., Professor,

 
Ordförande

]acobsson, M a l t e Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; 35—52 (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Vice ordförande

lungen, E r n st Birger, Uverlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90; led. 36—5l, v. Ordf. 45—,

(vald av stadsf.).

Övriga ledamöter

Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,

Riksdagsman, f. 87; 26—52 (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Elliot, Erik H 0 l g e r, ]. K., Hovrättspre-

Sälens, f. 87; 49—52 (förordnad av Kungl.

ajzt .

 

 

Överläkare, f. 90; 49—52 (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Ekman,H å k a n, Direktör, f.89; led.45—5l ,

Kassaf. 50— (vald av stadsf.).

Carlson, Har ri Magnus. Civilingenjör,

f. l l; 48—5l (vald av stadsf.).

Johansson, 5 v e n Christian, M. D., Pro-

fessor, f. 80; 40—50 (utsedd av vetenskaps-

o. vitterhetssamh.).

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D., Rektor,

Riksdagsman, f. 88; 34—50 (vald av Hvit-

feldtska o. Vasa högre allmänna läroverks

förenade kollegier).

Boöthius, Carl A x e l, F. D., Professor (se

nedan) 46—-—, Högskolans rektor.
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Kal' H b Resiisgrrer F D R kt Lärarerådets sekreterare

en, er ert o annes, . ., e or, .

£. 93; 42— (förordnad av Kungl. Maj:t). Blaikmn» Nflg_%r10tto' f— d- Lands—

Kellgren, Malte Sune Emanuel, Lektor, se reterare, ' ' '

f. 06; 49— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Nilsson, Frans Helmer, Direktör, f. 96; Högskolans kamrerare

48— (vald av stadsf.).
Frei .] son, Eval d Valter, Spårvägs- GuStåfsfsofB—QÅke Gustaf _loel, Civileko-

man, f. 08; 50— (vald av stadsf.). no

Suppleanter ..

Knape, John Olof Bertil, Civilekonom, Lararpersonal

axeringsrevisor,f. l6; 49— (förordnad av l5 professorer, tre tf. professorer, en labo-

ungl. Ma)t) ratar, en preceptor, två tf. preceptorer, 29

Carlson, Carl Hild in g, Avdelnings- docenter, fyra universitetslektorer.

föreståndare, f. 06; 50— (vald av stadsf.). Dessutom två assistenter, en bibliotekarie,

 

ekt” fem amanuenser, en kontorist, ett kanslibiträde

Boötbius, Carl Axel, F. D., Professor, f. 89; och ett kontorsbiträde.

46—5 l' Prorektor __

Frisk, jöns lvan H 5 a l m a r, F. D., Pro- Vaktmastare

fessor, f' 00; 50—5l' Rönn, Ta ge Volrat, Förste vaktmästare.

Högskolans sekreterare f. 06; 4l.

Johansson, lohan V i k t o r, F. D., Förste Lundberg, Karl H el g e Thorvald. Andre

bibliotekarie, f. 88; 22. vaktmästare, f. l4; 4l.

Handelshögskolan i Göteborg

Läroverksgatan 6. Rt rektor och expedition 13 80 81.

Frågan om ordnande av högre handelsundervisning i Göteborg hade Varit föremål för dis-

kussion alltsedan tiden för Göteborgs högskolas tillkomst. År l906 tillsatte handelskammaren

i Göteborg en särskild kommitté för frågans närmare utredning. För inrättande av s. k.

handelshögskolekurser skänkte konsul Johan Ekman år l9l 4 en summa av 40.000 kr. Kurserna

togo sin början är l9l5. Den stora anslutningen till dessa kurser stimulerade intresset för

bildande av en verklig handelshögskola. År l9l8 donerade konsul C. A. Kjellberg på vissa

villkor för ändamålet l35.000 kr. Avgörande för frågan blevo en gåva år l9l9 på 500.000

kr. från konsul johan Ekman och hans arvingar samt ett av stadsfullmäktige i Göteborg

samma år ur Wilh. Röhss' donationsfond lämnat bidrag å 500.000 kr. jämte upplupna räntor.

Betydande donationer hava även — frånsett stipendiefonder — under verksamhetens tidigare

skede lämnats av Brand- och livförsäkrings A.-B. Svea, A.-B. Göteborgs Bank, generalkonsul

Adolf Bratt, generalkonsul och fru K. Lithman, grosshandlare Axel Carlander, handlanden

Victor Lidell, direktör Axel Adler samt fru Hedvig Carlander.

Sedan en kommitté utarbetat förslag till stadgar för en handelshögskola i Göteborg, stad-

fästes dessa stadgar av Kungl. Maj:t den l5 oktober l920. Häri angives skolans uppgift vara

att genom vetenskaplig undervisning och forskning främja vårt lands handel och näringsliv.

Handelshögskolans i enlighet med stadgarna tillsatta första styrelse konstituerades den 3

februari l92l. Den ll september l922 beslöt styrelsen förklara professurema i national-

ekonomi och handelsteknik (företagsekonomi) lediga. Sedan den 4 juni l923 professorer i

dessa ämnen blivit utnämnda och utnämningarna fastställts av Kungl. Maj:t samt rektor blivit

utsedd och vissa lärare för kortare tid förordnats, öppnades handelshögskolan den l oktober

l923. En professur i rättsvetenskap har tillkommit fr. o. m. ingången av år l929 och en pro-

fessur i ekonomisk geografi (med råproduktlära) fr. o. m. den l juli l939. Under år l948 har

beslut fattats om inrättande av en ytterligare professur i företagsekonomi. Till en för handels-
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högskolan och Göteborgs högskola gemensam geografisk institution hava stadsfullmäktige är

l929 anslagit 32.000 kr. ur Wilh. Röhss' utdelningsfond år l926.

Sedan fråga om uppförande av en nybyggnad för handelshögskolan efter verkställda utred-

ningar blivit aktuell år l946, ha bidrag till en byggnadsfond lämnats av 56 donatorer, såväl

enskilda personer som näringsföretag, och byggnadsfonden uppgår till över 2 milj. kr.

För inredning av den nya byggnaden ha stadsfullmäktige anslagit 250.000 kr. ur Wilh.

Röhss' utdelningsfond år l948.

Studenternas antal, första läsåret ll, överskred l932 l00-talet och uppgick höstterminen

l949 till 43l, därav nio kvinnliga.

Styrelsen består av nio ledamöter, nämligen en ordförande, förordnad av Kungl. Maj:t.

tre ledamöter utsedda av handelskammaren i Göteborg, två av stadsfullmäktige, en av Göte-

borgs högskolas styrelse, en av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut samt handelshögskolans

rektor. Förutom ordföranden utses ledamöterna för tre år i sänder. Styrelsen utser inom sig

en vice ordförande och en för omhänderhavda medel ensam ansvarig skattmästare. Sist-

nämnda val underställas stadsfullmäktiges och handelskammarens i Göteborg prövning

och godkännande. Nuvarande ledamöter äro valda för perioden l948—50.

Handelshögskolans räkenskaper och förvaltning granskas årligen av tre revisorer, utsedda en

av Kungl. Maj:t, en av stadsfullmäktige och en av handelsföreningen i Göteborg.

Handelshögskolans fonder uppgå f. n., exkl. till högskolan donerade stipendiefonder. till

omkring 5 mill. kr., däri inräknat ovannämnda byggnadsfond.

Staden upplåter kostnadsfritt de av handelshögskolan disponerade lokalerna. i staten för

år l949 upptagna till ett hyresvärde av 25.690 kr., dessutom lämnar staden ersättning för i pri-

vata fastigheter förhyrda lokaler med 8.440 kr. Fr. o. m. läsåret l937—38 åtnjuter handels-

högskolan statsbidrag, under innevarande läsår utgående med 90.000 kr. Vid bidraget är

fogat villkoret, att för beredande av friplatser åt elever eller nedsättning i undervisningsav-

 

 
gifter skall av statsbidraget användas ett belopp av minst l4.400 kr.

Ordförande

Jacobsson, Malte Ferdinand. F. D.,

Landshövding, f. 85; 35— (förordnad av

Kungl. Maizt).

Vice ordförande

Adler, Axel lvar Bonde, Civilekonom,

Agronom, Direktör, f. 78; led. 39—50,

v. Ordf. 48—, Suppl. för kassaf. 48—,

(vald av handelshammaren).

Övriga ledamöter

Ekman, Carl lohan Jakob Emil. Konsul,

Direktör. f. 83; led. 2l—50. Kassaf. 2l—.

(vald av handelskammaren).

Berglund, Hadar Erik, ]. D., Professor,

(se nedan) 3l—. Handelshögskolans rektor.

Kalén, H e r b e r t Johannes, F. D., Rektor,

f. 93; 42—50 (vald av handelsinstitutet).

Gabrielsson, A 5 s a r Thorvald Natanael,

Civilekonom, Direktör, f. 9l; 44—-—50 (vald

av handelskammaren).

Boéthius, Carl A x e l, Professor, f. 89;

48—50 (vald av högskolan).

Hansson, Erik G u n n a r, Redaktör, f. l0;

48—50 (vald av stadsf.).
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Ranäng, F 0 l k e Erik Valdemar, Distriktsd

chef, f. l3; 48—50 (vald av stadsf.).

Revisorer

Wennergren, T 0 r s t e n Valdemar, Di-

rektörsassistent, f. 00; 47— (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Jacobsson, R ol f Theodor, Civilekonom,

Aukt. revisor, f. 96; 40— (vald av handels-

föreningen).

Blomberg, E r n st Birger, Mantalskommis-

sarie, f. 97; 49— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Fryklund, Åke lngcmar, Revisor, f. l3;

49— (vald av handelsföreningen).

Svenson, Leif E rl i n ?, Förste kammar-

skrivare, f. 96; 49— vald av stadsf.).

Rektor

Berglund, H a d a r Erik, ]. D., Professor,

;. 9l; (31) 33.

Sekreterare

Schiller, To r s t e n Einar Mats Jakob,]. K.,

*Assessor, f. 07; 44.
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Bibliotekarie Fem - .. - _

, _ , _ professorer, en docent. siu ovriga larare

vag-2119» T Y 1” a Elisabet, Crvrlekonom, l- lli med examinationsuppdrag och l9 bitr. lärare.

Göteborgs handelsinstitut

(Göteborgs handelsgymnasium)

Viktor Rydbergsgatan 9. Expeditianstid läsdagar utom lördagar kl. HJO—12.

Rt181727, 180130, 181788.

Handelssocietetens d. v. ordförande And. Gev. Levgren och dess ledamot G. F. Hennig

togo år l825 initiativet till upprättandet av ett handelsinstitut i Göteborg. Det nödiga kapi-

talet åstadkoms genom bidrag, tecknade av personer såväl inom som utom handelssocieteten,

varjämte Levgren personligen bestred en större del av anläggningskostnadema. Den 9

september l825 valdes styrelse och beslöts, att läroanstalten omedelbart skulle träda i verk-

samhet, vilket emellertid icke kunde ske förrän den 30 ianuari l826.

År l830 erhöll institutet sitt första offentliga erkännande genom ett anslag å 2.000 rdr bco

ur staden tillkommande tolagsmedel. vilket under ändrad rubrik ännu utgår. År l878 be-

viliade stadsfullmäktige ur Renströmska fonden ett belopp av l25.000 kr. för uppförande

av en egen byggnad åt institutet. Först år l893 lämnade staten understöd åt handelsunder-

visningen. De dåvarande handelsinstituten i Göteborg och Stockholm erhöllo då ett gemen-

samt anslag å l5.000 kr., vilket sedan så småningom ökades. År l9l8 överflyttades de högre

statsunderstödda handelsinstituten från finans- till ecklesiastikdepartementet och erhöllo

officiellt benämningen handelsgynmasier. Göteborgs handelsinstitut uppbär f. n. i egenskap

av statsunderstött handelsgymnasium ordinarie och extra statsbidrag till ett belopp av

l48.000 kr., varjämte det åligger kommunen att »siälv eller genom enskilda donatorer» bidraga

med ett belopp, motsvarande en trediedel av statsanslaget.

Det ständigt ökade elevantalet fordrade alltmera ökat utrymme och år l9l4 kunde insti—

tutet inflytta i en ny, rymlig och tidsenligt utrustad byggnad, till vars uppförande stadsfull—

mäktige bidragit med ett anslag av 245.000 kr. ur Wilh. Röhss' donationsfond.

Göteborgs handelsinstitut består numera av en tvåårig gymasialkurs och en ettårig fack-

kurs för studenter. Den förra hade höstterminen l949 i nio avdelningar 284 elever, därav 67

kvinnliga, den senare i tre avdelningar 97 elever, därav 22 kvinnliga.

institutets angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av rektor samt fem för en

tid av tre år valda ledamöter, av vilka två utses av stadsfullmäktige och tre av handelsföre-

ningens fullmäktige. Dessutom utse stadsfullmäktige och handelsföreningens fullmäktige

likaledes för tre år en suppleant vardera. Dessa korporationer utse jämväl var för sig en

revisor med en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper. Nuva-

rande styrelseledamöter äro valda för perioderna l948—50 och l950—52.

Anslag från staden för läsåret l949—50 utgår med 49.400 kr. Dessutom utgår anslag

för byggnadens underhåll med 6.000 kr.

Stadgar för Göteborgs handelsinstitut, antagna av handelsföreningens fullmäktige den

8 november l906 och av stadsfullmäktige den l4 februari l907 med däri senare beslutade

ändringar.

Ordförande Övriga ledamöter

Hellberg, A r vi &, J. K., Assuransdirektör. Waller. P e r. Skeppsredare. & 88: 34—51.

f.90;led.34—52,0rdf.37—(valdavstadsf.). (Väla av handelsfzs fullm.).

' __ Berlin, Otto Richard, Direktör, f. 80;

Vzce ordforande 37—5l (vara av handelsfzs fullm.).

Nilsson,CarlOlof,Trafikförman, Riksdags- Pettersson, S v e n Arvid. Direktör, f. 86:

man, f. 96; led. 29—37, 38—52, v. Ordf. led. 42—5l, Kassaf. 4l—— (vald av han-

43— (vald av stadsf.). delsfzs fullm.).
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Kalén, H e r h e r t Johannes, F D.,Rektor, Suppleanter
se nedan, självskriven led 4l—. Wennerberg Agn e F L Direktör

Suppleanter f. Ol; 38— (vald av handelsf;'s fullmu)

Hanson, OlOi Henrik Adolf Direktör Lindfeldt, Karl Gösta, Kontorsskrivare
f. 80; 43—5l (vald av handelsfzs fullm.). ( ,

Persson, Gustaf Ebbe G6 t h e, Hyres- 08 49— (vald av stadsf)

assistent f. l7; 44— 50 (vald av stadsf.) Rektor

Revisorer

Kåreby, A x el Edvin Herbert, Aukt. revi- Källén'Sl-Åe få ir t johannes. F' D" ; 93

sor, f. 09; 39— (vald av handelsf:s fullm.). e r

Johansson, Gunnar Edvin, Konduktör, Sex lektorer, en övnmgsiärare, en e.o.

f. 94; 49— (vald av stadsf.). lärare, 30 extraiärare. 
Navigationsskolan i Göteborg

Kvarnberget. Expeditionstid kl. 13—14. Rt 13 01 65.

Om någon sjömansundervisning i Göteborg förekommit före år 1753, då sjömanshuset

härstädes upprättades, är ej bekant. Denna institution fick bl. a. även taga hand om ut-

bildning och examinering av blivande skeppare och styrmån i handelsflottan. Denna

av sjömanshuset inrättade och bekostade skola upphörde med sin verksamhet den l oktober

l84l , då en helt och hållet av staten bekostad navigationsskola inrättades, sedan staden upplåtit

erforderliga hus och byggnader. Tillsynen över Göteborgs navigationsskola utövades av sta-

dens sjömanshusdirektion tills år l866, då särskild direktion för navigationsskolan tillsattes.

Den första byggnaden, vari navigationsskolan inrymdes år l842, var belägen vid Rosen-

lund, men elevantalet ökades under de följande 20aren, så att nya byggnader ansågos erforder-

liga. Skoldirektionens ordförande, brukspatronen James Dickson, erbjöd sig att bekosta

det tillärnade nybygget, och uppfördes en byggnad på Kvarnberget, som togs i bruk den l

oktober l862 av navigationsskolan och där denna fortfarande är inrymd.

Till följd av det nya reglementet för rikets navigationsskolor av den 29 mars l9l2 beslöto

stadsfullmäktige 5 juni l9l3 en vidlyftig om- och tillbyggnad av den Dicksonska skolbygg-

naden. De nya lokalerna blevo färdiga till inflyttning den l juli l9l6.

Navigationsskolans ändamål enligt stadgan för navigationsskolorna i riket av den l9 juni

l93l är »att meddela undervisning för utbildande av fartygs- och maskinbefäl & svenska

handelsfartyg». Skolan omfattar två utbildningslinjer, en nautisk och en maskinteknisk linje,

den förstnämnda för utbildande av sjökaptener. styrmän och skeppare av första klass och

den senare för utbildande av övermaskinister, andre och tredje maskinister. Antalet elever

läsåret l948e49 utgjorde 279, varav å nautiska linjen 97 och å maskintekniska linjen l82.

Hela antalet examina under läsåret utgjorde 272, vari ingå 42 skepparexamina av Zza klass.

Lärarpersonalen utgjordes under samma tid av rektor, sju ordinarie lärare, en e.o. lärare

och l7 timlärare.

Lärokursen i sjökaptens- och styrmansklass, övermaskinist- och andra maskinistklass samt

tredje maskinistklass, därest kursen är aftonkurs, omfattar för vardera klassen ett läsår,

som fördelas i hösttermin och vårtermin. Lärokurserna börja i sjökaptens-, styrmans-,

andre maskinist- och tredje maskinistklass (aftonkurs) den l5 augusti, i övermaskinistklass

den lZ september samt i skepparklass och tredje maskinistklass (dagkurs) den 8 januari. Vår-

terminen börjar den 8 januari och fortgår till tiden för examen. Läsåret skall, oberäknat tiden

för inträdesprövningar och julferiema, omfatta i sjökaptensklass 33 veckor, i styrmansklass 37

veckor, i övermaskinistklass 33 veckor, i andra maskinistklass 37 veckor samt i tredje maski-

nistklass, aftonkurs, omkring 38 veckor. Lärokursen i skepparklass och tredje maskinist-

klass, dagkurs, omfattar en tid av B veckor.
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Enligt & ll6 i ovannämnda stadga skall vid varje navigationsskola finnas en direktion'

bestående av, förutom skolans rektor, fyra eller, om Kungl. Maj:t så prövar lämpligt, sex

ledamöter, av vilka halva antalet, däribland ordföranden, utses av Kungl. Maj:t samt den

andra hälften av stadsfullmäktige i den stad, där skolan är belägen, bland skeppsredare, sjö-

kaptener, maskintekniker eller andra för insikt och erfarenhet å det nautiska eller maskin-

tekniska området kända personer.

Uppdraget att vara direktionsledamot skall omfatta tidsperioder av fyra år i sänder.

Nuvarande ledamöter äro valda för tiden l948—5l.

Stadens anslag för navigationsskolan, inberäknat påförd hyra och underhåll av fastighet,

beräknas för l950 uppgå till 48.500 kr.

Ordförande

Reuterskiöld, Carl l.. e n n a r t, Direktör,

f. 82; led. 32—5l . Ordf. 45— (förordn.

av Kungl. Maj:t).

Vice ordförande

Sörman, R 0 l f Martin johannes, Civil-

ingenjör, Skeppsredare, f. 90; led. 45—5l ,

v. Ordf. —.

Övriga ledamöter

Lundmark, S v e n Einar justus, Hamnkap-

ten, f. 9l ; 37—5l (förordn. av Kungl. Maj:t).

Christiansson, E r i c Theodor, Civilingen-

jör, Direktör, f. 00; led. 45—51, Kassaf.

45— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Blomgren, E r i k johan, Ombudsman.

f. 92; 26)—ål.

Nydell, Sture lvar, F. L., Rektor, se

nedan, självskriven led. 45—.

Andersson, Stig Sune Hjalmar, Över—

maskinist, f. l5; 48—5l.

Rektor

Nydell, S t u re lvar, F. L., f. 9l; 45.

 

 
Socialinstitutet i Göteborg

Södra Vägen IA. Rt ” 22 66.

Då utbildningsmöjligheterna för blivande tjänstemän inom de sociala och kommunal-

kamerala områdena vid socialinstitutet i Stockholm visat sig ej kunna motsvara den starka

tillströmningen av studerande, väcktes förslag om inrättande av ett socialinstitut i Göteborg.

En interimsstyrelse bildades våren l944 under landshövding Malte Jacobssons ordförandeskap,

och denna ingick till Kungl. Maj:t med begäran om statsunderstöd. Samtidigt begärdes även

understöd från stadsfullmäktige i Göteborg och från landstingen i Göteborgs och Bohus län,

Älvsborgs län och Hallands län. Såväl riksdagen som de nämnda kommunala representatio-

nerna anslogo medel för ett socialinstitut i Göteborg, som började sitt första läsår l944.

institutets stadgar äro stadfäste av Kungl. Maj:t den 26 maj l944.

institutet är organiserat på tre linjer: den social-kommunala, den sociala och samhälls-

linjen. De två förstnämnda äro tvååriga och den senare beräknas kräva ett år och tre månader.

inträde som elev kan vinnas av »män och kvinnor. vilka finnas äga tillräcklig underbyggnad

och mogenhet för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vid urvalet av lärjungar bör

hänsyn tagas till såväl boklig bildning som praktisk erfarenhet.»

Elevantalet höstterminen l949 var l90, därav 9l kvinnliga. på sociala linjen ll7, därav

89 kvinnliga, på social—kommunala linjen 56, därav en kvinnlig, pålinjen för samhällskunskap

ll, därav en kvinnlig och på linjen för partiell utbildning sex. Av eleverna utexaminerades

vid höstterminens slut 58, därav 33 kvinnliga, på sociala linjen 40, därav 33 kvinnliga, på

social-kommunala linjen lö och på linjen för samhällskunskap två.

Styrelsembestående av ordföranden. som förordnas av Kungl. Maj:t, samt l4 av olika kor-

porationer valda medlemmar jämte institutets rektor är vald för åren l948—52.

Socialinstitutets räkenskaper granskas årligen av två revisorer, utsedda en av Kungl. Maj:t

och en av Göteborgs stadsfullmäktige.

Stadens anslag till institutet för läsåret l949—50 uppgår till l4.500 kr., från staten erhålles  
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l l6.l00 kr., från Göteborgs och Bohus läns landsting 4.000 kr., från Älvsborgs läns landsting

6.000 kr., från Skaraborgs läns landsting l.000 kr. samt från Hallands läns landsting 3.000 kr.

Även av de kommunala anslagen utgå stipendier.

Ordförande

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; led. 44——, Ordf. 44—,

(förordnad av Kungl. Maj:t).

Vice ordförande

lungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsf:'s

ordf. f. 90; led. 44——5Z, v. Ordf. 44—,

(vald av stadsf.).

Övriga ledamöter

Weibull, Curt Hugo johannes, F. D.,

Professor, f. 86; 44— (vald av högskolan).

Andrén, G e o rg, F. D., Professor, f. 90;

44— (vald av högskolan).

Brännberg, Carl Magnus L:son, Sjuk-

kassedirektör, Mölndal, f. 84; led. 44—,

Kassaf. 48—, (vald av Gbgs och Bohus

läns landsting).

Hårde, e n r y Alexander, Landstings-

direktör, Vänersborg, f. 96; 44— (vald av

Älvsborgs läns landsting).

Andersson, F. r n s t Reinhold, Overlärare,

Stadsf:'s ordf., Halmstad, f. 89; 44—,

(vald av Hallands läns landsting). '

Berggren, A r n e Timar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf., f. 07; 44— (vald av

samverkande bildningsföi'b)

Larsson, 5i x t e n, Forbundsdirektor

Stockholm, f. 05; 44— (vald av styr. f. sv.

landskommunerrias förb).

Ruist, john T h u r e. Overingenjör, f. 95;

44— (vald av sv. arbetsgivareför.).

Wåhlstrand, Robert A r n e, F. D., Docent,

lnstitutets rektor, se nedan, självskriven

led. 46—.

Hansson, Erik G u n n a r, Redaktör, f. lO;

48—52 (vald av stadsf.).

Hermansson, A ! f Harry johannes, Förste

mantalsassistent, Stadsf., f. 04; 48— (vald

av tjänstemännens centralorg.).

Allmänna

Kristensson, Sven 0 s s i a n, Ombudsman,

f. 00; 49— (vald av fackl. centralorg).

Fernholm, Tor, F. l..., Docent, f. 04; 49—,

(vald av handelshögskolan).

Högmark, Hanna Elisabeth (E l l a), D.5. l,

Assistent h. barnavårdsn., f. 05; 49—52,

(vald av stadsfu)

Suppleanter

Molander, A rv i d Ragnar, F. D. Förste

assistent, Stadsf:'s v. ordf., Lysekil, f. 86;

44— (vald av Gbgs och Bohus läns lands-

ting

Nyhogrg,4Gottfrid A g a t o n, Ombudsman,

f. 04:43 (vald av fackl. centralorg)

Hesslén, G—u n n a r August, F. D., Docent,

Lektor, f. 94; 49— (vald av högskolan).

Revisorer

Danielson, Stig, Aukt. revisor, f. l8;

44— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Svensson,Tage, Ombudsman, LOS; 50—,

(vald av stadsfn)

Suppleant

Segrén, T a g e Algot William, Metallar»

betare, f. l8; 50—- (vald av stadsf.).

Rektor

Wåhlstrand, Robert A r n e, F. D., Docent,

f. 03; 46.

Föreståndare för praktiska kursen

Andersson, Karl A r n e Herbert, Pol. mag. ,

D.S. l, l;3 44.

Bitr. föresitåndare för praktiska kursen

Cyrén, M a l i n Birgitta, D. S. l., f. l6; 46.

Föreståndare för expeditionen Andersson, M a g g i e Teresia, f. l9; 49.

läroverken

Enligt l878 års läroverksstadga fingo de då i landet befintliga elementarläroverken namnet

allmänna läroverk. Av sådana elementarläroverk funnos vid denna tid i Göteborg tre, näm-

ligen Göteborgs elementarläroverk (n. v. Hvitfeldtska högre allmänna läroverket), det därur

utbrutna treklassiga elementarläroverket med reallinje (sedermera kompletterat till n. v.

Vasa högre allmänna läroverk) och Majornas femklassiga elementarläroverk (n. v. Majornas

högre allmänna läroverk). År l905 blev det östra femklassiga läroverket (n. v. Östra real-

skolan) färdigbildat. Den sistnämnda skolan erhöll sitt nya namn, Ustra realskolan. i sam-

band med l905 års läroverksstadga. Enligt den nya läroverksreformen av år l928 upp-

rättades ett högre allmänt läroverk för flickor fr. o. m. läsåret l929—30. Läroverket i Majorna

har fr. o. m. höstterminen l938 ombildats till högre allmänt läroverk med gymnasium.
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Vid samtliga Göteborgs allmänna läroverk är biskopen i Göteborgs stift självskriven eforus

och äger i denna egenskap att utse inspektor för de läroverk, där han ej själv fungerar så-

som eforus.

Enligt 5 207 i kungl. stadgan för rikets allmänna läroverk den 29 juni l945 skall vid varje

allmänt läroverk finnas en Iokafstyrelse, bestående av läroverkets rektor, en ledamot som kolle-

giet för fyra år inom sig utser samt fyra andra ledamöter. Av dessa utses, likaledes för fyra år,

en av länsstyrelsen och tre av stadsfullmäktige. därav en representerande målsmännen för

läroverkets lärjungar. För de valda ledamöterna utses därjämte suppleanter.

Lokalstyrelserna, som började sin verksamhet den l juli l929, sakna alla som helst befo-

genheter beträffande lärarepersonalen och ha i främsta rummet att handlägga sådana ären-

den, som sammanhänga med kommunens ekonomiska åtaganden gentemot läroverken, och

skola därvid tillvarataga såväl läroverkens som kommunens intressen. Lokalstyrelserna skola

sålunda fullgöra de funktioner, som förut fullgjorts av de av stadsfullmäktige särskilt utsedda

delegerade för läroverkens byggnadsfonder, ledamöter i terminsavgiftsnämnderna samt exa-

mensvittnen vid realexamen. Ledamöterna i lokalstyrelsema skola närvara vid realexamen, utse

vittnen vid studentexamen och vara närvarande vid årsavslutningen samt utöva den förval-

tande verksamhet, som tillkommer dem. Stadsfullmäktige ha dessutom att utse två revisorer

med suppleanter för att granska förvaltningen av resp. läroverks byggnadsfonder. De nuva-

rande lokalstyrelseledamötema jämte revisorer äro utsedda för tiden t. o. m. den 30 juni l953.

Stadens anslag för samtliga allmänna läroverk, häri inberäknat påförda hyror samt ombygg-

nader och reparationer av fastigheter, hyresersättningar till rektorer samt övriga kostnader,

beräknas för l950 uppgå till 907.9l3 kr. För skidutflykter har dessutom beviljats ett anslag

på 2.000 kr.

Eforus

Giertz, Bo Harald, F. K., tjg. e.o. l'lovpredikant, Biskop, f. 05; 49.

Hvitfeldtska högre allmänna läroverket

Rektorsgatan 2. Rektor träffas å expeditionen alla läsdagar utom tisdagar kl. IZ—IZ30.

Rt 13 0! 93.

. Hvitfeldtska högre allmänna läroverket är den äldsta av inrättningarna för den högre under-

visningen i Göteborg. Redan år l624 hade nämligen General-Stads—Rådet, som magistraten

då benämndes. av Kungl. Maj:t erinrats om att upprätta en s. k. trivialskola. Emellertid

vidtogos inga åtgärder härför förrän år l630, då en viss andel av uppbörden vid stora sjötullen

av Konungen skänktes till en trivialskolas underhåll och uppbyggande av ett skolhus. År

_l640 anhöllo stadens fullmäktige, att ett gymnasium härstädes måtte inrättas. Ett sådant

kom ock så småningom till stånd genom överbyggnad på trivialskolan, men först år l647

blev lektorsuppsättningen fulltalig. Tidigare har man räknat l648 såsom det egentliga stiftelse-

året för Göteborgs Kongl. Gymnasium, då skolan s.å. fått »sina fullkomliga Gymnasii fri-

heter och Privilegier». Undervisningen fortgick vid detta gymnasium under 200 år, till dess

det år l850 sammanslogs med de båda »nederklasserna» till ett gemensamt läroverk, varvid

namnet ändrades till Göteborgs elementarläroverk, som bibehölls till år l878, då det enligt

läroverksstadgan s.å. utbyttes mot högre allmänt läroverk. Fr. o. m. är l882 erhöll läro-

verket benämningen Göteborgs latinläroverk, då läroverkets reallinje borttogs och förlades

till ett särskilt realläroverk. Då läroverket den l juli l939 åter fick reallinje, omändrades

namnet till Lorensbergs högre allmänna läroverk, vilket namn jämlikt Kungl. brev av den

8 mars l940 ändrades till Hvitfeldtska högre allmänna läroverket.

Läroverket hade sina första lokaler i en träbyggnad, belägen på domkyrkoplanen i hörnet
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av Västra Hamn- och Kungsgatorna. Den ersattes med ett på samma tomt uppfört två-

våningshus av sten, där undervisningen meddelades i över l50 år. Gymnasiet flyttade år

l826 in i andra lokaler vid Västra Hamngatan, som snart visade sig vara otillräckliga, varför

ett nytt läroverkshus (den nuvarande Hvitfeldtsskolan) uppfördes och invigdes år l862.

Även denna byggnad blev otillräcklig, och efter många och långa överläggningar anslogo

stadsfullmäktige den 5 juni l9l3 nödiga medel för en ny byggnad, vari läroverket i början av

år l9l9 kunde inflytta. Den nya byggnaden har därefter underkastats vissa förändringar, första

gången år l93l och andra gången år l94l . Sålunda har, främst genom tillbyggnad sistnämnda

år, tillkommit fem nya klassrum, varjämte läroverket försetts med utvidgade lokaler för bio-

logi, kemi och slöjd, mera tidsenliga frukostrum samt nya rum för läkare och lärjungebibliotek.

Läroverket består f. n. dels av fyraårigt och treårigt latingymnasium samt fyraårigt real-

gymnasium, dels av femårig realskola. Höstterminen 1949 utgjorde elevantalet l.034, varav

”4 å det fyraåriga och 76 å det treåriga latingymnasiet, 209 å realgymnasiet och 635 i real-

skolan. Antalet klassavdelningar utgjorde då 34, varav l5 i gymnasiet, l9 i realskolan. Lärar-

personalen utgöres av rektor och ll lektorer, 26 adjunkter, fem eo adjunkter, fyra timlärare

och sex övningslärare, varav en extra.

Till stipendier och understöd åt behövande lärjungar ha under tidernas lopp många stiftelser

inrättats. Särskilt är att nämna Hvitfeldtska stipendiestiftelsen, varigenom fru Margrete Huit-

feldt är l664 testamenterade sina i Bohuslän belägna egendomar till »Hans Kongl. Maj:ts

Academie eller Gymnasio udi Gottenborg». De flesta av dessa egendomar ha under de senaste

åren försålts Och försäljningsmedlen fonderats. Donationernas årliga avkastning utgår dels till

stipendier åt lärjungar å gymnasierna vid Göteborgs läroverk m. fl., dels till universitets» och

högskolestudenter, utgångna från dessa läroverk, dels till andra ändamål.

Staden bidrager till ljus- och vedkassan vid detta läroverk årligen med ett belopp, som

sedan gammalt utgör 275 kr.

Lokalstyrelse

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, Riks agsman, se nedan, självskriven

led. 333—, Ordf. 33—

Wedenmarlt, Sve n Elam, Arkitekt, f. 96;

49—53 (utsedd av K. B..)

Pettersson, Fer Adolf, Mätningsman,

f. 96; 49—53 (vald av stadsfu)

Halling, Olle Lars Gustaf, Fil. stud., f. l6;

49—53 (vald av stadsfn)

Forsberg, Sven lov, Förste kontorist,

f. 06; 48—53 (vald av stadsf. som repr.

f. målsmännen).

Sjögren, Karl Oskar, F. D.. Lektor,

f. 0l; 49—53 (utsedd av kollegiet).

Suppleanter

Sjögren, G6 s t a Olof, ]. Advokat,

,.l l3; 49— 53 (utsedd av K. få).

Rosén, Ester Alice, Fru, f. 97; 49—53,

(vald av stadsf.).

Freeman, Carl Ernst T h e o d or

Komminister, Stadsf., f. 93; 39—53F(vald

av stadsf.).

 

 

Dahlberg, Anders 0 s k a r, Folkskollärare,

f. 92; 45—53 (vald av stadsf. som repr.

f. målsmännen).

Hamdahl, A rvid Gunnar Einar, F. M,

läroverksadjunkt, f. 99; 49—53 (vald av

kollegiet).

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

Hag-den,4Ernst Ragna r, ). K., Advokat,

. 4—7

Svensson, E b e n Gunnar, Butiksförestån-

dare, f. IS; 46—

Suppleanter

Aggrén, S v e n Georg, Civilekonom, f. 24;

Dahlgren, Bengt Adolf Roland, Tull-

vakt, f. lZ; 49—.

Rektor

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D., Riks-

dagsman, f. 88; 33
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Vasa högre allmänna läroverk

Vasagatan 19. Rektorsexpedition läsdagar kl. IZ—IZ,30. Rt 13 26 59.

År l862 avskildes reallinjen vid Göteborgs elementarläroverk (se Hvitfeldtska högre all-

männa läroverket) nästan helt och hållet från latinlinjen. så att läroverket egentligen

utgjorde två fullständiga läroverk. Förslag hos stadsfullmäktige om inrättandet av ett nytt

realläroverk väcktes år l863 men kom dock först 20 år senare till fullbordan. En början till

ett dylikt läroverk var det år l868 inrättade treklassiga läroverk, som fr. o. m. läsåret l880

—-8l successivt erhöll den ena klassen efter den andra, så att mogenhetsexamen första gången

år 1886 där kunde avläggas. Därmed var Göteborgs högre realläroverk färdigbildat. Från

och med läsåret l939—40 upprättades även en latinlinje vid läroverket, vars namn i samband

härmed ändrades till Vasa högre allmänna läroverk i Göteborg.

Ovannämnda treklassiga läroverk inrymdes till att börja med i f. d. navigationsskolan

vid Rosenlund, men år l879 blev det nödvändigt att förhyra nya skollokaler, som erhöllos

i manbyggnaden å Kristinelund. Under två läsår fortgick undervisningen på dessa tvenne

skilda platser. Efter att år l88l ha förflyttat sin undervisning till en byggnad i hörnet av

Kristinelunds- och Lorensbergsgatorna och efter år l883 som annex till denna använt sig

av en provisorisk envånings träbyggnad utmed Södra vägen, inflyttade läroverket är l886 i

sin nuvarande byggnad vid Vasagatan mellan Karl Gustafs- och Erik Dahlbergsgatorna.

År l9l3 blev detta nya hus utvidgat genom en betydlig till- och påbyggnad, och år l942

utökades genom ombyggnad antalet lärosalar, varjämte nya utrymmen togos i anspråk för

frukostrum, bibliotek samt de geografiska och biologiska institutionerna.

Läroverket består av realgymnasium med såväl fyraårig som treårig linje, latingymnasium

med fyraårig linje samt realskola med femårig linje. Elevantalet utgjorde höstterminen l949

908, varav i det fyraåriga latingymnasiet HD, i det fyraåriga realgymnasiet l6l, i det treåriga

realgymnasiet 67 och i den femåriga realskolan 578. Antalet klassavdelningar utgjorde vid sam-

ma tid i det fyraåriga latingymnasiet fyra,i det fyraåriga realgymnasiet åtta, i det treåriga real-

gymnasiet tre och i den femåriga realskolan l7. Undervisningen handhaves förutom av rektor

av fem lektorer, 20 adjunkter, åtta eo adjunkter, tre extra adjunkter, fyra timlärare och sex öv-

ningslärare.

Lundqvist, E r i k Gustaf August. Kassör,

f. ll; 47—53 (vald av stadsf.).

Grönvall, Nils Johan, Brandchef, f. 97;

45—53 (vald av stadsf. som repr. f. måls-

männen).

Ottosson, ) o s ef, T. 0. F. K., Läroverks-

adjunkt, f. 9l; 49—53 (utsedd av kollegiet).

Revisorer för byggnadsfonden

Lokalstyrelse

Sefve, Sven 1 v a r, F. D., Rektor, se nedan,

självskriven led. 28—, Ord]. 37—.

Hammar, Adolf M a r t i n, ]. K., Rådman,

f. 96; led. 33—53, 1). Ordf. 37— (utsedd

av K. B.).

Bengtsson, A l g 0 tjulius Valfrid, Snickare,

f. 84; 35—53 (vald av stadsf.).

Tobiason, Oscar A l b e r t, Byggmästare,

f. 84; 37—53 (vald av stadsf.).

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Musik-

direktör, f. 96; 45—53 (vald av stadsf.

som repr. f. målsmännen).

Löfgren, Karl R u d 0 l f, F. M., Läroverks-

adjunkt, f. 00; 49—53 (utsedd av kollegiet).

Suppleanter

Parkfelt, Nils, ). K., Rådman, f. 93;

37—53 (utsedd av K. B.).

Petersson, Knut o r g a n, Reparatör,

f. 90; 35—53 (vald av stadsf.).  

(valda av stadsfullmäktige)

Bergqvist, Nils August, Spårvagnskon-

duktör, f. 00; 47—.

Attfors, N i l s Gustav, Murare, f. 05; 48—.

Suppleanter

Johnson, Karl Gustaf G u n n a r. Pro-

kurist, f. 04; 5-—.

Frostenson, Pontus R 0 b e r t Manasse,

Lokförare, f. 92; 48—.

Rektor

Sefve, Sven l v a r, F. D., f. 86; 28.
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Högre allmänna läroverket i Majorna i Göteborg

Allmänna vägen 36. Rektorsexpedr'tion läsdagar kl. 11,45—IZJ5. Rt 14 48 89.

Skolan började sin verksamhet är 1862 med två klasser och 75 lärjungar. För varje år

ökades elevantalet, och år l866 blev läroverket femklassigt. Efter att enligt läroverksstadgan

av år l905 hava övergått till sexklassig realskola med namnet Västra realskolan blev skolan

i och med läroverksstadgan av år l928 åter femklassig. Sedan l93l finnes även en fyraårig

realskolelinje. Enligt beslut av l937 års riksdag har läroverket fr. o. m. läsåret l938—39

omvandlats till högre allmänt läroverk. varvid namnet ändrades till Högre allmänna läro-

verket (' Majorna (' GötebOrg. Läroverket omfattar nu 5-årig och 4-årig realskola samt 4-årigt

latingymnasium och 3-årigt realgymnasium.

Fr. o. m. läsåret l942—l943 äga kvinnliga lärjungar tillträde till gymnasiet.

Under de första åren använde sig skolan av förhyrda lokaler men fick år l865 eget hem

å tomten nr litt. A i Majornas tredje rote. Trots flera utvidgningar ävensom nybyggnader

blevo skollokalerna otillräckliga, varför stadsfullmäktige beslöto inköpa ny skoltomt. Ny-

byggnaden på denna tomt, som utgöres av det kvarter, som begränsas av Allmänna vägen,

Lotsgatan, Carl Johans torg och Styrmansgatan, invigdes år l895. Under läsåren l938—4l

har läroverksbyggnaden genomgått en omfattande till- och ombyggnad.

Elevantalet utgjorde höstterminen l949 889, varav i realskolan 699 och i gymnasiet l90.

Antalet gossar var 8l7 och flickor 72. Antalet klassavdelningar var då 3l, varav 23 ireal-

skolan och åtta i gymnasiet.

Undervisningen handhaves av rektor, sex lektorer, l9 adjunkter, sex eo adjunkter, fyra extra

adjunkter, tre timlärare, fyra övningslärare, en eo övningslärare samt tre extra lärare i övnings-

amnen.

Lokalstyrelse

ldeforss, l-l j a l m a r Emanuel, F. D., Rek-

tor, se nedan, självskriven led. 39—, Ordf.

Holnicjuist, Jarl Leopold, ]. K., Magi-
?åratåsiekreterare, f. 87; 35—53 (utsedd av

Henriques, M ä r t e n Ragnar, ). K., Ad-

vokat, f. 86; led. 29—53, 1). Ord . 35—,

(vald av stadsf.).

Lundqvist, Er i k Gustaf August, Kassör,

f. l |; 47—53 (vald av stadsf.).

Holgén, Carl William A l r i k, Folkskol-

lärare, f. 99; 45—53 (vald av stadsf. som

repr. f. målsmännen).

Pehrson, P o n t n 5, F. M., Läroverks-

adjunkt, f. 9l; 47—5l (utsedd av kollegiet).

Suppleanter

Mellander, Carl Ein a r Nathanael. ]. K.,

Advokat, f. 87; 35——53 (utsedd av K. B.).

Grankvist, Karl Adolf, Posttjänsteman,

f. 84; 33—53 (vald av stadsf.).  

Carlsson, Johan Magnus T h 0 r w a l cl,

Byggmästare, f. 88; 33—53 (vald av stadsf.).

Linderoth, Gustaf Alfred (F red), Folk—

skollärare, f. Ol; 45—53 (vald av stadsf.

som repr. f. målsmännen).

Wistrand, E r i k Karl Hilding, F.D., Docent,

Lektor, f. 07; 40——5l (utsedd av kollegiet).

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

Magnuson, G 6 s t a Arne, Skeppsfurne-

rare, f. 04; 47—.

Carlssons,—Carl Olof G 6 t h e, Verkmästare,

Suppleanter

Christofferson, E l s a Andréa, Modist,

f. 92; 45—.

Nordström, G n s t a v Elof Verner, lngen-

jör, f. l4; 47—.

Rektor

ldgåorss, H ja l m a r Emanuel, F. D., f. 91;

Högre allmänna läroverket för flickor

Lindbergsgatan !. Rektorsexpedition läsdagar kl. ] 1,40—12,10. Rt 16 56 07.

l samband med omorganisationen av det högre skolväsendet l927 beslöt riksdagen, att

i Göteborg skulle upprättas ett högre allmänt läroverk för flickor, omfattande en fyrklassig

realskola och ett treårigt real- och latingymnasium, under villkor att kommunen åtoge sig
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' att tillhandahålla erforderliga undervisningslokaler jämte inredning och möbelutmstning

ävensom bostad eller hyresersättning åt rektor. Sedan en av stadsfullmäktige tillsatt be-

redning utrett frågan, beslöto stadsfullmäktige den l4 juni l928 att i infordrat yttrande till

konungens befallningshavande förklara staden beredd att uppfylla dessa villkor. varefter

läroverkets verksamhet började med höstterminen l929. Läroverkets lokaler voro under de

första läsåren förlagda dels till arbetarinstitutet (Magasinsgatan 23), dels till Sociala huset

(två salar från och med höstterminen l930), f. d. Lundénska privatskolans lokaler (sju rum

fr. o. m. höstterminen l93l) och Sigrid Rudebecks skola (fyra rum m. m.). Fr. o. m. höst-

terminen l934 förhyrdes också i K. F. U. M.s hus åtskilliga lokaler.

Den l3 november l930 beslöto stadsfullmäktige att inom sjätte kvarteret Blåmesen i _lo-

hanneberg för en beräknad utgift av 9l0.000 kr. låta uppföra byggnad för läroverket, enligt

ritning av arkitekten R. O. Swensson. Emellertid befanns den planerade byggnaden otill-

räcklig för att fylla de behov, som uppstått genom inrättandet av ytterligare både en parallell-

linje på realskolan och en på gymnasiet. Efter förnyad utredning beslöto därför stadsfullmäk-

tige den l5 september l932 (med upphävande av sitt tidigare beslut) att inom 24 kvarteret

Tullgarn i stadsdelen Lorensberg för en beräknad kostnad av l.l70.000 kr. låta uppföra bygg-

nad för läroverket enligt nya ritningar av arkitekten R. O. Swensson. Höstterminen l935

inflyttade läroverket i denna nybyggnad, som invigdes den l4 november samma år.

F. n. består läroverket av fyraårig realskola, treårigt gymnasium med latin- och reallinje

samt fyraårigt latingymnasium Efter framställning från stadsfullmäktige ha inrättats två

parallellavdelningar av klass l —4. Det treåriga latingymnasiet har likaledes haft två parallell-

avdelningar, av vilka dock den ena successivt ersatts av den fyraåriga linjen. Denna har från

och med början av höstterminen l945 två parallellavdelningar. Från och med början av hösb

terminen l948 har klass l4 tre parallellavdelningar. Antalet klassavdelningar är nu K) i

realskolan och l4 på gymnasiet eller inalles 24.

Lärjungeantalet utgjorde höstterminen l949 659, varav 32l lärjungar tillhöra realskolan

och 338 gymnasiet. Undervisningen handhaves av rektor, nio lektorer, l7 adjunkter, tre

eo adjunkter, en ämneslärarinna, en eo ämneslärarinna samt fem övningslärare.

Lokalstyrelse lensen, Signe Kristina (S tina), Fru, f. 96;
 

Wallén, Nils E r i k Gustav, F. D. Rektor.

se nedan. självskrivenled. 42", Ordf. 42—.

Bergqvist, G n s t 3 f Adolf, ). K, Rådman,

f. 88: 39—53 (utsedd av K. B).

Hellers, Hedvig Aurora Josefina, Fru,

f. 9l; 38—53 (vald av stadsf.).

Lindblom, Margarete (M e t t e), Fru, f. 23;

49—53 (vald av stadsf.).

von Friesen, Ruth (Gulli), Fru, f. 04;

49—53 (vald av stadsf. som repr. f. måls-

männen).

Norberg, E ri k, F. l..., Läroverksadjunkt,

f. 94; led. 35—53, Sekr. 35— (utsedd av

kollegiet).

Suppleanter

Kylberg, Märta Paulina. Förestånda-

rinna f. skolköksseminariet. Fru, f. 02;

39—53 (utsedd av K. B.).

Teiffel, H e n n i n g Walentin. Spårvagns-

förare, f. 88; 38—53 (vald av stadsf.).  

l—53 (vald av stadsf.)

Brodin, Carl Olof T 0 r s t e n, M.

Frakt. läkare.f. 93; 49—53 (vald av_ stadsf.LI).

Blomstrand, lngrid Severina, Ämneslä-

rarinna, f. 95; 46—50 (utsedd av kollegiet).

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

Bréerggntår,Karl E r i k, Byggnadsingenjör,

Öberg, G u s t a f Adolf, Metallarbetare,

f. 98; 49—

Suppleanter

Samuelsson, El s a lngeborg, Folkskol-

lärarinna. ,46—_.

Lundin, johan D a v i d, Tulluppsynings—

man, f. 09; 49—.

Rektor

Wallén, Nils Erik Gustav, F. D., f. 9l;

(34) 42.
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Östra realskolan '

Stampgatan 13. Rektorsexpeditr'on läsdagar kl. [E'—12,30. Rt 151286.

Då på l890-talet ofta ett stort antal barn, som godkänts vid inträdesprövningarna, av brist

på utrymme ej kunnat vinna inträde vid stadens allmänna läroverk, beslöto stadsfullmäktige att

hos Kungl. Maj:t anhålla om upprättande av ett nytt i stadens östra del förlagt läroverk.

Först år l902 antogs av riksdagen den med anledning härav avlämnade kungl. propositionen,

och i kungl. brev av den 9 maj s. å. anbefalldes upprättande av ett nytt femklassigt läroverk,

som ock började sin verksamhet höstterminen l902 med de tre lägsta klasserna. Efter hand

tillkommo de två övriga klasserna och läsåret l904—05 var Östra femklassiga läroverket full-

ständigt färdigt. År l905 utkom den nya läroverksstadgan och enligt denna övergick läro-

verket att bliva en sexklassig realskola med namnet Göteborgs östra realskola. Enligt l928

års läroverksstadga har läroverket tre fem-åriga och två fyra-åriga realskolelinjer.

Läroverkets första lokaler voro inredda i stadens f. d. försörjningshus vid Drottningtorget

(där posthuset nu ligger), men sedan stadsfullmäktige bestämt tomt och anslagit medel till

ny skolbyggnad; påbörjades arbetet härmed 1904, och på hösten l905 inflyttade läroverketi

sitt nya hem, som upptager kvarteret mellan Alingsås-, Bält-, Stamp- och Norra Ågatorna.

Lärjungeantalet höstterminen l949 utgjorde 693 och antalet klassavdelningar 22. Under-

visningen handhaves av rektor, 20 adjunkter, tre extra lärare och sex övningslärare.

Inspektof Nordgl'i, Maria (M a(l a) Wilhelmina, Fru,

Grillerstam, K n ut ;Arvid, Kyrkoherde, 8295'.C337'n533 (Våld afV åtagit-lki k

e ge, r & vr u ions om-

95 49 (utsedd av e ONS) missarie, f. 82; 45—53 (vald av stadsf.).

Lokalstyrelse . Lindström, Eri k Yngve, Ombudsman,

Hennix, Gu n nar Noak, T. K., f. 97; 45—53 (vald av stadsf. som repr.

Rektor. se nedan, självskriven led.F38—, f. målsmännen).

Ordf. 38—.

Ljungblom, Johan 0 s k a r, Målaremästare,

f. 89; 4l—53 (utsedd av K. B.

ånnérus,Th u re Ragnar, F.M.. Läroverks-

adjunkt, f. 90; 45—53 (utsedd av kollegiet).

Revisorer för byggnadsfonden

 
Femberg, Ego n lsidor Trafikförman, (valda av stadsfullm kti_ __ se)

23173?;ed 37 53 :) Ordf 45 (vald av Högberg, Anna M a r g a Fe t a. Kansli-

Carlsson,5]ohan l-l; a l rn a r, Byggmästare,

f. l0;45—53 (vald av stadsf.).

Nordén, Ernst B e rt il, Förste reparatör,

f. lZ; 49—53 (vald av stadsf. som repr.

f. målsmännen).

Larsson, F.1 n a r Walentin, F. M., Läro-

verksadjunkt, .9l; 45—53 (utsedd av

kollegiet).

Suppleanter

Karlström, A d 0 1 f Rupert Magnus, Civil-

ingenjör, f. 89; lll—53 (utsedd av K. B..)  

biträde, Fru, f. l8; 46—.

Frostenson, Pontus Robert Manasse,

Lokförare,f 92; 47—.

Suppleanter

Artåliro, l n g e Torsten, Ombudsman, f. l6;

4

Johansson, K u rt Axel Esbjörn, Färgeri-

arbetare, f. 08; 49—.

Rektor

Hennix, Gunnar Noak, T. 0. F. K.

f.87; (35) 38.

 
Göteborgs gymnasium för flickor

(A.-B. Sigrid Rudebecks skola)

Erik Dahlbergsgatan I . Expeditionstid kl. 1130—12. Rt B 88 49.

Gymnasiet grundades år 1903 av fröken Sigrid Rudebeck och studierektorn pastor Anders

Holkers och var till den l januari l946 förenat med Sigrid Rudebecks skola. Sedan år l907

har gymnasiet rätt att anställa studentexamen.

Skolans verksamhet och fastigheter övertogos år l904 av ett aktiebolag, som utser leda-

möter i den för skolan tillsatta styrelsen. Skolstyrelsen består f.n. av fem ledamöter
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och tre suppleanter. 'Ordföranden och två av ledamöterna utses av bolagsstyrelsen och en

ledamot av lärarkollegiet. Gymnasiets rektor är självskriven ledamot. För granskning av räken-

skaperna utse stadsfullmäktige en revisor och en suppleant.

Gymnasiet, som år treårigt och byggt på flickskolans näst sista klass eller realexamen,

omfattar såväl latin- som realgymnasium. Elevantalet under höstterminen l949 uppgick

till l29. varav 85 i latinlinjen och 44 i reallinjen. Antalet klassavdelningar var under samma

tid sex, tre i vardera linjen.

Anslag från staden exkl. dyrtids- och kristillägg för läsåret l949—50 utgjorde 4.394 kr.

Inspektor

Block, A n d e r s Benjamin. T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; 35 (förordnad av kungl.

skolöverstyr)

Bolagsstyrelse

Walli, C u s t a f Pontus, T. l..., f. d. Rektor,

f. 77; led. 3l)—, Ordf. 3l—.

Lindqvist, A x el Martin, F. D., Professor,

f. 82; led. 39—, v. Ordf. 43—.

Eklund, Fred rik, f. d. Förste telegrah

kontrollör, f. 68; 3l—.

Sjögren, Folke Olof Waldemar, ]. K.,

Advokat, f. 85: 43—.

Fr4ä3ndberg, Daniel (D a n), ingenjör, f. 9l;

Suppleanter

Ehrnberg, H U l d a, f. d. Rektor, f. 85; 30—.

Bergmann, Olga Lovisa, F. L., Rektor,

Fru (se nedan) suppl. 45—, Sekr. 45—.

Skolstyrelse

Walli, G u s t & f Pontus. T. L., f. d. Rektor,

f. 77; led. 3l—, Ordf. 3l—.

Lindqvist, A x el Martin, F. D., Professor,

f. 82; led. 39—, v. Ordf. 45—.

Sjögren, F 0 l k e Olof Waldemar, ). K.,

Advokat, f. 85; 43—.  

Bergmann, 0 i g a Lovisa, F. L., Rektor,

Fru, se nedan, självskriven led. 35—, Sekr.

4 .

Genell, Hedvig Karin Hillevi, F. M.,

Fru, f. 08; 49— (utsedd av kollegiet).

Suppleanter

Ehrnberg, H u [ d a, f. d. Rektor, f. 85; 45—.

Sundblad, G u r i i Wilhelmina, Rektor,

f. 93; 48—.

En vakant.

Revisor

Ångerås, johan s t e n, tf. Byråassrstent,

f. l l; 47— (vald av stadsf.).

Suppleant

Eriksson, A n n a Lis a Maria, Fru, f. l4;

47— (vald av stadsf.).

Rektor

Beggmann, 0 l g a Lovisa, F. L., Fru, f. 85;

Kassaförualtare

Rinman, K nut Hjalmar, Kamrer, f. 85;

Läkare

Bauer, Hilda Maria Amalia Elisabeth,

M. i..., Frakt. läkare, Fru, f. lO; 47.

 Göteborgs högre samskola

Vasagatan ! samt förberedande skolan Föreningsgatan lZ. Expeditionstid kl. ! 1,45—12J5.

Rt 112743, 13 50 06, 13 54 06, förberedande skolan ”2741.

Göteborgs högre samskola bildades år l90l på initiativ av dåvarande lektorn ?. G. Laurin

med syfte att inom skolundervisningens och barnuppfostrans värld söka utföra ett som nödigt

ansett reformarbete. Den skulle således bli en provskola för nyare pedagogiska idéer på

undervisningens olika områden, framför allt religionsundervisningens, men även vid det

praktiska arbetet skulle läggas särskilt stor vikt.

Skolan äges av ett aktiebolag, som utser styrelse för vården om skolans angelägenheter,

bestående av åtta ledamöter samt två suppleanter. Dessutom utse stadsfullmäktige en revisor

med suppleant för granskning av styrelsens räkenskaper.

Samskolans organisation är f. n. följande: en småbamsavdelning, förberedande avdelning

med fyra årsklasser, femklassig mellanskola, sjätte och sjunde klass för flickor, fyraårigt

gymnasium med såväl latin- som reallinje. Avgångsbetyg från skolans sjunde klass medför
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normalskolekompetens från och med år l9l0. Gymnasiet har dimissionsrätt; studentexamen

avlades där första gången vårterminen l905. lnspektor förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Elevantalet under höstterminen l949 utgjorde sammanlagt 538, varav i småbarnsavdel-

ningen och förberedande avdelningen l39 (64 gossar och 75 flickor) fördelade på sex avdel-

ningar, i mellanskolan 2l8 (98 gossar och lZO flickor) fördelade på lll avdelningar, i sjätte

och sjunde klass 27 flickor och i gymnasiet l54 (7l gossar och 83 flickor) fördelade på åtta av-

delningar. Lärarpersonalen under samma tid uppgick till 56.

Anslag från staden för läsåret l949—50 utgick i form av dyrtids— och kristillägg.

lnspektor

Boöthius, Carl Axel, F. D., Professor,

f. 89; 35 (förordnad av kungl. skolöver-

styr.).

Styrelse

Söderlxjelm, Lars H e n nin g, F. D., Rc-

daktör, f. 88; led. 38—, Ordf. 44——.

Holmberg, john Erik, F. D., Docent,

Rektor (se nedan) led. 4l——,' Sekr. 4l—.

Boström, Br i t a, F. M, bitr. Förestånda-

rinna, f l—

Mellgren, gillen Gunhild (G ull), Fru,

f. 05; 44——.

Mannheimer, Henrik, Direktör, f. 96;

Blume-Westerberg, G e r d Elisabeth,

M. L., Frakt. läkare, f. 06; 47—.

Holmberg, E r n st, Bankdirektör, f. 96;

47—.

Lindberg, B e n gt Jacob, M. D, Docent,

Overläkare, f. 04; 47—.

Suppleanter

Mannheirner,N ils, ]. K. Ombudsman,

f. 99; 46—.

Ek, ingrid. Fru, f. 03; 46—.  

Revisorer

Lidberg, Karl Pontus 5 v e n, ]. K., Läns-

assessor, f. Ol; 42— (utsedd av kungl. skol-

överstyr.).

Lega, R ol f Philip, ). K., Advokat, f. lO;

Ekman, C l a e 5 Emil Percival,

Direktör, f. 98; 48—.

Korsell, Birgitta ( B i r g i t) Elvira, Fröken,

f ll; 47— (vald av stadsf.).

Konsul,

Suppleanter

Sätherström,john H e n r y, Avläsare, f. H);

47— (vald av stadsf.).

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, ). K., Dispaschör,

Stadsf., f. 05; 48—.

Rektor

Holmberg, John Erik, F. D.. Docent,

f. 07; 4l.

Läkare

Faxén, N i l s. M. D.. Överläkare, f. 97; 37.

Göteborgs arbetarinstitut

Huvudlokal Magasinsgatan 23. Föreståndaren träffas förelåsningskvällar kl. 19—20. R! 1352 93

eller 2629 79. Filialer Kungsladugårdsskolan vid Birger jarlsgatan, Redbergsskolan vid Orngatan,

högre allmänna läroverket i Majorna vid Carl ]ohans torg och Kålltorpsskolan vid Intagsgatan.

Göteborgs arbetarinstitut stiftades år l883 av skomakaren Nils Fryckholm, ingenjören

James Keiller, grosshandlanden julius Lindström, målaren A. ). Lundström, smedmästaren

O. Pettersson, tullvaktmästaren _l. F. Sandbäck, fil. doktorn, sedermera professorn Karl

Warburg, professorn Aug. Wijkander och löjtnanten E. 0. Wawrinsky.

institutet har till syfte att ”bereda tillfälle till inhämtande av allmännyttiga kunskaper

och avser närmast att bibringa kroppsarbetarna kännedom om naturens och andens före-

teelser och deras lagen). Egentlig yrkesundervisning faller utom dess verksamhet. Under—

visning meddelas genom föreläsningskurser av den art, att de kunna uppfattas av åhörare

med vanlig folkskolebildning. Jämte dessa kurser hållas även enstaka allmänfattliga före-

drag och elementarkurser i olika ämnen. Verksamheten pågår under september—april

med några veckors uppehåll under julen. Föreläsningar och kurser äga rum om kvällarna,

de förra alla veckodagar utom fredagar och lördagar, i filialerna blott söndagar.
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Förvaltningen omhänderhaves av en styrelse av nio ledamöter, vilka samtliga fr.o.m. l932 år-

ligen utses av stadsfullmäktige. Därjämte utse stadsfullmäktige tvä revisorer och två suppleanter.

institutets fonder uppgå _f. n. till omkring 60.000 kr.

Anslag av staden för höstterminen l949 och året l950 utgår med l20.000 kr., varav 32,000 kr.

anvisats till parkkonsertema l950 och l9.500 kr. till folkkonserterna hösten l949 och året l950.

Inspektor

Hellberg, A r v i d, ]. K., Assuransdirektör,

f. 90; 4l— (förordnad av kungl. skolöver-

styr.).

Styrelse

Iansson, Gustaf W a l d e m a r, Överlärare,

f. 95; led. 35—, Ord]. 49—.

Boötbius, Carl A x e l, F. D.,

f. 89; led. 36—, v. Ordf. 39—.

Hagvall, H e n ry Ture Bruno, Förman,

f 09- 40—

Professor,

Haixssdn, Arina Elin Thyra, Sjukvårds-

biträde, f. 00; 45—-.

Hagsson, Erik G u n n a r, Redaktör, f. lO;

Danvik, Sven Axel Gunnar, Fil. stud.,

journalist, f. l9; 46—. F D

Fredén, Nils G u s t af Tsin Mei.

Docent, Lektor, f. 98; 47—

Freeman,CarlEirnstTheodor, F. K.,

Ericson, Eric Martin, Grosshandlare,

f. l0; 50—

Suppleanter

Blomqvist, Valter Fredrik lsidor, Sta-

tionskarl, f. l4; 49—.

Wångersjö, Fo l k e Lennart, Spårvagns-

konduktör, f. ll; Stl—.

Föreståndare och sekreterare

Stjernström, Valter Holger Fredrik,

Redaktör, f. 07; 46.

Bildförevisare

Eriksson, Gustaf Hilmer, Elektriker,

f. 90; 36.

Wahlström, Gustaf Martin, f. 0l; 38.

Gustafsson, Sigrid Axelina, f. 08; 48.

Vaktmästare

 
Komminister, Stadsf., f. 93; 47—. t 1 E 1 f ' , (_ 94. 32,

Åndreason, Carl v a 1 t e r, Folkskollärare, s 2152,01,52?" ” Mm” '

f. ll; 49—. Fredrikson, Fritz Hjalmar, f. 96; 36,

Revisorer Kungsladugårdsskolan.

Dagh, S v e n Fritz Ragnar, Metallarbetare, Johansson, 5 v e n Anatolius, f. 95; 37.

f. l8; 48—. Rcdbergsgården.

Folkkonserterna

Ordföranden, professor Aug. Wijkander och övriga ledamöter i Göteborgs arbetar-

instituts styrelse togo år l894 initiativ till Göteborgs arbetarinstituts folkkonserter genom

ett upprop till arbetarevänner och musikvänner i Göteborg att bilda en musikfond. av

vilken ränteavkastningen skulle användas för anordnande av s. k. folkkonserter. Bidragen

till följd .av detta upprop voro så betydande, att styrelsen beslöt att under våren l895

anordna fem folkkonserter. För musikaftnarnas anordnande tillsattes av styrelsen en

kommitté, och en sådan fungerar alltjämt.

Folkkonsertemas antal uppgick december l949 till l.256. l medeltal hava 2l konserter givits

årligen. De anordnas numera i kommunala mellanskolan, i konserthuset och i högre all-

männa läroverket i Majorna. lnträdesavgiften, som från början var bestämd till högst 25

öre. utgör f. n. 60 öre per person och konsert med rätt för styrelsen att i särskilda fall höja

avgiften, dock icke över en krona. Vid anordnande av konsert med musikfilm får dessutom

särskild filmavgift upptagas med 25 öre per person.

Folkkonsertkommittén har fr. o. m. l949 på uppdrag av arbetarinstitutets styrelse över-

tagit skötseln av parkkonsertverksamheten i Göteborg.

Anslag av staden gemensamt med Göteborgs arbetarinstitut (se ovan).
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Ledamöter

Hagwall, Henry Ture Bruno, Förman,

f 09; led. 40— ,Orolf. 49—.

Höglund, E r i k Georg, Boktryckare, f. 94;

led. 36—, v. Ordf 44—.

Bergman, Arvid Mauritz Gösta, ln-

kasserare,f. 86; 32—

Ahlberg, T 0 r s t e n Vincent, Tonsättare,

Gyllencreutz-Fermaeus, Si g rid Adele

Aimee, Fianist, Fru, f. 86;

Jansson, Gustaf Waldemar. Overlärare,

(se ovan) 39—.

Pineus,Kaj LudvigArboJ. K., Dispaschör,

Stadsf., f. 05; 40—.

Stjernström, Valt er Holger Fredrik,

Redaktör, f. 07; led. 46—, Sekr. 46—.

Ljungberg, Gustav Ku rt, Folkskollärare,

 

Redaktör, f. 00; 34—. f. l0; 47—.

Arbetarnes bildningsförbunds lokalavdelning i Göteborg

Studiehem Pustervtksgatan 15. Öppet kl. 10—14 och 17—20. Rt H 74 85, l3 48 18.

År l9l2 bildades arbetames bildningsförbund (ABF), som har till syfte att organisera

biblioteks-, föreläsnings- och studiecirkelverksamhet, att förmedla statens anslag till denna

samt att över huvud taget skapa ett organisatoriskt underlag för det frivilliga studiearbetet

inom arbetareorganisationerna i vårt land.

Till ABF äro anslutna fackliga, politiska, kooperativa och kulturella riksorganisationer

inom svensk arbetarrörelse jämte nykterhetsorden Verdandi med tillsammans 2.9l3.l4l

medlemmar. Verksamheten ledes av ett representantskap, som väljes av de anslutna organisatio-

nerna. Centralbyrån är förlagd till Stockholm.

ABF:s lokalavdelning i Göteborg är en sammanslutning av sådana organisationer,

vilkas huvudorganisationer äro anslutna till arbetarnes bildningsförbund. Under arbets-

året l948—49 voro anslutna l9l föreningar med sammanlagt 86.783 medlemmar. Var och

en av de anslutna organisationerna betalar ett årligt bidrag av 35 öre för hel- och 25 öre för

halvbetalande medlem.

Lokalavdelningens verksamhet handhaves av en styrelse på sju personer jämte tre supp»

lcanter, som väljas av ombud från anslutna organisationer. Styrelsen har i uppdrag att för-

valta Göteborgs arbetarebibliotek (AB F:s bibliotek nr 24), att handhava föreläsnings-

verksamheten att organisera kurser och studiecirklar samt att stödja även övriga grenar av

frivilligt studiearbete och annan kulturell verksamhet. Biblioteket omfattade vid slutet av

arbetsåret l948—49 l3.550 band, i stor utsträckning bestående av social, ekonomisk och fack-

lig litteratur.

Föreläsningsverksamlieten organiseras i samarbete med föreningen Göteborgs arbetares

folkhögskola, vilken bildades år l920 på initiativ av lokalavdelningen, som även utser två

medlemmar i folkhögskolans styrelse. Lokalavdelningens styrelse förmedlar emellertid

själv föreläsningar i direkt anslutning till cirklarnas arbetsuppgifter, varjämte den anordnar

studieledarekurser och s. k. föreläsningscirklar. Fr. o. rn. vårterminen l928 ha även anord-

nats unr'versitetscirklar i samarbete med Göteborgs högskola och Göteborgs arbetarinstitut

samt med en av högskolans eller handelshögskolans professorer som ledare. Under arbetsåret

l948—49 funnos inom lokalavdelningen 833 studiecirklar med tillsammans ll.8l5 deltagare.

År l926 upprättades ABF:s studiehem vid Pusterviksgatan l5 med lokaler för bibliotek

och expedition samt med l l studiecirkelslokaler. Den största delen av verksamheten försiggår

numera i skollokaler. Stadsfullmäktige utse en revisor jämte suppleant.

Anslag: För arbetsåret l9l9—20 fick lokalavdelningen sitt första anslag från stadsfull-

mäktige på 3.000 kr. För arbetsåret l949—50 utgår stadsfullmäktiges anslag med 42.580 kr.

Styrelse Lnnåstejdå,Gunn ar Hugo, Murare (se

ne an

Winqvist, Nils Au ust Filip, Expeditör, Tobiasson-Thorén, Ni ls, Spårvagnskon-

f. ll; led. 48—, rclf. 48—. duktör,f. 85; led 3l)—, Kassaf. 3l)—.
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Ryberg, A l m a josefina, Föreståndarinna,

Fransson,

f. 07; 46—

]ansson, Augusta M a r g a r e t a, D.S.l.

Barninspektris, Fru, f. 13; 48—.

Jonasson, 10 h n Alfred Emanuel, Metall-

arbetare, f. 99; 49—.

urén F. v a l d, Folkskollärare,

Suppleanter

Engvall, l'lenry Ture Bruno, Förman,

f. 09; 37—.

Wångersjö, Folke Lennart, Spårvagns-

konduktör, f. ll; 48—.

Lazäson, Knut T a g e, Ombudsman, f. 22;  

Revisorer

Agerström, F. l 0 f Rupert, Kontorist, f. 86;

40— (utsedd av lokalavd.).

Bergström, Olof l'l e r h e r t, Modell-

snickare, f. 0l; 48— (utsedd av lokalavd.).

Segre'n, Ta ge Algot William, Metallar-

betare, f. l8; 49— (vald av stadsf.).

Suppleant

Iemsand, E r i e Vilhelm, Förrådsarbetare,

f. 05; 49— (vald av stadsf.).

Instruktör för cirklarna

Nilsson, Karl V i l go t, f. 08; 45.

Instruktör för ungdomsverksamheten

Andréasson, l.. a r s Algot, f. 28; 47.

Bibliotekarie

Luznldstedt, G u n n a r Hugo, Murare, f. 87;

Göteborgs folkliga musikskola

ABF:s expedition: Pusterviksgatan l5. RI ll 74 85.

Sedan vårterminen l933 har inom ABF:s lokalavdelning verkat en musikskola. Denna har,

på grund av olika omständigheter, icke fått den omfattning som varit önskvärt. För att skapa

möjligheter till en aktivisering av musikstudierna, togs under verksamhetsåret l946—l947

initiativ till ett samarbete mellan ABF:s lokalavdelning och Göteborgs allmänna folkskole-

styrelse i denna fråga. Detta samarbete gav till resultat, att Göteborgs folkliga musikskola

skapades. Skolan, som genom att bilda en naturlig övergångsform mellan folkskolans musik-

undervisning och den frivilliga folkbildningen vill bidraga till en höjning av den folkliga

musikkulturen, står under ledning av en samarbetskommitté med tre representanter från

vardera av folkskolestyrelsen och ABF:s lokalavdelnings styrelse.

För arbetsåret l949—l950 har skolan erhållit ett anslag från stadsfullmäktige på 27.200 kr.

Stadsfullmäktige har dessutom anslagit 7.000 kr. att av folkskolestyrelsen utdelas som stipen-

dier till elever i musikskolan.

Styrelse

Jansson, Gustav W a l d e m a r, Uverlärare,

f. 95; led. 47—, Ordf. 47—.

Tobiasson-Thorén, Nils, Spårvagnsfö-

rare, f. 85; led. 47—, Kassa]. 47—.

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. l..., Folk-

skolinspektör, f. 85; 47— (utsedd av folk-

skolestyr)

Lindälv, Elof Alexius. Överlärare, f. 87;

47— (utsedd av folkskolestyr)

Ljungberg, Gustav K u r t, Folkskollärare,

f. l0; 47— (utsedd av folkskolestyr.).

Nilsson, Karl V i l g 0 t, Studieinstruktör,

f. 08; led. 47—, Sekr. 447—_.

Ledare

Rt 14 50 77.

Wallander, T h 0 r i l d Bernhard, Musik-

direktör, f. lZ; 46.

Nykterhetsfolkets centralförsamling

Rt ordföranden 2618 60.

Nykterhetsfolkets centralförsamling är en sammanslutning av inom staden verksamma

organisationer, som arbeta för allmän folknykterhet och vilkas medlemmar iakttaga absolut

avhållsamhet från rusdrycker.

Centralförsamlingen anordnar såväl av egna medel som med stats- och stadsanslag offentliga

upplysningsmöten och föreläsningar i alkoholfrågan sarnt därmed sammanhängande hygieniska

och sociala spörsmål och söker i olika sammanhang hävda de synpunkter, som för samhället

kunna anses nykterhetsfrämjande och gagneliga.   
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Varje till centralförsamlingen ansluten förening äger rätt invälia en representant för varje

påbörjat 50-tal medlemmar. Församlingen representeras f. n. av 66 föreningar med l20

ombud för 4.392 medlemmar.

Styrelsen består av nio ledamöter. För granskning av räkenskaperna utses tre revisorer

och en suppleant, varav en revisor jämte suppleanten utses av stadsfullmäktige.

Staden beviljar för år 1950 ett hyresanslag av 8.000 kr. samt ett anslag å l5.000 kr. att an-

vändas till propaganda och upplysning.

Styrelse

Andersson, Einar Teodor, Bankvaktmäs-

tare, f. 02; led. 44—, Ordf. 44— (N....TO)

Hansson Hten r i k Bergenholtz, Dispo-

äento,C 8I_l.;.)led l9'—, v. Ordf. 29—.

Holm, NilsHFGunnar. inspektor, f. 8l;

40— (M-H F)-

Botlxén, Ande rs Fredrik Henry, Per—

äröalkonsailent, f. l6; led. 46—, Sekr. 46—,

Hedelund, E r n s t Henning, Byggnadssnic—

kare, f. 99, 46— (N.O .)

Victoria,] 0 h n Adolf, Folkskollärare, f. 00;

led. 46—, Kassaf. 48— (S.L.N.).  

Kärlöson,Sie n r y, Avsynare, f. 87; 46—,

Hansson, K a rlA x e l Thure, Posttjänste—

man, f l8; 46— (N.DT.).

Frändberg, Tyra l n g r i d, Kassörska,

f. 23; 50— (5. B. F.).

Revisorer

Lönn, D a v i d, GSkorstensfeiaremästare,

f. 92; 49— (f.O.G

Lundell, Nils Gustav, Butiksföreståndare,

f. 96; 50— (vald av stadsf.).

Berg, johnE v e r t, Lagerföreståndare,

f. l I; 50— (N.T.O.).

Suppleant

Gynner, Gustaf 0 5 b 0 r n e, Ritare, f. l6;

50— (vald av stadsf.). 
Motorförarnas helnykterhetsförbund

Lokalavdelning :" Göteborg. R! ordföranden II 90 90.

Motorförarnas helnykterhetsförbund är en frivillig sammanslutning av motorfordonsförare,

vilka i rusdrycksbruket se en allvarlig fara för trafiksäkerheten och ett hinder för en för-

bättrad trafikkultur.

Förbundet bildades år l926 och har vid årsskiftet i runt tal 28.000 medlemmar, fördelade

å 250 avdelningar. Härvarande lokalavdelning bildades den 25 oktober l928 och redovisar

den 3l december l949 354 medlemmar.

Styrelsen består av sju ledamöter med tre suppleanter, varjämte ett tiotal olika kommittéer

finnas för olika arbetsuppgifter. För granskning av räkenskaperna utses för ett är i sänder två

revisorer iämte lika många suppleanter.

Stadens anslag för år l950 utgår med 2.000 kr. att användas till trafiksäkerhetspropaganda.

Styrelse

Biemed, Bengt Gustaf Thord, Aukt.

revisor, f. l8; led. 47—, Ordf 47—-.

Björkbom, Frans Oskar, Boktryckare,

f. 87; led. 49—, v. Ordf. 49—.

Linder, Johan Adolf, Köpman, f. 87;

led. 43—, S.ekr 43—

Rehn,S%rik, Verkmästare,f. 83; led. 46—,

1). Se r 46—.

Östlund, D a vi d, Bageriidkare, f. l7; led.

46—,Kassör 46—

Helilqvist, F e r Einar, Byggmästare, f. 92;

Dutgé, l v a r, Skolchef, f. 82; 38—.

24

 

Suppleanter

Caltxålson, Nils G u n n a r, Kamrer, f. 24;

Brytmark, inga-Mai, Fru, f 03; 49—.

Bengtsson, G u n n a r, Droskägare, f. 07;

Revisorer

Holm, G u n na r, Inspektör, f. 8l; 49—.

Bågiarninsson, A r v 1 d, Handlande, f 86;

Suppleanter

Brytmarlt, ] ohn, Droskägare, f. 03; 49—.

Andersson, G u s t a v Anders, Droskägarc.

f. 9l; 49—.

 
 

 



370 Sällskapet Länkarna. Nykterhetsordnarnas studiecirklar. Annan studieverksamhet

 

Sällskapet" Länkarna och kamratföreningen Länken

Den 17 november l949 beslöto stadsfullmäktige bevilja sällskapet Länkarna anslag för år

l950 på 3.000 kr. till hyra för klubblokal i nykterhetsfrämjande syfte. Vid stadsfullmäktiges

sammanträde den 26 januari l950 beviljades under samma villkor och för samma tid bi-

drag till kamratföreningen Länken å 2.000 kr.

i vardera styrelsen utse stadsfullmäktige en ledamot med suppleant och att deltaga i gransk-

ningen av resp. styrelses räkenskaper under anslagsåret vardera en revisor med suppleant.

Sällskapet Länkarna Kamratföreningen Länken

Ledamot Ledamot

Adamson, F. i n a r Emanuel, Redaktör, Nyborg, Gottfrid A g a t o n, Ombudsman,

f. 94; 50—. f. 04; 50—.

Suppleant Suppleant

Nyborg, Gottfrid A g a t o n, Ombudsman, Adamson, E i n a r Emanuel, Redaktör,

f. 04; 50—. f. 94 50—.

Revisor Revisor

Sabel, A r n old Mauritz, Kammarskrie Lipdofgelgt, Karl G ö s t a, Kontorsskrivare,

vare, f. l0; 5 '

 
Suppleant Suppleant

Lindfeldt, Karl G ö s t a, Kontorsskrivare, Fredman, Bror G u s t a f Harry, Möbel-

f. 08; 50—. snickare, f. 24; 50—.

Nykterhetsordnarnas studiecirklar

Studiecirklarna inom Godtemplarorden (l. 0. G. T.). Nationaltemplarorden (N. T. O.)

och Västra Sveriges blåbandsförbund (5. B. F.) åtnjuta årligen vardera ett anslag av 25 kr.,

dock sammanlagt högst 400 kr., från Göteborgs stad. Under år l939 erhöll Godtemplaru

orden anslag av staden på 2.000 kronor för iordningställande av ett studiehem iGöte-

borg. Studiecirklarna hava i huvudsak till ändamål att genom planmässigt bedrivet studie-

arbete verka för sina medlemmars utbildning till kunskapsrika och intresserade nykterhets-

vanner.

Godtemplarorden (30 studiecirklar och Västra Sveriges blåbandsförbund

ett studiehem i Göteborg) (Göteborgs distrikt, _en studiecirkel med ett

Distriktsstudieledare blblmek)

Gullberg, Allan Y n g v e, Typograf, f. 23; Studzeledare _

48_ Abrahamsson, U no Valentin Napoleon,

Bitr. studieledare Posttjänsteman, f. l0; (28) 33.

Carlson, H u 1 d a, Konsulent, f. 97; 46. Revisor

. , _ (för samtliga studiecirklar)

Natmnaltemplarorden (13 studxecxrklar Svensson, Tage. Ombudsman, f. 05; 49—,

 
med ll bibliotek) (vald av stadsf.).

Distriktsstudieledare Suppleant

Lundin, A r n e Leonard, Folkskollärare, Wennergren, Bror f'i e r b e r t, Bleck-

Sävedalen, f. l6; 49. slagare, f. 09; 49— (vald av stadsf.).

Annan studieverksamhet

Som villkor för erhållande av statsunderstöd till biblioteksverksamhet i samband med

studiecirkelarbete har kungl. skolöverstyrelsen bl. a. föreskrivit, att stadsfullmäktige skola

deltaga i granskningen av räkenskaperna för denna verksamhet. På därom i varje särskilt

fall gjord framställning hava stadsfullmäktige beslutat, att för en var av nedanstående samman-  
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slutningar tillsvidare utse en revisor jämte suppleant för deltagande i granskningen av räken-

skaperna för ifrågavarande studieverksamhet.

Anslag av staden utgår för läsåret l950—5l till tjänstemännens bildningsverksamhet med 9.000

kr., till studieförbundet medborgarskolan med 4.000 kr. och studenternas kursverksamhet som

bidrag till lokalhyra med 8.3 l 5 kr. och till K.F.U.K. till inventarier m. m. till Björkåsen 8.985 kr.

Kristliga föreningen av unga kvinnor

Revisor Suppleant

Figure,—A n n a Teresia, Kontorist, Fru, f. 2l: Persson, 5 i g n e isabella Alexandra, Fru,

ungdomsförening

Suppleant

Larsson, M eli Charlotta,

träde, f. 03; 50—.

Tjänstemännens bildningsverksamhet, lokalkommittén i Göteborg

Revisor Suppleant

lonson, Oskar H n g 0, Assuranstjänsteman, Kristensson, S v e n Elis, Skoarbetare, f. 99;

Göteborgs studiedistrikt av studieförbundet medborgarskolan

Revisor Suppleant

Eliasson, K a r i n Gunborg, Expeditions- Krantz, K n u t Evert, Metallarbetare, f. l6;

biträde, f. l5; 49—. 49—.

Emanuelskyrkans

Revisor

Svahn, A i rn & Serafia, Fru, f. 92; 50—. Sjukvårdsbi-

'

,

 
Göteborgsstudenternas kursverksamhet

Revisor Suppleant

Bergström, Olof H e r h e r t, Svensson, Nils H ol g e r, Reparatör, f. l6;

snickare, f. 0l; 48—. 48—.

Modell-  
Studiehemmet Nordgården

S:t Eriksgatan 4. Rt 111257.

Studiehemmet Nordgårdens verksamhet började l9l9 under ledning av fröken Märta

André och övertogs l922 av en stiftelse, som utser styrelse. Ändamålet med studiehemmets

verksamhet är att giva studieintresserad ungdom ökade bildningsmöjligheter samt att i gemen-

samma bildningsintressen sammanföra personer av olika slag ochi hemlivets former skänka

studiearbetet den glädje och trevnad som de vanliga bildningsinstitutionerna i allmänhet

ej kunna giva. ,

Arbetet bedrives huvudsakligen genom studiecirklar. praktiska kurser. föredrag o. dyl.

Jämte det egentliga studiearbetet har på senare år Nordgården tillsammans med Domkyrko

och Kristine ungdomsråd ordnat med fritidssysselsättning av olika slag för barn och ung-

dom, företrädesvis från Nordstaden och angränsande stadsdelar. En avdelning inom Nord-

gården, Göteborgs stugförening, har till uppgift att i sin sommarstuga i Ödsmål bereda god

och billig semestervila åt arbetande kvinnor. Medlemsantalet uppgår f. n. till omkring 600.

Stadsfullmäktige utse en revisor jämte suppleant.

Stadens bidrag är l950 utgör l0.000 kr.

Lundgren, Sig r i d Amalia, Förestånda-

 

Styrelse

Weibull, Märta Maria (M a r y) Sofia, Fru,

f97 led 4l—-, Ord.9.f4—

Oterdåhl, ] e a n n a Louise, Författarinna,

f. 79; led. 22—, v. Ordf. 29—.

rinna (se nedan) led.2

Giftiga EårIikG u n n a r Folke, Chaufför,

TbBiålin', Ernst G u n n a r, Förman, f. 95;
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Hedström, Lydia Elisabeth (E l s i e) Sofia,

Fru, f. 93; 46—.

Sandblad, E r i k Torsten, ]. K., Taxerings—

inspektör, f. l6; led. 48—, Sekr. 48—.

Peterson, K e r s t i n Maria Henrietta,

Kontorist, f. 07; 39—.

Sabel, Ar nold Mauritz, Kammarskri-

vare, f. H); 50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

 

Allwood, Ingrid Birgitta, Fru, f. Zl;

49—.

Kristina,Anderson,_E b b a Lärarinna,

77;3

Olsson, cgr et a Ellen Vicktoria, Fru, f. 99;

50— (vald av stadsf.).

Lundberg, Carl l'l e l g e, Vaktmästare, f. l4;

led. 49—, Kassaf. 49—.'

Revisorer

Torstensson, T 0 r g n y Magnus Göte.

Assuranstiänstcman, f. 04; 3 _.

Föreståndarinna

Lundgren, Sigrid Amalia, f. 88; 23. 
Föreningen för befrämjande av handelskunskaper

Föreningen bildades år l886 och föreningens syfte angavs i inbjudan vara att »bereda

yngre kontorsbiträden härstädes tillfälle att på lediga stunder vinna en grundligare och all-

män merkantil bildning». För detta ändamål har föreningen alltsedan nämnda år anordnat

aftonkurser i språk, bokföring etc. Till föreningen äro anslutna ett antal industri- och

handelsfirmor jämte andra för saken intresserade personer, antingen som ständiga med-

lemmar (avgift l00 kr.) eller som årligt betalande (avgift l0 kr.). Föreningen åtnjuter ränte—

inkomster dels å den av drätselkammaren förvaltade »Sven Renströms fond till befrämiande

av handelskunskapen) (kapital 37.826 kr.). dels å Aug. Röhss' donationsfond (kapital 5.000

kr.) och dels å föreningens egen kapitalbehållning (f. n. cirka 24.000 kr.).

Föreningen meddelar f. n. undervisning i svenska språket. tyska språket (4 årskurser),

engelska språket (4 årskurser), franska språket (2 årskurser), spanska språket (l årskurs),

bokföring (2 årskurser), handelsräkning, svensk och utländsk stenografi (nybörjare- och re-

petitionskurser) samt välskrivning.

Antalet deltagare i föreningens kurser har de senare åren utgjort cirka 600 pr termin.

Stadsfullmäktige äga att utse en revisor jämte suppleant.

Styrelse

Waller, S v e n, Handlande, f. 78; led. l7-—,

Ordf. 20—.

Collin, Erik, Grosshandlande, f. 89; led.

35—, v. Ordf. 46—

Carlström, Ragnar Vilhelm,45Aukt. rea

visor,f. 09; led. 45—, Sekr.!l5—.

Lindelöf, E r i e Gerhard Ludvig, Köpman,

f 08; led. 44—, Kassaf. 47—.

Petersson, Sven Arvid, Direktör, f. 86;

Suppleanter

Niblmarlt, Y n g v e, Direktör, f. 98; 45——.

Ljungdahl, N i l s Gustaf Eskil, Bankdirek-

tör, f. Ul; 48—.  

Revisorer

Sigibegrgå_0 i 0 f Ludvig Osborne, Direktör,

Waller, ] a rl Erik, Rederitiånsteman, f. 19;

Ranch, C a rl Ture, inspektör, f. l 8; 50— (vald

av stadsf.).

Suppleanter

Magnusson, B e r t i lOskar Robert, Skepps-

mäklare, f. l6; 49—

]ansson, Arne Vilhelm, Handelsföre-

ståndare, f. 09; 50— (vald av stadsf.).

Föreståndare

Sjöholm, Anders l'l e r m a n, F. K., f. d.

Adjunkt, f. 80; 48.

Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond

Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond, som står under förvaltning av drätsel-

kammaren. härleder sig från stadsfullmäktiges beslut den 20 december l894 att ur Renströmska

utdelningsfonden anslå 20.000 _kr. till styrelsen för Göteborgs kontoristförening med före-
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skrift, att den årliga avkastningen skall användas till resestipendier åt en eller flera av för-

eningens medlemmar för fullständigandet av deras kommersiella utbildning.

Resestipendiema sökas och utdelas genom styrelsen för Göteborgs kontoristförening.

För att komma i åtnjutande av sådant stipendium erfordras att vara aktiv medlem av före-

nämnda förening sedan minst ett år, att icke hava överskridit en ålder av 30 år samt att i

Göteborg vara anställd å kontor inom handeln, sjöfarten. fabriks-, bank- eller assuransvåsendet

och att under sammanlagt minst två år hava innehaft sådan anställning.

Styrelsens förvaltning av fondens avkastning skall granskas av kontoristföreningens revisorer.

Härjåmte äga stadsfullmäktige att välja en revisor jämte suppleant för deltagande i gransk-

ningen. Stadsfullmäktige åga att bestämma om ansvarsfrihet för styrelsens ifrågavarande för-

valtning. Fondens kapital den 3l december l949 utgjorde 20.396 kr,

Revisor

Eriksson, E r l a n d Adolf. Metallarbetare,

f. 08; 48— (vald av stadsf.).

Suppleant

Wistrand, Cla e s, Kontorist, f. l7; 47—,

(vald av stadsf.).

Maria Nordenfelts högre handarbetsseminarium och skola för

kvinnlig yrkesutbildning

Vasagatan 40. Rt 136015.

Sedan år l890 har Maria Nordenfelts högre handarbetsseminarium och skola för kvinnlig

yrkesutbildning verkat i Göteborg för utbildning i kvinnlig slöjd. Enligt förefintliga handlingar

har skolan sedan år l909 haft ettårigt handarbetsseminarium, som år l9l l utökade utbildnings-

tiden till ett och ett halvt år och år l928 till två år. Dessutom finnas ämneskurser för äldre i

sömnad till hemmets behov och förberedande kurser till seminariet. Efter hand tillkom de

nu förefintliga kurserna för utbildning av vävlärarinnor, lärarinnor och direktricer i klädsöm,

lårlingsskolan samt verkstadsskolan för sömmerskor.

l skolans styrelse, som utgöres av en ekonomisk och en pedagogisk styrelse, utse stads-

fullmäktige en ledamot jämte suppleant samt dessutom en revisor med suppleant. Under

arbetsåret l948—49 uppgick elevantalet till 2l9.

Anslag av staden utgår för läsåret l949—50 med l8.000 kr.

Reglemente för handarbetsseminariet fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 25 augusti

l9l l, förnyat den l5 oktober l932, reglemente för yrkesskolorna förnyat den 3 november l933.

 

Inspektorer

för Maria Nordenfelts högre handarbets-

seminarium

Larsson, 1 n g r i d Margareta, F. M.,

Rektor, f. 92; 48.

för Maria Nordenfelts skola för kvinnlig

yrkesutbildning

R?]dltö Age Hampus, Arkitekt, Direktör,

Styrelse

Bomgren, Erik G u n n a r, Advokat, f. 02;

led. 48—, Ordf. 48—. Led. i ekon. o. peda-

gog. styr.

Calderon, Olof Harald, Direktör, f. 08;

49— (vald av stadsf.). Led. i ekon. o. peda-

gog. styr.

 

 

Friberg, Knut W i l h e l m. Kamrer, f. 88;

— l4—. Led. i ekon. o. pedagog. styr.

Nordenfelt, Karin, Rektor (se nedan),

f. 07; 36—. Led. i pedagog. styr., suppl. i

ekon. styr. Verkst. direktör 49.

Axel-Nilsson, G 6 r a n, F. l..., intendent,

f. 07; 49—. Led. i pedagog. styr.

Lindner, Aino S y l v a. Handarbetslära-

rinna, f. 05; 50—. Led. i pedagog. styr.

Suppleanter

Wahlström. Elin Amanda, Fru, (. 97;

48— (vald av stadsf.).

Salvén, A 1 f h i l d Linnéa Elisabeth, Hem-

Zlöjdsföreståndarinna, Fru, Halmstad. f. 03;
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Rektor

Mottagningstid vardagar under skolterminen

kl. ill—12. Rt 136015.

Nordenfelt, K a r i n, Väv- och handarbets-

lärarinna, f. 07; 36, tiänstl.; tf. Linder,

S i g n e Aqvilina Lilja-, Handarbetslära-

rinna, f. 95; 48.

Dessutom fyra ord. lärarinnor, fyra timlära-

rinnor med hel tjänstgöring och l? timlärare

och föreläsare.

Revisorer

Arvidsson, A n d e r s Rolf Eugén. Yrkes-

lärare, f. 97; 48— (vald av stadsf.).

Nordelöf, l v a r Oskar Konstantin, Aukt.

revisor, f. lll; 49—.

Suppleanter

Salefors, M a r i a Cecilia, Småskollära-

rinna, Fru, f. 02; 48— (vald av stadsf.).

Lennerstedt, C u s t a f Rudolf. Bank-

tjänsteman, i. 99, 48  
Göteborgs skrädderiskola

Kungstorget l l . Rt l3 08 06.

Göteborgs skrädderiskola åges och står under förvaltning av Göteborgs skrädderiidkare-

förening sedan den I oktober l898. Å skolan undervisas l6 elever. Kursen är fyraårig, och

varje år intagas fyra elever. varvid företräde lämnas åt i staden bosatta sökande. Under-

visningen handhaves av tvenne yrkesmän, som erhållit kungl. skolöverstyrelsens behörighet

samt genomgått yrkespedagogisk kurs för utbildning av yrkeslärare.

Flertalet elever har vid avgången från skolan erhållit förutom gesällbrev även premier

och medaljer från hårvarande hantverks- och industriförening.

]ämlikt stadsfullmäktiges beslut om årsanslag till skolan utse stadsfullmäktige årligen en

revisor med suppleant för deltagande i granskningen av skolans räkenskaper och förvaltning.

Stadens anslag, som utgått sedan l907, utgår med 2.500 kr. för år l950, med villkor att

anslag från staten utgår med minst 50.000 kr.

lnspektor

Hedström, L e o n a r cl. Skräddaremästare,

f. 68; lö (förordn. av kungl. skolöverstyr.).

Styrelse

Svanhill, H 5 a l m a r, Handlande. f. 90;

led. 4l—, Ordf. 48—.

Rosén, G 6 sta David Ferdinand, Skräd-

daremästare, f. ll); led. 48—, v. Ordf.

48—.

Törnsten, Axel Henning () r v a r, Skräd-

deriidkare, f. 05; led. 44—, Kassaf. 417—.

Hedström, D 0 l l a n d Frans Leon, Skräd-

daremästare, f. 05; led. 44—, o. Sekr. 47—.

Berlin, S t e n. Handlande, f. 09; led. 47——,

Sekr. 47—.

Stehr, John Albert Daniel, Skräddare-

mästare, f. 96; 47—,  

Welander, G u n n a r Valentin, Tillskä-

rare. . ; 48—.

Dankert, Nils Carl Walter, Disponent,

f. 09; 48—.

Revisorer

Ström, Erik A 1 v a r Johannes, Direktör.

f. 02; 47——.

Liggeberg, ] 0 h n Herman, Direktör, f. 79;

Svensson, Johan A l b i n, Skräddare, f. 93;

50— (vald av stadsf.).

Suppleant

Johnsson, Han 3 Fredrik, Beklädnadsar-

betare, f. l4; 50— (vald av stadsf.).

Föreståndare

Rosén, C & rl Johan. Skräddaremästare,

f. 7? 40 (förordnad av kungl. skolöver-

styr. .

Göteborgs befälsutbildningsförbund

Viktoriagatan 34. Expeditionstid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 19—20. Rt l I 34 10.

Göteborgs befälsutbildningsförbund är en sammanslutning av befälsföreningar med sek-

tioner och avdelningar, som verka inom Göteborgs försvarsområde (utom Älvsborgsdelen)

och Göteborgs skärgårds försvarsområde. Förbundet har till uppgift bl. a. att på frivillighetens

väg i samförstånd med vederbörande myndigheter samt under samverkan med övriga fri-

villiga försvarsorganisationer arbeta för utbildning av värnpliktigt befäl vid armén och befäl   
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vid hemvärnet samt förberedande militärutbildning för fosterlandets försvar. Den omedel-

bara ledningen av förbundets angelägenheter handhaves av förbundsstyrelsen och dennas

verkställande utskott.

l skrivelse till drätselkammarens första avdelning gjorde Göteborgs befälsutbildningsför-

bund den 24 september l948 framställning om att staden måtte upplåta kontorslokaler

för sju av förbundets föreningar samt 3-——4 lektionssalar 3—4 gånger i veckan eller anslå

medel till förhyrande av lokaler. Då lediga lokaler icke kunde uppbringas i stadens, under

drätselkammarens förvaltning stående fastigheter, föreslogs stadsfullmäktige att besluta ställa

anslag till hyreskostnader till förbundets förfogande. Med anledning av beslut om anslag

till hyresbidrag utse stadsfullmäktige en revisor med suppleant att deltaga i granskningen av

förbundets räkenskaper.

Stadens anslag utgår för år l950 med 900 kr.

Revisor Suppleant

Nilsson, 5 v e n 0 l 0 f Harald, Annons- Holmgren, S v a n t e, Möbelsnickare, f. 25;

ackvisitör, f. Zl; 50— (vald av stadsf.). 50— (vald av stadsf.).

Överskottsmedel från 1891 års industrilotteri

Uverskottsmedlen från l89l års industriutställnings lotteri. som utgjorde 20.868 kr. och

stå under drätselkammarens förvaltning, skola enligt stadsfullmäktiges beslut den lZ oktober

l893 användas sålunda att ena hälften av räntan utbetalas till tekniska samfundets nämnd

och andra hälften till hantverks- och industriföreningens styrelse att användas till resesti-

pendier åt tekniker och yrkesidkare.

Granskningen av drätselkammarens räkenskaper samt tekniska samfundets nämnds och

hantverks- och industriföreningens styrelses redovisningar verkställes av tre revisorer, av

vilka konungens befallningshavande utser en och stadsfullmäktige två jämte en suppleant.

Uverskottsmedlen utgjorde den 3l december l949 2l.646 kr. och den under året till

ovannämnda nämnd och styrelse utbetalda räntan 900 kr.

Revisorer Pettersson, A d 0 l f Ferdinand, Plåtslagare-

Höglund, Karl T hu re, Ombudsman, &. 14; mästa”, *- 93; 530—-

48—-. Suppleant

Lidberg, Karl Pontus 5 v 0 n, ]. K., Läns- Johansson, Anna Birgitta (B i r g i t), Kon-

assessor, f. Ol; 42— (utsedd av K. B.). torist, Fru, f. 20; 50—.

Göteborgs orkesterförening

Göteborgs orkesterförening har enligt sina l905 antagna, den 4 juni l908, den ll och

B september samt den 9 oktober l930 kompletterade och av stadsfullmäktige godkända

stadgar till ändamål att underhålla en stående orkester i Göteborg och att i samband

därmed utöva konsertverksamhet. Denna är i huvudsak inriktad på att göra god konst till-

gänglig för de breda lagren av Göteborgs stads befolkning utan tillgodoseende av enskilda

ekonomiska intressen. Därvid skall huvudvikten läggas vid upprätthållandet av en hög konst-

närlig nivå samt vid musikens popularisering genom talrika konserter med billiga biljettpriser.

Sedan föreningen började sin verksamhet den l oktober l905 hava under varje spelår

_ förutom de stora abonnemangskonserterna — givits: å söndagar s. k. populära konserter

med i allmänhet något lättare program; å torsdagar s. k. symfonikonserter med något tyngre
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program; och ett antal 5. k. skolungdomskonserter. Abonnemangskort till samtliga kon-

serttyper finnas.

Föreningen består av stiftare och medlemmar. Stiftare erlägger en årlig avgift av ”5 kr.,

vilket berättigar till inträde till samtliga konserter. Medlem för visst är blir den. som löser

inträdesbiliett till samtliga abonnemangskonserter

Föreningens orkester skall avgiftsfritt stå till stadens förfogande vid av samhället an-

ordnade festligheter och andra tillfällen. då dess medverkan anses böra ifrågakomma.

Föreningens angelägenheter handhavas av dels fullmäktige, dels en styrelse. Full-

mäktige utgöra femton till antalet och välias för tre år i sänder av föreningens stiftare och

medlemmar samt styrelserna för Eduard Magnus. musikfond och Göteborgs orkesterkassa,

så länge anslag från de båda sistnämnda utgå till föreningen.

Styrelsen består av sin ordinarie ledamöter. tre suppleanter, tre revisorer och två revisors-

suppleanter. samtliga valda för ett år i sänder, varav stadsfullmäktige, så länge anslag från

staden utgår, äga utse två styrelseledamöter. en suppleant, en revisor och en revisors-

suppleant. Övriga utses av föreningens fullmäktige.

Revisorerna för granskning av Göteborgs orkesterförenings räkenskaper revidera styrelsens

förvaltning iämväl i fråga om användningen av medel ur Ernst och Henriette Magnus' kam-

marmusikfond av år l9l9, vilken fond förvaltas av drätselkammaren.

Anslag av staden för verksamhetsåret "349—50 uppgår till l65.000 kr., därav 5.000 kr. som

bidrag till konserthuskörens verksamhet.

Styrelse Revisorer

Mannheimer, l.. 0 v e. J. K., Advokat, f. 04: Hultén, K n ut Felix, Disponent. f. 70; 23—.

led. 45—, Ordf. ild—. Karlgren, Anton Nils Rickard, Aukt.

Höglund, E rik Georg. Boktryckare, f. 94; revisor. f. 99; 35—.

led. 34—, t). Ordf. 48—— (vald av stadsf.). Dehn, A r n e Hilmer Valdemar. Kassör.

Svensson, Sven Evert, Musiker,f.07;47——. f. 09; 47— (vald av stadsf.).

Rigge-, john Julius, Programchef, f. 90; N Bsuipleanferf 9,

' . .. _ Berg, ils, n kamrer, . ; 32—.

Hargs—son!,(åscåflfåd—olf, Direktor, f. 06, led. Grafström-Fagring, i n g a-B ri t a. Mu—

Halling, o i l e tm Gustaf, Fil. sma, f. l6; ”WWW- Fm» " ”; ***— (Vald "

48— (vald av stadsf.). Stade')' ,.

Jahn, Erik 0 1 of Fredrik, Direktör, &. 05; Kapellmasfare
49_. Vakant.

Intendent

Suppleanter Sv:;ning, Y n g v e Ragnar Torbiörn, f. 03;

Palmgren, Peter R rik W'lhelm, ]. K., ' t

f.d. Polissekreterare, f. 8l ; 212—. Hansen, E m i Eeårjsåfåre£ 82. 28.

Mannheimer, B e r t il Magnus, Hand- .. i '

lande, ;. 01; 32—. , Kossorsfta

Wistrand, Gustaf H u g 0, Restaurantföre- Encson, A n n a ' G 1” et 3» f— 043 23- ståndare, f. 87; 43— (vald av stadsf.). En korrespondent och tre vaktmästare.

Göteborgs konserthus

Götaplatsen. Rt kansli 16 70 02, intendent 16 70 03, biljettkontor 16 70 00, 16 70 0! .

År l9l6 överlämnade fru Caroline Wiik till stadsfullmäktige en donation på 700.000 kr.

för byggande och inredande av ett permanent konserthus under förutsättning att staden

överlämnade fri tomt och bestrede kostnaderna för planeringsarbetet omkring detsamma.  
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Då det år 1905 provisoriskt uppförda konserthuset den l3 januari l928 nedbrunnit till

grunden, beslöto stadsfullmäktige den 4 iuni l93l att upplåta 31 kv. Årnäs vid Götaplatsen

för uppförande av konserthus. som invigdes den 4 oktober l935.

Förvaltningen av det nya konserthuset utövas i enlighet med donationsbrevet och av stads-

fullmäktige fastställt reglemente och handhaves av en av stadsfullmäktige vald styrelse om fem

ledamöter, utsedda för fyra år i sänder, av vilka tre ledamöter skola tillhöra styrelsen för

Göteborgs orkesterförening. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige

två revisorer och en suppleant.

Författningar m. m. Fru Caroline Wiiks donationsbrev den ll mai l9l6. Reglemente

fastställt av stadsfullmäktige den 7 april l932.

Styrelse HzlåinåöO l l e Lars Gustaf, Fil. stud., f. l6;

Mannheimer, L 0 v e. J. K., Advokat, f. 04; _ ' Revisorer

led. 49—52,.Ordf. 49_' Lindberg, Ku rt Yngve, ingenjör, f. l5;

Hogland, E r i k Georg, Boktryckare, f. 94; 48—.

led- 33—52. Suppl- f- tamt 46—- Larsson, c. u s t af Ada.—m Wisser, Förste

Åhlund, N ils Jonas, Direktör, f. 97; kontorist, f. 0l; 50—.

45—50. Suppleant

Lundqvist, F 0 l k e Wilhelm Bernhard, Pettersson, 0 5 b 0 r n Alexius, Rörläggare,

Posttiänsteman, f. 06; 47—50. f. 15; 50—.

Aktiebolaget Göteborgs teater

(Stadsteatern)

Götaplatsen. Kansli Rt 16 40 03, 16 40 10. Biljettkontor 16 44 00.

Aktiebolaget Göteborgs teater bildades på grund av ett i december l9l 7 utfärdat upprop.

vari bolagets syfte angavs vara att vårda och trygga den dramatiska konsten, intill dess denna

kunde inflytta i den av stadsfullmäktige den 25 oktober l9l7 beslutade nya stadsteatern.

Verksamheten började med spelåret l918—l9 i den av bolaget förhyrda Lorensbergsteatern.

varifrån verksamheten fr. o. m. hösten l934 överflyttat till stadsteatern. Bolaget erhöll under

de första åren av sin tillvaro betydande understöd från enskilda för den dramatiska konsten

intresserade samhällsmedlemmar, i allt mera än 700.000 kr., bokförda som bidrag från »Lo-

rensbergsteaterns intressenter» att användas i mån av behov för rörelsens bedrivande, och

verksamheten har därefter uppehållits med tillhjälp av anslag från stadsfullmäktige samt av

Kungl. Maj:t beviliade anslag av lotterimedel. Stadsteatern. som uppfördes efter ritningar

av professor C. G. Bergsten, invigdes den 29 september l934.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut av den 25 oktober l9l 7 disponeras teaterbyggnaden

av Göteborgs stads teaterfond i enlighet med donationshandlingen av den Vi oktober l9l6, som

bl. &. stadgar, att donationsfondens styrelse skall disponera stadsteaterbyggnaden »mot en

gottgörelse, som ei finge överstiga stadens utgifter för belysning och uppvärmning av bygg-

naden». — Donationsstyrelsen har i sin ordning på alldeles samma villkor till aktiebolaget

Göteborgs teater upplåtit stadsteaterbyggnaden, vars belysning och uppvärmning skötes

och bekostas ei av staden utan direkt av aktiebolaget Göteborgs teater.

l styrelsen för stadsteatern utse stadsfullmäktige två ledamöter och två suppleanter samt en

revisor med suppleant.

Anslag: ordinarie kommunalt anslag för spelåret 1949—50 utgår med 45.000 kr., vartill

kommer bokförd ränta å stadens kontanta utlägg underhåll och assurans med lll.050 kr.
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Bidrag från statens penninglotterier till teaterverksamheten 336.000 kr. samt från teater-

donationens räntor 60.000 kr.

Styrelse

Stenhanunar,Ove, Direktör, f. Ol; led.

46—, Ordf.46—

Ageberg Gustav Ossian Hialmar, Läro-

Zärksa junkt, f. 76; led. 38—, v. Ordf.

Henriques, M'a r t e n Ragnar,].K,

Advokat, f. 86; led. 35— Sekr. l8—

Höglund, Hjalmar l'l u g 0, Siukhusdirektör,

Stadsf., f. 8, 4.4—

Bergman, P e r Ragnar, Ombudsman, f. l5;

47— (vald av stadsf.).

Gottowt, N i l s, Agronom, Redaktör, f. 04;

— (vald av stadsf. .

Holmberg, John Erik, F. D., Docent,

Rektor, f. 07; 49—.

Revisorer

Peterson, Axel l'l i l d i n g, Syssloman,

f. 9l; 46—— (vald av stadsf.).

Noggren, l.. a r s-E r i c, Aukt. revisor, f. 20;

4 —.

Suppleanter

Gyllenhammar, P e h r Gustaf Victor,

). K. Försäkringsdirektör,f. Ul; 39—.

Skarin, Lars-Erik, Förste assistent å

länsarbetsn., f. ll; 47— (vald av stadsf.).4

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. l..., Folk-

skolinspektör. f. 85; (45) 49—_ TCUfCYChef

Hammarén, Carl T 0 rs te n, f. 84; 26.

Suppleanter

Blume-Westerberg, G e r d Elisabeth,

M. l.., Prakt. läkare, Fru, f. 06; 45—.

Regissörer

Ström, K n u t Egron, f. 87; l9.

Wahlgren, l'lelge Rickard, f. 83; 37.

Johansson, Johan G u n n a r, Målaremäs- Halfen, .l 0 8 e i f-ZZ; 49.

tare, f. 06; 47— (vald av stadsf.).

Högberg, K a r l A x e l Fredrik, Bank- Kamrer tjänsteman, f. lZ; 48— (vald av stadsfn) Lindahl, Albin Theodor. f. 82; 26.

Stiftelsen Göteborgs stadsteater

i november l939 utsände stadsmäklarenWillgodt Kullgren, dispaschören Conrad M. Pineus

och advokaten Mårten Henriques en uppmaning till aktieägarna i Aktiebolaget Göteborgs

Teater att utan ekonomiskt vederlag överlåta sina aktier i bolaget till en stiftelse,genom vars

bildande åsyftades att säkerställa den dramatiska teaterverksamheten i Göteborg. Sedan till

följd härav 2l5 av de ursprungligen till 280 uppgående aktierna i Aktiebolaget Göteborgs

Teater blivit till dem överlämnade, beslöto nämnda herrar jämte herrar Gösta Fraenckel, Gustaf

Werner och Hjalmar Wijk den 8 december l943 att grunda en stiftelse med ovan angivna

namn och att till denna stiftelse såsom en grundfond överlämna de 2l5 aktierna. För stiftelsen

fastställdes samtidigt ett reglemente, vari stiftelsens ändamål angavs vara att äga och förvalta

aktier uti Aktiebolaget Göteborgs Teater. Stiftelsens angelägenheter skulle enligt reglementet

handhavas av en styrelse, bestående av nio ledamöter. av vilka en —— så länge Aktiebolaget

Göteborgs Teater åtnjuter statligt understöd av lotterimedel eller på annat sätt —- förordnas

av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, två — så länge sagda teaterbolag åtniuter sed-

vanligt kontant anslag från Göteborgs stad -— utses av Göteborgs stadsfullmäktige, samt de

återstående sex första gången utses av de kvarvarande bland donatorerna till Göteborgs stads-

teaterfond. Ovannämnde sex ledamöter, vilka böra utses bland personer, som äro särskilt

intresserade för den dramatiska teaterkonsten i Göteborgs stad, väljas för obestämd tid fram-

åt och komplettera vid behov sig själva. Skulle sedvanligt statligt, resp. kommunalt årligt

kontant anslag till Aktiebolaget Göteborgs Teater upphöra, skola de sex styrelseledamöterna,

som utsetts av donatorerna eller utsetts genom senare kompletteringsval, äga att i styrelsen

 
 



Stiftelsen Göteborgs stadsteater. Stora teatern 379

 

invälja nya ledamöter i stället för dem, som tidigare utsetts av länsstyrelsen resp. stadsfull-

mäktige.

Styrelse

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.

43—, Of.df 45-—.

Pineus,KajLudvigArbo, ]. K.,Dispaschör,

Stadsf., f. 05; led. 46—. v. Ordf. 47—.

Fraenckel, G6 s t a Josef, Grosshandlare,

f. 85; 43—

Henriques, M"a r t e n Ragnar,] K., Ad-

vokat, f. 86; 43—.

Gillner, Birger Vilhelm Felix, Lands-

kamrerare, f. 92; 44— (utsedd av K. B.).  

Höglund, Hjalmar fl u g o. Sjukhusdirektör,

Stadsf., f. 89; led. 45— (vald av stadsf.).

Stenhammar, 0 v e, Direktör, f. 0l; 45—.

Gottowt, N i ls, Agronom, Redaktör, f. 04;

47— (vald av stadsf..)

Uddenberg, R a g n a r Fredrik, ]. K., Di-

rektör, f. l0; 48—.

Revisorer

Mannheimer, Nils,]. K. Ombudsman.

f. 99; 46—.

Landahl, Ma65th Wilhelm, Stadsre-

visor, f. 9l;

Aktiebolaget Göteborgs lyriska teater

(Stora teatern)

Kansli: expeditionslicl kl. 12—14. RI (växel) 1747 45. Biljettkonlor 13 13 00.

Stora teatern i Göteborg hade l9l7 förvärvats av aktiebolaget Cosmorama, som upp-

gjort ritningar för ombyggnad av teatern till biograf. Bankdirektör A. Fromell ställde sig

emellertid då i spetsen för ett konsortium och lyckades återförvärva teatern för sitt ursprung-

liga ändamål. Ägare blev då aktiebolaget Stora teatern.

När direktör Ranft, som hyrde teatern under tiden l9l7—20, icke önskade fortsätta verk-

samheten, bildades år l920 aktiebolaget Göteborgs lyriska teater med ändamål att bjuda

allmänheten god lyrisk konst i form av operor och operetter.

Under sitt första verksamhetsår erhöll icke bolaget något understöd från staden eller staten.

Sedermera hava dock bidrag av lotterimedel åtnjutits till skiftande belopp.

Göteborgs stad har tidigare lämnat hyresbidrag. Sedan staden är l938 förvärvade fastig-

heten, ha teaterns lokaler i densamma hyresfritt ställts till disposition. Staden har även be-

viljat restitution av uppburen nöjesskatt sedan september l937.

l styrelsen utse stadsfullmäktige en ledamot jämte en suppleant samt för granskning av

räkenskaperna en revisor med suppleant för resp. räkenskapsår.

Stadens bidrag för innevarande år beräknas för påförd hyra till 84.400 kr., vartill kommer

restitution av nöjesskatt beräknad till 40.000 kr. samt ett understöd av 50.000 kr.

Styrelse

Österdahl, Georg Napoleon, Kapten,

led. 38—, Ordf. 38—.

Forsehus,CarlO l of, M. L, f.d. Prosektor,

f. 80; led. 38—, v. Ordf. 38—.

Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, Stadsf., f. 00; 36—

Lewerth, Karl G u n n a r, ]. K., Advokat,

f. 92; 410—.

Wistrand, Gustaf H ugo, Restaurantföre-

ståndare, f. 87; 45— (vald av stadsfn)

Suppleanter

Hedström, Lgh—aElisabeth (Elsie) Sofia,

ru, f. 93;  

Hjern, Karl Anders Hara l d, Redaktör,

Stadsf., f. 02, 48— (vald av stadsf.).

En vakant.

Revisorer

Holmqvist, l'l a r r y Filip, Kapten, Rektor,

; 36—-—.

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

47— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Brodén, Carl Bengt Hilding, ]. K.,

Advokat, f. 9l; 34—.

Magnusson, Gunhild (G n i l a n) Lovisa,

Fru, f. 0l; 47— (vald av stadsfu)
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Verkställande direktör och teaterchef

Hjorth, Einar Svante, f. 99; (36) 48.

Kapellmäslare

Lindedal, Styrbjörn, f. 04; 30.

Wahlberg, R u n e Anders. f. l0; 43.

Liseberg

Örgrytevägen. Expedition Rt (växel) 18 71 00.

Till jubileumsutställningen l923 anlades utställningens nöjesfält å Lisebergs egendom

vid Örgrytevägen. Egendomen, som sedan år l908 varit i stadens ägo, har en areal av

l39.088 kvm.

Kostnaden för anläggningen av nöjesfältet med inhägnader, planering, dammanläggningar,

byggnader och omfattande nöjesanordningar uppgick till omkring två och en halv milj. kr.

Även året efter utställningen drevs nöjesetablissementet för utställningens räkning av dess

nöjesutskott, men övertogs fr. o. m. år l925 av Lisebergs A.—B. Bolaget övertog anläggningen

för en milj. kr., vilken summa likviderades med ett 30-årigt amorteringslån, för vilket staden

iklätt sig borgen. Av bolagets aktiekapital kr. 300.000 äges 299.300 kr. av Göteborgs stad.

Under år l936 uppfördes inom etablissementet även ett friluftsbad.

Antalet dagsbesökare uppgick år l949 till l.779.l5l.

Styrelse

Carlsson, C a r l R i c h a r (1, f.d. Spårvägs-

man, f. 8l; led. 32—, Ordf. 43—.

Arnulf-Olsson, Osvald, Direktör, f. 84;

led. 25—, v. Ordf. 3l-—.

Bergendahl, E r i k, ingenjör, Direktör,

f. 85; 27—.

Elggåström, A l g 0 t Edvin, Typograf, f. 90;

Rabe,Johan] ul i u s, Programchef, f.90; 37—.

Berggren, Arne Timar, Resebyråföre-

ståndare, Stadsf., f. 07; 44—.

Holmberg, Nils Gösta, Redaktör, Stadsfzs

förste v. ordf., f. 02; 47—.

Suppleanter

Ström, K n n t Egron, Regissör. f. 87; 37—.

Tlfålin, Carl Bertil, Föreståndare, f. lO;

Revisorer

Carlbring, Carl Gustaf E i n a r, Dispo-

Hjörne, l'l a r r y, Redaktör, f. 93; 28—.

Nilsson, B ro r Arthur, Metallarbetare,

Stadsf., f. 89; 43—.

Suppleant

Vakant.

Sekreterare och ombudsman

Baden, G e o rg Vilhelm, ]. K., Direktör,

f. 87; 26

Verkställande direktör

Ekström, Karl E i nar, f. 99; 42.

Vice verkst. direktör

Calderon, 0 1 of Harald, f. 08; 47.

Kassör

Linder, R a g n a r, f. 00; 4l.

Personalchef Englund, Ca rl Gustaf Oskar, f. 00; 39.
nent. . 8 ; 25—.

Göteborgs idrottsförbund

Sekreterarens adress. Virginsgaian 8. R! 25 68 07.

Förbundet, bildat den l6 november l900 genom sammanslagning av Göteborgs veloci-

pedklubb, idrottssällskapet L. S. och skridskosällskapet Norden, har till ändamål att be-

främja och utöva idrott och friluftsliv samt uppdelas med avseende å de idrottsgrenar, det-

samma utövar, i avdelningar under särskilda styrelser. Dess beslutanderätt utövas och dess

angelägenheter skötas av en styrelse, som utses för arbetsår samt består av ledamöter till

antal, som för varje år bestämmes, ävensom två av stadsfullmäktige valda ledamöter. Revi-

sion verkställas av två revisorer jämte suppleant.
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Numera har förbundets huvudsakliga idrottsutövande verksamhet inskränkts till vinter-

idrott och handhaves genom avdelningarna Göteborgs skidklubb, l'lindås skidklubb och

Göteborgs skridskoklubb samt Hindås kanot- och friluftsklubb, vilka förvaltas enligt särskilda

stadgar av styrelsen, en var bestående av en av förbundets styrelse vald ordförande jämte

nio ledamöter, valda för tre år med en tredjedel av ledamotsantalet varje år.

Förbundet äger den i Bollebygds socken anlagda »ldrottsgården vid Hindås», huvudsak-

ligen avsedd för vinteridrott, samt har i Slottsskogsparken fått anlägga Bragebacken för

backlöpning å skidor, varjämte förbundet genom avtal med stadsfullmäktige vintertiden

äger disponera skridskobanan å Ullevi.

Enligt avtal vid överlåtandet till staden av anläggningarna & Ullevi har förbundet, så länge

platsen användes för idrottsändamål. att av staden årligen uppbära 4.500 kr.

Styrelse Franzén, Seth l'l j a l m a r, Avdelningschef,

f. 00; 46—

Björkman, Klas _lohan Herman, Kap-

ten i reserven. Ordningspolisintendent,

f. 88; led. 3l)—, Ord].4

Dellborg, Johannes Georg, _l. K. Advo-

kat, f. 97; led. 32—, v. Ordf. 46—

Gustavsson, ] 0 h n Leonard, Ombudsman,

f.89; 28— (vald av stadsf.).

Särnqvist, Karl Orvar, F. K., Ämnes-

lärare, f. 98; led. 4l—, Kassaf. 4l—.

Malmgren, Olof, Grosshandlare, f. 94;

led. 4l—, Fasliglietsinspekiår 43—.

Orf're, NilsT h 0 r s t e n Viking, Major,

Svenson, Leif Er l1 n g, Förste kammar-

skrivare, f. 96; led. 43", Sekr. 46—.

Kristensson, E vald Gösta, Sockerbruks-

arbetare, Stadsf., f. ll; 47— (vald av

stadsf.).

Hammar,Fritz-Arnold, ]. K. Asses—

sor, f. 09; 49—

Eliasson, Carl Gösta, Banktjänsteman,

f. 08; led. 49—, Malerielförvaltare 49—.

Revisorer

Lennström, Nils-Eric, Kontorschef,

f. 03; 46—

Waller, Erik G n s t a f Herman, Kamrer,

f. 96; 48—.

Suppleant

 

Leander, La r 5 Olof Verner, Målaremäs-

tare, f. 09; 48—. Fernholm, Tor, F. L.. f. 04; 44—.

Göteborgs distrikts idrottsförbund

Expedition: Östra Hamngatan 52. R! 13 77 07.

Svenska gymnastik- och idrottsföreningamas riksförbund, som bildades l903, är en sam-

manslutning av inom landet arbetande föreningar för idrott och gymnastik med undantag

av sådana för häst- och motorsport, segling och skytte. Med avseende på verksamhetsom-

råde äro föreningarna sammanförda läns- eller distriktsvis i 23 distriktsförbund, under det att

de rörande de idrottsgrenar, som de utöva, äga ansluta sig till motsvarande specialförbund.

Ledamöterna i styrelsen väljas för två är i sänder. För granskning av räkenskaperna utse

stadsfullmäktige årligen en revisor med suppleant.

Anslag av staden för verksamhetsåret l950—5l utgör 5.000 kr. för instruktörsverksamhet i

fri idrott samt dessutom 2.500 kr. för verksamheten, 2.500 kr. för anställande av en instruktör

för fotbollsspel och 2.000 kr. till främjande av simidrotten.
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Styrelse

Dellborg, Johannes G e o r g, ]. K., Advo-

kat. f. 97; led. 36—50. Ordf. 46—.

Sundvall, A nde rs Robert, Folkskol-

lärare, f. 03; led. 37—5l, v. Ordf. 49—.

Hoonk, Karl B e r t il Harald, Förste bok-

hållare, f. 97; led. 20——5l, Sekr. 24——.

Warberg, A x el Georg, Rederitjänsteman.

f. 88; 25—50.

Stålros, Nils Å ke, Assistent å länsar-

betsn., f. ll; led. 38—50, i). Sekr. 44——-.

Waller, Erik G u s t a f Herman, Kamrer,

f. 96; 38—50.

Andersson, Erik Konrad, Boktryckare,

f. 9l; 39—50.

Waller, R a g n a r Harald, Kontorsskrivare,

f. 00; 39—50.

Lindberg, Olof Oscar Erland, Assurans-

tjänsteman, f. 0l; 40—50.

Larsson, Karl F. w e r t. Banktjänsteman.

f. 0l; led. 40—50, Skattmästare 47—.

Svenson, Leif E r l i n g, Förste kammar-

skrivare, f. 96; 43—5l. _

Fridén, Kurt Ragnar Agaton. Handels-

biträde, f. l5; led. 44—5l, Intendent 49—.  

Save, Sven Erik Gustaf, Kamrer, f. l2;

46—50.

Lidholm, lvan Arnold, Brandmästare,

f. lO; 47—5l.

Ljungkrantz, Alf Birger, Speditör. f. lZ;

Johansson,] 0 h n Sigfrid, Arbetschef, f. 95;

48—50.

Lisslrarnmar, ] 0 h n-E v e r t, Trädgårds-

mästare, f. l5; 49—50.

Ericson, Karl Erik, Kontorist, f. 17;

Olofsson, G 11 s t a f Wallentin, Arbets-

ledare, f. 02; 48—50.

Rhodin, Tage H a r r y Valter, Beklädnads-

arbetare, f. 04; 48—50.

Pettersson, Axel G 6 s t a, Verkstadsarbe-

tare, f. 06; 49—50.

Revisor

Carlson, G u n n a r lvar Henry, Huvud-

bokförare, f. 06; 49— (vald av stadsf.).

Suppleant

Pettersson, 5 t i g Wilhelm, Posttjänste-

man, f. l5; 49— (vald av stadsf.).

Västra Frölunda idrottsförening

Sekreterarens adress Skunkgatan 10, Göteborg V. Rt 29 24 40.

Västra Frölunda idrottsförening bildades den 2 januari l930 med namn Älvsborgs gym-

nastik och idrottsförening. Senare ändrades namnet till det nuvarande. Föreningens mål är

att samla den idrottsintresserade ungdomen iVästra Frölunda till övningar i fri idrott, fotboll,

handboll, bandy, ishockey och bordtennis. För att kunna genomföra tävlingsprogram i dessa

grenar har tillsatts sektionsutskott för varje tävlingsgren.

Municipalnämnden i Älvsborgs municipalsamhälle beslöt den 25 oktober l944 att till

föreningen upplåta ett markområde i västra Hagen. i samband med införlivningen av Västra

Frölunda godkände Göteborgs stad detta beslut, men föreningen erhöll i stället tillstånd att

disponera ett markområde om 700 kvm. beläget vid Blåmesgatan i Hagen.

l styrelsen, som består av nio ledamöter, äga stadsfullmäktige att utse en ledamot jämte

suppleant.

Alexanderson, G 6 s t a Roland. Kontorist,

Styrelse

Lövstrand, John B e r t il Roland, Re-

presentant, f. l9; led. 50—, Ordf. 50—.

Kaiser, Karl Ric ka rd, Kontorist, f. 20;

led. 47—, v. Ordf. 47—.

f. l7; led. 43—, Sekr. 43—.

Ek, Åke B e rt i l, Metallarbetare, f. l8; led.

43—, Kassaf. 46—.

Johansson, B e n g tRoland, Kontorist, f. l8;

led. 38—, v. Kassaf. 49—.

 

 



 

 

Västra Frölunda idrottsförening. Lingförbundet 383
  

JOhMSSOn, R u n e Allan Henry, Plåtslagare.

?. 21; led. 44—, v. Intendent 49—. Suppleanter

Pettersson, F. r i c Ragnar, Lagerarbetare, Karlsson, R U n e Villy, Ritare, f. 27; 50—.

f. l0; 47— (vald av stadsf.). A d r P Ol f F d' d I _

Nilsson, Bror Ragnar, Kontorist, f. 20; geåjååofhf); (gå—' o er man , n

led. 47—, Intendent 49—.
..

Andersson, R u n e Lennart, Kontorist, laga?;fogldf liv;??? 23:35de Chaufför,
f. 25; led. 50—, v. Sekr. 50—.

Lingförbundet

Expedition: ]ärntorget 2. Expeditionstid kl. 17—19. R! 14 64 64, 146824.

Lingförbundet bildades år l9l2 med uppgift att arbeta för den frivilliga gymnastikens

utbredning i Göteborg med omnejd enligt mottot: »Gymnastik åt alla». Genom propaganda på

många olika sätt vill förbundet söka intressera allt fler av Göteborgs invånare för att genom del-

tagande i motionsgymnastikens sunda och allsidiga kroppsövningar stärka sin hälsa och öka

sin arbetsförmåga. Lingförbundet har under senare år växt ut till att bliva Sveriges största

lokala gymnastikorganisation omfattande över 200 gymnastikavdelningar.

Förbundet erbjuder allmänheten tillfälle till motionsgymnastik i allmänna eller enskilda

gymnastikavdelningar. De allmänna avdelningarna för ungdom och vuxna stå öppna för var

och en som anmäler sig för deltagande och betalar fastställd terminsavgift. De enskilda avdel-

ningarna uppställas åt varje klubb eller sammanslutning, som anmäler minst 28 gymnaster

och för dessa erlägga stadgade avgifter. l ungdomsavdelningarna söker förbundet intressera

ungdomarna för deltagande i gymnastik under de sista skolåren och efter slutad skolgång.

i styrelsen, som utgöres av nio ledamöter, valda för en tid av två år så att vartannat

är fyra och vartannat är fem ledamöter avgå, utse stadsfullmäktige fem samt för granskning

av räkenskaperna en revisor med suppleant.

Anslag för år l950 av staden utgår med 28.000 kr., vartill kammer l7.300 kr. i be-

räknad hyra för lokaler i stadens fastigheter.

Styrelse Åndersson, Sven David, Förste brand-

G dd S F. , k F. ] M L B mästare, f. 95; 36—5l (vald av stadsf.).
e &, ven ri manue , . ., arn- .. »
hygieniker 0_ skolöverläkare, £ 96; led. Hermansson, Alf Harry johannes, Forste

42_50 Or(lf. 42_. mantalsassistent, Stadsf., f. 04; 38H—5l,

. _ _ _ .. (vald av stadsf.).

Xi:,j',"123551? Ivri'älåffénåågiduektor' f' 83; Kristensson, E v a 1 d Gösta, Sockerbruksar-

betare, Stadsf., f. ll; 47—50 (vald av

Lindberg, Olof Oscar Erland. Assurans- stadsf.).

t3jänsteman, f. 0l; led. 24—5l, Kassaf.

Revisorer
Kjellén, l.. a r 5 F. r i c, Major, f. 86; 32—5l,

(vald av stadsf.). Älmhult, ] 0 h a n Rubin. Banktjänsteman,

Larsson, G u s t af Adrian Wisser, Förste f' 94; 4

kontorist, f. Ol; 35—50 (vald av stadsf.). Glanzelius,Ni ls, Kontorschef, f. 97;49—.

Hoonk, Karl B e r t i l Harald, Förste bok- Andersson, E r n s t Henry, Svetsare, f. 95;
hållare, f. 97; 35—50. 50— (vald av stadsf.). 
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Suppleanter _

Sjöberg, G u s t a v Axel Fredrik, Konto- lnspektris

nst, f. 02; 49—. Hedelin, l a Lovisa, Gymnastikdirektör,

Nordström, Y n g v e Knut Gunnar, Bok- Fru. ;, )()n; %&

] llliindare, f. gl; 491. A ld K

o ansson, ven ars rno , ran- ' -

maskinist, f. l4; 50— (vald av stadsf.). Expedrtronssekreterare

Hansson, E l s ie Gunvor lréne, Bank-

 
Sekreterare och inspektör tjänsteman, 5- 29; 49-

Häggström, Gustaf Emil, Kapten, Gym- 47 manliga och 50 kvinnliga gymnastik-

nastikdirektör, f. 04; 44. instruktörer.

Föreningen Härskogens Friluftsgård

Härskogen Lerum. Rt Lerum: Häcken 19.

Föreningen Härskogens Friluftsgård bildades den l4 maj l94l under namn av Föreningen

Skidfrämjandets Göteborgskommitté, Härskogens friluftsgård, och erhöll sitt nuvarande

namn genom stadgeändring år l945.

Föreningen har enligt stadgarna till ändamål att vidtaga åtgärder i samarbete med skid-

och friluftsfrämjandet för åstadkommande av en friluftsanläggning å Härskogens egendom

i Lerums socken, att utbygga 'och iordningställa Härskogens friluftsgård, så att den blir

lämplig för friluftsliv i detta ords vidsträcktaste betydelse året runt samt att i enlighet med

detta syfte handhava verksamheten vid friluftsgården.

Friluftsgården, som uppfördes under åren l94l—l942, är belägen på näset mellan Stora

och Lilla Härsjön, 28 km från Göteborg. Märkta skid- och vandringsleder finnas från när-

maste järnvägsstationer. Friluftsgården förfogar över två enbädds-, lO tvåbädds- och lO tre-

bäddsrum, två logement med tillsammans 25 bäddar, dagrum för skolungdom, sällskapsrum,

ping-pongrum m. m. Centralvärme finnes ävensom rinnande varmt och kallt vatten, duschar

och bastu. lnvid friluftsgården har anordnats teknik- och Slalombackar.

Styrelsen består av sex ledamöter, varav enligt en den 8 mars l949 antagen stadgeändring

tre skola utses av stadsfullmäktige, en av skid- och friluftsfrämjandcts centralstyrelse, en

av styrelsen för skid- och friluftsfrämjandets göteborgsavdelning samt en å föreningens

ordinarie årssammanträde.

" Av Göteborgs stad har föreningen för år l950 erhållit ett anslag om 20.000 kr. För gransk-

ning av föreningens räkenskaper utse stadsfullmäktige och skid- och friluftsfrämjandets central-

styrelse vardera en revisor med en suppleant.

Sjymlse Scshbilling, Per Edvin, ingenjör, f. 05;

P , F d . ' C' . . ' . .

eg::åghetsdzraeåär, Ifjojégjed_ tålig??? Engström, S i g r i d Ingeborg, Barnavårds-

46—. man, Fru, Stadsf., f. 97; 49—.

Henrikson, Carl T 0 r st e n, Redaktör,

Stadsf., f. 06; led. 46—, v. Ordf. 46—, Revisorer

(vld av stdf..

Olofsson, (fusninar Adolf, Elektriker, Bengtsson, Thore Roland, Metallarbe-

f. l9; 49— (vald av stadsf_)_ tare, f. 22; 49— (vald av stadsf.).

Ekeberg, G 11 s t a v Manfred, Folkskol- Sander, 0 l 0 f Gustaf Adolf, ingenjör,

lärare, f. 92; 49— (vald av stadsf.). f. 05; 50—. 
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Suppleanter Sekreterare

Andreasson, Lars Algot, lnstruktör, Hellgren, Le n na rt. ]. K., Sekreterare,

f. 28; 49— (vald av stad..sf) f. l6; 48.

Franklin, Sigurd, Bankkamrer, f. 90; 50—.

Göteborgs fäktklubb

Övningslokal och expedition: gamla skridskopaviljongen ci Ullevi idrottsplats, öppen regelmässigt

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 18—20.

Göteborgs fäktklubb. som stiftades den Zl december l9l l, har till uppgift att genom ut-

övande av fäktning höja intresset för denna idrott och utbilda goda fäktare samt att verka för

en god sport- och kamratanda.

Fäktklubben, inom vilken bedrives fäktning på såväl florett och värja som sabel, står öppen

för såväl manliga som kvinnliga fäktintresserade. Medlemsantalet i klubben uppgick vid års-

skiftet l949—l950 till omkring 50, varav ett tiotal kvinnliga medlemmar. Fäktövningarna be-

drivas i f.d. skridskopaviliongen å Ullevi idrottsplats. Särskilda tider reserveras för nybörjare

inom fäktidrotten.

Av Göteborgs stad åtniuter fäktklubben f.n. ett anslag på 750 kr. motsvarande den hyra

klubben har att erlägga till idrottsplatsstyrelsen för övningslokalen. För granskning av klubbens

 

 

räkenskaper utse stadsfullmäktige en revisor med suppleant.

Styrelse

Stenström, Yngve Romanus, ]. K., Kansli-

chef, f. 9l; led. Z7—, Ordf. 48—.

Lagerwall, ClaesAxel Kapten, f. 08;

led. 46—, v. Ordf. 48—

Haglund, lnga, Försäkringstiänsteman,

f. ll; led. 48—, Kasmf. 48—

Klaening, Carl Bengt Hialmar, Förste

postassistent, f. 08; led. 47-—, Materiel-

förvaltare 48—.

Ström, Erik Alva r Johannes, Direktör.

f. 02; led. 50—, Sekr. 50—.

Suppleanter

Ekstedt, C a rl G u s t af, ]. K.. Advokat,

f. 06; led. 48, suppl. 50—.

Fahlman, Ake Thorsten, Civilingenjör,

f. l7; 49—.

25

 

Svenstam, Sven l n g e m a r, Ingenjör,

f. 26; 50—.

Revisorer

Wastenson, Kurt Magnus Eugen, Löjt-

nant, lntendent, f. l4; 48—.

Malmsten, Stellan Oscar Martin, Di-

rektör, f. lO; 48—

Snygg, H & r m a n Viktor Emanuel, Flagg-

iunkare, f 90; 48— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Bladh, Sven Arne Charles, Fasti hets-

skötare. f. 04; 48— (vald av stadsfi).

Käll, B i r g i tAnne-lVlarie, Fru, f. få; 50—.

 



 

386 Charles Felix Lindbergs donationsfond

 

4. Donationer för kulturella och allmännyttiga ändamål

Charles Felix Lindbergs donationsfond

Sekreteraren, Konstmuseet, Götaplatsen. Expeditionstid kl. lll—13. R! 16 22 91.

l testamente förordnade handlanden Charles Felix Lindberg, att all hans kvarlåtenskap

skulle tillfalla Göteborgs stad för bildande av en fond. som i stadens räkenskaper skulle

bokföras under benämningen Charles Felix Lindbergs donationsfond. Sedan testator den

5 augusti l909 avlidit, överlämnade boutredningsmännen till stadskassan 2.088.568 kr. En

tiondedel av fondens avkastning skall årligen tilläggas kapitalet. tills detta uppgår till 3.000.000

kr. Den övriga avkastningen skall vart tredje år utdelas till av stadsfullmäktige bestämda

ändamål för stadens prydande och förskönande, och har testator såsom sådana särskilt angivit

anläggning av nya samt utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna

platser, inköp av till dessa till äventyrs erforderlig fast egendom, inköp och uppresande

av statyer och andra konstverk, anordnande av delar av planteringar och parker till botaniska

eller zoologiska trädgårdar med alla de anläggningar och anstalter, vilka med sådana träd-

gårdar kunna stå i samband. l övrigt har testator icke bundit stadsfullmäktige vid sär-

skilda bestämmelser, »då uppfattningen om beskaffenheten av de ändamål, för vilka av-

kastningen av donationsfonden må tagas i anspråk under tidernas lopp kan växla».

Stadsfullmäktige fastställde den 23 maj l9l2 stadgar för en kommitté för uppgörande

av förslag till donationsmedlens användande samt verkställande av stadsfullmäktiges beslut

härom. Kommittén åligger att efter förutgången utredning till stadsfullmäktige inkomma

med yttrande och förslag rörande användning av avkastningen av donationsfonden samt att,

i mån och på sätt stadsfullmäktige bestämma, verkställa stadsfullmäktiges beslut härom.

Motioner i stadsfullmäktige om utdelningsmedlens användning skola vara väckta senast

vid stadsfullmäktiges första sammanträde i februari det år utdelning skall äga rum.

Kommittén äger jämväl att själv väcka förslag hos stadsfullmäktige och efter prövning till

stadsfullmäktige framföra hos kommittén av enskilda samhällsmedlemmar väckta förslag.

Kommittén utgöres av åtta av stadsfullmäktige för tre år i sänder valda ledamöter. För

granskning av kommitténs räkenskaper utse jämväl stadsfullmäktige två revisorer jämte

en suppleant. l—los kommittén finnes anställd en sekreterare, vilken har att ombesörja på

kommittén ankommande utrednings- och verkställighetsåtgärder.

Utdelning ur fonden ägde första gången rum är l9l2 och den senaste är l948. Fondens

kapital uppgick den 3l december l949 till 2.974.403 kr. Utdelningsfonden utgjorde den

5 augusti l949 cirka lZO.000 kr.

Författningar m.m. Charles Felix Lindbergs testamente den Zl mars l908. Stadgar för

kommittén, antagna av stadsfullmäktige den 23 maj l9l2 med däri sedermera vidtagna

ändringar.

Ordförande

lungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf., i. 90; led. 37—5l, Ordf. 37—.
Hjern, Karl Anders l-larald, Redaktör,

Stadsf., f. 02; 40—5l.

Swensåon, R a g n a r Ossian, Arkitekt, f.'82;

Vice ordförande

Romdahl, Axel Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; suppl. lZ, led. l3—5l. v. Ordf. 3l—.

Ovriga ledamöter

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

led. 30—5l, Suppl. för kassaf. 49—.

Ericson, Obadja 0 l 0 f, Tulluppbördsman,

Stadsf., f. 85; 46—5l.

Petersson, K n u t Zakarias, F. D. Redak-

tör, f. 92; 49—5l.

Broström,TorErlanclj:son, Konsul,Skepps—

redare, f. 95; led. 49—5l, Kassaf. 49—.
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Revisorer

Pigg, Erik Wendel, Verkmästare, f. l9;

Stubzlius, A r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 49—.

Suppleant

Moberg, C u d m a r lngel Bernhard, Bank-

kassör, f. 05; 49—.

Sekreterare

Westholm, Daniel A l f r e d, F. D.. Do-

cent, f. 04; 48.

Renströmska fonden

Grosshandlanden Sven Renström, som avled den 26 juni l869, förordnade i sitt testamente.

att efter hans bortgång ett belopp av l.500.000 riksdaler riksmynt skulle tillfalla Göteborgs

stad, varav l.000.000 skulle utgöra en huvudfond, som skulle förvaltas under benämningen

Renströmska fonden och varav ränteavkastningen av stadsfullmäktige skulle disponeras

för allmännyttiga ändamål inom staden, så ofta berörda avkastning uppgår till 500.000 riks-

daler riksmynt. Ovriga 500.000 ägde stadsfullmäktige att omedelbart disponera till de

allmännyttiga ändamål, som i donators testamente angivits. l enlighet härmed skola bidrag

utgå till allmänna inrättningar för handelns befordran, välgörenhetsinrättningar av alla slag,

mera kostsamma anstalter för befordran av snyggheten. sundheten och hälsovården, under-

visningsanstalter av alla slag, anläggande av allmänna platser, uppförande av byggnader

för speciella men allmänna behov, såsom kyrkor, museer och föreläsningssalar, ordnande

av allmänna inrättningar för trafiken samt försköning av sådana platser, som för allmänt

begagnande äro eller bliva upplåtna.

Den av stadsfullmäktige valda styrelsen består av tre ledamöter, jämte två suppleanter.

de förra utsedda för tre år i sänder, av vilka en årligen väljes. Dessutom utse stadsfullmäktige

årligen två revisorer med en suppleant.

Första utdelningen ur Renströmska fonden ägde rum år l87l och den senaste är l94l.

Fondens kapital uppgick den 3l december l949 till l.334.679 kr. Utdelningsfonden upp-

gick den l januari l950 till 232.0l9 kr.

Författningar m. m. Sven Renströms testamente den 27 maj l867 med tillägg den 29

maj lööö. Reglemente för styrelsen för Renströmska fonden, fastställt av stadsfullmäktige

den 2 december l869 med däri sedermera företagna ändringar.
 

Ordförande

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.

29—52, Ordf. 36——.

Övriga ledamöter

Sjöström, Algot Natanael, Konditor,

f. 79; 35—5l.

Hansson, Gustaf 0 r va r. Bankdirektör,

f. 00; led. 42—50, Kassa]. 42—.

Suppleanter

Bzgg, Tore Josef, Metallarbetare, f. Zl;

Revisorer

Blomstrand, S t e n Konstantin, Metall-

arbetare, f. 05; 48—.

Gardnäs, Ruth lVlaria, Banktjänsteman.

f. 22; 50—.

Suppleant

Svenningsson, Knut l n g v a r Vilhelm,

Gasverksarbetare, f. l8; 50—.

Sekreterare

 
 Andersson, V e r n e r Anders Severin, Lundqvist, Nils l-l e n n i n g, Bankkamrer.

Ombudsman, f. 97; 49—. f. 90: 36.

Willi. Röhss' donationsfond

Då grosshandlanden Wilh.Röhss, som avled den l0 januari l900, i livstiden uttalat den önskan

att av behållningen i boet efter honom till befordrande av Göteborgs stads handel, industri

och kommunikationer ävensom till välgörande ändamål skulle anslås l.500.000 kr., och sedan

sterbhusdelägama i särskilda donationer förfogat över 500.000 kr., överlämnade dessa till

stadsfullmäktige som gåva l.000.000 kr. att förvaltas enligt i bifogat gåvobrev angivna villkor

och bestämmelser.
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Enligt omnämnda gåvobrev skall av gåvan bildas en fond, benämnd Wilh. Röhss' donations-

fond. varav ränteavkastningen, efter årlig avsättning av fyra procent och när den vuxit till

500.000 kr., må av stadsfullmäktige disponeras till »befordrande av Göteborgs handel, industri

och kommunikationen) med iakttagande av att fonden icke må användas för utgifter, vilka

tillkomma stat eller kommun.

Donationsfonden förvaltasav en styrelse. som väljes av stadsfullmäktige och består av

tre ledamöter med två suppleanter. Ledamöterna, av vilka en årligen väljes, utses för tre

år i sänder. Stadsfullmäktige utse ävenledes två revisorer med en suppleant.

Första utdelningen från fonden ägde rum år l9ll och den senaste år l948. Fondens

kapital utgjorde den 3l december l949 l.754.479 kr. Utdelningsfonden uppgick den l januari

l950 till 76.356 kr.

Författningar m.m. Sterbhusdelägarnas efter Willi. Röhss gåvobrev den l0januari l90l.

Reglemente, fastställts av stadsfullmäktige den 3 april l90l med ändring den lZ november l9l 4.

Ordförande Neuberg, T h u r e, Handelsresande f. 02;

Wiik, Hjalmar, Handlande. t. 77, led. 47*- Rev.-,,...

29—5l: Ofdf- 3Ö—"- Blomstrand, Sten Konstantin, Metallar-

Ledamöter betare, i. O,;S [fB—_.

Hansson, Gustaf 0 r v a r. Bankdirektör, Cardnas, R " * 0 Maria» B&Wktlänsmmm

f. 00; led. 42—50, Kassaf. 42—. f 22 50— suppleant

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94; Svenningsson, Knut ] n g v a , Vilhelm,

5 _— Gasverksarbetare, f. l8; 50—.

Suppleanter Sekreterare

Fredriksson, S v e n Adolf, Förste assistent Lundqvist, Nils l'l e n n i n g, Bankkamrer,

å länsarbetsn” f. 05; 50—. f. 90; 36 ' 
Olof och Caroline Wijks fond

Fru Caroline Wijk. f. Dickson, som avled den 28 februari l9l8, förordnade genom

testamente att vid hennes frånfälle ett belopp av l.700.000 kr. skulle tillfalla Göteborgs

stad att utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks

fond. Donationsmedlen skulle uppdelas i två huvudfonder å resp. l.000.000 och 700.000 kr.

Avkastningen av den förra och återstående ränteavkastningen av den senare delen skola.

sedan vissa livräntor utgått och en tiondedel årligen tillagts kapitalet, avsättas till en utdel-

ningsfond, som varje gång den uppnått 500.000 kr. må av stadsfullmäktige användas till för-

mån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga. kulturella eller välgörande ändamål. Såsom

sådana framhåller donator särskilt >>åtgärder för åstadkommande av goda och sunda bostäder

till skälig hyra för mindre bemedlade personer. hjälp för beredande åt obemedlade av tillfälle

att vistas å landet för åtnjutande av vila och vederkvickelse. understödjande av redan befint-

liga inrättningar av allmännyttig, kulturell eller välgörande natur, vilka kunna vara därav i

behov för upprätthållande eller utvidgning av sin verksamhet?). Avkastning av fonden får

icke användas till sådant ändamål, som staden har skyldighet att bestrida med skattemedel.

Fonden förvaltas av en av stadsfullmäktige vald styrelse bestående av tre ledamöter med

två suppleanter. av vilka de förra utses för tre år i sänder. Dessutom utse stadsfullmäktige

två revisorer med en suppleant.

Utdelning från fonden har ägt rum åren l925, l930, l935 och l944. .

Huvudfondens kapital uppgick den 3l december l949 till 3.392.755 kr. och utdelnings-

fonden utgjorde den l januari l949 335.506 kr

Stadgar. Caroline Wijks testamente den 20 oktober l9l6 Reglemente för styrelsen

för Olof och Caroline Wijks fond, fastställt av stadsfullmäktige den l4 november l9l8

med senare vidtagna ändringar.
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Ordförande

Wiik, Hialmar, Handlande, f. 77; led.

l9—5l, Kassa]. l9—, Ordf. l9—".

Revisorer

Vice ordforande Ericson, Britt Linnéa, Kontorist, f. l9;

Ekman, C & r l Johan Jakob Emil, Konsul, 49—

Direktör, f. 83; led. 49_50, V. Ordf. 50—. Stenst'röm, Frans Erik R u n e, Kommu-

nalarbetare, f. l4; 50—.

Ledamot
Suppleant

Englund, C a rl Gustaf Oskar, Personal- Richardson, Olof Richard, Civilingeniör,

chef, f. 00; 49—52. f. l6; 50—.

Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond

Fru Martina Lundgren förordnade genom testamente den l3 februari l942 att två tredie-

delar av hennes kvarlåtenskap sedan vissa legat utgått skulle tillfalla en stiftelse benämnd

Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond. Fonden har till ändamål att dels främia

vetenskaplig forskning och undervisning, dels främja barns och ungdoms vård och fostran

eller utbildning samt dels främia vård av behövande ålderstigna siuka eller lytta.

Fonden förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter, som utses för tre år i sänder,

Suppleanter

Leggir, H a k 0 n, F. K., Civilingenjör, f. 87;

man, N ; ls Jonas, Direktör, f. 97; 49—.

 

en av Konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, en av lärarrådet vid Göte-

borgs högskola, en av lärarkollegiet vid Chalmers tekniska högskola, en av Göteborgs läkare-

sällskap samt en av styrelsen för Skandinaviska banken. För varie ledamot utses på samma

sätt en suppleant.

Till granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer iämte

suppleanter.

Fondens kapital utgiorde enligt senaste bokslut 3.585.000 kr. Utdelningsfonderna upp-

 

gick till l55.022 kr.

Ordförande

Jacobsson. M alt e Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; led. 43—5l, Ordf.

43— (förordnad av K. B.).

Vice ordförande

Lundh, E ri k Axel Fredrik, Bankdirektör,

f. 95; led. 48—5l. v. Ordf. 48— (utsedd

av Skand. banken).

Övriga ledamöter

Weibull, Curt Hugo Johannes, F. D.,

Professor, f. 86; 43—5l (utsedd av lärar-

rådet v. Cbgs högskola).

Hössier, Karl G u s t a v Natanael, F. D.,

Professor, f. 97; 43—5l (utsedd av lärar-

koll. v. Chalmers tekn. högskola).

din, M a r t i n Odin, . D., Professor,

Överläkare, f. 90; 43—5l (utsedd av läka-

resällskapet).

Suppleanter

Björkman, Nils Karl Otto, f. d. Lands-

?(ekiåagerare, f. 84; 43—5l (förordnad av

Aspelin, C u n n a r, F. D., Professor, f. 98;

43—5l (utsedd av lärarrådet v. Gbgs hög-

skola).

 

 

Hultin, S ve n, Tekn. D.. Professor, f. 89;

43——5l (utsedd av lärarkoll. v. Chalmers

tekn. högskola).

Rosengren, B e n g t Johan Henrik. M. D.,

Överläkare, f. 99; 43—5l (utsedd av läkare-

sällskapet).

Belfrage, Nils Åke, Bankdirektör, f. 80;

43—5l (utsedd av Skand. banken).

Revisorer

Jemsand, E r i c Vilhelm, Förrådsarhetare.

f. 05; 49—.

Stuhelius, A r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 50—.

Suppleanter

Holmberg, Karl Erland Bruno, Port-

vakt, f. 96; 49—.

Steier, Carl Lars i n g e m a r, _l. K., Ad-

vokat, f. lO; 50—.

Kassaförvaltare

Lundh, E r i k Axel Fredrik, Bankdirektör,

f. 95; 48.

Sekreterare

Hässselrot, C a r l, ] . K., Länsassessor, f. 00;
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Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond

Genom testamente av den l februari l942 förordnade fru Martina Lundgren att en tredje-

del av hennes kvarlåtenskap sedan legat utgått skulle tillfalla en stiftelse benämnd Wilhelm

och Martina Lundgrens understödsfond. Fondens uppgift är att främja religiösa, välgörande,

sociala. konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella ändamål samt landets näringsliv.

Förvaltningen av fonden handhaves av en styrelse — utsedd för tre år i sänder -— bestående

av fem ledamöter, som utses en av konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus

län, en av Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälle, en av Göteborgs läkare-

sällskap, en av handelskammaren i Göteborg och en av A.-B. Skandinaviska banken. För

varje ledamot utses på samma sätt en suppleant. För granskning av fondens förvaltning och

räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer och två suppleanter.

Fondens kapital utgjorde enligt senaste bokslut l.278.000 kr. och utdelningsfonden upp_

gick till 3l.572 kr.

Ordförande

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D.,

Eckerström, S ten Gustaf Emil, M. l...,

Överläkare, f. 03; 43—5l (utsedd av

 
Landshövding, f. 85; led. 43——5l, Ordf.

43— (förordnad av K. B.).

Vice ordförande

Lundh, Er i k Axel Fredrik, Bankdirektör,

f. 95; led. 48—5l, v. Ordf. 48— (utsedd

av Skand. banken).

Övriga ledamöter

Hultin, S v e n, Tekn. D., Professor, f. 89;

43—5l (utsedd av Gbgs kungl. veten-

skaps— o. vitterhetssamh.).

Lundberg, S v e n lvar, M. D., Frakt. läkare,

f. 9l; 43——5l (utsedd av läkaresällskapet).

Sönnan, Rolf Martin Johannes, Civilingen-

jör, Skeppsredare, f. 90; 43 (utsedd enl. tes-

tamentsbest) Suppleanter

Björkman, N ils Karl Otto, f. d. Lands-

slåkråterare, f. 84; 43—5l (förordnad av

. .).

Romdahl, A x el Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; 43—5l (utsedd av Cbgs kungl. veten-

skaps o. vitterhetssamh. .
 

läkaresällskapetå.

Belfrage, Nils ke, Bankdirektör, f. 80;

43—5l (utsedd av Skand. banken).

Leffler, Hakon, F. K., Civilingenjör,

f. 87; 49— (utsedd av handelskammaren).

Revisorer

Jemsand, E r i c Vilhelm, Förrådsarbetare,

f. 05; 49—.

Stuhelius, A r n e Reinhold, Folkskollärare,

f. 02; 50—.

Suppleanter

Holxnherg, Karl Er l a n d Bruno, Portvakt,

f. 96; 49—.

Steier, Carl Lars l n g e m a r, _l. K., Ad-

vokat, f. l0; Sfi—.

Kassaförvaltare

Lundh, Er i_k Axel Fredrik, Bankdirektör,

f. 95, 48

Sekreterare

Hässselrot, C 3 r l, ]. K., Länsassessor, f. 00;

Eduard Magnus' musikfond

Doktor Pontus Förstenberg och hans maka Cöthilda Färstenberg, f. Magnus, förordnade

i testamente, att efter deras bortgång ett belopp av l.200.000 kr. skulle tillfalla Göteborgs

stad samt allmännyttiga och sociala institutioner. Enligt testamentet skulle den makarna

tillhöriga fastigheten nr 2 i stadens femte rote tillfalla staden och därvid åsåttas ett värde

av 275.000 kr. med rätt för staden att försälja densamma. Efter fastighetens eventuella

försäljning skulle därvid två tredjedelar av försäljningssumman jämte lika stor del av åter-

stående kontanta belopp, sedan donationer till allmännyttiga och sociala institutioner enligt

testamentet fullgjorts, överlämnas till Göteborgs stad för bildande av en donationsfond vid

namn F.duard Magnus' musikfond, förvaltad av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse. De för-

hålland en, som, enligt kungl. förordning den Zl mars l 862 om kommunalstyrelse i stad, utestänga

från valbarhet till stadsfullmäktige, gälla även i fråga om ledamot eller suppleant i styrelsen.

Styrelsen består av fem ledamöter, vilka väljas för tre kalenderår. Stadsfullmäktige välja

dessutom årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt två revisorer med en supp-    
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leant. Styrelsen åligger att med ränteavkastningen å fonden, som förvaltas av drätselkammaren.

»verka för bildande, så vitt möjligt är, av ett musikkapell, med ändamål ej endast att giva

självständiga konserter utan även att, mot eller utan ersättning, med orkestermusik bidraga

vid teater och andra allmänna föreställningar samt vid konserter».

Fondens kapital uppgick den 3l december l949 till 394.532 kr.

Författningar m. m. Pontus och Göthilda Förstenbergs testamente den 29 juni l898.

Reglemente för förvaltningen av Eduard Magnus, musikfond, fastställt av stadsfullmäk-

tige den 28 maj l903.

Styrelse
Suppleanter

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. l..., Folk-

Magnus, Erik Louis, lngenjör, f. 84;

led. 3l—50, Ordf. o. kassaf. 36—.

Hirvonen, Simo Jussi, M. L., Prakt.

läkare. f. 86; 33—50.

Mattsson, Lennart R i c h a r d, Omnibus-

Mannheimer, Bertil Magnus,

lande, f. 0l; 36—.

Revisorer

Anderson, H uld a Josefina, Första kon-

skolinspektör, f. 85; 36—.

Hand-

 

torsbiträde, f. 94; 48—.

Anderssstön, ] 0 h n Arthur, Metallarbetare,
förare, f. 09; 37—52.

Åhlund, Nils Jonas, Direktör, f. 97;

45—5l.
Suppleant

Halling, 0 l l e Lars Gustaf, Fil.stud.. f. l6;

48—52.

Staaf, Ve rn e r Christian, Assistent ä läns-

arbetsn., f. l3; 50—.

Göteborgs stads teaterfond

I en till stadsfullmäktige ställd skrivelse den l4 oktober l9l6 med därvid fogad donations-

handling förbundo sig dels styrelsemedlemmama i dåvarande teaterförening härstädes, stads-

mäklaren Willgodt Kullgren, arkitekten Ernst Kröger och dispaschören Conrad M. Pineus,

dels fru Mathilda Broström, handlandena Gösta Fraenkel och Wilhelm Henriques, fru Anna

johansson, bankdirektören Herman Mannheimer samt handlandena Gustaf Werner och Hjal-

mar Wijk att under angivna villkor och bestämmelser till Göteborgs stadskassa inbetala ett

belopp av l00.000 kr. vardera eller tillsammans l.000.000 kr. för bildande av en fond be-

nämnd Göteborgs stads teaterfond för understödjande av eller drivande av teaterverksamhet i

Göteborg. Fonden uppgick vid senaste bokslut till 2.230.43l kr.

Styrelsen för fonden, som bl. a. har till uppgift att förvalta stadens teaterbyggnad, består

av fem ledamöter, varav stadsfullmäktige utse två, donatorerna en, styrelsen för Göteborgs

högskola en och styrelsen för Eduard Magnus' musikfond en ledamot, varjämte samma

 

 

antal suppleanter utses. Stadsfullmäktige välja två revisorer och en suppleant.

Styrelse

Weihull,Cu rt Hugo Johannes, F. D., Pro-

fessor, f. 86; led. 44—52, Ordf. 45— (ut-

sedd av högskolan).

Magnus, E r i k Louis, Ingenjör, f. 84;

led. 3l—52, r). Ordf. 45— (utsedd av

E. Magnus' musikfond).

Henri ues, M å rt e n Ragnar. ]. K., Advo-

kat, . 86; led. 44—52, Sekr. 44— (ut-

sedd av donatorerna).

Bergman, P e r Ragnar, Ombudsman, f. l5;

45—52 (vald av stadsf.).

Gottowt, N i l s, Agronom, Redaktör, f. 04;

47—52 (vald av stadsf.).

Suppleanter

Bäring, Hans l n g e m a r, F. D., Professor,

f. 03; 47—52 (utsedd av högskolan).  

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, Riksdagsman, f. 88; 3l—52 (vald av

stadsf.).

Mannheimer, B e r t i l Magnus, Hand-

lande, f. Ol: 3l—52 (utsedd av E.

Magnus' musikfond).

Kullgren, A lf Birger, Fondkommissionär,

f. 08; 44—52 (vald av donatorerna).

Johansson, johan u n n a r, Målare-

mästare, f. 06; 46—52 (vald av stadsf.).

Revisorer

Aråersson, Carl A r t u r, Chaufför, f. 07;

Pettersson, 0 3 b 0 r n Alexius, Rörläggare,

f' l5; 50_' Suppleant

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;
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5. Barnavård och ungdomsskydd

Föreningen Mjölkdroppen

Föreningen Mjölkdroppen, stiftad l903, har till uppgift att inom Göteborgs stad verka för

späda och små barns bästa. Verksamheten har huvudsakligen bedrivits genom barnavårds-

centralerna. Från och med den l januari l945 har ledningen av samtliga barnavårdscentraler

övertagits av barnavårdsnämnden.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse. bestående av fem ledamöter jämte två

suppleanter, varav en ledamot och en suppleant utses av Göteborgs barnavårdsnämnd. En

ledamot av styrelsen skall vara läkare vid Göteborgs barnavårdscentral. Styrelsen väljer

"inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. För granskning av föreningens räken-

skaper utse föreningen och stadsfullmäktige var sin revisor ävensom var sin suppleant.

Föreningen förfogar över fonder till ett belopp av l75.8l2 kr.

Styrelse

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Frakt. läkare,

f. 85; led. 25—. Ordf. 43—.

Hedqvist, G u st a f Erik Adolf Robert,

]. K., Barnavårdsdirektör, f. Ol; led. 39—,

Kassaf.

volt;2 Friesen, Ruth (Gulli), Fru, f. 04;

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. l..., Barn-

hygieniker o. skolöverläkare, f. 96; 43—,

(utsedd av barnavårdsn.).

Stenström, Alba Berna Marie-Louise,

Avdelningsföreståndarinna, f. 07; led. 48—,

Suppleanter

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.

läkare, f. 94; 3 .

Ahlström, G e r d a Maria, Förestånda-

rinna, f. Ol ; 42— (utsedd av barnavårdsn.).

Revisorer

Pehrsson, Gustaf H a r r y, Kontorschef,

f. 02; 42—.

Emanuelsson, lda Amalia (Amy). Fru,

f. 88; 50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Gustafsson, K a r 1 G u s t a f, Byräassis-

tent, f. 07; 42—.

Hansson, C e r d a Sofia, Fru, f. 87; 50—,  (vald av stadsf.).Selar. 48—.

Stiftelsen inackorderingshemmet för flickor

Pipbldsaregatan 5. R! 16 49 47.

På initiativ av barn- och ungdomsråden i Göteborg bildades den Zl mars l935 en stiftelse

benämnd stiftelsen inackorderingshemmet för flickor, vilken skall ha till uppgift att i av stif-

telsen inrättat hem i förebyggande syfte till inackordering mottaga flickor, företrädesvis

i åldern l5—20 år. Vid l935 års utdelning ur allmänna arvsfonden beviljade Kungl. Maj:t

stiftelsen ett anslag på 8.000 kr. för hemmets utrustning. Barnavårdsnämnden skall utöva tillsyn

över hemmet och. i den mån plats finnes ledig, skall hemmet intaga flickor. som anvisats av

barnavårdsnämnden. Ändamålet med denna inackorderingsverksarnhet skall vara att hjälpa

sådana flickor, som äga förmåga att deltaga i förvärvsarbete, och som även i övrigt synas

kunna anpassa sig efter samhällets krav, men vilkas utveckling i god riktning försvåras genom

t. ex. mindre goda hemförhållanden eller otillräckligt stöd från föräldrar och anförvanter.

i den mån flickorna icke redan ha förvärvsarbete skola de förhjälpas till sådant och under

vistelsen i hemmet fostras till goda vanor genom ett rätt användande av fritid och arbets-

förtjänst. ! förhållande till arbetsförtjänstens storlek skola flickorna själva bidraga till

sin inackordering. Hemmet har i sitt nuvarande skick möjlighet att emottaga l0 flickor.

Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter. För granskning av stiftelsens räken-

skaper utse stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Stadens anslag utgår med l7.600 kr. samt l.600 kr. som ärsanslag för reparationer.

 

 



 

Frälsningsarméns inackorderingshem för unga flickor. Barnhärbärget Morgonsol 393
 

Styrelse

lngwarsson, Johannes ] u li u 5. f. d. Över-

lärare, f. 7, le.d 35—, Ordf. 35—.

Olsson, l'l) l d e g a r d, Folkskollärarinna,

f. 89; led 35—, Sekr. 35—.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn" Fru, f. 95;

Gillberg, Nanna-Brita Margit, D. 5. l.

Reseinspektör, f. 03; (374)

Hammarlind, Naima Elisabeth, Fru,

f. 87; 49—.

Revisorer

Tygråé—n, A l fre d, f. d. Folkskollärare,f. 8l;

Karlsson, Nicoline, Fru, f. 99; 49—,

(vald av stadsfu)

der, Da n Lennart, Folkskollärare,

f. ll; 49—.

 

Gustafsson, Ka rl G staf. Byråassistent,

f 07.184 4g_ Kaiiaf 48— Suppleanter

Hemberg, Oskar T 0 ,. 5 t e n M. l..., Hella, 5 a l l y Maria, Fru, f. B; 49— (vald

Underläkare, f. l l; 49—. av Stade)

Mosesson, E s t e r Kristina, Förestånda- Lundeby, E b b a lngeborg, Folkskollära-

rinna, f. 9l; — rinna, f. 88; 49—.

Su lean! _—

pp er FöreståndarinnaUllman, H a ra l d Leonard, Avdelnings-

chef h. barnavårdsnn f. 92; 46—  Lundin, A strid lngegerd. f. 04; 48.

Frälsningsarméns inackorderingshem för unga flickor

Södra Vägen 48. R! 161387.

Frälsningsarmén tog tidigt initiativ till upprättande av ett hem för skydd och fostran av

kvinnor, vilka förde ett sedeslöst och oordentligt liv. År 1904 inköptes i Göteborg fastig-

heten vid Södra Vägen 48 och inreddes till ett sådant hem, där flickorna sysselsattes med

hushållsarbete, sömnad, vävning, tvätt m.m.

i samråd med barnavårdsnämnden i Göteborg lades vårdformen om från sluten till öppen

år l947. Hemmet står under inseende av barnavårdsnämnden.

Hemmets syfte är nu att mottaga unga flickor i åldern l5—20 är, vilka behöva vård och

tillsyn. De gå ut i förvärvsarbete, men erhålla full inackordering på hemmet, där man söker

hjälpa dem att bli goda samhällsmedborgare. De erlägga en viss inackorderingsavgift anpassad

efter deras inkomst. Hemmet kan mottaga 20 flickor.

Som styrelse fungerar samfundet Frälsningsarmén för dess slum- och räddningsverk,

Östermalmsgatan 7l, Stockholm.

Stadens anslag för år l950 utgör M 700 kr. att utgå med kr. 2.50 för dag och å hemmet

intagen flicka, som är mantalsskriven i Göteborg.

Föreståndarinna

Johanson, E s t e r josefine, Maior, f. 9]; 47.

Dessutom tre slumsyslrar och ett biträde.

Frälsningsarméns barnhärbärge Morgonsol

Poppelgatan ll , Käringöerget. R! 29 10 29.

Barnhärbårget Morgonsol öppnades år l897 och var då förlagt i stadsdelen Redbergslid idär-

städes förhyrd lokal. År l909 flyttade hemmet till Långedrag och år l930 till Käringberget,

där en villa inköpts för ändamålet. Barnavårdsnämnden utövar genom ombud kontroll över

verksamheten.

Hemmet har till uppgift att mottaga barn i åldern l—7 år på kortare tid och har plats för

l5 barn. Avgiften är kr. l.50 pr dag.

Anstalten åtniuter statsanslag. Stadsfullmäktige äga att utse en revisor med suppleant att

deltaga i granskningen av hemmets räkenskaper.

Stadens anslag utgår för år l950 med l4.550 kr. samt dessutom ett årsanslag å l.500 kr.
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Barnavårdsnämndens ombud

Westerberg, ] e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 49—.

Suppleant

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde.

f. 86; 4l—.

Revisor

Petersson, E rna Linnéa. Affärsbiträde,

Fru, f. 22; 47—.

Suppleant

Kristensson, H] ö rd! s Ing-Britt Maria,

Fru, f. 14; 50—.

Föreståndarinna

Lindgren, L i l l y Sofia, f. 00; 46.

Stiftelsen Ekedalens barnhem

Kabelgatan. Rt M 18 93.

Barnhemmet, som är stiftat år l890, har till ändamål »att till nyttiga och arbetsdugliga med—

lemmar av samhället dana sådana företrädesvis till Göteborgs samhälle hörande barn, som sakna

nödig uppfostran och vård eller i övrigt befinna sig i synnerligen ömmande omständigheter».

Barnen åtnjuter sommarvistelse å stiftelsens eget sommarhem i Ljungskile.

Styrelsen består f. n. av åtta ledamöter, varav barnavårdsnämnden utser en ledamot med

suppleant. Till granskning av styrelsens förvaltning utses tre revisorer med två suppleanter,

av vilka stadsfullmäktige utse en revisor och en suppleant.

Stiftelsens donationer utgjorde enligt senaste bokslut 24l .899 kr.

Stadens anslag för år l950 utgår med l8.500 kr. Dessutom erhålles från av drätselkammaren

och folkskolestyrelsen förvaltade donationsfonder för år l950 beräknad tilldelning med l .020 kr.

Styrelse

Parkfelt, Nils, ]. K, Rådman,f. 93; led.

33—, Ordf. 49—.

Svennnngsson, Ernst Gunnar Sigfrid,

Kgomminister, f. 97; led. 49—50, v. Ordf.

4 _

Nilsson, Eric. Avdelningschef h. barna-

vårdsn, f.88;29—(utsedd av barnavårdsn.).

Ekman, S i g n h i l d, Gymnastikdirektör.

f. 88; 40—50.

Holm, F r e d r i k, Direktör, f. l0; 44——5l.

Ehrby, Anna, Fru, f. 99; 44—5l.

Kjellgren, Gustaf V i k to r Wilhelm, Gross-

handlare. f. 8l; 46—5l .

Osvald, Ud do Valfrid, Avdelningschef,

f. 98; led. 48—50, Kassaf. 48—.  

Suppleant

Oljelund, Truls S t e fa n, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; 50— (utsedd av barnavårdsn.).

Revisorer

Helgesson, G u n n a r Alfred, Direktör,

f.86;18—.

Lysell, Johan 0 s e a r Antonius, Direktör,

74; 46—.

Andersson, Lovisa (L 0 v a) Karolina, Fru.

f. 92; 48— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Lampers, Sven Eskil, ]. K., Assessor,

f. 04; 46—.

Berg, S i g n h i l d Margareta, Fru, f. 06;

48— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Bergman, Signe Kristina. f. 90; 49. Lundby barnhem

Åbalws. Gamla Lundöygatan. R! 22 29 45.

Lundby barnhem stiftades år 1913 genom donation av direktör john A. Gahm och fru

Emilia Gahm. Sedermera ha donationer gjorts av herrar Roos, johannes och Rudolf Svens-

son och Anton Pettersson samt av fru Hildur Ahlqvist och Hilda och James Keiller. Barn-

hemmet är inrymt i en av direktör Gahm donerad fastighet och kan mottaga l0— lZ barn.

Enligt direktör Gahms donationsbrev skola de barn, som intagas å barnhemmet, ha hemorts-

rätt i Göteborg samt i minst tre år ha tillhört Lundby församling. l de senare tillkomna

donationerna finnes icke denna bestämmelse. Hemmet har till ändamål »att till nyttiga och

arbetsdugliga medlemmar av samhället uppfostra sådana barn, som eljest sakna nödig vård

och fostran».
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Styrelsen består av sex ledamöter och en suppleant. En ledamot samt suppleanten utses

av barnavårdsnämnden. De övriga ledamöterna väljas av Lundby kyrkoråd. För revision av

barnhemmets räkenskaper utse stadsfullmäktige en revisor med suppleant. Räkenskaperna

 

granskas dessutom av revisorer, utsedda av Lundby församlings kyrkostämma.

Stadens anslag för år l950 utgår med l2.300 kr.

Förutom fastigheten uppgår hemmets fonder till omkring l82.000 kr.

Styrelse

Hultin, T 0 r s t e n, Överingenjör, f. 85;

led. 24—, Ord]. 40—.

Gahm, Agnes E dt t h Harriet, Fru, f. 89;

led. 3l—, Inspektris 3l—

Lundeby, Elin Constance, Småskollära-

rinna, f. 03; led. 40— ,Sekr. 40—, Kassa].

Gustavsson, K a r l-A_x e l Ferdinand, Smi-

desarbetare, f. 09;4

Andersson, K e r s t i n_l'ledvig Birgitta,

Småskollärarinna, f. 07; 50—.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsnn Fru, f. 95;

50—— (utsedd av barnavårdsn.)  

Suppleant

Fredman, Anders Gustaf, f. d. Polis-

konstapel, f. 90; 50— (utsedd av barna-

vårdsn)

Revisor

Olsson, john G u n n a r, Mallsnickare, f. l l;

50--— (vald av stadsf.).

Suppleant

Renström, Sven A l l a n, Kommunalar-

betare, f. lZ; 50— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Larsson, N elly Beata, f. 96; 30.

Myrornas barnhem

Spädbarnshemmet, Utbynäs. Rt 261013. Skolhemmet, Frölundaborg. Rt II 90 94. Solbacken,

Härryda. Rt 5. — Sekreteraren Rt182162.

Sällskapet Myrorna bildades år l887 med ändamål att omhändertaga barn, som äro i be-

hov av vård.

Sällskapets verksamhet omfattar för närvarande tre barnhem, Spädbarnshemmet, Utbynäs,

med 35 spädbarn. Solbacken, Härryda, som är ett hem för varaktig vård, med lö barn, samt

skolhemmet, Frölundaborg, för nervösa och psykopatiska barn, med 34 platser.

Styrelsen, som består av åtta ledamöter, utser inom sig ordförande, vice ordförande. kassa-

förvaltare och sekreterare. Fr. o. m. är l950 utses av Göteborgs barnavårdsnämnd en ledamot

med suppleant. Föreningen och stadsfullmäktige utse vardera en revisor jämte suppleant

för granskning av styrelsens förvaltning.

Verksamheten har till år l949 bedrivits utan bidrag från staden. Bidrag har utgått från

Barnens Dag, Första majblomman och av räntemedel ur Nollerothska rn. fl. fonder. Myrornas

påskris och Myrornas tombolalotteri äro två av de förnämsta inkomstkällorna.

Styrelse

Ågren, Hanna Ma rt h a Ingeborg, Fru,

f. 00; led. 43—, Ordf. 44—

Bourghardt, Karin Elvira, Fru, f. 00;

led. 43—, v. Ordf. 44—.

Wedel, H a r r i e t johanna, Fru, f. 97; led.

4l—, Kassaf. 4l—.

Stenberg, R u4t h Dagmar, Fru, f. 00; led.

4l—, Selar.4 ——

Weäterbom, Ella johanna, Fru, f. 98;

4

Branzell, An na Louise, Arkitekt SAR.

Fru, f. 95; 4l—.

 

 

Nilsson, W a n d a Augusta, Fru, f. 96; 4l —.

Nilsson, K a r i n, Fru, f. 98; 44—.

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Folkskol-

inspektör, f. 92; 49— (utsedd av barna-

vårdsn.).

Suppleanter

Sandberg, Mary Carolina, Fru, f. 9l;

44—-.

Wikblad, Elsa Louise, Fru, f. 96; 453—.

Gillberg, Nanna-Brita Margit, D...,Sl

Reseinspektör, f. 03; 49— (utsedd av

barnavårdsn.).
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Revisorer

Mgåler, K & r l Oskar, f. d. Bankkassör, f. 82;

Suppleanter

Ebert, E l s a Anna Maria, Fru, f. 05; 45—*.

Syrtén, A r n e Viktor, Bokförare, f. l l;

Angerås, Johan Ö 5 t e n, tf. Byråassistent, 49— (vald av stadsf.).

f. l l; 49—- (vald av stadsf.).

Kullens barnhem

Stenkullen. R! 169.

Verksamheten med omhändertagande av barn tillhörande Göteborgs samhälle började

redan år l850 i samband med Fruntimmersföreningens verksamhet för den inre missionen.

Sedan herr jonas Kjellberg år l864 skänkt lägenheten Kullen i Lerums socken, överflyttades

verksamheten dit för att i kristlig anda uppfostra goda och trogna tjänarinnor. varvid stiftelsen

fick namnet Kullens barnhem. Detta har också varit stiftelsens uppgift ända till år l940, då

det visade sig omöjligt att fortsätta med speciellt denna uppgift, varför stiftelsen sedan nämnda

år i samarbete med barnavårdsnämnderna i Göteborg och Lerum nu emottager friska barn,

som behöva barnhemsvård.

Barnhemmet har plats för l5 barn i åldern två till l5 år.

Styrelsen består av fem ledamöter och utser inom sig ordförande och en verkställande

styrelseledamot, som tillika är stiftelsens kassaförvaltare. Vidare utser styrelsen en revisor.

Göteborgs barnavårdsnämnd utser fr. o. m. är l950 en ledamot jämte suppleant samt stads-

fullmäktige en revisor med suppleant.

Hemmets fonder uppgå enligt senaste bokslut till omkring 200.000 kr.

Stadens anslag för år l950 utgår med kr. 20.400.

Styrelse

Ridderstad, l—l i l d u r, Fru, Stadsf., f. 85;

led. 3l—, Ordf. 35—.

Berggren, M ä rta, Fru, f. 86; 3l—.

Bratt, Signe M a r i a n n e Cecilia, Fru,

f. l0; 35—.

Björck, E r i k Sigfrid, M. L., Stadsläkare,

Mölndal. f. 9l; 25—.

Ohlson, Bernt E g 0 n Harald, Kontorschef,

f. 00; led. 48—, Kassaf. o. verkst. led. 48—.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste aSSistent å länsarbetsn., Fru. f. 95;

50— (utsedd av barnavårdsn.).  

Suppleant

Fredriksson, Viktor Adolf, Folkskol-

inspektör, f. 92; 50— (utsedd av barna-

vårdsn.).

Revisorer

Wåhlstedt, Karl l w a n Folke, Direktör.

f. 77; 49—.

Hella, S a l l y Maria, Fru, f. l3; 49— (vald

av stadsf.).

Suppleant

Larsson, Elin Charlotta, Fru, f. 00; 49—,

(vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Andersson, Vi ol a Elvira. f. l7; 47. 
Barnhemmet Solstrand

Alingsås. Rt ”5.

Genom gåva av direktör Gustaf Reuter till S:t jakobs metodistförsamling i Göteborg till-

kom i början av l920-talet barnhemmet Solstrand i Alingsås. Genom församlingens försorg

inrättades hemmet för barn från Göteborg och denna verksamhet bedrevs till år l929, då

hemmet övertogs av föreningen för värnlösa barns uppfostran. Denna, som arbetat sedan

l902, har ytterligare sex barnhem i andra delar av landet. Föreningens huvudstyrelse och

expedition är i Norrköping, där för barnhemmen gemensamma fonder förvaltas.

Sedan l946 ingår barnhemmet Solstrand i barnhemsplanen för Göteborg, och Göteborgs

barnavårdsnämnd disponerar numera hemmets l5 platser.   
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Styrelsen består av sju ledamöter, varav en ledamot och en suppleant utses av barna-

vårdsnämnden. Årligen utses tre revisorer och två revisorssuppleanter. Föreningen väljer

därav två och en suppleant, under det att stadsfullmäktige utse en med en suppleant. Dess-

utom granskas räkenskaperna av huvudföreningens två revisorer.

Stadens anslag för år l950 utgår med 24.500 kr.

Styrelse

Ahlén, john. Tillsynslärare, f. 97; led.

33—, Kassaf. 33—, Ordf. 42—-.

Andersson, A n d e r s, Trädgårdsmästare,

f. 7l; led. 29—.

Gillberg, Nanna-B r i ta Margit, D.S.l.,

Reseinspektör, f. 03; 29—.

Weman, Ella Maria, Fru, f. 93; 42—.

Fredén, lngar Anna Sofia. Folkskol-

lärarinna, f. 98; led. 44—, Sekr. 44—. '

Karswing, D a v i d Vindician, Pastor, f. 96;

Westerberg, ] e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 50— (utsedd av barnavårdsn.).

Suppleant

Hansson, L i l l y Linnéa, Fru, f. l3; 50—,

Revisorer

Carlsson, j 0 h n Arvid, Byggmästare, f. 86;

Hammarström, johan Elof, Represen-

tant, f. 99; 44—.

Larsson, M ä r t a Linnéa. G.l—l., Assistent

h. hemhjälpsnämnden. f. l3;49— (vald av

stadsf.). '

Suppleanter

Wålåström, A r n e, Försäljningschef, f. ll;

Larsson, M eli Charlotta, Sjukvårdsbi-

träde, f. 03; 49— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Rt Alingsås 115

 

 

 (utsedd av barnavårdsn.). Leanderson, l—l e r t h a Kristina, f. 03; 37.

Stiftelsen Carl A. Wockatz' barnhem

Stiftelsen Carl A. Wockatz' barnhem har grundats genom en s. k. arvsförening av augusti

l909. Stiftelsen bär donators, framlidne köpmannen Carl August Wockatz, namn och har till

ändamål att upprätta barnhem å landet förenat med jordbruk för att bereda vård och upp-

fostran åt behövande barn. Enligt donators önskan bör stiftelsen främst komma utom äktenskap

födda barn till hjälp, men stiftelsen är oförhindrad att bistå barn även i andra ömmande fall.

Barnhemmen inrättas för vartdera högst tolv barn, gossar och flickor, och äro hem för stadig-

varande vård för barn i åldern från tidigast ett år och till fyllda sexton år. Stiftelsens barnhem

äro belägna i Kragenäs inom Lurs församling i norra Bohuslän. De äro medtagna i planen över

barnhemsvårdens ordnande för Göteborgs stad och åtnjuter statsbidrag från kungl. social-

styrelsen samt anslag från Göteborgs stad. Stiftelsens tillgångar i värdehandlingar äro depo-

nerade i Sveriges Riksbank och äro för närvarande bokförda till ett värde av 248.665 kr.

För meddelande av undervisning åt vid stiftelsens barnhem intagna skolpliktiga barn har

stiftelsen en egen mindre folkskola, vilken är statsunderstödd.

Stiftelsens styrelse består av tre ledamöter och en suppleant, varav två ledamöter äro do-

nators släktingar. Den tredje ledamoten och suppleant för honom äro utsedda av Göteborgs

barnavårdsnämnd.

Stadens anslag för år l950 utgår med l9.600 kr.

Stadgar för stiftelsen Carl A. Wockatz' barnhem, fastställda av länsstyrelsen i Göteborgs och

Bohus län den l0 april l93l.

Reglemente för skolan vid Stiftelsen Carl A. Wockatz' barnhem, antaget år l945.
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Styrelse Revisorer

Wockatz, F. m i l Georg, f. d. Major, f. 59; Torstenson, Nils W i l h e l m, f. d. Lands-

led. 09; Ordf. 40—. tingsdirektör, f. 76; 22— (förordnad av

Wockatz, E i n a r, Civilingenjör, f. 90; 40—. K B )

Hedqvist, Gustaf Erik Adolf Robert, Fagerström, Viola Alfrida, Fm, f. 03;

 

]. K., Barnavårdsdirektör, f. 0l; 40—, 50— (vald av stadsf.).

(utsedd av barnavårdsn.).

Suppleant suppleant

Stnbelius, A r n e Reinhold, Folkskollärare, Fihn, A n n a Teresia, Kontorist, Fru, f. Zl;

f. 02; 50— (utsedd av barnavårdsn.). 50— (vald av stadsf.).

Lagermanska barnhemmet i Björboholm

Victoriaförcningen.

Victoriaföreningen bildades den 20 januari l907 med ändamål »att med alla till buds stående

medel förekomma och bekämpa tuberkulos hos barn från fattiga hem».

Verksamheten omfattade i början upplysningsverksamhet, utdelning av mat och kläder

till föreningens skyddslingar samt inspektion av dessas hem. Dessutom upprätthölls trenne

sommarkolonier.

Ar l9l3 inköptes fastigheten Ekelund i Landvetter, där ett barnhem anordnades för vård

av friska barn från hem, där tubekulossmitta var för handen. Denna fastighet såldes år l930

och barnhemmet överflyttades till fastigheten Lerum Vestergården 410 i Lerum, vilken fastig-

het donerats till Göteborgs Läkaresällskap för att användas såsom barnhem, varvid skötseln av

barnhemmet överläts åt Victoriaföreningen. Med donators medgivande försålde Läkare-

sällskapet lerumsfastigheten och överlät köpeskillingen till Victoriaföreningen såsom bidrag

till inköp av ny, lämpligare barnhemsfastighet.

År l949 inköptes för ändamålet Villafastigheten Björkelid i Björboholm. l samband härmed

anhöll föreningen hos stadsfullmäktige om anslag för vissa förändringsarbeten. Verksam-

heten där kommer att bedrivas under namn av Lagermanska barnhemmet.

Föreningens verksamhet har tidigare finansierats genom gåvor från enskilda föreningsmed-

lemmar, Förstamajblomman, Barnens dags förening m. fl. För år l950 ha stadsfullmäktige

beviljat bidrag till driftkostnaderna med l0.300 kr.

Donationer: Ar l920 erhöll föreningen av skeppsredaren Dan Broström m. fl. ett belopp å

l0.000 kr. för en fond benämnd >>Mathilda Broströms minne», vars avkastning, minskad med

en tiondel. som skall läggas till kapitalet. skall användas för föreningens syftemål. Ar l930

bildades av köpeskillingen för fastigheten Ekelund i Landvetter en fond å 20.000 kr., vilken

fond bokföres under namn »Ekelundsfonden». År l932 erhölls genom testamente av fröken

Maria Andersén 5.000 kr, vilken donation bokföres under namn av »Maria Anderséns fond».

Dessutom disponerar föreningen sedan år l930 över avkastningen av en till Läkaresäll-

skapet donerad fond, »Ellida Lagermans fond», å 50.000 kr., avsedd för barnhemsfastighetens

underhåll. Avkastningen beräknas för innevarande år till l. 700 kr.

Styrelse Anderson, R ut h, Fru, f. 84; 4l—.

von Friesen, Otto Bertil, M. L., Prakt. Belfrage, RO” Harald M L" Prakt.
läkare, f. 94; 47

lååår'e'”Riksdagsman, f" 0, lad' 33— Ivarsson, F r a n s Reinhold, Överlärare,

Anderson, H l a 1 m a r David, M. L., f. 97; 50—- (utsedd av barnavårdsn.).

Dispensärläkare, f. 86; led. 4l——, i). Ordf. Suppleant

47 Wahlström, G e r t r u d Lydia Elisabeth,

Wilck; Ca rl johan Robert, Syssloman, Barninspektris, f. l6; 50— (utsedd av

f. 90; led. 25—, Kassaf. 25—, Sekr. 47—-. barnavårdsn)   
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Revisorer Helm, S a l l y Maria, Fru, f. l3; 50— (vald

Friis, Hans Ludvig Eugen, ]. K., Sekr. *” stadsm-

o. ombudsman h. hälsovårdsn., f. 87; 37—. Suppleant

Johansson, E dit Kristina, Dispensär- Larsson, Elin Charlotta, Fru, f. 00; 50—,

sköterska, f. 07; 50—. (vald av stadsf.).

Nylösegården och Munkebäcksgården

Nylösegården, Nylösegatan 7 C. Rt 19 18 56. Munkebäcksgården, Åhrenbergsgatan I . Rt 1540 99.

Den 29 juni l944 lämnade länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tillstånd till Gamle-

stadens fabrikers AB, Göteborg, att upprätta ett barnhem för vård av högst lZ barn i en ålder

av högst 5 är. Länsstyrelsen medgav den 23 maj l945. att barnhemmet utökades för vård

av samtidigt högst 24 barn i åldern upp till 5 år, därav högst fem barn i åldern under l år.

Munkebäcksgården inrättades den l november l947 med 20 platser för barn i åldern 3 till 7 år.

Nylösegården och Munkebäcksgården äro veckohem, avsedda för barn till arbeterskor,

som äro anställda vid Gamlestadens fabrikers AB och som arbeta i skift. Barnen få bo i hem-

men mot en avgift av kr. l.50 pr barn och dag. Verksamheten bekostas av Gamlestadens fabri-

kers AB, som dock åtnjuter anslag av Göteborgs stad. Tillsyn över Nylösegården och Munke-

bäcksgården utövas av personalkonsulenten hos Gamlestadens fabrikers AB.

Stadens anslag för år l950 utgår till Nylösegården med l3.498 kr., nämligen dels efter en

kr. pr barn och dag, beräknat till 5.760 kr., och dels 7.738 kr. till lokalhyra. Till Munkebäcks-

gården utgår anslag med l2.l45 kr. avseende dels anslag å en kr. pr barn och dag med 4.800 kr.

och dels till lokalhyra med 7.345 kr.

.

Reglemente enligt länsstyrelsens resolution den 24 augusti l945.

Föreståndarinna för Nglösegården Föreståndarinna _för Munkebäcksgården

Sellén, c .. .. a el Wilhelmina, f. 23; 48. (låghus, I n % r . d Gunhild Elisabet. f- 21:

Dessutom en kokerska, fyra barnsköterskor, Dessutom en kokerska, tre barnsköterskor

en städerska samt en elev. och en städerska.

Föreningen Barnavärn

Föreningen Barnavärn stiftades på privat initiativ år l903 med ändamål att bereda en

tillflyktsort för späda barn i de fall, då de på grund av faders eller modets frånfälle eller

sjukdom, särskilt vid fall av tuberkulos, icke kunna vårdas i hemmet och då den kommunala

fattigvården ej har skyldighet att ingripa. Senare har tillkommit en avdelning för ogifta

mödrar och deras barn.

Styrelsen, som inom sig utser ordförande. kassaförvaltare och sekreterare, består av sju

ledamöter. varav två ledamöter jämte en suppleant utses av barnavårdsnämnden. Vid

styrelseledamots avgång väljer styrelsen i övrigt själv ledamot i den avgångnes ställe. Förenin-

gen och stadsfullmäktige utse vardera en revisor jämte suppleant för granskning av sty-

relsens förvaltning.

Verksamheten finansierades från början i väsentlig män av medel skänkte av bankdirektör

och fru A. Andréen. som l9l6 även skänkte medel till uppförande av föreningens fastighet

vid Uddevallagatan (se nedan). l övrigt bedrives verksamheten genom avkastningen av

vissa till föreningen skänkta fonder, varjämte föreningen årligen åtnjuter räntor från flera

av stadens fonder, samt bidrag från Barnens dag.

Föreningens donationsfonder uppgå f.n. till cirka 200.000 kr.
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Stadens anslag för år l950 utgår till: Barnavärn l 86.350 kr.,

Barnavärn lll 55.l50 kr.Barnavärn ll B) 30.395 kr.,

Styrelse

Wijkander, Klara Severina, Fru. f. 88;

led. l2—, Ord. 34".

Åkerrén, Olof n g v e Carl, M. D, Uver-

läkare, f. 95; 45—.

Wallén, Nils E r i k Gustav, F. D., Rektor,

f. 9l; 46— (utsedd av barnavårdsn)

Westerberg, ] e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 48— (utsedd av barnavårdsnu)

Munck af Rosenschöld, M ä r t a Kristina,

Fru, f. lZ; 48—.

Westerberg, K a r i n Margareta, _l. K., Fru

f. 24; le.d 49—, Kassaf. 49—.

Björck, B 0 Dariiel, ]. K, Notarie, f. 19;

led. 49—, Sekr. 49—.  

Barnavärn l i A) l9.400 kr.,

Suppleant

Peterson, Ellen Charlotta, Fru, f. 92;

29— (utsedd av barnavårdsn.).

Revisorer

Osheck, S v e n Emil,

f. 93; 37—.

Svahn, Alma Serafia, Fru, f. 92; 48—,

(vald av stadsf.).

Banktjänsteman,

Suppleanter

Mannheimer, Nils, ]. K.. Ombudsman,

f. 99; 37—.

Korsell, Birgitta (B1 r g i t) Elvira, Fröken,

f. ll; 48—— (vald av stadsfu)

Barnavärn I

Uddevallaplatsen 14. R! 15 54 66.

Den första avdelningen av Barnavärn upprättades år l903. l medeltal vårdas där 55 barn.

I vissa fall får modern medfölja. Vid hemmet utbildas även barnsköterskor, vilka där genomgå

en sex månaders kurs i spädbarnsvård.

Föreslåndarinna

Dovettie, K & ri n Maria, Sjuksköterska,

f. 04: 33  

Läkare

Liga!, Culnnar Olof, M. L., Prakt. läkare,

.

|

Barnavärn ll A

Ånäsvägen 36. Rt 15 12 64.

Detta hem, som upprättades år l906. hade till uppgift att mottaga ogifta unga mödrar,

företrädesvis förstföderskor. samt deras barn,

kruhha med en medelbeläggning av 15 barn.

. Föreståndarinna

Burchard, B e r ta Linnéa, f. 03; 46.

 

men har under l932 ombildats till spädbarns-

Läkare

Blume-Westerberg, G e r d Elisabeth,

M. l..., Prakt. läkare, i. 06; 47.

Barnavärn 11 B

Morängatan 18. R! 15 55 64.

Barnavärn ll B upprättades år l946 såsom daghem med en medelbeläggning av 22 barn.

Föreståndarinna

Billing, l'l ul d a Karolina, f. 03; (35) 46.

 

Läkare

Blume-Westerberg, G e r d Elisabeth,

l..., Frakt. läkare, f. 06; 47.

Barnavärn III

Carl Johansgatan 90. R! 14 07 42. '

Barnavärn lll upprättades år l9l0, då föreningen av stadsfullmäktige erbjöds ett anslag

ur ]. Conrad Jacobsons fond av 3.500 kr. om året med villkor att öppna en barnkrubba. Som-

maren l937 flyttades denna kruhba till en rymligare lokal och mottager nu i medeltal 35 barn.

Föreslåndarinna

Carlsson, Emilia Kristina (K e r s t i n),

f. 89; l6  

Läkare

Iohannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef,

.,Distriktsläkare, f.9 .24.
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Sällskapet för bildande av småbarnsskolor

Rt sekreteraren 17 09 20.

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg konstituerade sig den 26 juli l839

och började sin verksamhet med inrättandet av en småbarnsskola, som öppnades den 4 ok-

tober samma år i en hyrd lokal, som kunde rymma 60 barn. Fem år senare erhöll skolan en

rymlig tomt vid Rosenlundsplatsen. där ett större skolhus uppfördes, som togs i bruk l847

och användes till hösten l88l . Sedan år l904 äger sällskapet fem småbarnsskolor och skolhus,

av vilka två äro uppförda på tomter med full äganderätt, två på av Göteborgs stad upplåtna

tomter och ett skolhus med tomt, som donerats av konsul Oskar Ekman. Även till denna

tomt har sällskapet numera full äganderätt, sedan den av Ekmans arvingar överlämnats

såsom gåva. År l932 öppnades en ny småbarnsskola i Lundby i förhyrd fastighet. Säll-

skapet har alltså under sin direkta ledning f. n. åtta småbarnsskolor, varjämte jämlikt stads—

fullmäktiges beslut sällskapet genom sin styrelse utövar tillsyn över fem på enskilt initiativ

upprättade småbarnsskolor. År 1946 tillkom en småbarnsskola på Guldheden och år l948

en i Krokäng.

Sällskapets ändamål är att i möjligaste mån ersätta bristande föräldravård i hemmen.

Barn mottagas i småbarnsskolorna i förskoleåldern och få stanna kvar till omkring sju år,

då de övergå till folkskolan. Psykiskt svaga och sent utvecklade barn kunna dock undan-

tagsvis få stanna något längre.

Barnen sysselsättas med handarbeten, teckning, modellering, lekar, undervisande samtal

med de äldre barnen samt sång. Bespisningen består av två måltider för heldagsbarnen.

Sällskapets styrelse består av minst l8 personer, av vilka stadsfullmäktige — med be-

aktande av behov av representation för såväl allmänna folkskolestyrelsen som barnavårds-

nämnden — utse åtta och sällskapet de övriga. De av stadsfullmäktige utsedda representan-

terna i styrelsen väljas för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljas för två år i sänder så,

att årligen hälften avgår. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom

sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare, varjämte styrelsen inom sig utser

minst två personer för varje av sällskapets skolor att i enlighet med styrelsens föreskrift

utöva den närmare tillsynen över skolornas verksamhet. Dessutom utser styrelsen årligen

fem av sina ledamöter, varibland alltid ordföranden, vice ordföranden och kassaförvaltaren

att tillsammans med de av stadsfullmäktige valda ledamöterna bilda en direktion, som inom

sig utser sekreterare. Direktionen handlägger och avgör frågor angående planen för sko-

lornas verksamhet, förbereder frågor om underhåll av sällskapets fastigheter och byggnader

samt anställer personalen till skolorna och bestämmer det högsta antal barn i enlighet med

socialstyrelsens bestämmelser, som vid varje skola får mottagas. Kassaförvaltaren åligger

bl. a. att årligen, så länge sällskapet uppbär bidrag av staden, uppgöra och underställa direk-

tionen förslag till inkomst- och utgiftsstat, som denna inom föreskriven tid har att inlämna

till stadsfullmäktige. Styrelsens räkenskaper granskas av två av stadsfullmäktige och en eller

två av sällskapets ledamöter utsedda revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas. De

för varje skola tillsatta personerna utse inom sig ordförande, på vars kallelse de i skolan hålla

sammanträde minst en gång varje termin.

Sällskapets fastigheter voro vid l949 års slut bokförda till ett värde av 3l2.800 kr.

samt övriga tillgångar (utom stadens anslag). huvudsakligen placerade i räntebä-

rande obligationer, till 139.376 kr. Sällskapets fonder uppgå f.n. till 449.880 kr.

Stadens anslag utgår för år l950 med 349.400 kr.

Stadgar och instruktioner: Stadgar antagna av stadsfullmäktige den l3 februari l930.

lnstruktion för föreståndarinnorna, fastställd av direktionen den 4 juni l945. lnstruktion
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för lokalstyrelserna, fastställd av direktionen den 6 mars l934. lnstruktion för personalen,

fastställd av direktionen den 4 juni l945. Reglemente. antaget av direktionen den 4 juni

l945, godkänt av Kungl. socialstyrelsen den 4 september l945.

Ordförande

Walli, C u s t & f Pontus, T. l..., f. d. Rektor,

f. 77; led. 35—50, Ordf. 38—.

Vice ordförande

Blomstrand, Gustaf Wil helm, ]. K.,

Stiftsnotarie, Stadsf., f. 99; led. 47—50,

v. Ordf. 49—, Suppl. f. f(assaf. 50—.

Övriga ledamöter

Valda av sällskapet

Ambrosius, M ä r t a Elisabet Bzz, Fröken,

f. 79; l6—50. led. av dir.

Warn, Aina Hilda M a r g a r e t a, Fru,

f. 93; l9—50.

Ekman, Sig n h il d, Cymnastikdirektör,

f. 87; 27—50.

Hedlund, S i g r i d Augusta, Fru, f. 87;

28 5l

Frändberg, Daniel (D a n), Ingenjör, f. 91;

led. 40—5l, Kassaf. 44—.

Lagergren, Elsa Matilda, M. l.... Prakt.

läkare, f. 90; 40——5l.

Cullberg, Carl () s e a r Daniel, Kontrakts-

prost, f. 87; 40—5l.

Koch, Agathe An n i e Marianne, Fröken,

f. 76; 4l—50, led. av dir.

Hed vist, Gustaf Erik Adolf Robert,

Lili, Barnavårdsdirektör, f. Ol; 4l—50.

lngemansson, M a r g i t lngeborg Elisa-

beth, Fru, f. 08; 44—5l.

Eklund, Uno Ragnar Emanuel, Kommi-

nister, f. 06; 46—50.

Mellgren, Ellen Gunborg (Gun), Fru,

f. Ol; 47—5l.

Svsenssoln, ] ohn Erland, Kassör, f. l8;

Engström, K e r s t i n Anne-Marie, Fru,

f. Zl; 50—5l.

Valda av stadsfullmäktige

Peterson, Ellen Charlotta. Fru. f. 92: 3l—.

Oljelund, Truls S t e fa n, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; 38—.

Karlsson, A n n a Theresia, Fru, f. 97; 4l—.

Senander, Hilma Margareta (C r e t a), Fru,

f. 02; 45—.

Johansson, Gustava C h a r l o t t &, Fru,

f. 85; 47—.

Segrén, M a j Carmen Marianne, Fru, f. l7;

48—

Hamrin, Hanna Birgitta (B r i t a), Fru,

f. 08; 49—.

Magnusson, ln e 2 Margareta, Fru, f. 05;  

Revisorer

Neander, C U 3 t af Emil, Rektor, f. 77;

38— (vald av sällskapet).

Sahlström, Elof H U g 0 Emanuel, Metall-

arbetare, f. 02; 48— (vald av stadsf.).

Kullgren, lohan F r i t io f, Kontorist, f. 92;

50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Lundgren, Axel B 6 r t i l, Direktör, f. 04:

38— (vald av sällskapet).

Rydelius, E d i t Viktoria, Småskollärarinna,

f. 03; 48— (vald av stadsf.).

Eliasson, Karin Gunborg, Expeditions—

biträde, f. l5; 50— (vald av stadsf.).

Sekreterare (arvode)

WiSlöander, S v e n Otto Vilhelm,]. K., f. l6;

Småbamsskolorna

1nspektör

Vakant.

Föreståndan'nnar

Norlin, D a g m a r Lydia lngeborg, f. 02;

33, Annedal. Rt 13 2964.

Hasselström, 1 n g r i d, f. IS; 46, Guld-

heden. Rt 161748.

Birger, Ai na, f. 05; 4l , Landala. Rt 131437.

Johansson, 8 r i t a, f. l7; 48, Lundby.

Rt 22 34 39.

Anderberg, A n n e-lVl a r i e, f. lZ; (44) 46,

Majorna. Rt 141166.

Vakant, tf. Heljesson, H e l g a Viktoria, .

f. 84; 22, Masthugget. Rt 141161.

Carlsson, A n n a Sofia, f. 89; 36, Redbergs-

lid. R! 1506 77.

Magné, Åslög, Fru, f. 25; 48, Krokäng.

Rt 22 66 00.

Dessutom 44 lärarinnor.

Förskolan för dövstumma barn

Västra Skansgatan I B. Rt 13 54 27.

Föreståndarinna

Abrahamsson, Alma Sofia, f. 06; 40.

Dessutom två ln'tr. lärarinnor.

 

 



 

Göteborgs bostadsföretags daghem och lekstugor 403

 

Göteborgs bostadsföretags daghem och lekstugor

Stora Badhusgatan 14. Rt (växel) 17 47 35.

l samband med byggnadsverksamheten för familjer med barn uppfördes ett antal insti-

tutioner för barn i förskoleåldern, s. k. lekstugor. I den författning, som låg till grund för den

av riksdagen år l935 beslutade subventionerade byggnadsverksamheten för barnfamiljer för-

utsattes nämligen, att även lekstugor skulle uppföras.

Göteborgs Bostadsföretag förvaltar f. n. ll daghem och fem lekskolor. Av dessa institu-

tioner, som äro avsedda för barn i förskoleåldern, äro l l inrymda i eller placerade omedelbart

intill av företaget ägda fastigheter för barnrika familjer. Daghemmen vid Levgrensvägen

(Stora Katrinelund), Ahrenbergsgatan, Uddeholmsgatan och Framnäsgatan samt lekskolan

Långedsgatan äges icke av företaget men förvaltas enligt av Göteborgs stad lämnat uppdrag.

Antalet vårdplatser uppgår till 93l , varav i daghem 568 och lekskolor 363. Det kommunala

driftbidraget för år l950 belöper sig till 533.800 kr. Även statligt bidrag utgår till denna

verksamhet. _

Företaget skall för stadens räkning förvalta de tre provisoriska daghem, som äro under upp-

förande inom kvarteren Stenbiten i Gamlestaden, Balungen i Krokslätt och Köpstadsö i

Sandarna. Dessa daghem skola tillsammans kunna taga emot l00 barn.

Den barnavårdande verksamheten handhaves av en särskild lekstugestyrelse, bestående av

verkställande utskottet i styrelsen för företaget jämte en av barnavårdsnämnden utsedd repre-

 

 

sentant.

Stadens anslag utgår för år l950 med 533.800.

Styrelse

Oljelund, Truls Stefan, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; led. 36—, Ordf. 36—.

Leandersson, John l w a r, Kamrerare,

Stadsf., f. 90; led. 40—, v. Ordf. 40—.

Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Arbets-

chef, Stadsf., f. 00; 36—.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru, f. 95;

48— (utsedd av barnavårdsn.).

Inspektris

Göteborgs Bostadsfo'retag, Stora Badhus-

gatan 14. Rt 174735.

Nissen, lngrid Ulrika (Ulla), f. 20; 50.

Föreståndari'nnor

Andréasson, Signe A l i e e Elisabeth, f. 24;

50. Daghemmet Måns Bryntessons-

gatan 2. Rt l5 73 25.

Anås, B i r g i t Hjördis, f. l5; 50 (halv-

tidsanställd). Lekskolan Zachrissonsgatan

5. Rt 25 97 ll.

Blom, A n n e-M a r i e Gertrud, f. 22; 43.

Lekskolan, Räntmästaregatan 26.

Rt l9 54 69.

Carlé, l n g a-B r i t t Alma, f. l7; 43. Dag-

hemmet, Buråsgården. Rt IS 36 45.

Carlsson, A s t rid Linnéa, f. l2: 49. Lek-

skolan, Framnäsgatan 3l. Rt l8 82 45.

Davidsson, E s t e r Amalia, Fru, f. 14; 39.

Daghemmet Ahrenbergsgatan l7.

Rt l5 76 63.  

Gustafsson, B i r g i t Ulrika Katarina, f. 22;

47. Lekskolan, Långedsgatan 2. Rt 25 l569.

Hagerell, B r i t t Margit, f. l9; 46. Dag-

hemmet, Forstenagatan 4. Rt 25 33 02.

Hansson, Siv Dagmar Petronella, Fru,

f. l7; 4l. Daghemmet, Uddeholmsgatan 5.

Rt 25 95 65.

Harthon, H j 6 r d i s Anna Magnhild, f. l5;

46. Daghemmet, Alghagsgatan 4.

Rt l2 65 08.

Metcalfe, l'l el e n, f. 20; 44. Daghemmet

Wallenbergsgatan l C. Rt l694 l6.

Nortén, G e r t r u d. Maj-Britt, Fru, f. 21;

45. Daghemmet Andersgårdsgatan ll.

Rt 22 M 63.

Skoglund, M ä r t a Karolina Antoinette,

f. 97; 48. Daghemmet Stora Katrine-

lund. Rt l889v83.

Svanbom, Birgit, Fru, f. 09; 40. Dag-

hemmet Fridhemsgatan 33. Rt l434 lZ.

Svensson, K e rst i n, Fru, f. 18; 49.

Lekskolan Hällskriftsgatan 5. Rt 22 93 29.

Wallenqvist, Helen K e r s t i n Margareta,

f. 25; 48 (halvtidsanställd). Lekskolan

Zachrissonsgatan 5. Rt 25 97 ll.

Örnewald, N a n n a Gunborg Josefina,

f. 20; 44. Daghemmet Slottsskogsgatan 5 E.

Rt l2 65 20.

Dessutom 47 barnträdgårdslärarinnor och

22 barnsköterskor.



 

404 Annedals Barnabo och Barnabo-Furuhöjd

 

Annedals Barnaba och Barnabo-Furuhöjd

Annedals Barnaba, Muraregatan 9—11. Rt 13 23 58. Barnaba Furuliöjd, Alingås. Rt 290.

l oktober l908 tillkom på enskilt initiativ en barnkrubba och arbetsstuga inom Annedals

församling, vars verksamhet är l9l0 övertogs av den då bildade stiftelsen Annedals Barnaba.

1 december s. å. inköptes fastigheterna nr 9 och ll vid Muraregatan i Annedal och verk-

samheten förlades dit samt utvidgades till att omfatta skolbarnshem, arbetsstuga, barnkrubba

och spädbarnskrubba. Denna sistnämnda gren av verksamheten måste under kristiden

nedläggas men har, sedan medel numera ställts till styrelsens förfogande, återupprättats

under år l929. År l9ll utbröts arbetsstugan ur Annedals Barnabos verksamhet och står

sedan dess under särskild förvaltning. Under år 1949 vårdades vid skolbarnshemmet och

barnkrubban 36 barn samt vid spädbarnskrubban 42 spädbarn.

Anslag från staden för år l950 utgick med 40.700 kr. till stiftelsens daghem.

Barnabo-Furuhäfd, beläget vid Alingsås, har till ändamål att bereda lantvistelse åt klena

göteborgsbarn, särskilt från tuberkulös omgivning.

Verksamheten tog sin början är l9l0, då diakonissan Ebba Nisbeth till den av henne ägda

' lägenheten Furuhöjd vid Alingsås under sommaren utsände några särskilt klena och behö-

vande barn från Annedals Barnabo. År l9ll bildades stiftelsen Barnabo-Furuhöjd. som

övertog och utvidgade verksamheten. År l922 inköptes lägenheten Furuhöjd och sedan har

genom tillbyggnader och förbättringar verksamheten utvidgats att omfatta hälsohem under

hela året. Under år l949 låg verksamheten nere på grund av ombyggnad. Den 7 november

öppnades hemmet äter och antalet vårdade barn under november—december uppgick till 20_

Stadens anslag för år l950 utgår med 3l.900 kr.

l vardera styrelsen, som består av minst fem, f. n. åtta ledamöter, böra prästerskapet, diako-

nissan och folkskolan representeras. Göteborgs barnavårdsnämnd och hälsovårdsnämnd utse

vardera en ledamot och suppleant. Vid uppkommande ledighet kompletterar styrelsen i övrigt

sig själv. Årligen utses tre revisorer med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse

en revisor med en suppleant att deltaga i granskningen av förvaltning och räkenskaper.

Styrelserna för Annedals Barnaba och Av Göteborgs barnavårdsnämnd utsedd

Barnabo-Furuhöjd medlem i Annedals Barnaba styrelse

Ivarsson, jo h a n n e s, Kyrkoadjunkt, f. 07; '
led 44__ Ordf 445 Wästgåbågg—i je n n y Bernhardma, Fru.

Lange, Johannes (] o n a s) Wictor, Dom-

kyrkoklockare,f. 78; led. 24—-—, Kassaf. f.

Annedals Barnaba 24—. Suppleant

Gustafsson, A n d e r s. Orgelbyggare, Åkerrén, Olof Y n g v e Carl, M. D., Över-

75; 26—. läkare, f. 95; 47—.

Almberger, Agaton (Agg e), f.d. Hamn-

kamrerare,f. 82; 34—.

Olsson, Hjalmar Agaton, l'landlande, Av Göteborgs hälsovårdsnå'mnd utsedd

f. 92; led. 36—, Sekr. 36——.

Nordman, Claes T h e o d 0 r, Kontorist.

f. 79; 36—.

Christenson, lngrid l'l ele n a, f. d. Folk-

skollärarinna, f. 77;

Ånderfelt, A n s e l m Harald Benjamin,

Kamrerare, f. 86; led. 4l—, Kassaf. f.

Barnabo-Furuhöjd 43—.  

medlem i Barnabo-Furuhöjds styrelse

Anderson, Hjalmar David, M. l....

Dispensärläkare. f. 86; 29—.

Suppleant

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Frakt.

läkare, f. 94; 29—.
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Suppleanter

Molind, K a r l Molin, Klockare, f. 95: 40—.

Clason, Edit (BUY) Augusta, Fru, f. Ol;

48— (vald av stadsf.).

Revisorer

Carlsson, C a rl, Kamrer, f. 88; 38—.

Nordfelt,C a r l Wiktor. Kamrer, f. 73; 4l—.

Olsson, C r e t a Ellen Vicktoria, Fru, f. 99;

48— (vald av stadsf.).

Föreslåndarr'nna för Annedals Barnaba

R! 13 23 58.

Anderson, Ruth Axie Maria, Diako-

nissa, f. 97;

Föreståndarinna för Barnabo—Furuböjd

Rt Alingsås 290.

Andersson, inga, Diakonissa, f. l8; 48. 
Föreningen Lundby barnkrubba

Hallegatan 7. R! 2210 78.

Föreningen Lundby barnkrubba bildades den l december l9l5, sedan styrelsen för Barnens

dag för ändamålet beviljat ett belopp av 5.000 kr.

Verksamheten, som började den Vi april l9l6 i förhyrda lokaler i fastigheten Grundsten

vid Brämaregatan, avser att under vardagarna emottaga fattiga mödrars barn till vård och

därigenom bereda dessa mödrar tillfälle till förvärvsarbete. Sedan den l april l933 fortgår

verksamheten i en för ändamålet inköpt Villafastighet, Solhagen vid Hallegatan nr 7. Den l5

februari l947 öppnades efter ombyggnad en ny avdelning för barn under ll/z år i andra vå-

ningen av barnkrubbans fastighet. 32 barn kan nu mottagas mot förut l8.

Föreningen hade efter hand erhållit en fond av 30.000 kr., tillkommen huvudsakligen

genom donationer av maskinisten Edvard Strömberg och ingenjören 0. W. Ekström. Dessa

medel gjorde det möjligt för föreningen att förvärva den nämnda välbelägna fastigheten och

där anordna synnerligen lämpliga lokaler för krubbans verksamhet.

Styrelsen består av sju för tre år i sänder valda ledamöter jämte tre suppleanter. varav

en ledamot och en suppleant utses av barnavårdsnämnden. Revision verkställes årligen av

tre revisorer, av vilka två väljas av föreningen och en av stadsfullmäktige. Dessutom utses

två revisorssuppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse en.

Stadens anslag för år l950 utgår med 32.550 kr. Dessutom erhålles anslag från staten med

cirka 4.000 kr. och utdelning ur Anton Petterssons donationsfond, vilken utdelning för år

 

 
l950 beräknas till l.700 kr.

Styrelse

Darell, ] 0 h a n Edvin, Komminister,

f. 85; led. 27—50, Ordf. 45—.

Lundegard, Elfrida Kristina (Kerstin),

Fru, f. 90; led. 39—50, 12. Ordf. 45—.

Hultin, M & j a. Fru (se nedan) 27—29. 33—50.

Ljungman, Hilda Wilhelmina Elisabet,

Fru, f. 84; 36—50.

Finnborg, E r n s t Simeon, Musikdirektör,

f. 90; led. 42—50, Kassaf. o. sekr. 42—.

Lindén, E r i k Rickard William, Affärs-

föreståndare, f. 05; 45—50.

Fredman, Anders Gustaf, f.d. Poliskon-

stapel,.f. 90; 49— (utsedd av barnavårdsn.).

Suppleanter

Rydström, Agda Mathilda, Fru, f. 9l;

44— (utsedd av barnavårdsn.).

Olofsson, A lf Gösta Olof, Kyrkoadjunkt,

f. 07; 45—50.  

Andersson, A n n a Bernhardina. Lärarinna,

f. 92; 48—50.

Revisorer

Hultin, T o r s t e n, Överingenjör, f. 85; 24—.

Banck, C r e t a Maria Gustava, Fröken,

f. 96; 43—.

Adolfson, K e r s t i n Linnéa, Kontorist,

f. l5; 47— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Windt, K n ut André, Kyrkovaktmästare,

00' 48—

]ohausson, Axel Leonard, f.d. Kyrko-

vaktmästare, f. 79; 48—.

Skarin, M ä r t a lngegerd. Fru, f. l3; 50—,

(vald av stadsf.).

Inspelatris

Hultin, Maja, Fru, f. 9l; 33.
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Föreståndartnna

Willborg, Rosa Hillevi, f. 04; 33.

Läkare

Lindgren, Elsa Margareta (M argit),

M. L., Prakt. läkare, f. 13; 48.

Föreningen Lilla daghemmet

Vegagatan 4. Rt 14 41 13.

Föreningen Lilla daghemmet bildades år l904 under benämning Lilla barnkrubban med

ändamål att om dagarna omhändertaga barn i åldern 3—7 år, vilkas mödrar ha förvärvs-

arbete utom hemmet. Antalet barn är f. n. 25.

Styrelsen består av åtta ledamöter med fyra suppleanter, varav en ledamot och en suppleant

utses av barnavårdsnämnden. För granskning av förvaltningen utses två revisorer med två

suppleanter, av vilka föreningen och stadsfullmäktige vardera välja en revisor och en suppleant.

Föreningens donationer uppgå till cirka 37.000 kr.

Stadens anslag för år l950 utgår med sammanlagt 20.300 kr.

Styrelse

Ridderstad, H i l d u r, Fru, f. 85; led. 48—,

Ordf. 48—.

Edström, Sigrid Augusta, Fru, f. 83; 04—.

Broström, Anna lda (A n n - l d a) Sofia,

Fru, f. 82; 06—.

Koch, Edla Karin Louise, Fru, f. 85; 06—.

Hedlund, Sigrid Augusta, Fru, f. 87; 08—.

Månsson, R ut h Linnéa Fredrika Berner,

Förste aSsistent å länsarbetsn., Fru, f. 95;

30— (utsedd av barnavårdsn)

Wijk, K e r st in. Fru. f. 07; 42—.

Elmgren-Warberg, Y rs a lngun Maria,

Fru, f. 08; led. 48—, Sekr. o. kassa]. 48—.

Mfuåfeiiå Ellen Gunhild (G u n), Fru,

Suppleanter

Andersson, i d a Kristina, Fru, f. 88; 30—,

(utsedd av barnavårdsn)

Cullberg, Al m a, Fru, f. 88; 44—.

Qvarnström, Märta Alice l n g e g e r d,

Fru, f. 08; 46—.

Bägén, K e r s t i n Maria Eleonora, f. l7;  

Revisorer

Andersson, R u t h Ellen lrene, Fru, f. 22;

46— (vald av stadsf.).

Gustafsson, K a rl G u s t a f, Byråassis-

tent, f. 07; 48—.

Suppleanter

Johansson, H e (1 v i g Margareta, Fru, f. 99;

49— (vald av stadsf.).

Allgurén, A n t h 0 n y Paul Edvard, Drift-

assistent, f. 03; 48—.

Kassör

Hermansson, S t e n l—lugo, Kamrer, f. 9l;

Föreståndarinna

Classon, Anna Louise (Lis a), f. 06; 45.

Barnträdgårdslärartnnor

Berlin, RutGunborg, f. ll;45.

Fråråkman, B a r b r o Marie-Louise, f. l0; Praktiska hushållsskolan för flickor

Haga Kyrkogata 3. Rt 13 07 70, föreståndarinnan 13 15 65.

Praktiska hushållsskolan för flickor grundades år l865 på initiativ av redaktören S. A.

Hedlund Och handlanden E. G. Lindström. Skolan, som var den första läroanstalten av denna

typ i vårt land, avser att bereda tillfälle för unga kvinnor, företrädesvis från Göteborgs stad,

att förvärva kunskaper och färdigheter, som krävas för vården av ett hem (matlagning, kon-

servering, tvätt, strykning, sömnad, barnavård, bostadsvård m. m.).

Skolans undervisning är numera fördelad på tre olika slags kurser, nämligen

lnterrzatskurs (fem till l0 månader), då eleverna, minst l5 år gamla, bo på skolan och åtnjuta

helt underhåll. För undervisningen erlägges l00 kr. pr läsår och för inackorderingen betala

eleverna 750 kr. pr år. Obemedlade och mindre bemedlade elever kunna erhålla statsstipendier  
 



 

Praktiska hushållsskolan 407

 

å l5—90 kr. pr månad. l kursen deltaga f. n. fem elever från Göteborgs stad och l5 från andra

kommuner, tillsammans 20.

En tre månaders husmoderskurs, tillgänglig för sökande som fyllt l8 år eller. ifall sökanden

blott fyllt 17 år, i minst två år ägnat sig åt husligt arbete. Eleverna, lZ samtidigt, bo

utom skolan och erlägga en månadsavgift av 75 kr. jämte avgift för mat till självkostnadspris.

Skolans verksamhet uppbäres dels av statsanslag och dels genom avkastningen av skolans

fonder, som f.n. uppgå till l38.578 kr. Skolan äger därjämte den fastighet, vari den inrymmes,

och som är värderad till cirka ”2.000 kr.

l förbindelse med skolan står ett daghem, lydande under hushållskolans styrelse men

med från skolan skild ekonomi. Barnkrubban upprättades år l870 av donationsmcdel. Dess

fonder uppgå till omkring 47.000 kr.

Hushållsskolans styrelse består av lZ för fyra år i sänder valda ledamöter, av vilka läns-

styrelsen utser åtta, folkskolestyrelsen tre och barnavårdsnämnden en. Av styrelseledamö—

terna skola minst två tredjedelar vara kvinnor. Länsstyrelsen utser jämväl två revisorer

med en suppleant, varjämte stadsfullmäktige utse en revisor med en suppleant. Att deltaga

i granskning av daghemmets räkenskaper utse stadsfullmäktige dessutom en revisor jämte

suppleant.

Skolan står under överinseende av kungl. överstyrelsen för yrkesutbildning och har sedan

år 1922 jämväl en lokal inspektör..

Stadens anslag för år l950 till daghemmet utgår med 27.000 kr. Till skolans verksamhet i

 

övrigt utgår för verksamhetsåret l949—50 anslag med l5.000 kr.

Reglemente, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 28 februari l948.

Inspektör

Sundblad, Gurli Wilhelmina, Rektor, f. 93;

45 (förordnad av kungl. skolöverstyr.)

Styrelse

Ekman, Hå ka n, Direktör, f. 89; led.

4l—'50, Ordf. 48— (utsedd av K. B.).

Engkvist, H e n n i n g Erhard, Overlärare,

f. 94; led. 48—52, v. Ordf. 48— (utsedd

av folkskolestyr)

Boman, Elin, Fru, f. 77; l6—50 (utsedd

av . .

Jacobsson, Maria Katarina (K a r i n), Fru.

f. 78; 22—50 (utsedd av K B. .

Iacobsson, E m m a Charlotte, Dr. phil,

Lanlgshgvdingska, f. 83; 35—50 (utsedd

av . ..)

Johnson, Elsie, Skolkökskonsulent, f. 94;

35—50 (utsedd av K. B.).

Kylberg, M ä r t a Paulina, Förestånda—

rinna f. skolköksseminariet, Fru, f. 02;

39—50 (utsedd av K. B.).

Anderson, Alfhild Beata, Fru, f. 05:

4l—52 (utsedd av folkskolestyr.).

Uddenberg, l n e 2 Helena Gustava, M. L.,

Frakt. läkare, f. 9l ; 43—50 (utsedd av KB.).

Christenson,Å k eTheodor, Kamrerare, f. 85;

led. 44—50, Kassaf. 44— (utsedd av K. B.).

Rosén, E s t e r Alice, Fru, f. 97; 44—52 (ut-

sedd av folkskolestyr.).

 

 

Månsson, R_ u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assxstent å länsarbetsn.. Fru, f. 95;

47—50 (utsedd av barnavårdsn.).

Suppleant

Oljelund, Truls S t e fa n, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; 47—50 (utsedd av barnavårdsn.).

Revisorer

Stenberg, Johan E d v a r d, Kapten. Aukt.

revisor, f. 93; 30— (utsedd av K. B.).

Isberg, W a n i a johanna, Skolkökslärarinna,

f. 98; 49— (utsedd av K. B.).

Skarin, M ä r t a lngegerd, Fru, f. l3; 47—,

(vald av stadsf.).

Sandell, Alice Fredrika lngeborg, Fru,

f. 08; 50— (vald av stadsf. f. dagh.).

Suppleanter

Nilson, Johan Bertil Ludvig, Förste

kammarskrivare. f. lO; 50— (utsedd av

K. B.).

Sandell, Alice Fredrika Ingeborg, Fru,

f. 08; 47— (vald av stadsf. f. pr. hus—

hållssk.).

Wahlström, F. 5 t h e r Charlotta, Fru, f. 00;

50— (vald av stadsf. f. dagh.).

 

 



 

408 Vasa och Johannebergs barnhem. S:t Pauli och Lödöse barnhem

 

Sekreterare (arvode)

Fredriksson, C a rl Fritz, f. d. Överlärare.

f. 7l;33.

Föreståndarinna

Olsson, M 5 r t a Lovisa, f. 99; 48.

Dessutom sju lärarinnor.

Vasa och Iohannebergs barnhem

Karl Gustafsgatan 47. R! 11 25 46.

Hemmet. som upprättades år l9ll såsom ett skolbamshem för skydd och fostran under

dagens lopp åt sådana barni skolåldern inom Vasa församling, som saknade föräldravård

och tillsyn: hemmet, utvidgades år l9l4 med en barnkrubba. lskolbarnshemmet finnes

plats för omkring 25 ochi barnkrubban för omkring l5 barn. Dessutom utsändes varje år

cirka 30 barn till barnhemmets sommarhem! Ödsmål.

Styrelsen består av minst fem, f. n. l0 ledamöter och en suppleant, varav en ledamot

samt suppleanten utses av Göteborgs barnavårdsnämnd. Kyrkoherdarna i Vasa och johan-

nebergs församlingar äro efter tjänsteår självskrivna ordförande resp. vice ordförande. För

revision utses två revisorer jämte en suppleant, därjämte äga stadsfullmäktige att utse en

 

revisor med suppleant att deltaga i granskningen av barnhemmets räkenskaper.

Hemmets fonder uppgå enligt senaste bokslut till omkring 26.000 kr.

Stadens anslag för år l950 utgår med 20.000 kr.

Styrelse

Wedlin,Thor Oscar,T. L. 0. F. K, Kyrko-

herde f. 86; led. 30——, Ordf. 43-—.

Rexius, C e r h a r d Natanael, Kyrkoherde,

tjg. e.o. l'lovpredikant, f. 98; led. 43—,

v. Ord. 4 —

Carlander,ldedvxg Elisabet Fru, f. 75; ll—.

Ullman, Ty ra, Fru, f. 66; ll—

Eliasson, Martin E n30 c h, Förman, f. 87;

led. 35—, Kassaf.3

Hansson, Anna Maria(Ma r i a n n e), Fru,

f. 86; 36—.

Brunbäck, Sten Torgny. f. d. Härads-

skrivare, f. 8l; 36—.

Lindberg, Gertrud Anna Josefina, Fröken,

f. 84; 36—.

Wallén, Nils F. r i k Gustav, F. D. Rektor,

f.9l; 46— (utsedd av barnavårdsn)

AlfbeYrBtzZ7 0 l 0 f, Skorstensfejaremästare,  

Suppleant

Welander, ln gr i d, D.S.l., Assistent h.

barnavårdsn., Fru, f. l3; 49— (utsedd av

barnavårdsn.).

Revisorer

Mattson, E r n s t Valdemar,

f. 98; 39—.

Törnqvist, B e r t il Daniel Komminister,

f. 07; 40—

Asker, D agmar johanna, Fru, f. 90;

48—— (vald av stadsfn)

Suppleanter

Holmquist, Alfred (Fred), Klockare,

f. 03; 40—

Lennvall, Clara Sofia, Fru, f. 06; 48—-,

(vald av stadsfu)

Föreståndarinna

Hultgren, H e l ga Elisabet, f. 85; 20.

Klockare,

S:t Pauli och Lödöse barnhem

S:t Pauli åarnhem, Fal/matar: 5. Rt 150192.

S:t Pauli barnhem, grundat år l909, har till ändamål att vara ett hem under dagens lopp

för sådana barn, som sakna föräldravård och tillsyn i hemmet. Verksamheten vid Lödöse

barnhem är sedan hösten l942 tillsvidare nedlagd.

Styrelsen, som första gången valdes av hemmets bidragsgivare, består av l0 ledamöter

jämte en suppleant, varav en ledamot och suppleanten utses av barnavårdsnämnden. l övrigt

kompletterar sig styrelsen själv vid ledamots avgång. Styrelsen och stadsfullmäktige utse

vardera en revisor med suppleant för revision av barnhemmets räkenskaper.

Stadens anslag för år l950 utgår med 39.700 kr.  



 

S:t Pauli och Lödöse barnhem. Örgryte barnavårdssällskap 409
 

Styrelse

Andersson, E n o c h Ferdinand, f. d. Uver-

lärare, f. 78; led. 09—, Ordf. 38—

Södergren, Viktor, T. L. F. K.

Kyrkoherde, f. 78; led. 36—, v. Ordf. 38——.

Elfvin, Anders Eric, Handlande, f. 87;

20——.

Hellman,AxelGunnar, F. K.,Kyrkoherde,

f. 88; Zl—

Kristonson,SigneOktavia, Fru, f. 78; 37—.

Digerfeldt, jo h n Valfrid, Tillsynslärare,

f. 99; led. 37—, Sekr. 37—.

Palm, Martin Nathanael (N a t h a n), Till-

synslärare, f. 92; 43—.

Ryman, A x el Georg, Folkskollärare, f. 05;

led. 43—, Kassaf. 43—.

Carlsson, Gerda Elise 1 n g 8 b 0 r g, Fru,

f. Ol; 44— (utsedd av barnavårdsn.).  

Andersson, E b h a Valborg Maria, Diako-

nissa, f. lO; 44—.

Suppleant

Hansson, Lilly Linnéa, Fru, f. B; 48——.

(utsedd av barnavårdsn.).

Revisorer

Kristenson, C a r l, Handlande, f. 7l; 23—.

Karlsson, johanna l'l a n n a) Kristina,

Fru, f. 92; 49— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Johansson, C e r d a, Lärarinna, f. 76; 24—,

Samuelson, A n n a Linnéa, Fru. f. 00;

49— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Olne, Astrid Olena (L e n a), f. l |; 50.

Örgryte bamavårdssällskap

Borrsvängsgatan 2. Rt 16 5715.

Sällskapet är en på frivillighetens våg år l9l7 tillkommen sammanslutning för vård av

Örgrytebarn, som behöva omhändertagas. Verksamheten har intill hösten l942 varit förlagd

till förhyrd lägenhet i Robertsberg 2, Mölndalsvägen 39. Den har därefter överflyttats till

en under år l942 förvärvad fristående byggnad med omgivande trädgård, Borrsvängsgatan 2.

Här har sällskapet efter genomgripande omdaningsarbeten erhållit ändamålsenliga och triv-

samma lokaler för sitt daghem, i vilket både småbarn och spädbarn mottagas. Antalet barn

uppgick l949 till 20 småbarn och ll späd- och koltbarn pr dag.

Styrelsen består av högst l0 ledamöter, av vilka nio jämte fyra suppleanter väljas av

sällskapet för två år i sänder. Göteborgs barnavårdsnämnd utser en ledamot och en suppleant.

Att deltaga i granskningen av förvaltningen utse stadsfullmäktige en revisor och en suppleant

 

samt folkskolestyrelsen en revisor utöver de av sällskapet valda.

Stadens anslag för år l950 utgår med 3l.250 kr. samt ett årsanslag på 2.050 kr.

Styrelse

Kärrby, T h 0 r i l d Emanuel, Kyrkoherde,

f. 87; led. 47—50, 0r.df 47—

Wallin,Lid aMaria, Fru, f. 79; led. l7—50,

v. Ordf. 47—.

Lindgren, Hilda Elisabet, Fru, f. 79:

35——50.

Pettersson, lrma Margot Viola. Små-

skollärarinna,f. 95; 35—50.

Persson, 5i g n e Eugenia, Fru, f. 88:35—50.

Wilck, Carl jo an Robert, Syssloman,

f. 90; led. 4l—50, Sekr. o. kassaf. 4l—

lanssöozn,4It)—bråoAdolf l'l a r a l d, Handlande,

leasing, B r i t a Maria, Diakonissa (se nedan)

Ågren, ]a n e Lisbet, Fru, f. 99; 47—50.

Äkerrén, Olof Y n v e Carl, M. D., Uver-

läkare, f. 95; 47— Futsedd av barnavårdsn.).  

Suppleanter

lohansson, A n n i e, Fru, f. 92; 2l—50.

Josefsson, K a ri n Amalia, Mönsterriterska,

f. 96; 4l—50.

Hugosson, G e r t r u d, Gymnastikdirektör,

f. l0: 47—50.

Salefors, M a r i a Cecilia, Småskollära-

rinna, Fru, f. 02; 49— (utsedd av barna-

vårdsn.).

En vakant.

Revisorer

Tyrén, A l f r e d, f. d. Folkskollärare, f. 8l;

l8—

Ionsson, David 0 5 c a r, Smedmästare,

Fransson, Laurin Evald, Folkskollärare,

f. 07; 47— (utsedd av folkskolestyr)

Strandberg, N a n n y Lilian Maria, Fru,

f. 08; 50— (vald av stadsf.).

 



4l0 Örgryte barnavårdssällskap. Gårdabo barnträdgård. Norra Allégatans barnträdgård

 

Suppleanter

Andersson, Knut Hjalmar, Fastighets-

ägare,f. 77; 2—

Larsson,C u s t a f Ludvig, Spårvägsman,

f. 00;5 —(vald av stadsf.).

Inspekiris

leasing, B r i t a Maria, Diakonissa, f. l5; 42.

Föreståndarinna

Ordqvist, Elin Lotten Albina, f. 88; l7.

Gårdabo bamträdgård

Blekeallén 8.

Våren l930 hänvånde sig styrelsen för Cårdabo barnträdgård till barnavårdsnämnden och

erbjöd sig att upprätta en barnträdgård & Cårdabo och att ställa lokaler, ljus och värme till

förfogande, om barnavårdsnämnden ville ekonomiskt stödja denna barnträdgård.

Barnavårdsnämnden beviljade styrelsen ett anslag å l.000 kr. för höstterminen l930,

och barnträdgården började sitt arbete den l september l930 med 20 barn.

Barnavårdsnämnden utövar kontroll över den understödda verksamheten. För gransk—

ning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte en suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med 8.600 kr.

Styrelse

Björck, ElsaJohanna, Fru, f. 9l;led. 40—,

Ordf. 40—.

Holmblad, l n g ri d Wilhelmina, Amnes-

lärarinna,f. 83; led. 27—, Sekr. 27—.

Alkström, Ellen A:son, Affärsinneha-

vare,f. 95; led. 32—, Kassaf. 36—.

ijöråtk l51_g e b 0 r g Olivia Elisabeth, Fru,

Laurell, Ragni, Fru, f. 02; 40—.

Andersson, inga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf., f. 08; 49— (utsedd av barnavårdsn.).

Suppleanter

Ullman, l'l a ra l d Leonard, 4Av_delnings-

chef h. barnavårdsn" f.9

Bäggendahl, D a g rn a r Elvira,Fru, f. 93;  

Salefors, Mar i a Cecilia,

rinna, Fru, f. 02; 50—

vårdsn.).

Småskollära-

(utsedd av barna-

Revisorer

(valda av stadsfullmäktige)

W2l7113tröm, E s t h e r Charlotta, Fru, f. 00;

Kjellén, Emma Margareta (G r e t a) Elisa-

beth, Fru, f. 9l; 50—.

Suppleant

Persson, K i r s t e n Lelén, Fru, f. l9; 50—.

Föreståndarinna för barnträdgården

Lindegren, Hedvig Naimi Signhild,f.99;

Bitr. fedarinno

Kristensen, M a r i a n a, f. l4; 38.

 
Norra Allégatans bamträdgård

Norra Allégatan 8.

Barnträdgården tillkom hösten l934 på initiativ av Göteborgs kristliga förening av unga

kvinnor och står under ledning av en styrelse, som utses av K. F. U. Kzs styrelse. Dessutom

utser barnavårdsnämnden sedan år l949 en styrelseledamot och en suppleant. Verksamhetens

syfte är att under en del av dagen omhändertaga barn i åldern 3—7 år, varvid barn från Dom-

kyrko och Kristine församlingar äga företräde.

För att bereda plats för så många barn som möjligt infördes hösten l947. dubbla avdelningar.

För varje avdelning är en tid av tre timmars vistelse i barnträdgården anslagen. Lokaler till-

handahållas av K. F. U. K.

Stadsfullmäktige utse två revisorer med en suppleant för deltagande i granskningen av in-

rättningens räkenskaper och förvaltning.

Stadens anslag för år l950 utgår med 4.000 kr.

 

 



Norra Allégatans barnträdgård. Kungsladugårds barnträdgård. Utbynäs barnträdgård 4l l

 

Styrelse

Hedin, Edit Josefina, bitr. Rektor, f. 92;

led. 34—, Ordf. 34—.

Lindegren, Hedvig N & i m i Signild, Barn-

trädgårdslärarinna,f. 99; 4—.

Ek3,K3 ri n Linnéa, Småskollärarinna, f. 00;

W??? Alina Hilda M a r g a r e t a, Fru,

. , 4

Olsson, E 5 t e r Andrea, Kassaf. iK.F.U.K.

f. 86; led. 43—, Kassaf. 43—.

Andersson, M 3 g g i e Teresia, Expedi-

åiåansföreståndare, f. l9; led. 45—, Sekr.

Fredriksson, Viktor Adolf, Folkskol—

inspektör, f. 92; 49— (utsedd av barna-

vårdsn.).  

Suppleant

Carlsson, Gerda Elise l n g e b 0 r g, Fru,

f. 0l; 49— (utsedd av barnavårdsnu)

Revisorer

(valda av stadsfullmäktige)

Geggen, l nga Majken, Fru, f. l6; 49—.

Sahlström, Elof H u g 0 Emanuel, Metall-

arbetare, f. 02; 50—.

Suppleant

Perssgn, Sig n e Isabella Alexandra, Fru,

: 5

Föreståndarinna

Andersson, Sigrid Eleonora, f. 08; 38.

 

Föreningen Kungsladugårds bamträdgård

Slottsskogsgatan 60 E. R! 12 88 54.

Våren l943 anhöll styrelsen för föreningen Kungsladugårds barnträdgård hos stads-

fullmäktige om anslag för arbetsåret l943—44. Barnträdgården hade dessförinnan, sedan

1 november l940 bedrivits med helt privata medel. Sedan stadsfullmäktige beviljat styrel-

sen anslag började barnträdgården höstterminen l943 med två tretimmarsavdelningar om

l6 barn inskrivna i vardera, varav ständigt l4 barn beräknas vara närvarande i varje av-

delning per dag, vilket är det högsta tillåtna barnantalet för lokalerna.

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor utövar kontroll över verksamheten. l styrelsen

utser barnavårdsnämnden en ledamot jämte suppleant. Av stadsfullmäktige utses två revisorer

jämte en suppleant att granska räkenskaperna.

Stadens anslag för år l950 utgår med 4.250 kr.

Styrelse

Sandström, B e r n h a r d Karl Anders.

Direktör, f. 88; led. 43—, Ordf. 43—.

Lagergren, Elsa Matilda, Prakt. läkare,

90; led. 43—, v. Ordf. 43—.

Löwenadler, ln g rid, Fru, f. ll; 43—.

Hansson, V i 0 l a Eugenia, Fru. f. 02; 44—.

Revisorer

(valda av stadsfullmäktige)

Ha2llIg7rczn,E v e r t Sigvard, Stationskarl,

Ericsson, M a j k e n lréne, Fru, f. l9; 50—.

 

Stenpart, H a r r y Rudolf, Slöjdlärare, Suppleant

f. 98; led. 46——. Sekr. o. kassa. 46—. E

Stensson, Karl Ev al d, Stenar etare, f IO; fik—'somAgnesC u ” V 0 ' Siuksköterska»

49— (utsedd av barnavården.). Fru, ? ”?"—50

Suppleant .. . .

Sellberg, Ragna, D.S.l ., Assistent h. barna- Forestandarmna

vårdsn., Fru, f. l9; 49— (utsedd av barna- Lodin-Stenpart, S i 3 n h i 1 d Kerstin,

vårdsn.). Fru, f. l7; 40.

Föreningen Utbynäs bamträdgård

Förländegatan 3. R! 26 21 56.

Föreningen bildadesi juni l944. Barnträdgården har sina lokaleri Förländegatan3, Utbynäs.

Verksamheten omfattar dels en heldagsavdelning om l6 barn, dels två avdelningar om var-

dera 20 barn.

 

  



4l2 Utbynäs bamträdgård. Oscar Fredriks småbarnsskola

 

Barnavårdsnämnden utövar kontroll över verksamheten genom att utse en ledamot jämte

suppleant i styrelsen. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två

revisorer med en suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med 25.850 kr.

Styrelse

lngemansson, M a r g i t lngeborg Elisa-

beth, Fru. f. 08; led. 44—, Ordf. 44—.

Gellerstam, K n u t Arvid, Kyrkoherde,

f. 95; led. 44—. v. Ordf. 44—.

Gellerstam, E l i s a b e t h Marie, Fru,

f. 98; 44—.

lngemansson, John David lngemund,

Amneslärare, f. 02; led. 44—.

Ekstrand, Per Olof G u s t a f, Språklärare,

f. 05; led. 45—, Sekr. o. kassaf. 45—.

Hansson, Lilly Linnéa, Fru, f. l3; 49—,

(utsedd av barnavårdsn.).

Suppleant

Olsson, Brita M a r g a r e t a, Assistent h.

barnavårdsn, f. l8; 49— (utsedd av barna-

vårdsn.).  

Revisorer

(valda av stadsfullmäktige)

Wiktorson, El i n Henrietta, Fru, f. 98; 48.

Lindblom, M e t t e Margarete, Fru, f. 23;

48—.

Suppleant

Hinnerson, Karin M a r g a r e t a.

f. 12; 48—.

Föreståndarinna

Lundberg, A 5 t r i d Tora, f. IS; 47.

Fru,

Lärarinnor

Svensson, Gulli juleida, Fru, f. 03; 46.

Engvall, A n n a-Margareta, Fru, f. Zl; 48.

Stenstedt, B a r b r o Marianne, f. 26; 49.

Oscar Fredriks församlings småbarnsskola

Olivedalsgatan 22 A. Rt 14 94 67.

Oscar Fredriks församlings småbarnsskola upprättades år l932 på initiativ av prosten

Oscar Cullberg. Till en början inrymdes skolan i Oscar Fredriks församlingssal, Värmlands-

gatan 28, men flyttade hösten l933 till en lokal i huset Olivedalsgatan 22 A. Skolan har ut-

rymme för 80 barn. Den har till ändamål att mottaga under skolåldern varande barn, bo-

ende företrädesvis inom Oscar Fredriks församling och att giva dem lämplig sysselsättning.

Barnen erhålla mjölk till medhavda smörgåsar samt frukt.

Skolans styrelse består av minst fem ledamöter. Sällskapet för bildande av småbarnsskolor

i Göteborg utövar genom ett utsett ombud kontroll över skolans verksamhet. För granskning

 
av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer och en revisorssuppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med l2.000 kr.

Styrelse

Cullberg, Carl 0 5 c a r Daniel, Kontrakts-

prost, f. 87; led. 32—, Ordf. 32—.

Nyberg, Karl E r i k, f. d. Skolföreståndare,

f. 70; led. 32—, Sekr. 32— (vald av säll-

skapet f. bildande av småbarnsskolor).

Davidsson, Sixten Magnus Emanuel,

Slöjdlärare, f. 00; 35—.

Hermansen, S t e n Hugo, Kamrer, f. 9l;

led. 35—. Kassaf. 35—. _

Leissner, Sven H e r m a n, M. D., Over»

läkare, f. 04; 45—.

Westerberg, ] e n n )! Bernhardina, Fru,

f. 86; 49— (utsedd av barnavårdsn.).

Suppleant

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

f. 86; 49— (utsedd av barnavårdsn.).  

Revisorer

(valda av stadsfullmäktige)

Sahlström, Elof H u g 0 Emanuel, Metall—

arbetare, f. 02; 48—.

Andersson, Lovisa (L 0 v a) Karolina, Fru,

,

Suppleant

Lagdberg, Elin G u n v 0 r, Fröken, f. 22;

Föreståndarinna

Appelberg, L 0 u i s e, f. l0; 33.

Lärarinna

Stenberg, l n g a Signhild, f. 27; 49.

 
 



 

Bö lekskola. Skårs barnträdgård 4l3

 

Föreningen Bö lekskola

Bögatan 14. Rt 188614.

Föreningen Bö lekskola bildades i oktober l947 på privat initiativ. Verksamheten kan anses

som en fortsättning av den lekskola, som i väntan på stadsfullmäktiges tillstånd till den nu-

varande verksamheten startades å Kopparormsgatan 6 ett år tidigare. Staden har inköpt den

fastighet, vari skolan nu är inrymd.

Den nya lekskolan har plats för 98 inskrivna barn, därav l8 daghemsbarn och 80 lekskole-

barn, de sistnämnda fördelade på fyra avdelningar.

Styrelsen består av sex ledamöter därav fem utsedda av föreningen, varav en ledamot jämte

en suppleant utses av barnavårdsnämnden. För granskning av styrelsens räkenskaper utser

styrelsen en revisor och stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med 32.400 kr.

Styrelse

Linderoth-Olson, Martha Elisabeth (l..i s a),

Fru, f.;99 led. 47—, Ordf. 47—

Tamm, Gunnel (G ull) Margaretha, Fru,

f. lO; led. 47—, v. Ordf.47.—

Agrell,F.lla Gustafsdotter, Fru, f. lZ; led.

47—, Sekr. 47—.

Anjou, Åsa Kristina Fru, f. 05; led. 47—,

Kassaf. 47—.

Sigurs,l nga, Fru, f. 09; 47—.

Ivarsson, rans Reinhold Overlärare,

f. 97; 47— (utsedd av barnavårdsn.).

Suppleant

Andersson, Inga Teresia (T e r e s e), Fru

Stadsf..

vårdsn.).

Revisorer

Burén, A d 0 lf Fredrik, Bankkamrerare,

Stadsf., f. 98; 48—.

Svensson, Lisa Maria, Fru, f. 96; 50——,

(vald av stadsf.).

Suppleant

Wingren, Ada Lovisa, Fru, f. Ol; 50—,

(vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Grill, A n n a Paulina, f. lZ: 47.

Dessutom fyra lärarinnor.

f. 08; 49— (utsedd av barna-  
Skårs barnträdgård

Lävtrådsgatan. Rt 189111.

Skårs barnträdgård upprättades år l948 av Skårs kyrkostiftelse i samband med småkyrko-

arbetets början. Den disponerar egna, för ändamålet särskilt inrättade lokaler i Skårs kyrka.

Barnträdgården började sin verksamhet höstterminen l948 med två tretimmarsavdelningar

om 20 inskrivna barn i vardera.

Styrelsen består av sex ledamöter, varav en ledamot jämte suppleant utses av barnavårds—

nämnden. För granskning av styrelsens räkenskaper utser Skårs kyrkostiftelse en revisor och

stadsfullmäktige en revisor och en suppleant.

Stadens anslag för barnträdgården för år l950 utgår med 3.900 kr. Ingen hyra betalas för

lokalerna, men ersättning för värme och ljus erlägges.

 

 
Styrelse

Rudberg, Johan Cu n nar,8Kyrkoadjunkt,

f. 95; led. 48—, Ordf.!l

Persson, Anna-Britta, F8ru, f. 07; led.

48—, Sekr.

Norlén, Birgitta, Fru, f. Zl; led. 48—,

Kassa.

Möller, C u nb 0 r g Anna Maria, Fru,

f. l0; 48—.

 

Obrvall, R a g n h i l d inger Helena, Fru,

f. ll; 48—.

Oljelund, Truls Stefan, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; 49— (utsedd av barnavårdsn.).

Suppleant

Andersson, inga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf., f. 08; 49— (utsedd av barna-

vårdsn.).

 



4l4 Skårs barnträdgård. Barnträdgärden i Torp. Långedrags barnträdgård

 

Revisorer

Brouzell, Allan Julius Natanael, Avdel-

48— (vald av Skårsningschef, f. 9l;

kyrkostift.).

erås, Fritz Evald Kontorsskrivare,

f. l5; 48—— (vald av stadsf.).

Suppleant

Fagerström, Viola Alfrida, Fru, f. 03;

48—— (vald av stadsf.).

Forestandarmna

Romanus, F. l s & Maria Augusta, f. l9; 48.

Hemträdgården i Torp

Anders Zornsgatan 21. R! 18 91 60.

På initiativ av kyrkoherden i Örgryte Th. Kärrby bildades föreningen i november l948

och började sin verksamhet den l5 februari l949 med 36 barn, fördelade på två avdelningar.

Styrelsen består av minst fem ledamöter. Barnavårdsnämnden utser en ledamot och en

suppleant. Styrelsen och stadsfullmäktige utse vardera en revisor och en suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med 4.500 kr.

Styrelse

Lindblom, N il s Reinhold,Kyrkoadjunkt,

f. 02' led. 48—, Ordf.4

Kärrby, Karin Vendla, Fru, f. 93; led.

48—, v. Ordf. 48——.

Selstain, N o r a Teresia, Fru, f. 07; 48—.

Wallén, Nils E r i k Gustav, F. D., Rektor.

f. 9l; 49— (utsedd av barnavårdsn)

Norlander, l.. a r s- k e,0Textilingenjör,

f. l7; led. 50—, Kassaf.5

Gustafson, E v a Anna Louise, Folkskol-

lärarinna, Fru, f. 22; led 50—, Sekr. 50—.

Suppleant

Carlsson, Gerda Elise l n g e b 0 r g, Fru,

f. (ll; 49— (utsedd av barnavårdsn.).  

Revisorer

Ekström, Ernst Olof, ]. K. Förste Ma-

gistratsnotarie f. 97; 48—

Svensson,A[ naCunborg, Fru, f. l9; 49—.

(vald av stadsf.).

Suppleanter

Svensson, Lisa Maria, Fru, f. 96; 49—,

(vald av stad..sf)

Ligggren, Nils Fredrik, Redaktör, f. 06:

Föreståndarinna

Eriksson, Karin Vilhelmina, f. l7; 49.

Föreningen Långedrags barnträdgård

Palmsundsgatan 6. Rt 29 34 09.

Föreningen Långedrags barnträdgärd bildades på privat initiativ i maj l949. Barnträd—

gården började sin verksamhet den l november l949 i en av staden förhyrd lägenhet i Långe—

drags kommunalhus, Palmsundsgatan 6. Lokalen är särskilt inredd för sitt ändamål. Barn—

trädgården har två tretimmarsavdelningar med 20 inskrivna barn i varje. Styrelsen består

av sex ledamöter, varav fem utses av föreningen och en ledamot jämte suppleant av barna-

vårdsnämnden. För granskning av styrelsens förvaltning utser föreningen en revisor och en .

suppleant samt stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Stadens anslag för är l950 utgår med 5.250 kr.

Asklund, Anny (A n n i k a), Fru, Stadsf.,

f. 94; 50— (utsedd av barnavårdsn)

Suppleant

Wendel, K a r i n Birgitta, Fru, f. ll; 50—,

(utsedd av barnavårdsn)

Styrelse

Grill, Märta (M 0 n a), Fru, f. 08; led. 49—,

Or.df 49—

Söderberg,Marianne, Fru,f l7; led.

49—, v. Ordf. 49—

Sjögren, C e r t r u d Anna Maria, Fru, Revisorer

f. 06; led. 49—, Sekr. 49—. o . 1 .

Paoli, Mary Elisabeth, Fru, f. 01; led. Riflå'åfåéf'” Reba AdemngSChel'

49—. Kassaf— 49——— Wahlström, Elin Amanda, Fru, f. 97;

Juel, A n n a-M a r i e, Fru, f. 09; 49—. —- (vald av stadsf.). 

 

 



 

 

Österlyckans barnträdgård. Barnbespisning och skollovskolonier 4l5

 

Suppleanter Föreståndarinna

Törnros, Signe Elisabeth (L i s a), Fru. Hjort, Ingrid Marie-Louise (l n g-M a r i e).

f. 08; 49—. f. 27' 49.

Johannesson, Sven H elg e Georg, Livs-

medelsarbetare, f. l3; 49— (vald av stadsf.).

,

Österlyckans barnträdgård

Utbygården. R! 26 33 46.

En av Utby egnahemsförening utsedd styrelse ingick l949 till stadsfullmäktige med be-

gäran om anslag för upprättande samt drift av en barnträdgård inom stadsdelen Utby. Staden

beviljade medel och sedan hösten l949 har bamträdgården startat sin verksamhet med två

tretimmarsavdelningar och 20 barn i varje.

Styrelsen väljes av Utby egnahemsförening, som också utser en revisor. Dessutom utser

barnavårdsnämnden en ledamot jämte suppleant. Att deltaga i granskningen av föreningens

räkenskaper utse stadsfullmäktige en revisor med suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med 5.925 kr.

Styrelse H L iiszippleantr ? l 5. .. .. ansson, i y innéa. ru, . 3; 0—.

113,39. 156353: &? %li—?fkstadsfoman» (utsedd av barnavårdsn.).

_ . Norberg, Gustav Ein a r Moritz, Konfek-

Rydberg, Annie M aja, Fru, i- ll; led. tyrarbetare. f. ll; 49— (vald av stadsf.).

49—. Kassaf. 49”—— Blomberg, A n t o n Sigfrid, Byggmästare,

Grönquist, Maria He l e n a, Fru, f. l6; f- 00; 49—.

led. 49—, Sekr. 49—.

 

. . , _ Suppleant

Blåggg!” 532761:låg)-"% Fm” £ ”' Joggnsson, l—ledvågf Margareta, Fru, f. 99;

Larsson, Astolf R a g n a r Adolf, Kullager- _ (vald av sta S )

arbetare, f._' 09; 50— (utsedd av barna— Föreståndarinna

vårdsn.). Eriksson, E va Linnéa, f. l9; 49.

Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg

År l885 bildades på initiativ av folkskolläraren A. F. Liljeholm och folkskollärarinnan

Helena Lundqvist en kommitté för anordnande av skollovskolonier. Denna kommitté.

inom vilken redaktören Henrik Hedlund blev den ledande, föranstaltade en insamling, som

inbragte något över 3.000 kr. Större delen härav förbrukades till underhåll och utrustning

av tre kolonier med 58 barn. Återstoden jämte inköpta inventarier överlämnade kommittén

till Göteborgs Kvinnoförening, som år l886 erhållit frivilliga bidrag till en bespisning av

omkring l.000 barn. Kvinnoföreningen utsåg en kommitté för anordnande av bambespis-

ning och skollovskolonier, varefter verksamheten handhades av denna till den 2 oktober

l890, då den övertogs av föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg.

Föreningen har till ändamål att för fattiga folkskolebarn inom Göteborgs samhälle anordna

skollovskolonier under somrarna. varjämte föreningen jämväl må på annat sätt verka för

dylika barns sommarvistelse.

Föreningen avslutade sin barnbespisningsverksamhet vid Göteborgs folkskolor med ut-

gången av år l94l. då densamma övertogs av folkskolestyrelsen.

Styrelsen består av ll ledamöter, varav åtta ledamöter utses av föreningen och tre leda-

 



 

4l6 Barnbespisning och skollovskolonier. Hjälpskolans sommarkolonier

 

möter jämte en suppleant för dessa av folkskolestyrelsen. Av de förstnämnda väljas årligen

halva antalet för två år i sänder. Dess räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två

revisorer, för vilka jämväl utses en suppleant. Stadsfullmäktige äga dessutom utse en revisor

 

 

med en suppleant.

Under styrelsens förvaltning stående fonder uppgå till omkring 353.000 kr.

Stadens anslag för år l950 utgår med 6l.000 kr.

Styrelse

Wendt, Johan Sig urd, Frakt.

läkare, f. 09; led.g47—5l,Ordf.47.——

Wijkander, Klara Severina, Fru, f. 88;

led. 40—50. i). Ordf. 48—.

Andersson, Carl 0 s e a r Leonard, Bank-

direktör, f. 87; led. 24—50, Kassaf. 24—.

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. L.. Barn-

hygieniker och skolöverläkare, f. 96; 38—,

(utsedd av folkskolestyr)

Larsson, August H; alm a r, Overlärare.

f. 89; 38—50.

Johnson, E l s i e, Skolkökskonsulent, f. 94;

40— (utsedd av folkskolestyr.).

Br4a2tt, så)/l a j a, Skolkökslärarinna. f. 02;

Sjögren, G 6 sta Olof, _l. K.. Advokat,

f. l3; 45—5l.

Rosén, Ester Alice, Fru, f. 97; 46—,

(vald av folkskolestyr.).

Rydelius, E b b a Linnéa, Småskollärarinna.

f. 07: led. 46—50, Sekr. 48—.  

Carlson, ] o s e f Mathias, Direktör, f. 82,

48—51 .

Suppleanter '

Åkesson, Åke, ]. K., Ekonomidirektör,

f. l3; 47— (utsedd av folkskolestyr.).

Labeck, Jo h n Eskil, Tillsynslärare, f. 02;

9—-.

Revisorer

Gustafsson, Carl P e t t e r, Aukt. revisor.

f. 88; 44——.

Olsson, Olof Emanuel, Folkskollärare,

f. 92; 47——.

Lennqvist, Viola (V1 v i) Astrid Margareta,

Barnsköterska, f. l4; 49— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Karlsson, Karl A r v i d. Folkskollärare,

f. 99; 44—.

Ek, Å rtu r Georg, Metallarbetare, f. 03;

49— (vald av stadsf.).

Hjälpskolans sommarkolonier

Vid Göteborgs folkskolor undervisas i särskilda avdelningar s. k. hjälpklasser psykiskt

efterblivna barn. Många av dessa barn äro tillika kroppsligen klena', blodfattiga eller under-

närda, och de allra flesta stamma från ekonomiskt vanlottade hem. Då vid redan förefint—

liga kolonier plats för dessa barn ej kunde beredas i nödig utsträckning, startades år l927

hjälpskolans koloniverksamhet, som nu omfattar tre kolonier. Verksamheten handhaves av

en styrelse på åtta ledamöter, vilka väljas av hjälpskolekollegiet vid dess vårsammanträde.

Stadens anslag för år l950 utgår med 9.850 kr. för i Göteborg hemortsberättigade barns

kolonivistelse.

Norén, Bror A x el Simon, Folkskollärare,

Kurator f. hjälpskolans gossar, f. 06; 45—

Regnér, El is Gustaf, M. L., Barnpsykia-

ter, f. 02; 47——.

Johansson, As t rid Margareta. Hjälp-

skollärarinna. f. 99; 49—.

Styrelse

Ohlander, Sten M a n n e Johannes, F. l...,

1verlärare f. hjälpskolorna, f. 94; led

Sjöström-Bengtsson,A n n a Maria, Hjälp-

skollärarinna. Fru, Riksdagsled., f.;89

led. 42—, v. Ordf. 45—

Tobin, lnez Aurora Martina, Småskol-

lärarinna, Fru, f. 94; led. 27-—, Sekr. 27—. S t

Isberg, A n n a Kristina, Skolkurator, Ku- upplean er

 
rutor för hjälpsleolans flickorf.86' led Hermansson, Anna Sofia, Småskollära-

27— Kassaf 27—1'11'1113. Fru, f. 00; 49—.

Wessman, Karl Folke, Hjälpskollärare. Jolin, Märta Cecilia, Småskollärarinna,

f. 96; 33— f. l0;49——.

 

 



 

 

Hyresgästernas havsbadsförening. Domprosten Rexius' minne 4l7

 

Revisorer Suppleanter

Sandvall, R 0 s a Margareta, Hjälpskollära- Berndtsson, Manfred H a n n e 5, Hjälp-

rinna l- 4"— skollärare, f. l5; 45—.l,

Nolby, H a r r y Stellan Valter, Hjälpskol-

lärare, f. lZ; 45—

Andersson, Bengt Axel E d v i n, Kontors-

föreståndare, f. 00; 47— (vald av stadsf.).

Hyresgästernas havsbadsförenings u. p. a. barnkoloni å Stora Höga

Hyresgästföreningarna i Göteborg bildade i april l930 Hyresgästernas hAVsbadsförening

u. p. a. Föreningens ändamål är att bereda barn tillhörande hyresgäströrelsen i Göteborg

tillfälle till närande och stärkande sommarvistelse.

Föreningen är "ägare till ett markområde på 7.825 hektar med en c:a l60 meter lång bad-

strand vid Stora Höga, ]örlanda socken. På detta område har uppförts fyra byggnader med

plats för l05 barn. Dessutom finnes en sjukstuga och ett vaktmästareboställe. Byggnaderna

innehålla sovplatser för barnen jämte matsal, en större lekhall, personalrum, kök, förråds-

rum m.m. Föreningen har under åren l930—49 berett sommarvistelse för 3.977 barn.

Föreningens ekonomi har ordnats dels genom hyresgästföreningarnas andelsteckning till ett

belopp av ll.263 kr., dels genom lotterimedel och gåvor. Dessutom har föreningen för år

l950 av Göteborgs stad erhållit anslag med 5.300 kr. .

Barnavårdsnämnden utövar tillsyn över föreningens verksamhet. För granskning av sty-

relsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen en revisor jämte suppleant.

Sigrelse

Hansson, T o r s t e n Reinhold, Socker-

bruksarbetare, f. 98; 47— (vald av stadsf.).

Revisor

Andersson, Bengt Axel E d v i n, Kontors-
  Andersson, R a g n a r, Ombudsman, f. 90;

led. 3l)—, Ordf. 42—.

Abrahamsson, Johan 0 s c a r Konstantin,

Målare, f. 89; 30, 33—.

Bergh, E r n s t Mauritz, Fastighetsskötare,

f 87; 39—.

Svensson, V i k t o r Harald, Ombudsman.

f. 88; 43— (utsedd av H. C. F.).

Hansson, Dagny Eugenia, Fru, f. 94; 46——.  

föreståndare, f. 00; 48— (vald av stadsf.).

Suppleant

Theng, Folke Oskar Arvid. Stensättare,

f. ll; 48— (vald av stadsf.).

Läkare

Wersäll, La r s Georg, M. L., Provinsial-

läkare, jörlanda, f. 98; 45, får kolonivt'slel-

se” Kassör

Larsson, ]0 h n Conrad, f. 88; 30.

Stiftelsens domprosten Rexius' minne sommarkoloniverksamhet

Till domprosten N. ]. Rexius skänktes 'på hans 60-årsdag en fond på l0.000 kr., som seder-

mera även genom gåvor vuxit till 97.002 kr. Genom denna skulle inom domkyrkoförsam-

lingen byggas ett barnhem, som dock på grund av flera omständigheter ej kommit till stånd.

Ar l943 bildades, för att på detta sätt realisera en del av tanken på ett domkyrkans eget barn-

hem, Stiftelsen domprosten Rexius' minne, med uppgift att uppföra och driva ett sommar-

hem för barn från mindre bemedlade familjer, huvudsakligen från domkyrkoförsamlingen.

Sedan kontraktsprosten Robert Janson och hans maka för ändamålet skänkt ett område. av-

styckat från Måsen 3 i Onsala socken i Hallands län, har sommarhemmet ifråga byggts där

under år l944 och samma år tagits i bruk. Avsikten är att 30 bara skola beredas sommarvistelse

under åtta veckor. Barnen uttagas genom diakonissorna. Även annan verksamhet har planerats.

Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse på åtta ledamöter med säte i Göteborg.

Domprosten i Göteborg skall vara självskriven ledamot av styrelsen och dess ordförande.

När ledamot avgår, kompletterar styrelsen sig själv. Ett arbetsutskott verkställer styrelsens

beslut. Räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer, som utses av domkyrko-

rådet, liksom av en av staden utsedd revisor.

27

 



4l 8 Domprosten Rexius' minne. V:a Frölunda hyresgästförenings barnkoloniverksamhet

 

Stadens anslag utgår för år 1950 med 2.200 kr. för i Göteborg hemortsberåttigade barns

kolonivistelse.

Styrelse

Malmeström, Eli s Axel Christian, T. D.,

Domprost, Kontraktsprost, f. 95, led. 43—,

självskriven Ordf.4

Janson, R 0 b e r t, Domkyrkokomminister,

Prost, f. 74; 43—.

Lindvall, A n n a Elisabet, Fru, f. 84; 43—.

Rexius, C e r h a r d Natanael, Kyrkoherde,

tjg. e.o. Hovpredikant, f. 98; 43—.

Sjögren, Folke Olof Waldemar, ]. K.,

Advokat, f. 85; led. 43——, Sekr. 43—,

Kassaf. 47—.

Törnqvist, C a rl Jonatan, Domkyrka-

komminister,f. 92; 43—.  

Hultin, Sven, Tekn. D., Frofessor,f. 89;

Brunnander, Elsa Kristina Cecilia, Pri-

vatlärarinna, f. 99; 4

Revisorer

Johanson, Wilhelm Victor, Skorstens-

fejaremästare, f. 92; 43—

Sterning, Harald Valdemar, F. M.,

Ämneslärare, f. 88; 43-—.

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

f. 86; 48—— (vald av stadsf.).

Suppleant

Nilsson, Elsa Wilhelmina, Fru, f. 90; 48—,

(vald av stadsf.).

 

Västra Frölunda hyresgästförenings bamkoloniverksamhet

I maj l934 bildades inom Västra Frölunda hyresgästförening en styrelse på fem personer

med uppgift att bereda barnen, särskilt de minst bemedlade, tillfälle till stärkande sommar-

vistelse vid koloni. För detta ändamål förhyr föreningen ett markområde vid Saltsjönäs, där

den har låtit uppföra en byggnad innehållande kök, matsal, sjukrum, matkällare, lekstuga m. m.

Varje sommar vistas 45 barn under sex veckor vid kolonien, som är en s. k. dagskoloni.

Barnavårdsnämnden utser ett ombud att tillsammans med stadens barnhygieniker inspektera

verksamheten. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen en

revisor med suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med 5.432 kr. Dessutom har erhållits anslag från fack-

föreningar och enskilda samt från kungl. socialstyrelsen.

Styrelse

Mattsson, C a r l a Ingeborg, Fru, f. 00;

led 33—. Ordf. 40——.

Svensson, Ku rt Morgan, Förman, f. l5;

led. 43—, Kassör 43——.

Tengren, A x e l, Stenarbetare, f. 97; 43—.

Pettersson, A n d e r s Edvin, Plåtslagare,

f. Ol; 46—-—.

Carlsson, Gerda Elise l n g e b 0 r g, Fru, S l

f. 0), 48——50 (utsedd av barnavårdsn) UPP cant

Nilsson, C u n o Arhild, Rörläggare, f. l5; Andersson, Alf Ge o rg, Metallarbetare,

49—. f. 2l; 48—— (vald av stadsf.).

Stiftelsen Mors vilas barnkoloni

(Carl ]ohans församlings barnkoloni)

Stiftelsen Mors vila, en reformationens jubileumsgåva, bildades år l922 och har till ändamål

att bereda sommarvistelse åt mödrar från Carl johans församling. Sedan år l939 har stiftelsen

egen barnkoloni i Västra Bodarna för barn under skolåldern från Carl )ohans församling.

Barn till mödrar, som genom stiftelsens försorg beredas vila, äga företräde. För närvarande

drives kolonien i två omgångar med 24 barn i varje. År l949 skildes barnkolonien från stiftelsen

Mors vila och benämnes nu Carl johans församlings barnkoloni och har egen styrelse.

Styrelsen består av l0 ledamöter. För granskning av styrelsens räkenskaper utse Carl

Johans församlings kyrkoråd och stadsfullmäktige vardera en revisor och en suppleant.

Revisorer

Guåtavsson, E r i k Valfrid, Avläsare, f. 96;

Biggs—son, H i al m .. ., Metallarbetare, &. 96;

Lind:—Axel Sigfrid, Verkmästare, f. 9l;

48— (vald av stadsf.).
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Stadens anslag till koloniverksamheten för år l950 utgår med 2.900 kr.

Styrelse Lidvall, l n g rid Greta. Diakonissa, f. 00;

Carlson, l—l e n r i k Edvard, Kyrkoherde, 49—.

f. 93; led. 47_, Ordf. 47—. Jeppsson, Ke r s t i n Sofia, Diakonissa,

Colliander, B r o r josua, Disponent, f. 8l; f. 00; 49—.

led. 38—, v. Ordf. 38— _

Lindholm, A r n e Hjalmarson, Kommi- Revisorer

nister-f 07' led 47—' Sekr 4-7— Lennvall, Clara Sofia, Fru, f. 06; 50—,
Karlberg, C u n n a r Josef lngemar, Hand- 1 d f, .

lande, f. ll; led. 49—, Kassaf. 49—. E (vai atv sta S )

Käre???» C u s t a f Nikolaus, Handlande, n va an '

 
_ Suppleanter
, l l l 9

Jobäms'son Å ice Eeonora Fru 4 Göransson, Klara Seraf ia, Fru, f. 90;

Persson, Elsy Cunhilda, f 08; 49-— 49—

Andersson, ln e 1 Maria Elisabet, Diako— Zackrisson, Petra Maria, fru, f. 97; 50—,

nissa, f. 99; 49-—. (vald av stadsf. ).

Göteborgs skolförenings sommarbamskommitté

Göteborgs skolförening beslöt år l9l 7 på initiativ av folkskolläraren Ludvig Rydberg

att på grund av det då rådande nödtillståndet göra försök med utsändande av feriebarn.

En vädjan riktades till lantmännen att under sommaren i sina hem mottaga de mest behövande

bland stadens fattiga folkskolebarn. Även efter den egentliga kristidens slut har verksamheten

visat sig nödvändig.

Under åren l9l 7—49 ha 24.382 barn, därav 3.200 år l949, fått tillbringa sina sommarferier

i goda lanthem. T. 0. m. år l946 mottogos barnen i regel kostnadsfritt av lantmännen, men

för barn under l l år betalades dock till dem, som så önskade, 25 kr. för nio veckors sommar-

vistelse. Få grund av kungl. socialstyrelsens bestämmelser erhålla lanthemmen fr. o. m. l947

av statsmedel ersättning med l kr. pr barn och dag, variämte staden betalar lika mycket.

Medel för verksamheten lämnades första året av livsmedelsnämnden och fr. 0. m. är l9l8

av stadsfullmäktige. Samarbete äger rum mellan kommittén, barnavårdsnämnden, föreningen

för barnbespisning och skollovskolonier samt styrelsen för Göteborgs stads barnkolonier.

Verksamheten handhaves av en kommitté på nio personer, varav åtta äro valda av förening-

en och en av allmänna folkskolestyrelsen. Stadsfullmäktige äga att jämte föreningens revi-

sorer utse en revisor med en suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med 350.000 kr. och från staten erhålles anslag på l53.000 kr.

Ledamöter Rosén, E s t e r Alice, Fru, f. 97; 47— (vald

f lk k l

Blomqvist, C & r l Edvin, Folkskollärare, L:;gkildse,0 få?) Dagmar l n g e g e r d,

f 92' led ”_ Ordf.okassör 26— Folkskollärarinna, f. 23; 49—

Blomqvist, F. l sa Charlotta Margareta, Revisorer

Småskollärarinna, Fru,f. 02; 2 —. . . , .

Adolfson, K 0 r s t i n Linnea, Kontorist,

Palmblad, Sven Vilhelm Christian Eugé n, f_ 15; 43_ (vald av stadsf.).

FOlkSkOlläfafe f 07 led- 33— SeIt'- 40—- Andersson, Elsa, Småskollärarinna, f. ll;

Ericsson, 5 t e n Egon Wilhelm, Folkskol- 49—_

lärare, f 06; 40— Yngve, Hugo lngvar Algot, Slöjdlärare,

Vidhall, G u n h i l d Kristina, Småskollä- f. 0l; 49—.

rarinna. f. 07; 42—. Suppleanter

Hagen, Lis4a_Margit, Folkskollärarinna, Fagerström, Viola Alfrida, Fru, f.03;

Fru, f. ll; 48— (vald av stadsf.).

 Wallum, Pe r4Arnold, Folkskollärare, f. l5; Olsson, K a r l-E r i e, tf. Tillsynslärare,

47—. f. 08; 50—.
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6. Sjukvårdsinrättningar och donationer för vård av sjuka

Göteborgs sjukhem

Änggården. Besökstid kl. l5'—18. RI 131702, husmodern 11 34 23.

lnitiativet till bildandet av hemmet togs på våren l862, då stadens damer under medverkan

av d. v. landshövdingskan Fåhraeus anordnade en auktion å handarbeten m. m. för åstad-

kommande av en grundplåt till ett sjukhus för obotligt sjuka här i staden. Omedelbart efter

auktionen bildades en direktion för att omhändertaga de vid auktionen influtna medlen och

vidtaga för ändamålet erforderliga åtgärder. Direktionen höll sitt första sammanträde den

l8 november l862, därvid ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare utsågos.

Hemmets första lokaler voro inrymda i det inköpta huset nr 42 vid Husargatan och upp—

lätos i mitten av december l862 för sina blivande pensionärer, vilkas antal till en början

bestämdes till sex. Ar l866 flyttades hemmet till nya lokaler i huset nr 7 vid Götgatan,

vilket för sådant ändamål inköpts. Patientantalet i de nya lokalerna uppgick emellertid redan

efter några år till det med hänsyn till utrymmet högsta möjliga, l7 stycken. Sedan stads-

fullmäktige för ny byggnad för hemmet upplåtit tomterna 7l—73 och 80—82 å den s. k.

Löndalaängen i Östra Haga uppfördes därstädes en ny anstalt, rymmande 50 sängplatser.

l de nya lokalerna inflyttade sjukhemmet år l876. Då alltjämt behov av ökat utrymme förelåg

och hemmets tillgångar genom donationer och gåvor snabbt tillväxte, uppläto stadsfull-

mäktige år l899 ett område av 7.920 kvm, av stadens egendom Änggården för en ny och

större byggnad. l'lärå uppfördes hemmets nuvarande byggnad. rymmande 90—l00 säng-

platser. Den nya byggnaden överlämnades till hemmet i slutet av år l902.

Sjukhemmets ändamål är att, i den mån utrymme och tillgångar det medgiva, lämna

kostnadsfri vård åt obemedlade, kroniskt sjuka, med företrädesrätt för sådana, tillhörande

Göteborgs kommun.

Antalet å hemmet intagna patienter utgjorde vid l950 års ingång 95, varav 45 vara fri-

patienter och 50 betalande patienter.

Sjukhemmets tillgångar uppgå enligt senaste revisionsberättelsen till — inkl. byggnader

till ett värde av 426.000 kr. —— 2.708.297 kr., vilka så gott som uteslutande utgöras av donerade

medel. Sjukhemmet åtnjuter ej årligt anslag av staden, men år l946 beviljade stadsfullmäktige

ett anslag å 273.900 kr. för ombyggnad och modernisering av sjukhemmet.

Styrelsen består av fem ledamöter, vilka utses av stadsfullmäktige, kassaförvaltaren för

ett år samt övriga ledamöter för två är sålunda. att årligen två avgå och två inväljas. Stads-

fullmäktige välja jämväl årligen tre suppleanter, varav en för kassaförvaltaren, samt två revi-

sorer med en suppleant. Styrelsen utser inom sig en ekonomidirektör. Nuvarande ledamöter

äro valda för perioderna l949—50 och l950—5l, kassaförvaltaren väljes årligen.

Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs sjukhem, antaget av stadsfullmäktige den

ll november 1897. Ordningsregler för Göteborgs sjukhem, antagna av styrelsen den l0

september l897. lnstruktion för läkaren vid Göteborgs sjukhem, antagen av styrelsen den

l0 september l897. lnstruktion för husmodern vid Göteborgs sjukhem, antagen av sty-

relsen den l0 september l897.

Styrelse Jönsson, B l e n d a, Fru, f. 87; (34) 40—50.

Nilsson, Eric, Avdelningschef h. barna-' Borin, Karin Elisabet. Fru. f. 86: leci-

vårdsn., f. 88; led. 34—5l, Ordf. 4l—. [fB—. Kassaf. [fB—_-

Lindström, N 3 n n y Angelika, Bankkas- Sterner, K a rl E r i k, Sjukvårdare, f. l4;

sörska, f. 80, led. 34—5l, v. Ordf. 4l—. 49—50.
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Suppleanter Suppleant

Peterson, Johanna (l'l a n n a) Maria, Fru, Eriksson, E r n st Oskar, Kontorist, f. 07;

offret iii—i K d T a a' k Sekreteraresv , o onra , an vår smspe tör, .

f. 03; suppl. 4l——47, Älg-*, Supp1.f. kassa]. Hegardt, C a Y l. £ lli-, Rådman, l. 963 28-

4 & are

Röån—;S 0 l v e i g Adina Olena, Fru, f. 02;

Revisorer

Pettersson, Signe Maria,

f. 00; 48—.

Segerson, G r e t a lrene, Fru, f. l4; 50—.

Kassörska.

 

Selander, Folke G u n n a r Lennart, M. L.,

Prakt. läkare, f. Ol; 50.

Husmoder

Strömberg, lVl & r t a Ragnhild Linnéa,

Diakonissa, f. 02; 49.

Dessutom fyra dtakonz'ssor för sjukvården.

Carlanderska sjukhemmet

Carlandcrsplatsen. Rt (växel) 18 71 40.

l skrivelse till stadsfullmäktige den 27 april l9l6 erinrade grosshandlandena Chr. Car-

lander och Åxel Carlander, att det, enligt vad de erfarit, ansåges synnerligen önskvärt, att

här i samhället åstadkommas en sjukvårdsanstalt, huvudsakligen avsedd för betalande pa-

tienter, av samma art som den anstalt, Sophiahemmet, som under en längre tid i huvudstaden

utövat en välsignelsebringande verksamhet-. Såsom förutsättning för en anstalt av ifråga-

varande slag torde böra uppställas, att den erhölle ett sådant kapital eller grundfond, att

densamma utan tillskott av kommunala medel kunde för framtiden själv bestrida sina drifts—

kostnader och avsätta medel för framtida förbättringar och utvidgningar.

Till förverkligande av ovannämnda önskemål överlämnade grosshandlanden Chr. Carlander

ett belopp av 600.000 kr. att bokföras under benämningen lsabella och Chr. Carlanders

donation samt grosshandlanden Axel Carlander ett belopp av l50.000 kr. att bokföras under

benämning Hedvig och Axel Carlanders donation.

Enligt det av stadsfullmäktige fastställda reglementet skall hemmet förvaltas av en särskild

styrelse om sex ledamöter. vilka utses av stadsfullmäktige för nästkommande tre kalenderår.

Dessutom välja stadsfullmäktige årligen minst två suppleanter för styrelsens ledamöter.

Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, som jämte en suppleant för dem

väljas av stadsfullmäktige för nästkommande kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda

för perioderna l948—50, l949—Sl och l950—52.

Till tomt för sjukhemmet uppläto stadsfullmäktige den 25 januari l9l 7 ett område av förra

landeriet Carlsberg, där sjukhemmet numera blivit uppfört. Sjukhemmet började sin verk-

samhet den l0 mars l927.

Från familjerna Chr. och Axel Carlander och dem närstående har sjukhemmet sedermera

vid olika tillfällen erhållit ytterligare donationer, så att donationerna (inkl. byggnaderna)

för närvarande uppgå till omkring 4.675.000 kr.

Reglemente för Carlanderska sjukhemmet, fastställt av stadsfullmäktige den l9 oktober l9l6.

Wållgren, Carl Axel Gunnar, M. L..

Frakt. läkare, f. 89; 40—5l.

Stfl'öät, Ari—dgrs Johan Tage, Syssloman,

Styrelse

johansson, S v e n Christian, lVl. D., Pro-

fessor, f. 80; led. lli—Sl, Ordf. 39—.

 

 
Carlander, B e r t il Christoffer, Försälj-

ningschef, f. 00; led. 39—52, 0. Ordf. 39—

Leffler, Hakon, F. K. Civilingenjör, f. 87;

led. l6—50, Kassaf. lli—.

Carlander, H e d v i g Elisabeth, Fru. f. 75;

36—50.  

Suppleanter

Carlander, Olof Andrew, Godsägare,

Kålltorp. Skara, f. 74; 2.6—

Ekman, C a rl Johan Jakob Emil, Konsul,

Direktör, f. 83; suppl. l8—, Suppl. ].

kassaf. 3l)—.

Wetter, Maja, Fru, f. 04; 39—.
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Revisorer

Gällnäs, E r i e Valdemar,

f. 98; 49—.

Larsson, T h u r e Gotthard, Mätningsman.

f. 02; Stl—.

Suppleant

Rasmusson, C a r l-E r i k, Lagerarbetare,

f. l3; 50—.

Tullkontorist,

Sekreterare

Mannheimer, N ils, ]. K.. Ombudsman.

f. 99; 40.

Läkare

Vakant.

Föreståndarinna

Norman, B i rg i t, f. 05; 50.

 

Privatsanatoriet Haralds minne

Alingsås.

Privatsanatoriet Haralds minne grundades i Göteborg år l887 av fru Adolfine Quensel,

som dessutom donerade medel till sjukhusets drift. Senare tillkommo ytterligare donationer

av godsägaren Robert Dickson och hans maka. Emily Dickson, f. Quensel. År l903 flyttades

sanatoriet till Alingsås, där en större skogstomt inköpts.

Efter fru Emily Dicksons död år l920 skänktes sanatoriet enligt testamentet till Göteborgs

stad men åtnjuter intet bidrag av staden, då avkastningen av fonderna är tillräcklig för sjuk-

hemmets drift. Sjukhemmet har under år l929 genomgått en omfattande ombyggnad och

modernisering.sä att den i sitt nuvarande skick kan sägas tillfredsställa alla krav på ett först-

klassigt sjukhem.

Vid sanatoriet vårdas l5 kvinnliga patienter i tidigt stadium av tuberkulos. Avgiften

anpassas efter patientens ekonomiska förhållanden men överstiger i intet fall 2 kr. pr dag.

Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka stadsfullmäktige äga att utse en. Vid ledamots

avgång kompletterar sig styrelsen i övrigt själv. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två

revisorer med en suppleant.

Donationsfonderna uppgå f. n. till omkring 288.000 kr.

Stadgar för Privatsanatoriet Haralds minne, antagna av stadsfullmäktige den 25 no—

vember l920

Styrelse
Revisorer

Dickson, N a n c y Ellen Maria, Fru, (_ 80; Larsson,MartinEjnar,Kommunalar
betare.

led. 20—, Ord]. 46—. f.9l; 49—.

Carlson, M a r g a r e t a Sofia, Sjukskö-
Vallentin, Nils G Yi fe Elias M' L" Over- terska, f. Ol; 50—

läkare, f. 86; led. 40—, v. Ordf. 46— (vald

av stadsf.). Suppleant

Rinman, U l l a låtlisabethc,| Fru, f. 76; led. Kvarnström, John E r i c Hjalmar, Elektri-

20—. S.t:ler o. kassaf.20— ker, f. 97; 50—.

Dickson, Peter Anker, Direktör. f. 06; Läkare

43_ Vakant.

Föreståndarinna von Essen, Hedvig Emilia (E m y) Marika,

Friherrinna. f. 75; 45—. Råsby, G u n b or g, f. Ol; 40.

Föreningen De lungsjukes vänner

Föreningen bildades den 4 november l9l6 med ändamål att, när kommunen och det

offentliga sakna skyldighet att träda emellan, på lämpligt sätt i mån av tillgångar under—

stödja tuberkulösa och av tuberkulos hotade personer, varvid den förebyggande verksamheten

särskilt inriktas på barnen.

Föreningens verksamhet är f. n. huvudsakligen uppdelad å två avdelningar, badbarns-

verksamhet vid Askim och sommarkoloniverksamhet i Ånimskog.

Styrelsen består av fem för ett år i sänder valda ledamöter, varav en ledamot jämte

suppleant för denne utses av folkskolestyrelsen. Stadsfullmäktige utse en revisor med supple-

ant att med föreningens revisorer granska förvaltningen.   
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Donationer: År l9l8 erhöll föreningen av d:r H. Allard 4.000 kr., varav räntan, sedan en

tiondedel lagts till kapitalet, skall användas till underhåll, helst på landet, åt barn i skolåldern

tillhörande hem, där någon av föräldrarna behöver vårdas å tuberkulosanstalt och där ej

kommunens fattigvård äger skyldighet ingripa. Den l januari l946 övertog föreningen, efter

Kungl. Maj:ts medgivande. från Röda Korsets distrikt i Göteborg, förvaltningen av Karl

Ribbes fond å 33.575 kr. Ränteinkomsten skall. med undantag av en tiondedel, som lägges

till kapitalet, utbetalas till lungtuberkulossjuka, obemedlade personer i Majorna. År l948

erhöll föreningen, enligt förordnande i testamente av framlidna fröken Carola Karlson en

donation å 5.000 kronor att bokföras under namnet »Carl Fredrik Carlssons donation» varav

den årliga avkastningen skall utgå i första hand till unga lungsjuka personer.

Anslag från staden för år l950 utgår för badbarnsverksamhet (att gälla för minst 2.250 barn

under en tid av cirka l0 veckor) med 32.375 kr., varav högst 5.000 kr. få användas till inköp

av spårvagnspolletter för barnens resor samt med 8.9l5 kr. för sommarkoloniverksamhet.

Utdelning ur Hugo Scharfenbergs fond till badbarnsverksamheten beräknas till 2.600 kr.

 
Styrelse

von Friesen, Otto Bertil, M. l..., Prakt.

läkare, Riksdagsman, f. 0l; led. 33—,

Ord]. 33—. .

Anderson, Hjalm a r David, M. l...,

Dispensärläkare, f. 86; led. 4l— u. Ordf.

47— (utsedd av folkskolestyr.)

Wild—t, Carl Johan Robert. Syssloman,

Suppleant

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. L., Barn-

hygieniker o. skolöverläkare. f. 96; 45—,

(utsedd av folkskolestyr.).

Revisorer

Friis, H a n s Ludvig Eugen, ]. K.. Sekr.

o. ombudsman h. hälsovårdsn., f. 87; 37—.

Engström, E v a l d, Rörarbetare, f. l4;

48— (vald av stadsf.).

 
?. 90; led. 25—. Kassa]. 25—. Selar. 47—. Johfnssin, oni ige Kristina. Dispensär—

s öters a, . ; —.

Anderson, Rut h, Fru, f. 84; 4l——. Suppleant

Belfrage, Rolf l-l a r a l d, M. L., Frakt. Wennergren, Bror H e r b e r t, Bleck- läkare. f. 94; 47—"u slagare, f. 09; 48— (vald av stadsf.).

Örgryte förening mot tuberkulos

Föreningen bildades hösten l908. Dess verksamhet avsåg ursprungligen att i hemmen

meddela upplysning om tuberkulosens smittofarlighet och skyddsmedlen mot densamma

samt att genom råd och föreskrifter söka uppfostra befolkningen till iakttagande av bättre

hälsovård. Dessutom lämnade föreningen, så långt dess tillgångar medgåvo, understöd

i olika former, såsom hyresbidrag för beredande av sundare bostäder och bidrag till lant-

vistelse o. s. v. jämte senare upptagen koloniverksamhet fortgick denna dispensärverk-

samhet till år l922, då densamma övertogs av Göteborgs dispensär på grund av Örgrytes

införlivning med staden. Efter nämnda år har föreningen uteslutande ägnat sig åt koloni-

verksamhet, som avser att bereda lantvistelse åt barn från tuberkulossmittade familjer.

Styrelsen består av nio ledamöter med fyra suppleanter, varav en ledamot och en suppleant

utses av hälsovårdsnämnden. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning utses

tre revisorer med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse en revisor med suppleant.

Donationer: Adolf Halls donation enligt testamentariska bestämmelser den 25 april l925.

fastigheten Karlagatan 3 i Göteborg efter försäljning motsvarande ett kapital av 65.000 kr,

]ames Carnegies donationsfond, överlämnad den 30 juni l926, utgörande ett kapital av

20.000 kr. samt den l5 september l934 friherrinnan Louise Falkenbergs donation 3.000 kr.

Anslag från staden utgår för år l950 med 4.000 kr.

Styrelse Anderson, Hjalmar David, M. L., Dispen-

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost. särläkare, f. 86; led. 30—5l, v. Ordf.

f. 72; led. l5—50, Ordf. 36—. 3l— (utsedd av hälsovårdsn. o. fören.).
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Ridell, G u s t af Ferdinand, f. d. Tillsyns- Bladini, F r i d a Aurora Amalia, Fru, f. 90;

lärare, f. 86; led. 21—50, Kassaf. 23——, 38—5l.

Sekr. —. Helgesson, ] 0 h n Henning Konrad, Bygg-

Wåhlström, l'l & n n a lngeborg, Fru, f. 98; mästare, f. 95; 42—St.

34—5l . ' Johansson, 8 e n g t a Charlotta, Fru, f. 99;

Iolxanson, Erik B e r t i l, M. l..., Frakt. lä- 47—50.

köl?, f. 00; 36—52. Revisorer

Persson» Signe Eugenie Fru, f- 88: Tyrén, Alfred, f.d.Folkskollärare,f.8l;
39 50 27_

Wedenmark, S v e n Elam, Arkitekt, f. 96; Johansson, Gustaf (G 6 s t &) Harald Pro-

39—5'- . . kurist, (. 98, 45—

Lindberg, Anna H e d V i g Elisabeth, D's' Mattsson, A l g ot johan Osvald, Redaktör,

pensärsköterska, f. 89; 4l -—52.

dh, Selma Matilda, f.d. Förestånda- * '8' 50— (vald av Stads”

rinna. f 86; 47—52. Suppleanter

Suppleanter Stenström, Augusta (A sta) Charlotta,

Belfrage, Rolf Harald, M. l..., Prakt. Fru, f. 72; 46—

läkare, f. 94; 30—50 (utsedd av hälso- Carlsson, Maja Cecilia, Fru, f. l6; 50—,

vårdsn. o. fören.). (vald av stadsf.). 
Göteborgs lungsjukas centralförening

Packhusplatsen 2 (Hertzia) . Expeditionstid kl. 10—13 och l5——I 7, lördagar kl. ro.—14. Rt H 96 02.

Göteborgs lungsjukas centralförening, bildad år l93l, utgör en sammanslutning av patient-

föreningarna vid Göteborgs stads samtliga lungsjukvårdsanstalter. Centralföreningen har

till uppgift, att under betryggande former organisera insamling av medel till hjälp åt medel-

lösa lungsjuka inom Göteborgs stad. Sådan insamling sker genom anordnande av lotterier.

utgivande av jultidning, utställande av insamlingsbössor, utsändande av bidragslistor m. m.

Centralföreningen utger sedan år l93l jultidningen Glimtar. vars hela behållning oavkortad

tillfaller föreningens verksamhet. Varje år har sedan år l934 anordnats ett tombolalotteri om-

fattande 40.000 lotter. — De av centralföreningen insamlade medlen fördelas efter varje

räkenskapsårs slut mellan de anslutna föreningarna proportionellt i förhållande till det av

resp. förening under föregående år beviljade antalet ansökningar om understöd. — De belopp

patientföreningarna på detta sätt erhålla, utdelas sedan efter särskild ansökan till behövande

medellösa lungsjuka och då i första hand som hjälp vid utskrivningen från sjukhus. Även

lungsjuka konvalescenter kunna erhålla hjälp av de genom centralföreningen insamlade medlen.

Centralföreningcns ledning utgöres av ett representantskap valt för varje arbetsår (l sep-

tember -—3l augusti) av de till centralföreningen anslutna patientföreningarna. Representant-

skapet utser inom sig en styrelse på fem personer, som handhar den närmare ledningen av

centralföreningens verksamhet. Stadsfullmäktige utse en ledamot i styrelsen jämte suppleant

samt en revisor med suppleant.

De anslutna föreningarna välja årligen revisorer för granskning av centralföreningens räken—

skaper. Dessutom göres kassainventeringar och granskas räkenskaperna av en av Göteborgs

sjukhusdirektion förordnad revisor. Sedan centralföreningen av näringslivets gransknings-

nämnd tilldelats s. k. kontrollgiro för verksamheten (900.385 och 950.0l9) har nämnde revisor

erhållit granskningsnämndens uppdrag att följa och granska räkenskaperna.

Anslag från staden utgår för år l950 med 2.500 kr. till lokalkostnader för ett fritidshem för

lungsjuka konvalescenter.

Stadgar för centralföreningen antagna i juni l946.

Styrelse

Zetterlund, R u d ol f Verner, Ombuds— Hilmersson, _] 0 h a n Adolf, f. d. Spårvägs-

man (se nedan) led. 34—, Ordf. 35—. man, f. 94; led. 34—, v. Ordf. 35—.
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Olsson, HHu g,0_R%nvald,6_Metallarbetare, Revisorer

f-OGl; Nordström, B e n gt Robert Göran, Hu-

Zetterlund, Gl u rl[ Hortensia, Fru, f. 04; vudbokförare, (_ 10; 47— (utsedd av sjuk-

led. 32—, Kassaf 34—- husdir.).

Lind E1 n a Y Alexxus, Syssloman, Stadsf Anderson, Ar n e Georg, Butiksföre-

f 98; led 43— D Sekr.43—. ståndare, f. l0; 49— (vald av stadsf)

Ekberg, Ove johan, Kursföreståndare,

t. 96; 46— (vald av stadsf.). Suppleant
Carlberg, Karl l'l e l ge, Armcrare, f. 09;

— (vald av stadsf.).

Suppleant Expeditionsföreståndare

Lidén, K a rl Gustaf, Byråchef, f. 90; 46—, Zetterlund, R u d () lf Verner, Ombuds-

(vald av stadsf.). man, f. 02; 35

Styrsö kustsanatorium

Styrsö. Rt 15 och 484. Överläkaren kl. 11—12. R! 27.

Föreningen Styrsö kuslsanatorr'am har enligt stadgarna till ändamål att & Styrsö vid Göte-

borg upprätthålla en tuberkulossjukvårdsanstalt, Styrsö kustsanatorium, avsedd för sjuka,

lidande av ben-, led- och körteltuberkulos (s. k. kirurgisk tuberkulos). Anstalten grundades

år l890 genom gåvor och donationer av göteborgare. Vårdsökande från hela landet mot-

tagas. men de med hemortsrätt i Göteborg skola hava företräde till intagning å anstalten.

Anstalten har möjlighet att mottaga l4l patienter under hela året. Personalen utgöres av

överläkare och underläkare samt uppgår i övrigt till 60 personer.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg. Sty-

relsen består av sex ledamöter, vilka utses för en tid av fyra kalenderår, varav tre ledamöter

jämte suppleanter utses av Kungl. Maj:t efter förslag från föreningen, en ledamot jämte

suppleant av stadsfullmäktige i Göteborg, en ledamot jämte suppleant av Göteborgs och

Bohus läns landsting samt en ledamot jämte suppleant av föreningen. Bland styrelsens leda-

möter utser Kungl. Maj:t en att vara föreningens ordförande. Föreningens styrelse utgör

direktion för sanatoriet. För granskning av sanatoriets räkenskaper utser föreningen årligen

minst en revisor jämte suppleant. Härjämte äger Kungl. Maj:t utse en revisor samt stadsfull-

mäktige i Göteborg och Göteborgs och Bohus läns landsting vardera en revisor jämte suppleant.

Totalkostnaden för sjukhusanläggningen i det skick, vari den f. n. befinner sig, uppgår

till 946.000 kr., vilket gör cirka 6.000 kr. per vårdplats. Staten har till byggnads- och

övriga arbeten bidragit med sammanlagt 436.l l3 kr. eller 2.7l4 kr. för varje säng. Dona-

tionerna uppgå till 363.000 kr.

Anslag från staden för år l950 utgår med en kr. per dag för varje i Göteborg hemorts-

berättigad medellös patient, förslagsvis beräknat till 2.000 kr. Fr. o. m. den l juli l937

utgår anslag från staten med kr. 3,25 per vårddag.

Styrelse Ranäng, Folke Erik Valdemar, Distrikts—

lohansson, S v e n Christian, M. D. Profes- chef, f' l3; 48.—53 (vald av Stahl)

sor, f. 80; led. l6—53, Ordf. 34—53,

(förordnad av Kungl. Maj:t). Suppleanter

Leandersson, John 1 W a r, Kamrerare, Björklund, Per G u n n a r, Syssloman,

Stadsf., f. 90; led. 3l—53, v. Ordf. 34—53, f. 83; 34—53 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Kassaf. 42— (förordnad av Kung. Maj:t). Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L., Folk-

Ekrnan, Håkan, Direktör, f. 89; 27—53, skolinspektör, f. 85; 34—53 (förordnad

(vald av fören.) av Kungl. Maj:t).

Ridderstad, Hi l d u r, Fru, Stadsf., f. 85; Hanson, F r a n s Einar, Fiskare, Riksdags-

led. 34—53 (förordnad av Kungl. Maj:t). man, Hönö, f. 90; 38—53 (vald av lands-

Corneliusson, Konstantin Mårten S a- tinget).

m u el, Ombudsman, Öckerö, f. 86; 38— Larsson, 5 i g n e Beatrice, Fru, f. 96; 48—

53 (vald av landstinget). 53 (vald av stadsf.).
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Andersson, C ö s t a Natanael, Kassör,

f. 05; Ålö—53 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Gerle, Nils H a r r y, Nämndeman, Styrsö,

f. 08; 47— (vald av fören.).

Revisorer

Holm:?vist; H a r r y Filip, Kapten, Rek-

tor, 87' l7—— (vald av fören..)

Stenberg, johan E d v a r d, Kapten. Aukt.

revisor, f. 93; 27— (förordnad av K. B.).

Sivert, M a r i a Sofia, Förste revisor, Stock-

holm, f. 08, 49— (förordnad av Kungl.

Maj:t).

Zetterlund, Ru do lf Verner, Ombuds-

man, f. 02; 48—— (vald av stadsf.).

Andersson, 5 v e n Gunnar, Kassör,

Ljungskile, f. ll; 49— (vald av lands-

tinget). ,  

Suppleanter

Larsson, Bro r Arvid, Folkskollärare,

Hönö, f. 09; 46— (vald av landstinget).

Fast, C & rl Gu s t a f Magnus, Handlande,

f. 93; 37—— (vald av fören.)

Juhlin, Elin Augusta, Sjukvårdsbiträde,

f. 06; 48— (vald av stadsf.).

Överläkare

Olsson, Bö rj e Holger, M. L., f. l0; 49.

Underläkare

Humborg, Hajo, Dr. med., f. 19; 49.

Syssloman

Österlind, ] 0 h a n Pontus, f. 88: 3l , Sekr.

34—.

Broströmslra sjukhemmet för barn

Kårralund, Örgryte. Rt 15 10 89.

Stiftelsen Broströmska sjukhemmet för barn är arvtagare till stiftelsen Göteborgs Welan-

derhem, som bildades l9l9. Då Welanderhemmets verksamhet upphörde den 30 juni l94l .

till följd av den starka minskningen av antalet medfött syfilitiska barn i landet under senare

år, övertogs dess fastigheter och fonder av den nya stiftelsen, som den 2l augusti l94l öppnade

Broströmska sjukhemmet i den gamla, restaurerade byggnaden.

Stiftelsen har till ändamål att bereda vård åt huvudsakligen barn lidande av reumatisk

sjukdom. Driften av sjukhemmet bekostas av kungl. pensionsstyrelsen, som också ombe-

sörjer beläggningen av hemmet. Hemmet är öppet för barn från hela landet. Då de flesta

äro i skolåldern, har Göteborgs folkskolestyrelse inrättat en skolavdelning på hemmet. An-

talet vårdplatser uppgår till 25.

Styrelsen består av sex ledamöter, valda för fyra år. Av dessa utser Kungl. Maj:t ordfö-

randen jämte två ledamöter och en suppleant för dessa, och stadsfullmäktige tre ledamöter

och en suppleant.

Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, vilka

jämte en suppleant utses av stadsfullmäktige. Därjämte utser Kungl. Maj:t en revisor jämte

en suppleant att deltaga i granskningen.

Stiftelsens donationsfonder uppgå f. n. till sammanlagt omkring 400.000 kr., varav 250.000

kr. äro placerade i fastigheten, där hemmet inrymmes.

Stadgar för stiftelsen Broströmska sjukhemmet för barn, fastställda av Kungl. Maj:t

den l juli l94l.

Styrelse

]ohannsen, Nicolaus (N1 c 0 l a i) josef,

M. L., Frakt. läkare, f. 9l; led. 43—52,

Ordf. 43— (förordnåd av Kungl. Maj:t),

Broström, Anna lda (A n n- ld &) Sofia,

Fru,f.82; led. 4l—52, v. Ordf. 4l—,

(vald av stadsfn)

Johnsson, _) 0 h n Gunnar, Syssloman, f. 93;

led. 4l—52, Kassa]. 4l— (vald av stadsfn)

Abrahamsson, Al d & Teresia. Fru, f. 99;

4l—52 (vald av stadsf.).  

Borssén, Bertil, ]. K., Sekr. o. ombuds-

man h. byggnadsnämnden, f. 03; 42—52.

(förordnad av Kungl. Maj:t).

Belfrage, Rolf Harald, M. L. Prakt.

läkare,f.94; 45—52 (förordnad av Kungl.

Maj:t).

Suppleanter

Andersson, Lovisa (L 0 v a) Karolina, Fru,

f. 92; 4l—52 (vald av stadsf.).

 



 

Broströmska sjukhemmet för barn. Änggårdens yrkesskola 427

 

Karlsteen, Karl Oskar Arvid Henrik,

Byggnadsintendent, f. 90; 49—52 (förord-

nad av Kungl. Maj:t).

Revisorer

Landahl, M a u r i t 2 Wilhelm, Stadsrevi-

sor, f. 9l ; 43— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Olsson, Custaf l'l u g 0, Vaktmästare, f. 03;

49— (vald av stadsf.).

Mård-Bank, A n n a-G r e t a Reinholds-

dotter, Översköterska, f. 08; 50— (vald

av stadsf.).  

Suppleanter

Hedqvist, G u s t a f Erik Adolf Robert.

]. K.. Barnavårdsdirektör, f. Ol: 43—,

(förordnad av Kungl. Maj:t).

Nyberg, Johan C u n n a r, Byggnadsarbe-

tare, f. l6; 50— (vald av stadsf.).

Läkare

Rizwan, A r n e, M. L., 'Prakt. läkare, f. 07;

Föreståndarinna

Persson, lngar C e r t r 11 d, Sjuksköterska,

I

Änggårdens yrkesskola och ortopediska klinik

(Vantöreanstalten i Göteborg)

Änggården. Rt (växel) 1746 30.

Föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg stiftades år l885 på initiativ av d:r Olof

Carlander. Föreningens uppgift är att bistå kroppsligt vanföra men psykiskt normala personer

i syfte att på bästa sätt söka lindra vanförheten och dess följder.

Föreningens arbetsskola för vanföra öppnades samma år i en liten lokal vid Södra Allé-

gatan. År l899 tillkom en poliklinik, vars förste chef var professor]. Borelius. Fem år senare

flyttades verksamheten till egen fastighet vid Pusterviksgatan. en gåva av änkefru Christina

Lundgren i form av donation bärande namnet Gabriel Lundgrens minne.

Till följd av ökat utrymmesbehov byggdes år l9l2 en större anstaltsbyggnad å Änggården.

där tomt kostnadsfritt upplåtits av Göteborgs stad. Kostnaderna i övrigt bestredos av gåvo-

medel jämte statsbidrag. Anstalten omfattade då poliklinik, klinik (56 sängar), yrkesskolor

och elevhem (46 platser). År l9l6 tillkom inom därför särskilt uppförd intilliggande byggnad

ett skol- och uppfostringshem för 30 vanföra barn i skolåldern, vilka på grund av sin vanförhet

ej kunna erhålla skolundervisning i hemtrakten. Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t nedlades

skolhemmet den 30 juni l94l och dess lokaler togos i bruk för yrkesskolornas undervisning.

Då antalet inträdessökande till anstalten alltmera stegrades, beslöts ånyo en utvidgning

och uppfördes under åren l926—28 en nybyggnad åt samma tomt, avsedd uteslutande för

sjukvårdande verksamhet. Byggnaden kunde tagas i bruk under sommaren l928. Den in-

rymmer plats för 97 patienter jämte modern fysikalisk avdelning, operationsavdelning rn. m.

Genom den nya klinikbyggnadens tillkomst utvanns bl. a. betydligt ökat utrymme för yrkes-

skolorna inom den gamla anstalten, som numera uteslutande brukas härtill så att nu platser

finnas till utbildning av l45 externa och 20 interna elever.

Styrelsen består av sex ledamöter jämte lika många suppleanter av vilka minst halva an-

talet, däribland ordföranden, jämte lika många suppleanter utses av Kungl. Maj:t och åter-

stående antalet ledamöter jämte suppleanter av föreningen. För granskning av föreningens

räkenskaper och styrelsens förvaltning utser föreningen årligen minst en revisor jämte supp-

leant. Stadsfullmäktige äga utse två revisorer och en suppleant att deltaga i revisionen.

Föreningen åtnjuter statsbidrag enligt kungl. brev den 23 april l937. På polikliniken

däremot erhålles fri behandling vid företeende av intyg att vederbörande är mindre

bemedlad eller medellös.

Föreningens fonder uppgå enligt senaste bokslut till cirka l.875.000 kr.

Stadgar för föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg, fastställda av Kungl. Maj:t

den lö juni l937.
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Styrelse

Tuneld, Alf Gunnar, Assuransdirektör,

f. 07; led. 42—, Ordf. 42—— (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Toresson, S v e n Hilmer, Gjuterichef, f. 99;

led. 47—, v. Ordf. 49— (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Philipson, jo h n Fredric, M. D., Prakt.

läkare, f. 02; 49—— (förordnad av Kungl.

Maj:t).

Gisslén, Erik, Civilingenjör, f. 94; 47—.

Frankenberg, john E v e r t Konrad, Förste

är?.pektör, Stadsf., f. 00; led. 47—, Kassaf.

mega a rl Gustaf, Byråchef, &. 90; 49—.

Suppleanter

Lindstedt, _lohn E rik, Rektor, Borås,

f. 96; 47— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Svenning, jo h n Robert, Sjukkasseexpe-

ditör, f. 09; 49— (förordnad av Kungl.

Maj:t).

Jansson, Augusta M a r g a r e t a, D.S.l.,

Barninspektris, Fru, f. l3; 49— (förordnad

av Kungl. Maj:t).

Johanson, K l a s Albin, Bokbindare—

mästare, f. 99; 47—.

Ranäng, F 0 l k e Erik Valdemar, Distrikts—

chef, f. l3; 49—..

En vakant.

Revisorer

Hiittner, ju l i u s, Generalkonsul, Direk-

tör, f. 8l; 2 —.  

Lundgren, James D 0 u gl a s, Direktör,

f. 00; 27—.

Spetsig, Bror A n d e r s, Renhållnings-

arbetare, f. l3; 49— (vald av stadsf.).

Andersson, G u n v 0 r lngegerd, Korres-

pondent, Fru, f. l8; 50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Arvidsson, Carl F. i n a r Paulus, inspektör,

f. 89; 38—.

Åkerström, Kn ut Lauritz, Slöjdlärare,

f. 94; 4l—.

Tornberg, G reta Elvira, Fru, f. 03; 50--—,

(vald av stadsf.).

Rektor

Möre, Arnold Olof Hjalmar, f. 05; 37.

Överläkare

Severin, Erik Alfred, M. D., f. 08; 49.

Bitr. läkare

Hedvall, La rs Erland Torgils, M. L.,

f. ll); 49.

Underläleare

Hzländahl, H e n r_ i k C:son, M. L., f. l6;

. Polikliniklälzare

Mobeck, Nils Fredrik, M. L., f. Ol ; (44) 46.

Kamrerare

Waller, Erik C n s t af Herman, f. 96; 30.

Förste kurator

Bergdahl, Eira Matilda Elisabet, f. l7; 45.

Kurator

Svenson, Karin Margareta, f. Zl; 49.

James F. Dicksons minnesfond

l enlighet med bestämmelserna i fru Blanche Dicksons testamente den l5 mars l906 över-

lämnades till staden ett belopp av l.000.000 kr., som skall förvaltas under benämningen

James F. Dicksons minnesfond och varav avkastningen, efter avdrag av vissa livräntor, skall

användas till upprättande av konvalescenthem för obemedlade män och kvinnor, företrädesvis

ur arbetsklassen och i främsta rummet för Göteborgs stads invånare. För närvarande finnes

ett sådant hem, konvalescenthemmet Meryt i Onsala socken. Den l maj l949 öppnades ytter-

ligare ett hem i Norsesund, Hemsjö socken. l'lögsta vården och uppsikten över hemmen ut-

övas enligt testamentets föreskrift av styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset.

Förvaltningen av minnesfonden handhaves av en av stadsfullmäktige för tre år isänder vald

styrelse bestående av fem ledamöter och tre suppleanter. Två ledamöter och en suppleant

utses på förslag av sjukhusdirektionen och en av ledamöterna bör vara legitimerad läkare. Sty-

relsens förvaltning granskas av två revisorer jämte en revisorssuppleant, jämväl utsedda av

stadsfullmäktige.

Styrelsen förvaltar utom minnesfonden dels den s. k. Tjolöholmsfonden, vars avkastning

bl. a. användes till underhåll av byggnader m. m. å Tjolöholm i Fjärås socken, dels ock den

genom överskott å minnesfondens avkastning bildade särskilda fonden för nya konvale-

scenthem. Minnesfonden och den särskilda fondens sammanlagda kapital uppgick enligt senaste

bokslut till omkring 2.600.000 kr.  
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Författningar m.m. Fru Blanche Dicksons testamente av den l5 mars l906. Regle-

mente. fastställt av stadsfullmäktige den l4 februari l907.

Styrelse

Hultin, S v e n, Tekn. D., Professor, f. 89;

led. 34—5l Ordf. 49—.

Odin, M a r t i n Odin, M. D., Professor,

Överläkare, f 90; led 46— 5l, v. Ordf.

Anderson, P r i m u s, Bankdirektör, f. 78;

led. 2l—52, Suppl.]. kassaf. 2l—.

Berntsson, S t e l l a n lsidor, Förman, f. 98;

46—50.

Henriksson, E l of Henning, Sjukkasse-

direktör, f. 05; 49—50.

Suppleanter

Andersson, Carl 0 s c a r Leonard, Bank-

direktör, f. 87; suppl. Zl—. Kassaf. 2l—.

Steäner, K 3 rl E ri k, Sjukvårdare, f. l4;

4 -.__  

Gulin, Sven Martin, Köpman, Stadsf.,

f. 00; 46—.

Revisorer

Åsblad, Karl L e n n a r t Valentin, Konto-

rist, f. l8; 48—.

Svensson, C a rl johan lsidor, Hamnar-

betare, f. 09; 50—.

Suppleant

Johansson, Sven Lars Arnold, Kran-

maskinist, f. l4; 49—.

Sekreterare

Ioggson, Per H e l g e, J. K., Advokat, f. 08;

Husm0d6r

Almryd, Elna B r i t t a Sofia, f. 92; 47.

Stibor, E d i t h Magnhild, f. Ol; 49. 
Louise Ekmans donationsfond till behövande sjuka

Donationsfonden bildades genom en donation av konsul Oscar Ekman den 22 september

l862, vartill senare åtskilliga andra donationer fogats. Fonden har till ändamål »att genom

understöd bereda behövande och välkända personer, vilka lida av plågsam sjukdom och vårdas

i deras hem, den lekamliga lindring, som de eljest, i följd av medellöshet skulle vara förhindrade

att skaffa sig».

Donationsfonden förvaltas av en styrelse, som består av fem av stadsfullmäktige valda

ledamöter. däribland en läkare. Ledamöterna utom kassaförvaltaren, som utses för ett år

i sänder, väljas för två år sålunda, att årligen två avgå och två inväljas; dock kan avgående

ledamot omväljas. Stadsfullmäktige utse dessutom årligen två suppleanter för ledamöterna,

varav en för kassaförvaltaren. Två revisorer med en suppleant utses jämväl av stadsfull-

mäktige.

Donationsfonden uppgick enligt senaste bokslut till 200.299 kr. och utdelade understöd

till 6.325 kr.

Författningar m.m. Oscar Ekmans donationsbrev av den 22 september l862. Stadgar

 

för donationsfonden, godkända av stadsfullmäktige den ll november l897.

Styrelse

Ekman, C a rl Johan Jakob Emil, Kolnsul,

Direktör. f. 83; led. l9—, Kassafl

Ordf 36—

von Friesen, Otto B e r t il, M. L. Prakt.

läkare, Riksdagsman,f. Ol; led. 36——5l,

Sekr. 36—, v. Ordf. 47—.

Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s i e) Sofia,

Fru, f 93; 3—5.0

Pettersson, Tekla Arvida, Fru, f. 87;

40—-—50

Iacobsson, B ro r johannes, Metallarbe-

tare,f. ll; 49—5l.

 

 

Suppleanter

Palmers, Claes 0 s c a r Samuel, Direktör,

f. 89; suppl. 44——, Suppl. f. kassaf. 45—.

Karlsson, Nic ol i n e, Fru, f. 99; 48—.

Revisorer

Segerson, G r e t a lrene, Fru, f. l4; 48—.

Johaögssgöx, Erik G ö s t a Evald, Brandman,

Suppleant

Åhman, E r n st Gustaf Wilhelm, Förste

assistent, f. l5; 50—
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Dalheimers donation

Donationen grundar sig på ett av godsägaren Fritz Potens Dalheimer upprättat och den

2 juli l922 bekräftat testamente, enligt vilket hans behållna kvarlåtenskap, sedan vissa

legat och livräntor utgått, skulle tillfalla hälften Stockholms stad och hälften Göteborgs stad.

Ändamålet med de sålunda gjorda donationerna är »att bereda hem för blinda, vanföra eller

eljest lytta människors vård företrädesvis från lärare- eller lägre tjänstemannaklassen».

Donationsbeloppen få emellertid enligt föreskrift i testamentet icke tagas i anspråk för

avsett ändamål förrän 40 år förflutit efter donationernas tillkomst. Under tiden skola dona-

tionerna på bästa sätt göras räntebärande, och varje år i mars månad skall vederbörande stad

lämna redogörelse för den till staden gjorda donationens ställning. vilken redogörelse skall

införas i två i staden utkommande dagliga tidningar.

Det Göteborg tillfallna beloppet uppgår 3l december l949 efter tillägg av räntor till l.024.495

kr. och förvaltas av en styrelse, som enligt stadsfullmäktiges beslut den 23 augusti l928 skall

bestå av tre personer, varav två utses av stadsfullmäktige och en av magistraten. Två revi-

sorer med en suppleant utses jämväl av stadsfullmäktige.

Författningar m. m. F. P. Dalheimers testamente av den 30 juni l922.

Styrelse

Olson, Frans Erik Wilhelm, Civilingen-

jör, Direktör, f. 86; led.35-—52, Ordf. ,47—,

(vald av stadsf.).

Cervin, A n d r e a s, ]. K., Rädman, f. 88;

led. 45—52, v. Ordf. 45— (utsedd av

magistraten).

Dreyer, S v e n Georg. Länsarbetsdirektör,

f. 94; 47—52 (vald av stadsf.).  

Revisorer

Gustafsson, jo h n lvar Paridon, Förman,

f. 99; 48—.

Hermansen, S i g n e Gunborg Teresia,

Kontorist, f. l3; Stl—.

Suppleant

Andersson, G u n v o r lngegerd, Korres-

pondent, Fru, f. l8; 50—.

Sekreterare

Stenström, Yngve Romanus, _l. K..

Kanslichef, f. 9l; 28.

Donationsfonder, vilkas utdelningar ombesörjas av Göteborgs

läkaresällskap

Genom en inom Göteborgs läkaresällskap tillsatt kommitté utdelas årligen understöd

till behövande sjuka utgörande ränteavkastningen från donationer tillhörande Göteborgs

läkaresällskap eller överlämnade till staden för nämnda ändamål. Understöd sökas av be-

hövande genom stadens läkare hos nämnda kommitté. Här nedan angivas de donationsfonder,

för vilka stadsfullmäktige utse särskilda revisorer för granskning av utdelade understöd.

Revisorer

utsedda av stadsfullmäktige för granskning av

de genom läkaresållskapets försorg verkställda

utdelningarna från nedanstående fonder:

]. ]. Dicksons och Eleonore Dicksons dona-

tionsfonder

Lindberg, K u rt Yngve, lngenjör, f. l 5;47—.

Gustafsson, Yngve R a g n a r Artur, Mät-

ningsman. f. 07; 50—.

Nordwall, Erik Adolf R u d 0 l f, Ombuds-

man, f. 09; Suppl. 50—.

Carolina Emilia ]ungåergs donationsfond

man, E r n st Gustaf Wilhelm, Förste

assistent, f. l5; 49—.

Gustafsson, Yngve R a g n a r Artur, Mät-

ningsman, f. 07; 50—.  

Engström, Harald Johan Bertil, Verk-

stadsarbetare, f. 02; Suppl. 50—.

Signe och Gustaf Bomans donationsfond

Åhman, E r n st Gustaf Wilhelm, Förste

assistent, f. l5; 49—.

Gustafsson, Yngve R a g n a r Artur, Mät-

ningsman, f. 07; 50—.

Johansson, Anna Birgitta (B i r g i t), Kon-

torist, Fru, f. 20; Suppl. 50—.

Elise Rubensons och Agnes Philipsons dona-

tionsfonder.

Nielseån,4l;l i l s Harald, M. l..., Prakt. läkare,

Gällnås, Eric Valdemar, Tullkontorist,

f. 98; 47-—.
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]. ]. Dicksons donationsfond. som är tillkommen genom förordnande av grosshandlanden ]. ].

Dickson enligt testamente av år l884, uppgick enligt senaste bokslut till 5l.865 kr. Enligt

testamentet skall ränteavkastningen utdelas såsom understöd till behövande sjuka i behov av

bad- eller brunnskur. Donationen tillhör Göteborgs läkaresällskap.

Eleonore Dicksons donationsfond, som utgöres av en gåva å 20.000 kr. till Göteborgs läkare-

sällskap från ] . _l . Dicksons maka, född Willerding, skall enligt förordnande utdelas såsom

understöd enligt bestämmelserna för ]. ]. Dicksons donationsfond. Fonden uppgick enligt

senaste bokslut till 20.726 kr.

Carolina Emilia ]ungöergs donation inrättades år l895, då fröken Carolina Emilia Jungberg

i testamente förordnade, att l0.000 kr. skulle tillfalla dåvarande konvalescenthemmet i Göte-

borg för beredande av vård för gynekologiska sjukdomar. Enär hemmet vid donators från-

fälle upphört, förordnade stadsfullmäktige. som emottogo beloppet, att ränteavkastningen

skulle utdelas såsom understöd till personer i behov av operativ gynekologisk sjukhusvård.

Donationen uppgick vid senaste bokslut till l0.373 kr.

Signe och Gustaf Bomans donationsfond grundades den 28 mars l92l, då fabriksidkaren

Gustaf Boman: skrivelse till stadsfullmäktige såsom gåva till staden överlämnade obligationer

till ett nominiellt värde av l50.400 kr. Enligt av donator i samråd med Göteborgs läkare-

sällskap upprättat reglemente, vilket av stadsfullmäktige godkänts, skall ränteavkastningen

av donationen utdelas såsom understöd till i staden mantalsskrivna personer i behov, före-

trädesvis efter akuta sjukdomar, av behövlig eller önskvärd rekonvalescentkur. Donationen

uppgick enligt senaste bokslut till ll5.l64 kr.

Elise Ruhensons, född ]acohson, donationsfond grundades år l883, då studeranden Carl Otto

Rubenson vid uppnådd myndighetsålder till stadsfullmäktige överlämnade ett belopp av

50.000 kr. till minne av sin framlidna moder med förordnande, att ränteavkastningen skulle

utdelas såsom understöd till mindre bemedlade i Göteborg i behov av vistelse vid bad-,

brunns- eller annan kurort i landet. Fonden, som år l902 ökades med l0.000 kr., uppgick

enligt senaste bokslut till 62.238 kr.

Agnes Philipsons, född Mannheimer, donationsfond tillkom år l902, då handlanden Erik Philip-

son till Göteborgs läkaresällskap överlämnade 20.000 kr. till en fond med förutnämnda namn,vil-

ken fond genom senare gåvor från donator och honom närstående personer utökats till 40.000 kr.

Ränteavkastningen av fonden utdelas såsom understöd för vistelse vid bad-, brunns- eller annan

kurort. Fonden uppgick vid senaste bokslut till 4l .627 kr.

Erkända sjukkassor

Enligt stadsfullmäktiges beslut den 27 april l933 och 27 februari l936 utgår under vissa

villkor till vissa i staden befintliga sjukkassor tillsvidare ett årligt förvaltningsbidrag av 2 kr.

för varje sådan avgiftspliktig i staden mantalsskriven medlem, som lokalsjukkassorna resp.

lokalavdelningarna haft den 3l december året närmast före det för vilket bidrag lämnas. Är

dylik medlem beträffande s. k. fortsättningshjälp ansluten till Göteborgs stads erkända central—

sjukkassa, utgår ett ytterligare bidrag av 2 kr. Stadens anslag till sjukkassor utgår för år

l947 med 560.000 kr., varjämte ett anslag av 7l.500 kr. är upptaget för nedsättning i

vårdavgifter å stadens sjukhus för medlemmar av sjukkassor. För Göteborgs stads erkända

centralsjukkassa utse stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Revisor Suppleant

Svensson, V i kt o r Harald, Ombudsman, Timoteusson, Ca rl Evert, Förbundskas-

f. 88; 48— (vald av stadsf.). sör, f. 05; 47— (vald av stadsf.).
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7. Social hjälp- och understödsverksamhet samt därtill

hänförliga donationer

Sociala centralbyrån

Expeditibnstt'd kl. 9—16. Rt 111413. Föreståndarz'nnan träffas säkrast

kl. It)—II.

Sociala centralbyrån, som inrättades i mars l925, har till uppgift »att inom Göteborg verka

för ett ordnat samarbete mellan enskilda välgörande personer, välgörande stiftelser eller för-

eningar och andra välgörande sociala institutioner i samhället samt mellan dessa senare in-

bördes, i syfte att därigenom ordna och befrämja välgörenhetsarbetet inom samhället».

Centralbyrån hänvisar hjälpsökande efter förberedande undersökning till den institution,

som äger de bästa förutsättningarna att bistå ifrågavarande person, för register över alla å

byrån anmälda personer, lämnar på begäran råd och upplysningar rörande behövande per-

soner ävensom förslag till fördelning av ekonomiskt understöd och håller förteckning över

enskild hjälpverksamhet inom samhället.

Förvaltningen handhaves av en styrelse, bestående av fem för ett år i sänder valda ledamö—

ter med tre suppleanter. Två revisorer med en suppleant väljas av stadsfullmäktige.

Centralbyråns register omfattar f. n. 50.025 kort. Antalet anslutna institutioner och säll-

skap uppgår till 50 förutom de därunder sorterande olika fonderna, l6 barnbeklädnadssällskap

ha sänt in uppgifter.

Stadens anslag för år l950 utgör 4.000 kr.

Stadgar för Sociala centralbyrån, fastställda av stadsfullmäktige den l5 januari l925.

Västergatan ! a.

 
Styrelse

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75; led.

25—, Ordf. 25—.

Nordgrén, johan Gustaf (G ö s t a). Kon-

sul, Direktör, f. 75; led. 39—, v. Ordf.

39—1 Kassaf. 39—.

Hiittner, _l u l i u s, Generalkonsul, Direktör.

f. 8l; 47—.

132151, G re t a Adelaide Maria, Fru, f. 92;

Oljeluftd, Truls Stefan, Redaktör, Stadsf.,

f. 93; 47—.

Suppleanter

Söderberg, T 0 r s t e n Olof, ]. K., Gene-

ralkonsul, Direktör. f. 94; 45—.

En vakant.

— Revisorer

Hultin, l.. a r s, Civilingenjör, f. 20; 46—.

Andersson, R n t h Ellen lrcne. Fru, f. 22;

Suppleant

Ericson, Britt Linnéa, Kontorist, f. l9;

Sekreterare och föreståndarinna

Grenfelt, N aö mi Sara Karolina, F. M.,

 
f' 9l; 25' Assistent

Sjönvall, Majvor Brynhilda, Fru, f. l4; 47.

Allmänna hiälpföreningen

Västergatan 1 Å. Ingång för hjälpsökande Lilla Bergsgatan 5. Kontorstld kl. 9—1630 samt

vintertid även kl. 19—21 (juni—september kl. 170—15). Rt II 1412, föreståndarinnan H 14 ”.

Allmänna hjälpföreningen, som på initiativ av framlidne biskop E. H. Rodhe stiftades år

l89l, har till ändamål »att arbeta för en ordnad hjälpverksamhet i Göteborg, att bereda all-

mänheten och särskilt föreningens medlemmar tillfälle att lämna behövande de råd och

den hjälp. som i varje särskilt fall efter prövning anses lämpligast, samt att motarbeta yrkes-

tiggeriet».

Föreningens byrå mottager ansökningar av behövande, lämnar på begäran upplysning om

hjälpsökande därest rimligt skäl för denna begäran föreligger, organiserar julfemmeinsam—

Henriques, A g n e 5, M. l..., Prakt. läkare,

f. 93; 37—.  
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lingen samt skolungdomens cnkronainsamling, mottager — förutom medlems- och nyårs-

avgifter samt tillfälliga penninggåvor — kläder, möbler m. m., vilka gåvor lämnas till de hjälp-

sökande, som befinnas vara i behov av hjälp och som äga förmåga att tillvarataga den givna

hjälpen, anordnar, i den mån förhållandena tillåta, arbetstillfällen bl. a. för utrönande av hjälp-

sökandes arbetsvillighet och för bekämpande av arbetslöshetens moraliska vådor. Byrån för

fullständigt register över samtliga hjälpsökande samt förvarar alla handlingar rörande dessa.

Styrelsen består av högst l5 personer och utses av föreningens medlemmar. Revisorerna

utses årligen dels av föreningsmedlemmama, dels av stadsfullmäktige.

Stadens anslag för år l950 utgår som hyres- och arrendebidrag med 3.434 kr.

Styrelse Beyer, Astrid Fru (se ovan) 44——.

Malmeström, Elis Axel Christian, T. D., Mannheimer, Theodor (T e (1) Magnus,

Domprost, Kontraktsprost, f. 95; led. Bankkamrerare )( 07' 48—

44— Of-df 44— Hedersledamöler '

Ekman, Claes Emil Percival, Konsul, ' -- ' .

Direktör f 98 led 35— :) da.,f 48— giggggfagrbåiijéfgffs,?23138—
Olson Frans E. ri k Wilhelm, Civilingenjör, ' ' '

Direktör f 86 32_ ja?:olååiog—Mana Katarina (K a r i n), Fru,

Heffxå'å?xågi,—.A g 11 6 S, M. L., Prakt. läkare,
Revisorer

Lind,GretaAdelaideMaria,Fru,f.9Z;37——. &??? &;th Philip» Cmsshmd'andc—
Hause, john E ric Einar, _l. K., Advokat, .l ' ' F l k D. k .. f 86' ZF

Förest. f. rättshjälpsanstalten, ?. 91- 38—. 102950", OG &, A'fflmf» M"l' %*»
Beyer, Astrid Fru, (. 84 40 . O ansson, ustav a n, aarmastare,

Engberg, Karl G u n n a r, Civilingenjör, ;" 12; 49— (Väla av stadsf.).

Direktör, f. 84; 45—. Suppleanter

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör, Stadsf., Arning, K n u t, ]. K., Advokat, f. 92; 26—.

f. 93; 45—. de Maré, Jeanna G ö t h i l d 3, Fru, f. 79;

Sandström, Si g n e, Fru, f. 95; 45—. 44—

Mannheimer, Theodor (Ted) Magnus, Ring, l'lelmer Arvid Wilmar, Lagerar-

Bankkamrerare f 07; 48 ** betare, f. l3; 49— (vald av stadsf.).

Blåggg?” gagåi46818 t af, M L" sadel" Sekreterare och föreståndarinna

Elliot, Erik H 0 lg e r ] K Hovrättspre- Giaråjekz'oN a & m i Sara Karolina, F. M.,

sident, f. 87; 48—. ' ; '

Gyllenhanunar, P e h r Gustaf Victor, sakförare .

J. K., Assuransdirektör, f. 0l; 48—. Nordberg, Martin G u n n a r, Banktjänste-

Arbetsutskott man. f. 94; 2?

Malmesuöm, El i 5 Axel Christian, T. D., nkasserare

Domprost, Kontraktsprost (se ovan) 48—. ]obson, Daga M a ria, Fru, f' 87; 49'

Granfelt, Naömi Sara Karolina, F. M., Lundberg, Ra g na Harriet, Fru, f' 90;

 (se nedan)26— 48- _

Lind, G reta Adelaide Maria, Fru (se _Åssrstenter

ovan) 37—. Lundqvist, S t i n a Anna Margareta, f. l2;

Henriques, A g n e s. M. l..., Prakt. läkare, 38—40. 42.

(se ovan) 39—. Carlson, l r m a Elisabet Kristina, f. l0; 49.

Sällskapet De Fattiges Vänner

Sällskapet, som stiftades den 29 juni l8l9, har till ändamål att, i mån av tillgångar och

efter noggrann undersökning om behov och förhållanden, åt verkligt nödlidande bland vissa

samhällsklasser inom Göteborgs samhälle under vintermånaderna utdela penningar samt, ifall

särskilda donationsbestämmelser sådant föreskriva, lämna understöd på annat sätt, varvid bör

fästas avseende på den hjälp, som andra välgörande sammanslutningar lämna den behövande.

Styrelsen, som består av nio ledamöter, utses för en tid av tre år och väljes av för-

28
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eningen. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l948—50, l949—Öl och l950—52.

Enligt stadsfullmäktiges beslut den l7 september l908 och senast den 25 februari l943 om

anslag till sällskapet ur avkastningen av J . E. Leo's donationsfond utse stadsfullmäktige år-

ligen, så länge anslaget utgår, en revisor jämte suppleant för granskning av användningen av

sagda anslag samt anslag ur Henrika Barks minnes donationsfond.

Bidraget ur ]. E. Leo's donationsfond för år l949 utgjorde 900 kr. Ur Henrika Barks

minnes donationsfond har sällskapet under året erhållit l.l00 kr.

Styrelse

Bengtsson, Johan T h 0 r ste n israel, Bank-

direktör, f. 93; led. 37—52, Ordf. 38—.

Bergvall, R a g n a r Oskar Svante, Advo-

kat. f. 80; 3l—— l.

Nilsson, Fra n s Helmer, Direktör, f. 96;

' 37—52

Wieselgren, Knut Peter Einar. Kyrko-

herde, f. 87; 40—50.

Moldén, Johan Efraim, Direktör, f. 85;

led. 46—5l, Kassaf. 46—.

Schiller, T 0 r s t e n Einar Mats Jakob,

]. K., Assessor, f. 70; 47—50.

Ligasdbgfg, S v e n lvar, lVl. D., Kirurg, f. 9l;

Alarik, 2Sten R a g n a r, ingenjör, f. 9l ;  

Janson, R 0 b e r t, Bankkamrer, f. 94; led.

50, Sekr. 50—.

Revisorer

Pettersson, 5 v e n Arvid, Direktör, f. 86;

43—

Gabrielsson, A x e 1 Robert, Grosshand-

lande, f. 86; 44—.

Adolfson, K e r s t i n Linnéa, Kontorist,

f. l5; 46— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Björkman, Gustaf E lo f, Kamrer, f. 92;

44——

Andersson, johan G u n n a r Eugén, Pasi

tighetsskötare, f. 08; 49— (vald av stadsf.).

 
Frälsningsarméns slumverksamhet

Slumverksamheten har till huvudsaklig uppgift att hjälpa och stödja fattiga och sjuka i

alla åldrar och uppehålles till största delen genom frivilliga bidrag.

Stadens anslag till slumverksamheten i staden utgår årligen med 3.000 kr., som fördelas

lika mellan de tre slumstationerna. Dessutom erhåller verksamheten anslag från Barnens

dag, som för senaste redovisningsåret uppgick till l.500 kr., fördelat på enahanda sätt.

För år l950 beviljade stadsfullmäktige anslag till frälsningsarméns förlagsaktiebolag med

l0.560 kr. motsvarande det belopp bolaget har att erlägga i hyra till drätselkammarens andra

avdelning för natthärbärgets lokaler i f.d. cellfängelset. Verksamheten bedrives i samarbete

med fattigvårdsstyrelsen.

Slumstationen vid l:a Långgatan 36

(öppnades l89l). Rt l423 35.

Föresråndarr'nna

Månsan, Anna M a r i a, f. 95; 47.

Slumstationen vid Karl Gustafsgatan 45

(öppnades l895). Rt l3 9l 76.

Föreståndarinna

Olofsson, Edit Elvira Olivia, f. 97; 50.

Slumstationen vid Borgaregatan 18

(öppnades l897). Rt l509 68.

Föreståndarinna

Norström, Ad a Emelie Henrietta, f. 98;

46.

De arbetslösas understödsbyrå

Folkets hus, ]ärnlorget. Expeditionstid kl. 9—Il och 16—18. R! 13 07 72.

År l922 bildades de arbetslösas förening, som den l oktober l930 omorganiserades och

då fick namnet De arbetslösas understödsbyrå. Dess uppgift är att samla i staden hem—

mahörande arbetslösa och nödhjälpsarbetare i en organisation vid sidan av resp. fackorga-

nisationer för att söka främja medlemmarnas intressen. Rätt till medlemskap tillkommer

varje i staden hemmahörande arbetsför, arbetslös man och kvinna i åldern l8—60 år. Efter

styrelsens prövning kunna yngre och äldre arbetslösa även vinna inträde.
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Organisationens angelägenheter handhavas av Göteborgs fackliga centralorganisations sty-
relse. Att tillsammans med revisorerna för Göteborgs fackliga centralorganisation årligen
granska räkenskaperna utse stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Stadens anslag till hyresbidrag för år l950 utgår med 304 kr.

Revisor

Kåveryd, Nils Viktor, Kontorist, f. l7;

48— (vald av stadsf.).

Suppleant

Skog, A x el Hugo Kielland, Expeditör,

f. 98; 48— (vald av stadsf.).

Föreningen Skyddsvämet Göteborg
Expedition i Sociala huset. Öppen vardagar kl. lO—J'Z och torsdagar dessutom kl. l8—l9.

Under juni—augusti stängt onsdagar och lördagar. Rt 112111. 1303 76, I I 6917,

föreståndaren 112323.

Föreningen Skyddsvärnet Göteborg, som stiftades år l9l4, har till uppgift att verkställa
förundersökning i fråga om personer, som kunna bliva föremål för villkorlig straffdom,
samt att verka för främjande av räddningsarbetet bland nödställda, särskilt frigivna, vill-
korligt dömda och alkoholister. Samarbete äger rum med kungl. fångvårdsstyrelsen. cen-
tralföreningen till stöd för frigivna, fattigvården, arbetsförmedlingen, arbetslöshetsnämnden,
allmänna hjälpföreningen, nykterhetsnämnden m. fl. institutioner.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse av sju personer, valda för tre år i
sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l947—50, l948—5l och l949—52.
Stadsfullmäktige äga att utse en revisor med suppleant för deltagande i granskningen av rä-

 

kenskaperna och förvaltningen.

Bidrag till verksamheten lämnas förutom av staden även av staten.

Stadens anslag för år l950 utgår som hyresbidrag med 2.474 kr. under villkor att medlems-
avgifter och gåvor under året uppgått till minst 2000 kr.

Styrelse

Baagee, H e r m a n Theodor, ]. K.. Råd-

man, f. 95; led. 30—5l, Ordf. 42—.

Pehrsson, Per, T. D., Prost, f. 67: led.

l4—49, v. Ord]. l4—.

Henriques, M ä r t e n Ragnar, ]. K., Ad-

vokat, f. 86; 37—50.

de Fine Licht, Holger F r i t 2 Oskar, ]. K.,

Rådman, f. 94; led. 42—5l, Sekr. 42—.

Lundbseå'g, Rut Li n n é a. Fru, f. 85;

Lind, E i n a r Alexius, Syssloman, Stadsf.,

f. 98; led. 49—50, Kassaf. 49—.

Kjellegård, S v e n Anders, _] . K., Fängelse-

direktör, f. 04; 49—5l.

Revisorer

Mattsson, Anders Venzel, ]. K., Råd-

man, f. 9l; 2—.

Lampers, Sven Eskil, ]. K., Assessor,

f. 04; 45—.

Persson, G u n n a r Vilhelm Leonard, Bu-

tiksföreståndare, f. ll; 48— (vald av

stadsf.).

Suppleanter

Vrang, Sven 1 n g v a r Eskil, ]. K., Asses-

sor, f. 04; 45—.  

Theg, C & r l A r v i d, Typograf, f. 04; 48—,

(vald av stadsf.).

Arbetsutskott

Baagoe, H e r m a n Theodor, ]. K., Råd-

man (se ovan).

Pehrsson, P e r, T. D., Prost (se ovan).

de Fine Licht, Holger F r i t 2 Oskar,]. K.,

Rådman (se ovan).

Lind, E i n a r Alexius, Syssloman, Stadsf.,

(se ovan).

Föreståndare

Eksltröm, Ludvig K o n r a d, Diakon, f. 90;

2 .

Assistenter

Albrektson, A | f r e d Botvid, f. 94; 2l .

Lång, Ca rl Sander. Diakon, f. 88; 23.

Reuterswärd, G e r h a r d Ulf Carlsson,

Diakon, f. 96; 27.

Deåtterborg, Bengt C 6 sta Valdemar, f. 08;

1.

Extra assistenter

Gillberg, M ä r t a Elisabet, f. l0; 43.

Nordell, Stig Folke, f. 20; 44.

Olofsson, john L e n n a r t, f. l7; 48.

Lindgren, B e r n d t lvar Folke, f. l6; 49.
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Alkoholistanstalten Västkusthexnmet

Brännared, Sundholmen.

Den 7 maj l9l4 uppdrogo stadsfullmäktige åt fattigvårdsstyrelsen att till stadsfullmäktige

inkomma med utredning och förslag angående upprättande för Göteborg av en vårdanstalt

för alkoholister enligt lagen av den 30 juni l9l3 (se under Göteborgs stads nykterhetsnämnd).

l enlighet med fattigvårdsstyrelsens förslag beslöto stadsfullmäktige den 8 juni l9l6, att

en alkoholistanstalt skulle anordnas å stadens egendom Lärjeholm i Angereds socken under

förutsättning bl. a., att kungl. socialstyrelsen hos Kungl. Maj:t tillstyrkte anstaltens erkän-

nande såsom allmän enligt 5 2 i ovan omnämnda lag. Reglemente antogs av stadsfullmäktige

den ll januari l9l7 och fastställdes av Kungl. Maj:t den 25 januari l9l8. Samtidigt erkände

Kungl. Maj:t alkoholistanstalten såsom allmän enligt omnämnda lagrum.

lämlikt stadsfullmäktiges beslut den l4 mars l935 nedlades alkoholistanstaltens å Lärje-

holm verksamhet den l juli l937. Verksamheten övertogs samma dag av en för ändamålet

bildad stiftelse, som inköpt egendomen Brännared i Öxnevalla socken, där en av Kungl. Maj:t

erkänd alkoholistanstalt med namnet Västkusthemmet öppnats. Anstalten är avsedd för

vård av manliga alkoholister med företrädesrätt till 25 av anstaltens vårdplatser för i Göteborg

hemortsberättigade.

Anstaltens styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter, varav ord-

föranden och två ledamöter jämte en suppleant förordnas av Kungl. Maj:t för en tid av fyra

år. Två ledamöter och en suppleant väljas av stadsfullmäktige i Göteborg för samma tid.

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen två revisorer, en av

kungl. socialstyrelsen och en jämte suppleant av stadsfullmäktige i Göteborg.

Till verksamheten utgår från staten ett fast bidrag med 3 kr. per Vårdplats och kr. 3,50

per dag och vårdad person. Därtill kommer en vårdavgift av 50 öre per dag, som i vissa

undantagsfall utgår av statsmedel eller betalas av den intagne själv men i övrigt erlägges av

Göteborgs stad eller annan den vårdades hemkommun.

Författningar rn. rn. Lag den lZ juni l93l om behandling av alkoholister (alkoholistlag).

Kungl. kungörelse den 27 maj l932 med vissa närmare bestämmelser rörande alkoholistvår-

den. Kungl. kungörelser den 27 maj l932 om statsbidrag till anordnande av erkända alko-

holistanstalter och om statsbidrag till driftskostnader vid vissa alkoholistanstalter m. m..

allmänna föreskrifter rörande erkända alkoholistanstalter den 23 december l932 med däri

den ll december l942 fastställda ändringar. Skärskilda föreskrifter för erkända alkoholist-

anstalten Västkusthemmet, fastställda av Kungl. Maj:t den 20 december l935.

Stenberg, ) 0 h a n Fredrik, lngenjör, f. 90;St Iyre se
41—52 (vald av stadsf.).

Sjögren, Folke Olof Waldemar, ]. K..

Advokat, f. 85; led. l8—53, Ordf. l8——53,

 

(förordnad av Kungl. Maj:t).

Hedvall, Jakob ) u l i u s, Byråföreståndare,

f. 86: 32—53 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Källmark, Bo Oscar, Codsägare, Horred,

f. 93; 49—53 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, f. d Polis-

konstapel, f. 90; 33—52 (vald av stadsf.).

Frändberg, Carl Henrik Rudolf, Hand-

lande, f. 9l ; led. 45—52, Kassaf. 45— (vald

av stadsf.).

Suppleanter

Samuelson, Karl Anders Folke, Nämnde-

man, Sundholmen. f. l8; 49—53 (för-

ordnad av Kungl. Maj:t).  

Revisorer

]ålmby, Alvar H a r r y, Stadsrevisor, Borås,

f. l4; 48— (utsedd av kungl. socialstyr)

Skarin, l.. a r s-E r i k, Förste assistent å

länsarbetsn., f. ll; 50— (vald av stadsf.).

Suppleant

Andersson, E i n a r Theodor, Bankvakt-

mästare, f. 02; 50—— (vald av stadsf.).

Räkenskapsförare

Larsson, Ossian Fridolf. Kamrerare,

f. 85; (18) 37.
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Föreståndare

Sjösten, Johan Enock T u r e, Diakon, f. 89;

(26) 37.

Läkare

White, john G a yl e r, M. l..., Överläkare,

f. 02; 50. Rådgivande psykiater.

Provinsialläkaren i Horreds distrikt. Vakant.

Husmoder

Wessberg, M a g d a Linnéa. f. 88; (29) 37.

Assistent

Lindblom, E r i k Anders. f. l7; 47.

]ordbruksinspeletor

Hörnestam, K a rl Robert, f. 00; 35.

Dessutom förmän samt kökspersonal.

Pensionsinrättningen för ålderstigna eller sjukliga tjänare

Denna inrättning, som uteslutande grundar sig på enskilda donationer, stiftades den I

december l849. Stiftelsens huvudändamål är att utdela pensionsunderstöd till personer,

vilka viss längre tid varit anställda såsom tjänare i familj inom Göteborgs samhälle men av

ålder eller sjuklighet blivit oförmögna att fullgöra en tjänares åligganden samt icke äga till-

räckliga enskilda tillgångar för sin bärgning. Dessutom må en mindre del av stiftelsens

tillgångar användas till premier åt personer. som ännu äro i tjänst.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av en kassaförvaltare och fyra andra ledamö-

ter, vilka utses av stadsfullmäktige, kassaförvaltaren för ett år samt de övriga ledamöterna

för fyra är sålunda, att vartannat är två väljas. Stadsfullmäktige utse därjämte årligen två

suppleanter, därav en för kassaförvaltaren. Granskning av styrelsens räkenskaper och för-

valtning verkställes av två revisorer, som det jämväl åligger att närvara vid pensionsutdel-

ningarna, och vilka jämte en suppleant årligen utses av stadsfullmäktige för det kommande

året. Ledamöterna i styrelsen äro valda för perioderna l947—50 och l949—-—52.

Stiftelsens tillgångar uppgå enligt senaste bokslut till l.076.677 kr.

Stadgar, fastställda av stadsfullmäktige den l6 mars l9l6.

Styrelse During, Nils F ol k e, Kassör, f. 0l; suppl.

Ekman, C & rl johan Jakob Emil, Konsul, 49—, SUPPI' f kassaf. 49—'

Direktör, f. 83; led. l3—50, Ordf. 35—.

Czalssgåi, A n n a Sofia, Fröken, f. 87;

Andersson, C u n n a r, Ombudsman, f. 93;

47—52

Boldt-Christmas, Alice Lovisa, Fm.

f. 90; 48—50.

Timoteusson, Carl Evert. Förbunds-

kassör, f. 05; lcd. 49—50, Kassa]. 49—.

Suppleanter

01:30", Signe T e r e sia Arvida, Fru, f. 03;  

Revisorer

Segerson, C r e t a lrene, Fru, f. 14; 48—.

Nilson, H i l d e g a r d Sofia, Kassörska,

Fru, f. 88; 49—.

Suppleant

Tranberg, Karl Valfrid T 0 r s t e n, Köp-

man, f. (ll; 49—.

Sekreterare

Bylander, S t e n Reinhold Alexander, ]. K.,

Bankjurist, f. Zl; 48.

 

 
Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond

Fonden grundades år l892 genom insamling på listor, som inbragte 25.92l kr. Ändamålet

var att försöka skaffa understöd eller pension till gamla, orkeslösa sjuksköterskor, begyn-

nande med tillfälliga och fortsättande med årliga bidrag.

Styrelsen. bestående av åtta ledamöter, varav fyra skola vara kvinnor, med två suppleanter.

varav en skall vara kvinna, utses av stadsfullmäktige för en tid av fyra år i sänder. Av ledamö-

terna böra om möjligt två vara läkare. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en

suppleant. Ledamöterna äro valda för perioderna l947—50, l948—5l, l949—52 och l950—53.

Genom senare tillkomna donationer uppgår fonden f. n. till omkring 93.000 kr. Åt var och en

av 26 pensionärer utdelas numera årligen 200 kr. jämte ett kristidstillägg å 25 kr. fr.o.m. år l943.
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Stadgar. fastställda av stadsfullmäktige den 30 augusti l900 med däri sedermera vidtagna

ändringar.

Styrelse

von Friesen, Otto B e r t i 1. M. L., Prakt.

läkare, Riksdagsman. f. Ol; led. 36—5l,

Ordf. 38—.

Tengroth, S t e n. M. L., Prakt. läkare,

f. 98; led. 40—53, v. Ordf 44——.

Peterson, Johanna (H a n n a) Maria, Fru,

f. 90; 40—52.

Engblad, A u g u s t a Vincentia, Fru, f. 93;

40-—5l.

Henriksson, Elof Henning, Sjukkassedi-

rektör, f. 05; led. 40—52, Kassaf. 4l—.

Broström, lVlaria (Ma rie) Elisabeth J:son,

Fru. f. 00; 42—50.

Aurell, l r e n e Cecilia, Föreståndarinna,

f. 05; led. 42—53, Sekr. 42— (tillika sekr.

i lVlary Wijks hjälpfond för sjuksköterskor

i Göteborg).  

Vinberg-Nyman, E r n a Maria, Fru, f. 23;

47—50.

Suppleanter

Ewergårdh, lvar A d 0 l f, Underinspektor,

f. 97; suppl. 4l-—, v. Kassaf. 49—.

Ahlberg, M a r g a r e t a, Affärsförestånda-

rinna, Fru, f. 08; 48—.

Revisorer

Andersson, Bengt Axel E d vi n, Kontors-

föreståndare, f. 00; 49—.

Persson, K a r l-E r i c, Avläsare, f. l7;

Suppleant

Ericson, A n n e-lVl a r i e, Sjuksköterska,

,

A. ]. G. Bissmarcks understödsfond.

Fröken Davida Bissmarck, som'avled den 8 december l945, har i testamente förordnat,

att sedan vissa belopp avsatts för vård och underhåll av gravplatser, återstoden av hennes

kvarlåtenskap skall avsättas till en fond benämnd A. ]. G. Bissmarcks understödsfond. Ränte-

avkastningen skall bl. a. användas till understöd åt i Göteborg bosatta kvinnor och män ——

de senare med företräde för sådana, som genomgått Chalmers tekniska institut — som varit

vana vid bättre förhållanden. men som genom sjukdom eller av annan ömmande orsak kom-

mit i behov av hjälp för sitt uppehälle. Understöd till en och samma person skall ej få utgå

med mindre belopp än 500 kr. om året.

Förvaltningen av fonden handhaves av en av stadsfullmäktige för tre år i sänder vald styrelse

på fem personer. Styrelsen väljes för en tid av tre år så. att vart tredje år en ledamot och de

båda övriga åren två ledamöter avgå. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stads-

fullmäktige årligen två revisorer och en suppleant.

Fonden uppgick vid senaste bokslut till cirka l35.000 kr.

Reglemente, antaget av stadsfullmäktige den 28 april l948.

Styrelse Revisorer

cafrlgowgåcäågläfmåå;"421P15p0nent' EllaxlgFrÄÖS-l 0 f Lennart, Landskontorist.

Carlsson, Carl Richard, f. d. Spår- ' ' '

vä sman, f. 8l; led. 46—52, 1). Ordf. 48—. Sabel, A r n 0 l d Mauritz, Kammarskrivare,

Lun , A r t h u r William, Skomakare- l0; 50—.

mästare, f. Ol; 47—5l.

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

 
Komminister, Stadsf., €. 93; 48—50. Simple”

Timoteusson, C a r l Evert, Förbunds- Nordwall, Erik Adolf R u d 0 l f, Ombuds-

kassör, f. 05; led. 50—52, Kassaf. 50—. man, f. 09; 50—.

Understödsfonden för Lindholmens verkstads aktiebolags arbetare

Den 28 augusti l945 inkom till stadsfullmäktige framställning från aktiebolaget Litala i

likvidation om att tillgångarna i understödsfonden för Lindholmens verkstads aktiebolags

arbetare skulle överlämnas till stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige beslöto den 28 november
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l946 med tacksamhet mottaga handlingarna i ärendet med förbindelse att tillsvidare, tills

stadsfullmäktige annorlunda beslutat, tillämpa för fonden gällande stadgar och i skrivelsen

uppställda villkor.

Fondens ändamål är att bereda understöd åt arbetare vid Lindholmens verkstad eller varv

samt änkor efter och oförsörjda barn till sådana arbetare, vilka på grund av sjukdom eller

annan omständighet kommit i behov av hjälp.

Enligt senaste bokslut uppgick fonden, som f. n. förvaltas av AB Göteborgs banks notariat-

avdelning, till 46.99l kr. För granskning av fondens räkenskaper utse stadsfullmäktige tills-

vidare årligen två revisorer jämte suppleanter.

Stadgar för understödsfonden för Lindholmens verkstads aktiebolags arbetare.

Revisorer ' Suppleanter

Jonasson, C h a r l e s Ragnar, Kontorsskri- Höglund, A r n e Gösta, Metallarbetare,

vare, f. 96; 4 —. f. l6; 47—.

Öberg, Gustaf Wilhelm B 6 r t i l, lndustri- l'lallxne, Axel G 6 s t a Lennart, Civilingen-

tjänsteman, f. H); 50—. jör, f. 22; 50—.

Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne

Skeppsbroplatsen ]. Rt 13 22 09.

De stormiga dagarna den 9 och l0 september l903 och alla de tragiska skeppsbrott, som

då inträffade vid västkusten, föranledde Sveriges allmänna sjöfartsförening att vid sitt års-

möte den l8 april l904 föranstalta om åtgärder för räddning av skeppsbrutna utmed de svenska

kusterna. En kommitté tillsattes omedelbart med uppdrag att verka för livräddningsväsendets

befrämjande. För erhållande av medel härtill författades ett upprop till svenska folket med

begäran om ekonomiskt stöd för anskaffande av lämplig råddningsmateriel. Genom bidrag,

som sålunda inflöt, och särskilda gåvor upprättades samma år tre fullständiga livräddnings-

stationer.

Den l juni l907 beslöts vid sammanträde i Stockholm att bilda ett större för Sveriges

kuster verksamt livräddningssällskap, som erhöll namnet Svenska sällskapet för räddning

af skeppsbrutne. Sällskapet har hittills anlagt 28 livräddningsstationer för en kostnad av

cirka 2,2 milj. kr. På bohuslänska kusten har sällskapet två större patrullerande motorlivbåtar

och i Östersjön tre dylika livbåtar. Dessa båtar gå ut, så snart storm och osiktbart väder in-

träffar, för att söka avvärja skeppsbrott och — om detta ej lyckas — rädda nödställda. Dår-

jämte bistå livbåtarna fiskare på olika sätt, när så behöves, samt transportera skärgårdsbor

till läkare.

Styrelsen består av 25 personer från olika delar av Sverige. Av styrelsens medlemmar,

som väljas för fem år i sänder så att årligen fem ledamöter stå i tur att avgå, skola minst lZ

vara bosatta i Göteborg, där styrelsen har sitt säte. Sällskapets angelägenheter handhavas

under styrelsen av en verkställande direktör. För granskning av sällskapets förvaltning utses

två revisorer, varav den ene skall vara auktoriserad.

Till sällskapets verksamhet — som från början uppehölls helt genom frivilliga bidrag från

enskilda och företag, fartygsbesättningar, sjöfartens och sjöfolkets organisationer m. fl. — läm-

nas numera även bidrag från kommuner och landsting, därav från Göteborg sedan år l940.

Anslag av staden utgår årligen med 2.000 kr.

Styrelse johnson, A x el Axelsson, Generalkonsul,

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D., Lands- Skeppsredare, StOCkhOlmv l- 763 led.

hövding, f. 85; led. 50—53, Ordf. 50—. 42—5l. v- Ordf- 42—.

Lundmark, S v e n Einar justus, Hamnkap- Hylander, S v e n Torsten, Konsul, Gross-

ten, f. 9l; led. 37—54, v. Ordf. 4l—-. handlare. f. 73; 07—54.
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Engberg, Karl G u n n a r, Civilingenjör,

Direktör. f. 84; l7—54.

Carlsson, G u n n a r Fredrik, General-

konsul, Skeppsredare, f. 87; 25—53.

Högberg, Petrus E m a n u e l, Skepps-

redare, Stockholm, f. 9l; 3l—5l.

Lovén, Olaus Trygve, ]. K., Försäkrings-

direktör, Stockholm, f. 92; 35—5l .

HooglandJ-l e r m a n, Skeppsredare,Stock-

holm, f. 87; 38—52.

Fris, Agn e Albert, Hamnkapten. Stock—

holm, f. 89; 38—52.

Osvald, G u n n a r Sixten, Kapten, Direk-

tör, f. Ol; 40—54.

Bratt, G u sta v A d ol f. Kammarherre,

Generalkonsul, Ryttmästare, f. 94; 42—54.

Hillerström, 0 t to Hilding, v. Konsul,

Skeppsredare, Hälsingborg, f. 82; 43—54.

Magnusson, R 0 b e r t Emanuel, Assurans-

direktör, f. 83; 43—53.

Salén, S v e n Gustaf, Skeppsredare, Stock-

holm, f. 90; 43—52.

Bökman, K a rl R u d ol f, Direktör, f. 95;

43—53. —

Reuterskiöld, H e r b e r t Fabian, ]. K..

Verkst. direktör. f. 96; 43—54.

Broström, D a n-A x e l August, Skepps-

redare, f. l5; 45—50.

Appelqvist, E r i k, Kapten, Direktör, f. 00;

46—54.

Abrahamsen, C l a s-l'l e r m a n, Skepps-

redare, Stockholm, f. 08; 47—52.

Jacobson, Karl Erik, Direktör, f. 93;

47—50.

Åhmansson, Nils C a r l—E r i k, Direktör,

f. 97; 48—5l.

Svensson, ] e r k e r Uno, Förbundsord-

förande, Riksdagsman. f. 97; 48—5l.

Mellander, Carl E i n a r Nathanael, ]. K.,

Advokat, f. 87; led. 50—53, Sekr. 4l—.

Revisorer

Karlgren, Anton Nils Richard, Aukt.

revisor, f. 99; 3l— .

Käll, ] a c 0 b Henrik, Konsul, Skeppsmäk-

lare, f. 77; 42—.

Verkställande direktör

  Böös, Gunnar Mac Erik, ]. 0. F. K..

Kommerseråd, Stockholm, f. 94; 44—52 Hansson, f'l a n s Hugo, Sjökapten, f. 06; 37.

Välfärdskomrnittén för sjöfolk i Göteborg

Handelsflottans välfärdsråd tillsattes av Kungl. Maj:t den l oktober l948 med uppgift att

planlägga och samordna välfärdsarbetet för svenska sjömän under deras vistelse i hamn.

l anslutning till ett förslag, som framlades av l946 års sjömanskommitté rörande välfärds-

anordningar för sjöfolk, har välfärdsrådet beslutat tillsätta lokala välfärdskommittéer i större

svenska hamnar med representanter för sjöfolk, redare m. fl. Efter framställning från välfärds-

rådet valde stadsfullmäktige den 3 mars l949 en ledamot med suppleant som stadens repre-

sentanter i välfärdskommittén för Göteborg, för tiden l maj l949—30 juni l952.

Ledamot Suppleant

Engström, Sigrid Ingeborg, Barna-

vårdsman, Fru, Stadsf., f. 97; 49—53.

Vakant.

Söderbargska m. fl. stiftelser

Söderborgska m. fl. stiftelser ha till huvudsakligt ändamål att med ränteavkastningcn av

de olika donationerna bidraga till understöd åt dels inom staden bosatta personer tillhörande

pauvres honteux, företrädesvis kvinnor, och dels änkor efter eller ogifta döttrar till hant-

verkare, borgare, ämbets— eller tjänstemän.

Styrelsen, som har att förvalta Theodor Ferdinand Lefflers donation och stiftelsen Carl

Fredrik Ljunggrens minne, fondmedlen för Augusta Mathilda Hernqvists donation, ]. F.

och l... E. Petterssons fond, josefine Albertina Wennerlöfs fond och Augusta Elisabet Grön-

bergs fond, r ä n t e m e d l e n till övriga här nedan upptagna donationer, ävensom dem, som

kunna varda av stadsfullmäktige till styrelsens förvaltning överlämnade, utgöres av fem per-   
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soner. bland vilka minst en hantverkare, valda av stadsfullmäktige för tre kalenderår, så att

vart tredje år en ledamot och vartdera av de två övriga åren två ledamöter avgå och lika

många inväljas. Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och kassaförvaltare och gör om

dessa val anmälan till stadsfullmäktige. För granskning av styrelsens räkenskaper och för-

valtning utse stadsfullmäktige årligen två revisorer med en suppleant.

Vid förvaltningen skola lända till efterrättelse de i de olika stiftelseurkundema givna före-

skrifter, så ock de särskilda bestämmelser, som av stadsfullmäktige äro eller bliva meddelade.

Stiftelsernas, till ett antal av Zl, sammanlagda fonder uppgå enligt senaste bokslut till

990.268 kr.

Reglemente för Söderbergska m. fl. stiftelsers styrelse, antaget av stadsfullmäktige den

29 april l948.

Styrelse

Carlbring, Carl Gustaf Ein ar, Dispo-

nent, f. 80; led. 43—5l. Ordf. 43—.

Carlsson, C a r l R i e h a r d, f.d. Spårvägs-

man, f. 8l; led. 26—52, 0. Ordf. 44—.

Lund, A r t h u r William, Skomakare-

mästare, f. 0l; 47—5l.

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

Komminister, Stadsf., f. 93; 47—50.

Timoteusson, Carl Evert, Förbunds-

kassör, f. 05; lcd. 50—52, Kassaf. 50—.  

Revisorer

Janson, Fredrik 0 s wa l d, Ombudsman,

. 98; 49—.

Pettersson, 0 5 b 0 r n Alexius, Rörläg-

gare, f. l5; 4&—.

Suppleant

Hermansson, P e r A r n e Helmer, Bok-

hållare, f. ll; 49—.

Sekreterare och råkenslgapsförare

R! 15 58 93.

Lagerholm, Gustaf F. m i l, f. d. Skatte-

exekutor, f. 76; (29) 47.

 

Söderborgslea donationen grundades år l875. då båtåldermannen Johan Andreas Söderborg

och hans maka johanna Sofia Rex i testamente donerade 30.000 kr. till en fond bärande deras

namn, varav ränteavkastningen skall lika fördelas mellan tolv ogifta kvinnor, döttrar till i

staden boende hantverksmästare, vilka på grund av själs- eller kroppssvaghet ej kunna för-

skaffa sig nödig utkomst, med företräde för ättlingar till donators brorsbarn, om de befinna

sig i medellös belägenhet. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 35.777 kr.

Carl Fredrik Ljunggrens minne utgör en gåva om 5.000 kr. av änkefru Augusta Wilhelmina

Ljunggren från år l896, varav ränteavkastningen vid vinterns annalkande skall fördelas mel-

lan tre kvinnor av bättre stånd med företräde för ogifta. En av pensionärerna, vilka fru

Ljunggren utsågo under sin livstid, fröken Hulda Billingsdahl, överlämnade l9l5 2.000 kr.

till fonden, varefter pensionärernas antal ökades till fyra. Donationen uppgick enligt senaste

bokslut till 9.786 kr.

Sofia Wilhelmina Engblads donationsfond tillkom år l892, då fröken Sofia Wilhelmina Eng-

blad i sitt testamente förordnade, att hennes efterlämnade förmögenhet, sedan angivna

dispositioner fullgjorts, skulle som en särskild fond, bärande donators namn, ställas under

stadsfullmäktiges förvaltning, varav ränteavkastningen skulle utdelas såsom understöd till

änkor tillhörande pauvres honteux med 200 kr. årligen. Donationen uppgick enligt senaste

bokslut till 22.8l0 kr.'

8. G. Gyllensiéns Ijänslemannaänke och -pupillfond har sitt ursprung från f. d. läroverks-

adjunkten fil. d:r Bengt Gomer Gyllenstén, som i sitt testamente av år l887 med tillägg år

1890 förordnade att 40.000 kr. av hans kvarlåtenskap skulle överlämnas till stadsfullmäktiges

förvaltning för bildande av en pensionsfond, varav ränteavkastningen skulle utdelas till fyra

behövande änkor med oförsörjda barn efter i staden bosatta och där i statens eller stadens

tjänst anställda tjänstemän. Donator uttalade i sitt testamente önskvärdheten av att pensio-

närerna finge bibehålla utgående pensioner en följd av år, dock om ansökan från mera be-
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hövande inkommer, pension må tillfalla sådan behövande. utan hinder av förment anspråk

från förutvarande pensionär. Pension utgår numera årligen med 600 kr. Pensionärer till-

sättas årligen av stadsfullmäktige på förslag av styrelsen. Donationens kapital utgjorde en-

ligt senaste bokslut 63.730 kr.

Syskonen Engålads donation inrättades år l892, då fröken Sofia Wilhelmina Engblad i sitt

testamente förordnade om avsättande av 50.000 kr. från hennes kvarlåtenskap till en fond,

benämnd Syskonen Engblads donation, varav ränteavkastningen skulle utdelas såsom un-

derstöd till obemedlade, äldre, ogifta döttrar efter högre ämbets- och tjänstemän eller borgare

i staden med 200 kr. årligen till varje understödstagare. Som sökande efter testamentets

bestämmelser sällan förekomma, anses dessa numera endast hava företräde till lediga pensions-

rum. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 66.858 kr.

Augusta Mathilda Hernqvisls donation tillkom år l898, då ånkefru Augusta Mathilda Hem

qvist överlämnade ett belopp av l0.000 kr. till styrelsen med förordnande. att ränteavkast-

ningen skulle halvårsvis utbetalas i lika andelar till fyra för arbetsamhet och hederlig vandel

kända, i staden bosatta änkor tillhörande medelklassen och fyllda 50 år. Donationens kapital

uppgick enligt senaste bokslut till l2.l52 kr.

]. F. Petterssons och hans hustrus L. E. Pettersson, född Borgman, fond grundades år l899,

då av dessa makars sterbhus till styrelsen överlämnades enligt deras i livstiden uttalade ön-

skan ett belopp av 3.000 kr., varav räntan skall utdelas till tre änkor eller döttrar till hant-

verkare, som äro i behov därav. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 4.439 kr.

Theodor Ferdinand Lefflers donation tillkom år l884, då bagaremästaren Theodor Ferdinand

Leffler i sitt testamente förordnade, att ett belopp av l0.000 kr. skulle tillfalla någon i staden

befintlig styrelse för välgörenhetsinrättningar, varav ränteavkastningen skulle lika fördelas

mellan två välkända, fattiga änkor, som fyllt 60 år, och fyra behövande, välartade, fader- och

moderlösa barn, varav två gossar och två flickor. Understödstagarna skola vara födda i

staden eller dess förstäders område med företräde för änkor och barn, som kunna styrka

sin släktskap med donators farfader, mäklaren och skeppsklareraren Johan Hakon Leffler.

Pensionerna till barnen utgå tills de fyllt l6 år. Donationens kapital uppgick enligt senaste

bokslut till l3.44l kr.

Albertina Ringnérs donation har sitt namn efter fröken Albertina Ringnér, som i testamente

av år l885 förordnade, att ett belopp av 40.000 kr. av hennes kvarlåtenskap skulle avsättas

till en fond, bärande hennes namn. På grund av klandertalan mot testamentet kom dona-

tionen endast att uppgå till en tredjedel av det testamenterade beloppet. Ränteavkastningen

härå utdelas genom styrelsen för Söderborgska stiftelsen till ensamma, bättre, oförsörjda

kvinnor i staden. dels som livstidspensioner uppgående till minst 200 kr. pr år och dels som

tillfälliga understöd. Donationens kapital utgjorde enligt senaste bokslut l9.2l0 kr.

Mariin ]akoössons pensionsfond tillkom genom att handlanden Carl Theodor jakobsson i

testamente av'år l898 förordnade, att sedan angivna dispositioner fullgjorts, boets övriga

tillgångar skulle tillfalla Göteborgs stad för bildande av en fond med förutnämnda namn.

Ränteavkastningen av fonden skall enligt testamentet utdelas som pensioner å 300 kr. var-

dera till i staden boende, till myndig ålder komna personer, som äro änkor eller döttrar

till avlidna handlande eller hantverkare härstädes. Pensionärernas antal är för närvarande

20. Pensionsfonden uppgick enligt senaste bokslut till l80.330 kr.

Charlotta oclz Emilia ]unglrergs fond grundades av fröken Carolina Emilia ]ungberg, som

i testamente år l895 förordnade, att, sedan angivna dispositioner fullgjorts, boets övriga

tillgångar skulle tillfalla en fond med förutnämnda namn. Ränteavkastningen av fonden

skall enligt testamentet fördelas i två delar, av vilka den ena delen genom styrelsen för
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Söderbargska stiftelsen skall utdelas såsom understöd åt därav förtjänta, i staden boende

personer, som tillhöra pauvres honteux. och den andra delen tillfalla styrelsen för säll-

skapet De fattiges vänner för sällskapets verksamhet. Fonden uppgick enligt senaste bok-

slut till l22302 kr.

Johan Sjäholms nödhjälpsfond bär sitt namn efter direktören johan Sjöholm, som på sin

60-årsdag överlämnade 5.000 kr. till Göteborgs stad med förordnande, att ränteavkastningen

skulle utdelas såsom understöd åt arbetare vid Lindholmens mekaniska verkstad samt änkor

och barn efter sådana arbetare, då yttersta behov därav föreligger. Understöd utdelas

genom styrelsen för Söderbergska stiftelsen på förslag av styrelsen för verkstaden eller

den tjänsteman, som därtill förordnas av verkstadens styrelse. Fondens kapital uppgick

enligt senaste bokslut till l2.3l0 kr.

0. W. Hällströms donationsfond tillkom år l904, då fröknarna Elisabeth Cregoria och

Laura Henriette Hällström i gemensamt testamente förordnade, att deras kvarlåtenskap,

sedan vissa dispositioner fullgjorts, skulle tillfalla Göteborgs stad för att som en särskild

fond förvaltas under namn av 0. W. Hällströms fond. Den årliga ränteavkastningen av

fonden skall utdelas såsom understöd till sex å tio därav förtjänta, i Göteborg bosatta

äldre personer tillhörande pauvres honteux med företräde för dem, som kunna åberopa

personlig vänskap eller förbindelse med donatorerna. Fonden uppgick enligt senaste bok-

slut till 92.325 kr.

]aquette Virgins gåva är en fond, som tillkom år l898 genom att fröken Jaquette Virgin i

testamente förordnade. att ett belopp av 6.000 kr. skulle avsättas till en fond, varav årliga

räntan skulle utdelas såsom pensioner åt äldre, fattiga sömmerskor. Kapitalet uppgick

enligt senaste bokslut till 8.l40 kr.

Bernhard Bengtssons undersiödsfond inrättades år l908, då änkefru Amalia Bengtsson,

f. Kjellgren, i testamente förordnade. att hennes kvarlåtenskap, sedan vissa legat utgått,

skulle tillfalla en fond med ovanstående namn, varav den årliga ränteavkastningen skulle

utdelas till härstädes boende nyktra, ordentliga och behövande fabriksarbetare och

fabriksarbeterskor, som sakna förmåga att förtjäna sin dagliga nödtorft, med företräde för

vid l. Dahlander & Czis tapetfabrik anställda. Fonden uppgick enligt senaste bokslut

till 40.725 kr.

Trägårdhska donationsfonden tillkom år l9l8, då fröken Anna Trägårdh till stadsfull-

mäktige överlämnade ett belopp av 25.000 kr.. varav ränteavkastningen skall utdelas till

personer tillhörande pauvres honteux. Fonden uppgick enligt senaste bokslut till 27.605 kr.

]osefina Albertina Wenneriöfs fond grundades år l903, i det att fröken Josefina Albertina

Wennerlöf i sitt testamente förordnade. att hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla Göteborgs

stad för bildande av en fond med ovannämnda namn, varav ränteavkastningen halvårsvis

skulle utdelas till fyra i staden boende ogifta kvinnor, kända för arbetsamhet och hederlig

vandel och tillhörande borgare- eller hantverksfamilier samt fyllda 50 år. Fondens kapital

utgiorde enligt senaste bokslut 32.260 kr.

Georg Bissmarc/es understödsfond tillkom år l9l7, då direktören Fredrik Bissmark i sitt

testamente förordnade, att l50.000 kr. skulle vid hans död avsättas till en fond benämnd

Georg Bissmarcks understödsfond, varav årliga räntan skulle utdelas till personer som varit

eller äro anställda hos firman A. ]. C. Bissmark & Co. eller efterföljare med årligt understöd

av lägst 900 och högst l.200 kr. Fonden, som år l929 överlämnades till stadskassan, upp-

gick enligt senaste bokslut till l57.672 kr.

Bramstedtska donationen grundades år l898, då änkefru Maria Christiana Bramstedt i sitt

testamente förordnade, att hennes kvarlåtenskap, sedan vissa förordnanden utgått, skulle
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tillfalla en fond med Ovannämnde namn, varav årliga räntan med vissa inskränkningar

skulle utdelas såsom understöd åt välkända, obemedlade, äldre ogifta döttrar efter

ämbets- och tjänstemän eller köpmän i Göteborg med ett belopp av 200 kr. till varje

understödstagare. Fonden, som år l93l överlämnades till stadskassan, uppgick enligt

senaste bokslut till 47.3l3 kr.

8. G. Gyiienste'ns fond för behövande !. d. tjänarinnor tillkom år l887, med tillägg år l894,

då läroverksadjunkten doktor B. C. Gyllenstén i testamente förordnade, att hans tjänarinnor

för sin återstående livstid skulle uppbära räntan av resp. 8.000 och 4.000 kr., varefter sam-

manlagda beloppet l2.000 kr. skulle bilda en pensionsfond för gamla kvinnliga tjänare på

sådant sätt, att årliga räntan skulle givas som understöd åt en eller tvenne behövande f. d.

tjänarinnor. Fondens kapital uppgick enligt senaste bokslut till l4.307 kr.

Augusta Elisabet Granbergs fond inrättades då styrelsen för Söderbergska m. fl. stiftelser

den l5 november l940 från änkefru Augusta Elisabet Crönbergs, född Palm, stärbhus mot-

tog ett belopp av 4.973 kr., varav räntan årligen skall utdelas till fattiga sömmerskor i Göte-

borg. Fonden uppgick enligt senaste bokslut till 5.654 kr.

Otto och Anna Platins fond

l testamente av den Zl januari l9l0 förordnade Otto och Anna Platin att, sedan två fonder

å vardera l00.000 kr. avsatts till >>Carl G. Platins fond» och »August Krögers fond».

återstoden av deras kvarlåtenskap skulle tillfalla staden och förvaltas som en fond, benämnd

Otto och Anna Platins fond. Den årliga avkastningen skulle användas för befrämjande av

upplysning och uppfostran av ungdom, tillhörande de mindre bemedlade klasserna i Göte-

borg, t. ex. för upprättande eller stödjande av yrkesskolor, andra uppfostrings— och under-

visningsanstalter i Göteborg eller av institutioner därstädes, avsedda för sådan ungdoms

fysiska uppfostran och vård eller såsom understöd till välartade och begåvade yngre personer

för att bereda dem tillfälle att vare sig här i landet eller i utlandet vinna utbildning i yrke

eller näring eller vetenskaplig verksamhet.

Fonden uppgick den l januari l950 till 49.660 kr.

Styrelsen består av tre av stadsfullmäktige valda ledamöter med en suppleant och väljes

för tre år i sänder. Dessutom utse stadsfullmäktige två revisorer och en suppleant att

granska styrelsens räkenskaper.

Styrelse Revisorer

R)],Eåråzjéågm ö,å?je£jnäagga?;i_£ 00; ]o?a2s;.i02é K u r t Lennart, Spårvägsman,

Lefssgå, lgldéä_1ä8nis %fd?_t23iie' Fru. Svensåon, Tage, Ombudsman, f. 05;

Carlson, Ha rri Magnus, Civilingenjör, _

f. ll; 49—50.

Suppleant Suppleant

Melander, Gös ta Louis, Ingenjör, Rek- Sjöstedt, An na, F. M., Ämneslärarinna,

tor, f. 92; suppl. 40—50, Sekr. 4l—. Fru,f. 04; 50—. 
Makarna Lindeqvists donationsfonder

Genom testamente den l8 februari l920 förordnade f. seminarieföreståndaren Tycho Linde-

qvist och hans hustru, att av deras behållna kvarlåtenskap, sedan vissa legat utgått, 200.000 kr.

skulle utgöra en fond, vars avkastning skall användas till upprättande och underhållande av

ett hem för fattiga barn med begåvning ej understigande den normala. Fonden, som ej får

minskas, utan som istället, om möjligt, årligen ökas med fem procent av nästföregående års

ränteavkastning, skall förvaltas av stadsfullmäktige i Göteborg. Barnhemmets upprättande
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och vård. skall uppdragas åt en styrelse, bestående av minst fem och högst sju ledamöter,

vilka alla väljas av stadsfullmäktige.

Återstoden av kvarlåtenskapen skall utgöra en fond, som ställes under Göteborgs stads-

fullmäktiges vård och förvaltning. Denna fonds avkastning skall i enlighet med de närmare

bestämmelser, som av stadsfullmäktige meddelas, huvudsakligen användas till understöd åt

aktningsvärda änkor, undantagsvis även änklingar, med ett eller flera oförsörjda barn, men

må ock i särdeles ömmande fall kunna användas till utpensionering i goda och aktningsvärda

hem av barn, som äro i saknad av god föräldravård. Förvaltningen av sistnämnda donation

handhaves av samma styrelse som ovannämnda fond för upprättande och underhållande av

ett hem för fattiga barn med iakttagande av stadsfullmäktiges beslut av den 4 maj l944. Detta

beslut innefattar bl. a. uppdrag åt drätselkammaren, å första avdelningen, att fortfarande och

tillsvidare under enahanda ansvar och redovisningsskyldighet som för stadskassans tillgångar

förvalta och på bästa sätt förränta ifrågavarande donationsmedel, därvid drätselkammaren har

att efter rekvisition av fondernas styrelse till denna utbetala tillgänglig avkastning å fonderna.

För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer jämte supp-

leanter. Fonderna uppgingo vid senaste bokslutet till 367.l93 kr. resp. 29.475 kr.

Styrelse Revisorer

Lundgren, Daga, Fru, f. 99; 48—.
Hedqvist, G u s t af Erik Adolf Robert,—

]. ., Barnavårdsdirektör, f. (ll; led.

44—5l, Ordf. 49—.

Grafström, l'f el g a Elisabeth, Folkskol-

ltäsrarinna, Fru, f. 90; led. 44—5l, v. Ordf.

Olsson", Stina Viola, nu, i. 18; led.

44—51, Kassaf. 45—.

Genell, Hedvig Karin Hillevi, F. M.,

Arzdrixissgxgi, ] 0 h n Arthur, Metallarbetare,

. . Suppleanter

Ioångsén, Ca rl-Eric, Konditor, f. 09;

Björkman, Gu stav Albin Valdemar,

Ombudsman, f. 83; 49—.

Sekreterare

 

Fru, f. 08; 44—5l . P !:
Hansson, Lilly Linnéa, Fru, ,. ' 3; 139—51. e rssou, Gustaf H a r r y. Kontorschef.

f. 02; 45.

Osbeckska fonden

Osbeckska fonden, stiftad av handlanden Pehr Osbeck och hans maka Mary Ann Osbeck.

f. Glendinning, i testamente av år l884, består av till staden donerade medel samt de medel,

som genom testamentets bestämmelser tilläggas fonden.

Enligt bestämmelserna skall en tiondedel av årliga ränteavkastningen tilläggas kapitalet

och återstående ränteavkastningen fördelas sålunda, att två tredjedelar utdelas i form av

pensioner åt ålderstigna, aktningsvärda och i behov av ekonomiskt understöd varande perso-

ner, tillhörande handels- eller hantverksklassen, vilka under åtminstone större delen av sitt

liv varit boende i Göteborg, med rätt för fondens styrelse att av berörda råntemedel även

lämna understöd, genom gåvor eller räntefria lån, till istaden mantalsskrivna hantverkare

för beredande av förlagsmedel. Återstående tredjedel av ränteavkastningen utdelas såsom

understöd till föreningar eller enskilda anstalter, vilkas ändamål är att åstadkomma förbätt—

ring av medellösa barns hälsa.

Osbeckska fonden förvaltas av en av stadsfullmäktige för ett år i sänder vald styrelse, be-

stående av fem ledamöter med två suppleanter. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två

revisorer med en suppleant. Fondens kapital, som förvaltas av drätselkammaren, uppgick

enligt senaste bokslut till 563.09l kr. och utdelade understöd l949 till l7.735 kr.

Författningar m". m. .Pehr och Mary A_nn Osbecks testamente av den l7 mars l884. Reg-

emente for anvandningen och förvaltningen av Osbeckska fonden, antaget av stadsfull-

mäktige den 8 december l898.
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Styrelse

Wistrand, Gustaf H n g 0, Restaurantföre-

ståndare, f. 87; led. 30—, Ordf. 47—.

Larsson, Elin Charlotta, Fru, f. 00; led.

47-—, v. Ordf. 48—

Antonson, ]ohn T h 0 r st e n, Direktör,

f. 89; le.d 45—, Kassa] 46—.

Bråsth, johan Albert Konditor, f.;öl 46—.

Sterner, Gustaf Adolf. Handelsresande,

' Suppleanter

Danielsson, 5 e r a f i a Bernhardina, Fru,

f. 94; 47—.  

Björstadius, A r n e Hans Gustav, Målare-

mästare, f. l6; 47—

Revisorer

Andersson, Bengt AxelE d v i n, Kontors-

föreståndare. f. 00;4

Olsson, ErnstPaul Slöjdlärare, f. 88; 50—.

Suppleant

Lindqvist, K a rl Johan, Mätningsman,

f. 00; 50—.

Sekreterare

Köhler, Alice Eugenia Teresia, Lära-

rinna, Fru, f. 93; 40

Ernst Hansons och Amelie Barks donationsfonder

Kontorschefen Ernst Hanson förordnade genom testamente år l9l l, att, sedan vissa legat

utgått, återstoden av hans förmögenhet skulle tillfalla Göteborgs stad att förvaltas som en

särskild fond under en särskild styrelse, bestående av fem personer.

marna, vilka väljas för tre år, utses tre av stadsfullmäktige, en av frimuraresamhällets i Göte-

borg barnhusdirektion och en av direktionen för Göteborgs stads barnhus. Stadsfullmäktige

utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant. Av den årliga ränteavkastningen av dona-

tionsfonden skola, sedan livräntor utgått, tre fjärdedelar tilläggas kapitalet, till dess detta

uppnått 500.000 kr., och därefter en tredjedel till dess kapitalet uppgår till 800.000 kr. Den

övriga behållna ränteavkastningen skall användas till understöd åt fattiga, i staden hemorts—

berättigade barn av familjer tillhörande pauvres honteux. Understöd, som pr barn och

är icke får överstiga 300 kr., utgår till dess barnet uppnått den ålder, att det bör kunna för-

sörja sig självt. Antalet understödda barn är för närvarande åtta.

Fonden uppgick vid senaste bokslut till 462.870 kr.

Fru Amelie Bark förordnade i testamente år l9l3, förutom övriga donationer, att ett belopp

av l0.000 kr. jämte en henne tillhörig Villafastighet i Gottskär skulle ställas under styrelsen

för Ernst Hansons donationsfond för beredande av vård åt ensamma, obemedlade kvinnor,

tillhörande pauvres honteux. Sedan Kungl. Maj:t beviljat av stadsfullmäktige framställd

hemställan att få försälja fastigheten, på villkor att en tiondedel av årliga ränteavkastningen

å försäljningssumman tillägges kapitalet, utdelas ränteavkastningen i övrigt enligt testamen-

tets bestämmelser som bidrag till sommarvistelse å landet till cirka 20 personer.

Fonden uppgick vid senaste bokslut till 40.520 kr.

Stadgar m. m. Ernst Hansons testamente av den l2 oktober l9l l. Amelie Barks testa-

mente av den 20 januari l9l3 med av Kungl. Maj:t föreskrivna särskilda villkor. Regle-

mente för Ernst Hansons donationsfond, godkänt av stadsfullmäktige den l l december l9l3.

Av styrelsemedlem-

Styrelse

Pihlgren, Erik August, Grosshandlare,

f. 88; led. 47—, Ordf. 47— (vald av fri-

muraresamh:s barnhusdir.).

Björck, Carl Gustaf Jonas, ]. K.,

Polisdomare, f. 87; 35_ (vald av dir. f.

Göteborgs stads barnhus).

Danvik, Sven Axel Gunnar, Fil. stud.,

journalist. f. l9; 47—52 (vald av stadsf.).

Leffler, G ö r a n, ]. K., Advokat, f. l7; led.

48—50, Kassaf. 48— (vald av stadsf.).  

Wallin, l n g e b 0 r g Katarina, Sjukvårds-

biträde, Fru, f. 99; 49— 5l (vald av stadsf.).

Revisorer

Hansson, A r n'e Leopold, Reparatör, f. l5;

48—.

Andrén, Al l a n Skoglar, Distriktsföre-

föreståndare, f. 03; 50—.

Suppleant

Andersson, C u n v 0 r lngegerd, Korres-

pondent, Fru, f. l8; 50—
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]. C. E. Nolleroths donationsfond och donationen Fredrique

Wohlfahrts stiftelse

f testamente av år l889 förordnade lantbrukaren ]. C. E. Nollerotli, att ett belopp av l00.000

kr. av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Göteborgs stad, varav ränteavkastningen skulle an-

vändas till Uppfostran och vård av späda barn, vilkas föräldrar äro döda eller på grund av

fattigdom ej kunna bereda sina barn uppfostran och vård. Fondkapital cirka 244.600 kr.

Fröken Fredrique Wilhelmina Wohlfalirt förordnade i testamente av år l889, att hennes

kvarlåtenskap, sedan vissa andra donationer och dispositioner verkställts, skulle tillfalla Göte-

borgs stad för grundläggande av ett hem för fader- och moderlösa barn samt även sådana

barn, vilka äro i avsaknad av omvårdnad. Nuvarande fondkapital cirka l25.000 kr.

Den disponibla avkastningen går företrädesvis till sällskapet Myrorna samt till driften av

stiftelsens hem för flickor i fastigheten Lilla Torp (se kap. X:5).

Enligt stadsfullmäktiges beslut förvaltas de båda donationerna av en gemensam av stads-

fullmäktige utsedd styrelse bestående av tre personer med en suppleant, vilka årligen väljas.

Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant.

Reglemente för styrelsen för ]. C. E. Nolleroths donationsfond och donationen

Fredrique Wohlfahrts stiftelse, antaget av stadsfullmäktige den l5 mars l900 med

ändring den l mars l928.

Styrelse Revisorer

 
Nilsson, E ri c, Avdelningschef h. barna-

88; led. 27—, Kassaf. 27—,

Ord]. 47—.

Andersson, lnga Teresia (T e r e s e), Fru,

Stadsf., f. 08; 47—.

Norén, E v e l y n Maria Valborg. Folkskol-

Larson, A st r i d Margareta, Fröken, f. l5;

48—

Besngts'son, Per M a u r i t 2, Förman, f. 03;

Suppleant

Johansson, Anna Birgitta (B i r g i t), Kon-

torist, Fru, f. 0; 4 —.
lärarinna, Fru,' f. 04; 4 -—.

Suppleant

Lipdåaerg? H u g 0 Fridtjuv, Folkskollärare,

. l; 4 —

Sekreterare (arvode)

Claesson, E r i k Ragnar. ]. K.. f. d. Andre

stadsfogde, f. 79; M.

Clasetonden

Fonden grundades enligt bestämmelserna i handlanden Carl A. Clases testamente av den

l5 april l9ll. Ur denna fond utdelas årligen sedan år l926 pensioner om 300 kr. till i

Göteborg bosatta ogifta, medellösa kvinnor över 60 år, vilka »levat ett anständigt och sträv-

samt liv och själva försörjt sig». Den 3l december l947 var antalet pensionärer 26.

Fonden förvaltas av en styrelse av tre ledamöter, som väljas av stadsfullmäktige för en tid

av tre år i sänder. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två suppleanter för styrelsens leda-

möter och för revision två revisorer med en suppleant. Nuvarande ledamöter äro valda för

perioderna l948—50, l949—Sl och l950—52. Fonden uppgår f. n. till omkring 270.000 kr.

Författningar m. m. Carl A. Clases testamente av den l5 april l9l l . Reglemente

 

för Clasefonden, antaget av stadsfullmäktige den 4 januari l9l2.

Styrelse

Hokngren, Gustaf Fred ri k, ]. K., Advokat,

f. 80; led. lil—52, Kassaf. lZ—, Ordf. l8—.

Ekstedt, A s t r i d Elisabeth Åkesson-.

Folkskollärarinna, Fru, f. 90; 42.—50.

Hellers, H e d v i g Aurora Josefina, Fru,

f. 9l; 43—5l.

Suppleanter

Nyborg, Tu a Linnéa. Fru, f. l0; 44—.

Magnusson, f n e 1 Margareta, Fru, f. 05;

48—.

 

 

Revisorer

Strandberg, N a n n y Lilian Maria, Fru,

f. 08; 453—.

Svensson, C a rl Johan lsidor, Hamnarbe-

tare, f. 09; 49—.

Suppleant

R%deliuåbE b it) a Linnéa, Folkskollärarinna.

Sekreterare

Brådfors, H e l g e Ossian Valentin. Direk-

tör, f. Ol; 3l,
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C. G. Cederskogs donationsfonder

Dessa donationsfonder, grundade på tunnbindaremåstaren Carl Gustaf Ccderskogs testa-

mente av den ll maj l906 och från vilka utdelningen av understöd tog sin början den 4

februari l9l l. utgöras av hantverksfonden och barnafonden.

Hantverksfonden med ett kapital av cirka 25.500 kr., varav räntan utdelas enligt testamentets

bestämmelser med ett årligt understöd av l00 kr. till två hantverksmästare, två hantverks-

mästareänkor eller ogifta döttrar efter hantverksmästare, två hantverksgesäller och två tjäna-

rinnor eller f. d. tjänarinnor. För att komma i åtnjutande av understöd ur denna fond ford-

ras att vara bosatt i Göteborg, hava fyllt minst femtiofem år eller vara av sjukdom oförmögen

att försörja sig samt i behov av understöd. Äro två eller flera av sökandena lika kvalifice-

rade, äger den företräde, som är född i Göteborg. Den som erhållit understöd ur denna fond

behåller understödet under sin livstid, såvida han eller hon är därav i behov. Överskjutande

ränteavkastning utdelas som extra understöd å 50 kr. årligen till personer av ovannämnda slag.

Barnafonden med ett kapital av närmare l4.000 kr. utdelar årligen l00 kr. i uppfostrings-

bidrag till fem föräldralösa och fattiga barn. Dessa understöd få utgå så länge de användas

på ändamålsenligt sätt intill slutet av det år. varunder barnet fyllt sexton år.

Styrelsen består av tre ledamöter, vilka skola vara hantverksmästarc och utses av stads-

fullmäktige för tre kalenderår. Suppleant för ledamöterna jämte två revisorer med en supp-

leant utses jämväl av stadsfullmäktige.

Stadgar m. m. Carl Gustaf Cederskogs testamente av den ll maj l906. Reglemente,

fastställt av stadsfullmäktige den l6 maj l907.

Styrelse Revisorer

9323??ka%lzjfftjåtj*lafe'msmnf-77; Lindqvist, Karl Johan, Mätningsman.
. . . . f. 00 47——52.

Erikson, B r r g e r Kristian, Juvelerare, ' - .
(_ 90; led. 44_52, Kassaf. 44 . Brucegzl ngaltll, Korrespondent. f. ll,

Andersson, Sven Erling, Tapetserare- _

mästare, f. 08; led. 48—50, 0. Ordf. 50_._

 
Suppleant Suppleant

Nilsson, Johan M a r t i n Natanael, Skräd- Segrén, T a g (: Algot William, Metallarbe-

dare, f. 9l; 47—52. tare, f. l8; 50—52.

Systrarna Erikssons minne

l sitt testamente av den 30 maj l924 bestämde systrarna Emilia och Ellen Eriksson att

30.000 kr. skulle avsättas till en fond med namnet »Systrarna Erikssons minne». Räntan av

fonden skall användas till årligt understöd med lika fördelning mellan sex inorn Göteborgs

stad födda och boende obemedlade kvinnliga handelsbiträden inom kortvaru— och manufaktur-

branschen, som genom sjukdom eller ålderdomssvaghet blivit urståndsatta att kunna fort—

sätta sin verksamhet. De sjukligaste och äldsta äga företräde framför andra sökande.

Fondens styrelse består av tre av stadsfullmäktige för tre år i sänder valda ledamöter. För

granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen en revisor med suppleant.

Fondens av drätselkammaren förvaltade kapital utgör f. n. 27.394 kr.

H ll l—l Styrelse _ Revisor

"2. alfa... 32155, arealer” ”"' western n s...... K...-.. an
Ahlberg, M a r g a r e t a, Affärsförestånda-

rinna, Fru, f. 08; led. 49—5l, v. Ordf. 0. S

kassa]. 49—. uppleant

Sahlin, E l l e n Maria, Fröken, f. 87; led. Strömbom, John A rt u r, Skoarbetare,

46—5l, Sekr. 49—. f. 04: 49—.  
 



 

 

lda Jonsmns minne. Henrika Barks minne. Gustaf Malmgrens fond 449

 

Ida Jonssons minne

Stiftelsen, som grundar sig på ett av lda Adelaide Jonsson år l905 upprättat testamente.

har till ändamål att meddela årligt understöd åt fyra inom Göteborgs stad födda och boende

obemedlade kvinnliga handelsbiträden, som genom sjukdom eller ålderdomssvaghet blivit

urståndsatta att fortsätta med sin verksamhet. Fonden utgör f. n. omkring 20.000 kr.

Styrelsen, som består av tre personer, utses av stadsfullmäktige för tre kalenderår. Supp-

leanter för styrelseledamöterna ävensom två revisorer jämte en suppleant utses jämväl av

stadsfullmäktige.

_ Stadgar m. m. lda Jonssons testamente av den 26 september l905. Reglemente, fastställt

av stadsfullmäktige den 27 september l906.

Styrelse HenrikssonJ—l i l d aJosefina B:son, Affärs-

Landén, A d a Jutonia, Fru, f. 92; 39—50. Wade» f— 98; 47—-

n?nååorägfsnlders V a l e r i u s, Köpman, Revz'sorer

Ahlhei'g, M a r g a r e t a, Affärsförestända- Sundblad, E 5 l) & Teresia, Fru, f. B; 49—.

rinna, Fm, (_ 08; 47—52. Olssäon, Signe T e r e s t a Arvrda. Fru, f. 03;

Suppleanter .

Anderson, R o l f Gustaf. Ombudsman, Suppleant

f. 05; 39—. Persson, K i r s t e n Lelén, Fru, f. l9; 50—.

Henrika Barks minne

l testamente av den 20 januari l9l3 förordnade fru Amelie Bark, att av hennes kvarlåten-

skap 50.000 kr. skulle avsättas till en fond, benämnd Henrika Barks minne, varav årliga av-

kastningen skall användas sålunda, att räntan å 20.000 kr. överlämnas till kyrkorådet i Oscar

Fredriks församling för att i poster å 25 kr. utdelas vid jul till behövande inom församlingen,

samt räntan å 30.000 kr. överlämnas till styrelsen för sällskapet De fattiges vänner för att

utdelas till behövande ensamma kvinnor eller änkor med ett eller flera barn inom pauvres

honteux. Fonden utgjorde enligt senaste bokslut 50.4l2 kr.

För granskning av användningen av fondens avkastning tillsätta stadsfullmäktige en revisor

jämte suppleant.

Revisor Suppleant

Lafrsson, N ils Wilhelm, Avdelningschef. Ericson, Carl-Eric, instrumentmakare.

' ' ,

Gustaf Malmgrens fond för behövande musici

Musikdirektör Gustaf Malmgren och hans maka Fanny Malmgren, f. Schoug, förordnade

i testamente år l9l0, att efter deras död befintlig egendom, sedan personliga legat utdelats,

skulle tillfalla en fond under benämningen Gustaf Malmgrens fond för behövande musici,

stående under förvaltning av en särskild av stadsfullmäktige vald styrelse. Av räntan å dona-

tionen skall en sjättedel tilläggas kapitalet och återstoden utdelas till behövande musici en-

ligt särskilda bestämmelser, och kan jämväl änka efter till understöd berättigad musiker er-

hålla understöd.

Styrelsen består av sju personer, varav minst halva antalet medlemmar skall utgöras av

i Göteborg boende, i stadens eller statens tjänst anställda musici. Styrelsen samt två revi-

sarer jämte en suppleant väljas av stadsfullmäktige.

Fondens kapital utgjorde enligt senaste bokslut 73.l80 kr.

29
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Stadgar m.m. Gustaf och Fanny Malmgrens testamente av den 9 juni l9l0. Regle-

mente, fastställt av stadsfullmäktige den l0januari l924.

Styrelse Hägg-g, Olle Lars Gustaf, Fil. stud., f. l6;

Höglund, E(5 i k SWM—' Boktryckare, f. 94; Dehn, A r n e Hilmer Valdemar, Kassör,

led 32—, Or(MO—f f 09 50__

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Musik- Revisorer

direktör, f' 96' led. 37'_' ”' Ordf. 40—' Jansson, E r i k Torvald Douglas, Grov-

arbetare, . 05, 48—.

Dahlberg, G u s t a f Wilhelm Fridolf, Tull-

kontorist, f. 08; 49—

Suppleant

El l e n Teresia,

Holmsten, T 0 r s t e n Enar. Musikdirek-

tör, f. 04; 40—.

Lundeby, S v e a Gabriella, Musikdirektör,

f. 9l; led. 40—, Kassaf. 40—

Wahlström, Alf lvar G 6 st a, Musik- Samuelson,

direktör, f. 00; led. 46—, Sekr. 48—-—. f. 8l; 49—.

De blindas förening Hoppet u. p. &

Sprängkullsgatan 15. Rt 119308, 110757.

Föreningen, som stiftades år l9l4, utgöres av omkring l60 blinda (aktiva) och ett 70-tal

seende (passiva) understödjande medlemmar och har till ändamål att bereda medlemmarna

tillfälle att rådgöra och överlägga med varandra om allt. som rör de blindas gemensamma

intressen, att tillhandahålla arbetsmaterial till billigt pris åt föreningens blinda medlemmar

och avsätta alstren för deras verksamhet, att på annat lämpligt sätt stödja de blinda i deras

strävan till självförsörjning, att. i den mån föreningens ekonomi tillåter, med gåvor stödja

blinda behövande medlemmar och bereda dem uppmuntran och förströelse genom sång,

musik, föredrag, deklamation m. m.

Verksamhetsområde är Göteborgs och Bohus län. Föreningen upprätthåller borstbinderi-

och korgmakeriverkstad. materialdepå, minutaffär och bibliotek. Dessutom finnes en låne-

fond, ur vilken lämnas räntefria lån till blinda medlemmar; hyresbidrag lämnas till medlem-

mar, som ha egen verkstad eller utöva hemarbete. Begravningshjälp lämnas till medlemmar,

som uppfylla bestämmelserna härom.

Styrelsen består av nio ledamöter, fyra seende och fem blinda, som väljas för en tid av två

år i sänder varav föreningen väljer sju och stadsfullmäktige två. Att jämte föreningens två revi-

sorer granska styrelsens förvaltning äga stadsfullmäktige att utse två revisorer med en suppleant.

Stadens anslag för år l950 utgår med högst 4.000 kr. efter 400 kr. per år för varje i Göte-

borg hemortsberättigad och vid föreningens verkstad sysselsatt blind under villkor att med-

lemsavgifter och gåvor under året uppgått till minst 3.000 kr. Dessutom utgår ett anslag, högst

l3.000 kr. under år 1950 till inköp av spårvägs- och omnibuspolletter till arbetande blinda.

Revisor, 

Blinda styrelseledamöter

Sparrhage,5 v e n—Erik, Föreståndare,f. l4;

led. 39—5l, Ordf. 339—.

Kvick, Karl Oskar H e n n i n g, Borstbin-

dare. f. 00; 46—50.

Andersson, Sven A r t u r,

f. 04; led. 42—46, 48—50, Sekr. 48——.

Lundquist, B e n g t Albert Ferdinand,

Köpman, f. 08; led. 48—50, v. Sekr. 49___

Liljegren, G u s t a v A d 0 l f, Borstbin-

" dare, f. 93; 43—.

Seende styrelseledamöter

Wall, N i l s Birger, Kontorschef, f. 0l; led.

47—5l, Kassaf. 47—.

Borstbindare ,

 

Andersson, Karl Otto, Grovarbetare,

f. 90; 48———52 (vald av stadsfn)

Stenström, 5 ölve Håkan Valdemar,

M. D., Frakt. läkare. f. l3; led. 48— 50,

v. Ordjf. 49—.

Nyborg, Gottfrid A g a t o n, Ombudsman,

f. 04; 49—52 (vald av stadsf”)

Suppleanter

Carlsson, David B1 r ge r, Korgmakare,

f. 95; 48—

Bergdahl, E] r a Matilda Elisabet, Förste

kurator, f. l7; 48—.

Aronsson, Astrid Karin M a r g a r e t a,

Fröken, f. l9; 49—.

Alarik, l n g r i d Helena, Fröken, f. 93; 49—.
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Revisorer

Nårgren, C a r l Filip, Förste kontorist, f. 87;

7—.

Gustafsson, Carl Petter. Aukt. revisor,

Thor, , G u—s t a v Fredrik, Byggnadsarbe-

tare, f. 93; 48— (vald av stadsf.).

Jonasson, Ku rt Lennart, Spårvägsman,

f. Zl; 49— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Eberhult, Anna-Maj, Fröken, f. l4;

49— (vald av stadsf.).

Olsson, B e n g t Gunnar johan, Mätnings-

biträde, f. 22; 49—.

Dövstumföreningen i Göteborg

Dövstumföreningen, som stiftades den 27 maj l9l2, är en sammanslutning av inom

Göteborg och dess närmaste grannskap boende dövstumma över l6 år, och har till ändamål

att i mån av tillgångar genom lån understödja behövande dövstumma medlemmar, genom

passande bibliotek, föredrag och samkväm verka uppfostrande i sedligt och allmänbildande

syfte och i övrigt på allt sätt vara de dövstumma till hjälp och råd.

Föreningen äger ett sommarhem »Solhem» på Bohus-Björkö, som uppförts av medlem-

marna själva och rymmer åtta rum och två kök, med sammanlagt 42 sängplatser.

Styrelsen består av sju ledamöter med två suppleanter. Av revisorerna äga stadsfullmäktige

utse en med en suppleant.

Föreningens fonder uppgå f. n. till 33.992 kr.

Stadens anslag utgår årligen såsom hyresbidrag med l.000 kr.

Styrelse

Ericson, K u rt Bror Emanuel, Sadelma-

kare, f. 07; led. 32—, Ordf. 39—.

Andersson, Carl D a n i e l, Kontorist, f. 85;

led. l2—, v. Ordf. 39—. Hedersledamot,

föreningens stiftare.

Dahlqvist, Nils Gösta, Skräddare, f. 06;

led. 3l—, Kassaf. 39—.

Hansson, Sten, Skräddare, f. 09; 40—.

Carlström, M a r g i t, Fru, f. 09; 46—.

Olsson, A n d e r s, Skomakare, f. 8l; 48—.

Hansson, 5 v e n, Skräddare, f. l9; led. 48 _,

Sekr. 48—.  

Suppleanter

Två vakanta.

Revisorer

Zetterström, G u n n a r, Skräddare, f. l4;

Nilsson, Stig Lennart, Assistent å läns-'

arbetsn., f. 20; 48— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Johansson, lva r, Skräddare, f. 07; 45—.

Jonsson, A lf Reinhold. Linoleumarbetare,

f. 07; 47— (vald av stadsf.).

Stiftelsen skolhemmet för dövstumma småbarn

Västra Skansgatan I B. Expeditionstid kl. l3—l5. Rt 105920.

Skolhemmet för dövstumma småbarn har till ändamål att bereda vård åt sådana dövstumma

småbarn, som mottagits till undervisning i förskolan för dövstumma och som ej äro bosatta

i Göteborg. (Förskolan se kap. X:4.)

Då särskilda skäl föreligga, mottagas dock även barn från Göteborg.

Styrelsen består av minst fem ledamöter samt en suppleant. Minst två revisorer utses

årligen av svenska föreningens för dövas väl lokalförening i Göteborg. Dessutom utse stads-

fullmäktige en revisor med suppleant för granskning av styrelsens räkenskaper.

Anslag från staden utgår för år l950 med l.000 kr.

Styrelse

Koch, Agathe A n n i e Marianne, Fröken,

f. 76; led. 28—, Sekr. 28—, Ordf. 46-—.

Henning, Esther Ma rt h a Brynhilda, M. D.,

Prakt. läkare, Hälsingborg, f. 8l; 28—.

Henriques, A g n e s. M. l..., Prakt. läkare,

f. 93; 28—.
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Abrahamsson, A l rn a Sofia. Förestånda- Wikland, H j 3 l m a r, Kamrer, f. 77; 28—.

rinna (se nedan) 40—. Kjellstrand, Agnes Cecilia, Fru, f. Ul;

Zandhers, E l i s a b e t h, Fröken, f. 92; 48— (vald av stadsf.).

led. 42.—, Kassaf. 46".

Fråndberg, Daniel (D a n), ingenjör, f. 9l; Suppleant

46—- ' Samuelsson, S v e a Alice, Fru, f. 98; 48——,

(vald av stadsf.).

Revisorer

Anderström, Ebbe lg o r Andreas. Direk- Föreslåndarima

tör, f. 80; 28r—. Abrahamsson, Alma Sofia. f. 06; 45.

Föreningen till förmån för dövstumma i fjärde distriktet

Västra Skansgatan ! B. Rt 10 59 20.

Föreningen, som bildades l906, omfattar Göteborgs och Bohus. Hallands, Älvsborgs samt

Skaraborgs län. Föreningen har till uppgift att stödja de dövstumma inom området efter

utträdet ur skolan i såväl andligt som materiellt avseende.

Styrelsen har sitt säte i Vänersborg. Stadsfullmäktige äga att utse en revisor med en

suppleant att deltaga i granskningen av styrelsens förvaltning.

Stadens anslag utgår såsom hyresbidrag årligen med 360 kr.

Styrelsens ombud i Göteborg 5 [ t

Koch, Agathe A n n i e Marianne. Fröken, upp can

76; 06. Nilsson, K a r l-E r i e Leonard, Kontorist,

Revisor f. l5; 49— (vald av stadsf.).

Lindahl, Ca r i n lngeborg, Folkskollära-

rinna, f. 05; 49—— (vald av stadsf.).

Skol- och Vårdhemmet Stretered

Kållered. Rt 88, 38l.

Anstalten startades år l894 som privatanstalt 5 Nya Varvet. År l895 flyttades den till

sin nuvarande plats 5 Stretereds egendom i Kållereds socken, och den l januari l900 över-

togs den av Göteborgs stad och Göteborgs och Bohus läns landsting. Anstalten, som började

med en enda avdelning, har växt ut till att numera omfatta dels skolhem, delat på försöks-

avdelning, egentlig skolavdelning och arbetshem, med tillsammans l99 elevplatser, dels

asyl får oåtldöara sinnesslöa med 60 platser. Samtliga avdelningar äro för både manliga Och

kvinnliga elever. Elever mottagas endast från Göteborgs stad och övriga delar av länet.

Anstaltsdriften finansieras medelst dels årsavgifter, dels statsbidrag, dels anslag från Göte-

borgs stad och landstinget. Fr. o. m. den l juli l945. sedan obligatorisk skolgång införts för

bildbara sinnesslöa barn den i januari l945, utgår statsbidrag till driftskostnader och av-

löningar åt föreståndare och lärarinnor med 85 %. Sedan det i lag föreskrivits, att vård av den,

som är inskriven vid centralanstalt, skall vara kostnadsfri från det den inskrivne inträtt i skol-

åldern till dess han fyllt tjuguett år har årsavgiften slopats. Anstalten äger dock att såsom

ersättning för vårdkostnaden uppbära den inskrivne tillkommande folkpension, särskilt

barnbidrag och allmänt barnbidrag. Detsamma gäller även för de å Vårdhemmet intagna och

intagna, som fyllt tjugoett år.

Styrelsen består av sex personer, varav tre väljas av stadsfullmäktige och tre av landstinget

så. att vardera huvudmannen varannan gång väljer två ledamöter och varannan en. Man-

dattiden är fyra år. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l947—50 och l949—52.

Därjämte väljas för fyra kalenderår två suppleanter, en av landstinget och en av stadsfull-

mäktige.
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Stadsfullmäktige och landstinget utse årligen vardera en revisor jämte suppleant för gransk-

ning av anstaltens räkenskaper och förvaltning.

För avgörande av frågor, som rör anstaltens ekonomi m. m.. vari huvudmännen fatta olika

beslut, är tillsatt en gemensam nämnd med fem ledamöter från vardera huvudmannen,

valda för ett år.

Anslag för år 1950: Av staden 245.840 kr., av landstinget l47.509 kr.

Reglemente för anstalten fastställt att gälla fr. o. m. l925, kompletterat år 1928.

Styrelse

Cewers, Alb e rt Gotthard, Konsul. Dispo-

nent, Mölndal, f. 87; led. 33—52, Ordf.

40——, Led. av arbetsutskottet 40— (vald

av landstinget).

(valda av stadsfullmäktige)

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria. Lä-

rarinna, Fru, Riksdagsled. f. 89; led.

37——50, v. Ordf. 47—, Led. av arbetsut-

skottet 47—.

Regnér, Gustaf F. l i s, M. L., Barnpsykiater,

f. 02; led. 49-r52. Kassakontrollant 49—.

Andersson, John C u n n a r Bertil, Kom-

munalarbctare, f. l7; 49—50.

(valda av landstinget)

Svensson, G u s t a v Patrik, Agent, f. 84;

Johnsson, Oscar E d v i n, Lantbrukare,

Mölndal, f. 95; led. 45__52, Led. av arbets-

utskottet 47—.

Suppleanter

Andersson, G 6 s t a Ludvig, Pappersbruks-

arbetare, Riksdagsman, Mölndal, f. 04;

44—-—50 (vald av landstinget).

Kjellberg, l v a r Josef, Byggmästare, f. 04;

47——52 (vald av stadsf.).

Revisorer

Östgård, C a rl Adolf, Folkskollärare, Hov-

gården, f. 94; 45— (vald av landstinget).

Scheriin, John F r i k, Syssloman, f. l3;

50—— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Eriksson, G u s t a f Gunnar, Bankkamrer,

Dingle, f. 03; 45— (vald av landstinget).

Andersson, E i n a r Theodor, Bankvakt-

mästare, f. 02; 50— (vald av stadsf.).

Sekreterare

Anstaltens föreståndare, se nedan.

Den gemensamma nämnden

Ordförande

Landshövdingen i Göteborgs och Bohus län.

Ledamöter

(valda av stadsfullmäktige)

Ögård, Noak A n to n, J. K., Advokat,

f. 9l; 33—.

Larsson, 5 i g n e Beatrice, Fru, f. 96; 39—.  

Anådöåasäin, Ca rl Erik Evald, Chaufför,

Dahlbeck, Brita, Konsulent, Fru. f. lZ;

48—

Bränt, R u t h Elfrida, Sjuksköterska. (. oo;

(valda av landstinget)

Brännberg, Carl Magnus L:son, Sjuk-

kassedirektör, Mölndal, f. 84; 47—.

Johansson, A x el Vilhelm, Typograf, Bär-

fendal, f. 88; 47—.

Karlsson, Olof Halvdan, Landstingsman,

Kleva-Orust. f. 9l; 48—.

Gerle, Nils l'l a r r y, Nämndeman, Styrsö,

f. 08; 48——.

Hermansson, l-l e r b e r t Eugen, lantbru-

kare. Hovgården, f. 06; 49—.

Föreståndare

Larsson, John Magni lvan A r n e, f. l3; 45.

Läkare

Malmström, F. ric T:son, M. L., Frakt.

läkare, Mölndal. f. 97: 28.

Wahlström, Lars A r n e Alexius, M. L.,

Frakt. läkare, f. it); 49.

Tandläkare

Liärådgren, F. v a l d Fredrik Wilhelm, f. 05;

Husmoder

Ådriansson, Da gm & r Ragnhild Elisa-

beth, f. Zl; 49.

För skol- och arbetshemmen äro därjämte

anställda: sju lärarinnor i äsämnen, fyra

lärarinnor i övningsämnen, fyra lärare, därav

en i träslöjd, en i skomakeri, en i trädgårds-

skötsel och en i jordbruk. en kassörska, ett

skrivöiträde, två avdelningsföreståndarinnor,

en tillsyningsman, l7 uårdarinnor. en eldare,

en vaktmästare, en gårdskarl, fem sömmerskor,

en käksföreståndarinna, en tvättfårestånda-

rinna, en kokerska, en bagerska och l9 köks-

m. fl. biträden samt en trädgårdsarbetare.

För asylen äro därjämte anställda: en över-

sköterska tillika anstaltens sjuksköterska, en

barnträdgårdslårarinna, l0 udrdarinnor, tre

vårdarinneöilräden och en sömmerska.

För egendomen äro jämväl anställda: två

jordöruksarbctare och en ladugårdsskötare.
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8. Institutioner för beredande av bostäder och

byggnadsverksamhetens befrämjande

Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse

Kontor Haga Östergata 5. Rt 136916.

Göteborgs stads arbetarebostäder, vilka utgjorde ursprunget till Robert Dicksons stiftelse

tillkomma genom beslut å allmän rådstuga i Göteborg den 9 april l847. De första av dessa

arbetarebostäder uppfördes i Haga & de tomter, varest bl. a. Dicksonska folkbiblioteket nu

ligger, och utgjordes av tio envånings trähus med vardera fyra enrumslägenheter. Byggnads-

kostnaderna till dessa fastigheter erhöllos genom att enskilda personer tecknade ett 5%

obligationslån till staden å 75.000 riksdaler riksgäld, vilket lån från långivarnas sida var oupp-

sägbart. På grund av det stora antal hyresansökningar till dessa lägenheter begärde arbetare-

bostädernas styrelse hos stadens dåvarande drätselkammission anvisning på tomter för upp-

förande av flera hus och upplät staden med anledning härav tomter vid Sprängkullsgatan,

varest två större tvåvånings trähus med tillsammans 40 lägenheter uppfördes.

Den 22 februari l856 voro stadens invånare kallade till allmän rådstuga för att höras

med anledning av erbjudande av en donation för uppförande av arbetarebostäder på l00.000

riksdaler riksmynt från »en person, som ville vara okänd». Erbjudandet skedde genom d:r

Charles Dickson till styrelsen för arbetarebostäder i Göteborg. Samtidigt hade samme

donator till Carl Johans församling, då ännu ej införlivad med staden, överlämnat 50.000

riksdaler att förvaltas av en särskild styrelse. vilken i händelse av församlingens införlivning

med staden skulle sammanslås med därvarande styrelse. I april 1856 överlät staden till

arbetarebostädernas styrelse två kvarter mellan Nya Allén och Haga Nygata samt mellan

Kaponnier- och Mellangatorna och uppfördes här år l857 sex tvåvånings trähus åt samma

plats, där det nuvarande s. k. slottet i Haga är beläget. Av de till Carl Johans församling

donerade medlen uppfördes fyra tvåvånings stenhus vid Amiralitetsgatan.

Genom skrivelse av den 28 januari l859 förklarade herrar James, Edvard och Charles Dick-

son, att de, för att uppfylla sin faders, grosshandlanden Robert Dickson, önskan, ville över-

lämna l80.000 riksdaler riksmynt, varjämte de uttryckte den önskan, att man, då Robert

Dicksons namn nu offentligen nämnts såsom den anonyme givaren av år l856 och då dona-

tionen nu uppginge till sammanlagt 330.000 riksdaler riksmynt skulle »såsom en gård till vår

hädangängne faders minne» låta donationen få namn av Robert Dicksons stiftelse. På gemen-

samt möte med styrelserna för arbetarebostäder i Göteborg och Carl Johans församling god-

kändes förslag till en stiftelse med Robert Dicksons namn, vilket den 3l juli l860 jämväl

erhöll Kungl. Maj:ts godkännande.

Enligt reglementet har stiftelsen till ändamål att »bidraga till befordrandet av sedlighet

och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för vilket ändamål stiftelsens tillgångar i

första rummet böra användas till uppförande därstädes av sunda och väl försedda byggnader.

som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, mindre bemedlade personer,

företrädesvis gift arbetsfolk», varförutom sagda tillgångar även mä »till någon del användas

till sådana inrättningar, som i övrigt avse arbetsklassens förmån», och må för detta senare

ändamål en tiondedel av behållna hyresavkastningen användas. Den övriga behållna hyres"

avkastningen av stiftelsens byggnader är avsedd till byggnadsfond för sådana byggnader,

som avses i donationen, så länge behov av sådana förefinnes.
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Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse, som i enlighet med ovannämnda beslut övertog

förvaltningen av de genom donationen uppförda byggnaderna, övertog därjämte förvalt-

ningen av de genom beslutet å allmän rådstuga är l847 uppförda byggnaderna, ehuru dessa

de första åren bokfördes särskilt. En fullständig införlivning med stiftelsen fingo de äldre

byggnaderna först l878, då byggnader och tomter överlämnades till stiftelsen emot en för-

bindelse från denna att betala det för bostädernas uppförande av staden lämnade lånet.

Stiftelsens styrelse påbörjade år l859, samma år den trädde i funktion, uppförandet i

Västra Haga av åtta tvåvånings stenhus med åtta enrumslägenheter i vardera. År l870 upp-

fördes i Västra Brantdala fyra tvåvånings stenhus med ungefär samma inredning som de sist

nämnda byggnaderna. Fem år senare inköptes flera tomter i Annedal, och byggdes här

efter hand tio tvåvånings stenhus med dittills sedvanliga lägenhetstyper.

De äldsta arbetarebostädema i Haga hava efter hand blivit rivna, och å tomterna äro upp-

förda år l898 trenne trevånings stenhus och år l904 åtta trevånings stenhus. De för stif-

telsens räkning senast uppförda byggnaderna äro belägna i Majornas tredje rote och bestå

numera av B sammanbyggda med moderna bekvämligheter inredda landshövdingehus, om-

fattande hela kvarteret Vagnborgen.

Stiftelsens byggnader uppgå f. n. till 54 med ett sammanlagt taxeringsvärde av 2.866.500 kr.

Sammanlagda antalet lägenheter uppgår till 433, varav 239 lägenheter om ett rum och kök,

l4 lägenheter om ett rum, kammare och kök, l75 lägenheter om två rum och kök, en lägen-

het om tre rum och kök samt fyra spisrum. Förbindelsen mellan stiftelsens styrelse och

dess hyresgäster samt den närmare uppsikten över byggnaderna och ordningen inom de-

samma handhaves av en inom styrelsen utsedd fastighetsnämnd, för vilken särskild in-

struktion av styrelsen är fastställd. Nämnden biträdes av en av styrelsen utsedd Vicevärd.

Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige tillsatt styrelse bestående av nio ledamöter,

varav en kassaförvaltare, vilka av stadsfullmäktige utses, kassaförvaltaren för ett år samt de

övriga åtta ledamöterna för fyra är, sålunda, att årligen två avgå och två inväljas. Bland

nämnda åtta ledamöter utse stadsfullmäktige årligen en att vara kassaförvaltarens suppleant.

Styrelsen utser av sina ledamöter en fastighetsnämnd bestående av tre ledamöter och en

suppleant. För granskning av styrelsens räkenskaper välja stadsfullmäktige årligen tre re-

visorer med suppleanter. Nuvarande ledamöter i styrelsen äro valda för perioderna l947—50,

1948—51, l949—52 och l950—53.

Författningar m. m. Reglemente för Robert Dicksons stiftelse, fastställt av Kungl. Maj:t

den 22 december l898 med ändring den 24 januari l902. instruktioner för fastighetsnämn-

den och kamreraren vid Robert Dicksons stiftelse, antagna av styrelsen den l4 maj l928.

 

 
Styrelse

Höglund, Karl T h u r e, Ombudsman;

f. l4; led. 48—5l, Ordf. 48—.

Pettersson, A l g ot lsidor, Murare, f. 86,

26—53.

Alderstam, Nils Olof, lngenjör, f. 97;

lcd. 38—50, Suppl. f. kassa]. 42—.

Ryberg, Alma Josefina, Kurator, f. 00;

40—52.

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, J. K., Dispaschör,

Stadsf., f. 05; 42—52.

Strömberg, Carl 0 l of Harry. Fångvårds-

man, f. 92; led. 47—, Kassa]. 47—.  

Ekeberg, G 11 s t a v Manfred, Folkskol-

lärare, f. 92; 48—5l.

Andréasson, Ca rl Erik Evald, Chaufför,

f. 09: 49—50.

Dahlén, R 0 l f Verner Emanuel, Byggnads-

snickare, f. B; 49 —53.

Fastighetsnämnd

Höglund, Karl T h u r e, Ombudsman (se

ovan) led. 48—, Ordf. 48——.

Alderstam, N i l s Olof, Ingenjör (se ovan)
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Dahlén, R ol f Verner Emanuel, Byggnads- Suppleanter

snickare (se ovan) 50_' Nilsson, Stig Lennart, Assistent å läns-

arbetsn., f. 20; 48—.

Suppleant Freeman, L a r s Theodor, F. K., Folkskol-

Pettersson, Algot lsidor, Murare (se lärare, f- 22? 49—'

 

_ Engström, Harald Johan B e rt i l, Verk-

ovan) 43 ' stadsarbetare, f. 02; 50—.

Revisorer

Olsén, Albert Magnus Natanael, Bageri- Sekreterare

arbetare, f. 04; 48—. Torkeli,E i n a r Edmund, J. 0. F. K., Stads-

Edtåäds, Cu n na r. Bankdirektör, f. 04; ombudsman, f' 00; 4l'

4 .

Andersson, Sixten lvar Manfred, Me- Vicevärd

tallarbetare, f. 06; 50—. Hallhage, 0 5 c a r Alfred, f. 06; 43.

Broströmska stiftelsen

Kungsladugårdsgatan 25. R! 14 40 42.

Broströmska stiftelsen har tillkommit genom en donation den lO april l920 å2.000.000

kr. av skeppsredaren Dan Broström och fru Ann-lda Broström, grosshandlanden J. Albert

Janson och fru Elin M. Janson, f. Broström, samt major Herbert Jacobsson och fru Karin

Jacobsson, f. Broström, till hugfästande av minnet av framlidne skeppsredaren Axel Bro-

ström ,och hans maka Mathilda Broström.

Stiftelsens ändamål är att efter uppförande av bostadshus uthyra bostadslägenheter till i

Göteborg hemmahörande personer, som äro eller varit sjöfarande av befäls- eller manskaps-

klassen, eller deras änkor, eller som innehava eller innehaft anställning vid de mekaniska

verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning ävensom vid Göteborgs

tullverk, järnvägar, post-, telegraf» och kommunalförvaltning och som på grund av ålder

eller sjukdom ej längre kunna fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och till följd därav be-

höva samt genom företeende av goda vitsord eller eljest kunna anses vara förtjänta av

fri bostad eller förmånen av billiga hyror. Av nyssnämnda personer skola enligt regle-

mentet i främsta rummet änkor efter sjöfarande och bland dem särskilt de, som under

makens livstid haft fri bostad uti sjömannasällskapets stiftelse, hava företrädesrätt till er-

hållande av lägenhet inom stiftelsen, varefter dylik företrädesrätt skall vid i övrigt lika behov

och vitsord tillkomma dem, som innehavs eller innehaft anställning vid de Broströmska rede-

rierna eller därtill anslutna mekaniska verkstäder. Den sålunda stadgade företrädesrätten

skall dock gälla allenast högst hälften av samtliga lägenheter. Av donationen har ett belopp

av 250.000 kr. avsatts till en fond, benämnd Broströmska stiftelsens understödsfond,varå

årliga räntan, minskad med en tiondedel, som tillföres fonden, skall utdelas till behövande

personer, boende inom eller utom stiftelsen och tillhörande ovannämnda kategorier.

Donationen förvaltas av en styrelse om fem personer, vilka utses av stadsfullmäktige varje

gång'för en tid av två kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för perioden l949—50.

Styrelsens ledamöter välja årligen en ordförande, en vice ordförande och en kassaförvaltare

samt en suppleant för denne. Om dessa val gör styrelsen anmälan till stadsfullmäktige, som

hava att pröva valen av kassaförvaltare och dennes suppleant. Stadsfullmäktige utse jämväl

årligen två revisorer med en suppleant.

Författningar m. m. Arvingarnas efter fru Mathilda Broström donationsbrev av den

l0 april l920. Reglemente för Broströmska stiftelsen, antaget av stadsfullmäktige den l

juli 1920.
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Revisorer

Magnet, N ils Robert, Köpman, f. 03; 49—.

Persson, K a r l-E r i e, Avläsare, f. l7; 50——.

Suppleant

Kristenson, Erik V a l t e r, Metallarbetare,

Broström, Anna lda (Ån n- lda) Sofia, f— l9; 50—.

Styrelse

Ekman, Carl Jo s e f, Direktör, f. 70; led.

20—50, Ordf. 26)-.

Jacobsson, Maria Katarina (K a r i n), Fru,

f.678; led. 45—50, Kassa]. 46—, v. Ordf.

gsm, f. 82; led. 25—50. Suppl. f. kassaf. Sekreterare

Mild, Cl E' Nth l,

Pettersson” Tekla A'V'da' Fm» f- 87» i. ?,ädvokaif ?. 87:55.ar & "”
40—50.

Kamrer Schönberg, Nils Martin Evald, Om-

budsman, f. 06; 49—50. Olsson, Nils Fredrik, f. 92; 25.

Olof och Caroline Wijks stiftelse

Ostindtegatan 17, 19 och Zl. Rt 1406 93.

Den ll juni l925 beslöto stadsfullmäktige, att första utdelningen ur Olof och Caroline

Wijks fond, av 500.000 kr., skulle tilldelas en särskild stiftelse, benämnd Olof och Caroline

Wijks stiftelse, med ändamål att »anskaffa och upplåta sunda och goda bostäder åt skötsamma

mindre bemedlade familjer mot ett hyresbelopp, som med hänsyn till förhållandena i skilda

fall kan sättas lägre än är bostadsmarknaden gällande hyror».

Med det belöpp styrelsen för stiftelsen sålunda emottagit samt med upplånade medel har

styrelsen låtit uppföra tre bostadshus i l4zde kvarteret Bolmörten å Kungsladugård, med adress

Ostindiegatan l7, l9 och Zl. Styrelsen har under år l946 uppfört fyra bostadshus å tomten

nr l i 8l kv. Elektrikern i stadsdelen Kålltorp med adress Kyrkåsgatan 9 och l l, Stenströms-

gatan 7 och Modellörsgatan 4.

Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige vald styrelse av fem ledamöter, utsedda för

två kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l949—50 och l950—5l.

Stadsfullmäktige utse dessutom årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt två

revisorer och en suppleant.

Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den ll juni l925.

Styrelse Suppleanter

Englund, C a rl Gustaf Oskar, Personal- Mfatåsosogé Carola (Ca r l a) lngeborg, Fru,

, f. 00; l. , . 40— , , . ; —.

5:05!— supp 39 led 5, Ordf Attfors, N i l 3 Gustav, Murare, f. 05; 48—.

Holmberg, N i l 5 Gösta, Redaktör, Stadsfzs REUiSOYE'

 
förste v. ordf., f. 02; led. 47—50, 0. Ordf.

4.8—

Johansson, Eric Erling, Assistent, f. 08;

led. 46— 5l, Kassaf. 50—

Mannheimer, lr m a Desideria, Fru, f. 96;

led 48— Sl, Suppl. f. kassaf. 50—

Enander, John A r t h u r,

f. 06; 50—.

Komrriinister,  

Nyberg, Johan C u n n a r, Byggnadsarbetare,

f. l6; 48—.

Danielsson, S t e n Hugo, Mätningsman,

f' 06; 49—' Suppleant

Königson, T u r e König, Verkstadsarbetare,

.f' IO; 49.—__ Sekreterare

Johnsson, John Olof, ]. K., Kanslichef.

f. 86; 25.

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

Kustroddaregatan 2 och 4.

Genom gåvobrev överlämnade grosshandlanden Knut J:son Mark år l9l7 en summa av

300.000 kr. till stadsfullmäktige i form av 2 l39 aktier i bostadsaktiebolagct Kungsladugård
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å nominellt 28.900 kr. och kontant 86.l00 kr. Sedan de kontant överlämnade medlen an-

vänts till uppförande av fastigheter med smålägenheter, skulle därefter och framgent den

genom hyror och utdelning å aktierna inflytande avkastningen av stiftelsens medel användas

till uppförande av sunda och goda bostäder, helst ej på mindre än två rum och kök, avsedda

att uthyras till de klasser av samhället, som kunde anses mest i behov av att erhålla tillskott

i för dem avsedda bostadslägenheter. Såsom ett önskemål uttalades. att i stadgarne måtte

inflyta bestämmelse om, att å ena sidan hyrorna skulle hållas moderata, men att de 5 andra

sidan skulle beräknas så pass höga, att medlen om möjligt lämnade en avkastning som mot-

svarade i allmänna lånemarknaden gällande ränta.

För stiftelsens medel hava hittills uppförts tvenne landshövdingehus, det ena ä tomten nr

2 vid Kustroddaregatan och det andra å tomten nr 4 vid samma gata. Enligt senaste bokslut

funnos tillgängliga obligationer till bokfört värde av 205.200 kr. och aktier till ett bok-

fört vårde av 270.000 kr.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse om fem personer, vilka utses av stadsfullmäktige för tre

kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l948—50, l949—5l och l950

——52. Dessutom välja stadsfullmäktige årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt

två revisorer och en suppleant.

Reglemente för lngeborg och Knut J:son Marks stiftelse, antaget av stadsfullmäktige

den l0 maj l9l7.

Styrelse Andersson, Knut Alla n, Murare, f. 23;

Wistrand, Claes, Kontorist, f. l7; led. 47"'-

47—50, Ordf. 47—.

Mark, Peter K:son, l'landlande, f. lZ;

led. 43—5l, Kassaf. 37——.

Laying)? Joh n Torsten, Kassör, f. 97;

Revisorer

Andersson, Frans Gustaf H i l d e rn a r,

Kommunalarbetare, f. 95; 49—.

Linnerborg, C u s t a f Edvin, l'lögbåts-

man, f. 00; 50—.

Asklund; Anny (A n n i k a), rm. Stadsf.,

f.94;48——52. ”

Andersson, C u n n a r, Ombudsman, f. 93;

50—52' Suppleanter

Balaggren, Ellen (E l l a) Teresia, Fru, f. 94;  

Suppleant

Nyberg, Johan C u n n a r, Byggnadsarbe-

tare, f. l6; 50—.

Sekreterare

Frick, E r i k, J. K., Advokat, f. 04:32.

Emily Dicksons stiftelse

Gamlestadsvägen. Rt l5 l9 09.

Stiftelsen har tillkommit genom en donation av fru Emily Dickson av den 29 november

l9l5. Anledningen till donationen uppgives i donationsbrevet vara att donator ville »med-

verka till lindring av de svåra olägenheter, som äro förbundna med den för närvarande i vår

stad rådande bostadsbristen, särskilt i vad den berör mindre bemedlade, barnrika familjer».

Det donerade kapitalet utgjorde 200.000 kr., av" vilket ett belopp om l50.000 kr. skulle

användas för anskaffande av bostäder och 50.000 kr. utgöra en särskild fond, vars avkast-

ning skulle användas för bestridande av kostnaderna för reparationer och underhåll. De

hyror, som inflyta förde upplåtna bostäderna, skola, i den mån de ej behöva tillgripas för

bestridande av utgifter, samlas och, då summan nått ett för ändamålet erforderligt belopp,

användas till nybyggnader i ovannämnda syfte.

Genom gåvobrev av den l5 januari l9l8 överlämnade fru Emily Dickson ytterligare ett

belopp om 50.000 kr. att tilläggas byggnadsfonden. l gåvobrevet uttalade donator den önskan,

att i stiftelsens reglemente bleve stadgat, att en av styrelsens ledamöter skulle vara kvinna.

och vidtogs av stadsfullmäktige den ändring av reglementet, att däri blev lämnad föreskrift

i enlighet med donators önskan.
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Till stiftelsen har staden med tomträtt utan avgift upplåtit l7zde kvarteret Sarven och

tomterna nr l——7 och 9—l l i 20zde kvarteret Öringen i Gamlestaden. Å dessa har stiftelsen

låtit uppföra l3 st. en å tvåfamiljsbyggnader, samt en byggnad för fyra familjer.

Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse om fem ledamöter med två

suppleanter. Dessutom utse stadsfullmäktige årligen två revisorer med en suppleant.

Stadgar m. m. Emily Dicksons gåvobrev av den 29 november l9l5 och l5 januari l9l8.

Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 20 januari l9l6 med däri senare vidtagen

ändring den Zl mars l9l8.

Styrelse

Bengtsson, Nils Emanuel, j. K., Förste

stadsfogde, f. 92; led. 40—5l, Ordf. 40—.

Skoglund, Olga Victoria (To ra), Fru,

f. 88; led. 3l—5l, v. Ordf. 40—.

Dolfe, C u s t a v Adolf, Kapten i reserven,

Direktör, f. 90; 48—50.

Fransson, E r i k janne, Ombudsman, f. 9l;

led. 48—50, Kassaf. 48—.

Westberg, john Va l t e r, Mätningsman,

Suppleanter

Hansson, Ce r d a Sofia, Fru, f. 87; 46—.

Andersson, D a v i d Emanuel, Byggnads-

snickare, f. 95; 49—.

Revisorer

Lundén, Erla nd Vilgot, Lagerbiträde,

f. l8; 47—.

Olsson, john G U 5 t a v, Metallarbetare,

)

Suppleant

Sahlström, Elof H u g 0 Emanuel, Metall-

 

 arbetare, f. 02; 50—.

Emily Wijks stiftelse

Erik Dahlbergsgatan 25. R! I I 50 24.

Stiftelsen, som år l9l3 grundades av fru Emily Wijk, f. Dickson, har till ändamål att be-

reda bostäder åt kvinnliga medlemmar av Göteborgs samhälle. Denna förmån får en-

dast medgivas utom den s. k. arbetareklassen stående kvinnor, som äro i verkligt behov av

sådant understöd. med företrädesrätt för dem, som söka genom arbete bidraga till sitt uppe-

hälle eller som tidigare försörjt sig själva men därtill blivit urståndsatta; tjänarinnor i enskilda

hus äro icke uteslutna från att komma i åtnjutande av bostadsförmånen.

Till uppförande av en byggnad för ändamålet har fru Wijk till stadsfullmäktige överlämnat

en summa av 300.000 kr. och till bestridande av kostnaderna för byggnadens underhåll en

summa av 60.000 kr. Numera har fru Wijk till staden överlämnat ytterligare ett belopp av

20.000 kronor och därvid förordnat, att sistnämnda belopp jämte ovanberörda belopp av 60.000

kr. skall utgöra en fond, vars kapitalbelopp icke får tagas i anspråk, men vars avkastning skall an-

vändas till bestridande av kostnaderna för byggnadens underhåll och övriga nödiga utgifter.

För byggnaden har staden upplåtit tomterna nr l92 och l93 i dåvarande l3 roten. Sedan

byggnaden uppförts. togs den under hösten l9l6 i anspråk för sitt ändamål. l byggnaden

finnas inrymda sex lägenheter på två rum och kök, 30 lägenheter på ett rum och kök samt

. sex lägenheter om ett rum.

Stiftelsen handhaves av en styrelse av tre ledamöter, utsedda av stadsfullmäktige för tre

år i sänder. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter

ävensom två revisorer jämte en suppleant. Beträffande upplåtande av lägenheter inom stiftel-

sen skall bestämmanderätten vid upplåtelse för en lägenhet om 2 rum och kök samt fyra

lägenheter om l rum och kök tillkomma fru E. Wijks dotter, fru Mary von Sydow, och efter

fru von Sydows död den vid varje tid äldste av hennes bröstarvingar, såframt han eller hon

är till myndig ålder kommen.

Stiftelsens fonder uppgå enligt senaste bokslut till 393.58l kr.

Anslag från staden utgår för år l950 med 2.290 kr.

f. 09; 49—52.
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Stadgar m. m. Emily Wijks gåvobrev av den l3 november l9l3 och den 7 april l934.

Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den lZ februari l9l4, med ändring den 3l maj l934.

Styrelse

Sjögren, Folke Olof Waldemar, j. K.,

Advokat, f. 85; led. 40—50, Ordf. o.

kassaf. 40—.

von Sydow, Mary Emily. f. Wijk, Fru,

f. 84; 45—5l.

von Sydow, Gustaf KarlOskar K r i s t i a n,

Civilekonom, Direktörsassistent, f. l7;

47— 52' Suppleanter

Ericsson, Majken lréne, Fru, f. l9;

Sandell, A l i e e Fredrika lngeborg, Fru,

f. 08; 48—.  

Revisorer

Iacobson, Anders H a ra l d, Kranförare,

Svensson, C & rl johan lsidor, Hamnarbe-

tare, f. 09; 50—.

Suppleant

Fredriksson, l n g a Magdalena,

sköterska, f. l3; 50—.

Föreståndarinna

Petterson, l'lelma Edit Linnéa, f. 87;

Sjuk-

Vaktmästare

Edeborn, lvar Douglas, f. 00; 35.

Wahlqvist-Andahls stiftelse för medelklassen

Östra Larmgatan 14.

Stiftelsen grundar sig på av styckjunkaren Erik Wahlqvist och fru Christina Andahl den

lZ januari l888 upprättat gemensamt testamente med tillägg den 27 maj l890. Stiftelsen

har till ändamål att bereda lättnad i bemödandet att finna utkomst för obemedlade personer

i det enskildas eller allmännas tjänst, vilka ej tillhöra den egentliga arbetarklassen, samt

för handels- och näringsidkare ur medelklassen genom att åt dem mot billig hyra upplåta

lägenheter i stiftelsens fastighet Östra Larmgatan l4.

Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige vald styrelse om tre personer. valda för tre

år i sänder, jämte två suppleanter. En av ledamöterna skall vara hantverksmästare. Stads-

fullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant. Nuvarande ledamöter av

styrelsen äro valda för perioderna l948—50, l94945l och l950—52.

Stiftelsens tillgångar uppgingo enligt senaste bokslut, inklusive fastigheten, till 485.l75 kr.

Reglemente, antaget av stadsfullmäktige den 22 mars l906. '

Lund, A rt h u r William, Skomakaremäs-

tare, f. 0l; 48—.

Revisorer

Erågblad, A u g n s t a Vincentia, Fru, f. 93;

8

Gustafsson, Per Vilhelm S i g f r i d, Direk-

Styrelse

Hammar, T 0 r i l d Gustaf, Direktör, f. 13;

led. 49—5l, Ordf. 49—.

Grankvist, K a r ! Adolf, Posttjänsteman,

f. 84; led. 33——50, Kassaf. 35—.

Björstadius, A r n e Hans Gustav, Målare-

mästare, f. l6; 47—52. tör, f. 04; 49—.

Suppleanter Suppleant

Bengtsson, Gustaf Wilhelm, Rörmon- Carlsson, Erik August, Byggnadsarbe-

tör, f. 99; 40—. tare, f. l0; 49—.

]. ]. Dicksons stiftelse

Danska vägen. Rt 151706.

Stiftelsen har tillkommit genom testamentariskt förordnande den l6 augusti l884 av gross-

handlanden j.j. Dickson å Överäs med innehåll, att 50.000 kr. skulle av hans kvarlåtenskap

utgå 9till uppförande och underhåll av ett fattighus i Örgryte för vård och försörjning av

inom socknen födde eller därstädes länge bosatte, välfrejdade, ålderstigne eller sjuklige be-

hövande». Kapitalet har sedermera ökats genom ytterligare donationer. Av Örgryte kom-

munalfullmäktige upplätos är l886 för ändamålet omkring två tunnland mark vid Danska

vägen, varå uppfördes ett tvåvåningshus av tegel med plats för högst 22 pensionärer. De

första pensionärerna mottogos år l889.
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Styrelsen utses numera av stadsfullmäktige och består av fem personer, valda för fyra år

på sådant sätt. att vartannat är två resp. tre ledamöters mandat utgå. Tre suppleanter väljas

jämväl av stadsfullmäktige för två år i sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perio-

derna l947—50 och l949—52. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning

utses av stadsfullmäktige två revisorer med två suppleanter.

Stiftelsens tillgångar enligt senaste bokslut uppgingo förutom fastighet till 385.000 kr.

Styrelse

Hallberg, B r o r Vilhelm, järnvägskon-

duktör, f. 0l; led. 4l—5Z, Ordf. 49—.

Åberg, judit Maria (M aj a) Emilia, Bryggeri-

arbeterska, f. 96; led. 40—52, v. Ordf. 49—.

Dickson, P e t e r Anker, Direktör, f. 06:

led. 4l—50, Kassaf. 42—.

Hanson, N e r n st justus, Arkitekt. f. 95;

Larson, johan A d 0 l f, Distriktsvicevärd,

f. 02; 49---52.

Suppleanter

Mellgren, Ellen Gunhild (C ull), Fru, f. 05;

suppl. 47—50. Selar. 47—.

wglsåröm, E s t h e r Charlotta, Fru, f. 00;

-— 0.  

Holmgren, Arnold l n g e m a r, Linoleum-

arbetare, f. l4; 49—50.

Revisorer

Angersjö, john l'l i l d i n g lsidor, Kom-

munalarbetare, f. 05; 48—.

Pineus, E v a Hilda Cecilia. Fru, f. 05; 50—.

Suppleanter

Svensson, L i sa Maria, Fru, f. 96; 48——.

Kvarnström, john Eric Hjalmar, Elek-

triker, f. 97; 50—.

Kassaförvaltare och vicevärd

Larsson, johan V i kt o r, f. d. Posttjänste-

man, f. 82; 4

Föreståndarinna

Ljungkvist, Ruth Margareta, f. 05; 45.

Hyresfonden för pauvres honteux

Hyresfonden bildades år l9l2, då handlanden Erik Philipson överlämnade i skrivelse till

stadsfullmäktige den 20 oktober 200.000 kr. med anhållan att beloppet skulle förvaltas

som en särskild fond benämnd l'lyresfonden för pauvres honteux och stående under en sär-

skild styrelse av fem personer, valda för tre år i sänder och av vilka stadsfullmäktige skulle

äga rätt att utse tre ledamöter och två suppleanter samt handelsföreningens fullmäktige och

styrelsen för stiftelsen Eduard Magnus' minne vardera en ledamot. Dessutom utse stadsfull-

mäktige årligen två revisorer med en suppleant.

Årliga ränteavkastningen skall utgå i form av bidrag till bostadshyra med minst 300 kr.

vardera åt i Göteborg bosatta personer, tillhörande pauvres honteux, företrädesvis kvinnor.

samt i allmänhet personer, som i mån av förmåga allvarligt sökt eller söka att själva arbeta

för sitt uppehälle.

Genom ytterligare donationer av Henrik E. Ahrenberg, Adolf Bratt, Wilh. och Einar

Henriques, Carl Fr. Sandén, Niels R. Parelius, fru Hildegard Hedström och fru Lily Philip-

 
son och tillagd del av ränteavkastningen uppgår fonden f. n. till cirka 475.000 kr.

Reglemente för styrelsen, antaget av stadsfullmäktige den 5 december l9l2.

Styrelse

Philipson, john Fredric, M. D., Prakt.

läkare, f. 02; led. 46—52, Ordf. 48—,

(vald av styr. f. Eduard Magnus' minne).

Leffler, Hakon, F. K., Civilingenjör,

f. 87; 39—5l.

Söderberg, T 0 r s t e n Olof, j. K., Gene-

ralkonsul, Direktör, f. 94; led. 40—50.

Kassaf. 42— (vald av handelsförzs fullm.).

låg?, gizre t a Adelaide Maria, Fru, f. 92;

Sterner, Ka rl E r i k, Sjukvårdare, f. 14;

48—50.  

Suppleanter

Pare-lins, K a ri n von Friesen, Fröken,

f. 83; suppl. 30—. Suppl. f. kassaf. 39—.

Henriques, A g n e 5. M. L., Frakt. läkare,

f. 93; 453—.

Revisorer

Lindskog, Karl S v e r r e, Metallarbetare,

f. l6; 48—.

Andersson, j 0 h n Arthur, Metallarbetare,

f. ll; 49—.

Suppleant

Haverntan, Birgitta (B ritt) Selma The-

resia, Försäkringstjänsteman, f. 20; —.
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Caroline Wijks sjuksköterskehem

Vasa Kyrkogata 5. Rt ”9309, H 1202.

Sjuksköterskehemmet, stiftat av fru Caroline Wijk, f. Dickson, för att »bereda sjuk-

sköterskor i Göteborg ett gott hem, där de under sin ansträngande och slitande yrkes-

utövning kunna komma i åtnjutande av väl behövligt lugn och trevnad», öppnades den

28 februari l9l9. För byggnadens underhåll har fru Wijk skänkt en fond av l00.000 kr.

l hemmet bo sjuksköterskor, som ha att ge tillfällig sjukvård: kommunalsköterskor, Caritas-

systrar, poliklinik- och privatsköterskor rn. fl.

Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka tvenne jämte hemmets av styrelsen utsedda

föreståndarinna äro självskrivna, en utses årligen av Fredrika Bremerförbundets härvarande

avdelning och den femte för ett år i sänder av styrelsens nyssnämnda ledamöter. Stadsfull-

mäktige äga att årligen utse två revisorer med en suppleant.

Av hemmet förvaltade donationsfonder uppgingo den l januari l949 till 35.358 kr.

Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem, godkänt av stadsfullmäktige

 

den ll december l9l9.

Styrelse

Wijk, H i a l m a r, Handlande, f. 77; led.

20—, Ordf. 0. kassaf. 20—.

Waldenström, Eleonore (Ella), Fru,

f. Wijk,80;20—.

Johansson, .Sven Christian, M. D.,

Professor f. 80; 25— (utsedd av styrelsen).

Tullberg, Elsa Axelina Erika Viktoria,

Sjuksköterska, f. 88; 45— (utsedd av Fred-

rika Bremerförbundet).  

Henjer, Arla W a s ti Helena. Förestånda-

rinna (se nedan) 43—.

Revisorer

Mattiasson, ] 0 h n Gustaf Vilhelm, Kran-

förare, f. 06; 49—.

Wallin, l n g e b 0 r g Katarina, Sjukvårds-

biträde, Fru, f. 99; 50—

Suppleant

Notbäck, Gösta E l 0 f, Kontorist, f. 20; 50—.

Föreståndartnna

Henjer, Arla W a sti l'lelena, f. 09; 43.

Tjänarinnehemmet i Göteborg

Sprängkullsgatan 23 B. Rt I! 63 29.

Tjänarinnehemmet år en genom enskilda donationer och gåvor grundad välgörenhets—

anstalt. som har till ändamål att taga vård om orkeslösa, ogifta, ej obotligt sjuka trotjänarin-

nor, som med hemortsrätt i staden varit minst l0 år i följd i samma tjänst inom Göteborgs

samhälle, för att bereda dem en fristad för deras återstående levnadsår.

Styrelsen består numera av fem av stadsfullmäktige valda ledamöter. Stadsfullmäktige

äga jämväl att utse två revisorer med en suppleant för granskning av styrelsens räken-

skaper och förvaltning.

Tjänarinnehemmets tillgångar uppgingo enligt senaste bokslut till 349.234 kr., varav

fastighet 85.000 kr.

Stadgar för Tjänarinnehemmet: Göteborg. antagna vid allmänt sammanträde den l4

februari l9ll och godkända av stadsfullmäktige den l8 maj l9ll.

Styrelse

Block, A n d e r s Benjamin, T. l... 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; led. 3l—50. Sekr. 3l—,

rdf. 3l—.

Asklund, Karl F i l i p, Crosshandlare,

f. 88; led. 32—50, Kassaf. 32—

Lind, Greta Adelaide Maria, Fil., f. 92;

Broström, Maria (M a ri e) Elisabeth]:son,

Fru, f. 00; 455l.  

Karlsson, Ni c oli n e, Fru, f. 99; 49—51.

Revisorer

Lind, C e r d a Linnéa, Fru, f. 97; 48—.

Njglålom, G u n h i l d Marianne, Fru, f. 04;

Suppleant

Lindqvist, K a r l Johan, Mätningsman,

00; 50—.

Föreståndarinna

Lindberg, Hild a Ottilia, f. 73; 33.
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Föreningen Hospits för kvinnor

Hvitfeldtsplatsen 4. R! I] 9155.

Föreningen Hospits för kvinnor bildades år l936 på initiativ av Göteborgs socialdemokra-

tiska kvinnodistrikt. Dess uppgift är att få till stånd billig bostad för ensamstående arbets-

sökande flickor och även för andra kvinnor, som särskilt äro i behov av billig bostad.

Föreningen består huvudsakligen av medlemmar från stadens olika kvinnoorganisationer,

som insamlat medel till inventarier och inredning. År l942 erhöll föreningen anslag av stads-

fullmäktige till en del av utrustningen och till verksamheten och den l september l942 öpp-

nades Hospits för kvinnor i fastigheten Hvitfeldtsplatsen 4 med lö platser.

Anslag av staden utgår för år l950 med 6.400 kr. för verksamheten.

Styrelse

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika Berner,

Förste assistent å länsarbetsn., Fru, f. 95;

lcd. 363—, Ordf. 4l—.

Mosesson, E s t e r Kristina, Förestånda-

rinna, f. 9l; led. 36—3 12. Ordf. 4l—.

Pettersson, T 0 k l a Arvida, Fru, f. 87;

led. 36—-, K.assaf 36—

Hansson, C e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

f. 95; led. 36—, Sekr.3

Pettersson, E r n a Maria.Fru, Stadsf.,

f. 09; 4l——.

Carlsson, Gerda Elise l n g e b 0 r g, Fru,

f. Oi; fil—.

Sjöström-Bengtsson, A n n 3 Maria, Lära-

Riålzderstad, Hild u r, Fru, Stadsf., f. 85;

Revisorer

Andeå'sszåi,Lovisa (L 0 v a) Karolina, Fru,

Svahn, Alma Serafia, Fru, f. 92; 48—.

Widlund, A r m y Severina Katarina, Fru,

f. 00; 47— (vald av stadsf.).

Suppleant

Hagberg, Ed i t h Gunhild, Fru, f. 99; 50—,

(vald av stadsf.).

Föreståndartnna

 

 

 rinna, Fru, Riksdagsled, f. 89; 4l—. Holm, An n a Linnéa, f. 04; 47.

Eduard Magnus” minne

Viktoriagatan 13.

Stiftelsen, som är grundad av fröken Cöthilda Magnus till minne av hennes fader, gross—

handlaren Eduard Magnus, har till ändamål att lämna hyresfria bostäder åt obemedlade

inom Göteborgs samhälle bosatta personer, vilka ej tillhöra den egentliga arbetsklassen.

Donator låt för stiftelsen uppföra å tomterna nr 85 och 86 i stadens dåvarande l3zde rote

en byggnad för ovannämnda syfte, sedan hon för tomternas inköpande och bebyggande samt

för bestridande av stiftelsens blivande utgifter anslagit tillsammans 275.000 kr. enligt av henne

utfärdat donationsbrev av den 28 maj l880. Donationen uppgår f.n. till omkring 287.000 kr.

Styrelsen, bestående av tre ledamöter, utses av stadsfullmäktige för tre kalenderår. Supp-

leanter för ledamöterna och revisorer jämte suppleant utses jämväl av stadsfullmäktige.

Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l948—50, i949—5l och l950—52.

Reglemente för stiftelsen Eduard Magnus minne, antaget av stadsfullmäktige den lZ

oktober l882 och ll november l897.

Anslag förar l950 utgår från staden med l.200 kr.

Styrelse Mannheimer, N ils, ]. K., Ombudsman,

Magnus, Erik Louis._lngenjör, f. 84; f' 99; 45_-

led. 32—5l, Ordf.4 Revisorer

Malm, Arne, Köpman, f. l8; 49—.de Maré, ]eanna GötBhilda, Fru. f. 79;

4l—52 Hultqvist, M a y-B e t h, Telegrafexpedi-

Botbén, C a r i n Elisabet, Fru, f. 00; 45—50. tör, f. l8; 500-—

Suppleanter Suppleant

Lundberg, Hans Viktor E b h e, Bankdirek- Svensson, Karl A l h e r t, Förrådsarbe-

tör, f. 9l; 32—. tare, f. 05; 50—.
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Julius Lindströms stiftelse

Kungsladugårdsgotan 113. Oxhagsgatan 54, 56, 58. Rt 12 7910.

Stiftelsen, som grundades år l876 av grosshandlanden julius Lindström, har till ändamål

att bereda fria bostäder våt mindre bemedlade samhällsmedlemmar, fömämligast s. k. pauvres

honteux». På av staden upplåten tomt, Haga Kyrkogata l, lät donator uppföra tre bygg-

nader för detta ändamål, vilka enligt testamente den l i oktober l904 överlämnades till staden

jämte en fond på 30.000 kr., varav räntan skall användas till stiftelsens bästa. Den l december

l942 kunde stiftelsen inflytta i nybyggnad, som uppförts på av staden upplåten tomt i

Kungsladugård.

l stiftelsens byggnader finnas 44 lägenheter för pensionärer på l rum, kokvrå och tambur.

Företräde till bostad inom stiftelsen äga sökande, som äro födda i Göteborg. Särskilda

byggnader finnas för föreståndarinna och vaktmästare.

Stiftelsens förvaltning handhaves av en styrelse av tre ledamöter, utsedda av stadsfull—

mäktige för ett år i sänder. Stadsfullmäktige utse jämväl två suppleanter för styrelseleda-

möterna ävensom två revisorer jämte en suppleant.

Anslag från staden utgår för år l950 med 6.400 kr.

Reglemente för stiftelsen, fastställt av stadsfullmäktige den 2 juni l905.

Styrelse Revisorer

jönsson, A n n a Desideria, Fru, Stadsf., Gustavsson, Gustav V 5 r " e T' Byggnads-

?. 92; led. 45—, Ordf. o. kassaf. 49—. arbetare, & 083433- v k & b

Wastenson, Åke Waste Maximilian, Di- Larsson, Gfma got, er Sta sar e-

rektör, f. 97; 49—. tare, i' 97” 505TIipplea t

- . - .. n
Lafrsgåt, Sjöhan A d 0 l f, Distriktswcevard, Elinaåmejssotån'mAl d 0 r Sigvard, Hand-

' ” ' an e, . ; —.

Föreståndarinna

Suppleanter Bergendahl, Anna Elisabeth (Lis a), Fru.

Hansson, T u r e Valdemar, Kommunalar- f. 73: 33.

betare, f. 95; 39—. Vaktmästare

Boman, D 0 r a Gunborg, Fru, f. l3; 50—. Andersson, A i b e r t Amandus, f. 8l; 46. 
Göteborgs stads sjömanshem

Masthuggstorget 5. Rt 14 05 54, 14 03 91.

För medel, insamlade i Göteborg med anledning av konung Oscar llzs och drottning

Sophias silverbröllop, uppfördes på en av staden kostnadsfritt upplåten tomt vid Mast-

huggstorget en byggnad, som vid invigningen den 9 september l886 av konung Oscar er-

höll namnet »Sjömanshemmet till minne av konung Oscars llzs och drottning Sophias silver-

bröllop den 6 juni l882>>. På därom av kommitterade för byggnadens uppförande framställd

anhållan beslöto stadsfullmäktige den 20 maj l886 att med äganderätt övertaga och förvalta

densamma i enlighet med upprättat reglemente. institutionens verksamhet bedrevs i denna

byggnad till den 27 januari l942, då hemmet stängdes för byggnadens rivning och ersattes

med en ny byggnad, bättre motsvarande senare tiders krav på komfort och hygien. Denna

nya byggnad stod färdig på hösten l943 och invigdes den lö november av kronprins Gustaf

Adolf i närvaro av kronprinsessan Louise, varefter hemmet, som nu erhöll namnet Göte-

borgs stads sjömanshem, den 20 i samma månad öppnades för allmänheten. Under år l948

inskrevos 6.272 gäster. Antalet logi under året uppgick till 7l.578.

Till det nya sjömanshemmet ha stadsfullmäktige beviljat anslag med l.032.000 kr. samt

staten ur lotterimedel anvisat 250.000 kr. och såsom beredskapsarbete 213.000 kr., varjämte

på enskild väg insamlats över l50.000 kr.
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Hemmet förvaltas av en av stadsfullmäktige vald styrelse, bestående av fem ledamöter,

valda för tre kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för tidsperioderna l948—50, l949—

5l och l950—52. Stadsfullmäktige utse deSSutom årligen tre suppleanter för styrelsens

ledamöter samt två revisorer med två suppleanter för dem.

Stat för år 1950: Utgifter 24l .805 kr. och inkomster 232.305 kr. ,anslag 9.500 kr.

Reglemente för sjömanshemmet till minne av konung Oscar ll:s och drottning Sophias

silverbröllop den 6 juni l882, antaget av stadsfullmäktige den 20 maj l886 med

senare vidtagna ändringar.

Styrelse

Traung, Sven Olof Teodor,4_Sjökapten,

f. 88; led. 30—5l, Ordf4

Carlsson, Anders E e r n h a rd, Kassör,

f. 88; led. (27) 39—52, v. Ordf. 48—.

Olsson, N i c k l a s, Förbundssekretcrare,

f. 89; led. 26—50, Kassaf. 28—.

Sandström, Karl Anders B e r n h a r d,

Direktör, f. 88; 44—52.

Löfstedt, N ils Emanuel,

budsman, f. 99; 48—50.

Suppleanter

Engström, Sigrid lngeborg, Barna-

vårdsman, Fru, Stadsf., f. 97; 39——-.

Augustsson, Kaerilhelm B e r t i ], Hamn-

arbetare. f. 06; 48—.

Förbundsom-

 

Backström, Carl F 0 l k e, Sjömanshusom-

budsman, f. 94; 48—.

Revisorer

Eliasson, William Esaias, Kommunal-

arbetare, f. l3; 49—.

Ka5161sson, Karl G ö s t a. Redaktör, f. 08:

Suppleanter

Holmgren, Rolf Gustav William, Rederi-

tjänsteman, f. 25; 49—.

Sandesjöö B e n g t Olof, Huvudbokförare,

Föreståndare

Sjögren, Eric, Sjökapten, f. 08; 43.

Husmor

Roslund, Karin Maria, f. 00; 43.

 

 

Stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne

Kungsladugårdsgatan 109. Rt 14 29 38. Expedition Transkvarteret. Rt 171590.

Stiftelsen har tillkommit genom donation av Fru Martina Lundgren till hugfåstelse av

minnet av hennes make, framlidne skeppsredaren Wilh. R. Lundgren. Stiftelsens ändamål

är, att för billig hyra eller i särskilda fall hyresfritt, upplåta bostäder åt behövande äldre

personer, som varit anställda såsom däcks- eller maskinbefäl å fartyg hemmahörande i Göte-

borg samt åt änkor och ogifta döttrar efter dylika personer, med företrädesrätt under i övrigt

enahanda förutsättningar åt dem. som haft förutnämnd anställning hos Rederi A.-B. Trans-

atlantic samt åt änkor eller ogifta döttrar till dylika personer.

För en kostnad av omkring l.750.000 kronor har under åren l930—l93l å kvarteret Säl-

tingen uppförts tre byggnader i tegelsten, i vilka inretts sammanlagt 68 lägenheter.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse om fem personer, varav tre, för perioder av tre år, vardera

utses av resp. konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohuslän, handelskammaren

i Göteborg samt styrelsen för sjömannasällskapets stiftelse i Göteborg. De två övriga leda-

möterna väljas av styrelsen själv. Styrelsen utser för varje år inom sig ordförande, vice ord-

förande och kassaförvaltare. Två revisorer med suppleanter väljas för tre år av resp. handels-

kammaren i Göteborg och styrelsen för sjömannasällskapets stiftelse.

Styrelse

Sörman, Rolf Martin Johannes, Civil-

ingenjör, Skeppsredare, f. 90; led. 30—,

Ordf. 43"— (vald av sty..r)

Bökman, Karl Rudolf, Direktör, f.;95

led. 44— v. Ordf. 49— (vald av hahdels—

kammaren).

Holmquist, Jarl Leopold. ]. K., Magi-

slåratåsgekreterare, f. 87; 43— (utsedd av

30

Lundmark, Sven Einar Justus, Hamn-

kapten, f. 9l; 49— (vald av sjömanne-

sällsk)

Noréen, Axel Sven Alfred, f. 02; 49—,

(vald av styr.).

Suppleanter

Parkfelt, Nils, ]. K. Rådman, f. 93; 43—,

(utsedd av K. B.).

Heden, El 0 f Laurentius, Konsul, Direktör,

f. 86, 44— (vald av handelskammaren).
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Carlsson, Per Gunnar, ]. K. Direktör,

Revisorer f.l2; 45— (vald av sjömannasållskapet).
Waern, A r n e Colbiörnsen, Grosshandlare,

f. 83; 35— (vald av handelskammaren).

Baeckström, Carl F 0 1 k e, Sjömanshus-

ombudsman, f. 94; 49— (vald av sjömanna-

sällskapet).

Suppleanter

Uddenberg, R a g n a r Fredrik, _l. K.,

Direktör h. handelsk" f. lO; 47— (vald

av handelskammaren).

Kamrer och sekreterare

Zandén, B 0 Valfrid _lean S6 r m Än, Löjt-

nant, Direktörsassistent, f. l3;

Vicevärd

Levander, Hada r, Sjökapten, f. 80; 44.

Göteborgs bostadskreditförening

Stora Nygatan 171/2. Rt 132201.

Svenska bostadskreditkassan har jämlikt Kungl. Maj:ts förordning av den 3 augusti l929

till ändamål att lämna lån åt bostadskreditföreningar. Sedan Kungl. Maj:t genom beslut

den Vi februari |93O medgivit, att en bostadskreditförening med firma Göteborgs bostads-

kreditförening finge bildas med verksamhetsområde omfattande Göteborgs stad, trädde

föreningen omedelbarti verksamhet.

Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter av vilka en ledamot och en suppleant

utses av Svenska bostadskreditkassan, som har sitt säte i Stockholm, medan de övriga utses

av medlemmarna i Göteborgs bostadskreditförening, som även har att utse två revisorer jämte

suppleanter för granskning av räkenskaperna.

Bostadskreditföreningens omslutning utgjorde vid l949 års slut l8.236.427 kr.

 
Styrelse

Frankenberg, John E v e r t Konrad, Förste

knipektör, Stadsf., f. 00; led 4l——, Ordf.

Steen, S v e n Oskar, Arkitekt, f. 77; 30—.

Ligdell, K a rl F r e d r i k, Direktör, f. 9l;

Nagga; johan A r t h 11 i, Trafikförman, f. 96:

En vakant.

Suppleanter

Fräsndberg, Daniel (D a n), ingenjör, f. 9l;

Karlsson, A x el Julius, Byggmästare, f. 87;

Gustafsson, Gustaf A l b e r t, Byggnads-

ingenjör, Stadsf., f. 9l; 48—.  

Revisorer

Stenberg, Johan E (1 v a r d, Kapten, Aukt.

'30—.revisor, f.

Björck, Arvid Oskar, Biljettförsäljare.

Suppleanter

Danielsson,Stig, Aukt. revisor, f. l8; 48——.

Lindskog, B rita Helena, Kainrer, f. 09;

48—.

Verkställande direktör

Cramér, Lars Reinhold, Kapten, f. 97;

43.

Kamrer

Runsted, Bengt Erik Vilner, f. l9; 43.

Kassör

Larsson, johan Fredrik, f. 86; 43.

Sekreterare

Johnsson, ]ohn Olof, ]. K., Kanslichef,

f. 86: 30.

Bostadsföreningen Göteborg u. p. &.

Falkgatan 14. R! 1571? 89.

För mötande av befarad bostadsbrist beslöto stadsfullmäktige den 8 juni l9l6 att till före-

ning, som ville uppföra nya bostadshus med smålägenheter och vars stadgar voro i enlighet

med drätselkammarens inlämnade förslag. dels ikläda sig borgen för lån och dels utlåna

visst belopp, tillsammans intill 95 % av byggnadskostnaderna, sedan utgående subventioner

från stat och kommun frånräknats. Tomt för bebyggande uppläts enligt lag om tomträtt.

På grund av nämnda stadsfullmäktiges beslut inregistrerades samma år Bostadsföreningen

Göteborg u. p. a., som under åren l9l7—l9l8 uppförde trenne hus, två å Bagaregården och  



 

Bostadsföreningen Göteborg u. p. a. Göteborgshemmen 467

 

ett å Kungsladugård med tillsammans 96 lägenheter.

äro uthyrda till icke medlemmar.

Cirka en tredjedel av lägenheterna

Styrelsen består av fem ledamöter, valda för två år i sänder, jämte två suppleanter. Årli-

gen väljes kassaförvaltaren och sekreteraren samt dessutom tre revisorer jämte tre suppleanter,

av vilka en revisor med en suppleant utses av stadsfullmäktige.

Styrelse

Norén, A x e l Teodor. Biljettförsäljare, f. 8l;

led. 37—5l, Sekr. 37—, Ordf. 42—.

Andersson,) 0 h a n Albin, Reparatör, f. 85,-

led. 42—50, 1). Ordf. 49—.

Andersson, H j alm a r Gottfrid, Förman,

f. 88; led. 38—50, Selar. 49—.

0 l 0 f Natanael,

Revisorer

Larsson, Per Olof Kamrer, f. 95; 23—.

Karlsson, M a u r i t 2 Bernhard, Spårvagns-

konduktör, f. 87; 39—

Skog, A xel Hugo Kjelland, Expeditör,

f. 98; 48— (vald av Stadsf.,)

Chaufför,Andersson,

 

Bodin, Erik, Spårvagnsförare, f. 84; led.

42— 50, Kassaf. Suppleanter

lol;;nsson,C a r lTheodor, Elektriker, f. 94; szmg, 055ka r Paulinus, Metallarbetare,

Suppleanter Hargs—somCZa rlMartin, Spårvägsman, f. 89;

Larsson, l.. e n n a r t lngemar, Kommunal-

arbetare, f. 06; 48— (vald av stadsf.).

Styrelsen för Göteborgshem

Expedition: Stavhopparegotan 6 C, öppen kl. 10—12 samt dessutom tisdagar och fredagar

kl. 16,30—18, R! 19 11 01, Rt verkställande ledamot 13 14 58, tillsyningsmännen: för Stiern-

sköidsgatan 1—9 Rt 14 82 07, Kobbarnas väg 22—28, Rt 15 64 77, för Sulitelmagatan 3 och 4

samt Tomteåacksgatan 3 Rt 1911 82, för Frödingsgatan 3 och 6 Rt 15 89 18, för Stavhoppare-

gatan 2—6 Rt 15 87 12, Ahrenbergsgatan 19, Ernst Torulfsgatan 16 och 18 samt Erik Kuus'

gata 2 Rt 25 14 32 och 251832.

Den l3 juni 1935 beslöto stadsfullmäktige uppdraga åt drätselkammarens första avdelning

att låta uppföra tvenne bostadshus, innehållande huvudsakligen lägenheter om ett rum och

kokvrå eller ett rum och kök, avsedda att möjliggöra förbud för utdömningsbara lägenheters

fortsatta användande för bostadsändamål.

De sålunda beslutade ersättningshusen blevo färdiga hösten l936 och hava kostat samman-

lagt cirka l.030.000 kronor, varav ett belopp av 500.000 kronor täckts genom uttaxerade me-

del och omedelbart avskrivits.

l fastigheterna, vilka äro belägna den ena vid Stiernsköldsgatan i Kungsladugård och

den andra vid Kobbarnas väg i Gårda. skola beredas bostäder i första hand åt personer, vilka

bebo lägenheter, som av hälsovårdsnämnden befunnits utdömningsbara, i andra hand åt

personer, som bebo lägenheter, vilka ehuru ej direkt utdömningsbara dock äro behäftade

med sanitära olägenheter, som allvarligt besvära hyresgästen eller hans familj, och i övrigt

till sådana personer, vilka enligt av stadsfullmäktige för verksamheten uppdragna huvud-

sakliga riktlinjer kunna ifrågakomma. Till hyresgäster få icke antagas andra än de, vilka

äro kända som skötsamma och aktningsvärda personer, därvid föfeträde skall lämnas sådana

personer, vilka på grund av bristande ekonomiska tillgångar sakna möjlighet att själva an—

skaffa sig lämplig, sund bostad.

Fastigheten i Kungsladugård rymmer 83 lägenheter och i Gårda 98 lägenheter, varjämte

i varje fastighet finnes lägenhet för en tillsyningsman.

Den 29 februari l940 beslöto stadsfullmäktige uppdraga åt styrelsen för l936 års ersätt-

ningshus att omhänderhava uthyrningen och förvaltningen jämväl av de bostadshus för dels

änkor och andra ensamstående personer och dels mindre bemedlade familjer med mindre

Sjöberg, Karl Viktor G u n n a r, Målare,

f. 04; 49—.  
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än tre minderåriga barn, beträffande vilkas uppförande för en beräknad kostnad av tillhopa

4.634.000 kr. stadsfullmäktige samma dag fattat beslut. l enlighet med stadsfullmäktiges

sistnämnda beslut hava sålunda uppförts dels för änkor och andra ensamståendepersoner

två byggnader belägna vid Stavhopparegatan i Lunden, inrymmande tillsammans l27 lägen-

heter. och dels för mindre bemedlade familjer med mindre än tre minderåriga barn fem

byggnader, inrymmande tillsammans l44 lägenheter, av vilka byggnader två äro belägna vid

Frödingsgatan, två vid Sulitelmagatan och en vid Tomtebacksgatan, samtliga i Bagaregården.

Den 4 oktober l945 beslöto stadsfullmäktige vidare att uppdraga åt styrelsen för Göteborgs-

hem, såsom ersättningshusstyrelsen numera benämnes, att omhänderhava uthyrningen och

förvaltningen av de för änkor och andra ensamstående personer avsedda bostadshus. angående

vilkas uppförande å tomten nr l i 93 kvarteret Smörjaren i Kålltorp för en beräknad kostnad

av 2.055.000 kronor fullmäktige samma dag fattat beslut. l enlighet med fullmäktiges sistnämn- -

da beslut hava sålunda uppförts fyra byggnader belägna en vid Ahrenbergsgatan, två vid

Ernst Thorulfsgatan och en vid Erik Kuus' gata, vilka fyra byggnader tillsamman inrymma

l67 lägenheter.

Sedan ersättningshusstyrelsens verksamhet utökats att omfatta uthyrning och förvaltning

av jämväl andra bostadshus än ersättningshusen, hava stadsfullmäktige den l0 juni l943

godkänt vissa ändringar i och tillägg till det för styrelsen gällande, av fullmäktige den

28 oktober l937 antagna reglementet, och i enlighet härmed har styrelsen numera erhållit

benämningen styrelsen för Cöteborgshem.

Förvaltningen av fastigheterna omhänderhaves av en styrelse, bestående av sju leda-

möter, vilka utses för en tid av fyra år och väljas två av vardera hälsovårdsnämnden, fattig-

vårdsstyrelsen och drätselkammarens första avdelning samt en av drätselkammarens andra

avdelning. Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, vilka jämte två supplean»

ter väljas av stadsfullmäktige. Nuvarande ledamöter äro valda för åren l948—5l.

Stat för år 1950: Utgifter 543.l l4 kr., inkomster 453.864 kr., anslag ä skattestat 89.250 kr.

Reglemente för styrelsen för l936 års ersättningshus har antagits av stadsfullmäktige den

28 oktober l937 med ändringar och tillägg den l0 juni" l943.

Ordförande tillika verkst. ledamot

Boman,]ohn A r t u r, Ombudsman,Stadsf.,

f. 97; led. 43—5l, Ordf. 43— (utsedd av

hälsovården.).

 
Nilsson, C u s t a f Albin, Pannbyggare,

f. 08; 48—5l (utsedd av fattigvårdsstyr.).

Revisorer

chrtåiBn, få”! H e l g e Andréas, Kamrerare,

Vice ordförande - '_' . ..

Spaak, R a g n a r, M. l.... tf. Förste stads- Istäldberg-JaFnsson, bog: ] d' SkOIkOkS-

läkare, f. 07; led. 48—5l. v. Ordf. 48— (ut- "”m"” ”" ' ' '

sedd av hälsovårdsn.).

Övriga ledamöter

Strömberg, Carl 0 l of Harry, Fångvårds-

man, f. 92; 410—Öl (utsedd av drkns ll

avd.).

Svensson, Hans B i r g e r, Ombudsman,

f. l4; 47—5l (utsedd av drkns l avd.).

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92; 48—5l (utsedd av fattig-

vårdsstyr.).

Samuelson, E ri k Mauritz, Metallar-

betare, Stadsf., f. 04; 48—5l (utsedd av

drkns l avd.).  

Suppleanter

Larsson, L e n n a r t_lngemar, Kommunal-

arbetare, f. 06;

Elgsårand, Fol k e Arnold, Kontorist, f. l8;

Sekreterare

Thorburn, Alva r Robert Martin, _l. K.,

Sekr. h. drätselkammaren, f. 94; 49.

Sgssloman (Ca 20)

RI 19 11 01.

Johnsson, John Gunnar, f. 93; 48.

Sju Iillsyningsmän för fastigheterna.

___  
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Göteborgs bostadsföretag, stiftelse

Stora Badhusgatan 14. R! (växel) 17 4735.

För att motsvara de nya krav, som uppställts för allmännyttiga bostadsföretag enligt kungl.

kungörelsen den 30 juni l948 om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus, har stiftelsens

stadgar ändrats, innebärande bl. a., att drätselkammaren utser fyra av de sju ledamöter, varav

styrelsen består från den l januari l949 samt två suppleanter. De övriga tre ledamöterna utses

av hyresgästernas centralförsamling i Göteborg (H. C. F.). Tidigare har styrelsen bestått

av nio ledamöter, varav drätselkammaren, H. 5. B. och H. C. F. utsett vardera tre.

Den 6 februari l936 godkände stadsfullmäktige de ursprungliga stadgarna för stiftelsen.

Kommunen har tidigare ställt tomter till förfogande utan kostnad för företaget samt dessutom

lämnat sitt stöd genom att teckna borgen som säkerhet för lån samt lämna topplån på för-

delaktiga villkor.

Företagets verksamhet har hittills reglerats genom kungl. kungörelsen den 4 september

l935 om lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjningen för mindre be-

medlade barnrika familjer med däri senare vidtagna förändringar. Stiftelsens verksamhet har

till den l januari l949 huvudsakligast varit inriktad på att bygga och förvalta bostadsbyggnader

för lägre inkomsttagare med minst tre barn under sexton år, för vilka utgått statligt familje-

bidrag med l0 % av hyran för varje barn, maximerat till 70 % för familj med minst åtta barn.

Dessutom utgår statligt bränslebidrag till de familjcbidragsberättigade hyresgästerna.

Statliga bostadsanskaffningslån enligt ovannämnda förordning har utgått till stiftelsens

hus. När ränteläget på den öppna kapitalmarknaden varit fördelaktigt, har företaget emellertid

icke begagnat sig av de statliga lånemöjligheterna. Statliga tilläggslån utan ränta och amor-

tering har de senaste åren erhållits för att förhindra, att de ökade byggnadskostnaderna skulle

pressa upp hyrorna. Även kommunala tilläggslån har erhållits.

Från den l juli l948 gälla nya bestämmelser om hyresbidrag och lån. Ovannämnda l935

års förordning har ersatts med kungl. kungörelse den 30 juni 1948 om familjebostadsbidrag

och bränslebidrag samt den 30 juni l948 om tertiärlån och tilläggslån. De nya bestämmelserna

skola tillämpas för de nya hus, som uppföras av stiftelsen.

Företagets verksamhet enligt de nya stadgarna begränsas icke längre till att uppföra och

förvalta bostäder åt huvudsakligast familjer med små inkomster och minst tre barn under sexton

år. Även ensamstående personer och små familjer samt större inkomsttagare kunna beredas

bostäder i stiftelsens nya hus. Enligt de nya bestämmelserna kan bostadsrabatt utgå även till

familjer med två barn. Familjebostadsbidraget utgår pr år med l30 kr. för varje barn under

sexton år, vartill kommer bränslebidrag med l25 kr. för tvårumslägenhet och l75 kr. för

större lägenhet.

Till stiftelsen såsom av kungl. bostadsstyrelsen erkänt allmännyttigt bostadsföretag utgår

tertiärlån med 3 % ränta till 30 % av de nya husens byggnadskostnad. Några statliga och

kommunala tilläggslän lämnas icke längre företaget. Kommunen har icke längre skyldighet

att lämna tomter utan kostnad för företaget. _

Företagets lägenhetsbestånd omfattar nu sammanlagt 2.262 lägenheter. Dessutom för-

valtar stiftelsen l l daghem och fem lekskolor, för vilka kommunala och statliga bidrag erhållas.

Styrelse
Ericson S v e n Hjalmar Emanuel Arbets-

Oljelund, Truls S t e fa n, Redaktör, Stadsf., , . '
£ 93; led. 36—, Ordf. 36— (vald av chef, Stadsf., f. 00, 36— (vald av drkn).

H. C. F.). johansson, Vilhelm Karl, Folkskol-

Leandersson, john 1 W a r, Kamrerare, lafa'e' f' 00; 37— (vald av H' G F')'

Stadsf., f. 90; led. 40—, v. Ordf. 40—, Westberg, John Valter, Mätningsman.

(vald av drkn). f. 09; 47— (vald av drkn).
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Svensson, Vi k t o r Harald, Ombudsman,

f 88 43——...(valdavHCF).

Bergman, Pe rRagnar, Ombudsman, f. l5;

' 49— (vald av drkn).

Suppleanter

Bremmer, Karl E r i k, Byggnadsingenjör,

f. 85; 49— (vald av drkn.)

Fihn, Erik Wendel, Verkmästare, f. l9;

49— (vald av drkn).

Strid, Karl Artur, Gas)verksarbetare, f. 07;

49— (vald av H. C F  

Revisorer

Sigveåbeälg,Arild G u n n a r,

Landahl, M a u r i t 2 Wilhelm, Stadsrevi-

sor, f. 9l; 48— (vald av drkn).

Oläspsrx,4lél o l g e r Severin, Metallarbetare,

Kontorist,

Ombudsman

Janson, Fredrik Oswald, f. 98; 38.

Kamrer

Dahlstrand, Knut 0 l 0 f Herbert, f. 06; 38.

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Södra Vägen 61. R! (växel) 18 7085.

Efter framställning av samfällda drätselkammaren beslöto stadsfullmäktige vid sammanträde

den l4 juni l945 att uppdraga åt drätselkammaren, å första avdelningen. att föranstalta om

bildandet av ett kommunalt aktiebolag med ändamål att förvärva, uppföra och förvalta hyres-

bostäder samt att idka annan i samband därmed stående verksamhet. Samtidigt ställde stads-

fullmäktige ett anslag å 2.000.000 kronor till drätselkammarens förfogande för teckning av

aktier i bolaget. Sedan genom drätselkammarens försorg stiftelseurkund utfärdats och aktier

tecknats i bolaget, av enskilda personer för tillhopa 700 kronor och av staden genom drätsel—

kammaren för l.999.300 kronor. bildades bolaget vid konstituerande stämma den 7 november

l945, då bolaget antog namnet Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Vinstutdelningen å bolagets

aktier är begränsad till 5 % per år.

Bolagets första byggnadsetapp, Torpa, omfattade 29 byggnader med 597 bostadslägenheter,

lZ butiker och gemensamma anläggningar såsom barnträdgård, barndaghem, samlingssal,

hobbyrum, centraltvättstuga, motionshall och bastu, färdigställdes under år l948. Byggna—

derna äro belägna på ett område mellan Torpa skola och Vidkärrs gård.

År l949 färdigställdes nästa byggnadsetapp Högsbo, omfattande 552 bostadslägenheter,

ll butiker och gemensamma anläggningar, på ett område vid Högsbogatans förlängning.

Sammaar uppfördes också ett bostads- och affärskomplex vid Bjurslättstorg, Slätta Damm

med 62 lägenheter och åtta butiker och andra lokaler

l slutet av l949 påbörjades byggnadsarbeten för ett bostadsområdei södra Guldheden,

där cirka 800 lägenheter, butiker och gemensamma anläggningar skola uppföras under åren

1950—5l. I samband därmed uppföres en centraltvättanläggning med en årlig kapacitet

på 200.000 kg självtvätt och 400.000 kg inlämningstvätt, avsedd för såväl bolagets som in-

tilliggande bebyggelse.

Bolagets styrelse består av sju ledamöter jämte tre suppleanter för dem, av vilka tre leda-

möter och en suppleant utses av drätselkammarens andra avdelning. För granskning av styrel-

sens förvaltning och bolagets räkenskaper utses tre revisorer jämte tre suppleanter för dem,

av vilka stadsfullmäktige utse en revisor och en suppleant. En revisor jämte suppleant för

denne skola vara auktoriserade revisorer.

Styrelse

Henrikson, Carl T 0 r s t e n. Redaktör,

Stadsf., f. 06; led. 45—, Ordf. 47— (vald

av drkn).

Holmberg, Nils Gösta, Redaktör, Stadsfzs

förste v. ordf., f. 02; led. 47—, v. Ordf. 48—.

Svensson, Ernst R n d ol f, Direktör, f. 00;

45— (vald av drkn). _

Tegl—in, Carl B e r t i l, Föreståndare, f. l0;

Burge, john Bertil, Förste inspektor,

Stadsf., f. 99; 47— (vald av drkn).

 

  



 

Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Bostads [Å.-B. Framtiden. 47l

 

Persson, F r a n 5 Ludvig, Civilingenjör,

Fastighetsdirektör, f. 0l; 48—.

Allberg, Carl R a g n a r Fritiof, Hand-

lande, Stadsf., f. 0l; 49—.

Suppleanter

Johannesson, Erik Ruben,

Samuelsson, G U 3 t a f Emanuel, Arkitekt

SAR, f. ll; 48— (vald av drkn).

Pine-us, Kaj Ludvig Arbo, ] K.,

schör, Stadsf., f. 05; 49—.

Revisorer

Nordelöf, lva r Oskar Konstantin, Aukt.

revisor, f. l0; 45— (vald av stadsf.).

Fransson, E r i k Janne, Ombudsman, f. 9l;

Kontorist,

Dispa-

 

Eliasson, W i l l i a m Esajas, Kommunal-

arbetare, f. l3; 4 .

Suppleanter

Gustafsson, Carl P e t t e r, Aukt. revisor,

f. 88; 45— (vald av stadsf.).

]olgtson, Karl G e o r g, Ombudsman, f. 98;

Svensson, Gustav l'l a r a l d, Syssloman,

Stadsf., f. 03; 45—.

Direktör

Rt (växel) 18 70 85.

Edler, Carl, Civilingenjör, f. 04; 46.

Sekreterare och ombudsman

Båth, R 0 hl, ]. K., Byråchef, f. 03; 45.

 

Bostads A.-B. Framtiden

Den 7 januari l9l5 biföllo stadsfullmäktige en framställning av dåvarande bostadsbered-

ning, att staden måtte bidraga med att teckna aktier till ett belopp av 230.000 kr. för

bildande av bostadsaktiebolaget Framtiden med uppgift att förvärva och huvudsakligen

till mindre bemedlade familjer med talrika barn uthyra fastigheter. På initaitiv av bered-

ningens ordförande hade redan stiftelseurkund utfärdats och aktier tecknats av enskilda för

över l00.000 kr. Vinstutdelningen på aktierna må ej överstiga 41/z% pr år. Bolaget har

hittills uppfört l0 byggnader, därav fyra landshövdingehus nämligen två i Kungsladugård,

ett i Olskroken och ett i Bagaregården samt sex trähus i Landala, med sammanlagt l28 lägen-

heter, därav l00 lägenheter om ett rum och kök och 28 lägenheter om två rum och kök.

Fastigheterna äro taxerade för tillsammans 696.000 kr.

Under år l938 har bolaget uppfört två fastigheter i Göteborg med tillhopa 96 lägenheter

för barnrika familjer, som åtnjuta statligt hyresbidrag enligt kungl. kungörelse den 4 sep-

tember l935 om lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för mindre

bemedlade barnrika familjer.

Styrelse
erstlåerg, John Valt e r, Mätningsman,

Englund, Carl Gustaf Oskar, Personal- . 0 ;48

chef, f. 00; led. 39—, Ordf. 43—. Revisorer .

Olsson, Carl E l i s, Byggnadsingenjör, ?, 94; Landahl, M a u r i t 2 Wilhelm, Stadsrevr-

40—. sor. f. 9;l 4—.

Samuelson, E rik Mauritz, Meaning- Ping,??éjxel H! * d: n & syssloman

tare, Stadsf., f. 04; 47—.

Suppleant
Kristensson, E v al d Gösta, Sockerbruks-

arbetare, Stadsf., f. ll; 48— Pargson, Carl Viktor. Bokbindare, f. 9l;

En vakant. Olsson, G6 s t a Bertil, Revisor, f. 02; 48—.

Suppleanter Bolagets direktör

Carlsson, C & r l R1 c h a r d, f.d. Spårvägs- Brådfors, H e l g e Ossian Valentin, Direk-

man, f. 8l; 3 tör, f. 01; 42. 
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Bostads A.J-B. Nutiden

Rt l42949 kl. 9—ll.

Under år l9l7 bildades i filantropiskt syfte Bostads Å.-B. Nutiden med ett till 200.000

kr. uppgående aktiekapital, varav enskilda tecknat l68.800 kr. och staden 3l .200 kr. Ända-

målet med bolagets verksamhet är att förvärva och uthyra fastigheter, huvudsakligen till

mindre bemedlade familjer. Vinstutdelningen å bolagets aktier är begränsad till 41/2%

årligen. De av bolaget uppförda byggnaderna äro samtliga landshövdingehus, belägna vid

Carl Johans torg och trakten däromkring samt vid Älvsborgsgatan och i Olskroken. För

uppförande av dessa har bolaget erhållit kontanta bidrag utan återbetalningsskyldighet dels

av staten med 4l0.086 kr. och dels av staden med 302.l00 kr. Bolaget har hittills uppfört

inalles l7 landshövdingehus med sammanlagt 445 bostadslägenheter huvudsakligen

om ett och två rum och kök. Fastigheterna äro åsatta ett taxeringsvärde av tillsammans

2.88l.000 kr. Enligt bestämmelse i bolagsordningen få fastigheterna icke avyttraSrutan

samtycke av drätselkammaren i Göteborg. Bolaget har under år l945 bildat ett dotterbolag,

bostadsaktiebolaget Klarcborg, som uppfört ett bostadshus om 36 lägenheter å tomten nr 49

i 9 kv. Karon, Majornas 3 rote.

Styrelse

Arnulf-Olsson, Osvald, Direktör, f. 84;

led. 38—. Ordf. 40—.

Lindholm, Nils H e r m a n, f. d. Kamrer,

f. 75; led. l7—, v. Ordf. l7—.

Tingström, Sven, ingenjör, f. 87; led.

23—, Kassaf. 23—.

Gustafsson, Gustaf A l b e r t, Byggnads-

ingenjör, Stadsf., f. 9l; l-—.

Revisorer

Aulin, T u r e Valfrid, Fondchef, f. 95; 48—.

En vakant.

Suppleanter

Kellgren, Malte 5 u n e Emanuel, Lektor,

f. 06; 48—.

Törnquist, Nils Wilhelm,

f. 90; 40—.

lngenjör,

Sekreterare

Fagerberg, ] 0 h n Artur,

ståndare, Stadsf., f. 98; 48—

Förrådsföre-  Johnsson, _lohn Olof. ]. K.. Kanslichef.

. 86: 17.

Hyresgästernas sparkasse— och byggnadsförening i Göteborg u. p. 3.

Kontor Stora Badhusgatan 14. Rt (växel) 1725 40.

Föreningen, som bildades i mars 1925, har till syfte att tillgodose sina medlemmars behov

av sunda, tidsenliga och billiga bostäder genom att bland medlemmarna uppsamla och för-

valta sparmedel, upptaga lån för bostadsbyggande och att uppföra bostadshus.

Den 2 november l925 påbörjades föreningens första bygge och till l oktober l949 hade

färdigbyggts 3.6l3 lägenheter om ett, två och tre rum med kök alla försedda med dusch-

eller badrum, fördelade på 35 fastighetskomplex med ett sammanlagt bokföringsvärde av

omkring 56 mill. kr. Föreningen har för sin verksamhet erhållit lån från Göteborgs stad.

Styrelsen består av fem ledamöter, valda för två år i sänder, med tre suppleanter. Årligen

Gutses två revisorer, varjämte föreningens fullmäktige uppdragit åt H. 5. B:s riksförbunds aukt.

revisionsbyrå att deltaga i revisionen. Aukt. revisorn Rolf Magnusson utför siffergransk-

ningen.

Svensson, V i k t o r Harald, Ombudsman,Styrelse

f. 88; 49—50
Ekberg, 0 v e johan. Kursföreståndare,

f. 96; led. 36— 50, Ordf. 50—

Nöjdh,johan A r t h u r, Trafikförman, f. 96;

38—50 Suppleanter

Ioåxnsosnd Carl G e o r g, Ombudsman, f. 98; Niåäson, G u n n a r, Verkmästare. f. 00;   
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beéxng, I.. a r 5 Olof Valter, Assistent, f. 07;

Olsson, R 0 l a n d Per, Ingenjör, f. l5; 49—.

Revisorer

Kl3a5rmarlr,_l 0 h n Oscar, Kontorschef, f. 93;

sekä-berg, Arild G u n n a r. Kontorist,

Byggnadsclref

Björkegren, C l a r e n C e, f. l0; 47.

Stiftelsen bostäder åt blinda

Fridhemsgatan 6.

Den 2 april l936 beslöto stadsfullmäktige bl. a. att ur Olof och Caroline Wijks utdelnings-

fond av år l935 ställa ett belopp av l00.000 kr. till drätselkammarens förfogande att för-

valtas av drätselkammaren samt användas till uppförande och upplåtande mot billig hyra

av bostäder för mindre bemedlade, i Göteborg hemortsberättigade blinda, sedan särskild

stiftelse med av drätselkammaren godkända stadgar bildats för byggnadens uppförande.

Enligt av drätselkammarens första avdelning den 2 juni l936 godkänt »Reglemente för

, Stiftelsen bostäder åt blinda» skall stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av fem per-

soner, vilka väljas för en tid av två år och av vilka två utses av drätselkammarens första av-

delning och tre av De blindas förening Hoppet u. p. a. i Göteborg varjämte resp. väljare

för samma tid vardera utser en suppleant. Styrelsens verksamhet granskas årligen av tvenne

av drätselkammarens första avdelning utsedda revisorer.

l enlighet med stadsfullmäktiges ovannämnda beslut uppfördes en byggnad belägen vid

Fridhemsgatan, vilken byggnad var färdigställd för inflyttning i april l938. Byggnaden in-

rymmer 24 lägenheter, därav sju tvårums- och l7 enrumslägenheter.

Styrelse

Eliasson, Wi l li a rn Esaias, Kommunal-

arbetare, f. l3; led 49—50, Ordf. 49—,

Suppleanter

Metallarbe-Samuelson, Erik Mauritz,

(vald av drkn) tare, Stadsf., f. 04; 48—5l (vald av drkn).

Sparrbage,S v e n--Erik, Föreståndare, f. l4; En vakant.

led. 43—5l , Sekr. 43—.

Larson, johan O 5 c a r, Borstbindare, f. 92;

45—50 Revisorer

Tholin, Carl B e r t il, Föreståndare, f. 10:

led. 48—5l, Kassaf. 47— (vald av drkn).

Bengtsson, Per Algot, f. d. Bryggerier-

betare,f. 87; 45—50.

Olsson, G 6 s t a Bertil, Revisor, f. 02; 47—.

Strandin, Sven Lennart,

tent, f. ll; 47—

Revisorsassis- 
Älvsborgs andelstvätt, förening u. p. a.

Torgny Segerstedtsgatan. Rt 291310.

Föreningen Älvsborgs andelstvätt har tillkommit efter motion i förutvarande Västra Frö—

lunda kommunalfullmäktige, som jämte förutvarande Älvsborgs municipalfullmäktige an-

slagit resp. 20.000 och l0.000 kr. till föreningens verksamhet. Föreningen bildades hösten

l944. Under januari månad l947 var en fullt modern maskinell tvättstuga färdig att tagas i

bruk. Den kan ombesörja hushållstvätt för minst 5—600 familjer.

Göteborgs stadsfullmäktige har under år l946 anslagit 6.700 kr. för täckande av gatu-

kostnader för tvättstugetomten samt tecknat stadens borgen är upptagna lån. För granskning

av föreningens räkenskaper utse stadsfullmäktige en revisor med suppleant.

 

Styrelse

Östberg, Amand4aCecilia, Fru, f. 90;

led. 44—, Ordf.4

Boldt-Christmas, Alice Lovisa, Fru.

f. 90; led. 40—,v Ordf. 44—.

Lindberg, H u g 0 lFridtjuv, Folkskollärare,

f. Ol; led. 44—,o. Sekr. 44—
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Ellegård, Hulda Josefina, Fru, f. 88;

led. 47—, Kassaf. 47—.

Andersson, Bengt Axel E d v i n, Expeditör,

f. 00; led. 47—, Sekr. 47—.

Suppleanter

Asklund, Anny (A n n i k a), Fru. Stadsf.,

f. 94; 44——.

Johansson, A n n a Birgitta Sofia, Fru, f. 03;

44—

Karling, Birma R u b i. Fru, &. 09; 45—.

Revisorer

Wallin, lvar Klas Birger, Tillsynslärare.

f. 9l; 45—.  

Kiålålgren, johan F r i t i o f, Kontorist, f. 92;

Pettersson, Eric Ragnar, Lagerarbetare,

f. l0; 50— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Dahlén, Lars Filip Georg, Abonnent-

chef, f. 86; 45——.

Dahlén, Svea Amanda Georgina, Fru.

f. 87; 45—.

Larsson, Sune Gustaf Adolf, Slipare,

f. l3; 50— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Svensson, 5 i g r id Teresia, f. 20; 47.

Backa andelstvätt, förening u. p. a.

Folkets hus, Backavägen. Rt 22 97 09.

Föreningen Backa andelstvätt har tillkommit efter motion i förutvarande Backa kommunal-

fullmäktige, som anslog 55.000 kr. för anordnande av tvättstuga och bastubad i Tingstads

Folkets hus källarlokal. Föreningen bildades hösten l947. Under november månad l948 var

en fullt modern tvättstuga färdig att tagas i bruk. Den kan ombesörja hushållstvätt för cirka

300 familjer.

Backa kommun har tecknat borgen å upptaget lån, som efter införlivningen med Göteborg

den l januari l948 övertogs av Göteborgs stad.

Göteborgs stadsfullmäktige utser följande funktionärer i föreningen, två ledamöter, två

 
suppleanter, en revisor och en revisorssuppleant.

Styrelse

Hellström, A x el Emanuel, Grovarbetare,

f. 00; led. 47—50, Ordf. 48—-—.

Lindfeldt, Karl G 6 s t a, Kontorsskrivare,

f. 08; led. 47—5l, v. Ordf. 48— (vald av

stadsf.).

Ström, E ric Josef, Expeditionsförman,

f. 0l; led. 47—50, Kassaf. 48—.

Landgren, Sikof l'larald Markon, Metall-

arbetare, f. Ol; led. 48—5l, Sekr. 48—,

(vald av stadsf.).

Gärdmarlt, Agda Sofia, Fru, f. 98; led.

49—, v. Sekr. 49-—.

Suppleanter

Johansson, Hjalmar T h 0 r v al d, Snic-

kare, f. 94; 47—.

Johansson, Nils Reinhold, Spårvagns-

förare, f. 89; 47—

Niålåer, Wilma Margareta, Fru, f. 07;

Olander, David E g r o n, Tulltjänsteman,

f. 94; 49— (vald av stadsf.).  

Karlsson, E b b a Matilda Viktoria, Fru,

f. 93; 47— (vald av stadsf.).

Revisorer

Tholén, Ke rs t i n lngegerd, Fru, f. l5;

Johnsson, Karl Elis, Byggnadssnickare,

f. 02; 47—.

Holm, Helga Åslög, Fru, f. 9l; 49—.

(vald av stadsf.).

Suppleanter

Karlsson, Gustav R 0 b e rt Valfrid, Pack-

husmästare, f. 90; 47—.

Bergstedt, G e o r g Waldemar, Byggnad5a

snickare, f. 02; 47—.

Strandberg, N a n n y Lilian Maria, Fru,

f. 08; 49— (vald av stadsf.).

Föreståndare

Eriåtsson, Knut Erland Eugen, f. 09;

4 .
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XII. DEN KYRKLIGA FÖRVALTNINGEN

Göteborgs stift

Vid tiden för Göteborgs grundläggning var det önskligt att samla de från stiftsstaden

mest avlägsna församlingarna av Skara stift under en högre kyrklig myndighet på närmare

håll. Redan år l620 upprättades därför Göteborgs superintendentia, och till denna lades

Askims, Sävedals, Kinds, Marks, Ale, Flundre, Vättle, Bollebygds, Mo och Östra Hisings

härad, av vilka dock Mo härad efter kort tid återförenades med Skara stift. Denna super-

intendentia blev emellertid genom att till dess område fogades år l646 hela Hallands län

och l658 större delen av Bohus län snart så betydande, att den år l665, då ny superinten-

dent skulle ha tillsatts, förvandlades till biskopsdöme. Det nya stiftet, som bland rikets

stift blev det åttonde i ordningen, utökades slutligen l693 med Norrviken i Bohus län,

som förut tillhört Karlstads superintendentia, och omfattar sedan dess Göteborgs och Bohus

län; Flundre, Ale, Vättle, Bollebygds, Marks och Kinds härad av Älvsborgs län samt

Hallands län.

Superintendentians högste styresman var superintendenten, som tillika var kyrkoherde i

stadens svenska församling. Såsom framgår redan av fullmakten för den första superinten-

denten, utövade han likväl icke den kyrkliga styrelsen ensam utan biträddes av ett dom-

kapitel eller, såsom det vid denna tid vanligen benämndes, konsistorium, vars första leda-

möter sannolikt voro pastorerna i några närliggande församlingar och »rector scholae». l

pastorernas ställe inträdde emellertid efterhand lektorerna vid det år l640 upprättade Göte-

borgs gymnasium, och då vid superintendentians förvandling till biskOpsdöme år l665 även

tillsattes en domprost, kom domkapitlet att utgöras av biskop och domprost såsom preses

resp. vice preses samt sju lektorer. Sedan även de båda pastorerna i Tyska församlingen

genom kungl. kungörelse l680 erhållit rätt att intaga säte och stämma i kapitlet, förblev

dess sammansättning under längre tid oförändrad.

Samtidigt med att på detta sätt domkapitlet i Göteborg erhöll sin yttre organisation, ut-

bildades så småningom inom hela riket genom praxis bestämda grundsatser för kapitelin-

stitutionens verksamhet, angående vilken varken l57l års kyrkoordning eller det i praxis

ofta anlitade kyrkolagsförslaget av l6l9 givit några föreskrifter. Från att i. början av l600-

talet hava deltagit i stiftsstyrelsen endast såsom biträde åt biskopen, så långt denne själv

önskade, erhöll domkapitlet mot slutet av århundradet en allt självständigare ställning, och

denna fixerades genom l686 års kyrkolag och l687 års kungl. förordning huru med rätte-

gång uti domkapitlen skall förhållas. Härigenom erhöll domkapitlet i princip sin slutgiltiga

karaktär, och den senare utvecklingen medförde större förändringar endast i dess ställning

till undervisningsväsendet. Den långvariga strid om icke prästvigda lektorers rätt att till-

höra domkapitlet, vilken begynte på l700-talet, medförde visserligen flera förordningar,

vilka avsågo att tillförsäkra domkapitlet prästerlig majoritet. men de upphävdes, sedan lek-

toratens nyordning genomförts i enlighet med l856 års läroverksstadga, och hithörande

bestämmelser i kyrkolagen och l687 års förordning blevo åter gällande.

Frågan om domkapitlens reformering har under mer än ett århundrade stått på dagord-

ningen, och många förslag i ämnet hava tid efter annan framkommit vid riksdagar och kyrkomö-

ten samt i kommittéers betänkanden. l domkapitelskommitténs betänkande och förslag rörande

stiftsstyrelsernas organisation, avgivet den l8 december l9l8, lämnas en översiktlig framställning

av de mer anmärkningsvärda förslagi ämnet, som framkommit sedan l800-talets början.

Det betänkande med förslag till lag om domkapitel, som avgavs den 25 juli l935 av l934
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års domkapitelssakkunniga, kom slutligen att läggas till grund för proposition till l936 års

riksdag. Sedan riksdagen antagit förslaget blev detsamma jämväl godkänt av det kyrkomöte,

som hölls på hösten l936. Enligt lagen den l3 november l936 består domkapitel i regel av

följande sex ledamöter: biskopen såsom preses. domprosten såsom vice preses, en av stiftets

präster vald präst, som innehar ordinarie prästerlig tjänst i stiftet, en av ombud för

pastoraten i stiftet vald lekman, som ådagalagt nit och insikt i det kyrkliga församlingslivet,

en av Konungen efter förslag av domkapitlet för sex år i sänder förordnad, i allmänna värv

förfaren lekman samt en likaledes av Konungen efter förslag av domkapitlet för sex år i sänder

förordnad ledamot, som äger särskild sakkunskap på folkundervisningens område. För de

icke självskrivna ledamöterna skola jämväl utses suppleanter. Vid handläggning av rättegångs-

mål inträder stiftssekreteraren såsom ledamot.

Det nya domkapitlet, som fr. o. m. den l januari l937 efterträtt de gamla lektorskapit-

len, är alltså till sin sammansättning grundat dels på självskrivenhet, dels på utseende genom

Kungl. Maj:t och dels på val. Dess befogenheter ha i l3å av den nya lagen sammanfattats

sålunda: »Domkapitel i stift åligger att taga noggrann kännedom om stiftets förhållanden samt

verksamt beflita sig om det kyrkliga livets vård och förkovran. Det skall genom erforderliga

åtgärder tillgodose församlingarnas behov samt befrämja den kristna kärleksverksamheten

och ungdomsvården inom stiftet. Vid fullgörande av dessa uppgifter bör domkapitlet jämväl

låta sig angeläget vara att, där så lämpligen kan ske, samarbeta med frivilliga organisationer

för främjande av kyrklig och religiös verksamhet. Domkapitlet tillkommer vidare att hålla

hand däröver, att stadgad kyrklig ordning iakttages, att hava inseende över prästerskapets

ämbetsförvaltning och leverne ävensom att i övrigt fullgöra de särskilda åligganden med av-

seende å stiftets kyrkliga angelägenheter, som enligt vad därom i lag eller eljest är stadgat

ankomma på domkapitlet.» Denna allmänna formulering har närmast tillkommit i syfte att

framhålla domkapitlet såsom den kyrkliga och religiösa överrnyndigheten. De gamla lektors-

kapitlen hade i huvudsak begränsat sin verksamhet till en ämbetsmannamässig behandling

av de frågor, som på ett eller annat sätt hänskjutits till deras bedömande: Man har ansett det

vara av vikt, att kapitlen jämväl med uppmärksamhet och intresse följa den kyrkliga och

religiösa utvecklingen och taga initiativ till sådant, som är ägnat att främja denna.

Till domkapitlets i lag stadgade befogenheter höra främst frågor om anställande av präster-

liga krafter i kyrkans tjänst och anordnande av biskops- och prästval, övervakande av guds-

tjänstordningen samt uppehållande av kyrkotukten. Domkapitlet har viss disciplinär doms-

rätt över prästerskapet på sätt närmare stadgas i lagen den 30 juni l948 angående ändring i

lagen om domkapitel. Domkapitlet är vidare besvärsinstans i fråga om vissa beslut av kyrko-

stämma, kyrkoråd, skolråd och skolstyrelse m. m. samt handlägger i viss utsträckning ärenden

rörande undervisningsväsendet. Därjämte tillkommer domkapitlet en icke obetydlig medels-

förvaltning. Domkapitlet förvaltar sålunda ett stort antal fonder, emottager redovisning av

kollektmedel m. m. »

Biskopen tillsättes av Kungl. Maj:t, vars utnämningsrätt dock sedan l772 är begränsad

till det förslag på tre personer, vilket uppgöres av domkapitlet efter av detta och stiftets

prästmän företaget val. Biskopen är självskriven ledamot av kyrkomötet. Såsom stiftets

högste styresman åligger det honom personligen att förrätta prästvigning, hava uppsikt över

prästernas lära och leverne, årligen visitera »så många församlingar möjligt är», utse prestar,

sammankalla och leda prästmöten, hava uppsikt över vissa undervisningsanstalter inom

stiftet samt utan särskilda bestämmelser övervaka stiftets hela kyrkliga liv. l övrigt deltager

han i stiftsstyrelsen såsom preses i domkapitlet.

Författningar m.m. Kyrkolagen av år l686. Kungl. förordning den 30 maj l75_9 om

biskopsval, ändrad enligt lag den 29 mars l899. Stadga angående folkundervisningen! riket
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av den 26 september l92l m. fl. Lagen om domkapitel den l3 november l936. Lagen

den 30 juni l948 angående ändring i lagen om domkapitel.

Litteratur: Bexe l l, 5. P. och ]. G., Göteborgs stifts historia och herdaminne, Gbg

l835. 5 k a r s t c d t, C. W., Göteborgs stifts herdaminne, Lund l885. l'l ol rn q u i st, Hj.,

Domkapitlens historia i Sverige (i Betänkande med förslag till lag angående organisation

av stiftsstyreISe m. m. l907). W e t t e r b e r g, Gunnar, Handbok i kyrkolagfarenhet, Lund

l944. Stiftstyrelsernas organisation bd 2 (Domkapitelskommitténs betänkande l l9l9).

F o r k m a n, Gunnar, Kyrkobokföringen, Sthlm l948. W a ll i n, Ragnar och H ol m q vis t,

Harald, Folkskolestadgan och dithörande författningar, Sthlm l949. We t t e r h e r g, Gunnar,

Folkskolestadgan med tillhörande författningar, Lund l949. P e t e r 3, K., Göteborgs stift,

Matrikel, Gbg l945. N o r b 0 r g, K., Göteborgs stift l885—l 949, Biografisk matrikel, Gbg l949.

Biskop

Giertz, Bo Harald, F. K., tjg. e. o. Hovpredikant, f. 05; 49.

Domprost

Malmeström, E 1 i 5 Axel Christian, T. D.,

Kontraktsprost, f. 95; 43.

Domkapitlet

Ordförande

Biskopen, se ovan (självskriven).

Vice ordförande

Domprosten, se ovan (självskriven).

Ledamöter

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D., Rektor,

f. 88; l9—54 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Sjödahl, Hakon Lauritz" E d g a r, Lektor,

f. 87; 37—54 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Staxäng, E r n s t Valdemar, Lantbrukare,

Brodalen, f. 98; 43— (vald av ombud f.

pastoraten).

Högberg, K n ut Ragnar Natanael, Kom-

minister, Lane-Ryr, f. 93; 47— (utsedd

av stiftets präster).

Suppleanter

Hesslén, C u n n a r August, F. D., Docent,

Lektor, f. 94; 47——54 (förordnad av Kungl.

Maj:t).

Svedberg, M a r t i n Natanael, Kontrakts-

prost, Tranemo, f. 9l; 46— (utsedd av

stiftets präster).  

Gunter, ] o s ef Wilhelm, Överlärare, jon-

sered, f. 90; 37—454 (förordnad av Kungl.

Maj:t).

pers, S v e n Eskil, ]. K., Assessor,

f. 04; 43— (vald av ombud f. pastoraten).

Kansliet

Vallgatan 11. Expeditionstid kl. 930—15,

lördagar 121. 930—14. R! 13 19 93, 13 29 93,

13 19 94, 13 40 24.

Stiftssekreterare

Wildte, Per Fridolf, ]. K., f. 96; (32) 33.

Stiftsnotarier

Blomstrand, Gustaf W i l h elm, ]. K.,

f. 99; 37.

Hedfalk, A l g 0 t Harding, ]. K., f. 04; (38)

47, e. o.

Amanuens

Ljung, A n n a Martina lréne, ]. K., f. l7; 49.

Kansliskrivare

Eklind, E l l e n Fredrika, f. 92; 28.

Expeditionsvakt

Eriksson, L a r s-E r i k, f. 22; 49.

Dessutom fyra kontorsöiträden.

 
De ecklesiastika boställenas förvaltning

Den 30 augusti l932 utfärdade Kungl. Maj:t bestämmelser rörande ecklesiastik beställs-

ordning att lända till efterrättelse fr. o. m. den l maj l933. Enligt denna tillkommer förvalt-

ningen av de ecklesiastika boställena i princip pastoraten. Där så finnes lämpligt äger pastorat

uppdraga åt en särskild öoställsstyret'se att i avseende å förvaltningen av prästgård och löne-

boställe fullgöra de åligganden, som eljest tillhöra kyrkorådet. Vad om val av ledamot och

suppleant i kyrkoråd är stadgat skall äga motsvarande tillämpning i fråga om boställsstyrelse.

dock må antalet ledamöter icke vara under tre eller över fem. Boställsstyrelse väljer inom sig

för varje är ordförande och, där så finnes påkallat, vice ordförande.

Pastorats boställsförvaltning skall stå under uppsikt av boställsnämnd och stiftsnämnd.

Boställsnämnd skall bestå av tre i orten boende, i lantbruks- och därmed sammanhängande

affärsförhållanden kunniga män. Två ledamöter jämte lika antal ersättare utses för tre år åt

gången, den ene, tillika ordförande, av länsstyrelsen samt den andre av stiftsnämnden. Så-
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som tredje ledamot i boställsnämnden inträder en av dem, vilka till ett antal av en för varje

till tjänstgöringsområdet hörande pastorat jämte ersättare skola pastoratsvis. likaledes för

tre är, utses för tjänstgöring i boställsnämnden. Enligt stadgandena i 60 & av ecklesiastik

boställsordning skola de i Göteborgs kyrkliga samfällighet ingående församlingarna i nu

ifrågavarande avseende anses utgöra ett pastorat.

l varje stift skall finnas en stiftsnämnd, bestående av fem ledamöter. Tre ledamöter jämte

ersättare utses för tre år åt gången av Konungen. Två ledamöter jämte ersättare väljas av

domkapitlet, likaledes för tre år åt gången. Av sistnämnda ledamöter skall en vara juridiskt

bildad och tjänstgöra såsom sekreterare hos nämnden. Bland ledamöterna utser Konungen

ordförande, medan nämnden inom sig väljer vice ordförande.

Hos stiftsnämnd skall såsom biträde åt nämnden finnas anställd en av Konungen efter förslag

av nämnden utsedd stiftsjägmästare. Konungen bestämmer, huruvida och till vilket antal

biträden åt stiftsjägmästare må av stiftsnämnden anställas.

Författningar. Ecklesiastik boställsordning av den 30 augusti l932. Lag om kyrkofond

den 30 augusti l932, Kungl. Maj:ts instruktion för stiftsnämnd och stiftsjägmästare den lö

september l932 jämte tillhörande författningar.

Litteratur: P r a w i t 2, Gunnar, Ecklesiastik boställsordning, Sthlm l944. Wi l d t e, Fri-

dolf, Prästgården i lag och byggnadstradition, Sthlm l944.

Stiftsnämnd

G: H LedamiåerB k Ersättare

'ertz, B o arald, F. ., is op, tjg. e. o. .. . . .

Hamann, &. os; led. v. 49—30/. 50. ”513553?åg;,5;g';j,fjgf'5*gfm,£ ?,;
Ordf. 49— (som led. uts. av domkapitlet).

Wigelius, Mats Al fr e d, jägmästare, Di-

rektör, f. 82; led. 1/10 32—30/9 50, v. Ordf.

32— (som led. förordnad av Kungl. Maj:t).

Wildte, Per F rid 0 l f, ]. K., Stiftssek-

reterare, f. 96; led. "*”/, 33)—30]9 50, Selar.

33— (utsedd av domkapitlet).

Mellström, Karl Gustaf (G 6 s t a) Mauritz,

kogsmästare, Simlångsdalen, f. 88; 24],

410—JW9 50 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Adlerstierna-Adelsköld, S t e n-G u s t a f

Fredrik, Godsägare, Floda, f. 06; ul/u 48—

30/9 50 (förordnad av Kungl. Maj:t).  

43—30/9 50 (utsedd av domkapitlet).

Paulson, Bror G e r h a r d, vice Stads-

arkitekt, f. 09; 11/3 49—30/9 50 (förordnad

av Kungl. Maj:t).

Blomstrand, Gustaf W i l h el m, ]. K.,

Stiftsnotarie, f. 99; ”i, 33—30/9 50 (utsedd

av domkapitlet).

Algers, K n u t, Rektor, Sätila, f. 83;

1/m 44——3"/9 50 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Lilliehöök, B e r t il Malcolm Fredrikson.

Godsägare, Långås, f. 9l; 2”V,, 40—40/9 50,

(förordnad av Kungl. Maj:t).

Stiftsjägmästare

R: 13 40 24.

Ekberg, N ils, t. 96; (33) 44.

Ledamot i boställsnämnd

jansson, johan B i r g e r, Handlande, f. 7l;

Ersättare

Larsson, l'l e l g e Alfred Waldemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; 45—5l.

Göteborgs diakonissanstalt

Bräcke, Lundby. Rt anstalten 22 23 65, föreståndaren 22 23 33, husmodern 222315.

Redan den 25 april l9l9 hade några vid ett tidigare sammanträde på initiativ av biskop

E. H. Rodhe utsedda personer konstituerat sig till en kommitté med uppgift »att söka finna

och tillvarataga de möjligheter och medel, som kunde vara att tillgå och som vore nödvändiga

för grundandet av en diakonissanstalt i Göteborg». Följande år stiftades Göteborgs diakoniss—

sällskap, stadgar antogos och styrelse tillsattes för att handhava sällskapets angelägenheter.

Göteborgs diakonissällskap har till ändamål »att genom dess i Göteborg inrättade diakoniss-

anstalt och till denna anstalt anslutna inrättningar till församlingens tjänst för sjukas, nödli-

dandes eller eljest hjälpbehövandes vård fostra och utbilda därtill lämpliga kvinnor av evan-
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gelisk-luthersk bekännelse». Sällskapets styrelse, som skall bestå av minst sju personer,

kompletterar sig själv. Revisorer väljas av sällskapet vid dess ordinarie årssammankomst.

En revisor utses dessutom av domkapitlet. Diakonissanstaltens förståndare utses av sällskapets

styrelse, men dess beslut härom skall underställas domkapitlet i Göteborg för fastställelse.

Göteborgs diakonissanstalt öppnades den 27 februari l923 vid Örgrytevägen. År l927flyttades

den till en större villabyggnad i Bräcke, Lundby, som donerats av arvingarna efter grosshandlan-

de och fru Carl Leffler. lnom diakonissanstalten är inrymt ett mindre sjukhem för obotligt sjuka.

Styrelse Olsson, Hja l ma r Agaton, Handlande,

Giertz, Bo Harald F K- Biskop tig 8- 0 siååiåecli—ål1.1.3???an ] !(
l'lovpredikant, f. 05; led.49—, Ordf. 49— Advokiit ; 85' 47_ * ' "

Hultin, Sven, Tekn. D., Professor, f. 89; , . , '

led. 3l— v. Ordf. 43—. Revisorer

Lindegren, Carl W1 l h elm joel, GrOSS- Nordelöf, lva r Oskar Konstantin, Aukt.

handlare, f. 66; 20— revisor, f. l0; 48— (utsedd av domkapitlet).

Bogren, ] 0 h a n Aron, Prost, f. 73; 20—. Darell,]ohanEdvin, Komminister, f.;8540—.

Nordblom, ] u di t h Martina, Fru, Land- Lampers, S v e n Eskil, ]. K., Assessor,

vetter,f. 80; 20— f. 04;42—. ., ,

Hellman, AxelGunnar, F. K., Kyrkoherde, _ Forestandare

Uddevalla, £ 88; led. 25—, Sekr. 37—. Bergelmd, John Henry Alvar. Pastor.

Ahlberg, K a rl August, Prost, f. 75; 27—. f— 10; 49

Block, Anna Karolina E l i s a b e t, Bis-

kopinna. f. 78; 30—

Husmoder

_ Back, M a r g a r e t a, Diakonissa, f. 92; 45.

Wedlin, Ka r i n, Fru, f. 93; 42—. Dessutom 80 diakonissor, l4 provsystrar,

Janson, R 0 b e r t, Prost, f. 74; 43—. fyra elever och en vaktmästare.

Göteborgs stifts diakoniråd

Göteborgs stifts diakoniråd började sin verksamhet är l923 och har till uppgift att inom stif-

tets församlingar, i samarbete med deras prästerskap verka för en rikare utveckling av den kyrk-

liga diakonien, särskilt bland fattiga, sjuka och förkomna samt stå till tjänst vid ungdomsvården.

Diakonirådet består av stiftets biskop såsom ordförande samt sex av inom stiftet boende

prästmän. Ledamöterna jämte lika många suppleanter samt två revisorer med suppleanter

för dem utses av stiftets prästerskap vid dess ordinarie prästmöte för tiden t. o. m. det år, då

nästa prästmöte hålles.

Stadgar antagna av Göteborgs prästsällskap den l3 september l922.

Ordförande Block, Anders Benjamin T. L. 0. F. K.

Giertz,Bol'larald, F. K. Biskop, tjg e. o. Kyrkoherde, f. 89; 39—5l.

 

l'lovpredikant, f. 05;'(självskrivenled.)49—. Ysander, Bengt D a n i el, Kyrkoherde,

Ledamöter Kungsbacka, f. 90; 39—5l. _

Janson, R 0 b e r t, Prost, (_ 74; led. 113—51, Bengtsson, A n d e r s Peter, Kommimster.

:) Ordf. 45—. Halmstad, f. 95; 39—5l.

 
Bogren, ] 0 h a n Aron, Prost, f. 73; 39—5l.

Cervin, l'l j a l m a r, Kyrkoherde, Årstad,

f. 90;'39—5l.

Hellnian, AxelGunnar, F. K. ,Kyrkoherde,

Uddevalla, f. 88; 46—5l.

Hellström, Johan A r vi d Constantin,

Kyrkoherde. Öckerö, f. 96; 46—5l.

Bergelind, john H e n ry Alvar, Pastor,

Föreståndare f. diakonissanst., f. l0; led.

46—5l, Sefer. o. kassaf. 50—.

Suppleanter

Cullberg, Carl 0 s c a r Daniel, Kontrakts-

prost, f. 87; 39—5l .  

Josefsson, l-larry Fritiof August, Kom-

minister, Hyssna, f. 09; 4 5l.

Nordblom, Ernst Erik Vilhelm, Kyrkoad-

junkt, f.l3; 46—5l.

Revisorer

Carlson, H e n r i k Edvard, Kyrkoherde,

f. 93; 39—.

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kyrkoherde,

tjg. e. o. l'lovpredikant, f. 98; 46—.

Suppleant

Törnqvist, C a r l jonatan, Komminister, f.92.
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Göteborgs kyrkliga kommun

Allmän historik och församlingsindelning, församlingsstyrelse och

tillsättning av prästerliga tjänster

Alltifrån de första åren av Göteborgs tillvaro funnos inom staden dels en svensk försam-

ling, föregångare till den nuvarande Domkyrkoförsamlingen eller Gustavi Domkyrkoför-

samling, dels en tysk, benämnd Christinas församling. Dessa församlingar omfattade emel-

lertid icke bestämda stadsområden, utan envar av stadens invånare kunde utan hänsyn till

bostad låta kyrkoskriva sig efter eget val inom den ena eller andra församlingen.

Utom dessa båda huvudförsamlingar funnos redan tidigt Kronohospitalsförsamlingen,

Garnisons- eller Kronhusförsamlingen samt Ny-Elfsborgs slottsförsamling, och år l726 till-

kom Fattighusförsamlingen. Av dessa hörde Kronohospitalsförsamlingen först till Örgryte

församling, vilken i sin tur en tid var annex till Domkyrkoförsamlingen, men förenades år

l7l2 såsom självständig församling med staden ehuru belägen ä landsbygden men å jord,

som donerats till Göteborgs stad. Garnisonsförsamlingen, där intill l873 även civila personer

kunde låta kyrkoskriva sig, höll till en början gudstjänst gemensamt med Gustavi församling

men erhöll år l675 egen gudstjänstlokal i Gymnastikhuset och därefter är l680 i Kronhuset,

tills regementet är l895 förlades till Kviberg, då församlingen där erhöll särskild gudstjänst-

lokal. Ny-Elfsborgs slottsförsamling (straffångelset) förlades år l868 från Göteborgs stad

till landet och överfördes i samband därmed till Lundby församling.

Denna församlingsindelning, som enligt vad redan ovan framhållits icke var av territoriell

natur, ägde bestånd ända till år l883, då Göteborg fick sin första territoriella församlings-

indelning. Carl Johans församling, varav en del Majorna, redan tidigare blivit ordnad som

stadsdel, lades visserligen genom kungl. brev den l februari l867 fr. o. m. l868 års in-

gång under stadens jurisdiktion. men förblev i kyrkligt hänseende fortfarande skild från

staden. Nya Varvet (f. d. Kungl. Flottans garnisonsförsamling) överflyttades samma år

från Göteborgs stad till landet. Jämlikt kungl. brev den 5 maj l876 skulle Nya Varvet,

som enligt jordeboken för Askims härad omfattar 7l/240 mtl Skår eller Påvelund förr till-

hörande Västra Frölunda socken, samt lägenheterna Kronovarvet, som förut tillhört Örgryte

socken av SäVedals härad, utgöra en särskild församling och kommun (jfr nedan samt histo-

riken över Carl johans församling).

Den territoriella församlingsindelning, som Göteborg erhöll genom kungl. förordningen

den 5 maj l882, trädde i kraft den l maj l883. l denna förordning stadgades, att Göte-

borgs stad med Carl Johans församling och de lägenheter, som genom kungl. breven den

l februari l867 och den 3 mars l882 blivit med staden förenade, skulle utgöra sex terri-

toriella församlingar nämligen Gustavi eller Domkyrko, Kristine, Gamlestads, Haga, Mast—

huggs och Carl johans församlingar. Kronohospitalsförsamlingen och Fattighusförsamlingen

upplöstes, och av de forna icke territoriella församlingarna bibehöllos endast Garnisons-

församlingen och Tyska församlingen, vilkas medlemmar befriades från skyldigheten att

tillhöra territoriell församling. Den l oktober l895 bildade Kungl. Andra Göta artilleri-

regemente särskild församling, men blev detta regemente l898 förlagt från Göteborg till

Jönköping. Den kvarvarande Garnisonsförsamlingen, som genom kungl. brev _den ll mars

l927 fråntogs förenämnda privilegium, upphörde fr. o. m. den l maj samma år. Enligt

kungl. brev den 23 maj l930 är fr. o. m. I januari l93l hela Nya Varvets socken inför-

livad med Göteborgs stad och i ecklesiastikt hänseende tillagd Carl Johans församling.

Jämlikt kungl. brev den 3 mars l905 är fr. o. rn. l906 års ingång Lundby kommuns  
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hela område i administrativt, kommunalt och judiciellt hänseende införlivat med Göteborgs

stad, till vars folkskolestyrelse även förlagts Lundby folkskoleväsende, och enl. kungl. brev

den l8 mars l932 tillhör jämväl Lundby församling fr. o. m. ingången av år l935 den kyrk-

liga samfälligheten i Göteborg.

Örgryte kommun, varifrån åtskilliga delar redan tidigare avsöndrats och införlivats med

staden, vilka områden i kyrkligt hänseende tillagts angränsande stadsförsamlingar (se härom

under de särskilda församlingarna) blev slutligen genom kungl. brev den l9 augusti l92l

med därinom belägna tre municipalsamhällen, Gårda, Lunden och Krokslätt,i administrativt,

kommunalt och judiciellt hänseende införlivad med Göteborgs stad, varvid dock folkskole-

väsendet inom det införlivade området avskildes från den kyrkliga kommunen och förlades

under stadsfullmäktige och stadens allmänna folkskolestyrelses förvaltning i enlighet med de

i sådant avseende för staden gällande stadganden, men skulle i fråga om de ecklesiastika

förhållandena tills vidare ingen annan ändring äga rum. Från och med den l januari l939

tillhör emellertid Örgryte församling Göteborgs kyrkliga samfällighet på grund av över-

gångsbestämmelserna till lagen den lZ juni l93l angående kyrkofullmäktige och kyrko—

nämnd i Göteborg, vari stadgades, att Örgryte församling intill utgången av l938 ej skulle

ingå i Göteborgs kyrkliga samfällighet, därest ej Kungl. Maj:t efter framställning av försam-

lingen annorlunda förordnade.

Genom kungl. brev den 27 april l906 fastställdes ny församlingsindelning för staden att

gälla fr. o. m. ingången av år l908. Denna indelning, enligt vilken staden skulle omfatta

nio territoriella församlingar (utom Lundby och Örgryte), gäller i huvudsak fortfarande dock

med den ändringen, att förutvarande Vasa församling jämlikt kungl. brev den 8 juni l928

fr. o. m. l januari l929 uppdelats i två, nämligen Vasa och Johannebergs församlingar, samt

att Lundby församling, såsom ovan nämnts, fr. o. m. år l935 och Örgryte församling fr. o. m.

är l939 införlivats med den kyrkliga samfälligheten. Efter därom av domkapitlet l938 gjord

framställning har efter verkställd utredning Kungl. Maj:t den 23 januari l948 fastställt ny

församlingsindelning för Göteborg att träda i kraft å dag, som Kungl. Maj:t framdeles be-

stämmer. Beträffande de olika församlingarnas nuvarande storlek och gränser hänvisas till

redogörelserna för de särskilda församlingarna.

Vården av de kyrkliga angelägenheterna var redan inom de äldsta församlingarna föremål

för en viss självstyrelse, i det varje församling ägde rätt att utse kyrkoråd och föreståndare.

Senare omnämnes i Kristine kyrkas privilegier föreståndare och sex kyrkans äldste, »så de

kallas, de där hava kyrkans inkomster om händer och även annorlunda veta besked, huru

de till kyrkans och församlingens bästa skola användas». Den »gemene hopens» befogenhet

att deltaga i församlingsstyrelsen synes dock ha sträckt sig utöver rätten att välja dylika

förtroendemän, ty ehuru l6l9 års stadga om städernas administration icke meddelar några

föreskrifter om socken- eller kyrkostämma, erkännes i l650 och 1675 års prästprivilegier

församlingens rätt att under kyrkoherdens ordförandeskap vid allmän stämma besluta om

kyrkliga angelägenheter. För att därvid fattade beslut skulle vinna laga kraft, erfordrades

emellertid magistratens bifall, och då dessutom kyrkoråden och föreståndarne skulle avgiva

årsredovisning inför magistraten, kom denna att utöva en viktig verksamhet även som kyrk-

ligt organ. Detta församlingsstyrelsens beroende av den borgerliga myndigheten upphörde

icke förrän år 1845, då vad som i kyrkligt avseende förut tillhört magistratens befogenhet

överflyttades till domkyrkorådet. Det för denna institution utfärdade reglementet fortfor

sedan att tillämpas långt efter det l862 års kyrkostämmoförordning meddelat föreskrifter

om församlingarnas självstyrelse, och först l900 avgjordes på grund av besvär, att ifrågavarande

reglemente skulle hava upphört att gälla i och med att kyrkostämmoförordningen trätt i kraft.

3!
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Kyrkostämmornas och kyrkorådens befogenhet i Göteborg var emellertid då redan inskränkt

genom kungl. förordningen den 5 maj l882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i

Göteborg, enligt vilken stadens samtliga territoriella församlingar i ekonomiskt hänseende

skulle utgöra en enhet. l862 års kyrkostämmoförordning och l882 års förordning angående

kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg hava fr. o. m. l932 års ingång ersatts av lagen

den 6 juni l930 om församlingsstyrelse samt lagen den lZ juni l93l angående kyrkofull-

mäktige och kyrkonämnd i Göteborg. Enligt sistnämnda lag skola samtliga stadens terri-

toriella församlingar fortfarande utgöra en ekonomisk enhet och för sådant ändamål bilda

en s. k. kyrklig samfällighet (se vidare under kyrkofullmäktige, kyrkonämnden och kyrko-

gårdsstyrelsen).

De kyrkliga angelägenheter, beträffande vilka beslutanderätt icke tillkommer den kyrkliga

samfällighetens kyrkofullmäktige, skola handläggas å kyrkostämma med vederbörande för-

samling samt avse huvudsakligen åtgärder till främjande av församlingsvården, val av leda-

möter i kyrkoråd, tillsättande och avskedande av organister, kyrkosångare och klockare samt

införande och avskaffande av församlingskyrkofullmäktige och bestämmande av dessas antal.

Ordförande och vice ordförande i kyrkostämman utses å kyrkostämma för en tid av fyra

kalenderår bland de röstberättigade, som äro boende inom församlingen och uppnått 25 års

ålder. De ärenden, som företagas till avgörande av kyrkostämma, skola förut vara beredda

av kyrkorådet eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Om församling beslutar

tillsättande av kyrkofullmäktige skola dessa kyrkofullmäktige handlägga vissa av de frå-

gor, som eljest tillkomma kyrkostämman; och skola i sådant fall kyrkofullmäktiges ordförande

och vice ordförande fungera jämväl såsom ordförande och vice ordförande i församlingens

kyrkostämma.

Kyrkorådet, i vilket kyrkoherden är självskriven ordförande, tillkommer, förutom bere-

dandet av ärenden till kyrkostämma, huvudsakligen att vaka över efterlevnaden av gällande

författningar rörande religionen och sedernas vård, tillsätta och avskeda andra kyrkobetjänte

än organister, kyrkosångare och klockare, omhänderhava de medel, som av samfällighetens

kyrkofullmäktige ställas till kyrkorådets förfogande för bestridande av församlingens utgifter,

och i övrigt verkställa de åtgärder rörande vilka sådant uppdrag lämnats kyrkorådet av sam-

fällighetens kyrkofullmäktige eller kyrkonämnden, samt att i allmänhet ombesörja kyrkans

angelägenheter. Kyrkorådet uppbär även församlingens tillfälliga inkomster samt avlämnat

före den 15 februari till kyrkonämnden redovisning för de medel, kyrkorådet under näst—

föregående kalenderår omhänderhaft ävensom före den l5 september förslag till församlingens

utgifts- och inkomststat för följande år.

Kyrkorådets ledamöter utses av församlingen å kyrkostämma eller, om församlingskyrko-

fullmäktige tillsatts, av dessa för en tid av fyra kalenderår. Antalet må, ordföranden inberäk-

nat, icke understiga fem och icke överstiga elva. Kyrkovärdar väljas av kyrkorådet bland

dess medlemmar för den tid, de blivit invalda i rådet.

Tillsättningen av prästerliga tjänster inom Göteborgs församlingar (utom Lundby och

Örgryte) är av ålder förenad med privilegier. Ledig befattning kunde före l92l sökas av

prästmän från hela riket, varvid likväl särskilda lärdomsmeriter voro föreskrivna för att sö-

kande skulle kunna komma ifråga för kyrkoherdebefattning. Församlingen ägde därjämte

rätt att kalla en eller flera, och sedan samtliga fått avlägga prov, företogos val, varefter den, som

därvid erhållit de flesta rösterna, utnämndes av Konungen resp. erhöll fullmakt av dom-

kapitlet, beroende på om valet avsåg befattning som kyrkoherde eller som komminister.

Sedan genom kungl. kungörelse den lO december l920 -—— numera ersatt av kungl. kungö—
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relsen den 7 december l934 -— gemensamma bestämmelser utfärdats för rikets samtliga

privilegierade församlingar, har emellertid såväl kravet på särskilda lärdomsmeriter som

rätten att söka ledig kyrkoherdebefattning bortfallit. Församlingen äger i stället att till dylik

befattning kalla prästmän från hela riket och av de tre, som efter företaget val uppsättas på

förslag, utnämner Konungen en. Komministertjänst sökes som förut, varefter domkapitlet upp»

sätter tre sökande på förslag. Församlingen äger rätt att kalla fjärde provpredikant, och sedan

val företagits, utfärdar domkapitlet fullmakt för den, som därvid kommit i främsta rummet.

Rösträtt vid prästval tillkommer envar, som inom församlingen äger att deltaga i kyrko-

stämmans överläggningar och beslut. Varje röstande äger en röst, och rösträtt får utövas

av den, som personligen infinner sig vid valtillfället.

I samtliga territoriella församlingar äro för diakoniverksamheten anställda diakonissor.

Den första började år l889 sin verksamhet i Gamlestads församling, och numera tjänstgöra

23 inom församlingsvårdcn, varjämte fyra tjänstgöra på Göteborgs sjukhem. En manlig diakon

är anställd på Vasa sjukhus. Till en början var anslag till diakoniverksamheten upptaget på

fattigvårdsstyrelsens stat, men fr. 0. m. l920 bestridas kostnaderna för församlingsdiako-

nissornas verksamhet av den kyrkliga institutionen.

Själavården vid stadens under sjukhusdirektionen lydande sjukhus samt vårdhemmet

Fjällbo ombesörjes av präster, som förordnas av den borgerliga kommunen. Sålunda utses

av sjukhusdirektionen predikanter vid stadens sjukhus och av fattigvårdsstyrelsen en predi-

kant vid vårdhemmet Fjällbo. Till dessa befattningshavare utgå endast arvoden.

' Författningar m. m. Kungl. brev den 5_ maj l882 angående indelning av Göteborgs stad

i territoriella församlingar saint lönereglering för prästerskapet därstädes. _Kungl. brev den

_27 april l906 angående ändring i staden Göteborgs indelning i territoriella örsamlingar

jämte kungl. brev den l_3 september l907 angående vissa övergångsbestämmelseri anledning

av den _nyaIförsamlingsmdelningen. Kungl. brev den 8 juni Al928 angående delning ay Vasa

församling i Göteborg. Lag den 9 december l9ll) angående tillsättning av prästerliga tjänster

med senare ändringar. Kungl. stadga den 9 december l9ll) angående prästval. Kungl.

kungörelse den lO december l920 angående särskild ordning vid tillsättning av Vissa präster-

liga tjänster. Lag den 7 december l934 om tillsättning av prästerliga tjänster. Kungl. Maj:ts

stadga den 7 december. l93_4 om prästvah Kungl. Maptskungörelse den 7 december l934

om särskild ordning Vid tillsättning av Vissa prästerliga tjänster. Lag den 6 juni l930 om

församlingsstyrelse, lag den 6 juni l93Q om införande av lagen om församlingsstyrelse, kom-

munal vallag den 6 juni 930, lag den 6 juni l930 om proportionellt valsätt Vid val inom lands-

ting m. m. Lagden lZ juni l93l angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg.

Lag den Zl april l933 om ändrad lydelse av 2 å i lagen angående kyrkofullmäktige och kyrko-

nämnd i Göteborg. Lag den 29 juni l946 om ändrad lydelse av l och B åå i lagen angående

kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg. Lag den 30 augusti l932 med senare vidtagna

ändringar angående ecklesiastik boställsordning.

Litteratur: Göteborgs jubileumspublikationer. del XX, En översikt vid

trehundraårsjubileet l923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt

viktigaste näringsgrenar, Gbg l923, särskilt artikeln »Kyrkliga och religiösa förhållanden»

av C. H. Th ö l é n. Förenämnda skriftserie, del Vill, Göteborgs befästningar och garni-

son, av V. Lj u n g b e r g, Gbg l924. P e h r s s 0 n, Per, Majornas kyrkokrönika, Sthlm

l926. Författningar och stadganden rörande den kyrkliga institutionen i Göteborg, Gbg

l9l3. Wette rbe rg. G., Handbok i kyrkolagfarenhet, Lund l933 och l944. Se även

litteraturförteckningen under Göteborgs stift.

Kyrkofullmäktige

lämlikt lagen den lZ juni l93l angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg

bildade samtliga stadens territoriella församlingar utom Lundby och Örgryte för vården

av sina ekonomiska angelägenheter en s. k. kyrklig samfällighet. Enligt kungl. brev den l8
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mars l932 tillhör Lundby församling samfälligheten fr. o. m. l935 och fr. o. m. l939 tillhör

även Örgryte församling densamma på grund av övergångsbestämmelserna till nyssnämnda

lagen den lZ juni l93l. Såsom församlingarnas gemensamma angelägenheter behandlas

frågor om prästerskapets och kyrkobetjäntes löneförmåner, kyrkomedels användande, hus-

hållning med och vård om kyrkans egendom, byggnad och underhåll av kyrka, församlings-

hus och boställen för prästerskapet, avgifter till kyrka jämte dithörande anstalter, anskaffande

och ordnande av begravningsplatser samt avgifter för gravplatser rn. m.

Församlingarnas beslutanderätt i dessa ärenden utövas genom samfällighetens kyrkofull-

mäktige, som till ett antal av sextio väljas för en tid av fyra kalenderår. lntill utgången av

år l934 kvarstodo dock de kyrkofullmäktige, som utsågos år l930, så att fullmäktiges antal

utgjorde blott femtio. Val av kyrkofullmäktige förrättas efter proportionell metod av de å

kyrkostämma röstberättigade inför magistraten före november månads utgång året närmast

före den period, valet avser. Avgår ledamot under den för honom bestämda tjänstgörings—

tiden, verkställes av magistraten ny röstsammanräkning för utseende av hans efterträdare,

vilken tjänstgör under den tid, som för den avgångne återstått.

Antalet fullmäktige från de olika församlingarna bestämmas så, att sedan varje församling ut-

sett en fullmäktig, de återstående platserna fördelas i förhållande till församlingarnas folkmängd.

Kyrkofullmäktige välja årligen inom sig ordförande och vice ordförande för nästkommande

kalenderår. Vid kyrkofullmäktiges första sammanträde varje år utses en valkommitté, vari

ordet föres av kyrkofullmäktiges ordförande och vars ledamöter väljas bland fullmäktige,

en från var och en av stadens territoriella församlingar. Valkommittén åligger att avgiva

förslag till alla på kyrkofullmäktige ankommande val, som ej omedelbart företagas.

Kyrkofullmäktige sammanträda på ordförandens kallelse eller då så av vissa därtill be-

fogade myndigheter begäres, så ock när de flesta fullmäktige sådant äska. Vid sammanträ-

dena äga kyrkonämndens ordförande samt två av kyrkoherdarna i församlingarna, vilka

utses av domkapitlet, att vara närvarande med rätt att yttra sig och framställa förslag men

ej deltaga i besluten. Sådan rätt tillkommer jämväl ordförande i församlings kyrkoråd vid

behandling av fråga, som angår församlingen särskilt. Förhandlingarna skola vara offentliga,

såvida ej för behandlingen av någon särskild fråga annorlunda beslutas.

Ärende, som företages till avgörande av kyrkofullmäktige, skall förut vara vederbörligen '

berett av kyrkonämnden eller vederbörande församlings kyrkoråd eller kyrkogårdsstyrelscn

eller av för ärendets beredning särskilt utsedda personer. Har ärende beretts annorledes

än av kyrkonämnden, skall nämnden lämnas tillfälle att avgiva yttrande däröver. Beslut av

kyrkofullmäktige fattas genom acklamation, där ej omröstning begäres. Omröstning sker utom

vid val öppet. För beslutförhet erfordras, att flera än hälften av kyrkofullmäktige äro tillstädes.

För granskning av kyrkonämndens räkenskaper och förvaltning samt kyrkorådens och

kyrkogårdsstyrelsens förvaltning av donationsfonder utse kyrkofullmäktige årligen två eller

flera (för år l950 fem) revisorer och lika många suppleanter. De revisorer, som utsetts ett

visst år, granska nästföljande års räkenskaper och förvaltning. Revisionsberättelsen skall

avlämnas till kyrkofullmäktiges ordförande senast den l5 april året efter det, som gransk-

ningen avsett.

Protokollsföring och expedition ombesörjes av kyrkofullmäktiges sekreterare, vilken an-

tages på sätt fullmäktige besluta.

Författningar m. m. Lag den 6 juni l930 om församlingsstyrelse. Lag den lZ juni l93l

angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg. Lag den Zl april l933 angående

ändrad lydelse av 2 å i lagen angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg. Lag den

29 juni l946 om ändrad lydelse av l och B åå i lagen angående kyrkofullmäktige och kyrko-
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nämnd i Göteborg. Kungl. brev den l8 mars l932 angående Lundby församlings införlivande

med Göteborg i ecklesiastikt avseende. Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Göteborg. an-

tagen den 7 december l932. Kyrkofullmäktiges i Göteborg handlingar l883—.

Kyrkofullmälttige valda för tiden t. o. m. är 1950

Ordförande

Sjögren, Folke Olof Waldemar, ]. K.,

Advokat (se nedan Domkyrko församl.),

led. 43, Ordf. 47—.

Vice ordförande

Hagnell, A x e l Linus, Överlärare (se nedan

Örgryte församl.), led. 27, v. Ordf. 3l——.

Domkyrko församling

Andersson, E n 0 c h Ferdinand, f. d. Over-

lärare, f. 78; 35.

Sjögren, Folke Olof Waldemar. ]. K.,

Advokat, f. 85; led. 43, Ordf. 47—.

Malmeström, E 1 i 5 Axel Christian, T. D.,

Domprost, Kontraktsprost, f. 95; 47.

Kristine församling

Been, lsaac David, T. D., Kyrkoherde,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 88: 35.

Andersson, A x el E n 0 c h Nicanor, Hand-

lande, f. 85; 43.

Rundqvist, johan Ernst, f. d. Distriktsföre-

ståndare, f. 82; 47.

Gamlestads församling

Isaksson, Wilhelm Olaus, Metallarbe-

tare, f. 90; 28.

Aggersson, Carl Artur, Chaufför, f. 07;

Brf'olåtlzdägN i l s Natanael, Komminister,

Welin,” Hilma El s a Otilia, Fru, f. 97; 39.

Johansson, B e n g t Konrad Verner, Snic-

kare, f. l5 47

Oläleon, jo h ari Severin, Maskinist, f. 86;

Gustavsson, Frans Albin, Charkuteri—

arbetare, f. 98; 47.

Ytterdalil, K a rl johan, Järnhandlare,

f. 86; 47.

Haga församling

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; 35.

Asklund, Karl F i l i p, Crosshandlare,

f. 88; 47.

Andersson, El is Hildebrand, Metallar-

betare, f. 02; 47.  

Oscar Fredriks församling

Cullberg, Carl 0 5 c a r Daniel, Kontrakts-

prost, f. 87; 22.

Nerdrum, C l a u s, Civilingenjör, f. d.

Arkivarie, f. 78; 35.

Christiansson, B e r t il Joar, Kontrollant,

f. Gl; 40.

Dahlén, Einar, Fridolf, T. K., Läma

verksadjunkt, f. 96; 47.

Johansson, 5 i g v a r d Gunnar, Chaufför,

f. 08; 47.

Carl Johans församling

Carlson, l'l e n r i k Edvard, Kyrkoherde,

f. 93; 22.

Jansson, 0 5 c a r Julius. Biljettförsäljare,

f. 97; 31.

P%tltersson, A I go t lsidor, Murare, f. 86;

Elfmiicilizlå-i e n r y Oskar, Metallarbetare,

Osvald, Lida o Valfrid, Avdelningschef,

f. 98; 47.

Danvik, S v e n Axel Gunnar, Fil. stud,

Journalist, f. l9; 47.

Johaåilssorå, 0 5 c a r Nathanael, Köpman,

. ; 4 .

Lindh, Erik l v a r, Metallarbetare, f. 02; 47.

Lu5rödqvist, E ste r Vilhelmina, Fru, f. 96;

Vasa församling

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Bygg-

nadsinspektor, f. 92: 27.

Blågsson, Martin E n 0 c h, Förman, f. 87;

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kyrko-

herde, tjg. e. o. l'lovpredikant, f. 98; 35.

Annedals församling

Fredriksson, V i k t o r Adolf,

inspektör. f. 92; 36.

Olsson, Hjalmar Agaton, Handlande,

f. 92; 47.

Wieselgren, Knut Peter Einar, Kyrko-

herde, f. 87; 47.

Folkskol-

 



 

486 Kyrkofullmäktige

 

Masthuggs församling

Andersson, Bror Erland Tage, Konfek-

tyrarbetare, f. 08; 43.

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

f. 86, 43.

Westerberg, Karl Axel Folke, Varvsar-

betare, f. 02; 47.

johannebergs församling

Hedlund, Anton, Förman, f. Ul; 39.

Mdrezasågn, H u g 0 lsidor, Civilingenjör,

Eklund, Uno Ragnar Emanuel, Kommi-

nister, f. 06; 47.

Berg, john l'l a r a l d, Kapten, f. 95; 47.

Olsson, 0 s k a r Herbert, Assistent h. nyk-

terhetsn., f. 03; 47

Lundby församling

Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, l—land-

lande, f. fll; 39.

Larsson, H e f g e Alfred Waldemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; 9.

Holmström,N a n n y Regina Viktoria, Fru,

f. 98; 43  

Hugin, T 0 r ste n, Overingenjör, f. 85;

Larsson, Ka rl-E r i k, Gjutare, f. 12; 47.

Synnerby, Sven Alf l'l ol g e r, Arkivarie,

f. 05' 47

Örgryte församling

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

led. 27, v. Ordf. 3 —.

Htålåtin, S v e n, Tekn. D., Professor, f. 89;

Björck, C a r l C u s t a f jonas, ]. K. Polis-

domare,f.;87 (3l) 39.

Hylander, N il 5 Oskar, Textilarbetare,

f. 82; (3l) 39.

Skoglund, Olga Victoria (T 0 r a), Fru,

f. 88; 43.

Tången, A l l r e cl, f. d. Folkskollärare, f. 8l;

johanson, C h a r l e s Georg, Vaktmästare,

f. 03; 47

Svensson, ] 0 h n Manfred, Textilarbetare,

f. 06; 47

Kärrby, T h 0 r i l d Emanuel, Kyrkoherde,

f. 87; 47

Av domkapitlet': stiftet för tiden intill utgången av år 1950 utsedda att närvara

vid kyrkofullmäktiges sammanträden

Wedlin, T h 0 r Oscar, T. l... 0. F. K., Kyra

koherde, f. 86; 47—50.

Alfabetisk förteckning över kyrkofull-

mäktige

Andersson, Carl A r t u r, Chaufför, f. 07;

39 (G).

Andersson, A x el E n 0 c h Nicanor, Hand-

lande, f. 85; 43 (K).

Andersson, Elis Hildebrand, Metallar-

betare, f. 02; 47 (H).

Andersson, Enoc h Ferdinand, f. d. Over-

lärare, f. 78: 35 (D).

Andersson, Bror Erland Ta ge, Konfek-

tyrarbetare, f. 08; 43 (M).

Andreasson, l—l u g 0 lsidor, Civilingenjör,

f. 92; 39 (j).

Asklund, Karl F1 l: p,

f. 88:47 (H).

Béen, lsaac David, T. D.

Grosshandlare,

Kyrkoherde,

tjg. e.o. Hovpredikant, f. 88; 35 (K).

Berg, john l'l a r al d, Kapten, f. 95; 47 (j).

Björck, C a r l G u s t a f jonas, ]. K, Polis-

domare, f. 87; (3l) 39 (O).  

Gellerstam, Kn ut Arvid, Kyrkoherde,

f. 95; 49—50.

Block, A n d e rs Benjamin, T. l... 0. F. K..

Kyrkoherde, f. 89; 35 (H).

Brohed, N ils Natanael,

f. Ol; 39 (G).

Christiansson, B e r ti l joar, Kontrollant,

f. Ol; 40 (0

Cullberg, Carl 0 s c a r Daniel, Kontrakts-

prost, f. 87; 22 (O F).

Dahlén, Ei n a r Fridolf, T. K. Läroverks-

adjunkt, f. 96; 47 (O F).

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel,

nadsinspektor, f 92; 27 (V).

Danvik, Sven Axel Gunnar, Fil. stud"

journalist, f. l9; 47 (C j).

Eklund, H e n r y Oskar, Metallarbetare,

f. l4; 45 (C j).

Eklund, Uno Ragnar Emanuel, Kommi-

nister, f. 06; 47 (j)

Eliasson, Martin E n 0 c h, Förman, f. 87;

43 (V).

Komminister,

Byss-
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Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

lande, f. Ol; 39 (L).

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Folkskolin-

spektör, f. 92; 36 (A).

Gustavsson, F r a n s Albin, Charknteri-

arbetare, f. 98; 47 (G).

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

27 (0) v. Ordf.

Hedlund, A n t o n, Förman, f. fll; 39 (j).

Holmström,N a n n y Regina Viktoria, Fru,

f. 98; 43 (L).

HultinLS ve n, Tekn. D., Professor f. 89;

35 (0).

Hultin, T 0 r s t e n, Overingenjör, f. 85;

47 (l..).

Hylander, N ils Oskar, Textilarbetare,

f. 82; (3l) 39 (O).

Isaksson, W i l h e l rn Olaus, Metallarbe-

tare, f. 90; 28 (G).

jansson, O 5 c a r julius. Biljettförsäljare,

f. 97; 3l (C j).

johansson, 3 e n gt Konrad Verner, Snic-

kare, f. l5; 47 G .

johanson, C_h a r 1 e s Georg, Vaktmästare,

f. 03; 47 (O).

johansson, 0 s c a r Nathanael, Köpman,

f. 91; 47 (C j).

johansson, S i g v a r d Gunnar, Chaufför,

f. 08; 47 (O F).

Carlson, H e n r i k Edvard, Kyrkoherde,

f. 93; 22 (C j).

Kärrby, T h 0 r i l d Emanuel, Kyrkoherde,

f. 87; 47 (O). -

Larsson, H e l ge Alfred Waldemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; 39 (L).

Larsson, K a r l-E ri k, Gjutare, f. lZ; 47 (L).

Lindh, Erik l var, Metallarbetare, f. 02;

47 (C j).  

Lundqvist, E s t e r Vilhelmina, Fru, f. 96;

50 (C j).

Malmeström, Elis Axel Christian, T. D.,

Domprost, Kontraktsprost, f. 95; 47 (D).

Nerdrum, C l a u s, Civilingenjör, f. d.

Arkivarie, f. 78; 35 (O F).

Olsson, H j a l ma r Agaton, Handlande,

f. 92; 47 (A).

Ohlson, jo h a n Severin, Maskinist, f. 86;

47 (G).

Olsson, Oskar Herbert, Assistent h. nyk-

terhetsn., f. 03; 47 (j).

Osvald, U d d 0 Valfrid, Avdelningschef,

f. 98; 47 (C j).

Pettersson, A I go t lsidor, Murare, f. 86;

3l (C j).

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kyrkoherde,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 98; 35 (V)

Rosengren, Herder Al b i n, Kyrkoherde,

f. 86; 43 (M).

Rundqvist, johan E rnst, f. d. Distriktsföre-

ståndare, f. 82; 47 (K).

Sjögren, Folke Olof Waldemar, ]. K.,

Advokat, f. 85; 43 (D) Ordf.

Skoglund, Olga Victoria (To ra), Fru,

f. 88; 43 (O).

Svensson, ] p b n Manfred, Textilarbetare,

f. 06; 47 (O).

Synnerby, Sven Alf H ol g e r, Arkivarie,

f. 05; 47 (l..).

Tyrén, A l f r e (1, f. d. Folkskollärare, f. 8l;

43' (O).

Welin, Hilma E l s & Otilia, Fru, f. 97; 39 (G).

Westerberg, Karl Axel Folke, Varvsar-

betare, f. 02; 47 (M).

Wieselgren, Knut Peter Eina r, Kyrko-

herde, f. 87; 47 (A).

Ytterdahl, Karl johan,

f. 86; 47 (G).

järnhandlare,

Kyrkofullmäktiges valkommitté

Sjögren, Folke Olof Waldemar, j. K.,

Advokat. f. 85; självskriven Ordf.

Malmeström, E l is Axel Christian, T. D.,

Domprost, Kontraktsprost, f. 95; 47—,

Domkyrkoförsaml.

Andersson,A x e l E n 0 c h Nicanor, Hand—

lande, f. 85: 47—, Kristine församl.

Gustavsson, F r a n s Albin, Charkuteri-

arbetare, f. 98; 50—, Gamlestads församl.

Asklund, Karl F i l i p, Grosshandlare,

f. 88; 48—, Haga församl.

Dahlén, E i n a r Fridolf, T. K., Läroverks-

adjunkt, f. 96; 48—, Oscar Fredriks församl.  

Pettersson, A l got lsidor, Murare, f. 86;

48—, Carl ]ohans församl.

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Bygg-

nadsins ektor, f. 92; 49—, Vasa församl.

lsson, fl j almar Agaton, Handlande,

f. 92; 49—, Annedals församl.

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde.

f. 86; 49—, Masthuggs församl.

Olsson, 0 s k a r Herbert, Assistent h. nyk-

terhetsn., f. 03; 50—, ]olzannebergs församl.

Holmström, N 3 n n y Regina Viktoria,

Fru, f. 98; Stl—, Lundby församl.

Hylander, N i ls Oskar, Textilarbetare,

f. 82; 50—, Örgryte församl.
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Byggnadskommitté för uppförande av kyrka i johannebergs församling

Tillsatt av kyrkofullmäktige den Zl mars l935.

Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K., Nilsson, Malte Wiktor, Förstemgeniör,

Kyrkoherde, f. 86; Ordf. f. 83.

Dahlgren, T ), o r 5 t e n Emanuel, Bygg- Holm, ] u li n 5, f. d. Överförmyndare, f. 80.

nadsinspektor, f. 92. Brodén, G u n n a r, f. d. Bankkassör, f. 86.

Hultin, S v e n, Tekn. D., Professor, f. 89. En vakant.

Av kyrkofullmäktige utsedda revisorer

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94; Suppleanter

39_' Nilsson, Karl Vilgot, Studieinstruktör,

Larsson, l'l e l g e Alfred Waldemar, Kon- f. 08; 44——.

torsskrivare, f. 98; 4l—. Anderfelt, A n s e l m Harald Benjamin,

Kamrerare, f. 86; 45—

Hansson, Ture Valdemar, Kommunal- Olsson, Harald Fritiof, Kamrer, f. 9l;

arbetare, f. 95; 44—.

Linderås, Elof Arnold Vilgot, Assu- Kristenson,5venAlfred, Kontorsskrivare,

 
ranstjänsteman, f. 06; 48——. f. 03;

Abrahamson, johan 0 s e a r Konstantin, Edqvist, K arl-E r ik. Förste kammarskri-

Målare, f. 89; 48——. vare, f. lZ; 48—.

Kyrkofullmäktiges tjänstemän

Sekreterare Vaktmästare

Arnström, Georg A r t u r, ]. K., Assessor, Henning, A x e l, Förste vaktmästare h.

f. 04; 49. stadskollegiet, f. 89; lö.

Kyrkonämnden

Kyrkonämnden är den kyrkliga samfällighetens kyrkoråd. l sådan egenskap har kyrko-

nämnden att vårda samfällighetens egendom och handhava dess medel samt även i övrigt

ombesörja samfällighetens angelägenheter. Sålunda tillkommer nämnden att ombesörja

verkställighet av kyrkofullmäktiges beslut, i den mån verkställigheten ei uppdragits åt särskild

styrelse eller nämnd eller särskilt utsedda personer. Nämnden äger dock uppdraga verk-

ställandet av beslut, som rör viss församling, åt församlingens kyrkoråd. Vidare skall nämn—

den hava överinseendet över för särskilda förvaltnings- eller verkställighetsbestyr utsedda

styrelser, nämnder eller personers förvaltning, till kyrkofullmäktige göra de framställningar

eller förslag, som av omständigheterna påkallas, verkställa beredning av ärenden, som skola

förekomma till behandling hos kyrkofullmäktige, i alla frågor, som angä samfällighetens .

egendom eller eljest dess rätt, bevaka och utföra dess talan samt avgiva infordrade betänkan—

den i samfällighetens angelägenheter. Slutligen åligger det kyrkonämnden att med ledning

av de av de särskilda församlingarnas kyrkoråd och Kristine församlingars gemensamma

nämnd samt kyrkogårdsstyrelsen avgivna specialförslag årligen före den l oktober upp-

rätta och till kyrkofullmäktiges ordförande avlämna förslag till samfällighetens utgifts- och

inkomststat för det nästföljande kalenderåret. Förslaget skall av kyrkofullmäktige granskas

och fastställas före oktober månads utgång.

Kyrkofullmäktige välja till ledamöter i kyrkonämnden för fyra år för en var av de särskilda

församlingarna en av ledamöterna i församlingens kyrkoråd samt utse dessutom likaledes

för fyra år en suppleant för varje församling bland församlingens å kyrkostämma röstbe-
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rättigade medlemmar, som äro boende inom församlingen och uppnått 25 års ålder. Bland

kyrkonämndens ordinarie ledamöter utse kyrkofullmäktige för varje år en räkenskapsförare,

som tillika är nämndens kassaförvaltare. Nuvarande ledamöter och suppleanter hava utsetts

för tiden l948—5l . Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av domkapitlet bland

församlingarnas kyrkoherdar eller andra inom församlingarna tjänstgörande pråstmän.

Nämnden antager sekreterare med tjänstgöringsskyldighet enligt nämndens bestämmelser.

Kyrkonämnden sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta han finner det nödigt eller då

minst halva antalet ledamöter för uppgivet ärende gör framställning därom. Ärende må icke

handläggas, såvida icke flera än hälften av ledamöterna, ordföranden inberäknad, äro tillstädes.

För medelsförvaltningen äro nämndens ledamöter gemensamt ansvariga, dock att räken—

skapsföraren är ensam ansvarig för den egentliga kassarörelsen. Räkenskapsföraren skall

föra räkenskaper över kyrkornas tillhörigheter samt samfällighetens inkomster och utgifter.

Räkenskaperna avslutas med kalenderår och granskas av de av kyrkofullmäktige utsedda

revisorerna, till vilka de skola avlämnas senast den l mars påföljande år.

Författningar m. m. Lag den 6 juni l930 om församlingsstyrelse. Lag den lZ juni l93l

angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg.

Ordförande

Cullberg, Carl 0 s e a r Daniel, Kontrakts-

prost, f. 87; Ordf. 35—50 (utsedd av dom-

kapitlet).

Vice ordförande

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kyrko-

herde, tjg. e.o. Hovpredikant, f. 98; 47—50,

(utsedd av domkapitlet).

Ovriga ledamöter

Andersson, E n 0 c h Ferdinand, f. d. Over-

lärare, f. 78; 44—5l, Domkyrkoförsaml.

Andersson, Axel Enoch Nicanor, Hand-

lande, f. 85; 48—5l, Kristine församl.

Andersson, Carl A r t u r, Chaufför, f. 07;

48——5l , Gamlestads församl. '

Gran, C a rl Emil, l'landlande, f. 79;

44—-5l, Haga församl.

Nerdrum, C l a U 5, Civilingenjör, f. d. Arki-

varie, f. 78; 37—5l , Oscar Fredriks församl.

jansson, johan Bi rge r, Handlande, f. 7l ; led.

2l—=5l , Ordf. 2l—3l , Carlfolransförsaml.

Bengtsson, C a r l Henrik, Kontorschef,

f. 85; 32—5l. Vasa församl.

Olsson, Hjalmar Agaton, Handlande,

f. 92; led. 48—5l , Räkenskapsförare o.

kassaförvaltare 48—, Annedals församl.

Andersson, Bror Erland Tage, Konfektyr-

arbetare, f. 08; 44—5l , Masthuggs församl.

Hedlund, A n t o n, Förman, f. fll; 33—5l,

]ohannebergs församl._

ultin, T 0 r s t e n, Overingenjör, f. 85;

36—5l, Lundby församl.

Hylander, N i l 3 Oskar, Textilarbetare,

f. 82; 40—5l, Örgryte församl.  

Suppleanter

Sjögren, F 0 i k e Olof Waldemar, ]. K.,

Advokat, f. 85; 44—5l , Domkyrka församl.

Rundqvist, johan F. rn s t, f. d. Distriktsföre-

ståndare, f. 82; 4l—5l, Kristine församl.

johansson, B e n g t Konrad Verner, Snicka-

re, f. l5; 48—5l , Gamlestads församl.

Asklund, Karl F i l i p, Grosshandlare,

f. 88; 44—5l , Haga församl.

johansson, S i g v a r d Gunnar, Chaufför,

f. 08; 47—5l, Oscar Fredriks församl.

Levin, O sea r, Föreståndare f. stadens

hövåg, f. 77; 3l—5l, Carl folrans församl.

Dahlgren, h 0 r s t e n Emanuel, Bygg-

nadsinspektor, f. 92; 40—5l, Vasa församl.

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Folkskolin-

spektör, f. 92; 48—5l , Annedals församl.

sterholm, S v e n August, Kyrkokassör,

f. 83; 28—5l, Masthuggs församl.

Karlson, Karl T a g e, Köpman, f. 88; 3l—

5l , ]olzannebergs församl.

Geyer, H å k a n Rudolf, Tjänsteman, f. l4;

47—5l, Lundby församl.

Hagnell, A x el Linus, Overlärare, f. 89;

28—5l, Örgryte församl.

Sekreterare

Hammar, C n d m u n d johan, j K.,

f. d. Rådman, f. 77; Zl.

Bitröde åt kassaförvaltaren

Steier, Elof Magnus, f. d. Kamrerare,

f. 82; 06.

Vaktmästare

Henning, Axel, Förste

stadskollegiet, f. 89; l6.

vaktmästare h.

 



490 Gustavi Domkyrkoförsamling

 

Territoriella församlingar

Gustavi Domkyrkoförsamling

Pastorsexpedition Kyrkogatan 28. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 930—113!)

samt fredagar kl. 19—19,30. ]uni, juli och augusti ingen expedition onsdagar och lördagar.

Rt 13 04 79, klockareexpedition 10 54 79.

Är l6l9 bildades i Göteborg en svensk församling, vars förste kyrkoherde blev den från

Skövde förflyttade magister Fhrygius. Denne utnämndes följande år till superintendent

men förenade liksom sina närmaste efterträdare med detta ämbete kyrkoherdebefattningen,

och först då den fjärde superintendenten år l665 upphöjdes till biskop, tillsattes i för-

samlingen en domprost. Till församlingen hörde vid denna tid som annex Örgryte, som

dock är l7l2 avskildes till ett självständigt pastorat, fortfarande hänförligt till landsbygden.

Församlingen benämndes till en början endast Göteborgs svenska församling, men erhöll

i samband med kyrkoinvigningen år l633 benämningen Gustavi församling, varmed senare

förenades benämningen Domkyrkoförsamlingen. Under NGO-talet förekommer på sina

ställen även benämningen Gustaviska Domkyrkoförsamlingen omväxlande med Gustavi

Domkyrkoförsamling. Detta senare namn bibehölls även, då Göteborg genom kungl. brevet

den 5 maj l882 erhöll sin första territoriella församlingsindelning, som trädde i kraft den

l maj l883. Redan dessförinnan hade jämlikt kungl. brev den 3 mars l882 fr. o. m. l883

års ingång med staden i allo införlivats vissa i Örgryte socken belägna områden, nämligen

Landala och Gibraltar jämte en del till sistnämnda hemman hörande utmarker. Dessa nyin-

korporerade områden kommo automatiskt att tillhöra Gustavi eller Domkyrkoförsamlingen.

som från början omfattade området mellan Stora Hamnkanalen, Fattighusån, Mölndalsån,

Örgryte församling och gränserna för l3zde roten, eller Haga Kyrkogata, Parkgatan till

blivande Sprängkullsgatan, sistnämnda gata till Rosenlundsbron samt därefter Vallgraven

och Göta älv. Den ändring i stadens indelning i territoriella församlingar, som grundar

sig på kungl. brevet av den 27 april l906, som jämlikt kungl. brev den l3 september l907

trädde i kraft med ingången av år l908, gäller fortfarande och innebär för Domkyrkoför-

samlingens del huvudsakligen, att till församlingen överflyttades dels från den ursprungliga

Masthuggsförsamlingen lO:de kvarteret (nuvarande stadsdelen Pustervik) jämte den inom

samma församling belägna delen av Nya Allén, dels från Haga församling den s. k. Pus-

terviksplatsen och inom samma församling belägna delen av förenämnda allé. Gustavi eller

Domkyrkoförsamlingen begränsas i enlighet därmed av Göta älv, Stora Hamnkanalen.

Fattighusån, Vallgraven, Gamla Allén, Vasagatan, Haga Kyrkogata, Södra Allégatan, järn-

torget, järntorgsgatan och Rosenlundskanalen. Församlingsområdet motsvarar enligt de av

magistraten den l5 juni l923 fastställda benämningarna följande stadsdelar, nämligen hela

stadsdelarna lnom Vallgraven och Pustervik, del av Vasastaden (l—9 kv.) samt del av Lorens-

berg. Övriga områden av Domkyrkoförsamlingen enligt l883 års församlingsindelning

tillhöra numera Vasa och johannebergs församlingar.

Som gudstjänstlokal använde den äldsta församlingen först en liten brädkyrka, som skall

hava legat vid nuvarande Kronhuset. År l626 lades dock grunden till en stenkyrka, som

invigdes l633 och erhöll namnet Gustavi kyrka. Den förstördes av eld år l72l men återupp-

byggdes, varvid de gamla murarna kommo till användning. Dessa måste dock nedrivas,

sedan kyrkan härjats av den stora eldsvådan år l802, och därefter uppfördes på samma plats
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den nuvarande domkyrkan efter ritningar av stadsarkitekt C. V. Carlberg. Denna togs i

bruk år l8l5 men var först l825 färdig i sitt nuvarande yttre skick. invändigt hava förändringar

vidtagits upprepade gånger och senast år l9l5.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m. m. uppgick enligt senaste bokslut till 578.009 kr.

Litteratur: P rytz, A. j., Gustavi kyrkios i Göteborg invygning. Sthlm l634. Allega-

ter till Gustaviska domkyrkoförsamlings privilegier. Vänersborg l785. Kongl. Maj:ts nådiga

reglemente för Gustavi domkyrkoförsamling etc. den lZ augusti l856.

Kyrkostämmans ordförande Domprost

Malmeström, E l i 5 Axel Christian, T. D., Makneström, E l i 5 Axel Christian, T. D..

Domprost, Kontraktsprost (se nedan) Kontraktsprost, f_ 95; 43.

44_5 l- Komministrar

Kyrkostämmans vice ordförande Janson, R 0 h e r t, Prost, f. 74; 08.

janson, R 0 h e r t, Frost (se nedan) 40—51. Törnqvist, C a r l jonatan. f. 92; 35-

, Kyrkoråd K d ' t

Malmeström, E l is Axel Christian, T. D.. Hulthén, T (, ,grljfååätåk Valter, T. j_”,

Domprost, Kontraktsprost, se nedan, (_ 07; 33

självskriven Ordf. Klotlzare

Andersson, E n o c h Ferdinand, f. d. Uver- . . .
lärare, lg8311id 381—f5lwliärkovä'dj40l? Thorin, A n (l e 1' S Edvm, i. 94, 48.

Sjögren, 0 8 0 & emar, . ., Organist_Kant0r

Adv_okat, ass; led.40——51 .Kyrkovärd4ft—. Asplöf, H e r m a n Natanael, Musikdirek-
Stemmg, H a r a 1 d Valdemar, F. M., Am- tör f_ 81 . 29.

neslärare, f. 88; 40—5l. ' '

janson, R 0 b e r t, Prost (se nedan) 44—5l. Försångare

Johanson, Wilhelm V i e t o r, Skorstens- Carlsson, G u 3 t a l» Kantor, & 93; 44-

fejaremästare, f. 92; 44—5l. Diakonfssa

Andersson,] 0 h n Adolf, Tillskärare, f. 82; Mottagning letantugatarz 2, kl. 9__Ig_

44F51- R: 13 61 18.
Alfbrgeåtzgn;5A| lf red Botvid, Byråassistent, Holmqvist, A n ,, & Elvira, f_ 98; 37_

' d, ' 01 f, K ), (_ f. 7 ; Kyrkooaktmästare

Agzzväml Oh " 0 omm & 8 Weller, Allan Bruno, Diakon, ?. 15; 43.

Holgnlgelrg, Otto C 0 n r a d, Direktör, f. 83; Dessutom fem extra vaktmästare.

4 -— .
 

Kristine församling

Pastorsexpeditioner, expeditionstider och telefon. se nedan.

Den av Gustaf ll Adolf år l6l8 genom offentliga plakat utfärdade inbjudan till skickliga

yrkesidkare i utlandet att bosätta sig i den nygrundade staden Göteborg, hörsammades som

bekant av en stor mängd holländare och tyskar samt även av en del skottar.

Holländarna började omedelbart att upprätta en egen reformert-arminiansk församling. Men

försöket stävjades av den lutherske superintendenten Fhrygius. Då begärde och erhöllo tyskar-

na år l623 kungl. tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Den konstituerades redan

samma år och tillväxte så hastigt, att redan år l628 ytterligare en pastor måste tillsättas.

Församlingens första kyrka var ett gammalt trähus, som flyttades från Nylöse och upp-

fördes på den plats, där den nuvarande kyrkan är belägen. Den förflyttades dock redan år l634,

och på samma plats uppbyggdes en stenkyrka, vilken invigdes l648 och erhöll följande år

av drottning Kristina sina i de väsentliga delarna för Christina: tyska församling ännu gäl-

lande kungl. privilegier. Sedan kyrkan härjats av eld åren l669 och l746. återuppbyggdes

den och blev färdig l780, varefter den i huvudsak haft sitt nuvarande utseende. Vid det

sista återuppbyggandet återställdes även det Aschebergska gravkoret, som l68l samman-

byggdes med kyrkan, i sitt ursprungliga skick.
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Sedan under tidens lopp en stor del av de inflyttades efterkommande hade försvenskats

och även familjer. som till börd voro svenskar, hade anslutit sig till församlingen, visade

det sig vara av behovet påkallat, att gudstjänst måtte hållas även på svenska språket. Därför

förordnades i enlighet med en av församlingen uttalad önskan genom kungl. brev den l6

oktober l773, att i framtiden den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska.

Sedan dess hade församlingen en tysk och en svensk avdelning med gemensam församlings-

styrelse och kyrkobokföring.

En ändring inträdde år l883 vid stadens indelning i territoriella församlingar. Då upp-

löstes den svenska avdelningen —-— dess medlemmar ingingo ide reSp. territoriella försam-

lingarna —— och blott den tyska avdelningen av den ursprungliga gamla Christinaeförsam-

lingen blev kvar som en icke territoriell (personell) församling. En territoriell församling.

som även fick namnet Kristine församling, bildades av Nordstadens kvarter. Enligt kungl.

brevet den 5 maj l882 skulle denna församling omfatta området väster om Cullbergsån och

Mölndalsån från Cullbergsbron till Fattighusån samt norr om Fattighusån och Stora Hamn-

kanalen till Göta älv. Enligt bestämmelsernai kungl. brevet den 27 april l906 skulle dessa

gränser för Kristine territoriella församling bibehållas även sedan den nya församlingsin-

delningen fr. o. m. l908 års ingång trätt i kraft. Enligt de av magistraten den l5 juni l923

fastställda benämningarna (med senare gjorda tillägg) omfattar alltså församlingen följande

stadsdelar, nämligen Nordstaden, Stampen, Gullbergsvass samt Tingstadsvassen, utom

västra delen av frihamnsområdet (vilken del räknas till Lundby församling).

Denna nya territoriella församling och den personella tyska församlingen ålades genom

förenämnda kungl. brev den 5 maj l882 att gemensamt förvalta de kassor och medel samt

övriga angelägenheter, vilka hade varit gemensamma för den gamla Christinaeförsamlingen.

Avgörandet av dessa angelägenheter överlämnades till en gemensam nämnd, bestående av

båda församlingarnas kyrkoråd samt fem av vardera församlingen å kyrkostämma utsedda

fullmäktige. Samtidigt bestämdes, att Christinsekyrkan skulle gemensamt begagnas av båda

församlingarna, tills annorlunda ordnades.

Sedan Fattighusförsamlingen år l883 upplösts, användes Fattighuskyrkan (numera be-

nämnd Mariakyrkan). som byggdes ären l8l2—-—l5 för att ersätta den äldre träkyrkan, av

territoriella Kristineförsamlingen som dess annexkyrka.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m.m. uppgår enligt senaste bokslut till cirka 62.500 kr.

Kristine svenska församling

Pastorsexpeditz'on Tyggårdsgatan 4. Expedi-

tionstid vardagar utom lördagar kf. 9,30—

11,30, torsdagar även kl. 20—2030. uni,

jultoch augusti: måndagar, tisdagar, tors agar

Kyrkoråd

Béen, isa ac David T. D. Ky,rkoherde

tjg. e o. Hovpredikant, se nedan, själv-

skriven Ordf.

och fredagar kf. 9,30—11,30. Rt 13 08 24,

klockareexpedition 10 62 01.

Kyrkoståmmans ordförande

Béen, is a ac David, T. D., Kyrkoherde.

tjg. e. o. Hovpredikant (se nedan) 32—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Andersson, A x el E n 0 c h Nicanor, Hand—

lande (se nedan) 4l—5l .  

Lindblad, E r n s t Aron Werner, Stenarbe-

tare, f. 77; 3l—5l

Årvidson, Carl C 6 s t a, Banktjänsteman,

f. 98; led. 33—5l, Kassaf. i svenska förs.

49—, i tyska förs. 49—

Åndersson, A x el E n 0 c h Nicanor, Hand-

lande, f. 85: led. 36—5l , Kyrkovärd 40—5l ,

Ekberg, Bror Kristian, Handelsarbetare.

f. 94; 40—5l
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Rundqvist, Johan E r n st, f.d. Distriktsföre-

ståndare, f. 82; 40—5l.

Levén, G u n n a r Edvard, Komminister,

f. 0l; 49—-—5l .

' Suppleanter

Magnusson, E r i e Manfred, Snickare, f. 87;

36—5l.

Kjferåärxan, fårn s t Gustaf, Poliskonstapel.

Herlin, E r i e Olof, Banktjänsteman, f. 97;

40—5l.

Wallin, Rolf Charles Anshelm, Tullkon-

trollör, f. 9l; 48—5l.

Dahlqvist, A r t h u r Gunnar, Löjtnant,

f. 94; 49—5l.

Carlson, Albin Julius, Chaufför, f. 92;

50—5l

Kyrkoherde

Béen, lsaac David, T. D. tjg. e. o. Hov-

predikant, f. 88; 3l.

Komminister

Levén, G u n n a r Edvard, f. Ol; 42.

Christina tyska församling

Pastorsexpeditz'on Köpmansgatan 16. Expe—

ditionsttd måndagar, tisdagar, torsdagar och

fredagar kl. 9H30—1030. juni—augusti:

tisdagar och fredagar kl. 12—13. Rt 13 61 93.

Kyrkostämmans ordförande

Kiesow,l'l e r m a n nChristian Gustav, Kyrko-

herde , se nedan , Självskriven Ordf.

Kyrkoslå'mmons vice ordförande

Schramm, Gunther Hu go, Direktör (se

nedan) 47— 5l.

Kyrkoråd

Kiesow, l'l e r m a n n Christian Gustav,

Kyrkoherde, se nedan, självskriven Ordf.

Schramm,GiintherHugo, Direktör, f. 80;

25—5l, Kyrkovärd 35—.

Kiessling, F r i t 1 Richard, F. D., Lektor,

f. 89: 3l—50.

Nauber, Kurt, Assuransdirektör, f. 8l;

38—50.

Souvageol, Han s Edgar, Optiker, f. 99;

40—50.

Brinkmann, Friedrich (F ri tz) Dietrich

Hugo, Köpman, f. 90; 4l ——l5.

Hobohm, Wilhelm Georg Ä l h e rt, Direk-

tör, f. 85; 46—5l.

Suppleanter

Schramm, Eduard E r n s t Erich. Optiker,

f. 96; 47—5l.

Llåiélnesr, Torsten M a r t i n, Direktör, f. 9l;  

Kyrkoherde

Kiesow, H e r m a n n Christian Gustav.

f. 07; 4l.

Gemensamma nämnden

Hammar, Adolf M artin, ]. K., Rådman,

f. 96; Ordf. 47—

Hamuiar, Gudmund lohan, K.

f. d. Rädman, f. 77; Suppl. f. ordf.27—

Hjöme,l—larryEdvin, Redaktör, f.;93 4l—.

Elander, Olof Gustaf Elis, Redaktör,

f. 84; 46—.

Hardin, E r i e Olof, Banktjänsteman. f. 97;

l—.

Holmberg, Anders E r e d r i k, ingenjör,

f. ; 48—.

Kjartman, E r n s t Gustaf, Poliskonstapel,

' f. 95; 49—.

Arnold, F rie d r i e h Berthold Ludwig,

Köpman, f. 79; 33—5l.

Lindner, Torsten M a r t i n, Direktör, f. 9l;

38—5l.

Sehramm, Eduard E r n s t Erich, Optiker,

f. 96; 40—50

Voigt, Theodor Otto W e r n e r, Konditori-

mästare, f. 98; 44—50.

, W i n f r i e d Gerhard johannes,

Löjtnant, Grosshandlare, f. l7; 48—50.

Klockare

Liljegren, Da vid Teodor, f. 90; l8.

Organist och kontor

Vakant, tf. Wimarson, Karl Vilhelm

Arnold, Musikdirektör, f. lZ; 48.

Försångare

Hellberg, T 0 r s t e n Edvard, Bankkassör,

' Diakonissa

Mottagning Baldersgatan ], vardagar utom

lördagar kl. 9—10. R! 15 07 81.

Petersson, A n n a Calise, f. 94; 36.

Vaktmästare

Johansson, W e r n e r, f. 97; 32

Dessutom tre extra vaktmästare.

Mariakyrkan

Organist

Nordstrand, Hulda R 0 s a Viola, Fru,

f. 02; 29.

Försångare

Nordstrand, C a r l 0 s e a r, Folkskol-

lärare, f. 99; 34

Vaktmästare

Dahlqvist, S v e n, f. 83; 44.

' Dessutom tre extra vaktmästare.
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Gamlestads församling

Pastorsexpedition S:t Pauligårdcn (] d. S:t Pauli prästgård). Expeditionstid vardagar utom

lördagar kl. 930—113!) samt onsdagar kl. 20—21 . ]uru', juli och augusti ingen expedition

onsdag ]. m. Rt 15 05 80, 151873, klockareexpedition 15 07 38.

Församlingen bildades, då år l883 den första territoriella församlingsindelningen genom-

fördes och fick — i likhet med Kristine församling — vid den nya församlingsindelning,

som trädde i kraft fr. o. m. l908 års ingång, behålla de gränser, som blivit bestämda

genom kungl. brevet den 5 maj l882. Enligt detta brev skulle Gamlestadsförsamlingen om-

fatta det dåvarande stadsområdet öster om Gnllbergsån, d. v. 5. enligt dåvarande benämningar

stadens l2:te rote nr l—l9 Stora Olskroken samt l8—20 rotarna.

Detta område har emellertid senare utvidgats genom inkorporeringar. Sålunda hava föl-

jande områden från angränsande kommuner avskilts och i allo införlivats med Göteborgs

stad och tillagts Gamlestadsförsamlingen, nämligen dels från Orgryte kommun fr. o. m.

l909 års ingång vissa delar av Kålltorp m. m. jämlikt kungl. brev den l2 juni l908, dels

från Partille socken fr. o. m. l928 års ingång vissa områden av Utby och Mellby byars

skifteslag m. m. jämlikt kungl. brev den l8 juni l926 samt dels slutligen från Angereds

socken fr. o. m. l930 års ingång vissa hemmanslotter m. m. jämlikt kungl. brev den 8

februari l929. Enligt nu gällande stadsindelning tillhöra följande stadsdelar församlingen,

nämligen Olskroken, Bagaregården med undantag av ett mindre område, Kålltorp och mindre

områden av stadsdelarna Torp och Lunden, Gamlestaden, Kviberg och Utby ävensom det

från Angered införlivade området, som ännu icke hänförts till bestämd stadsdel.

Församlingskyrka är S:t Pauli kyrka, vilken byggdes efter ritningar av arkitekt Adrian

Peterson för medel ur Renströmska fonden och invigdes år l882. Utby kyrka kom i och med

införlivningen av Utbynäs den l januari l928 att tillhöra Gamlestads församling. Under

år l928 uppfördes Gamlestads kapell, 'vilket togs i bruk nyåret l929.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander rn. m. uppgick enligt senaste bokslut till cirka 96.000 kr.

Kyrkostämmans ordförande

Gellerstam, K n u t Arvid, Kyrkoherde,

(se nedan) 49—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Enander, John A r t h u r, Komminister,

(se nedan) 49-—5l.

Kyrkoråd

Gellerstam, K n ut Arvid, Kyrkoherde, se

nedan, självskriven Ordf.

_ Ytterdahl, Ka rljohan, Järnhandlare,f.86;

' led. 44—5 l, Kyrkovärd 44—5l.

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

led. 44—5l, Kyrkovärd 48—5l.

Ohlsoräj 0 h a n Severin, Maskinist, f. 86;

Stå'ömåilerg, C a 3 p a r a Gunilla, Fru, f. 9l;

Ålåtåeräon, Carl A rt u r, Chaufför, f. 07;

Brohed, 'N i l s Natanael, Komminister (se

nedan) 49—5l.

Kyrkoherde

Gellerstam, K nut Arvid, f. 95; 49.  

Komministrar

Enander, John Arthur, f. 06; 35.

Brohed, N i l s Natanael, f. Ol; 36.

Hjort, E v e rt Eugen, f. 04; 49.

Kyrkoadjunkter

Hagard, E h h e, f. l7; 48.

Carbe, G u n n a r Osborn, f. 04; 49. »

Nygsotröm, Kurt Erhard Valentin, f. 09;

Klockare

Blomberg, l'lugo R 0 b e r t Lage, f. 05; 42.

Organist och kontor

Ländborg, G6 sta, Musikdirektör, f. 03;

Försångare

Strandberg, K n utll) 0 l 0 f Hilding, Ope—

rasångare, f. 02;

Diakonissor

Mottagning S:'t Pauli församlingshem, Stock-

holmsgatan 16, gnagdagaor utom lördagar

-—l

Hansson, Emma Märta Linnéa, f. 09; 40,

Kålltorp. Rt l5 l8 80.
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Andersson, E b b a, f. l0; 4l, Bagaregården Utby kyrka

och Olskroken. Rt l5 l5 55. Organist

Wallerius, Annie K r i s t i n a Magdalena,

Mottagning Banérsgatan 14, vardagar utom f' lZ; 40—44* S_O .

lördagar kl. 9—10. _Forsangare

Lundqvist, Ellen Kristina, (. 09; 40. Karlsson' Ef'k Osvåld' f' 97; 28'
Gamlestaden och Utby. Rt 15 07 31. Vaktmastare

Grundén, La rs, f. 76; 28.

Gamlestads kapell
Vaktmästare O .

_ _ , . rgamst

Bjurek, Henning G 1 l l ! 8. f- 00; 24. Nilsson, Sigrid l n g e b 0 r g, f. 99; 28.

Dessutom ett skrivbiträde och fyra extra Vaktmästare

vaktmästare.  Gren, G u s t a v Vilhelm Salomon. f. 02; 28.

 

Haga församling

Pastorsexpedition Sprängkullsgatan 5. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—1130

samt torsdagar kl. 20—2030. Juni, juli och augusti ingen expedition onsdagar. Rt 1305 76.

f'laga församling bildades redan vid den första territorialindelningen år l883 och om-

fattade enligt kungl. brevet den 5 maj l882 området mellan Vallgraven, Domkyrkoförsam-

lingens gräns, Örgryte församling, Slottsskogsparkens östra gräns, Husargatan till Bergs-

gatan, sistnämnda gata och Ostra Skansgatan över Nya Allén och Pusterviksplatsen till

Vallgraven. Av tillgängliga kartor att döma hänfördes även till Haga församling de genom

kungl. brev den 3 november l870 från Örgryte församling med staden fr. o. rn. l872 års

ingång införlivade delarna av frälsehemmanet Krokslätt Norgården ävensom de från samma

församling fr. o. m. l904 års ingång införlivade delarna av Stora och Lilla Änggården jäm-

likt kungl. brevet den Zl augusti l903, vilka sistnämnda områden uttryckligen skulle till-

läggas Haga församling, som sålunda från början omfattade en stor del av nuvarande Anne-

dals församling (se nedan). Genom l908 års församlingsindelning överflyttades därjämte

till Domkyrkoförsamlingen Pusterviksplatsen och den inom församlingen belägna delen av

Nya Allén. Å andra sidan överflyttades till Haga församling från den ursprungliga Mast-

huggsförsamlingen ett område, som begränsas av Skanstorgets södra del, en linje närmast

söder om skansen Kronan, Risåsgatan till Linnégatan (mitt för Prinsgatan) fram till järn-

torget och Södra Allégatan till församlingens förutvarande gräns vid Östra Skansgatan.

Enligt kungl. brevet den 27 april l906, som ligger till grund för l908 års församlingsindel-

ning, är Haga församling begränsad av Haga Kyrkogata, gränsen emellan & ena sidan Hagorna

samt å andra sidan Annedal och Majornas sjunde rote, Linnégatan, järntorget och Södra

Allégatan samt består av dåvarande Västra, Östra och Nya Haga. Enligt nu gällande stads-

delsindelning omfattar församlingen stadsdelen l'laga samt del av stadsdelen Annedal (2 kv.

och norra delen av l kv.).

Hagakyrkan byggdes under åren l856—59 efter ritningar av major Adolf Wilh. Edelsvärd

såsom annexkyrka till Domkyrkan men blev, då församlingen bildades. dess moderkyrka.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m. m. uppgick enligt senaste bokslut till l95.987 kr.

 

Kyrkostämmans ordförande

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde (se nedan) 32—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Eriksson, Sven R a g n a r, Komminister,

(se nedan) 44—5l.

 

Kyrkoråd

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde (se nedan) självskriven Ordf.

Asklund, Karl Fi l i p, Grosshandlare. f.88;

led. 3l—5l , Kyrkovärd 40—5l, Kassaf. 40—.

Gran, C a r l Emil, Handlande, f. 79; 33—5l .
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Tunbäck, T i t u s Georg _lulius, F. M.,

läroverksadjunkt, f. 89; 40—5l.

Wedmp, ars Otto A x e l, J. K., Advokat,

f. 00; 4l —5l .

Eriksson, Sven R a g n a r, Komminister,

(se nedan) 44—5l.

Andersson, Anders B e r n h a r d, f. d.

Kassabiträde, f. 77; 48—5l .

Kyrkoherde

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

f. 89; 32. . .

Komminister

Eriksson, Sven R a g n a r, f. 06; 4l.

Klockare

Mattsson, Olof Sten L e n n a rt, f. l4; (37) 39.  

Organist ocli kantor

Lundh rg, Nils Folke, Musikdirektör,

f. 05; 29

Försångare

Hggblom, Karl T 0 r i l d, Redaktör, f. 07;

Diakonissa

Mottagning Pilgatan 23, vardagar utom lör-.

dagar kl. 9—10. Rt 13 76 l5.

Ålander, Karin E i v 0 r, f. 16:49.

Vaktmästare

Samuelsson, John C u n n a r Linus, f. 06; 48.

Dessutom två extra vaktmästare.

 

Masthuggs församling

Pastorsexpedition belägen vid kyrkan. Expeditionstt'd vardagar utom lördagar kl. 9,30—11'30

samt torsdagar kl. 19,45—20.l5, måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9.30——11,30.

Rt 1409 43, klockareexpedition 14 9834.

Den urSprungliga Masthuggsförsamlingen erhöll vid den territoriella församlingsindel-

ningen år l883 följande gränser: Göta älv, Vallgraven, Pusterviksplatsen, därifrån över Nya

Allén genom Östra Skansgatan, Bergsgatan. Husargatan och Uvra Husargatan, Slottsskogs-

parkens östra gräns, gränsen mot tillstötande landsförsamlingar, västra gränserna för Slotts-

skogslägenhcterna Margreteberg och Stubbehagen samt Dalen, därifrån Slottsskogsvägen,

gränserna för Slottsskogsparken till den gata, som å den fastställda plankartan över för-

staden Majorna rn. fl. områden betecknades med bq, vidare samma gata, den å nämnda

karta med p betecknade öppna plats, Bangatan, Stigbergstorget, Allmänna Vägen och

gränsen emellan äldre stadsområdet och förstaden Majorna. Vid nyindelningen l908 ut-

bröts härur vissa områden samt tillades en mindre del från Carl johans församling, så att den

nya Masthuggsförsamlingen i enlighet med kungl. brevet den 27 april l906 kom att om-

fatta området mellan Cöta älv, Västra-Sänkverksgatan, Masthuggstorgct, Rangströmsliden,

Klamparegatan, Paradisgatan, Slottsskogen, Bangatan, Stigbergstorget, Allmänna Vägen

och Djurgårdsgatan rakt utdragen till älven eller stadens llzte rote lZ—l6 kv. samt Ma-

jornas 4—5 rotar. Detta område fick behålla benämningen Masthuggsförsamlingcn. medan

huvuddelen av den gamla församlingen benämndes Oscar Fredriks församling. Av den

ursprungliga Masthuggsförsamlingen i övrigt överflyttades ett område till Domkyrkoför-

samlingen, ett annat till Haga samt ett tredje till den nybildade Annedalsförsamlingen (se

närmare härom under resp. församlingar). Det område åter, som tillfördes den nya Mast-

huggsförsamlingen från Carl Johans församling. begränsades av Stigbergstorgets södra del.

Allmänna Vågen, Djurgårdsgatau norrut till Göta älv. Enligt nu gällande stadsdelsindelning

omfattar Masthuggsförsamlingen stadsdelarna Majornas 4:de rote, Stigberget utom stads-

ägorna nr 8252, 8l57, av Masthugget lZ, l3, 24—27 kv. jämte angränsande kaj- och hamn-

områden samt av stadsdelen Slottsskogen stadsägorna 82l9 och 8220.

Församlingens kyrka är byggd efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson och invigdes år l9l 4.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m. m. uppgick enligt senaste bokslut till cirka l27.400 kr.

Kyrkostämmans ordförande

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

(se nedan) 39—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Österbolm, S v e n August, Kyrkokassör,

(se nedan) 40—5l.
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Kyrkoråd

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde

(se nedan) självskriven Ordf.

sterlmlnt, S v e n August, Kyrkokassör,

f. 83; led.25—5l, Kyrkovärd 44——-5l,

Kassaf.4

Amberg, 54—li n A.son, Fröken, f. 76; led.

35——5l, Kyrkovärd 44—5l

Fnrberg, Karl Georg, Diakon, f. 94;

40——5l.

Andersson, Bror Erland Tage, Konfek-

tyrarbetare, f. 08; 44—5l.

Jonssoni H n g 0 Vilhelm, Konditor, f. 09;

44——5l.

Alfredsson, Carl Albin, Fastighetsskö-

tare,f. 88; 46-—5l.

Kjeålstggnd, Agnes Cecilia, Fru, f. Ol;

4 —- .

Carlsson, Johan Magnus T h 0 r w a 1 d,

Byggmästare, f. 88; 48—5l .

Kyrkoherde

Rosengren, Herder Albin, f. 86; 38.  

Komminister

Elvstam, Carl Olov Justus, f. 03; 46,

tjänstl; tf. Frizell, Hans E r l a n d Samuel,

Klockare

Hermanson, Olof Gösta, f. 09; 48.

Orgamst och kantor

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Musik-

direktör, f. 96; 25.

Diakonissor

Mottagning församlingshemmet Repslagare—

gatan 5, tisdagar. torsdagar och fredagar

kl. 9—10. Rt141700.

Johansson, Maria Alexia, f. 95; 28.

Församlingsdlakonissa.

sson, Helga lngrid Bernhardina, f. 20;

49. Sjukvårdsdiakom'ssa.

Vaktmästare

Olsson, Karl Olof, f. l9; 49.

Dessutom ett skrivbiträde och fyra extra

vaktmästare.

 
Oscar Fredriks församling

Pastorsexpedition Fjärde Långgatan 15. Expeditionstt'd vardagar utom lördagar kl. 9,30—ll,30

samt torsdagar kl. 20__20,30_ juni. juli oclz augusti ingen expedition onsdagar.

Rt P! 45 67, klockareexpedition 14 56 21.

Församlingen utgör huvuddelen av den år l883 bildade Masthuggsförsamlingcn och er-

höll, då l908 den nya Masthuggsförsamlingen bildades, följande gränser: Rosenlundskanalen,

lärntorgsgatan, järntorget, Linnégatan, Linnéplatsen, Karlsrogatan, Frölundagatan, stadens

gräns mot landsbygden, västra gränsen för Slottsskogslägenheten Dalen och för Slottsskogspar-

ken, Paradisgatan, Klamparegatan, Rangströmsliden, Masthuggstorget, Västra Sänkverksgatan

och Göta älv. Denna gränsreglering innebär, att till församlingen även överflyttades de delar

av Slottsskogen, som förut voro belägna inom Carl _lohans församling. Enligt nuvarande

stadsdelsindelning består Oscar Fredriks församling av följande stadsdelar: Olivedal jämte

stadsägorna nr 8252, 8l57 i stadsdelen Stigberget, större delen av stadsdelen Slottsskogen,

Säröbanans stationsområde, stadsägan 8438 i stadsdelen Änggården, södra delen av 44 kv.

i stadsdelen Kungsladugård, stadsdelen Masthugget utom lZ, l3, 24—27 kv. samt angrän-

sande kaj- och hamnområden.

Oscar Fredriks kyrka, som byggdes för den gamla Masthuggsförsamlingen och efter rit-

ningar av Helgo Zettervall, invigdes år l893.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m. rn. uppgick enligt senaste bokslut till 447.933 kr. Beträffande fonden

Henrika Barks minne se sid. 449.

 
Kyrkostämmans ordförande

Cullberg, Carl 0 s e a r Daniel, Kontrakts-

prost (se nedan) 312—Öl.

Kyrkosta'mmans vice ordförande

Elmgren-Warberg, Olof, Komminister,

(se nedan) 40—5l.

32

 

Kyrkoråd

Cullberg, Carl 0 5 c a r Daniel, Kontrakts-

prost (se nedan) självskriven Ordf.

Nerdrum, Cl a n s, Civilingenjör, f. d. Arki-

varie, f. 78; led. 3l—5l, Kyrkooärd36—5l.

Pettersson, Carl jolian, Lagerförestån-

dare, f. 78; led. 3l—5l. Kyrkovärd 37—5l.
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Elmgren-Warberg, Olof, Komminister,

(se nedan) 36—5l.

Iohansson, G n s t a f OskarBernhardHand-

lande, f. 77, led. 38—5l, Kassaf. 40—.

Skog, Axel l'lugo Kjelland, Expeditör,

f. 98, 40—5l.

Dahlén, Ei n a r Fridolf, T. K., Läroverks-

adjunkt, f. 96; 40—5l.

Engman, Åke, Kontorist, f. 08; 44—5l.

Amini, Harry, F. D., Docent, Lektor,

f. 85; 48—5l.

Johansson, 5 i gva rd Gunnar, Chaufför,

f. 08; 48—-5l.

Suppleanter

Samuelsson, John C u n n a r Linus, Kyrko-

vaktmästare, f. 06; 40—5l.

Svensson, C h a r l e 5 Richard, Chaufför,

f. 02; 3_6_—5l.

Öhrvall, () st e n _lohn Albin, Handlande,

f. 07; 44—5l.

Wickman, K n n t Adolf Reinhold, F. D.,

Lektor, f. 9l; 44—5l.

]onasonf ] 0 h n Olof, Målaremästare, f. 83;

Karlsson, W e r a Birgitta, Kontorist, f. 04;

44—5l.

Erlandsson, K n u t Gerhard, Kommunal-

arbetare, f. 07; 48—5l.

Johansson, G u n n a r Herbert, Kontorist,

Kyrkoherde

Cullberg, Carl 0 s e a r Daniel, Kontrakts-

prost, f. 87; Zl.

Komministrar

Elmgren-Warberg, 0 l 0 f, f. 91; 3l.

Henningson, Karl-Åke, f. 10; 44.

Kyrkoadjunkt

Andrén, Felix V a l t e r Reinhold, f. l0; 44.

Klockare

Olsson, Osca r Wilhelm. f. 92; 27

Organist och kantor

Vakant.

Färsångare

Kristensson, Karl-lvar, f.d. Tillsyns-

lärare, f. 82; 23

Diakonissor

Mottagning Forsamlmgshyddan, Fjällgatan 15

kl. 9—10 atom lördagar. Rt 14 10 99.

Johansson, Si g rid Ottilia, f. 20; 46.

Orstadius, Birgit, f. H); 48.

Vaktmästare

Prytz, Carl Erik, f. lZ; 39.

Dessutom ett skrivhiträde och fyra extra

 
 f. l8; 48—5l. vaktmästare.

Församlingshyddan i Oscar Fredriks församling

Församlingshyddan, belägen i hörnet av Paradis- och Fjällgatorna, äges av diakonikretsen

i Oscar Fredriks församling och rymmer utom en kyrksal och en mindre samlingssal även

diakonissbostad. Uppförd år l898 på initiativ av kyrkoherde Edward Osterman och på he-

kostnad av en donator, invigdes den för gudstjänstbruk år l902. Under diakonikretsens

styrelses förvaltning stå fonder till ett belopp av 84.000 kr.

Styrelse Engman, Åke, Kontorist, f 08; led. 40—,

assaf. 4——.

Cullberg,CarlOscarDaniel,Kontraktsprost
Dahl' E d lf T K4'L k _

(se ovan) led. l9—, självskriven Ordf. Zl —. en, i n a r Fri 0 arover s

_ _ adjunkt, f. 96; led. 44—, Sekr.4

Elmgren-Warberg, Olof, Komminister. Billvall, Karl, Apotekare, f. 89;4—45—.

f. 9l; led. 38—, v. Ordf. 38—.

Lundgren, A x el Josua, Direktör, t. 74; 29—. Pastor vid Församlmgshyddan

Armini, H a r r y, F. D., Docent, Lektor, Vakant-
f. 85; 40—. Dtakom'ssor (se ovan)

Carl Johans församling

Pastorsexpedition Timmermansgatan 8. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 930—12

samt onsdagar och fredagar kl. 20—21. R! 14 45 94, 14 84 98, klockareexpedition 14 32 l l .

Församlingen bildades genom sammanslagning av Mariebergs församling och Kungliga

Amiralitets—Warvsförsamlingen genom beslut år l820, som stadfästes år l824. Den hette

först Förenade Kustförsamlingen vid Göteborg, vilken l828 fick namnet Carl johans för-

samling. Församlingen var annex till Örgryte till år l883, då den som eget pastorat blev
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ecklesiastikt förenad med Göteborg. Borgerligt hade området införlivats redan år l868.

Vid den nya församlingsindelningen år 1908 överflyttades i samband med den gamla Mast-

huggsförsamlingens uppdelning på olika församlingar vissa områden av Carl Johans försam-

ling till de nyreglerade Masthuggs och Oscar Fredriks församlingarna på sätt, som av re-

dogörelserna för ifrågavarande församlingar framgår. Församlingens nuvarande gränser äro

jämlikt kungl. brevet den 27 april l906, varpå l908 års församlingsindelning grundar sig,

Djurgårdsgatan, rakt utdragen till Göta älv, Allmänna Vägen, Stigbergstorget, Bangatan,

Slottsskogen, Slottsskogslägenheten Dalen, stadens gräns mot landsbygden och Göta älv,

och skulle församlingen enligt dåvarande benämningar omfatta Majornas l—3 rotar. Enligt

nu gällande stadsdelsindelning och sedan Nya Varvets församling dit överförts, omfattar

Carl ]ohans församling följande stadsdelar: Nya Varvet, Sandarna, Kungsladugård med

undantag för södra delen av 44 kv. Majornas l—3 rotar jämte en mindre del av stadsdelen

Slottsskogen. Jämlikt kungl. brev den 23 maj l930 är fr. o. m. den l januari l93l hela Nya

Varvets socken införlivad med församlingen.

Kyrkan, som uppförts efter ritningar av major F. Blom, invigdes år l826. Birgittas kapell

blev färdigt år 1857 och uppfördes under ledning av major Adolf Willi. Edelsvärd för Carne-

gieska bruket, som det ännu tillhör. Det är sedan år l920 ställt till församlingens tjänst.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

 

 

konfirmander m. m. uppgick enligt senaste bokslut till l68.075 kr.

Kyrkostämmans ordförande

Carlson, l'l e n r i k Edvard, Kyrkoherde,

(se nedan) 48—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Svenungsson, Ernst G u n n a r Sigfrid.

Komminister (se nedan) 48—5l.

Kyrkoråd

Carlson, H e n r i k Edvard, Kyrkoherde,

se nedan, självskriven Ordf.

Jansson, Johan B i r g e r, Handlande, f. 7l;

led. 06—5l. Kyrkovärd l7—5l.

Göranson, Klara Serafia. Fru, f. 90;

36—5l.

Svenungsson, Ernst G u n n a r Sigfrid,

Komminister (se nedan) 47—51.

Osvald, Ud d 0 Valfrid, Avdelningschef,

f. 98; led. 48—5l, Kassaf. 48—.

Johansson, 0 s e a r Nathanael, Köpman,

f. 9l; led. 48—5l, Kyrkovärd 50—5l.

Linderås, Elof Arnold V i l g 0 t, Assurans-

tjänsteman, f. 06; 48—5l.

Larsson, L e n n a r t lngemar, Kommunal-

arbetare, f. 06; 49—5l.

Holgén, Carl William A l r i k, Folkskol-

lärare, f. 99; 50—5l.

Kyrkoherde

Carlson, H e n r i k Edvard, f. 93; 47.

Komministrar

Svenungsson, Ernst G u n n a r Sigfrid,

f 97- 33

Liridhölxn, Arne Hjalmarson, f. 07; 42.

Fjellbacke, Karl Erik Arvid, f. 00; 47.

 

 

Kyrkoadjunkter

Frizell, Karl Å ke, f. 09; 42.

Ternevall, Ev e rt Johannes, f. l3; 47.

Klockare

Sundström, Carl E r i c, Diakon, f. 96; 23.

Organist och kantor

Törnvall, K u rt Robert, Musikdirektör.

f. 09; 43.

Försångare

Ekwall, Karl Eric, f. l8; 48.

Diakom'ssor

Jeppson, K e r s t i n Sofia, f. 00; 47. Östra

Majorna, från Bangatan till Såggatan.

Mottagning Koopmansgatan 15, vardagar

kl. 9—10. Rt 14 06 79.

Lidvall, f n g r i d Greta, f. 00; 42. Mellersta

ajarna, från Såggatan till Slottsskogs-

gatan—Klippgatan. Mottagning Kabel-

gatan 13, vardagar kl. 9—10. Rt 12 85 39.

Andersson, l n e 2 Maria Elisabet, f. 99; 32.

Västra Majorna, från Slottsskogsgatans—

Klipp atan till Stadsgränsen. Mottagning

Ostinafiegatan 2, vardagar kl. 10—11.

Rt 14 70 69.

Kyrkovakimästare

Henriksson, Sten R a g n a r, f. 07; 32.

Dessutom ett kontorsbiträde och fyra extra

vaktmästare.
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S:ta Birgittas kapell Vaktmästare

Organist Hanson, S v e n Torsten Ragnar, f. 09; 48.

Stefanson, Este r Stefania, f. 94; 20.

Annedals församling

Pastorsexpedition Sveagatan 2714. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—1l,30,

torsdagar dessutom kl. 20—20,30. Rt 14 56 38, klockareexpedition 14 65 93.

Församlingen bildades vid nydelningen l908 dels genom att området mellan Husargatan,

Skanstorgets södra del till Föreningsgatan och Haga församlings dåvarande gränser mot

Domkyrkoförsamlingen, Örgryte, Fässbergs och Västra Frölunda socknar och den ursprung-

liga Masthuggsförsamlingen avskildes från dåvarande Haga församling och dels genom att

till den nybildade Annedalsförsamlingen vissa områden överflyttades från den ursprungliga

Masthuggsförsamlingen, nämligen området mellan Övra Husargatan, Linnéplatsen, Linné-

gatan (till mitt för Prinsgatan). Risåsgatan och en linje söder om Skansen Kronan, Skans-

torgets södra del till dåvarande Haga församlings gräns till Husargatan. Församlingen om-

fattar sålunda enligt kungl. brevet den 27 april l906, som ligger till grund för l908 års för-

samlingsindelning, området mellan å ena sidan Hagorna samt å andra sidan Majornas sjunde

rote och Annedal, Förenings-, Besvärs- och Muraregatorna, Landala, stadens gräns mot

landsbygden, Karlsrogatan, Linnéplatsen och Linnégatan eller enligt dåvarande benämningar

Majornas sjunde rote och Annedal samt den del av egendomen Änggården i Örgryte socken,

om vars införlivning med staden fr. o. rn. ingången av år l904 genom kungl. brev den Zl

augusti l903 förordnats. Till detta område lades ytterligare fr. o. m. l9l8 års ingång vissa

delar av hemmanet Änggården nr l i Örgryte socken ävensom vissa andra områden i enlighet

med kungl. brev den l4 april l9l7, vadan Annedals församling enligt nu gällande stadsdels—

indelning omfattar följande stadsdelar, nämligen Kommendantsängen, Annedal utom 2 kv.

och norra delen av l kv. Änggården utom Säröbanans stationsområde, av Landala 30 kv.

och västra delen av 3l kv.

Församlingens kyrka, som är byggd efter ritningar av arkitekt T. Wåhlin, invigdes år l9l0.

Den restaurerades efter ritningar av arkitekt Axel Forssén år l939.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m.m. uppgick enligt senaste bokslut till cirka 37.380 kr.

Kyrkostämmans ordförande

Wieselgren, Knut Peter Einar, Kyrko-

herde (se nedan) 40—5l.

Kyrkosta'mmans vice ordförande

Freeman, Carl Ernst T h e 0 d 0 r, F. K.,

Komminister (se nedan) 44—5l.

Kyrkoråd

Wieselgren, Knut Peter Einar, Kyrko-

herde (se nedan) självskriven Ordf.

Nilsson, Ludvig E r n f r i d, Hovtapetse-

rare, f. 86; 25—5l.

Armstedt, C u rt Henry. Disponent, f. 9l;

led. 36—5l, Kyrkovärd 48—5l.

Olsson, H i a l m a r Agaton, Handlande.

f. 92; led. 36—5l, Kyrkova'rd 36——5l,

Kassa]. 36—.

]ansson, Gustaf W a l d e m a r, Över-

lärare, f. 95; 29—5l  

Norman, E 5 t h e r Gustava, Ämneslära-

rinna, f. 82; 36—5l.

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

Komminister (se nedan) 44—5l.

Johansson, A n d e r s Bed, Snickare, f. 93;

40—5l.

Engdahl, August H e r m a n, Folkskol-

lärare, f. 93; 46——5l.

Anderfelt, A n s e l m Harald Benjamin,

Kamrerare, f. 86; 45—5l .

Boman, S v e n Hjalmar, Seminarielärare,

f. 95; 48—5l .

Suppleanter

Hermanson, E l i n Charlotta Sofia, Fru.

f. 87; 40—5l.

Brodén, Arvid S t u r e, Folkskollärare, f. 93;

48—5l.
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Sundberg, Gustaf Augustinus, ]. K.

Advokat, f. 86; 44——5l

Olausson, H e r i b e r t Adolf, Bageriarbe-

tare, f. 90; 40—5l

Andersson, Gustaf Fredrik, Köpman,

f. 92; 45—5l.

Wessman, l v a r Laurentz, Folkskollärare,

f. 95; 46—5l .

Pihl, G 6 sta Alexius, Förman, f. 94; 45—5 l .

Komminister

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r. F. K.,

f' 93; 33' Kyrkoadjunkt

Ivarsson, ] 0 h a n n e 5, f. 07; 43.

Klockare

Molind, Karl Molin, f. 95; 39.

Organist och kontor

Erman, Knut Reinhold, Musikdirektör,

 

f. 03; 3l. Försån
. . gare

Higgiorfföäng (ii " ' l l & Mana' Hus" Hedén, Sigfrid Justus, Köpman, ?. 84; 21.

' ' ' ' iakonissa

02??ng 0 h a n Edvard, Bokhållare, f' 83; Mottagning Västergatan 27, vardagar kl.

9—10. Rt 116693.

Backman, Magn h i l d Irene Linnéa, f.0l;

38' Kyrkovaktmå'stare

Ivarsson, Filip, f. 09; 4l.

Dessutom tre extra vaktmästare.

Harald, Olof Harald, Handlande, f. 84;

40—5l.

Kyrkoherde

Wieselgren, Knut Peter E i n a r. f. 87; 36.  
Vasa församling

Pastorsexpedition Engelbrektsgatan 10. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—1 1,30.

juni, juli och augusti måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9,30—1130 dessutom ons-

dagar kl. 20—20,30. Rt 131997, klockareexpedition I I 65 20.

Församlingen bildades år l908 vid omregleringen av församlingsindelningen genom upp-

delning av Domkyrkoförsamlingcn. Vasa församling begränsades enligt kungl. brevet den

27 april l906 av Vasagatan, Gamla Allén, Vallgraven, Fattighusån, Mölndalsån, stadens gräns

mot landsbygden, gränsen emellan Landala och Annedal samt Murare-, Besvärs-, Förenings—

och Haga Kyrkogatorna samt bestod enligt dåvarande benämningar av stadens l5zde rote

samt de delar av stadens l3—l4 rotar, som ej tillhörde Domkyrkoförsamlingen ävensom

förstaden Landala och Trädgårdsföreningen. Församlingen omfattade sålunda från början

även de delar av staden, som nu tillhöra _lohannebergs församling (se nedan). Efter försam-

lingens delning i enlighet med kungl. brevet den 8 juni l928 äro gränserna från den l januari

l929 följande: Vasagatan, Gamla Allén, Vallgraven, Fattighusån, Mölndalsån, samt en linje

dragen från denna norr om koloniträdgårdarna vid Norra Burgården till Skånegatan och

därifrån Skånegatan söderut samt iBerzelii-, Viktor Rydbergs-. Lärare-, Greve-, Karl Gustafs-,

Hantverkare- och Landalagatorna, Landalatorget (numera Landalaplatsen), Malmstens-

gatan, Viktoriagatan, Föreningsgatan och Haga Kyrkogata till Vasagatan. Enligt nu gällande

stadsdelsindelning omfattar församlingen stadsdelen Vasastaden med undantag av vissa

kvarter, vissa delar av stadsdelen Heden samt vissa delar av stadsdelen Lorensberg.

Vasakyrkan, som är byggd i senromansk stil efter ritningar av arkitekt Yngve Rasmussen,

invigdes år l909.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m.m. uppgick enligt senaste bokslut till l25.768 kr.

Kyrkoråd

Rexius, C e r h a r d Natanael, Kyrkoherde,

tjg. e. o. Hovpredikant (se nedan) själv-

skriven Ordf.

Bengtsson, Carl Henrik Kontorschef,

.85; led. 29—5l, Kyrkovärd 45-5l.

Kyrkostämmans ordförande

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kyrkoherde,

tjg. e.o. Hovpredikant (se nedan) 44—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Törnqvist, BertilDaniel, Komminister,

(se nedan) 43—5l
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Eliasson, Martin Enoch, Förman, f. 87;

led. 3l—5l, Kyrkovård 40—5l.

Walthén, _lo 5 U a Artur Fredrik, Hand-

lande, f. 79; 36—5l.

Törnqvist, B e r t il Daniel, Komminister,

(se nedan) 40-—5l.

O%gbgrl, H a r a l (1 Henry, Kontorist, f. 04;

Ellära?! G U 5 t a f Adolf, Handlande, f. 88;

HireE, Lars Einar, Kamrer, f. 09; led.

48—5l, Kassaf. 48—.

Kyrkoherde

Rexius, Gerhard Natanael, tig. e. o.

Hovpredikant, f. 98; 43.

Komminister

Törnqvist, Be rtil Daniel, f. 07; 42.

Kyrkoadjunkt

Ådahl, Klas Yngve Andreas, f. lZ; 42.  

Klockare

Holmquist, Alfred (F r e d), f. 03; 46.

Organist och kantor

Holmsten, T 0 r s t e n Enar, Musikdirek-

tör, f. 04; 43.

Försångare

Nordberg, Sven Hilding, Organist o.

kantor, f. 92; W.

Diakonr'ssa

Mottalgning Erik Dahlbergs trappor 4, vardagar

utom ördagar kl. 830—930. Rt 16 53 72.

Källström, B rita, f. 03; 38.

Vaktmästare

Holmquist, Gustaf Adolf. f. l4; 46.

Dessutom ett skriobiträde och tre extra

vaktmästare.

 

]ohannebergs församling

Pastorsexpedition Teknologgatan 3. Expeditionstr'd vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30,

onsdagar även kl. [lll—20,30. juni, juli och augusti måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar

kl. 9,30——11,30. Rt 181584, klockareexpedition 16 35 85.

_lohannebergs församling avskildes från Vasa församling den l ianuari l929 jämlikt kungl.

brev den 8 iuni l928 och begränsas norr ut av en linie dragen från Föreningsgatans början

vid Besvärsgatan till korsningen av Förenings- och Viktoriagatorna. Därifrån går gränsen

söder ut genom del av sistnämnda gata till Landalatorget (nu Landalaplatsen) och utmed

dess norra sida, därifrån genom delar av Landala- och Hantverkaregatorna till korsningen

av Karl Custafsgatan, vidare sistnämnda gata söder ut till korsningen av Crevegatan och

genom nämnda gata, Lärare-, Viktor Rydbergs- och Berzeliigatorna samt Norra Burgården

norr om därvarande koloniträdgårdar till Mölndalsån samt därefterti gränsen mot Örgryte

församling samt stadsdelarna Gårda, Bö och Krokslätt ävensom gränsen mot Annedals för-

samling. Enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar

och delar därav: Johanneberg, vissa delar av Heden, vissa delar av Lorensberg, Landala

med undantag för viss del av stadsägoområdet nr 8429 samt slutligen en mindre del av Vasa-

staden, ll kv.

Johannebergskyrkan har uppförts enligt Kungl. Maizts särskilda föreskrift den l februari

l935 och invigdes den l3 oktober l940. Ritningarna till kyrkan äro uppgiorda av arkitekt

Sigfrid Ericson.

Landalakapellet vid Vinkelgatan användes som annexkyrka.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m. m. uppgick enligt senaste bokslut till 8.4” kr.

Kyrkoråd

Wedlin, Thor Oscar, T. i... 0. F. K..

Kyrkoherde (se nedan) siälekriven Ord,.

Brodén, C u n n a r, f. . Bankkassör, f. 86;

led. 3l—5 l , Kassaf. 3l—, Kyrkovärd 44—5l .

Karlson, Karl Tage, Köpman, f. 88;

led. 33—5l, Kyrkouärd 42—5l.

Kyrkostämmans ordförande

Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde (se nedan) 32—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Eklund, U n o Ragnar Emanuel, Kommi-

nister (se nedan) 48—5l.
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Liljedahl, A x el 5Leopold Julius, Apote- Kyrkoherde

kare. f 75; 42— Wedlin, T h 0 r Oscar, T. L. 0. F. K., f. 86;

Munther, Johan A5l lbi n, Disponent, f. 89; 29.

44—5l Komminister

Lång, Ca rl Sander, Diakon, Byråassistent, Eklund, U 11 o Ragnar Emanuel, f. 06;

f. 88; 44—5l. .

Kyrkoadjunkier
Hedlund, An to n, Förman, f. Ul; 33—5l. .

Eklund, U n o Ragnar Emanuel, Kommi- Svfetbtänåäon, Knut Oscar A r n 0 1 &, R K"

"is"" (” "m") 48—5'- Gäre, Oscar H a ra ! &, f. n; 47.

'Klockare

Suppleanter Mattsson, Er n s t Valdemar, f. 98; 29.

And , H 1 "d , G T , Organist och kantor

f. 132828151, u g o 51 or m ingenjor Hallnäs, Johan H1 l dI n g Musikdirektör,

Källgren, Karl August W a l l e n t i n, (' 03' 33'

Försångare

Hielming, Karl Albert, Organist och

kantor, f. ll; 40.

Lagerchef, f. 90; 44—5l.

Källman, joseph R 0 l a n d Gustaf, Kap-

ten, f. 07; 44—5l

 
Lundblad, Carl Olof, Korrespondent, Diakonissa

f. 84; 44—5l. Mottafmåig Eggiihånåsäigåråoö—å, ;)?råfåzgöazr

B , 5 Al t, K d t, utom ör agar . , , . _t .

%%?ZFJ'E n go orrespon en Josefsson, Greta Ingeborg Lovxsa, f. l l; 44.

Engblad, A u g u s t & Vincentia, Fru, f. 93; Vaktmästare

36—51- Berg, Gottfrid Vilhelm, (. 03; 40.

Olsson, 0 s k a r Herbert, Assistent h. nyk- DeSSutom ett kontorsöiträde och tre extra

terhetsn., f. 03; 48—5l. vaktmästare.

Lundby församling

Pastorsexpedition Lundby prästgård. Expeditionsit'd vardagar utom fördagar kl. 9,30—1130,

lördagar kl. 9,30—11 samt onsdagar och fredagar kl. 19—20. R! 2239 36. Kiockareexpedition

R! 22 60 70.

Lundby församlings historia sträcker sig tillbaka till slutet av medeltiden, men först från

* år l630 finnas urkunder bevarade, vilka möjliggöra en uppfattning av sammanhanget i för-

samlingens utveckling. Vid denna tid var Lundby annex till Tuve socken, som blev pre-

bendepastorat först åt >>rector scholae» vid den år l630 inrättade Göteborgs trivialskola och

senare åt teologie lektorerna vid Göteborgs gymnasium (se vidare under Göteborgs stift).

År l639 erhölls enligt en gammal kyrkoboksanteckning tillstånd »at flytta prestebordet»

från Tuve kyrka till Lundby, vars prästgård sedan dess varit kyrkoherdeboställe, och där-

efter började man så småningom att betrakta Lundby som moderförsamling, ehuru pasto-

ratet i officiella skrivelser fortfarande hette »Tuffue Sochn». Först år l693, från vilken tid-

punkt även de äldsta kyrkoböckerna härröra, förekommer i en skrivelse från domkapitlet

benämningen Lundby pastorat. Fr. o. m. den l mai l928 skildes Tuve från Lundby och

utgör tillsammans med Backa ett pastorat.

Kyrkoherdarna under denna tid tvingades givetvis av sina övriga ämbetsplikter att mesta-

dels uppehålla sig i Göteborg, och vården om församligen kom därför att i stor utsträck-

ning påvila komministrarna. Efter år l775 omnämnes även vice pastor, och fr. o. m. l8l0

blev det en stadigvarande institution, att vice pastor förordnades att bestrida pastoralvården.

År l886 väcktes emellertid vid kyrkostämma förslag om att församlingen skulle upphöra

att vara prebendepastorat. och i denna riktning beslöt år l893 såväl riksdag som kyrkomöte.
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Den därmed aktualiserade frågan, hur kyrkoherde inom församlingen skulle tillsättas, av-

gjordes likväl först år l896. då Kungl. Maj:t förklarade, att pastoratet skulle vara konsisto-_

riellt, och i detta avseende skedde ingen ändring, då församlingen år l906 i borgerligt hänse-

ende införlivades med Göteborgs stad. Enligt kungl. brev den l8 mars l932 införlivades

församligen i kyrkligt hänseende med staden fr. o. m. l935.

Enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar, näm-

ligen Lundbyvassen, Lindholmen, Rambergsstaden, Brämaregården, Kvillebäcken, Tolered,

Biskopgården, Kyrkbyn, Sannegården, Bräckö, Färjestaden, Rödjan, Arendal, och en liten

del av Tingstadsvassen (västra delen av frihamnsområdet).

Församlingens gamla kyrka, som torde kunna betraktas som en enhetlig gotisk byggnad,

ursprungligen välvd, två- eller treskeppig, härstammar från slutet av BOU-talet eller möjli-

gen l400-talets början. Ändringar och tillbyggnader synas hava företagits vid olika tillfällen.

Första tillbyggnaden, sakristian, altartavlan, predikstolen och klockstapeln med klocka, ut»

fördes under l500- och början av lÖOO-talen. Under den andra större byggnadsperioden.

UDO-talets mitt, tillkom nya takmålningar samt läktaren och troligen den nuvarande bänk-

inredningen. En enkel vindflöjel på västra gaveln bär årtalet l787. vilket kan vara tidpunk-

ten för vapenhusets byggande. År l8l8 invigdes lilla orgelverket.

Med växande folkmängd blev dock behovet av en ny kyrkobyggnad allt större, och från

l850-talet var denna fråga ständigt aktuell. Sedan olika nya förslag om tillbyggnad av den

gamla kyrkan prövats och förkastats, beslöts slutligen år l877 att bygga icke en utan två

nya kyrkor, »den ena ofördröjligen, den andra framdeles vid den tid då och så snart som

det visar sig vid befolkningens tillväxt vara av behovet påkallat att ny kyrka uppföres». Rit-

ningar uppgjordes av arkitekten Adrian Peterson i Göteborg, och på hösten l886 var den

nya kyrkan färdig att invigas. Beslutet om den andra kyrkan har icke fullföljts. Som en

ersättning för denna andra kyrka torde väl Brämarcgårdens kapell ha tillkommit, dock icke

under åberopande av beslutet är l877. Kapellet, som uppförts efter ritningar av arkitekt

Sigfrid Ericson, invigdes år l925.

År l928 tog nuvarande prosten Karl Ahlberg initiativet till en grundlig restaurering

av den gamla kyrkan, vilken sedan år l886 alltmera fått förfalla. Restaureringen genOmfördes

efter ritningar av arkitekt Axel Forssén år l934. Härvid iordningställdes även klockstapeln

och samtliga äldre inredningsföremål konserverades och återbördades till sina ursprungliga '

platser. Kyrkans inre ändrades till valvform, resterna av takmålningen från ”OO-talet åter-

uppsattes och kompletterades med målningar över orgelläktaren av konstnären Gunnar Ström.

Församlingens enskilda donationer för utdelning till församlingens fattiga, beklädnad av

konfirmander m.m. uppgick enligt senaste bokslut till l33.088 kr.

Litteratur: R y (1 h ol m, P., Anteckningar ur Lundby historia. Gbg l926.

Kyrkostämmans ordförande

Alålsbegg', Ka rl August, Prost (se nedan)

Kyrkostämmans vice ordförande

Darell, _lohan E d vi n, Komminister (se

nedan) 35—5l.

Kyrkoråd

Ahlberg, Karl August, Prost, se nedan,

självskriven Ordf.  

Hultin, T 0 r s t e n, Uveringenjör, f. 85; led.

2l—5l , Kyrkovärd 29—5l.

Darell, Johan E d v i n, Komminister (se

nedan) 27——5l .

Alggahglmsson, A u g u st, Filare, f. 8l;

Synnerby, Sven Alf f'l ol ge r, Arkivarie,

f. 05; led. 36—5l, Kyrkovärd 42—5l.

Banck, Axell: r e d r i k Tobias, Handlande,

f. 89; 42—5l. '

Gustavsson, K a r l-A x e l,

tare, f. 09; 44—5l.

Smidesarbe-
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Olsson, K a rl Oliver, Grovarbetare, f. 93;

4l.8—5

Carlsson, C a r l Abraham, f. d. Varvsägare,

f. 67; 48—5l.

Kyrkoherde

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75; 28.

Komministrar

Darell, johan E d v i n, f. 85; 24.

Österström, K a r l Adolf Mauritz, f. 02; 43.

Diakonissor

Johansson, Margit Andréa, f. 22; 49. Mat-

tagning i färsamlingslzenimet kl. 9—10.

Rt 22 08 90.

Jonsson, Edith Johanna, f. 06; 32. Mat-

tagning lnstitutsgatan 26 kl. 9—10.

Rt 22282

Svensson, Ruth Elisabet, f 04; 46.

Mottagning Ullmansgatan l kl. 9—10.

R! 2230 90.

 

K?rxson, St i g Erland Hugo, T. D., F. L.,

' , . Kyrkooaktmästare

Frece, l'l i l d i n g Emanuel, f. 99; 47.

Dessutom tre extra vaktmästare.

Kyrkoadjunkler

"Olofsson, A lf Gösta Olof, f. 07; 43.

Sellberg, D a vid Bruno, .f. l3; 49.

Klockare och organist

Finnberg, E r n s t Simeon, Musikdirektör, Brämaregårdens kapell

 
f. 90; 28

Försångare
Organist

Mattsson, R a g n a r. Verkstadsarbctare, Gustavsson, A n n & Margareta (G r e t 21).

f' 04; 45 f. 14; 33

Kyrkoleassör
"

Synnerby. Sven Alt H ol g e r, Arkivarie, Vatfmasfare

f— 05; 4'- Windt, K n n : André, t. 00; 25.

Örgryte församling

Pastorsexpedition belägen å kyrkoplanen vid Herrgårdsgatan. Expeditionstid vardagar utom

lördagar kl. 930—12 samt onsdagar och fredagar kl. 20—21 , juni, juli och augusti vardagar

utom lördagar kl. 9,30—12 samt onsdagar kl. ZO—Zl . Rt 16 06 46, 1600 96.

Örgryte socken är urgammal kulturbygd. Dess kyrkliga historia har av traditionen för-

knippats med S:t Sigfrids verksamhet. Större delen av Göteborgs stad ligger på mark,

som en gång tillhört Örgryte församling. Denna har under tidernas lopp varit förenad

med olika grannförsamlingar. Från Göteborgs grundläggning till år l7l2 hörde den samman

med Gustavi Domkyrkoförsamling. Nämnda år blev Orgryte självständigt. Dit hörde då

även det område, som kallades Majorna. Sedan församlingsbildning här ägt rum (är l786),

utgjorde Mariebergs församling och Kongliga Amiralitets-Warvsförsamlingen samt därefter

den genom deras sammanslagning uppkomna Förenade Kustförsamlingen, eller, såsom den

snart kallades, Carl Johans församling, annex till Örgryte. Denna förbindelse räckte till

år l883, då Örgryte församling blev ett pastorat för sig. 1 borgerligt hänseende införlivades

församlingen år l922 och i kyrkligt år l938 med Göteborgs stad.

Enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar, näm-

ligen Lunden med undantag av ett mindre område, Gårda, Bö, Krokslätt, Kallebäck, Skår,

Torp med undantag av ett mindre område, Delsjön, Sävenäs, en mindre del av Kålltorp

och en mindre del av Bagaregården.

Örgryte gamla kyrka. som med all sannolikhet föregåtts av en träkyrka (stavkyrkaP), här-

rör till sin grundstomme från lZOO-talet, men den har under l700- och l800-talen utvidgats

med kor, korsarmar och tornbyggnad. Kyrkan har undergått en grundlig och pictctsfull
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restaurering, fullbordad år l926. Örgryte nya kyrka, som byggdes efter ritningar av arkitekt

Adrian Peterson, invigdes år l890. Den genomgick år l937 en grundlig inre restaurering

och erhöll år 1939 nytt orgelverk.

Församlingens donationer för utdelning till församlingens fattiga m.m. uppgick enligt

senaste bokslut till 22l.l78 kr., varav Örgryte församlings diakonifond på l08.l30 kr. till-

kommit genom beslut av Örgryte kyrkofullmäktige den 3l maj l938. Reglemente för denna

fond fastställdes av Kungl. Maj:t den l7 maj l940.

Kyrkostämmans ordförande

Kärrby, T h o r i l d Emanuel, Kyrkoherde,

(se nedan) 47—5l .

Kyrkostämmans vice ordförande

Björck, C a rl G u s t & f Jonas, ]. K., Polis-

domare (se nedan) 40—5l .

Kyrkoråd

Kärrby, T h 0 r i l d Emanuel, Kyrkoherde,

se nedan, självskriven Ordf.

Hylander, N i ls Oskar, Textilarbetare, f. 82;

38—5l .

Björck, C a r l G u s t a f Jonas. ]. K., Polis-

domare, f. 87; led. 40—5l, Kyrkovärd

40—5l .

Tyrén, A l f r e d, f. d. Folkskollärare, f. 8l;

led. 4l—5l. Kassaf. 40—.

Skoglund, Olga Victoria (T o r a), Fru,

f. 88; 44—5l.

Johansson, Gustav (G ö s t a) Harald. Frau

kurist, f. 98; 38—5l.

Lundgren, Carl Emil, Cementarbetare,

f. 93; 48—5l.

Johansson, Johan Alfred, Vaktmästare,

f. 98; 48—Sl

Suppleanter

Töcksberg, B e n g t-l'l å k a n Oscar, Byrå-

föreståndare, f. ll; 44——5l.

Helldén, ] 0 h a n n e s, Assuranstjänste-

man, f. 03; 44—51.

Christensson, Carl A x e l, Köpman, f. 97;

44—5l.

Lundberg, K e r s t i n Mathilda, Fröken,

f. 04; 40—51.

Sandegaard, T o r s t e n, Civilingenjör,

f. 04; 48—5l.

Andersson, O s k a r Leonard. Rörläggare,

f. 04; 48—5l.  

Johansson, l v a r Vilhelm, Textilarbetare,

f. 04; 48—5l .

Mellgren, Johan (] 0 h n) Albert Enoch,

Försäljningschef, f. 98; 48—5 l .

Kyrkoherde

Kärrby, Thorild Emanuel, f. 87; 47.

Kommz'nisirar

Arenius, S v 6 n Gunnar, f. 93; 36.

Nordlund, Olof Ewert, f. Ol; 47.

Kyrkoadjunkter

Lindblom, Nils Reinhold, f. 02; 37.

Öbrvall, Sig v a r d John Albin, f. 09; 4l.

Rudborg, johan G u n n a r, f. 95; 47.

Fehn, Louis Folke, f. l3; 47.

Klockare

Wingefors, E r i c Olof Richard, f. l6; 49.

Organist

Vakant.

Försångare

Södergren, G 6 s t a Herman, Folkskollä—

rare, f. 87; l9.

Dlakonissor

Svensson, Syster A g n e s, i. 96; 30. Mat-

tagning församlingsliemmet (Skogshyddan vid

Danska vägen) vardagar utom lördagar

kl. 9—10. Rt 15 5 73.

]essing, B r i t a lVlaria, f. l5; 4l. Mot-

tagning Framnäsgatan 8 vardagar utom

lördagar kl. 9—10. Rt 16 03 65.

Kyrkoväktare

Johansson, l'lans M a g n u s Rudolf, f. 9l ; 3l .

Kyrkovaklmästare

Johansson, Nils E r i k, f. 02; 38.

Dessutom en extra kyrkovaktmästare.
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Västra Frölunda församling

(i kyrkligt hänseende ännu icke införlivad med staden)

Pastorsexpeditionen för Västra Frölunda kyrkobokföringsdistrikt belägen i prästgården i]ärnl>rott,

postadress ]ärnörott. Expeditionstid tisdagar kl. l7—l9, onsdagar och fredagar kl. 5730—1130.

Rt 28 27 38. Pastorsexpedt'tt'onen för Älvsborgs kyrkobokföringsdistrikt belägen i prästgården

i Hagen, postadress Göteborg V. Expeditianstr'd tisdagar och torsdagar kl. 9,30—1I ,30, fredagar

kl. l7——l9. Rt 291290.

 

Västra Frölunda jämte Askims socknar voro redan tidigt av stor betydelse för vårt land,

då de voro de enda, som före l658 nådde fram till Västerhavet. Sockenindelningen i dessa

trakter omnämndes redan i den äldre Västgötalagen och är således mycket gammal, av allt

att döma gällande ända sedan den första kristna tiden. Under medeltiden utgjorde Västra

Frölunda eget pastorat, men troligen i samband med reformationen kom församlingen att

lyda under Fässbergs pastorat, där även moderkyrkan då var belägen. Till detta hörde förr

även öarna i södra skärgården, vilka dock år l709 avskildes för att bilda eget pastorat. Först

l872 skildes Västra Frölunda och Askim från Fässberg i samband med att Fässbergs pre-

bendeskap för Göteborg upphörde och ombildades till eget pastorat. År l876 blev Nya Varvet

egen kommun och kyrkoförsamling, vilket ägde bestånd till områdets införlivning med Göte-

borgs stad fr. o. m. är l93l. -— Församlingens nuvarande landgränser bildas av städerna

Göteborg och Mölndal (förutvarande Fässbergs kommun) samt Askims kommun. Västra

Frölunda församling införlivades i borgerligt hänseende år l945 med Göteborg.

Församlingens medeltida kyrka, som var belägen på den gamla kyrkogården, revs l867,

sedan den nuvarande året förut uppförts efter ritningar av arkitekten ]. A. Westerberg.

Hagens kapell i förutvarande Älvsborgs municipalsamhälle, som byggdes l9l7, härjades på-

följande år av eld, men återuppfördes redan l9l9. Ritningarna till kapellet äro uppgjorda av

arkitekt Yngve Rasmussen.

I enlighet med gällande författningar handhavas församlingens kyrkliga angelägen-

heter närmast av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. De förra, som äro 30 till antalet, väljas för

en tid av fyra kalenderår. Kyrkorådet består utom av ordföranden, som är självskriven, av

åtta ledamöter och lika många suppleanter. Pastoratsstämman och pastoratskyrkorådet

hava att handlägga ärenden rörande prästgård, pastorsexpedition, löneboställe o. dyl. Pasto-

ratskyrkorådet består av åtta ledamöter, fem från Västra Frölunda församling och tre från

Askims församling jämte lika många suppleanter.

Litteratur: H ö r m a n, E r n s t, Västra Frölunda och Askims krönika, Gbg l932.

Kyrkofnllmäktige valda för tiden t.o.m. Olågn, B e n g t Anders, Verkmästare, f. 2l;

år 1950 - '

Svensson, Charles 0 s k a r, Folkskollärare,

Ordförande f. 95; 35.

Thorén, C e o r 8 Mikael, Kyrkoherde, (_ 95; Burman, l v a r Valdemar, Arkitekt, f. 77;

led. 32. Oral. 38, 43—. 32-

Vice ordförande ,

Petersson, Artur Hjalmar, Snickare, Larson, Oscar Edvin, Målare, f. 9l;

f. 8l; led. 32, v. Ordf. 47—. 32.

,_ Johansson, A l h e r t Natanael, Elinstalla-

Ledamoter tör, ;_ 9l; 35

Twedrnark, H a n s Adolf, Flaggjunkare, Janson, f-l i lm e r Konstantin, Handlande,

f. 93; 43. f. 79; 32

Samuelsson,] 0 h a n Paul, Hemmansägare,
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Kullgren, Johan F r i t i of, Kontorist, f. 92;

Sv3e9nsson, Axel Emil Fridolf, Träd-

gårdsmästare, f. 99; 39.

Andersson, Alfred Evald, Lantbrukare,

f. 06; 43.

Johansson, A n n a Birgitta Sofia, Fru, f. 03;

Sennelöv, Bror f'l e n n i n g, Registrator,

f. Ol; 35

Johansson, Johan H alv a r, Kommunal-

arbetare, f. 00; 39.

Sko3glund, A l h e r t, lngenjör, f. 82; 32—34,

Hav/born, Karl Johan Al e x a n d e r Na-

poleon, Uvermaskinist, 84; 43.

Anderson, John W e r n e r, Orgelsnickare,

Andersson,] e n n y Julia Margareta,Affärs-

biträde, f. Gl; 47.

Årg.;lsson, P e t t e r Emanuel, Fiskare, f. 04;

Johansson, Å k e Arne Manfred, Chaufför,

f. 17; 47.

Bode, 5 n ne Mauritz, Murare, f. lO; 49.

Larson, Olof G u n n a r, Direktör, f. 92;

47.

Nilsson, J 0 h a n n e s Sigfrid,

f. 97; 47.

lngenjör,

Nordströxzn, Karl E r i k Hilding, Handlan-

de, f.0 ' 7.

Seftung,4%:'a 1 la Lovisa, Folkskollärarinna,

Stefansson, E s t e r Stefania, Skrivbiträde,

f. 94: 47

Wikman, Daga Anna Maria (A n n-M a r i),

Fru, f. l7; 47.

Svensson, Karl Algot V e r n e r, Marmor-

arbetare, f 49.

Bäckman, f'l e l g a Amanda Josefina, Fru,

f. 14: 49

Kyrkostämmans ordförande

Thorén, Georg Mikael, Kyrkoherde (se

nedan) 38, 43—5l.

Kyrkostämmans vice ordförande

Petersson, Artur Hjalmar, Snickare,

f. 8l; 47—5l.

Kyrkoråd

Thorén, G e o r g Mikael, Kyrkoherde, se

nedan, självskriven Ordf.  

Bm, l v a r Valdemar, Arkitekt, f. 77;

Nilsson, Emil, Tullöveruppsyningsman,

f. 84; 27——5l

Junguell, Fridolf Robert, f.d Över-

lärare, f. 85; led. l9—51,Kassaf.27——.

Petersson, Artur l'l) alm a r, Snickare,

f. 8l; l9—5l.

Twedmark, l'l a n s Adolf, Flaggjunkare,

f. 93; 44——5l.

Svensson, Axel Emil Fridolf, Träd-

gårdsmästare, f. 99; 42—43, 47—5l.

Samuelsson, J o h a n Paul, Herrimans-

ägare, f. 25—5l.

Wilm'tan, Daga Anna Maria (A n n--M a r i),

Fru, f. 17; Ålö—Sl.

Suppleanter

Janson, H i l m e r Konstantin, l'landlande,

f. 79: l9—5l.

Törnqvist, Per Walfrid, Ombudsman,

f. 79; 33—-5l.

Håkansson, Bror Gustaf M e l c h e r, Kom-

minister, f. 97; 40—5l.

Johansson, Carl M a u r i t 2, Speditions-

förman, f. 85; 33——5l.

Clausen, C a r i A x el Herman, Skorstens-

fejaremästare, f. 89; led. 3l—32, suppl.

33—51.

Johansson, Johan H a l va r, Kommunal-

arbetare, f. 00; 47—5l.

Andersson, Alfred Evald, Lantbrukare,

f. 06; 44—5l.

Johansson, Å k e Arne Manfred, Chaufför,

f. l7; 48w—5l.

Pastoratskyrlzostämmans ordförande

Thorén, G e org Mikael, Kyrkoherde (se

nedan) 38—51.

Pastoratskyrlzostämmans vice ordförande

Petersson, Artur Hjalmar, Snickare,

f. 8l; 47—5l.

Pastoratskyrkoråd

Thorén, Georg Mikael, Kyrkoherde (se

nedan) självskriven Ordf.

Jungnell, Fridolf Robert, f.d. Över-

lärare, f. 85; 35—5l.

Twedmark, l'lans Adolf, Flaggjunkare,

f. 93; 48—5l.

Nilsson, Emil,

f. 84, 35—5l.

Tullöveruppsyningsman,
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Svensson, AxelEmil F r i d ol f, Trädgårds-

mästare, f. 99; 47—5l.

Burman, l v a r Valdemar, Arkitekt, f. 77;

35—5l .

Peterson, F r i m n s Edvin, Bokhållare,

f. 93; 48—5l.

Myrén, R a g n a r Bernhard, Köpman, f. 95;

48—5l.

Olssonål0 l 0 f Evald, Hemmansägare, f. 04;

4l—l

Suppleanter

Svensson, Charles O 3 k a r, Folkskollärare,

f. 95; 35—5l.

Hansson, A l b e r t lsidor, Hemmansägare,

f. 95; 35—5l.

Törnqvist, Per W & l f r i d, Ombudsman,

f. 79; 35—5l.

Eriksson, John Axel E d vi n, Chaufför,

f. 83: 35—5l.

Clausen, C a rl A x e l Herman, Skorstens-

fejaremästare, f. 89; 35—5l.

Gunér, H e l g e Gustaf Vilhelm, Lantbru-

kare, f. 22; 48—5l .

Vallin, S v e n Finneve, f. d. Kontorschef,

f. 74; led. 35—47, suppl. 48—5l.

Olsson, Axel, Hemmansägare, f. 7l;

Av kyrkofullmäktige utsedda revisorer

Sefnxöelöv,_Bror H e n n i n g, Registrator,

Lindberg, l'l u g 0 Fridtjuf, Folkskollärare,

f. Ol; 38——.

Suppleanter

Byström, H a r r y Oskar, Avdelningschef,

f. 03; 47—

Krälzlgren, Johan 1? r i t i o ?, Kontorist, f. 92;

Av pastoratssta'mman utsedda revisorer

Sennelöv, Bror H e n n i n g, Registrator,

f.;4—0l3  

Blackstadius, T 0 r e, Kommunalkamrer,

f. 04; 40—.

Suppleanter

Kung—ren, Johan F r i t i of, Kontorist, f. 92;

Johansson, John Olof, Hemmansägare.

;

Ledamot av boställsnämnd

Oligon, 0 l 0 f Evald, Hemmansägarc, f. 04;

Ersättare

Vakant.

Kyrkoherde

Thorén, G e o r g Mikael, f. 95; 38.

Komminister

Hålåansson, Bror Gustaf M e l c h e r, f. 97;

Organist, kantor och klockare

Mellberg, S v e n Laurentius, Musikdirektör,

f. 08; 43.

Diakonissa

Olsson, lrmy lngalill, f. l4; 44.

Kyrkogårdsföreståndare

Hansson, Anders, f. d. Organist och

Folkskollärare, f. 8l; 38.

Kyrkovaktmästare

Hallbäck, Eskil Axel Erik, f. 07; 50.

Hagens kapell

Organist

Vakant, tf. Dahlstrand, Sigrid ln g rid

Elise, f. 03; 49.

Vaktmästare

Lärk, A ro n Gottfrid, f. lll; 36.

Backa församling

Pastorsexpeditionen för Backa (och Tuve) belägen i prästgården intill kyrkan. Postadress Göte-

borg 8. Expeditionstid måndagar och torsdagar kl. l9—20, fredagar kl. 930—12. Rt 22 28 25.

Backa församling utbröts år l928 ur Säve pastorat och förenades med Tuve, som tidigare

utgjort annex till Lundby. Sedan den l januari l948 är Backa församling i borgerligt hänseende

införlivad med Göteborg.

Församlingens medeltida kyrka, som bestod av långhus och kor, vars plan är okänd, fick år

l72l en tillbyggnad åt öster. Kyrkan revs l864. En minnessten å kyrkogården utvisar platsen
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för den gamla kyrkans kor. Den nuvarande kyrkan av sten, uppfördes åren l864—65 efter

ritningar av]. F. Åbom. Tornhuven ombyggdes l927 efter ritning av A. Forsén. Kyrkan restau-

rerades år l934.

Församlingens kyrkliga angelägenheter handhavas närmast av kyrkofullmäktige och kyrko-

råd. De förra,—som äro 20 till antalet, välias för en tid av fyra kalenderår. Kyrkorådet består

utom av ordföranden, som är självskriven, av sex ledamöter och lika många suppleanter.

Pastoratskyrkorådet består av sex ledamöter, fyra från Backa och två från Tuve iämte lika

många suppleanter.

Kyrkofullmäktige valda för tiden —

t.o.m. år 1950

Ordförande

Pålsson, Alfred Emanuel, Tulltiänste-

man, f. 95; led. 32—39, 44, Ordf. 43—.

Vice ordförande

Grahne, Axel Georg, Overlärare, f. 97;

led. 35, v. Ordf. 42—.

Ledamöter

Adiazm, Klas Arvid, Kyrkoherde, f. 80;

Lind, Carl Emil, Overskötare, f. 96; 44.

Engelin, Karl F r a n s Birger, Metallarbe-

tare, f. 9); 35.

Jansson, S v e n Mauritz,

gårdsmästare, f. 9l; 43.

Landgren, Sikof Harald Markon, Me—

tallarbetare, f. Ol; 44.

Holm, l'l el g a Åslög, Fru, f. 9l; 47.

luft?, Å k e Yngvar, Vaktmästare, f. 96;

Handelsträd-

Olsson, Johan I.. u d vig, Hemmansägare,

f. 88; 32

Ring, Helmer Arvid Wi l m a r, Lagerarbe-

tare, f. l3; 44.

Pe4r755on, Karl Eric, Avläsare, f. l7;

Johansson, john Algot, f. d. Härads-

domare, f. 92; 32

Lindfelt, Eric Allan Valfrid, Magasins-

arbetare, f. 05; 39—42, 47.

Andersson, Gustaf l'l el m e r, Metallar-

betare, f. 87; 39.

Andersson, Nils A r vid, Hemmansägare,

f. Ul; 32

Berglund, Gustaf G u n n a r, Siukvårdare,

Karlsson, El i n Emilia, Fru, f. 07; 47.  

Edvardsson, G(5 sta Åke Evald, Verk-

stadsarbetare, f. l4; 47.

Carlsson, Karl A l e x a n d e r, Trädgårds-

mästare, f. 89; 49.

Kyrkostämmans ordförande

Pålsson, Alfred Emanuel, Tulltiänste-

man, f. 95; led. 32—39, 44—50, Ordf.

Kyrkostämmans vice ordförande

Grahne, Axel Georg, Overlärare, f. 97;

led. 35—50, v. Ordf. 42—.

Kyrkoråd

Ådahl, Klas A r vid, Kyrkoherde, se nedan,

siälvskriven Ordf.

Pålsson, A l f re d Emanuel, Tulltjänste-

man, f. 95; 33—39, 44-—5l.

Grahne, Axel Georg, Overlärare, f. 97;

40—5l.

Johansson, Karl M a r t i n, f. d. Overskö-

tare, f. 84; 4l—5l.

Larsson, K 3 rl Ludvig, Hemmansägare,

f. 93; led. 49—5l, Kyrkovärd 49—5l.

Olsson, Johan I.. u d vig. Hemmansägare,

f. 88; led. 48—5l, Kyrkovärd 48—5].

Hansson, Axel E g r o n, Pappersbruks-

arbetare, f. 95; 49—5l.

Suppleanter

Jansson, S v e n Mauritz, Handelsträdgårds-

mästare, f. 9l; 33—5l.

Olsson, Olof Bertil, Lantbrukare, f. 08;

49—5l.

Pemhult,

44—5l.

Eléhn, Axel Alfred Bertild, Nattvakt.

f. 95; 36—5l.

Engelin, Karl F r a n s Birger, Metallarbe-

tare, f. 9l; 4l—-—5l.

Engelin, C a r l G u s t a f, Kommunalarbe-

tare, f. l7; 49—5l.

Anna Kristina, Fru, f. 93;
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Gemensamma kyrkostämmans ordförande

Pålsson, Alfred Emanuel, Tulltiänste-

Argan, f. 95; led. 32—39, 44—50, Ordf.

Gemensamma kyrkostämmans vice

ordförande

Grahne, Axel Georg, Overlärare, f. 97;

led. 35—50, v. Ordf. 42.—.

Gemensamma kyrkorådet

Ådahl, Klas Arvid, Kyrkoherde, se nedan,

självskriven Ordf.

55:83:81, Johan L u d vig, Hemmansägare,

Johansson, Karl M a r t i n, f. d. Overskö-

tare, f. 84; 44—.

Pålsson, A l f r ed Emanuel, Tulltiänste-

man, f. 95; 44—.

Mattsson, Oscar M a r t i n,

ägare, f. 77; 36—.

Wickstrom, Gustaf A r t u r Folke, Sjuk-

vårdare, f. Ol; 36—.

Hansson,Axel E g r o n, Pappersbruksarbe—

tare, f. 95; 49—.

Hemmans-

Suppleanter

Elfhég ÅAxel Alfred B e rt i 1 d, Nattvakt.

Engelin, Karl F ra n s Birger, Metallarbe-

tare, f. 9l; 44——

Johansson, Axel Emanuel, Hemmans-

ägare, f. 88; 36—.

Karlsson, Karl A r t h u r, Verkmästare,

f. 94; 36—.

Engelin, C a rl G U 3 t a f, Kommunalar-

betare, f. l7; 49—.

Kassör

Carlsson, Elof William Evert, Folkskol-

lärare, f 02; 43 (för kyrkorådet och gemen-

samma kyrkorådet).

Åv kyrkofullmäktige utsedda revisorer

Ekenved, H i l m e r Elof, Folkskollärare,

f. 02; 44-—.

Jansson, G u s t a f Adolf, Lantbrukare,

f. 05; 44—

Suppleanter

Lind, Carl Emil, Overskötarc. f. 96; 40—.

Pedal—lullt, Alb! n Valdemar, Banvakt, f. 96;  

Av gemensamma kyrkostäman utsedda

revisorer

Johansson, Ca rl W i l h e l m, f.d. Over-

skötare, f. 85; 35—.

Olofsson, Olof Algot,

f. 95; 37—.

Suppleanter

Riålg, O 5 k a r Albin, Landstingsman, f. 90;

Hemmansägare,

Johansson, Johan A r v i d, Hemmansägare,

f. 97; 37—.

Ledamot av boställsnå'mnd

Johansson, John Algot, f. d. Härads—

domare, f. 92; 36—.

Ersättare

Mattsson, Oscar M a r t i n, Hemmansäga-

re, f. 77; 3 .

Prästgårdsvärdar

Wickström, Gustaf A r t u r Folke, Sjuk-

vårdare, f. Ul; 33.

Hansson, Axel E g r o n,

arbetare, f. 95; 49.

Boställsvärdar för löneöostället Backa

annexgård

Olsson, Johan L n d v i g, Hemmansägare,

f. 88; 33 .

Hansson, Axel E g r o n,

arbetare, f. 95; 49.

Boställsvärdar för lönebostället Hake

Mfattsscåtå, OscarM a r t i n, Hemmansägare,

. 77; .

Wickström, Gustaf A r t u r Folke, Sjuk-

vårdare, f. Ul; 33

Kyrkoherde

Ådahl, Klas A r vid, f. 80:28.

Kyrkoadjunkt

Bergfelt, Samuel Erik To r s t e n Herbert.

f. 02; 47.

Pappersbruks-

Pappersbruks—

Organist och kantor

Kiöllerström, Sigfrid D a n i e l, Musik-

direktör, f. 05; tf. Organist 40.

Diakonissa

Andersson, D a g n y lngeborg Amalia,

f. 07; 39.

Kyrkovaktma'stare

Karlsson, G ustaf Hilarius, f. 88; 3l.
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Icke territoriella församlingar

samt vissa därtill hörande institutioner.

Evangeliska brödraförsamlingen

Kungsgatan 45. R! 164414.

Den evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg började sin verksamhet på l740-talet. då

intresse för herrnhutismen vaknat inom vissa borgarkretsar. l början av l750-talet organi-

serade sig de herrnhutiska vännerna och anordnade möten. År l766 fick kretsen en ständig

föreståndare, s. k. diasporaarbetare, som skulle utgöra förbindelselänk mellan göteborgs-

kretsen och brödraförsamlingen i Herrnhut. Då medlemmarna tillhörde den burgnare bor-

garklassen och beskyddades av stadens biskop och domprost, fick >>brödrasocieteten» ett stort

inflytande i staden. Genom kungl. förordning den l I oktober l785 erhöll den sig så kallande

evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg tillstånd att bygga en egen samlingssal och där hålla

sina gudstjänster och andaktsövningar. Tomten till denna sal skänktes av köpmannen Sven

Linhult och är brödraförsamlingens församlingssal.

Sedan år l928 står brödraförsamlingens egendom under förvaltning av en stiftelse. Lin-

hultska stiftelsen, vars ordförande utses av Kungl. Maj:t. Den 4 december l936 har Kungl.

Maj:t bl. a. medgivit, att av församlingen anställd prästman må åtnjuta rätt till prästerlig

tjänsteårsberäkning, och den 24 maj l946, att församlingens gudstjänster och verksamhet i

övrigt får förläggas till territoriell församling i Göteborg samt att församlingens kyrkolokal

får användas för annat ändamål. Sedan år l947 är församlingens verksamhet förlagd till Örgryte

församling, där dess pastor tjänstgör som kyrkoadjunkt med särskild uppgift att upptaga

s. k. småkyrkoarbete.

l samband härmed nedlades enl. Kungl. Maj:ts tillstånd verksamheten i Nikolaikyrkan och

en församlingssal inrättades i fastigheten. Församlingen skall ekonomiskt stödja Göteborgs

småkyrkostiftelses verksamhet.

Linliultska stiftelsens styrelse

Gidén, Karl Axel E d vin, J. K., Advokat,

f.88; Ordf. 34—(förordnad av Kungl. Maj:t).

Rudborg, Johan G u n n a r, Kyrkoadjunkt,

(se nedan) självskriven led.

Davidsson, S i xt e n Magnus, Slöjdlärare.

f. 00; 28—

Källgren, Karl August Wale n t i n, La-

gerchef, f. 90; 33—.

Algernon, Karl V i c t o r, Snickare. f. 70;

Församlingens styrelse

Rudhorg, Johan G u n n a r, Kyrkoadjunkt,

(se nedan) självskriven Ordf.

Källgren, Karl August W ale n t i n. La-

gerchef (se ovan) 20—.

Davidsson, S ix t e n Magnus. Slöjdlärare,

(se ovan) 24—.

Andersson, Karl V i ct o r, Snickare (se

ovan) led. 35—, Kassaf. 34—.

Bohlin, Johan August, Skomakaremästare,

E' 67; 34_ Pastor

  Rudhorg, Johan G u n n a r, Kyrkoadjunkt,

f. 95; 33.

S:t Johannes kyrka

(Göteborgs sjömanskyrka)

S:t Johanneskyrkan, invigd den 8 juli l866 av domprosten P. Wieselgren, tillkom genom

frivilliga gåvor för att bereda fria bänkplatser åt alla under en tid när i församlingskyrkorna

ett stort antal platser plågade uthyras. Domprosten Wieselgren förband sig att under sin

livstid draga försorg om upprätthållandet av gudstjänsterna. Genom kungl. brev av den

3 maj l878 erhöll kyrkorådet rätt att till predikant i S:t Johanneskyrkan kalla >>vederbörligen

ordinerad. väl vitsordad prästman av evangeliska lutherska bekännelsen och tillhörande
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svenska kyrkan — — — med åliggande att å sön- och helgdagar förrätta gudstjänst i kyrkan

och att dessutom lämna själavård ej blott åt de främmande svenska, norska, danska och

finska sjömän, som vilja sig därav begagna utan även åt andra, vilka önska att i denna

kyrka få begå den heliga nattvarden)).

Förvaltningen handhaves av ett kyrkoråd bestående av högst l2 personer, som vid upp-

kommande ledighet kompletterar sig själv.

Kyrkoråd MalmeströmåE l i iAxel Chfrisäsiarz4T. D.,

' -- . _ omprost, ontra tsprost, . ; —.
Haonfjfonåsä of, Direktor, f. 69, led. 35 . Gilleäståmå by,: s ?Äman' Pastor, f. 12;

' I . ' e . , e r. ,

was,???13752? får ,? gång?-yrka- lalla—_ssonf-Boråsågöm, M a r i e-E l i s a h e t h.

' i ' ' ' ' ' ' ru, . ; ,

Berry, August William Berrie J:son” Almestedt, Fritz Bernhard Bokförare,
Grosshandlare, f. 79; 24—. __

Mellander, R a g n a r, Ombudsman, f. 85; led, 46_' Kyrkovard 46_*-

led. 40—, Kyrkovärd All—. . Pastor

Benzow, Bengt Johan K 1- i S t 0 f f & [, Oderstam, N ! l 3 Herman, ;. lZ; 44.

Lektor, f. 83; 4l—. Organist

 Sandström, Karl Anders B e r n h a r d, Carlson, W e r t h e r, Musikdirektör, f. 85;

Direktör, f. 88; 43—. 43.

Göteborgs kyrkliga sjömansvård

(Läsrum för sjömän)

Läsrummei är öppet vardagar kl. 9—14 och 176—Zl, söndagar kl. 14—21 . Under juni—sep-

tember kl. 16—21. R! 14 03 88.

Göteborgs kyrkliga sjömansvård, läsrum för sjömän, började sin verksamhet är l875 på

initiativ av bl. a. domprosten ?. Wieselgren. Dess uppgift är att bereda sjömännen »de för-

måner och inflytelser ett gott hem giver» genom att anordna andaktsstunder, samkväm, före-

läsningar och studiekurser, tillhandahålla ind och utländska tidningar och material för brev-

skrivning, verka för att sjömännens lönemedel bliva sparade och på ett betryggande sätt

tillvaratagna, upprätta och utlämna skeppsbibliotek rn. m.

Styrelsen utgöres av minst fem ledamöter. l densamma bör om möjligt pastorn vid S:t

Johanneskyrkan och ombudsmannen vid Göteborgs sjömanshus vara ledamöter. Av ledamö-

terna utses en jämte suppleant för denne av stadsfullmäktige, de övriga av svenska kyr-

kans diakonistyrelse på styrelsens förslag efter av inspektor däröver avgivet utlåtande.

Inspektör TraungÄZSven () l of Teodor, Sjökapten,

Vakant Malmöström, El is Axa Christian, T. D.,

Styrelse Domprost, Kontraktsprost, f. 95; 44—.

- Heden ElofLaurentius Konsul Direktör
Oderstam, Nils Herman, Pa t r, f. lZ; '_ ' ' '

led. 44_, Ordf. 44_' s 0 f. 86, led. 45—, Kassaf. 45—.

, - & . hansson Johan G u n n a r, Målaremäs-
Been, ls aac Davxd, T. D., Kyrkoherde, tjg. Jo ' _

e.o.Hovpredikant,f.88;led.20—,Sekr.20—. me, f' 06' 45” (vald ” stads”
Pehrsson, Pe r, T. D., Prost, f. 67; (JS—. Su [ !

Broström, Tor Erland J:son, Konsul, pp can .
Skeppsredare, £ 95; 27__' Gustavsson, H a r r y Sigfrid, Ombudsman,

Wieselgren, Knut Peter E i n a r, Kyrko- ** B; 45— (vald av stadsf.).

herde, f. 87; 27—

 
Eklund, U n o Ragnar Emanuel, Kommi- Foresiandare

nister, f. 06; 38—. Furherg, Carl G e o r g, Diakon, f. 94; 26.

Backström, Karl F 0 l k e, Sjökapten, Om- ,

budsman, f. 94; 42—. Assmlenier

Sandström, Karl Anders B e r n h a r d, Di- Göthager, 5 e t h Erling, Diakon, f. Zl; 47.

rektör, f- 88; 42—. Lång, John W a l t e r, Diakon, f. 25; 49.

33
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Engelska församlingen

Adress: Notariatavdelningen, Göteborgs bank.

Enligt befintliga handlingar bildades i Göteborg år l699, av därstädes bosatta brittiska

undersåtar, en förening benämnd »British Factory», vilken förening hade till uppgift att

inbördes stödja varandra och utöva välgörenhet samt lämna bistånd åt landsmän, vilka av

en eller annan orsak voro i behov av hjälp.

Under årens lopp har B. Fzs verksamhet mer och mer inriktats på upprätthållandet av den

engelska gudstjänsten och därmed sammanhängande, samt i samband härmed förvaltningen

av de donationsfonder, vilka överlämnats till B. F. för berörda ändamål. Medlemmarna av

B. E. kunna således anses utgöra församlingens kyrkoråd.

Engelska kyrkan härstädes uppfördes under åren l855—l857 efter ritningar av major

Adolf Wilh. Edelsvärd, och bekostades byggnaden till hälften genom frivilliga bidrag från

vissa församlingens medlemmar och till den andra hälften av engelska staten.

År l926 antogs stadgar för »Engelska församlingen i Göteborg», vilka stadgar bl. a. fast-

ställde det inbördes förhållandet mellan B. E. och församlingen.

Kostnaderna för upprätthållandet av gudstjänsten, underhåll m. m. av kyrkan bestrides

dels genom avkastningen från ovanberörda fonder, dels genom frivilliga bidrag.

 

Kyrkoråd (British Factory)

Seaton, Arthur Geo r e, Grosshandlare,

f. 81; led. 03—, Ord.

Dickson, George E d w a r d Herbert, Bank-

direktör,f. 98; led. 26—, v. O.rdf 45—

Keiller, J a m e s, Kabinettskammarhcrre,

Giåsomlll/illiam, Kommendörkapten, f. 73;

Barclay, G e o r g e William, Rentier.

f. 76; Oil—.

Fidler, l'larry N o r m a n, Grosshandlare,

Lyon, Cl a r e n e e Hawks, Konsul, Köp-

man, f. 96; 26—.

Dickson, J a m e s lwan Axel,

herre, f. 99; 30—.

Ke3iåler, James D o n gl a s, ingenjör, f. 06;

Keiller, H .. . . y, Direktör, f. 1 I; 45—.

Dickson, Pe t e r Anker, Direktör, f. 06; 45—.

Kammar-

 

Thorburn, Be rtil William, Civilekonom,

Direktör, f. 07; 45—-.

Thorburn, Alvar Robert Martin, J. K.,

Sekr. h. drätselkammaren, f. 94; led. 47—,

Treasufer. '

Tartu-Wahlberg, Stig B:son, Överste.

f. 96; 48—.

Församlingens ordförande

White, K e n n e t h James Mac-Arthur,

Generalkonsul, f. 94; 49.

Församlingens vice ordförande

Stell, Lancelot, Väveritekniker f. 02; 49.

Pastor

Klockare

Johansson, J 0 h n Elmar, Fastighetsskötarc,

Vakant.

Organist

TlPrén, 5Jo h n Vilhelm. Folkskollärare,

,

Katolska församlingen

Expedition: Parkgatan 14. Rt H 48 62.

Katolska församlingen i Göteborg bildades år l863. Församlingen ägde alltifrån sin till-

komst intill l883, då Göteborg i statskyrkligt avseende indelades i territoriella församlingar,

rätt till egen bokföring. Från och med sistnämnda år intill l895 måste församlingens med-

lemmar låta bokföra sig i de territoriella församlingar, där de hade sin bostad. Genom kungl.

resolution av den 25 januari l895 gavs församlingen åter rätt till egen bokföring, en rätt som

dock ånyo upphävdes, nämligen genom en kungl. resolution av den 23 december l9l0. Pastor i

församlingen för sedan dess blott födelse- och dopbok, vigselbok samt död- och begravningsbok.

Församlingens prästerskap har tillerkänts rätt att med laga kraft förrätta vigsel.

Den första församlingskyrkan var den vid Spannmålsgatan belägna S:t Josefs kyrka. som blev

invigd den l l juni l865. Församlingen hade emellertid år l928 av Göteborgs stad inköpt tomti
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lö kv. Diamanten i Heden vid Allén, där ny församlingskyrka och prästgård uppförts. ln-

vigningen ägde rum den 2 oktober l938. Kyrkan har namnet Kristus-Konungens kyrka.

Kyrkoråd

Meijerink, W i l l e m, Kyrkoherde, se ne-

dan, självskriven Ordf.

Törnell, Erik Gustav E. d v a r d, Järnvägs-

tjänsteman. f. 94: 24—.

Nilsson, B e r t il Ernfrid Alexander Fred-

rik, Yrkeslärare, f. lZ; 4l—

Hausl, F r a n s Xaver, Direktör, f. 02; 46—.

Befnlånifé—Delfo Frediano, Disponent,

Olsson, OttoWilhelm ingenjör, f. 95; 46.  

Föreståndare

Möller, J 0 ha n n e 5 E r i k, Biskop, f. 77;

Kyrkoherde

Meijerink, Wille m, f. 83; 4l.

Pastor

Lewin, 0 s e a r Astley, f. 89; 45.

Verburgh, P e t r n s Engelbertus, f. 06; 48.

Organist

Zåk, Frans Carl, f. 97; 32.

 

' Mosaiska församlingen

Expedition: Östra Larmgatan 12. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 12—14.

Rt 13 67 78 och 111807.

Sedan enligt kommerskollegii reglemente den 27 maj l782 judar erhållit rätt att inom

riket bosätta sig i städerna Stockholm, Göteborg och Norrköping samt att där uppföra syna-

gogor, bildades samma år den mosaiska församlingen i Göteborg. Jämlikt kommerskollegii

cirkulär den l3 augusti l838 och kungl. resolution den 26 januari l883 har församlingens

föreståndare uppdrag att föra egna kyrkoböcker, men hithörande bestämmelser gälla numera

endast med samma inskränkning som för den katolska församlingen.

Medlem'av mosaiska församlingen i Göteborg är envar till mosaiska läran hörande svensk

undersåte, som är mantalsskriven i Göteborg eller på annan svensk ort, belägen närmare

till Göteborg än till någon av de övriga orter i Sverige, där mosaisk församling finnes. (Så-

dana finnas förutom i Göteborg i Kalmar, Karlskrona, Malmö, Norrköping, Oskarshamn.

Stockholm, Sundsvall och Växjö.)

Församlingens beslutanderätt utövas vid församlingsstämmor. Två ordinarie församlings-

stämmor skola hållas årligen, den ena på våren före april månads utgång och den andra

på hösten före den lO november. l ärende angående gudstjänster och vad därmed äger sam-

manhang må församlingen icke fatta beslut förrän förslag eller yttrande i frågan avgivits

av en för sådant ändamål inom församlingen utsedd nämnd, i vilken församlingens rabbin

är självskriven ledamot.

Verkställighet och förvaltning tillkommer församlingens föreståndare, vilka skola till an-

talet vara minst tre och högst fem och väljas för en tjänstgöringstid av fyra år. Förestån-

darne skola inom sig utse en ordförande, en synagogeföreståndare och en kassaförvaltare.

Nu gällande ordning för mosaiska församlingen i Göteborg är av Kungl. Maj:t fastställd

den 26 januari l883, med ändringar av den 5 mars l9l5, den 30 december l94l och den

20 februari l948.

Församlingens första synagoga blev färdigbyggd l802 men förstördes vid branden samma

år. Efter att en tid ha hållit gudstjänst i provisorisk lokal erhöll församlingen l855 sin

nuvarande synagoga vid Stora Nygatan.

Sekreterare och ombudsman

Danofsky, Samuel (Sam), J. K. f. M;

(4650 Robbin

Mottagning & expeditionen måndagar och

torsdagar kl. 13—14. R! I! 18 07.

Löf), Hermann, F. D., f. 84: l9.

Föreståndare

Henriques, Ma rte n Ragnar. J. K., Ad-

vokat, f. 86; förest. 3l— Or.df 45—.

Sternei', lvar H e r b e r t, Grosshandlare,

f. 93; förest. 38—, Kassa.f 45—.

Garellick, Nach man, Direktör, f. 88;

förest. 45—, Synagogejförestandare 45—.
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Kantorer och lärare

Jonas, A l b r e e h t. f. l5; (39) 42.

Greidinger, A r o n, f. lO; 50.

Organist

Zachrisson, T 0 r b 0 r g, Fru, f. 87; 09.

Kassörska

Kameras, Sara H e l e n e, f. 00; 36.

Kyrkovaktmästare

Warvne, Knut Linus Verner, f. 02; 36.

Kyrkogårdsvaktriiästare

Svensson, Eric, f. 03; 38 (gamla kyrko-

gården å Stampen).

Ekdahl, Arthur, f. 84; 28 (nya kyrko-

gården i Kålltorp).

 

Göteborgs kyrkogårdsstyrelse

Kyrkogårdskontoret : Norra Hamngatan 22. Expeditionstid kl. 9—15. lördagar och helgdag:-

aftnar kl. 9—13. Dessutom oktober—juni varje helgfri tisdag och torsdag kl. 18—19.

Rt 131824, 131823 och 131826. '

l samband med territorialindelningen l883 tillkom styrelsen för de allmänna begrav-

ningsplatserna. Genom beslut av kyrkofullmäktige den 26 februari l930 blev nytt regle-

mente antaget, varvid namnet ändrades till Göteborgs kyrkogårdsstyrelse. Styrelsen, som

består av sju ledamöter av vilka minst två vid början av näst på valet följande kalenderår

skola tillhöra kyrkofullmäktige. väljas för fyra år av kyrkofullmäktige. men val förrättas

vart annat år, varvid omväxlande tre och fyra ledamöter nyväljas. lnom styrelsen välja dess

ledamöter årligen ordförande, v. ordförande och kassaförvaltare jämte suppleant för denne.

Ärende får icke avgöras, såvida icke vid sammanträdet minst fyra ledamöter äro närvarande.

Det åligger styrelsen att hava inseende och vård om stadens begravningsplatser och att

i detta hänseende sörja för underhåll och därtill hörande vägar, planteringar, hägnader och

byggnader samt för vård av de familjegravar, som åt styrelsen överlämnats. Fr. o. m. l935

har styrelsen även övertagit förvaltningen av kyrkogårdarna inom Lundby församling och

fr.o.m. l939 förvaltningen av kyrkogårdarna inom Örgryte församling. I övrigt skall

styrelsen vidtaga de åtgärder, som med avseende på begravningsplatser tillkomma kyrko-

fullmäktige, men beträffande kostsammare anordningar, ändring av avgifter för grav-

platser m. m. måste fullmäktiges beslut inhämtas. Årligen före den l oktober skall styrelsen

till kyrkonämnden inlämna specialförslag å utgifter och inkomster för det följande året.

Fullständiga räkenskaper föras av kassaförvaltaren. De avslutas vid kalenderår, varefter

behörig redovisning för omhänderhavda medel överlämnas till kyrkonämnden, vars revisorer

granska räkenskaperna. Från och med år l93l är styrelsens förvaltning centraliserad till

kyrkogårdskontoret, som förestås av styrelsens direktör.

Författningar m. m. Reglemente för styrelsen för de allmänna begravningsplatserna i

Göteborg, antaget av kyrkofullmäktige den l5 december l897, ändrat enligt beslut den 20

december l909. Reglemente för Göteborgs kyrkogårdsstyrelse, antaget av kyrkofullmäktige

den 26 februari 1930. lnstruktion för direktören, antagen av styrelsen den 24 september

l930 med ändringar och tillägg den 8 januari l946 och l juli l948.

Enander, John A rt h u r, Komminister,

 
Styrelse

Hultin, S v e n, Tekn. D., Professor, f. 89;

led. 3l—5l, Ordf. 34—.

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, By g-

nadsinspektor, f. 92; led. 33—53, Sapp . f.

kassa]. 33—. '

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte, Kommu-

nalarbetare, f. 02; led. 40—5l , Kassaf. 48—-.

Sjögren, F ol k e Olof Waldemar, J. K.,

Advokat, f. 85; 45—53.

Eliasson, William Esaias, Kommunal-

arbetare, f. l3; 48—5l .  

f. 06; 49—53.

En vakant.

* Kyrkogårdsdz'rektör

Mottagningstid kl. 10—12. Rt 131824.

Gamelius, G ö s t a Alarik Wallentin, f. 03;

49. Sekr. 49-—.

Kyrkogärdsdistriktsföreståndare

Sidoff, Karl E r i k Vilhelm, f. 96; 45. Västra

kyrkogårdarna och Lundby kyrkogårdar.
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Hagman, Klas G u s t af f. 92; 32, Östra

kyrkogårdarna, Kvibergskyrkogarden och

Örgryte kyrkogårdar.

Inspektorer

Larsson, Axel Evald, f. 95; 32, Östra

kyrkogården.

johansson, Erik l—larald, Trädgårdsmäs-

tare, f. 94; 27, Östra kyrkogården.

Nyström, Georg Oliver Daniel, f. lZ; 4l,

Kvibergskyrkogården.

ermansson, john Herbert, f. 08; 35,

Västra kyrkogården.

 

 

Förmån

Berndtsson, josef Richard, f. 97; 25,

Örgryte kyrkogårdar.

Andersson, Karl Elof Herbert, f. 05; 45,

Lundby kyrkogård.

Dessutom på kyrkogårdskontoret, en expe-

ditionsföreståndare, en huvudbakförare och

kassör, två kontorsskrivare, fyra första kon-

torister och två första skrivbiträden samt en

kontorsuaktmästare.

 

Svenska eldbegängelseföreningens Göteborgsavdelning

Eldbegängefscåyrån: Gustaf Adolfs torg 4. Expeditionsiid kl. 10—14. R! U 19 09.

Sedan svenska eldbegängelseföreningen bildats i Stockholm l882 tillkom dess första

avdelning i landet i Göteborg den 30 januari l884. År l886 ingick avdelningen till de kyrk-

liga myndigheterna med anhållan att få uppföra ett krematorium å östra begravningsplatsen.

Denna framställning blev föremål för många strider och bifölls först genom beslut av Kungl.

Maj:t den l4 december l888. l december l889 stod det av professor Hans Hedlund ritade

krematoriet färdigt. Enligt bestämmelserna i upplåtelsevillkoren överlämnades krematoriet,

genom skrivelse den 24 ianuari l9l5, till staden utan avgift. Även detta ärende blev före- .

mål för långvariga utredningar, och avgjordes först genom kyrkofullmäktiges beslut den 26

november l9l7, varvid kyrkofullmäktige övertog äganderätten till krematoriet, men upplät

driften av detsamma till avdelningen. Upplåtelsen skedde på 5 år, räknat från den l ianuari

l9l8. och sedan på ett år i sänder med ömsesidig uppsägningsrätt.

Med anledning av en motion i stadsfullmäktige av doktor C. 0. Porselius den 6 mars

l924 överlämnade drätselkammaren i mai l935 till stadsfullmäktige ett förslag om uppförande

av ett kommunalt krematorium å begravningsplatsen vid Stampgatan enligt ritningar av arkitekt

Erik Lundgren. Den l7 mars l938 beslöto emellertid stadsfullmäktige att avskriva ärendet,

enär kyrkofullmäktige den 20 december l937 beslutat. att i huvudsaklig överensstämmelse med

ett av professor E. G. Asplund. Stockholm, utarbetat förslag låta uppföra ett krematorium i

anslutning till ett nytt iordfästningskapell å Kvibergskyrkogården för en kostnad av 664.800 kr.

Avdelningens styrelse utgöres av åtta ledamöter, vilka utses å ordinarie årssammanträde i

februari för tiden till och med näst därefter infallande ordinarie årssammanträde. Styrelsen,

som inom sig utser ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare, är beslutför, när fyra leda-

möter, eller om alla äro ense. tre ledamöter äro närvarande. Avdelningen utser vid ordinarie

årssammanträdet två revisorer samt en suppleant för dem.

Författningar m.m. Svensk Författningssamling l933 nr 659. Stadgar för svenska

eldbegängelseföreningen av den 9 annan och 9 februari 1929. Stadgar för svenska

eldbegängelseföreningens göteborgsavdelning av den 26 februari l93l.

Styrelse Friis, l-l a n 5 Ludvig Eugen, ]. K, Sekr. o.

Blidberg, Pe r C u sta f, Maior, Vatten- ombudsman h. hälsovårdsn. f. 87; 36—.

verkschef f 89' led 20.. Inspektör för Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

krematoriet ZO—, Ordf.3 L 86; 44—'

Anderson, H] a l m a ,- David M L_ Dahlman, B e n g t Vilhelm. Uveringeniör,

Dispensärläkare, f. 86; led. 32— v. Ordf. l- 94; 45—. . ..

36— Förste ;; Ordf 45— Adamson, E i n a r Emanuel. Redaktör,

Berg, Otto Vendel, Kanslichef, f. 88; l- 94; 48"—

led. 36— Andra v. Ordf. 45—.

Nilsson, Malte Viktor, Ingenjör, f. 83;

led. 28—, Kassaf. 40—.

Sekreterare

Svenning, Hans Gösta Engelbrekt, ln-

tendent, f 97; 30. 

  



 

 

5l8 Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän m. fl.

 

Alfabetisk

Förteckning över kommunala förtroendemän m. fl.

(Kyrkliga kommunens förtroendeuppdrag äro utmärkta medelst "' samt uppdrag av annan

officiell myndighet än stads- resp. kyrkofullmäktige medelst 0).

l denna förteckning upptagas samtliga i kalendern införda personer, som erhållit sina

förtroendeuppdrag genom allmänna val eller av stadsfullmäktige, kyrkofullmäktige, kyrko-

stämma eller annan officiell myndighet, statlig eller kommunal. l kommunala styrelser och

nämnder upptagas, i likhet med vad förut varit fallet, samtliga förtroendemän. Uppdrag

av tjänstemannanatur hava däremot ei medtagits. För personer, som innehava flera upp—

drag, som sortera under en och samma av stadsfullmäktige helt eller delvis utsedd styrelse

eller nämnd, har endast det i kalendern först förekommande uppdraget nominellt upptagits

i förteckningen, medan beträffande övriga uppdrag endast hänvisning gjorts till de sido-

nummcr. där de förekomma. Om en person har mer än ett uppdrag på en sida inom samma

styrelse, angives detta medelst en mindre (not)siffra omedelbart'efter sidonumret.

De i förteckningen sålunda upptagna förtroendemännen äro ordnade i alfabetisk följd

efter tillnamnen med undantag av _sonnamn och en del andra likaljudande namn, vilka äro

sammanförda gruppvis oavsett stavningssättet. Där flera personer finnas med samma till-

namn, äro dessa sinsemellan ordnade efter det förnamn, som vederbörande använder

eller skriver sig för, vilket namn i förteckningen 3 p ä r r a t 5 (sålunda ei såsom i statskalendern

m. fl. uppslagsböcker efter första förnamnet).

Till grund för uppgifterna rörande yrke. befattning eller titel har i regel legat uppgifter

från senast verkställda val enligt stadsfullmäktiges protokoll, vilka uppgifter dock i ett flertal

fall jämförts med vederbörandes senaste mantalsuppgifter och i förekommande fall komplet—

terats med officiella titlar (vanligtvis enligt statskalendern, utom beträffande ordnar och andra

utmärkelser, i vilket avseende hänvisas till sistnämnda publikation). För examina o. dyl.

hava vedertagna förkortningar använts. Årtalet efter bokstaven f. betecknar givetvis

födelseåret (med de två första siffrorna uteslutna). Adressuppgifterna, gata och husnummer.

hänföra sig i regel till vederbörandes i handlingarna senast uppgivna bostadsadress och mera

i undantagsfall — då vederbörande så önskat— till den plats, där vederbörande har sin verk-

samhet förlagd. Där utrymmet så tillåtit, har inom parentes efter bostadsadressen an-

givits (i förkortning) den församling, i vilken vederbörande är skriven. De likaledes

i förteckningen införda telefonnumren hänföra sig till bostadstelefon. Siffrorna efter resp.

uppdrag hänvisa till resp. sidonummer. I övrigt torde förkortningarna ei vålla någon

svårighet.

A. Sid- Abrahamsson, Annie ln ge r Maria. Sid-

Abrahamsson, Ålda Teresia, Fru, Ekonomiföreståndarinna, f. 20; God-

f. 99; Flagg. 8 (O F). Rt 1405 66. hemsg. 58 (C _l). Rt l2 82 97.

Suppl. i 24:e t_ax.—distr............. 33 Led. i 5:e pens.-distr. ............ 298

Suppl. i hemhjälpsnämnden ........ 303 Abrahamsson, johan 0 3 c & r Kons-

Led.istyr.f.Broströmska siukhemmet 426 tantin, Målare, f. 89; Codhemsg. lZ

Abrahamsson, A u g n s t, Filare, f. 81; (C ]). Rt M 57 93.

Lindh. 2 R nr 3l (l..). Kassaf. i styr. f. natthärbärgena . .. 286

*Led. : Lundby kyrkoråd .......... 504 *Revisor f. kyrkonämnden m.m..... 488
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Adamson, E i n a r Emanuel, Redaktör,

f. 94; Värmlandsg. l8 (O F).

Rt l4 58 40.

Led. i styr. f. sällsk. Länkarna ...... 370

Suppl. i styr. f. fören. Länken ...... 370

Adlerstierna-Adelsköld, S t e n-C u s-

taf Fredrik, Godsägare, f. 06; Floda.

OLed. i stiftsnämnden ............ 478

Adolfson, jo h a n Alfred. Tillskärare,

f. 88; Bergsg. 3 (H). Rt ll 4l 23.

Rev.-suppl. f. Renströmska badanst. l89

Adolfson, K e r s t i n Linnéa, Kon-

torist, f. l5; Bergsg. 3 (H). Rt ll 4l 23.

Revisor f. Lundby barnkrubba ...... 405

Revisor f. skolförzs sommarbarnsk. 4l9

Revisor f. De fattiges vänner ...... 434

Adrian, Torsten SamuellS( am) junior,

Ombudsman, f. 02; Västerg. 3 B (H).

Rt ll 06 74.

Suppl. i arbetslöshetsnämnden .. .30l

Suppl. i länsarbetsnämnden ........ 33l

Agardt, Carl S u n e Justus, Civileko—

nom, tf. Taxeringsinspektör, f. l7;

Remsnidareg. 9 (C). Rt 26 M 47.

OOrdf. i 56:e tax. -distr.

Agvald, ] 0 h nOlof, Kontorschef, f. 78;

Kyrkog. ll (D). Rt ll 29 08.

*Led. i domkyrkorädet ............ 49l

Agård, S v e n Botvid, Slöidkonsulent,

f. 92; Fr. Bremersg. 4 (O). Rt l6 03 6l .

Kassaf. f. slöidföreningens skola. .227

Ahl, A l b e r t Nicanor, Köpman, f. 02:

Guldpokalsg. 3 C (l..). Rt 22 25 76.

Led.1 9:e tax. -distr................ 28

Ahlberg, K a rl August, Prost, f. 75;

Lundby prästgård (l..). Rt 22 48 l9.

*Ordf. i kyrkostämma (L) .......... 504

Ahlberg, M a r g a r e t a, Affärsförestån-

darinna, Fru, f. 08; Vävlagareg. 8 (O).

Rt l5 34 58.

Nämndeman .................... l5

QLed. i skolnämnd ................ 204

Suppl. i styr. f. sjukskötzs pens.-fond 438

v. Ordf. i styr. f. systr. Erikssons minne 448

Led. i styr. f. lda Jonssons minne.. 449

Ahlberg, Ragnar ArnoldPercy, Man-

talskommissarie, . 5; Kärralundsg.

34 (O). Rt l9 48 2l

C>Ordf.i 64:e tax.-distr............... 44

Ahlberg, Torsten Vincent, Ton-

sättare, Redaktör, f. 00; Ovanskogsli-

()den 4 (O). Rt l93703.

oLed. ikom. f. folkkonserter ........ 367

Ahlbom, Nils G u n n a r, Förste post-

assistent, f. l5; Eklandag. ll U).

Rt l8 _40 40.

OOrdf. i 4l':a tax.-distr. ............ 38  

Ahlén, john, Tillsynslärare, f. 97;

Anneholmsg. 5 (O). Rt l6 48 60

ed. i ber. f. folkrörelsearkiv ...... 32l

Ahlin, ] 0 h a n Ottomar, Overkon-

trollör, f. 00; Långåsliden 22 (O).

Rt l8 49 3l

OOrdf.: 37:e tax.-distr. a ............ 36

Ahlqvist, B e r it, Fru, f l4; Sana-

Qtorieg. lOE (C.) Rt 25 6880.

o.l..ed iR.o Kållt. ungdomsråd 276, 278

Ahlström, G e r d a Maria, Förestån-

darinna, f. Ol; Poppelmansg. H (G).

Rt 25 ll 90.

oSuppl. i styr. f. Miölkdroppen . . . . 392

Ahlström, 5 U n e Gregor, Verkmästa-

re, f. l9; Cöketorpsg. 30 (O).

Rt l9 62 45

Suppl. i 67:'e tax. -distr. .......... 45

Ahrenberg, C a r 1 Gustaf, Metallarbe-

tare, f. 93; Estlandsg. 2 C (L).

Rt 22 35 99.

Nämndeman .................... l5

Kassaf. i styr. f. vattenverket ...... ll3

Led. i 7.'e pens.-distr. ............ 299

Led. i styr. f. ske psdockorna ...... 346

Ålander, C u s t a Alvar, Byråföre-

ståndare, f. 99; lskällareliden i B (O).

Rt l8 5l 5l.

Suppl.: 57:'e tax.-distr. ............ 43

Led.! 9:e pens.-distr. ............ 299

Albrektson, A l f red Botvid, Byrå-

assistent, f. 94; V. Hamng. Zl (D.)

*Led. i domkyrkorådet ............ 49l

Alderstam, NilsOlof. ingenjör, f. 97;

And. Mattssonsg. l6(C). Rt 26 l0 l0

Suppl. : l5;'e tax. -distr. ..........

Led. i R. Dicksons stift. m. m.. . ..

Alexanderson, Ha ns Reinhold, Förste

inspektor, f. 9l; Luntantug. 3 (D).

Rt ll 53 72.

Suppl. i 28:e tak.-distr. ............ 34

Alfredsson, Carl Albin, Fastighets-

skötare, f. 88; Oskarsg. 9 (M).

Rt M59 84.

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ........ 497

Algeria,5K n ut, Rektor,f8.3; Sätila.

R!

oErsättare: stiftsnämnden .......... 478

Allberg, Carl R a 8 n a r Fritiof, Hand-

lande, f. 0l: Tandåsplatsen 6 (O).

Rt l6 09 87.

Led. i 56:e tax.-distr............... 42

Led. i länsprövningsnämnden ...... 46

Stadsfullmäktig .................. 72

Led.i drätselkammarens l avd....... 82

Suppl. i spårvägsstyrelsen ........ l33

Led. i pilsnerdricksberedningen.. .3l6

Led. iber. f. pantlånerörelsen ...... 323

Huvudman i fastighetsäg. sparbank 347
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Almberger, Agaton (Agge), f. d.

Hamnkamrerare, f. 82; Älvaleken 5

(A). Rt ll 4042.

Nämndeman .................... l5

Led. i 67:e tax.-distr. ............ 45

Almér, Eric, Frisörmästare, f. 0l:

Sten Stureg. l7 (V). Rt l6 40 74.

Suppl. i 34:e tax.-distr. ..........

Alpman, Eric Algot, Stadstiänare,

f. 89; Hvitfeldtsg. l0 (D). Rt ll 75 l5.

Led. i 6:e tex.-distr............... 27

Andel], Å k e, Frisörmästare, f. l5;

Svanebäcksg. 24 (C _l). Rt l2 05 03.

Rev.-suppl. f. lokalför. i Maiorna. . . . 248

Anderfelt, A n s e l m Harald Benjamin,

Kamrerare, f. 86; Linnég. 60 (A).

Rt M 80 53.

*Rev.-suppl. f. kyrkonämnden m. m. 488

l"Led. i Annedals kyrkoråd .......... 500

Anderson, Andersson.

Andersson, Ai na Mariana, Fru, f. l4;

Carnegieg. 7 (C _|). Rt l2 9l 37.

l i 5:e pens.-distr. .......... 298Supp .

Anderson, Alfhild Beata, Fru,

f. 05; Codhemsg. 62 (C )).

Rt l2 76 7.9

oRevisorf. Mossbergska donationen . .222

oLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan.. 407

Andersson, Knut Allan, Murare,

f. 23; Kungsladugårdsg. l (C _|).

Suppl. istyr. f. l. 0. K. Marks stift..

Andersson, Knut A l l a n, Rörarbetare,

f. 09; Johannedalsg. 7—9 (0 F).

Rt H 93 63.

Suppl. i 36:e tax.-distr............. 36

Andersson, A l m & Olivia, Fru, f. 88;

S. Hamng. 6l (D). Rt ll l588.

.458

Led. i 7:e tax.-distr............... 28

oLed. i skolnämnd ................ l97

QSuppl. i 2:a fattigvårdsdistr. ...... 253

Anderson, A n d e r s Josef, Ombuds-

man, f. 0l; Zachrissonsg. 7 C (C).

Rt 25 l9 09.

Nämndeman .................... l5

Suppl. i byggnadsnämnden ........ 94

Andersson, A r n e Evert, Kommunal-

arbetare, f. l0; Lärksångsg. 8 (l..).

Rt 22 49 l6.

Rev.-suppl. f. siukhusdirektionenu .l54

Rev.-suppl. f. Keillers park ........ 243

c>Kassaf. ! Bräcke ungdomsråd ....... 278

Rev.-suppl. f. skeppsdockorna ...... 346

Anderson, A rn e Georg, Butiksföre-

ståndare, f. l0; Lundg. l5 (O).

Rt l5 97 79.

Revisor f. de lungsjukas centralför.. . 425  

Andersson, StigA r n e. Marmorar-

betare, f. l9; Ättehögsg. 5 A (G).

Rt 25 92 63.

Led. i l7:c tax.-distr. ............ 3l

Andersson, Carl A r t u r, Chaufför,

f. 07; Österlyckan 23 (G). Rt 26 H 80.

Nämndeman .................... 15

Revisor f. teaterfonden ............ 39l

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i kyrkonämnden .............. 489

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ........ 494

Andersson, A r v i d, Tågmästare, f. 89;

Västgötag. l (V). Rt l8 37 38.

Led. i 34:e tax.-distr............... 35

Andersson, Nils Arvid, l'lemmans-

ägare, f. 0l; Tagene, Hisings Kärra

(B). Rt 67 00 68.

*Kyrkofullmäktig: Backa .......... 5l0

Andersson, A x e l E n o c h Nicanor,

Handlande, f. 85; Stampg. 66 (K).

Rt l5 22 39.

*Kyrkofullmäktig ................ 485

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . 487

d. i kyrkonämnden ............ 489

*v. Ordf. i kyrkostämma (K) ...... 492

*Led. i Kristine kyrkoråd ........ 492

Andersson, Carl A x e l, Bankvakt-

mästare, f. 04; Grönsakstorget 4 (D).

Rt B 30 l6.

Suppl. i l:a pens-dish”. ............ 297

Andersson, A x el L e o n a r d, Hand-

lande, f. 87; Carl )ohansg. 92 (C _|).

Rt M 15 03.

Nämndeman

Andersson, A x el Reinhold, Förman,

f. 09;Godhemsg. 62 (C )) Rt l2 76 79.

Suppl. i 23:e tax.—distr. ............ 32

Andersson, Anders B e r n h a r d, f. d.

Kassabiträde, f. 77; Kaponiärg. 3 (H).

Rt ll 58 87.

*Led. i Haga kyrkoråd .............. 496

Andersson, D a vid Emanuel, Bygg-

nadssnickare, f. 95; Vegag. 23 (O F).

Rt M 55 0l .

Led. i 36:e tex.-distr...............

Suppl. i styr. f. E. Dicksons stiftelse. .

Anderson, D a v i d Wilhelm, Bunt-

makare, f. 89; Kiellestadsg. 4 (C 1).

Rt l4 73 35.

QLed. i Skolnämnd ................ 20l

Andersson, Bernt Fredrik E (l m u n d,

36

459

Försäljningschef, f. 9l; Ängemar-

ken l (A). Rt l8 25 70.

Nämndeman .................... l5

c>l_.ed. i länsprövningsnämnden ...... 46

Huvudman: Cbgs sparbank ........ 346
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Andersson, Bengt Axel E d v i n, Kon-

torsföreståndare, f. 00; Billingeg. l6.

(V F). Rt 29 l2 54.

ämndeman ....................

Revisor f. hjälpskolans sommarkol. . . 4l7

Revisor f. hyresgästr:s barnkoloni. . . . 4l7

Revisor f. sjuksk. pens-fond......... 438

Revisor f. Osbeckska fonden ........ 446

Andersson, B i n a r Bertil, Förste

verkmästare, f. 97; Birger jarlsg. lZ

(C _|). Rt l2 53 35.

Led. i styr. f. Kjellbergska skolan.. 2l2

Andersson, Einar Theodor, Bank-

vaktmästare, f. 02; Fräntorpsg. l (0).

Rt 26 l8 60.

Nämndeman .................... l5

Rev.-suppl. f. Västkusthemmet ..... 436

Rev.—suppl. f. Stretered ........... 453

Andersson, E 1 i s, F. l..., Redaktör,

f. 88; Föreningsg. 20 (V). Rt B 50 77.

Led. i ber. f. naturskydd ............ 3 l 7

Andersson, F. l i s Hildebrand, Metall-

arbetare, f. 02; Mellang. l2 (H).

Nämndeman .................... l5

Suppl. i l8:e tax.-distr. ............ 3l

OSuppl. i 2:a fattigvårdsdistr. ........ 253

Led. i l:a pens.-distr. .............. 297

'Kyrkofullmäktig .................. 485

Andersson, Elle n josefina, Metall-

arbeterska, f. l9; Hjorthagsg. 8 A (M).

Rt l2 7l 58.

Nämndeman .................... l5

Andersson, E n o c h Ferdinand, f. d.

' verlärare, f. 78; Karl Custavsg. 7

(D). Rt ll 3598.

l'Kyrkofullmäktig .................. 485

"Led. i kyrkonämnden .............. 489

*Led. i domkyrkorädet ............ 49l

Andersson, F. r n s t Gustav, Överför-

myndare, f. 00; Eldareg. l2 C (0 F).

Rt M 78 42.

Överförmyndare .................. 20

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i stadskollegiet .............. 77

v. Ordf. i fattigv.-styr. m.m.250,253,254,256

Led. i styr. f. pensionärshemmen. . . . 29l

Suppl. f. ordf. o. led. i arb.-löshetsn. 30l3

v. Ordf. i valkommittén ............ 3l5

Led. i ber. f. centr. av kom.-förvaltn. 3l7

Led. i ber. f. vårdhem ............ 320

Andersson, Er n st l'lenry, Svetsare,

f. 95; Kustroddareg. 2 B (C _l).

Rt l2 64 62.

Revisor f. Lingförbundet .......... 383

Andersson, E r n s t Reinhold, Over-

lärare, f. 89; Halmstad.

c>l_.ed. i styr. f. socialinstitutet ...... 357

 

 

Andersson, Alfred E_v a l d, Lant-

brukare, f. 06; Lilla Onnered, Näset

(V F). Rt 29 07 l5.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

*Suppl. i V. F:s kyrkoråd .......... 508

Andersson, Fritz Arvid, Hand-

lande, f. 89; Tunnbindareg. Zl (l..).

Rt 22 28 43.

oSekr. i Bjurslätts ungdomsråd ...... 278

Andersson, F r i t z Johan. Kranförare,

f. 87; Sannapl. 6 (C _D. Rt l4 99 22.

Suppl. i 54:e tax.-distr. .......... 42

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 49

Andersson, Fritz Leonard, Ombuds-

man, . 88; Mintensg. 3A (O).

Rt l5 30 6l.

Ordf. i renhållningsstyrelsen ...... l37

Andersson, Alf C e o r g, Metallarbe-

tare, f. Zl; Målareg. 4 (V F).

Rev.-suppl. f. V. Frölunda barnkol. 4l8

dersson, C u n n a r, Ombudsman,

f. 93; V. Rydbergsg. 2l (j). Rt l659 58.

Led. i 54:e fax.-distr............... 42

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . . . . 82

Rev.-suppl. f. sjukhusdirektionen. . . . l54

Revisor f. fattigvårdsstyrelsen ...... 25l

Revisor f. nykterhetsnämnden ...... 285

Suppl. i hyresnämnden ............ 307

Led. i styr. f. bostadsförmedlingen . . 308

Led. i pens-inr. f. åldriga tjänare. . . . 437

Led. i styr. f. l. 0. K. Marks stiftelse 458

Andersson, C u n n a r Arvid, Rörläg-

gare, f. 09; Sjömansg. l8 (O F).

Rt M 98 87.

Suppl. i 47:e tax.-distr............. 40

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 338

Andersson, johan C u n n a r Eugén,

Fastighetsskötare, f. 08; Helle-

forsg. ll B (O). Rt 25 99 35.

Rev.-suppl. f. De fattiges vänner. . . . 434

Andersson, John C u n n a r Bertil,

Kommunalarbetare, f. l7; Birger

Jarlsg. l6 (C _l).

ämndeman ....................

Led. i ber. f. barnteaterverksamhet. . 32l

Led. i styr. f. Stretered ............ 453

Andersson, Carl C u n n a r, Tryckeri-

arbetare, f. 09; Madängsg. 2 (l..).

Suppl. i 52za tax.-distr. ............

Anderson, G u n n a r Leopold, Avlä-

sare, f. 89; Engdahlsg. 4 C (_l).

Rt l6 97 ll.

Suppl. i 29:e tax.-distr. ............ 34

Andersson, C u n v 0 r lngegerd, Kor-

respondent, Fru, f. l8; Vidblicksg. l

(l). Rt l80l 09.

Led. i 58:e tax.-distr. ............ 43.

Rev.-suppl. f. folkskolestyrelsen . . . . l94

Led. i styr. f. Rudebecks flickskola . . 2l5
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Revisor f. stadsbiblioteket ......... 230

Revisor f. Änggårdens yrkesskola 428

Rev.-suppl. f. Dalheimers don...... 430

Rev.-suppl. f. Hansons o. Barks don. 446

Andersson, C u s t a f Fredrik, Köp-

man, f. 92; Diupedalsg. 4 (A).

Rt l4 4l 76.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd . ...... 50l

Andersson, C n s t a v Johannes, Fastig-

hetsskötare, f. 00; Zachrissonsg. 8 G

(G). Rt 25 28 59.

Nämndeman .................... 15

Stadsfullmäktig .................. 72

v. Ordf. i renhållningsstyrelsen . . . . 137

v. Ordf. i styr. f. natthärbärgena. . . . 286

v. Ordf. i styr. f. pensionärshemmen 29l

Led. iber. f. nya natthärbärgen ...... 320

Andersson, C ö s t a, Ombudsman,

f. 05; St Paulig. B (C). Rt l5 7l l4,

Nämndeman ....................

Andersson, C ö s t a Arnold, Plåtsla-

gare, f. 09; Rambergsv. 23C (L).

Rt 22 M 38.

Suppl. ifamiljebidragsnämnden ..... 306

Andersson, G"6 s t a Ludvig. Pappers-

bruksarbetare,Riksdagsman,f. 04;

Mölndal. Rt 27 07 04.

OSuppl. i styr. f. Stretered ........ 453

Andersson, G 6 s t a Natanael, Kassör,

f. 05; Eklandag. 54 B (J). Rt 16 92 70.

Nämndeman .................... 15

Suppl. i5:e tax. -distr. b ............ 27

Revisor f. fattigvårdsstyrelsen ...... 25l

C.Suppl istyr. f. Styrsö kustsanatorium 426

Andersson, David H a r r y Gjutare,

f. 06; Trondheimsg. 8 (l..). Rt 22 66 l8.

Suppl. i l0:e tax.—distr. b .......... 29

Andersson, H e d v i g Elin lngegärd,

Sjuksköterska, f. 04; Källsprångsg. 5,

O(.A) Rt l86l 58.

C.Led i styr. f. siuksköterskebyrån.. l65

Andersson, Gustaf H e l m e r, Metall-

arbetare, f. 87; Solbacken 2, Kvill-

ängen (B).

*Kyrkofullmäktig) Backa .......... 5l0

Anderson, l'l e n n i n g Konstantin,

Posttiänsteman, f. 0l; Nedergårdsg. 7

(G). Rt 25 67 70.

Nämndeman

Andersson, Frans Gustaf H i l d e m a r,

Kommunalarbetare, f. 95; Braheg.

l6A (C). Rt l5 32 07.

Revisor f. l. 0. K. Marks stiftelse. . . . 458

Andersson, Karl Hi l d! n g, Målare,

f. l5; Odinsg. 2l (K). Rt |5 52 03.

oLed. i D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 276  

Anderson, H1 a l m a r David,M..,L

Dispensärläkare,f. 86; Vasag. 4 (D).

Rt B 22 l2

OLed. i Annedals bamabo .......... 404

C'v. Ordf. i st r. f. De lungsjukas vänner 423

ov. Ordf.i Dig. för. mot tuberkulos. .423

Anderson, Hulda Josefina, Första

kontorsbiträde. f. 94; O. Skansg. 3 D

(H). Rt ll 63 22.

Revisorf. Magnus musikfond ...... 39l

Andersson, lda Kristina Fru, f. 88;

Amiralitetsg. 24 (C D. Rt l4560l.

Suppl. i 37:e tax. -distr. a .......... 36

OSuppl.i Lilla daghemmet ........ 406

Andersson, Axel lvar, Rörläggare,

f. 08; Hjalmar Brantingsg. 2l (l..).

Rt 22 62 32.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 48

Andersson, ] e n n y Julia Margareta

Affärsbiträde, f. 0l; Platinav. l2(V F).

*Kyrkofullmäktig: V. F. .......... 508

Andersson, ] 0 h n Adolf. Tillskärare,

f. 82; _Chalmersg. l (D). Rt B 95 6l.

*Led. l domkyrkorådet ............ 49l

Anderson, ] o li n Albin, Förste mand

talsassistent, f. 98; O. Skansg. 3D(l'l).

Rt ll 63 22.

Suppl. i 4:e pens.-distr........... 298

Andersson, ] ohn Arthur, Metall-

arbetare, . ll; Blåvalsg. 9C (C j).

Rt l2 3298.

Suppl.i 25:e tax. -distr. ............ 33

Rcvisorf. E. Magnus musikfond. .39l

Revisor f. Lindeqvists don......... 445

Revisorf. pauvres honteux . ...... 46l

Andersson, ] 0 h n Sigvald, Kammar-

skrivare, f. 94; Engelbrektsg. 59 (D).

Rt. l6 72 62.

Revisorf. hyresnämnden .......... 307

Andersson, John Wilhelm, Verk-

mästare, f. 05; Landstormsg. l8 (l..).

Rt 22 l5 2l .

Nämndeman .................... l5

Suppl. i byggnadsnämnden ........ 94

Andersson, K a r l C o s t a f, Sten-

arbetare. f. ll; Storkg. l (C).

Suppl.i 3l:e tax. -distr. ............ 35

Andersson,Ka rlNatanael, f. d. Polis- .

överkonstapel, f. 89; Ullmansg. 6 (l..).

Rt 22 39 05.

QSuppl. i 6:e fattigvårdsdistr. ...... 255

Andersson, Lovisa (L 0 v a) Karolina,

Fru, f. 92; Kungsladugårdsg. l5 (CJ).

Rt 14 55 95.

Revisor f. Ekedalens barnhem ...... 394

Revisorf. 0. Fr. församl.ssmåbarnssk. 4l2

Suppl. istyr. f. Broströmska siukh.. .426
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AndetSson, N 3 n n a Sofia. Fru, f. 9l;

Sågg. 50 (C ]). Rt M 68 55.

OLed. i Skolnämnd ................ l96

Andersson, N i l s Einar Oliver, Verk-

stadsarbetare, f. 0l; Egnahemsv. l6 (J).

Rt l8 83 8l

Led. i 2:a pens. -distr. ............ 297

Andersson, Anders 0 s c a r,

mästare, f. 83; Jakobsdalsg. BB(%)).

Rt l6 24 92.

Suppl. i 67:e tax.-distr............. 45

Andersson, John () s k a r, f. d. Detek—

tivkonstapel, f. 86; Lindg. l4 (V F).

Rt 29 l8 83.

Led. i 6:e pens-dish. ............ 298

Andersson, Carl 0 s e a r Leonard.

Bankdirektör, f. 87; Terrassg. ll (j).

Rt l6 43 99.

Kassaf. f. ]. F. Dicksons minnesfond 429

Andersson, 0 s k a r Leonard, Rörläg—

gare, f. _04; L. Källhusg. 4 (O).

*Suppl. i Örgryte kyrkoråd ........ 506

Andersson, Carl 0 t t o, Grovarbetare,

f. 90; Skåneg. Zl (V). Rt l64l 49.

Nämndeman .................... l5

Led. i styr. f. De blindas för. Hoppet 450

Anderson, P r i m u s, Bankdirektör,

f. 78; Viktor Rydbergsg. 33 (J).

Rt l6 03 70.

Led. i]. F. Dicksons minnesfond . . . . 429

Andersson, R a g n a r, Ombudsman,

f. 90; Hiorthagsg. 8 F. (M). Rt M 73 30.

Nämndeman .................... l5

Suppl. i hyresnämnden ............ 307

Andersson, Karl R 0 b e r t, Köpman,

f. 93; Mariag. 22 (C 1). Rt M 52 80.

Rtl 425 80.

Nämndeman .................... l5

Suppl. i 55:e tax.—distr. .......... 42

Andersson, R 0 lf Anders Lennart,

Civilekonom, Taxeringsassistent, f. 20;

N. Liden 9 (D). Rtl l.8467

clKronoombudi 47:'e tax. -distr. . . . . 40

Andersson, R ol f Evert, Tullvaktmäs-

tare; f. l5; Stiernsköldsg. l0 (C D.

Nämndeman .................... l5

Anderson, R 0 l f Gustaf. Ombudsman,

f. 05;Kompassg. l0 (OF). Rt l2 63 25.

juryman i tryckfrihetsmål .......... l4

Nämndeman .................... l5

Suppl. i poliskollegiet ............ 63

Suppl. i styr. f. gatu- o. vägförvaltn. lll

Suppl. i styr. f.ll.]onssons minne. 449

Andersson, Ruth Ellen lrene. Fru,

f. 22; Räntmästareg. 20(O). Rt l9 l747.

Revisor f. Lilla daghemmet ........ 406

Revisor f. sociala centralbyrån . . . . 432  

Ander son, Si x t e n lvar Manfred,

Meta larbetare, f. 06; Egnahemsv. 5 B.

(J). Rt ll 96 l8.

Led.i 47:'e tax. -distr.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk..... 47

Rev-suppl. f. pensionärshemmen . 2.9l

Revisorf. R. Dicksons stiftelse .. 456

Andersson, Stig Sune Hjalmar,

vermaskinist, f. l5; Nobelg. 25A

(O). Rt l9 58 94.

Led. i dir. f. navigationsskolan 356

Andersson, Sven David, Förste

brandmästare, f. 95, Lundliy brand-

station (L). Rt W 22 H).

Led. i bamnstyrelsen . ............ ll7

Ordf. i ber. f. segelsportens främjande 320

Led. i styr. f. Lingförbundet ...... 383

Anderson, S v e n-E r i k, Kamrerare,

f. l2: Raketg. l B (J). Rt 18797l.

Nämndeman .................... l5

Andersson,S v e nErling,Tapetserare-

mästare, f. 08; Ernst Torulfsg. 2l A

(C). Rt l5 33 26.

Led. i 5:e tax.-distr. b ............ 27

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . .. 48

v. Ordf. istyr. f. Cederskogs don. .. 448

Andersson, Sven Gunnar, Kassör,

f. ll; Ljungskile.

ORevisor f. Styrsö kustsanatorium.. 426

Andersson, S v e n Gustaf, Kontorist,

Räntmästareg. 20 (O)

iår 19' 17 47

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Suppl. i styr. f. idrottsplatserna.. .. 247

Andersson, Bror Erland a g e, Kon-

fektyrarbetare, f. 08; Hiorthagsg. H) B.

Suppl. i 6:e tax.-distr..............

Rev.-suppl. f. polisnämnden ...... 64

Rev.-suppl. f. stadskollegiet ........ 77

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Rev.-sup l. f.löne- o. tjänstenämnden l07

Revisor fi civilförsvarsnämnden .. .309

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i kyrkonämnden ............ 489

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ...... 497

Andersson, lnga Teresia (T e r e s e),

Fru, f. 08; Eldareg. l2 C (O F).

Rt l4 78 42.

Nämndeman

Stadsfullmäktig ..................

V.Ordf. i barnavårdsn..... 264, 265, 272"

QLed. i centralrådetf. barnavård 275.276

QLed.! M:s 0. O. Fr:'s ungdomsråd. 277

Led. i ber. f. förbättrad kaféverksamh. 323

Led. iber. f. fritidsverksamhet ...... 323

oLed. i Cårdabo barnträdgård ...... 4l0

OSuppl. i Bö lekskola .............. 4l3

QSuppl. i Skårs barnträdgård ...... 4l3

Led. istyr. f. Nolleroths don. ...... 447
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Andersson, T h 0 r e Sigvard. ingen-

iör, f. l3; Lotta Svärdsg. 3A (G).

Led. i 32za tax.-distr. ............ 35

Andersson, T h u r e Johannes, Ban-

gårdsmästare, f. 97; Engdahlsg. 6 B (j).

Rt l6 03 79.

Nämndeman .................... l5

Andersson, T u r e Sigfrid, Förste in- '

spektor, f. 92; Långedragsv. 22 (V F).

Rt 29 03 98.

Led. i 45:e tax.-distr. ............ 39

Led. i 6:e pens.-distr. ............. 298

Andersson, Berndt Uno, Expeditör,

f. l6; Slånbärsv. 3l (L). Rt 22 9l 9l.

Nämndeman .............. . ...... l5

Andersson, V e r n e r Anders Severin,

Ombudsman, f. 97; Lövskogsg. B A

(A). Rt l8 52 85.

Led. i styr. f. vattenverket ........ ll3

Suppl. i styr. f. Renströmska fonden 387

Anderson, john W e r n e r, Orgelsnic-

kare, f. 85; Bolmörtsg. ll (V F).

Rt 29 02 03.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Anderson, V e r n o n Edvard, Förste

kontorsskrivare, f. 99; E. Dahlbergsg.

27 (V). Rt ll 40 76.

OLed. i skolnämnd ................ l96

Andersson, John Vilgot Alexius,

Montör, f. 09; 2 Långg. 36 (O F).

Nämndeman .................... l5

Andersson, Magnus W i l h e l m, Lok-

förare, l3; Drottningg. 5 (D).

Rt l3 67 75.

Juryman i tryckfrihetsmål .......... l4

Nämndeman .................... l5

Suppl. i l4:e fax.-distr. ............ 30

Andersson, Fritz Å k e, Metallarbetare,

f. 98; Braheg. 20 (G). Rt l5 3l 66.

Revisor f. torg- 0. slakthusstyrelsen. . l39

oLed. i skolnämnd ................ l98

OSuppl. i l:a fattigvårdsdistr. ........ 253

Andreason, Andréasson.

Andreasson, Be rt il Oscar Adler,

Mantalsassistent, f. lZ; V. Rydbergsg.

32 (l). Rt l6 99 03.

OKronoombud i 59:e tax.-distr....... 43

Andréasson, E. i n a r Algot, Handels-

arbetare, f. l4; Blåvalsg. 6B (C _l).

Rt l42l 78.

Nämndeman .................... l5

Revisor f. gatu- o. vägförvaltningen. . l l l

Suppl. i torg- 0. slakthusstyrelsen. . . . l39

OLed. i skolnämnd ....... . ........ 20l

Revisor f. bostadsförmedlingen . . . . 308  

Andréasson, F r i t 1 Hilmer, Lokföra-

re, f. 88; Riddareg. Zl (G). Rt l5 29 73.

Led. i 4:e fax.-distr. .............. 26

Andréasson, G u s t a v Reinhold, Fi-

lare, f. 88; Fyrverkareg. l4 (_l).

Rt l8 82 39.

Led. i 3l :a tax.-distr. .............. 35

Andreasson, l-l n g 0 lsidor, Civilingen-

iör, f. 92; Rosensköldsg. l A (1).

Rt l6 0l 52.

I"Kyrkofullmäktig .................. 486

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd . . . . 503

Andreasson, ] 0 h n Vilhelm, Repara-

tör, f. 99; Skytteskogsg. 40 (C _D.

Rt l2 34 56.

Suppl. i l9:e tax.—distr............. 3l

OLed. i skolnämnd ................ l99

Led. i 5:e pens.-distr. ............ 298

Andréasson, C a r l Erik Evald, Chauf-

för, f. 09; Styrsög. 7 (C ]). Rt l2 25 30.

Nämndeman ....................

Led. i folkskolestyrelsen.. l94, l95, 20l

Led. i styr. f. folkbiblioteken ...... 23l

Led. i ber. f. fritidsverksamhet ...... 323

Led. i gem. nämnden f. Stretered. . . . 453

Led. i styr. i. R. Dicksons stiftelse.. 455

Andreasson, L a r s Algot, instruktör,

f. 28; Gamlestads torg 3 (G).

Rev.-Suppl. f. Härskogens friluftsgård 385

Andreason, Carl V a l t e r, Folkskol-

lärare, f. l l; Lövskogsg. 3 A (A).

Rt l8 72 56.

Suppl. i styr. f. Mai:s flickskola . . .. 2l0

Suppl. i nykterhetsnämndcn ...... 285

Led. i styr. f. arbetarinstitutet ...... 366

Andréasson, Å k e Bertil, Snickare,

f. l7; Silverkälleg. 2 (C _D. Rt l4 4l 07.

Led. i 44:e tax.-distr...............

Andrén, A l l a n Skoglar, tf. Distrikts-

föreståndare, f. 03; Redbergsv. 98 (O).

Rt l5 63 33.

Revisor f. Hansons o. Barks don..... 446

Andrén, Alf F. rl i n g, Köpman, f. 27;

Rambergsv. 2l B (L). Rt 22 l9 24.

QLed. i Biurslätts ungdomsråd ...... 278

Andrén, Fe r-O l 0 f, Tapetsör, f. l9;

Stavhoppareg. 5 B (O). Rt l9 35 85.

QLed. i R. 0. Kållt. ungdomsråd . . .. 278

Andrén, S v e n Georg, Civilekonom,

f. 24; Kobbarnas väg 4 (O). Rt l90842.

Rev.-suppl. f. Hvitf. lärov. byggn.-f. 359

Anér, C u n v 0 r Dagmar, Fru, f. 92;

Vasapl. 8 (D) Rt ll l9 00.

Nämndeman

Angersiö, John H i l d i n g lsidor,

Kommunalarbetare, f. 05; Källe-

bergsv. 27 (O). Rt 26 07 82.

Revisor f. _l. ]. Dicksons stiftelse . . . . 46l
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Angerås, johan Osten, tf. Byrå-

assistent, f. ll; Vallareleden 6 (C).

Rt 26 23 67.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 49

Revisor f. Rudebecks gymnasium 364

Revisor f. Myrornas barnhemsverks. 396

Antonson, john T h 0 r s t e n. Direk-

tör, f. 89; Slottsskogsg. l05 (C j).

Rt l2 l2 64.

Kassaf. i styr. f. Osbeckska fonden. . 446

Anzelius, E r_ i c, Direktör, f. 9l; Dal-

torpsg. l0 (O). Rt l6 22 50.

Suppl. i hyresnämnden ............ 307

Anzén, S ve n Hjalmar, Trafikförman.

f. 02; Alvsborgsg. 2l B (C j).

Rt l47l l7.

Suppl. i Vasa kommunala flickskola . . 2l ]

Led. i styr. f. stadsbiblioteket .. .. 230

Appelgren, K a r l-l v a r, Disponent,

f. 89; Teknologg. 5 (” Rt l6 48 50.

Suppl. i 32:a fax.-distr. .......... 35

Appeltofft, C u n n a r Magnus, Kam-

marskrivare, f. 06; Burggrevepl. l (K).

Rt l5 l9 ll.

Led. i 32:a tax.-distr. ............ 35

Amini, H a r r y, F. D., Docent, Lek-

tor, f. 85; Plantageg. 5 (O F).

Rt M 07 54.

c>Revisor f. Cbgs museum .......... 237

*Led. i 0. Fzs kyrkoråd ............ 498

Armstedt, C u rt Henry, Disponent,

f. 9l; Askimsg. 9 (A). Rt ll 6860.

Nämndeman

Led. i 5:e tex.-distr. b ............ 27

oLed. i löne- o. tjänstenämnden . . . . l06

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. . l08

Led. i gatu- o. vägförvaltn. m.m. l l0, l l5

v. Ordf. i civilförsvarsnämnden 309

'Led. i Annedals kyrkoråd ........ 500

Arnberg, F. l i n A:son, Fröken, f. 76;

johannes Kyrkog. l7 (M). Rt l4 50 27.

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ...... 497

Ambro, f n g e Torsten, Ombudsman,

f. l6; Redbergsv. B B (O).

Rt l9 l7 96. .

Rev.-suppl. f. O. realsk. byggnadsfond 363

Arnold, F ri e d r i c h Berthold Ludwig,

Köpman, f. 79; Aschebergsg. 24 (V).

Rt ll 82 43.

*Led. i Kristine gemens. nämnd.. . . 493

Arnoldsson, A l l a n lvar, Bankkamrer,

f. 95; Kålgårdsg. 6 (C j). Rt l2 58 07.

Led. i 25:e tax.-distr. ............ 33

Revisor f. hamnstyrelsen .......... ll7

Suppl. i familjebidragsnämnden . . . . 306

Arnulf-Olsson, F. d v i n, Direktör, f. 8l;

Ceijersg. 4 (V). Rt l6 l7 66.

Ordf. i handels- o. sjöfartsnämnden. . l08  

Arnulf-Olsson, 0 s v a ld. Direktör. f. 84;

Kungsportsavenyen l2 (D). Rt l l 39 52.

Kassaf. f. gs museum m.m. 237, 2402

Ordf. i konstnämnden ............ 242

Led. i ber. f. centr. av kom.-förvaltn. 3l7

Arvidson, Arvidsson.

Arvidsson, A n d e r s Rolf Eugén, Yr-

keslärare, f. 97; Kungsladugårdsg. 3

(C j). Rt l4 97 98.

Revisor f. Nordenfelts handarbetssem. 374

Arvidson, Carl C 6 s t a, Banktiänste-

man. f. 98; Folkungag. l2 (K).

Rt l5 56 62.

*Kassaf. i Christina kyrkoråd ....... 492

Ask, Yngve C ö t e, Svarvare, f. l4;

Svanebäcksg. 49 (C j). Rt 24 l3 55.

Nämn eman .................... l5

Stadsfullmäktig .................. 73

v. Ordf. i styr. f. gas- o. elverken . . . . l22

Led. i kristidsnämnden . .......... 304

Suppl. i pilsnerdricksberedningen .. 3l6

Asker, D a g m a r johanna, Fru, f. 90;

S. Vägen 26 (_l). Rt l8 l8 68.

Suppl. i 9:e pens.-distr. .......... 299

Revisor f. Vasa barnhem .......... 408

Asklund, Anny (A n n i k a), Fru, f. 94;

Saltholmsg. 40 (V F). Rt 29 l8 Ol.

Stadsfullmäktig .................. 73

Suppl. i styr. f. Majzs komm. flicksk. 2l0

Rev.-suppl. f. Röhsska museet . . . . 236

Suppl. i barnavårdsnämnden . . . 264, 265

Led. i styr. f. natthärbärgena ...... 286

Suppl. i valkommittén ............ 3l5

OLed. i styr. f. Långedrags barnträdg. 4l4

Led. i styr. f. l. 0. K. Marks stift. . . 458

Asklund, Karl F i lip. Crosshandlare,

f. 88; Haga Nyg. l3 (H). Rt l l 55 06.

Kassaf. i styr. f. tjänarinnehemmet 462

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté . . . . 487

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 489

*Kassaf. i Haga kyrkoråd ............ 495

Asklund, Gustaf H i l b e rt Walentin.

Ombudsman, f. 99; Carl johansg. l22

(C j). Rt l4 05 84.

Nämndeman .................... l5

Revisor f. vattenverket ........... ll4

Attfors, N i l s Gustav, Murare, f. 05;

Paradisg. 29 C (M). Rt H 04 89.

Led. i 34:e tax.-distr............... 35

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 48

Revisor f. Vasa lärovzs byggnadsfond 360

Suppl. i styr. f. O. 0. C. Wijks stiftelse 457

Augustsson, A r t h'u r johan Linus.

Sifonskötarc, f. 97; Alghagsg. 3 C (M).

Rt l4 94 92.

Led. i l9:e fax.-distr.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. . . 48

Suppl. i styr. f. vattenverket ........ ll3
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Augustsson, Karl Wilhelm B e rt il,

Hamnarbetare, f. 06; Pilg. 4 (H).

Suppl. istyr. f. sjömanshemmet. 465

Aulin T u r e Walfrid, Fondchef, f. 95:

Ascfiebergsg. 33 (V). Rt ll 79 32.

Suppl. i 3:e tax.-distr. ............ 26

Aurell, C u n n a r Oscar Vilhelm,

Kapten, Gymnastikdirektör, f. 83;

Änggårdspl. 7 (A). Rt l3 85 76.

Suppl. i l8;(: tax.-distr.............

Aurell, 1 r e n e Cecilia. Föreståndarin-

na, f. 05; Sahlgrenska Sjukhuset (A).

Rt W 20 80.

Sekr. istyr. f. sjuksk. pensionsfond. 438

Axéll, C a rl Adolf, Brandförman,

f. 94; Sanatorieg. 25 B (C). Rt 25 24 0l.

Suppl. i 33:e tax.-distr.

Axelsson, P e t t e r Emanuel, Fiskare,

f. 04; Lilla Fiskebäck, Käringberget

(V F). Rt 29 l6 86.

'Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Axelson, S t i g Gillis Algot, Kapten i

flottans reserv, Hamndirektör, .

Örnehufvudsg. l (j). Rt l6 l0 97

ed.i reklamnämnden ............ 3l3

Axelsson, T 0 r s t e n Magnus. Kam-

..........

marskrivare, f. 03; Geijersg. l2 (V).

Rt l6 77 42.

OOrdf. i 65:e tex.-distr.............. 45

B.

Baagoe, H e r m a n Theodor, ] . K.

ORådman, f. 95; Partille. Rt 44 02 35.

OOrdf. i styr. f. rättshjälpsanstaltenn

Backland, Gustaf Å k e, e. Landskonto-

rist, f. 2l; Hårdvallsg. 7 (L).

Rt 22 03 37.

QKronoombud i 6l:a tax.-distr....... 44

Backström, Carl Folke, Sjömans-

husombudsman, f. 94; Föreningsg. 2

(H). Rt l3 l580.

Nämndeman

Suppl. i styr. f. sjömanshemmet . . . . 465

Banck, Axel Fred rik Tobias, Hand-

lande, f. 89; Madängsg. l9 (L).

Rt 22 l3 86.

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 504

Been, l s a a c David, Kyrko-

herde, tjg. e. o. Hovpredikaht f. 88;

Köpmansg. l6 (K). Rt l3 38 20.

*Kyrkofullmäktig .................. 485

l"Ordf. i kyrkostämma (K) ........ 492

Behre, jamesj o s e f, Handlande, f 98;

Danska vägen 86 (0). Rt l5 32 00.

Led.i 54:'e tax.-distr. ............

Belanner, Carl Olof Arne. j K..

Assessor, l3; Arkivg. 8 (V).

Rt l6 70 49.

oOrdf. i 46:'e tax.-distr. ............ 39

287

 

Belfrage, Rolf H & r a ld, M. L. Prakt.

läkare, f. 94; Vasag. 38 (D).

Rt ll 0404.

G.Suppl i Annedals barnabo ........ 404

dSuppl.i Ö. fören. mot tuberkulos. 424

oLed. istyr. f. Broströmska sjukh. ._ .426

, Bengtson, Bengtsson.

Bengtsson, Algot julius Valfrid,

Snic are,. 84; Virginsg. 22 (G).

Rt 25 6l 85.

Led. i lokalstyr. f. Vasa läroverk. .630

Bengtsson, B e n t Erik, Andreinten-

dent, f. l5; Kob arnas väg 20A (U).

Rt l5 ll 65.

Nämndeman .................... l6

Revisorf. hälsovårdsnämnden ...... l44

Bengtsson, Dan Gustav, Kontorist,

f. 24; Uddevallag. 27 (C).

Suppl. i29:.etax-distr. ............

Bengtsson, G u st a f Wilhelm, Rör-

montör, f. 99; Frölundag. ll0B (A).

Suppl. istyr. f. Wahlqvist-Andahls st. 460

Bengtsson, Maurits Andreas H e n r y,

Slöjdlärare, f. 89; Mackliersg. 4 (j).

Rt l6 83 63.

oLe.d i Vasa 0. ):s ungdomsråd ...... 277

Bengtsson, C a rl Henrik, Kontorschef

5; Engelbrektsg. l2 (V).

Rt ll_ 32 79.

*Led.[ kyrkonämnden .............. 489

*Led. i Vasa kyrkoråd ............ 50l

Bengtsson, Per M a u r i t 2, Förman,

f. 03; Häggången 7 (0). Rt 26 2l 3l.

Rev.-sup ]. f. botaniska trädgården 244

Revisor . Nollcroths rn. fl. don. . . . . 447

Bengtsson, Nils Emanuel. j. K.. Förs-

te stadsfogde, f. 92' jakobsdalsg. 52

()(O). Rtl8” 65.

G.Suppl f ordf. ihyresnämnden ...... 306

Ordf. i änke- och pupillkassan .. .334

Ordf. istyr. f E. Dicksons stiftelse.. . 459

Bengtson, P e r-G u n n a r, Post-

tjänsteman, f. l7; Daltorpsg. ” (Ö).

Rt l6 65 45.

Suppl. i 42:a tax.-distr. b ........ 38

Bengtsson, S i g n e Alfhild Viola, Fru,

f. l6; Kobbarnas väg 20 A (D).

Rt l5 ll 65.

0Led. i skolnämnd ................ 204

Bengtson, S v e n Algot, Korrespon-

dent. f. 94; Tegnérsg. l5 (j)

Rt l6 6l 08.

*Suppl. i johannebergs kyrkoråd . . . . 503

Bengtsson, Sve n Hugo, Kammar-

skrivare, f. l8; Blackevägen 9 C (L).

Rt 22 3l 97.

Led. i 3:e tax.-distr. .............. 26
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Bengtsson, T h 0 r e Roland, Metall-

arbetare, f. 22; Nordanvindsg. 7 (L).

Revisor f. Härskogens friluftsgård .. 384

Bengtsson, johan W illia m, Folk—

skollärare, f. 87; Carnegieg. l7 (C j).

Rt l4 54 44.

Suppl. i styr. f. komm. mellanskolan 209

Berg, Alma Kristina. Småskollära-

rinna, f. 92; Kungsladugårdsg. 3 (C j).

Rt M 30 48.

Led. i 5.'e fattigvårdsdistr. ........ 254

Berg,Cu n nar Theodor, Civilingenjör,

Disponent. f. 92; Höja, Tollered.

Rt l0 40 58.

QSuppl. i styr. f. Cöteborgssystemet. . 348

Berg, Karl G u n n u l f H:son, j. K.,

Notarie. f. 22; Lillatorpsg. 9A (O).

Rt l9 76 6l .

oOrdf. i 59:e tax.-distr. ............ 43

Berg, john Harald, Kapten, f. 95;

Vidblicksg. 2 A (j). Rt l6 l0 6l.

*Kyrkofullmäktig .................. 486

Berg, Si g n hi l d Margareta. Fru,

f. 6; Bautastensg. l2 B (L).

Led. istyr. f. Kjellbergska skolan.. .2l3

Suppl.i kristidsnämnden .......... 304

Rev.-suppl. f. Ekedalens barnhem . . 394

Berg, To re josef, Metallarbetare,

f. 2l; Götaholmsg. 9(C).

Suppl. istyr. f. Renströmska fonden 387

Berg, Vi k t o r Emanuel, Tullmästare,

f.82; Kungshöjdsg. 2(D). Rtl3 l7 52.

Suppl. i torg- 0. slakthusstyrelsen.. l39

Berge, Carl David, f..d Auktionskom-

missarie. f. 82; Vidblicksg.4 (j).

Rt l6 49 75.

Suppl. i lokalstyr. f. O. realskolan. . 363

Bergendahl, Tord G u n n a r, Civil-

ingenjör, f 88; Carlanderspl. 4 (j).

Rt l6 B 35.

Led. i gatu- o. vä förvaltningen. . .ll0

Led. igatuberedn. fi ytterområdena.. 3l8

Led. iber. ang. arbetarskydd ...... 324

Bergendahl, Märtha, Fru. f. 03, Car-

landerspl. 4 (j). Rt l6 B 35

Led. istyr. f. Tyringehemmet ...... 280

Berggren, Arne Timar, Resebyrå-

föreståndare, f. 07; Underåsg. 9—ll

(O). Rt l6 60 58.

Stadsfullmäktig .................. 72

Kassaf. idrätselkamm:slavd. m. m. 82, lOl

Led.! spårvägsstyrelsen .......... l33

Led.: ber. f. centr. av kom.-förvaltn. 3l7

Led. iber. f. kom. biografverksamhet 322

Berggren, Ellen g(B l l a) Teresia, Fru,

;.95tareg (V F). Rt 29 B 70.

Suppl. i styr. f. ]. 0. K. Marks stift. 458  

Berggren, E r n s t William, Ombuds-

man, f. 00; Bäckeforsg. 27 A, Möln-

dal. Rt l6 94 87.

QLed. i sjöfartsdelegationen ........ 33l

Berggren, H e l g a Alfrida, Fru, f. 02;

Källebergsv. 20 (O). Rt 26 03 00.

Revisor f. natthärbärgena .......... 286

Berglund, Axel johan Viktor, järn-

vägskonduktör, f. 89; Uddevallag. 29

(C). Rt l5 57 61.

Led. i renhållningsstyrelsen ........ l37

Berglund, Göte Reinhold C e r h a r d,

Fastighetsskötare, f. 09; Sockenv. l8 B

(l..). Rt 22 00 68.

Led. i l0ze tax.-distr. & ............ 29

Led. i styr. f. Keillers park ........ 243

Berglund, Gustaf G u n n a r, Sjuk-

vårdare, f. 93; Skälltorp, Lillhagen

Rt 66 00 94.

*Kyrkofullmäktig i Backa .......... 5l0

Bergman, A r v i d Mauritz Gösta, ln-

kasserare, f. 86; Majstångsg. 4A (C])

Rt l2 83 46.

Suppl. i 22':a tax.-distr. .......... 32

oLed. ikom. f. folkkonserter ........ 367

Bergman, P e r Ragnar, Ombudsman,

f. l5; Lövskogsg. 4A(A). Rt l8 52 36.

Led.; styr. f. Röhsska museet ...... 236

v. Ordf.] konstnämnden ........... 242

Led. i ber. f. folkrörelsearkiv ...... 32l

Led. i ber. f. fskulptörutb. v. målarsk. 321

Led. istyr.f. stadsteatern ........ 378

Led. _i styr. f. teaterfonden ........ 39l

OLed. i Gbgs bostadsföretag ........ 470

Bergqvist, G u s t a f Adolf, j. K.,

Rådman, . 88;Sten Stureg. 25 (j).

Rt l6 06 99.

Ordf. i poliskollegiet .............. 63

oOrdf.i hyresnämnden ............ 306

0Led. ilokalstyr. f. flickläroverket. .362

Bergqvist, Carl Bertil Knut, Orn-

budsman, f. 96; Hemgårdesv. 2 (O).

Rt 26 0930.

Led. iber. f. förbättrad kaféverksamh. 323

C.Suppl istyr. f. Göteborgssystemetn 348

Bergqvist, Nils August, Spårvagns-

konduktör, f. 00; Älvsborgsg. ll (Cl).

Revisor f. Vasa lärov:'s byggnadsfond 360

Bergström, Karl Vilhelm Folke,

Svetsare, f. ll; Lagmansg. 19 (C).

Rt 25 27 l8.

oLed. iR. o. Kållt. ungdomsråd. 278

Bergström, Anders G u n n a r, Assu-

ranstjänsteman, f. 00; Virginsg. l4(C).

Rt 25 33 7.

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden .. l44

OLed. iskolnämnd ................ l99
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Bergström, Olof H e r b e r t, Modell—

snickare, f. 0l; Galateag. l | (C j).

Rt l2 76 65.

Revisor f. studenternas kursverksamh. 37l

Bergström, Nils P a u l, Folkskollärare,

f. l l; Skytteskogsg. 3l (C j).

Rt 14 50 88.

OKronoombud i 39:e tax.-distr....... 37

Bergwall, Brita Karolina, D.S.l.,

Kurator, f. l2; Dalheimersg. 4 B U).

Rt l6 57 29.

Nämndeman .................... l5

Suppl. i hälsovårdsnämnden ........ l44

Led. i ber. f. kvinnl. polispersonal. . 322

Berndtsson, se Berntsson.

Berner-Månsson, se Månsson.

Bernström, Nils G n s t a f, Apotekare.

f. 77; Götabergsg. 34 (V). Rt l6 l4 55.

Kassaf. i styr. f. stadsbiblioteket. . . . 230

Berndtsson, Berntsson.

Berntsson, P e r Olof, Metallarbetare,

f. l9; Marbog. 2 B (C).

Nämndeman .................... l6

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 48

oLed. i skolnämnd ................. l98

Led. i nykterhetsnämnden ......... 285

Berntsson, S t e l l a n Isidor. Förman,

f. 98; O. Halleg. 4 (L). Rt 22 32 7l.

Suppl. i l lze tax.-distr. ............

Suppl. i hälsovårdsnämnden ...... l44

Suppl. i sjukhusdirektionen ...... l53

Suppl. i 7:e pens.-distr. .......... 299

Led. i styr. f. j. F. Dicksons fond. . . . 429

Berndtsson, S v e n Arne, Slöjdlärare,

f. l0; Lövskogsg. l3A (A). Rt l8 03 58.

Suppl. i 56:e tax.-distr............. 42

Berndtsson, Karl V i k t o r, Renhåll-

ningsarbetare, f. 88; Nordanvindsg.

5 F (L). Rt 22 69 09.

Led. i 42za tax.-distr. a .......... 38

Betz, Erik Wilhelm, Montör. f. l7;

Långedragsv. l0 (V F). Rt 29 06 l7.

OKassaf. i S. 0. V. Fr. ungdomsråd. . . 279

Billger, T 0 r s t e n Ludvig, Distrikts-

sekreterare, f. 96; Fågelfängareg. 32

(Cj). Rt l4 l624.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 48

oLed. i 5. 0. V. Fr. ungdomsråd. . . . 279

Billton, Georg Sigu rd, Direktör,

f. 87; Föreningsg. 2 (H). Rt ll 89 90.

Nämndeman .................... l6

Biemed, B e n g t Gustaf Thord, Aukt.

revisor, f. l8; Kungshöjdsg. l (D).

Rt ll 90 90.

Suppl. i 63:e tax.-distr............. 44

Rev.-suppl. f. kristidsnämnden ...... 304  

Bjulén, H (: l g e Gerhard, Försäkrings-

tjänsteman. f. 25; Nansensg. l2 A (L).

Rt 22 9l 67.

Led. i ber. f. avk. av kom.—utsk...... 47

Bjurström, Tor Sigurd, Konstnär.

f. 88; Lillgården Bö herrgård (O).

Rt l6 25 07.

c>l_.ed. i kommittén f. konstinköp ...... 240

Björild, Sten Douglas. Redaktör,

f. 90; Teknologg. 5 (j). Rt l60l 7l.

Nämn eman ....................

OSuppl. f. ordf. i l:a pens.-distr..... 296

Björck, Björk.

Björck, A r vid Oskar, Spårvägsman,

f. 88; Munkebäcksg. 33 (G).

Rt 25 56 86.

Led. i 66:e tax.-distr. ............ 45

Björk, B e r t i l Adrian, Metallarbe-

tare, f. 23; Slottsskogsg. 63 (C j).

Suppl. i 32:a tax.-distr. ......... _. . .

Björck, E. l s a johanna, Fru, f. 9l; Or-

gryte kyrkog. 9 (O). Rt l8 22 38.

OLed. i centralrådct f. barnavård. . . . 275

Björck, Knut Gösta Harald, Murare,

f. l5; Sockenv. l8 B (L). Rt 22 60 30.

Nämndeman ....................

Biörck, C a rl G 11 st af jonas. j. K..

Rolisdomare. f. 87; Örgryte kyrkog. 9

(O). Rt l8 22 38.

*Kyrkofullmäktig .................. 486

I"v. Ordf: i kyrkostämma (O) ........ 506

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 506

Björk, T h 0 r s t e n Eugén, Hamn-

servis, f. 90; Landerig. 2 (G).

Rt l5 06 87.

Led. i 4l :a tax.-distr. .............. 38

Björkberg, R a g n a r Bengt, Fastig-

hetsskötare, f. 98; Zachrissonsg. 5 A

(G). Rt 25 70 l2.

oLed. i skolnämnd ................ l99

Björkengren, Knut V e r n e r. Chauf-

för, f. 0l; Angemarken l | A (A).

Rt l8 45 36.

Revisor f. gatu- o. Vägförvaltningen. . l l l

Björklund, E r n s t Frithiof. Direktör,

f. 86; Karlfeldtsg. 2 (O). Rt l6 3l 80.

Ordf. i styr. f. ålderdomshemmet . . 289

Björklund, Per G u n n a r, Syssloman,

f. 83; Vegag. 55 (O F). Rt M 44 33.

0 uppl. i styr. f. Styrsö kustsanatorium 425

Björkman, Gustaf F. l 0 f Hieronymus,

Kamrer, f. 92; Anneholmsg. 8 (O).

Rt l6 76 30.

Suppl. i 4l :a tax.-distr. ............ 38

Björkman, F ol k e Bernhard, Polis-

konstapel, f. l7; Gelbgjutareg. (G).

Rt 26 24 66.

Suppl. i polisnämnden ............ 64
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Björkman, G U 3 t a v Albin Valdemar,

Ombudsman, f. 83; Carl johans torg

4B (Cj). Rt l403 55.

Rev. -suppl. f. Lindeqvists don. . . . . 445

Björkman, Nils Karl Otto, f. d.

Landssekreterare, f. 84; Arkivg. l2

(V). Rt l822 20.

OSuppl. i Lundgrens vetenskapsfond 389

Suppl. i Lundgrens understödsfond 390

Björlin, Gustaf Evald, Bryggeri-

arbetare, f. l0; Ostindieg. 5 (Cj).

Led.! 24:e tax.-distr...............

Björnllede, Karl Fredrik A r n e, j. K.

Notarie h. drätselkq f. 04; Helle-

Oforsg. l3 B (O). Rt 25 50 77.

O'Kronoombucli l3;'e tax. -distr. ...... 30

Björstadius, A r n & Hans Gustav, Må-

laremästare, f. l6; Späckhuggareg. 6A

(C j). Rt l2 46 27.

Led.i 64:e tax.-distr............... 45

Suppl. i styr. f. Osbeckska fonden . . 446

Led. i styr. f. Wahlqvist—Andahls stift. 460

Blackstadius, T 0 r e, Kommunalkam-

rer, f. 04; Hovås (V F). Rt 28 Zl 0l.

*Revisor f. pastoratskyrkorådet ...... 509

Bladh,SvenA r n e Charles, Fastighets-

skötare, f. 04' Frölundag. l06 B(A).

Rt ll 44 58.

oLed. i Haga o. A:s ungdomsråd. .277

Suppl.: 4.e pens.-distr............. 298

Rev.:suppl. f. fäktklubben ........ 385

Blixt, Gerda tharlotta Margareta

(G r e t a), Fru,f.l l; Bautastensg. 7

(l...) Rt 22 40 58.

QLed. i skolnämnd ................ 203

Block, Anders Benjamin, T. L. 0.

F. rkoherde, f. 89; Spräng-

Okullsg.5(lil). Rt l052449

OLed.: terminsavgiftsnämnd ........ 2l5

Ordf. i styr. f. tjänarinnehemmet . . 462

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Ordf. i kyrkostämma (H) ........ 495

Blomberg, F. r ns t Birger, Mantals-

kommissarie. f. 97; Kungsg. 9A (D).

Rt l0 53 l9.

Revisor f. handelskammaren ....... 34l

Revisor f. handelshögskolan ....... 353

Blomberg, ] 0 h a n Fredrik, Förman,

f. 85; Kungsladugårdsg. 43 (C j).

Rt l4 79 52.

Led. i 24:e tax. -clistr.

Blomgren, E r i k johan, Ombudsman,

f. 92; l:a Långg. IB (0 F). Rt H 47 37.

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden . . l08

Led. i inskrivningsnämnd .......... 338

Led. i dir. f. navigationsskolan . . . . 356

34

 

 

Blomgren, G6 s t a9Leopold, Mantals-

kommissarie, f. 93; OloffSkötko-

0nungsg. ll (O). Rt l6 2686.

Ordf.: 5.'e tax. -distr. c ............ 27

Blomqvist, Blomquist.

Blomquist, Nils Albin. Kamrerare.

f. 90; Skårsg. 33 (O). Rt l647 l6.

Led. i l3:e tax-distr. ............ 30

Blomqvist, Valter Fredrik lsidor,

Stationskarl, f. l4; Karlag. 32 (O).

Rt l5 65 2l .

Suppl. i 42:a tax-distr. a ........ 38

Rev.-suppl. f. arbetarinstitutet ...... 366

Blomstrand, l n g r i d Severina, Am-

neslärarinna, f. 9;5 F.. Dahlbergsg. 50

(j). Rt B 92 l2.

Suppl.: lokalstyr. f. flickläroverket. .362

Blomstrand, S ten Konstantin, Me-

tallarbetare, f. 05; Ernst Torulfsg.

ll (G). Rt 25 2723.

Revisor f. Renströmska fonden ...... 387

Revisorf. W. Rohss' don .......... 388

Blomstrand, GustafWilhel m, ]. K.

Stiftsnotarie, 99; Linnég. 72—74

O.(A) Rt l3 75f44.

O'Or.df: 8.'e tax.-distr............... 28

Stadsfullmäktig .................. 73

Led. ifolkskolestyr. m. m. .,l942 204

OErsättare: stiftsnämnden .......... 478

Blume-Westerberg, G e r d Elisabeth,

M. L., Frakt. läkare, f. 06; Hvitfeldts-

pl. 9B (D). Rt B 3637.

Suppl. i styr. f. stadens barnkolonier 280

Boberg, Axel Ffraim, bitr. Stads-

trädgårdsmästare, f. 96; Asterv. ll (O).

Rt 26 07 29.

Rev.-suppl. f. Keillers park ........ 243

Bode, S u ne Mauritz, Murare, f. l0;

Åkareg. l6 (V F).

>I'Kyrkofullmäktigi V. F. .......... 508

Bodin, A r v i d, Cementarbetare, f. 97;

Lövsångarev. 3 (G). Rt 26 l320.

Nämndeman

OLed. i skolnämnd ................ l98

Bodin, B r o r johan, Expeditör, f. 05;

Rambergsv. l9 B (L). Rt 22 60 20.

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... l44

Led. istyr. f. rättshjälpsanstaltenn .287

Led. iarbetslöshetsnämnden ....... 30l

Suppl. ifamiljebidragsnämnden .. 306

Bodin, S v e n johannes Vilhelm, Post-

mästare. f. 84; S:t Sigfridsg. 52 (O).

Rt l6 07 53.

Suppl. f. ordf. i 9:e pens. -distr.. 299

Bodin, Axeljohan V e r n e r, Assistent

ålänsarbetsn., f. 02; Folkungag. 5(K).

Revisorf. lokalfören. i Utby ....... 248
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Boötlxius, Carl A x e l. F. D., Professor,

f. 89; Kungsportsav. 30 (V).

Rt l6 02 96.

v. Ordf. i styr. f. arbetarinstitutet. . . . 366

Bogvall, N i l s Brik, Rederitjänsteman,

f. 08; jordhytteg. 3 (C j). Rt l2 50 B.

OLed. i S. 0. V. Fr. ungdomsråd. . .. 279

Bohlin, N i l 3 Gustaf Anders, Murare,

f. 04; Paradisg. 25 D (M). Rt M 05 88.

Suppl. i 24:e tax.-distr............. 33

Bomb-Christmas, A 1 i c e Lovisa, Fru,

f. 90; Angholmsg. 9 (V F). Rt 29 l8 07.

. i pens-inr. f. åldriga tjänare. . . . 437

Boman, john A r t u r, Ombudsman,

f. 97; Båckuddsg. 23 (L). Rt 22 03 28.

Stadsfullmäktig .................. 73

Suppl. i torg- 0. slakthusstyrelsen . . l39

Ordf. i hälsovårdsnämnden ........ l44

Led. i valkommittén .............. 3l5

OOrdf. i styr. f. Göteborgshem . . . . 468

Boman, D 0 ra Gunborg, Fru, f. l3;

Sten Stureg. 8 (V). Rt l8 36 29.

Suppl. i styr. f. Tyringehemmet . . . . 280

Suppl. i styr. f. Lindströms stiftelse. . 464

oman, Elin, Fru. f. 77; Tegnérsg.

l6 (j). Rt l69l 45.

QLed. i styr. f. prakt. bushållsskolan . . 407

Boman, S ve n Hjalmar, Seminarie-

lärare, f. 95; Torild Wulffsg. 33 (A).

Rt ll 97 32.

*Led. i Annedals kyrkoråd .......... 500

Bonge, Sven Å k e, j. K., Hovrättsråd,

Linnég. 32 (H). Rt M 30 l6.

oOrdf. i l8:e tax.-distr..............

Boo, A n d e r 5 Wilhelm, Ombudsman,

f. 93; Ankarg. l8 (C j). Rt l4 20 46.

Led. i 23:e tax.-distr. ............

Kassaf. i styr. f. pensionärshemmen. . 29l

Boren, A d 0 lf Fredrik, Bankkamre-

rare, f. 98; Skåneg. 25 (j). Rt IS 30 68.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i spårvägsstyrelsen .......... l33

Kassaf. i folkskolestyrelsen. . . . l943, l97

OLed. i styr. f. förskoleseminariet. . . . 22l

Suppl. i valkommittén ............ 3l5

Borg, S v e n Alfred, Murare. f. l4;

Bockhornsg. 5 (M). Rt l2 88 7l.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 47

Borglund, E r n s t Alfred. Direktör,

f. 92; Lilla Trädgårdsv. l6, Sävedalen.

Rt 26 M 72.

QSuppl. i hamnstyrelsen ............ ll7

Borgström, Al l a n Pontus, Direktör,

f. 99; Roseng. 5 B (O F). Rt M 50 5l.

OLed. i styr. f. Sjöfartsmuseet ........ 242

Borin, K a ri n Elisabet, Fru, f. 86;

Pontus Wiknersg. l (V). Rt l6 l2 23.

Kassaf. i styr. f. Gbgs sjukhem ...... 420  

Borssén, B e r t i l, ]. K.. Sekr. o. om-

budsman h. byggnadsnämnden, f. 03;

Pipblåsareg. Zl B (O). Rt l8 6743.

OOrdf. i 24:e tax.-distr. ............ 33

oLed. i styr. f. Broströmska sjukhem. 426

Bothén, Ca r i n Elisabet, Fru, f. 00;

Engelbrektsg. 34A (V). Rt l6 80 78.

Led. i styr. f. F. Magnus, minne . . 463

Bragnell, B e n g t johan. Polisöver-

konstapel, f. 08; Gyllenkrooksg. 5 (O).

Rt 18 08 06.

QKronoombud i 5l:a tax.-distr.

Brammer, Gertrud (G e r t y) Elfrida

Elisabet. Fru, f. 89; jakobsdalsg. 5 (O).

Rt l6 73 5 l .

oMedlare i äktenskapstvister ........ 333

Brandt, R u t h Elfrida, Sjuksköterska,

f. 00; Sahlgrenska sjukhuset (A).

Lcd. i gem. nämnden f. Stretered . . . . 453

Branzell, S t e n Gunnar. Stadsarki-

tekt, f. 93; Esbjörns väg 3 (O).

Rt l6 70 88.

oSuppl. i naturhist. museets nämnd . . 239

Bratt, M a r t i n Charlie Percival, j. K.,

e. o. Länsnotarie, f. l5; Bäckebol,

Hisingsbacka (B). Rt 22 l5 8l.

OOrdf. i 63:a tax.-distr............. 44

Bredahl, F. r n s t Ragnar, Sergeant, f. l3;

Kortedalsg. 2 (G). Rt 26 25 49.

Suppl. i l4:e tax.-distr. ............ 30

Bredberg, Peter Fredrik B e r t r a n d,

Tullförvaltare, f. 88; Ernst Torulfsg.

M F (G). Rt 25 34 49.

ÖOrdf. i l5:e tax-.distr. ............ 30

Breitfelt, H e r b e r t Brik johannes,

Telegrafassistent, f. 24; Virginsg. 7 A

(G). Rt l9 09 74.

QKronoombud i l4:e tex.-distr. ..... 30

Bremmer, Karl E r i k, Byggnadsin-

genjör, f. 85; Richertsg. 10 (O).

Rt l6 45 50.

Revisor f. sjukhusdirektionen ...... l53

Revisor f. pensionärshemmen ...... 29l

Revisor f. flicklärovzs byggnadsfond. . 362

OSuppl. i Gbgs bostadsföretag ...... 470

Brenner, Elia s, Verkmästare, f. 06;

Fridkullag. l7 G (Ö). Rt l8 05 60.

Nämndeman .................... l6

Rev.—suppl. f. lokalfören. i Lundby . . 248

Brinkmann, Friedrich (F r_i_t z) Diet-

rich Hugo, Köpman, f. 90; Anggårdsg.

24 (A). Rt B 6655.

l"Led. i Christinas kyrkoråd ........ 493

Broberg, K a r l G u s t a v, Kammar-

skrivare, f. l3; Gustavsg. 72 (G)

Rt l5 8l 60.

oKronoombud i 37:e fax.-distr. & . . . . 36
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Broberg, Algot R u p e r t, Fil. stud,

f. l9; Sunnanvindsg. 8 (L). '

Nämndeman

Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna. . 207

Led. i Majzs kommunala flickskola . . 2l0

Brodén, G ot t fr id Gilbert, Folk-

skollärare, f. 06; Nobelg. ") (G).

Rt l9 34 77.

oLed. i Örgryte ungdomsråd ........ 279

Brodén, G u n n a r, f. d. Bankkassör,

f. 86; Furustigen 2 (j). Rt l8 82 22.

*Led. i kom. f. kyrka i j:s församl. . . 488

*Kassaf. i johannebergs kyrkoråd . . 502

Brodén, Arvid S t u r e, Folkskollärare,

f. 93; Linnég. 52 (A). Rt H 40 66.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 500

Brodin, Carl Olof T 0 r s t e n, M. L.,

Prakt. läkare, f. 93; Spaljegången 5

(O) Rt l6 33 35.

Suppl. lokalstyr. f. flickläroverket .. 362

Brohed, N i l s Natanael, Komminister,

f. Ol; Uddevallag. 6 (C). Rt 15 55 30.

....................

Suppl. i 8:e pcns.-distr............ 299

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ........ 494

Brolund, A 5 t r id Linnéa, Fru, f. 09;

S:t Paulig. 37 (O). Rt l9 73 38.

Suppl. i nykterhetsnämnden ........ 285

Brolund, Sven H a r a l d, Köpman,

f. 07; S:t Paulig. 37 (O). Rt l9 73 38.

Suppl. i 40:e tax.-distr. .......... 37

Bromander, Emma Lyd i a, Sjuk-

sköterska, f. 95; Fricksg. 4 B (A).

Rt l6 20 85.

OLed. i styr. f. sjuksköterskeskolan . . l64

Brorström, B i r g e r Magnus, F. M.,

Läroverksadjunkt, f. 87; Chalmersg.

ll (V). Rt ll 5488.

QKronoombud i 24:e tax.-distr....... 33

Broström, Anna lda (A n n - l d e)

Sofia, Fru, f. 82; Skytteg. l (_l).

Rt l6 l2 34.

v. Ordf. i styr. f. Broströmska sjukh. 426

Led. i styr. f. Broströmska stiftelsen 457

Broström, D a n-A x e l, Skeppsredare,

f. l5; V. Rydbergsg. l6 (j). Rt l8 30 l0.

OSuppl. i kulturh. museets nämnd. . . . 238

Broström, Maria (M a r i e) Elisabeth

j:son, Fru, f. 00; Ekmansg. l (j).

Rt l6 04 l0.

Led. i styr. f. sjuksk. pens-fond .. 438

Led. i styr. f. tjänarinnehemmet . . . . 462

Broström, T 0 r Erland j:son, Konsul,

Skeppsredare, f. 95; Ekmansg. l (_l).

Rt l6 04 l0.

Ordf. i styr. f. Sjöfartsmuseet ...... 24l

Huvudman i Gb s sparbank ...... 346

Kassaf. i kom. f. indbergs don... . . 386  

Bruce, l n g a l i l l, Korrespondent,

f. ll; Seminarieg. 8 (A). Rt ll 25 7l.

Revisor f. Cederskogs don.......... 448

Brunbäck, S t e n Torgny. f. d. Härads-

skrivare, f. 8l; Solbänksg. 4l (A).

Rt ll l335.

oOrdf. i 48:e tax.-distr............. 40

QOrdf. i 67:e tax.-distr. ............ 45

OLed. i länsprövningsnämnden ...... 46

oOrdf. i vägsynenämnden .......... 337

Brunkert, A l l a n Fredrik, Sekreterare,

f. 08; Ånäsv. 20—22 (G). Rt B 47 73.

oLed. i D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 2762

Bråsth, johan Albert, Konditor.

* f. 8l; Storg. 4 (D). Rt l0 58 37.

Led. i styr. f. Osbeckska fonden. . . . 446

Brännberg, C a rl Magnus L:son.

Sjukkassedirektör. f. 84; Mölndal.

Rt 27 07 60. '

Ov. Ordf. i länsarbetsnämnden m.m.. . 33l

0Kassaf. i styr. f. socialinstitutet. . . . 357

0Led. i gem. nämnden f. Stretered. . . . 453

Bunne, Bror E v e rt Göte. Byråchef,

f. 0l: Skytteskogsg. 4 (C ])

Rt H 84 ll.

oKronoombud i 63:e tax.-distr....... 44

oLed. i styr. f. sjuksköterskebyrån . . l65

Burge, john B e r t i l, Förste inspek-

tor, f. 99; Eklandag. 62 B (O).

Rt' l6 03 l9.

Nämndeman .................... l6

Stadsfullmäktig .................. 72

v. Ordf. i drätselkammarens ll avd.. . 88

v. Ordf. i styr. f. samlingslokaler . . . . 248

Suppl. i styr. f. bostadsförmedlingen . 308

Suppl. i valkommittén ............. 3l5

Led. i kom. f. studiekurser m.m... 3l6

Ers. i dir. f. rcgionplaneförbundet . . 329

oLed. i Gbgs bostadsaktiebolag. . . . 470

Burman, lv a r Valdemar, Arkitekt.

f. 77; Osbergsg. l6 (V F). Rt 29 l9 56.

*Kyrkofullmäktig : V. F. .......... 507

*Led. i V. Fzs kyrkoråd ............ 508

*Led. i pastoratskyrkorådet ........ 509

Byström, H a r r y Oskar, Avdelnings-

chef, f. 03; Lindg. 28 (V F).

Rt 29 B 23.

*Rev.-suppl. f. V. Fzs kyrkokassa .. 509

Bång, Erik M a g n_u s, Overste, f. 93;

Storagårdsg. l4 (O). Rt l6 80 28.

Nämndeman .................... l6

Bäck, La r 5 Felix. Svetsare, f. l2;

Ostanvindsg. 3 (L). Rt 22 74 52.

Led. i 59:e fax.-distr. ............ 43

Rev.-suppl. f. polisnämnden ........ 64

Rev.-sup l. f. stadskollegiet ........ 77

Revisor . drätselkammaren ........ 82

Rev.-suppl. f. löne- o. tjänstenämnden l07
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Rev.-suppl. f. gas- o. elverken . . .. l23

Revisor f. civilförsvarsnämnden . . . . 309

Revisor f. änke- o. pupillkassan ...... 335

Bäckman, H e l g a Amanda josefina,

Fru, f. l4; Stuvareg. 7 (V F).

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Bäckström, se Backström.

Börjeson, Börjesson.

Börjesson, E r i kAllan, Kranmaskinist,

f. l8; Wärnsköldsg. 4 (C j).

Led. i 25:e tax.-distr. .............. 33

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 49

Börjeson, Fi l i p lsidor, Tryckeriföre-

ståndare, f. 94; Friggag. l5 (K.).

Rt l5 34 22.

Nämndeman .................... l6

Kassaf. i styr. f. Renströmska badanst. l89

Huvudman i Gbgs sparbank ...... 346

Börjesson, G u r l i Elisabet, Fru, f. 99;

Hökeg. l2 (G). Rt l5 65 35.

Suppl. i Vasa kommunala flickskola. . 2l l

Börve, B e n g t Roland, Plåtslagare,

f. 25; Hjorthagsg. 5 B (M).

0v. Ordf. i M:s o. 0. Fr. ungdomsråd 277

C.

Caiman, l n g a-M a y, Kontorist, f. l8;

Råstensg. 8 (G). Rt 25 94 83.

Rev.-suppl. f. hemhjälpsnärnnden. .. 303

Caldegren, B r or Alarik, Banktjänste-

man, f. 02; Alghagsg. 3 H (M).

Rt H 40 43.

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... l 44

Calderon, Olof Harald, Direktör,

f. 08; lskällarel. l (O). Rt l6 95 03.

Ordf. i styr. f. yrkesskolorna ...... 224

Led. i ber. f. kom. biografverksamhet 332

Led. i styr. f. Nordenfelts seminarium 373

Cardell, Edit Katarina (K a ri n), Små-

skollärarinna, f. 95; Rosensköldsg. 7

(j). Rt l6663l.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i folkskolestyrelsen m. m. . . .. l943

oLed. i mödrahjälpsnämnden ........ 282

Led. i valkommittén ............ 3l5

Carlander, B e r t i l Christoffer, För-

säljningschef, f. 00; Carlanderspl. 6

(j). Rt l66l 55.

v. Ordf. i styr. f. Carlanderska sjukh. 42l

Carlander, H e d vig Elisabeth. Fru,

f. 75; Lyckans väg 4 (j). Rt l6 l0 l0.

Led. i styr. f. Carlanderska sjukh.. . 42l

Carlander, 0 l 0 f Andrew, Godsägare,

f. 74; Kålltorp. Skara. Rt 58l B.

Suppl. i styr. f. Carlanderska sjukh. 42l  

Carlberg, Karl H e l g e, Armerare,

f. 09; Toredalsg. 69 (L). Rt 22590l.

Suppl. i 49:e tax.-distr. ............ 40

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 48

Rev.-suppl. f. de lungsjukas centralf. 425

Se även Karlberg.

Carlbring, Carl Gustaf Ei n a r, Dis-

ponent, f. 80; Götabergsg. l (D).

Rt ll 68 74.

v. Ordf. i styr. f. komm. mellanskolan 209

Ordf. i styr. f. Bissmarcks fond. . . . 438

Ordf. i styr. f. Söderbergska stiftelsen 44l

Carle, Carl August S i xte n, Direktör.

f. 9l; Laboratorietr. 4 (O). Rt l8 39 92.

OSuppl. i länsarbetsnämnden. ...... 33l

Carlén, se Karlén.

Carlson, Carlsson, se Karlsson.

Carman, Fritz jonathan. Direktör,

f. 85; Molinsg. l7 (V). Rt ll 0954.

OLed. i sjöfartsdclegationen ........ 339

Cederberg, El is Efraim, Handlande,

f. ll; Stomg. l03 (O). Rt l6 66 40.

Suppl. i 6l:a fax.-distr............. 44

Cederberg, Ta ge Fredrik, Målare.

f. 07; Föreningsg. 7 (A). Rt ll 3979.

c>Suppl. i 3:e fattigvårdsdistr. ........ 254

Cederloo, lngrid A n n e-M a r i e,

D.S.l., Barninspektris, f. 24; Lilla

Vegag. 19 (O F). Rt l2 45 58.

oKassaf. i V. 0. j:s ungdomsråd ...... 277

Cederlöf, E r i k Axel Gustaf, Driftin-

genjör, f. 89; Orangerig. l7 (O).

Rt l6 48 68.

Suppl. i civilförsvarsnämnden ...... 309

Cervin, A n d r e a s, j. K., Rådman,

f. 88; Burgårdsg. l0 (j). Rt l6 7l 92.

oOrdf. i 34:e tax.-distr. .......... 35

0v. Ordf. i styr. f. Dalheimers don.. . 430

Cewers, A 1 b e rt Gotthard. Konsul,

Disponent, f. 87; Mölndal.

Rt l8 20 56.

oOrdf. i styr. f. Stretered ............ 453

Se även Seevers.

Christenson, Christensson.

Christensson, Carl A_x_el, Köpman,

f. 97;jättegrytsg. l A(O). Rt l6 l5 93.

*Suppl. i Orgryte kyrkoråd ........ 506

Christenson, Åke Theodor. Kamre-

rare, f. 85; Linnég. 52 (A). Rt M 33 80.

QKassaf. f. prakt. hushållssk. barnkr. 407

Se även Kristensson.

Christiansson, B e r t i ljoar, Kontrol-

lant, f. 0l; Lövskogsg. l9 (A)

Rt l6 96 5l .

v. Ordf. i löne- o. tjänstenämnden.. l06

Led. i ber. f. segelsportens främjande 320

Led. i ber. ang. arbetarskydd ...... 324

*Kyrkofullmäktig .................. 485
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Christiansson, E r i c Theodor, Civil-

ingenjör. Direktör, f. 00; Asche-

bergsg. 27 (D. Rt l3 50 5l.

O assaf. i dir. f. navigationsskolan . . 356

Christofferson, E l s a Andréa, Modist,

f. 92; Cradmanspl. 3 (Ö). Rt l5 27 67.

Rev.-suppl. f. Maizs lärovzs byggnadsf. 36l

Se även Kristoffersson.

Claesson, Claässon, Clason.

Claesson, Karl E i n a r, Konditor, f. 07;

4:e Långg. 20 (O F). Rt l4 03 97.

Led. i 56:e tax.-distr. ............ 42

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 47

Revisor f. botaniska trädgården . 244

Clason, Edit (E t t y) Augusta, Fru,

f. Ol; Londong. 57 (l..). Rt 22 35 55.

Rev.-suppl. f. Annedals barnabo . . . . 405

Claösson, Anders l-l e r b e r t, F. M..

Läroverksadjunkt, f. 92; jakobsdalsg.

19 (O). Rt l6 75 20.

0Ordf. i 45:e tax.-distr.............. 39

Se även Klaesson.

Clausen, C a rl A x el Herman, Skor-

stensfeiaremästare, f. 89; Angkärrsg. 5

(V F). Rt 29 l022.

*Suppl. i V. F:s kyrkoråd .......... 508

*Suppl. i pastoratskyrkorådet ........ 509

Clemensson, C u s t a fCerliard. F. D.,

Landsarkivarie, f. 84; johannebergsg.

32 B (J). Rt l8 20 30.

Led. i gatunamnsberedningen ...... 92

OLed. i styr. f. Gbgs museum ...... 237

Led. i ber. f. folkrörelsearkiv ...... 32l

Cliff, A xel Wilhelm, Köpman, f. 88;

Esbjörns v. 9 (O). Rt l8 67 22.

Nämndeman .................... l6

Led. i 65:e tax.-distr. ............ 45

Collin, E r i k, Direktör, f. 89; We-

landerg. 34 (Ö). Rt l9 7670.

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden . . l08

Comeliusson, Konstantin Mårten 5 a-

m u el, Ombudsman. f. 86; Öckerö.

Rt 28.

oLed. i styr. f. Styrsö kustsanatorium 425

Cornell, Carl E l i as. F. L., Special-

lärare, f. l6; Viktor Rydbergsg. 34 (j).

Rt l8 79 37.

Led. i folkskolestyrelsen m.m.. . l94, l95

Led. i styr. f. Röhsska museet ...... 236

Cramér, Lars Reinhold. Kapten,

Direktör, f. 97; Cederbourgsg. 8 (j).

Rt l6 34 53.

QOrdf. i 36:e tax.-distr. ............ 36

Crona, l—l a g a r d Edvin, lngeniör,

f. 07; Skillnadsg. 60 B (Ö). Rt l88765.

Suppl. i 6l:a tax.-distr. ............ 44

 

 

Cronberg, Gustaf Viktor T i t U 3, För—

säljningsclref, f. l2; Viktor Rydbergsg.

29 (D. Rt 18 40 67.

Led. i 42:e tax.—distr. a ............ 38

Cullberg, Carl 0 s c a r Daniel, Kon-

traktsprost, f. 87; Prinsg. 3 (O F).

Rt M 02 59.

OLed. i skolnämnd ................ l99

QLed. i centralrådet f. barnavård. . . . 275

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Ordf. i kyrkonämnden ............ 489

*Ordf. i kyrkostämma (O F) ...... 497

D.

Dagb, Sve n Fritz Ragnar, Metallar-

betare, f. l8; Batterig. 5 A (G).

Rt l9 89 06.

Led. i l5ze tax.-distr............... 30

Revisor f. idrottsplatserna .......... 247

Revisor f. styr. f. samlingslokaler . . 248

Revisor f. arbetarinstitutet .......... 366

Dahlbeck, B r i t a, Konsulent, Fru,

f. l2; Bögatan 48 E (Ö). Rt l8 00 60.

Nämndeman .................... l6

OSekr. i Örgryte ungdomsråd ........ 279

Led. i gem. nämnden f. Stretercd. . . . 453

Dahlbeck, 5 e t, Direktionssekreterare,

f. l5; Bögatan 48 E (Ö). Rt l8 00 60.

oLed. i Örgryte ungdomsråd ........ 279

Led. i ber. f. förbättrad kaféverksamli. 323

Led. i ber. f. ensamståendes bostadsfr. 324

Dahlberg, Fredrik (Fred) August.

Kapten, f. 83; Alströmerg. 7 (K).

Rt l5 52 18.

Suppl.i 30:e tax.-distr............. 34

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 47

Dahlberg, »G 11 s t a f Wilhelm Fridolf,

Tullkontorist, f. 08; Volr. Tliamsg.

73. (” Rt l6 92 8l.

Revisor f. G. Malmgrens fond ...... 450

Dahlberg, Axel l w a r. Elektriker, f. 89;

Framnäsg. 35 D (0). Rt l8 04 09.

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Dahlberg, M ai lrene, Fru, f. 26;

Tjärblomsg. 6 B (l..). Rt 2204 B.

OLed. i Bjurslätts ungdomsråd ....... 278

Dahlberg, Anders—_O s k a r. Folkskol-

lärare, f. 92; Anggårdsg. U' (A).

Rt 10 57 80.

juryman i tryckfrihetsmål .......... l4

ämndeman .................... l6

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . .. 47

Led. i styr. f. Kjellbergska skolan .. 2l3

Suppl. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 359

Dahlbom, K n u t Emil. Sliparemästa-

re, f. 84; Haga Nyg. 6 (H). Rt l3 79 67.

OLed. i 2:a fattigvårdsdistr. ........ 253
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Dahlén, Dalén.

Dahlén, Ein a r Fridolf. T, K.. Läro-

verksadiunkt, f. 96; Roseng. 5 B (0 F).

Rt M 73 24.

Nämndeman .................... l6

OLed. i 4:e fattigvårdsdistr........... 254

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i kyrkofullmcs valkommitté . . . . 487

*Led. i 0. Fzs kyrkoråd ............ 498

Dahlén, Lars Filip C e o r g, Abonnent-

chef, f. 86; Snöripeg. 3 (V F). Rt 29 00 29.

Huvudman i Gbgs sparbank ........ 346

Dalén, C a rl Fritz Oskarsson, Pit-

propsarbetare, f. 86; Mellang. l7 (H).

Led. i l:a pens.-distr. ............ 297

Dahlén, Axel L e n n a r t, j. K., tf.

Stadsnotarie. f. l6; And. Mattssonsg.

l7 (G). Rt 26 3l 73. ,

c>Ordf. i 5lza tex.-distr. ............ 4l

Dahlén, R ol f Verner Emanuel, Bygg-

nadssnickare, f. l3; Nordenskiöldsg. 26

(O F). Rt l2 l696.

Nämndeman .................... l6

Led. i folkskolestyrelsen.. l94, l95, 200

Suppl. i styr. f. folkbiblioteken ..... 23l

Led. i 3:e pens.-distr. ............ 297

Led. i styr. f. R. Dicksons stiftelse 455, 456

Dahlgren, B e n g t Adolf Roland, Tull-

vakt, f. l2; Skytteskogsg. 46 (C D.

Rt l2 89 88.

Nämndeman .................... l6

Led. i 23:e tax.-distr. ............ 32

Rev.-suppl. f. hamnstyrelsen ...... ll7

Rev.-suppl. f. Hvitf. lärov:s byggn.-f. 359

Dahlgren, Bror G u n n a r Leopold,

Metallarbetare, f. 03; Vänmötet 9

(C)). Rt l224 l7.

Nämndeman l6

Led. i poliskollegiet .............. 63

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 68

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel,

Byggnadsinspektor. f. 92; Viktoriag.

19 (V). Rt ll 7343.

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i kyrkofullmzs valkommitte. . . . 487

*Led. i kom. ang. kyrka i johanneberg 488

*Suppl. i kyrkonämnden ............ 489

*Led. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 5l6

Dahlgård, l'l a r r y Alexius, Förste

mantalsassistent, f. 96; Folkungag. 9

(K). Rt l9 04 30.

QKronoombud i 42:a tax.-distr. a . . . . 38

Dahlin, 0 l 0 f Oskar, Banktjänsteman,

f. l4; jättegrytsg. 2 B (0). Rt l8 48 26.

Rev.-suppl. f. gatu- o. vägförvaltn.. . lll  

Dahlman, K n ut Helge Fritiof, Tull-

kontorist. f. Ol; l'leliotropv. 6 (U).

Rt 26 08 78.

Led. i 43:e tax.-distr. ............ 38

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 46

Dahlkvist, Dahlqvist.

Dahlqvist, Fritz Allan, Elektriker,

f. ll; Lövskogsg. l8 (A). Rt l6 80 45.

Led. i 48:e tas.-distr. ............ 40

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Revisor f. löne- o. tiånstenämnden. . l06

Revisor f. gas- o. elverken ........ l22

Revisor f. hyresnämnden .......... 307

Dahlqvist, Allan Sigvald, Förman,

f. 06; Stensprängareg. 7 (V F).

Rt 29 06 20.

Led. i 44:e tax.-distr............... 39

Dahlqvist, A r t h u r Gunnar, Löjt-

nant, f. 94; Stampg. 68 (K).

Rt l9 33 52.

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 493

Dahlqvist, l—l a r r y Emanuel Kon-

stantin, Verkstadsarbetare. f. 93; Dal-

borg l, Kallebäck (O). Rt l6 7233.

QLed. i styr. f. idrottsplatserna ...... 247

Dahlqvist, L e n n a r t Torsten Henry,

Pannplåtslagare, f. l4; Lugnet 5 (C D.

Rt l2 84 62. .

Suppl. i 5:e tax.-distr. c .......... 27

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . 48

Dahlkvist, Anders R a g n a r Torgny,

F. L., verlärare, f. 0l; Anders

Zornsg. 22 (Ö). Rt l6 4499.

0Ordf. i arbetsutsk. f. Skolmåltider .. l96

Dahlqvist, Karl Y n g v e, Kassör. f. 08;

Volrat Thamsg. 7 A (i). Rt l8 74 ll.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.......

Dahllöf, se Dahlöf.

Dahlström, Alm a Charlotta, Fru.

f. 84; Kungsladugårdsg. 53 (C j).

Rt l4 29 79. '

Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna . . 207

Dahlström, G 6 s t a Reinhold, Kom-

munalarbetare, f. l0; Godhemsg. 4 (C j).

Rt l2 4l 28.

Revisor f. Keillers park ............ 243

Dahlström, Axel l'l e n r y, Distrikts-

föreståndare, f. 05; Sollidsg. 23 (C j).

Rt M 93 64.

Led. i l:a tax.-distr............... 25

OSuppl. f. ordf. i 3:e pens.-distr.. . . . 297

Dahlström, Anders lva r, Revisor,

f. 9l; Engelbrektsg. 65 (V).

Rt l6 25 32.

oRevisor f. arbetslöshetsnämnden. . . . 30l

oRevisor f. familiebidragsnämnden. . 306
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Dahlström, C a rl Eol Fabian, Avsy-

nare, f. 89; Gamlestads torg ll (C).

Rt l5 43 4l .

Nämndeman .................... l6

Suppl. i 5:e tex.-distr. c ............ 27

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 47

Dahlöf, C & r l Ernst, Förste kontorist,

f. 83; Hvitfeldtsg. l A (D).

Rt ll 73 63

Suppl. i 7:e tax.-distr. ............ 28

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 47

oLed. i_ skolnämnd ................ l97

Led. i l:a pens.-distr. ............ 297

Dahn, Hilma Katarina (K 3 ri n), Fru,

f. 96; . Spannmålsg. 4 (K).

Rt l3 98 65.

OLed. i D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 276

Dalgård, se Dahlgård.

Dalén, se Dahlén.

Danielson, Danielsson

Danielsson, Arne, Assistent. f. 25;

Box l46, järnbrott (V F). Rt 29 34 00.

Suppl. i 27:e tax.-distr............. 34

Danielsson, 5 e r a fi a Bernhardina.

Fru, f. 94; Ekedalsg. 8 (C j).

Rt M 03 85.

Suppl. istyr. f. Osbeckska fonden.. .446

Danielsson, S t e n Hugo, ätnings-

man, f. 06; Kungsladugårdsg. 9 (C j).

Rt l2 8l 82.

Rev. -suppl. f. Slöjdföreningens skola 227

Revisorf. 0. o. C. Wijks stiftelse. 457

Danielson, Stig, Aukt. revisor, f. l8;

Partille. Rt. 44 07 60.

0Revisor f. socialinstitutet .......... 357

Danvik, S v e n Axel Gunnar, Fil. stud.,

journalist, f. l9; Came ieska bruket,

Klippg. (Cj). Rt l46 63.

Le. igymnasieberedningen ........ 3l8

Led. istyr. f. Gbgs arbetarinstitut. 366

Led. istyr. f. Hansons o. Barks don. 446

*Kyrkofullmäktig .................. 485

Darell, johan E d v in, Komminister,

f. 85; Halleg. 9 (L) Rt 22 l35l.

*v. Ordf. : kyrkostämma (L) ...... 504

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 504

Davidson, Davidsson

Davidsson, Br r g i t Gudrun Katarina,

Kontorist, f. l5; Friggag. 2l (K).

Rt l9 24 33.

c>Led. i R.o.Kållt. ungdomsråd” 278

Davidsson, Br o r Georg. Målare, f. l0;

Gullviveg. 5 (C). Rt 26 2435.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk. .. 49

Davidson, johan E i n a r. Förste man-

talsassistent, f. 00; S. Vägen l9 (V).

Rt l6 l6 l6.

OKronoombud i 6:e tax.-distr. ...... 27  

de Maré, jeanna G6 t hi l d a, Fru,

f. 79; Viktoria l5 (V). Rt ll 565l.

Led. istyr. f. lå Magnus' minne . . . . 463

Dehn, A r n e HilmerValdemar, Kassör,

f. 09; Heliotropv. l (0). Rt 26 23 2l

Revisor f. orkesterföreningen ...... 376

Led. istyr. f. Malmgrens fond]...... 450

Dellborg, johannes G e o rg ).

Advokat, f. 97; Karlfeldtsg. 6 (U).

Rt l6 07 9l.

Suppl. i styr. f. idrottSplatserna. . . . 247

Dickson, ? e t e r Anker, Direktör, f. 06;

Kungsportsav. l (D). Rt l34l 23.

Kassaf. istyr. f. j. j. Dicksons stift. 46l

Digerfeldt, john Valfrid, Tillsyns-

lärare. f. 99; V. Rydbergsg. 42 (j).

Rt l6 74 98.

Nämndeman .................... l6

OLed. i centralrådet f. barnavård. . .. 275

OOrdf. iVasao. j.s ungd.-rådm.rn. 276, 277

Dolfe, G 11 s t a v Adolf, Kapten: re-

serven, Direktör, f. 90; Berzeliig. lÖU).

Rt l6 27 04.

Led. i 47:e tax.-distr. ............ 40

Led. i styr. f. B. Dicksons stiftelse .. 459

Dreyer, S v e n Georg, Länsarbetsdi-

rektör, f. 94; Sylvesterg. 7 (j).

Rt l6 5937.

QNämndeman .................... l6

C.Led ikursnämnd ................ 30l

Led. istyr. f. Dalheimers don....... 430

Diiring, Nils Folke, Kassör. f. 0l;

Hedlundsg. 7 (j). Rt l8 80 2l.

Huvudman f. fastighetsäg. sparbank. . 347

Suppl. i pens-inr. f. åldriga tjänare. . 437

E.

Eberhult, A n3n a--M a i, Fröken, f l4;

Kålgårdsg.3 (C j). Rt l4 53 l2.

Rev.-suppl. f. De blindas för. Hoppet 45l

Bckerström, Sten Gustaf Emil,

L., Överläkare, f. 03; Vasa

OKyrkog. l (j). Rt ll l4 47

0.0rdf istyr. f. siuksköterskebyrån.. l65

Edberg, Rolf Filip, Chefredaktör,

f. l2; Raketg. 5 (j). Rt l8 7822

Led. av riksdagens 2:a kammare. . 68

Led. ijårnvägsrådet ............... 337

Edgren, Gustaf Adolf, Handlande,

f. 88; Aschebergsg. 40A (V).

Rt B 5690.

*Led. iVasa kyrkoråd .............. 502

quvist, Sven Fritiof, Folkskol-

lärare, f. 04; Kyrkåsg. 4 (G).

Rt 25 l3 35.

Nämndeman .................... l6

Rev.-suppl. f. stadsbiblioteket ...... 230
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Edqvist, K a r l-E r i k, Förste kammar-

skrivare, f. lZ; Snäckv. 32 (C j).

Rt l2 65 59.

Rev.-suppl. f. kyrkonämnden m. m. 488

Edsand, E v a 1 d Amandus Hallförman,

f. 96; Danska vägen 73 (O).

Rt l5 53 27.

Ordf. i torg- 0. slakthusstyrelsen. . . . l39

Edström, W a l t e r Simon, Civilin-

genjör, Direktör, f. 9l; V. Rydbergsg.

33 (j). Rt l6 48 43.

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 68

Eduards, G u n n a r, Bankdirektör,

f. 04; Förtroligheten 37 (O).

Rt l6 47 ll.

QKronoombud i 48:e tex.-distr....... 40

Revisor f. R. Dicksons stiftelse ...... 456

Edvardsson,G 6 s t a Åke Evald, Verk-

stadsarbetare, f. l4; Gil, Hisings-

backa (B). Rt 22 69 67.

*Kyrkofullmäktig i Backa .......... 5l0

Eidering, E r i e Valfrid, Hamnservis,

f. 90; Standarg. l (C D. Rt 12 84 59.

Led. i 33:e tax.-distr............... 35

Ek, A r t u r Georg, Metallarbetare,

f. 03: Oliekvarnsg. 22 (C j).

Led. i ber. ang. arbetarskydd ...... 324

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 338

Rev.-suppl. f. barnbespisningen m. rn. 4l6

Ekberg, A r vid Emanuel, Byggnads-

arbetare. f. 08; Wrangelsg. 8 (O).

Suppl. i 42:a tax.-distr. b .......... 38

Ekberg, B ro r Kristian, Händelser-

betare, f. 94; M. Krakowg. l4 (K).

OLed. i skolnämnd ................ l97

Led. i l:a pens.-distr. ............ 297

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 492

Ekberg, 0 v e johan, Kursföreståndare.

f. 96; lskällarel. l2 A (O). Rt l8 39 36.

Led. i fattigvårdsstyr. m. m. 250. 253, 254

Ordf. i styr. f. natthärbärgena . . . . 286

Led. i ber. f. nya natthärbärgen ...... 320

Led. i styr. f. de lungsi. centralfören. 425

Ekblad, Martin Olof Al h e r t, Drosk-

ägare, f. 95; Sten Stureg. M (V).

Rt l8 62 56.

Nämndeman .................... l6

Ekeberg, G u s t a v Manfred, Folk-

skollärare, f. 92; Hedåsg. 5 (V).

Rt l8 08 76.

Led. i l9:e tax.-distr. ............ 3l

Suppl. i styr. f. folkbiblioteken ...... 23l

OSuppl. f. ordf. i 4:e pens.-distr. . . . . 298

Led. i styr. f. Härskogens friluftsgård 384

Led. i styr. f. R. Dicksons stiftelse .. 455  

Ekenved, H i l m e r Elof, Folkskollä-

rare, f. 02; Backa skola, Hisingsbacka

(B). Rt 22 43 2l.

'Revisor f. Backa gemens. kyrkoråd. . 5ll

Eklund, Erik l'l e n r y, Avdelningschef,

f. 98; _Mötespl. 2 A (L). Rt 22 0l 25.

Led. i 64:e tax.-distr. ............ 45

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. . l08

oOrdf. i kristidsnämnden .......... 304

Eklund, H e n r y Oskar, Metallarbetare,

f. l4; Galateag. ll (C j). Rt l2 29 49.

0v. Ordf. i kursnämnd .............. 30l

*Kyrkotullmäktig .................. 485

Eklund, Carl R a g n a r, Mantalsassis-

tent, f. l3; Skarag. 9 A (G). Rt l9 83 45.

OKronoombud i 46:e tax.-distr....... 39

Eklund, U n o Ragnar Emanuel, Kom-

minister, f. 06; Raketg. 3 (j).

Rt l8 73 06.

Suppl. i barnavårdsn. m. m..... 264, 265

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*v. Ordf. i kyrkostämma (j) ........ 502

*Led. i johannebergs kyrkoråd ...... 503

Eklöf,j o s e fWilhelm, Köpman, f. 00;

Kungsladugårdsg. l25 (Cj).

Rt l4 25 88.

Led. i 53:e tex.-distr. ............ 4l

Ekman, Håkan, Direktör, f. 89;

Dicksonsg. l0 (j). Rt l8 l9 70.

Suppl. i kristidsnämnden .......... 304

Kassaf. i styr. f. högskolan ......... 35l

QOrdf. i styr. f. prakt. hushållsskolan 407

Ekman, Carl ] o s e f, Direktör, f. 70;

Aschebergsg. 27 (V). Rt ll 35 85.

Ordf. i styr. f. Broströmska stiftelsen 457

Ehmm, C & r l johan jakob Emil, Kon-

sul, Direktör, f. 83; Vasapl. 8 (D).

Rt ll 03 03.

Suppl. f. bisittare vid dispaschmål. . l4

v. Ordf. i O. 0. C. Wijks fond ...... 389

Suppl. f. kassaf. f. Carlanderska siukh. 42l

Ordf. o. kassaf. f. Louise Ekmans don. 429

rdf. i pens.-inr. f. åldr. tjänare .. 437

Ekstedt, A 3 t r i d Elisabeth Åkesson-.

Folkskollärarinna, Fru, f. 90; Kron-

hiortsg. 4 (O). Rt l6 62 27.

Led. i styr. f. Clasefonden ........ 447

Ekstrand, F 0 1 k e Arnold, Kontorist,

f. l8; Estlandsg. 2B (L). Rt l9 57 95.

Revisor f. hemhjälpsnämnden ...... 303

Rev.-suppl. f. Göteborgshemmen. . . . 468

Ekstrand_ Olle Valter, Förman,

f. l2; Attehögsg. l (G).

OLed. i skolnämnd ................ l99

Ekström, Karl E i n a r, Verkst. direk-

tör, f. 99; Olof Skötkonungsg. l8 (O).

Rt l8 05 37.

Nämndeman
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Ekström, Erik L e n n a rt, Metallar-

betare, f. 27; Danska vägen 68 (O).

c>l_.ed.! Vasa o. ]: s ungdomsråd ...... 277

Ekström, Nils Bertil, Tillsynslärare,

f. 04; Ståthållareg. 34 (C j)

Rt L? 50 75.

Rev.-suppl. f. sjöfartsmuseet ...... 242

Ekström, Ernst Olof, j. K., Förste

magistratsnotarie, f. 97; Anders

OZornsg. l9 (O). Rt l8 3406.

0Ordf. i 54:e tax.-distr. ............ 42

Elander, Olof Gustaf E li s, Redaktör.

f. 84; Burggrevepl. 5 (K). Rt l5 l0 00.

'Led. i Kristine gemens. nämnd. .493

Elander, Elis Hilding G(5 s t a, j.K

Stadsnotarie, f. lZ; Lillkulleg. 22 C

(U) Rt l8 48 02.

Ordf. i 23:e tax.-distr............. 32

Eléhn, Axel Alfred Be rtild, Natt-

vakt, f. 95; Vändtegsg. 6, Lillhagen

(B). Rt 22 3l 8l.

*Suppl. i Backa kyrkoråd .......... 5l0

='Suppl.i Backa gemens. kyrkoråd. .5l l

Elfström, N1 l 5 Axel johan, ingenjör,

f. l8; Volrat Thamsg. 7 A (j).

Rt 18 52 35.

c>l.ed.1 c.-kom. f. barn- 0. ungdomsråd 276

Eliasson, B e r t i l Verner, Slöjdlärare,

f ll _Reng. l0 (VF). Rt 290l 59.

C.Led i S. 0. V. Fr. ungdomsråd” .279

Eliasson, Martin Enoch, Förman,

f. 87; Engelbrektsg. 37 (V).

Rt l8 B 77

oLed. i centralrådet f. barnavård. . . . 275

*Kyrkofullmäktig ................ 485

*Led. i Vasa kyrkoråd ............ 502

Eliasson, Karin Gunborg, Expedi-

tionsbiträde, f. l5; Landala Långg. 33

(I). Rt l3 5846.

Led. iber. f. korn. biografverksamhet 322

Revisor f. studieförb. medborgarsk. 37l

Rev. -suppl. f. småbarnsskolorna .. .402

Eliasson, Ka rl Georg. Civilingenjör,

f. 84; S. Vägen 28 (_l). Rt. l627 39.

Led. istyr. f. gas- o. elverken ...... 122

Suppl. i bostadsförmedlingen ...... 308

Eliasson, William Esaias. Kom-

munalarbetare, f. l3; Karlag. N (O).

Rt W 59 3l

Nämndeman .................... l6

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 47

Suppl. idrätselkammarens l avd. .. . . 82

Led. [ ber. f. realskolai Lundby.. .3l9

Revisor f. siömanshemmet ........ 465

Ordf. i stift. bostäder åt blinda . . .473

*Led. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 5l6

 

 

Elliot, Erik H 0 l g e r, ]. K., Hovrätts-

president, f. 87; Eklandag. 2 (j).

Rt l8 87 26.

QLed. i styr. f. högskolan .......... 35l

Elmén, B r i t a Dagmar, Socialinspek-

tör, f. 00; Lasarettsg. 5 (D).

Rt l | 42 58.

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 68

Led. i styr. f. pensionärshemmen. . . . 29l

Elmerås, Fritz E v a l d, Kontors-

skrivare, f. l5; Lövskogsg. l9 (A).

Rt l6 90 53.

Revisor f. arbetarskydds- o. samaritför. 336

Revisor f. Skårs barnträdgård ...... 4l4

Elmgren,j 0 h n Kristian Gustaf, F. D.,

Professor. f. 04; Arsenalsg. 8 (D).

Rt l3 ll 9l.

0Led. iterminsavgiftsnämnd ........ 2l0

oLed. istyr. f. förskoleseminariet.. . 22l

Elmgren-Warberg, Olof, Kommi—

nister, f. 9l; Prinsg. 3 (O F).

Rt M 65 24.

*v. Ordf. i kyrkostämma (O. F.) ...... 497

*Led. i 0. Fzs kyrkoråd 498

Elmgren-Warberg, Y r s a lngun Ma-

ria, Fru, f. 08; Prinsg. 3 (OF).

Rt M 65 24.

Led. i styr. f. Rudebecks flickskola . . 2l5

Suppl. i 3:e pens.-distr............. 297

Elwien, F 0 l k e Manfred, Kriminal-

konstapel, f. l4; Meijerbergsg. l0 (O).

_ Rt l8 93 9l

Led. i 4l :a tax.-distr. .............. 38

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 46

Elvström, se Elfström.

Emanuelsson, A l d 0 r Sigvard, Hand-

lande, f. 09; Risåsg. l2 (A)

Rt B 54 55.

Nämndeman .................... l6

Suppl. i 5:e fax.-distr. c .......... 27

Rev.-suppl. f. ]. Lindströms stiftelse 464

Emanuelsson, lda Amalia (A rn y),

Fru, f. 88; Krukmakareg. 4 (C j).

Rt H 63 IS.

Rev.-suppl. f. Tyringehemmet ...... 280

Revisor f. Miölkdroppen .......... 392

Enander, john A r t h u r, Komminis-

ter, f. 06; Vidkärrsg. 34 (C).

Rt 25 l4 20.

0v. Ordf. i R. 0. Kållt. ungdomsråd . . 278

Led. i styr. f. 0 o C. Wijks stiftelse 457

*v. Ordf. i kyrkostämma (G) 494

*Led. i kyrkogårdsstyrelscn ......... 5l6

Enander, L e o n a r d Emanuel, f. d.

Uppbördsinspektör, f. 83; E. Dahl-

c>bergsg. 46 (V). Rt ll 53 0l.

Ordf.i 22:a tax. -distr............... 32
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Enander, Olof Lennart, Landskon-

torist, f. l7; E. Dahlbergsg. 34 (V).

Rt ll 53 Ol.

Revisor f. Bissmarcks fond ......... 438

Eneroth, Tore, j. K., Rådman, f. 98;

oPåskbergsg. 9 (O). Rt l6 28 6l.

Ordf. i 30:e tax.-distr............. 34

Engberg, Karl G u n n a r. Civilingen-

jör, Direktör, f. 84; V. Rydbergsg. l5

(j). Rt l8 5l 93.

Huvudman i Gbgs sparbank ...... 346

Engblad, A n g u s t a Vincentia, Fru,

f. 93; Karl Custafsg. 57 (_l).

Rt ll l99l.

Suppl.i 32.a tax. -distr. ............ 35

Led. istyr. f. sjuksk. pens-fond. .438

Revisorf. Wahlqvist-Andahls stift.. .460

*Suppl. i johannehergs kyrkoråd. .503

Engdahl, August H e r m a n, Folk-

skollärare, f. 93; Anggårdsg. 25 (A).

Rt ll 58 48.

'Led. i Annedals kyrkoråd ........ 500

Engelbrektsson, Anton A l g 0 t, Mät-

ningsman, f. 2; Ängkärrsg. l6 (V F).

Rt 29 29 80

Led. i ber. f. småindustrier rn. m.. . 3l9

Engelin, Karl F r a n s Birger, Metall-

arbetare, f. 9l; Kvillängsv. 9 (B).

Rt 22 4l 68.

*Kyrkofullmäktig i Backa .......... 5l0

*Suppl. i Backa kyrkoråd ............ 5 l 0

*Suppl. i Backa gemens. kyrkoråd . . . . 5l l_

Engelin, C a r l C u s t a f, Kommunal-

arbetare, f. l7; Backa skola, Hisings-

backa (B). Rt 22 97 07.

*Suppl. i Backa kyrkoråd ........... 5l0

*Suppl. i Backa gemens. kyrkoråd. . . . 5ll

Enggren, C u n v 0 r Maria Christina,

Fröken, f. l6; Karl Custafsg. 38 (V).

Rt 13 34 99.

Revisor f. turisttrafikföreningen . . . . 345

Engkvist, l'l e n n i n g Erhard, Over-

lärare. f. 94; Lillkulleg. l6 (O).

Rt l6 43 78

Ojuröyman i tryckfrihetsmål .......... l4

rdf. istyr.f..prakt hushållsskolan 407

Englund, Oscar A r n e, Civilingenjör,

f. 49; Folkungag. 6 A (K)

Suppl. : 8.'e tax.-distr.............. 28

Englund,C a r lGustaf Oskar Personal-

chef, f.00; Orgrytev. 5 (O)

Rt l8 28 86

Led. istyr. f. 0. o. C. Wiiks fond.. 389

rdf. istyr. f. 0.0C. Wiiks stiftelse 457

Engman, A k e, Kontorist,f. 08: Prinsg.

8 (OF). Rt l43l 7l.

*Led. i O. Fzs kyrkoråd ............ 498  

Engstrand, D a g m a r Henrietta. Fru,

f. 09; Cötabergsg. l0 (D) Rt ll N') 55

Led.i 8.'e pens.-distr. ............ 299

Engström, A lgo t Edvin, Typograf,

f. 90; 3:e Långgatan 35 (OF).

Rt 14 75 71.

Suppl. i polisnämnden ............ 64

Led. i styr. f. Renströmska badanst. l89

Engström, Harald johan Bertil,

Verkstadsarbetare, f. 02; Brämareg. I

Suppl. i l0:'e tax. -distr. a ..........

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden .. l44

Rev.-suppl. f. Ljungbergs don. .. . . 430

Rev.-suppl. f. R. Dicksons stiftelse. 456

Engström,Evald, Rörarbetare, f. l4;

Klampareg .

Revisor f. De lungsjukes vänner. .423

Engström, Sigrid lngeborg, Bar-

navårdsman, f. 97; Fiällg. 3

(OF). Rt l4 78u63.

Nämndeman .................... l6

Stadsfullmäktig .................. 73

Kassaf. i sjukhusdirektionen ........ l53

Ordf. istyr. f. stadens barnkolonier. 280

Led. istyr. f. Tyringehemmet ...... 280

Led. iber. f. kvinnl. polispersonal.. 322

Suppl. ivälfårdskom. f. sjöfolk ...... 440

Suppl. istyr. f. slömanshemmet. 465

Enquist, F r e d r i k Karl, F. D., Pro-

fessor, f. 85; Hvitfeldtspl. l A (D).

Rt B 39 03.

oLed. istyr. f. botaniska trädgården.. 244

Enslöw, B e ngt Erik, Civilekonom,

Taxeringsassistent, f. l9; Birkag. 59 C

OLD) Rtl 9.4

OKronoombud)1 4:e tax.-distr....... 26

Ericson, Ericsson, Erikson, Eriksson,

Erixon.

Eriksson, Anna Lisa Maria, Fru,

f. l4; Bildsnidareg. 3 (G).

Rev.-suppl. f. Rudebecks gymnasium 364

Ericson, Anne Marie, Siukskö-

terska, f. 20; Lyrfågelsg. 8 (V F).

Rev. -suppl. f. sjuksk. pens.-fond .. 438

Eriksson, A x el Paul, Lantbrukare,

f. 80; Backa, Näset (V F)

Suppl. i 45:e tax. -distr............. 39

Erikson, Birger Kristian. juvele-

rare,f. 90; Stavhoppareg. 5A (O).

Rt l9 l5 58.

Kassaf. i styr. f. Cederskogs don. . . 448

Ericson, Bo Evert, Tullvakt, f. l9;

l'lj. Selandersg. 4 B (C:) Rt 25 l6 57

Suppl. i 23:e tax.-distr.

Led. istyr. f. idrottsplatserna ...... 247
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Ericson, B r i t t Linnéa. Kontorist,

f. l9; Lydinghjelmsg. 4 E (G).

Suppl. i styr. f. Kjellbergska skolan. . 2l3

Suppl. i styr. f. nya elementarlärov.. . 2l4

Revisor f. Röhsska museet ........ 236

Rev.-sup l. f. fattigvårdsstyrelsen . . 25l

Revisor. O. 0. C Wijks fond . . . . 389

Rev.-suppl. f. sociala centralbyrån. . 432

Eriksson, D a vid Andreas, Kommu-

nalarbetare, f. 06; Sjömansg. 8 (O F).

Rt M 22 38.

Suppl. i styr. f. gas- o. elverken ...... l22

v. Ordf. i familjebidragsnämnden. . . . 305

Led. i inskrivningsnämnd .......... 338

Eriksson, john Axel E d vin, Chauf-

för, f. 83; Fridhem 3, Käringberget

(V F). Rt 2918l2.

*Suppl. i pastoratskyrkorådet V. F. . . 509

Ericsson, Carl E r i c, Direktör, f. 82;

Stockholm.

Led. av riksdagens l:a kammare . . . . 67

Eriksson, E r i k Magnus Arvid, Metall-

arbetare, f. 97; Formskärareg. 6 (O).

Led. iber. f. segelsportens främjande 320

Ericson, E r i c Martin, Crosshandlare,

f. lO; Viktor Rydbergsg. l B (V).

Rt l8 23 29.

Led.i 5lza tax.-distr. ............ 4l

Revisor f. arbetarinstitutet ......... 366

Eriksson, E r i k Olin, Chaufför, f. 88;

Hammarhöjd 2, Näset. Rt 282823.

Led. i 46:e tax.-distr. ............ 39

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 49

Led. i 6:e pens.-distr. ............ 298

Eriksson, E r l a n d Adolf, Metallarbe-

tare, f. 08; Eldareg. l8 (O F).

Rt. 14 4740.

Revisor f. kontoristfzs resestip.-fond 373

Eriksson, E r n s t Oskar, Kontorist,

f. 07; Prinsg. 8 (OF). Rt l2 l747.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

Rev.-suppl. f. Gbgs museum ...... 238

Rev. -suppl. f. Gbgs sjukhem ........ 42l

Erixon, Emil F 0 l k e, Kapten, Direk-

törsassistent, f. 07; Daltorpsg. 23 (Ö)

Rt l600 9.5

Led. i ber. f. folkrörelsearkiv ...... 32l

Eriksson, Agnes G u n v 0 r, Sjukskö-

terska, Fru, f. l2; Frinsg. 8 (O F).

Rt 12 W 47.

Nämndeman .................... l6

OLed. i 7:e fattigvårdsdistr. ........ 255

Rev.-suppl. f. Kungsladug. barnträdg. 4l l

Eriksson, Gustaf Gunnar. Bank-

kamrer,f. 03; Dingle.

ORev.-suppl. f. Stretered .......... 453  

Eriksson, Carl G'6 s t a Bertil, Förste

iåppböiädzsasösistent, f. 02; Sveag l7(A).

t

oKronoombud i 28:e tax.-distr. .. .. 34

Eriksson, ] 0 h a n, Fabriksdisponent,

f. 83; Distingsg. 3 (G). Rt l9 75 46.

Led. i 50:e tax.-distr. ............ 4!

v. Ordf. i torg- 0. slakthusstyrelsen . . l39

Ericsson, C a r i n Gunnel Sofia, Konto-

rist, f. 24; N. Hamng. 26—28 (K).

Rt B 69 05.

OKassaf. i D. 0. Kr. ungdomsråd. . . . 276

Eriksson, Ca rl Algot, Tullkontorist,

f. 98; jungmansg. 4(O F). Rt l407 l0.

v. Ordf. istyr. f. Renströmska badanst. l89

Ericson, C a r l-E r i c, lnstrumentma-

kare, f. ll; Hjorthagsg. l0 (C j).

Rt lZ Zl 59.

Rev.-suppl. f. Henrika Barks minne. . 449

Eriksson, K n u t Arvid Leonard, ln-

spektor. f. 03; Sunnerviksg. 36 (L).

Rt 22 67 94.

Led. i styr. f. idrottsplatserna ...... 246

Ericsson, M a j k e n lréne, Fru, f. l9;

Hjorthagsg. l0 (M). Rt lZ Zl 59.

ed.: 4:'e pens-distr.............. 298

Revisorf. Kungsladug. barnträdgård 4ll

Suppl. istyr. f. E. Wijks stiftelse . 460

Ericson, Obadja 0 l 0 f Tulluppbörds-

man, f. 85; Standarg. l5 (C j).

Rt M 93 60. .

Stadsfullmäktig .................. 72

v. Ordf. i folkskolestyr. m.m. . . l93, l942

Led. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 230

Led. i ber. f. skulptörutb. v. målarsk. 32l

Led. i styr. f. Lindbergs don. ...... 386

Eriksson, Sven R a g n a r, Kommi-

nister, f. 06; Sprängkullsg. 5 (H).

Rt l3 H 75.

vOrdf. i kyrkostämma (H) ...... 495

:Led. i Haga kyrkoråd ............ 496

Ericsson, Ste n Egon Vilhelm, Till-

synslärare, f. 06; Redbergsv. 5 (O).

Rt l5 l6 8l.

C.Led icentralrådetf. barnavård. 275

OOrdf. iOrgryte ungdomsråd. .276, 279

riksson, S v e n Adolf. Försie konto-

rist, f. l6; Runiusg. l6(G).Rt l54653.

Led. i 37:e tax.-distr. b ............ 37

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 49

Rev.-suppl. f. änke- o. pupillkassan. . 335

ricson, Sven Hjalmar Emanuel.

Arbetschef, f. 00; Bokekullsg. l0 (C j).

Rt l4 32 l4.

Stadsfullmäkti .................. 72

Led. i stadskålegiet .............. 77

Ordf. idrätselk. lavd. m.m. 80, 82, 87, l00

Ordf. igatu- o. Vägförvaltningen ”0, ”5
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Led. i ber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 3l7

Ordf. i styr. f. tomträttskassan ...... 347

oLed. i styr. f. Gbgs bostadsföretag . . 469

Erlandson, Erlandsson.

Erlandson, G u n n a r Erland, Spår-

vägsman. f. l9; Korskleveg. 32 (L).

Rt 22 96 60.

Suppl. i 53:e tax.-distr............. 4l

Erlandsson, K n n t Gerhard, Kom-

munalarbetarc, f. 07; Eldareg. 3 (O F).

*Suppl. i 0. Fzs kyrkoråd .......... 498

Emulf, Torsten G u d m n n d, j. K.,

Hovrättsassessor, f. l4; Ccderbourgsg.

5 (_l) Rt l8 32 05.

0Ordf. i 28:e tax.-distr.............. 34

Suppl. i sjukhusdirektionen ........ l53

Ernulf, Mats Sigvard, j. K., Hov-

rättsfiskal, f l4; Birkag. 4l (Ö)

Rt l9 76 28.

OKronoombud i 35:e tex.-distr....... 36

Ewergårdb, lvar A d ol f, Underin-

Spektor, f. 97; Kyrkåsg. l2 (C).

Rt 25 63 90.

Suppl. i 4:e tax.-distr. ............ 26

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 46

Suppl. i styr. f. sjukskzs pens-fond. . 438

F.

Fagerberg, ] 0 h n Artur, Förrådsföre-

ståndare, f. 98 ; Birger jarlsg. l8 (C j).

Rt l4 9l 57.

Stadsfullmäktig ........_ .......... 72

Ordf. i stadskollegiet ........ 77, 3l2

. Ordf. i dråtselk. ll avd. rn. m.. . 80, 88, 92

Ordf. i spårvägsstyrelsen .......... l33

Led. i ber. f. centr. av kom.-förvaltn. 3l7

Led. i dir. f. regionplaneförbundet .. 329

Fagerström, Viola Alfrida, Fru,

f. 03; Karl Gustafsg. l9 (V).

Rt ll 02 74.

Suppl. i 2:a pens.-distr. .......... 297

Revisor f. Wockatz' barnhem ...... 398

Rev.-suppl. f. Skårs barnträdgård .. 4l4

Rev.-suppl. f. skolförzs sommarbarnsk. 4 l 9

Falk, H i l din g Alexius Thorén, Rc-

paratör, f. l0; Olskroksg. ll (G).

Suppl. i 20:e tax.-distr............. 32

Fast, C a rl G u s t a f Magnus, Hand-

lande, f. 93; Danska vägen 44 (O).

Rt l6 92 02.

OSuppl. f. ordf. i 2:a pens.-distr.. . .. 297

Fastling, Karl S t i g, Bankkassör, f. l8;

V. Rydbergsg. 40 (V). Rt l62l 04.

QKronoombud i 22za tax.-distr....... 32  

Faxén, N i l s. M. D., Överläkare, f. 97;

Viktoriag. l5 (V). Rt B 5955.

c>v. Ordf. i mödrahjälpsnämnden ...... 282

Fernberg, E g 0 n lsidor, Trafikförman,

f. 97; Sofiag. 52 (G). Rt l5 09 39.

Kassaf. i arbetslöshetsnämnden . . . . 30l3

v. Ordf. i lokalstyr. f. 0. realskolan . . 363

Fihn, A n n a Teresia, Kontorist, Fru,

f. Zl; Mörnersg. 7 C (L).

Revisor f. K.F.U.K............... 37l

Rev.-suppl. f. Wockatz barnhem. . . . 398

Fihn, Erik Wendel, Verkmästare,

f. l9; Mörnersg. 7C (L).

OLed. i centralrådet f. barnavård . . .. 275

oLed. i Bräcke ungdomsråd ......... 278

Revisor f. Lindbergs don. .......... 387

OSuppl. i Gbgs bostadsföretag ...... 470

Filipson, john B i r g e r, Underin-

Spektor, f. 98; Guldpokalsg. 3 (L).

Rt W 24 60.

Nämndeman

Suppl. i gatu- o. vägförvaltningen.. lll

QOrdf. i Bräcke ungdomsråd . . . . 276, 278

Led. i gatuber. f. ytterområdena. . . . 3l8

Se även Philipson.

Finnborg, E r n s t Simeon, Musikdi-

rektör, f. 90; Ullmansg. 4 (L).

Rt 22 40 94.

QLed. i centralrådet f. barnavård . . . . 275

Flink, Ax el Viktor, Banktjänsteman,

f. 99; Furås, Käringberget (V F).

Rt 29 l8 79.

Rev.-suppl. f. gas- o. elverken ...... l23

Fogelström, O 3 k a r Valdemar, Verk-

stadsarbetare, f. l0; Londong. 70 C.

Led. i ber. f. småindustrier m. m. . . 3l9

Fontell, E r n s t, j. K., Polismästare,

f. 90; Olof Wijksg. 4 (j). Rt W 22 60.

oOrdf. i styr. f. polisskolan ........ 6l

QLed. i hälsovårdsnämnden ........ l44

Led. i ber. f. kvinnl. polispersonal . . 322

Fornander, Ernst Gustaf (G 6 s t a),

Hyresintendent. f. 87; Oxhagsg. 24

(C j) Rt l4 27 58.

Led. i 5:e tax.-distr. a ............ 27

Forsberg, Sven Olov, Förste kon-

torist, . 06; Sanatorieg. 3l (G).

Rt 25 2l 54. ,

Led. i lokalstyr. f. Hvitfeldtska lärov. 359

Porselius, Carl 0 l 0 f, M. L., f. d. Pro-

sektor, f. 80; Engelbrektsg. 4l (V).

Rt l8 23 42.

Led. i ber. f. centr. av kom.-förvaltn. 3l7
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Forsgren, G u n n a r Verner Daniel.

Handlande, f. Ol; Rambergsv. 27A (L).

Rt 22 47 82.

Led. i l0ze tex.-distr. b ............ 29

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 48

Led. i spårvägsstyrelsen .......... l33

Revisor f. sjukhusdirektionen ...... l53

Huvudman i Gbgs sparbank ........ 346

*Kyrkofullmäktig .................. 486

Forsgren, Helfrid Alice Cecilia.

Fru, f. 99; Rambergsv. 27A (L).

Rt 22 47 82.

Suppl. i 7:e pens.-distr............. 299

Forslund, Ernst Gustaf Ferdinand,

Mätningsman, f. 0l; Sanatorieg. 3 B

(C). Rt 25 3l 43.

Led. i 29:e tax.-distr. ............ 34

Forslund, Karl H a r r y Einar, Målare,

f. 98; lntagsg. 2 C (G). Rt 25 5l 83.

Suppl. i 57:e tax.-distr............. 43

Frangeur, lva r Axel Karl, Maskin-

mästare, f. 9l; Fricksg. 4 B (A).

Rt l6 33 l0.

Led. ikom. f. studiek. o. resestip.. 3l6

Frankenberg, john E v e rt Konrad,

Förste inspektör, f. 00; Solbänksg. 50

(A). Rt ll 9447.

Stadsfullmäktig .................. 72

Ordf. isjukhusdir. m. m. . l53. l54, l64

Ordf. istyr. f. idrottsplatsernau 246, 247

Led. i ber. f. vårdhem ............ 320

Fransson, E r i k janne. Ombudsman,

f. 9l; Sävenäsg. l A (G). Rt 25 20 47.

Nämndeman .................... l6

Kassaf. istyr. f. E. Dicksons stiftelse 459

Fransson, Laurin Evald, Folkskol-

lärare, f. 07; Älvsborgspl. 5 L (C j).

Rt 12 74 Zl.

Led. ifolkskolestyrclsenm. m. l942, l95

Revisorf. Orgr. barnavårdssällskap. 409

Franzén, Karl T 0 r s t e n Mikael. La-

gerbiträde, f. 87; Stockholmsg. 40 (G).

Rt l5 65 94.

Suppl. i 39:e tax. -distr.

Fredén, Nils G u s t & fTsin Mei, F. D.

Docent, Lektor, f. 98; Daltorpsg. l6,

(O). Rt l8 00 48.

Led. iterminsavgiftsnämnd ........ 2l4

Led. i styr. f. Gbgs arbetarinstitut” 366

Fredman,A n d e r 5 Gustaf, f. d. Polis-

konstapel. f. 90; Stavstigen B (L).

Rt 22 03 83.

ORevisor f. förskoleseminariet ....... 22l

Led. ibarnavårdsn. m.m. 25l, 264, 2653, 276

Led. imödrahjälpsnämnden........ 282

QSuppl. i styr. f. Lundby barnhem . .395

OLed. istyr. f. Lundby barnkrubba.. 405

Led. istyr. f. Västkusthemmet ...... 436

 

 

Fredman, Bror G u s t a f Harry, Mö-

belsnickare, f. 24; Gullrisg. 7 C (L).

Rt 22 62 70.

Of_ed. i skolnämnd . .. .............. 203

Rev.-suppl. f. fören. Länken ........ 370

Fredrickson, Fredriksson,

Fredriksson, A r n ol d Sigfrid, Kom-

munalarbetare, f. l2; Zachrissonsg.

7 B (C). Rt 25 92 60.

OLed. iskolnämnd ................ l99

Fredriksson, E v a l d Valter, Spårvägs-

man, f. 08; Lefflersg. 6 (G).

Led. i 5:e tax.-distr. c ............

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Revisor f. renhållningsstyrelsen . . . . l37

Revisor f. högskolan ............. 352

Fredriksson, l n g a Magdalena, Sjuk-

sköterska, f. l3; Garverig. 3 (K)

Rt l5 73 38.

Rev.-suppl. f. E. Wijks stiftelse. . . . 460

Fredriksson, K a r l-E r i k, Stations—

karl, f. 2l; Götabergsg. 6 (D).

Rt ll 7l 96.

Suppl. i 6:e tax.-distr. ............ 28

Fredrickson, Karolina Elisabeth

L i s a), Distriktsbarnmorska, Fru,

f. 9l ; Vindragareg. l3 (L). Rt 22 4l 05.

ed. i 6:e fattigvårdsdistr...........

Suppl. i styr. f. Tyringehemmet . . . . 280

Fredriksson, S v e n Adolf, Förste

assistent å länsarbetsn., f. 05; Oter-

dahlsg. ll C (L). Rt 22 02 54.

Ordf. i 3:e pens.-distr............. 297

Led. i gatuberedn. f. ytterområdena 3l8

Suppl. i styr. f. W. Röhss' don.. . .. 88

Fredriksson, V i k t o r Adolf. Folk-

skolinspektör, f. 92;Frölundag. 4(A).

Rt ll 89 l l.

Nämndeman .................... l6

Led. ibarnavårdsn. m.m. .,264 2652, 272

C.Led icentralrådetf. barnavård. 275, 276

OLed.i styr. f. Myrornas barnhem . .395

ZSuppl. i styr. f. Kullens barnhem . 396

oLcd. istyr. f. N. Allég:s barnträdgård 4ll

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Suppl. ikyrkonämnden ............ 489

Freeman, L a r s Theodor, F. K., Folk-

skollärare, f. 22; Wingårdsg. l l B (G).

Rt l9 67 28.

Led. i Haga o. A:s ungdomsråd . 277

Rev.-suppl. f. R. Dicksons stift. . . . . 456

Freeman,CarlErnstTheodor. F. K.,

Komminister, f. 93, Linnég. 72—74

(A). Rt ll 2744.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i folkskolestyr. m.m. l94, l952, 202

Suppl. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 359
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Led. i styr. f. Gbgs arbetarinstitut. .366

Led. i styr. f. Bissmarcks fon ...... 438

Led. i styr. f. Söderborgska stift.. .44l

*v. Ordf. i kyrkostämma (A) ........ 500

*Lcd. i Annedals kyrkoråd .......... 500

Friberg, H e r b e r t Vilhelm, Rörin-

genjör, 98; Körsbärsg. l6 (L).

Rt 22 04 06

Nämndeman .................... l6

Suppl. istyr. f. vattenverket ........ ll3

Friberger, E r i k Georg, Länsarkitekt,

f. 89; Daltorpsg. l9(O). Rt l666 l9.

oLed. i konstmuseets nämnd.

Frick, F r a n 5 Richard, Byggnadsar-

betare, f. l7; Olskroksg. l8 (G).

Led. i 55:e tax.-distr.

Frid, se Fridh

von Friesen, Otto Bertil, M. L.

Frakt. läkare, f. 0l; Linnég. 62 (A).

Rt H 43 53.

juryman1 tryckfrihetsmål .......... l4

Led. av riksdagens 2:a kammare.. . 68

v. Ordf. istyr. f. L. Ekmans dan.. .429

Ordf. i styr. f. sjuksk. pens.-fond.. .438

von Friesen, Ruth (G u l l i), Fru, f. 04;

Linnég. 62 (A). Rt M 43 53.

Nämndeman

Led. i lokalstyr. f. flickläroverket. . .. 362

von Friesen, H a n s, Fil. stud., f. 28;

Lillatorpsg. 5 A (O).

Rev. -suppl. f. folkbiblioteken ...... 232

Rev.-suppl. f. stadens barnkolonier. 280

Fridh, Carl F r a n k William, Assistent

å länsarbetsn., f. l7; Enekulleg. 5

(L). Rt 22 53 37.

Nämndeman .................... l6

Suppl. i renhållningsstyrelsen ...... l37

Frostenson, Pontus R 0 b e r t Manasse.

Lokförare, f. 92;Foppelmansg. l | (C).

Rt 25 68 36.

Nämndeman .................... l6

Rev.-suppl. f. Vasa lärov:'s byg nadsf. 360

Revisor f. O. realsk. byggnads ond. .363

Frändberg, Elin Maria, Kontorist,

f. l6; Gustafsg. 66 (G). Rt 25 38 2l.

Suppl. i hemhjälpsnämnden ........ 303

Revisor i familjebidragsnämnden. . . . 306

Frändberg, Artur E l 0 f, Civilingenjör,

Lektor, f. 07; E. Dahlbergsg. 27C

U). Rt 13 9830.

Suppl. istyr. f. gas- o.elverken ...... l22

Frändberg, Carl Henrik Rudolf.

Handlande. f. 9l; Gustavsg. 66 (G).

Rt 25 38 2l .

Led. i 48:e tax-dish. ............ 40

OLed. i skolnämnd ................ l98

............

 

Kassaf. i fattigvårdsstyrelsen ...... 250

Led. i nykterhetsnämnden ........ 285

Kassaf. i styr. f. Västkusthemmet . . 436

Fröding, Maria Elisabeth, Rektor,

f. 0l; Molinsg. 2l (V). Rt B 7098

C.Led istyr. f. nya elementarlärov.. .2l4

Furberg, Karl G e o r g. Diakon, f. 94;

Stigbergsg. l (M). Rt M 03 88.

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ........ 497

G.

Gabrielsson, Lillvo r Margareta,

Kontorist, Fru, f. 23; Kobbarnas

väg l7 (O). Rt l94l 25.

Suppl. istyr. f. Kjellbergska skolan.. 2l3

Suppl. ifattigvårdsstyr. m.m. 25l, 255, 259

Led. i praktikantlöneberedningen.. .3l9

Led. i ber. f. vårdhem ............ 320

Gabrielsson, Maj Linnéa Kristina,

Fröken, f. l7; joh. Kyrkog. l (M).

Rt l4 75 54.

oLed. i D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 276

Gahnström, E i n a r Henning Herbert,

Svetsare. f. l2; Wieselgrensg. 6 E (L).

Rt 22 63 45. »

Nämndeman

Gahnström, E 5 t h e r Linnéa, Fru,

f. l3; Wieselgrensg. 6 F. (L)

Rt 22 63 45.

Led. i hemhjälpsnämnden ........ 303

Gangby, H a r a l d Henry, Kontorist,

f. 04; Chalmersg. 22 (V). Rt l8 54 60.

*Led. i Vasa kyrkoråd .............. 502

Gardnäs, .R n t h Maria, Banktjänste-

man, f. 22; Riddareg. 22 L (G).

Rt l5 28 62.

Revisor f. Renströmska fonden ..... 387

Revisor f. W. Röhss' don........... 388

Gedda, Sven Erik Emanuel. M. L.,

Barnhygieniker o. skolöverläkare,

f. 96; Skårsg. l9 (O). Rt l6 59 46.

C'Led. iarbetsutsk f. skolmåltider.. .l96

OSu.ppl istyr. f. skolköksseminariet. .220

1.styr f. förskoleseminarietn 22l

O_.Suppl ibarnavårdsnämndenm.m. 264, 265

OLed. i centralrådetf. barnavård 275, 276

C.Led istyr. f. Mjölkdroppen ...... 392

OLed. istyr. f. skollovskolonierna .. .4l6

Suppl. 1 De lungsjukas vänner ...... 423

Geggen, Inga Majken, Fru, f. l6;

Dan. Petterssonsg. l A(j). Rt l837 07.

Revisorf. N. Allégatans barnträdgård 4ll

Gellerstam, K n ut Arvid, Kyrko-

herde, f. 95; Anders Mattssonsg. 35

(C). Rt 26 l0 65.

*Ordf. i kyrkostämma (G) ........ 494
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Genell, Hedvig Karin H1 l l e v i, F.M.

Fru, f. 08; Engelbrektsg. 26 (V).

Rt l6 82 9l.

Led. istyr. f. nya elementarläroverket 2l4

Led. istyr. f. Lindeqvists donationer 445

Gerle, Nils l'l a r r y, Nämndeman,

f. 08; Styrsö.

O.'Led1gem.nämndenf.Stretered. 453

Geyer, l-la k a n Rudolf Tjänsteman,

l4; Ostanvindsg. 7 B. Rt 22 54 l7.

Suppl. 1 5l':a tax.-distr.............

*Suppl. i kyrkonämnden ............ 489

Giertz, Bo Harald, F. K. ,Biskop, tjg.

e. o. l'lovpredikarit, f. 05; V. amng.

l7 (D). Rt l3 l77l.

0Ordf. i stiftsnämnden ............ 478

Gillberg, Georg A i b e rt Bagare,f. 96;

Hantverkareg. 4 (_l). Rtl l9435.

ed.1 56:e tax.»distr. ............

QLed. i skolnämnd ................ l96

o.v Ordf. i 3.'e fattigvårdsdistr....... 254

Gillberg, Nanna-Br1ta Margxt D. S. i..

Rcseinspektör, f. 03; Västerg. 4A(H).

.................... l6

Rt B 43 B.

Nämndeman

oLed. i Bjurslätts ungdomsråd ...... 278

G.Suppl istyr. f. Myrornas barnhem. 395

Gillner, B1 r g e rVilhelm Felix, Lands-

kamrerare, f. 92; Påskbergsg. 9 (O).

Rt l6 l2 l2.

OLed. istift. Gbgs stadsteater ...... 379

Gleerup, Jörgen Kristoffer T 0 r s t e n,

e. o. Assistent, f. l7; Ulfsparreg. l B

0.(()) Rt 19 57 04

OKronoombud1 l8;'e tax.-distr....... 3l

Glimstedt, Viktor Ei nar. ].K

Direktör, f. 87; S. Vägen 59 (l).

Rt l6 92 82.

Led. i ber. f. småindustrier m. fl. . . . .

Gottowt, N1 ls. Agronom, Redaktör,

f. 04; Eklandag. 298 (D. Rt l80036.

Led. istyr. f Gbgs museumm. m. 237, 240

319

Led. 1 konstnämnden ............ 242

Led. istyr. f. stadsteatern .......... 378

Led. i stift. Gbgs stadsteater ...... 379

& Led. i styr. f. teaterfonden ........ 39l

Graf, Rune, Ekonomichef, f. 07; Karl

Gustafsg. 9l (_|). Rt ll 5006.

Led. 1 ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 47

Rev.-suppl. f. spårvägsstyrelsen .. l.33

Revisor f. natt ärbärgena ........ 286

Huvudman f. Gbgs sparbank ...... 346

Huvudmanf. fasltighetsäg. sparbank. 347

Grafström, Helga Elisabeth, Folk-

skollärarinna, Fru, f. 90; Storg. 35 (D).

Rt ll 66 47.

Led. i hemhjälpsnämnden ........ 303

Led. i ber. f. barnteaterverksamhet. . 32l

v. Ordf. i styr. f. Lindeqvists donation 445  

Grafström-Paging, i n g a-B r i t a,

Musikdirektör, Fru, f. l2; V. Ryd-

bergsg. 34 (_l). Rt l6 9493.

ev.-suppl. f. orkesterföreningen . . 376

Gran, Carl Emil, Handlande, f. 79;

*Haga N.yg 8 (H). Rt B 9525.

d.1 kyr onämnden ............ 489

*Led.1 Haga kyrkoråd ............ 495

Granath, E l m e r Alfred, Ombuds-

man, f. 04; Korskleveg. 22 (L).

Rt 22 09 8l.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led.1 byggnadsnämnden .......... 94

e . i löne- o. tjänstenämnden .. .106

Led. istyr. f. gas- o. elverken ...... l22

Ordf. istyr. f. samlingslokaler ...... 248

Ordf. ipilsnerdricksberedningen . 3l6

Led. iber. f. förbättrad kaféverksamh. 323

Grabne, A x e lGeorg, Overlärare, f. 97;

Dubberedsg. l9—2l (B). Rt 22 06 99.

Nämndeman .................... l6

Led. i ber. f. realskola i Lundby . . . . 3l9

*Kyrkofullmäktiges v. ordf. i Backa . . 5l0

*v. Ordf. i kyrkostämma (B) ........ 5l0

lllLed. i Backa kyrkoråd ............ 5l0

*v. Ordf. i Backa gemens. kyrkostämma 5l l

Grankvist, Karl Adolf, Posttjänste-

man, . 84; Parmmätareg. 7 (L).

Rt 22 46 l2.

Suppl. ilokalstyr. f. Maj:5 läroverk. 36l

Kassaf. i Wahlqvist-Andahls stiftelse 460

Granström, john A x el, Byggnadsar-

betare, f 90; Mölndalsv. 39 (O)

Rt l6 69 74.

Suppl. i 38:e tax.-distr............. 37

Granström, M ä r t a _Axelina, Fru,

f. 00; Mölndalsv. 39 (O). Rt l6 69 74.

Suppl. i 9:e pens.-distr. .......... 299

Gravström, se Grafström.

Gregorson, Johan E ri c Wilhelm,

Avdelningschef, f. 97; Jakobsdalsg. 5

(O). Rt l6233l.

Suppl. i 33:e tax.-distr. ............ 35

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Revisor f. löne- och tjänstenämnden l06

Grill, Märta (M 0 n a), Fru, f. 08; Vana-

Ödisg. 4 (VF). Rt 29 l78l.

Q.l..ed i centralrådet f. barnavård” .275

Grundevik, Karl-Fredrik, Konto-

rist, f. l5; Ahrenbergsg. 6 (G).

Rt 25 4l 9l.

QKronoombud i 27:e tax.-distr. . . . . 33

Revisor f. gas- o. elverken .......... l22

Grönquist, Maria H e l e n a, Fru f. l6;

O]ättekulleg.. 43 (G).

OLed. 1 centralrådetf. barnavård. .275
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Grönvall, N i l 5 Johan, Brandchef,

f. 97; 4:e Långg. 5 (O F). Rt l4 30 55.

Led. i styr. f. Renströmska badanst.. . l89

Led. i styr. f. idrottsplatserna ...... 247

Led. i civilförsvarsnämnden ........ 309

Suppl. i lokalstyr. f. Vasa läroverk. . 360

Gulin, S v e 11 Martin, Köpman, f. 00;

Torild Wulffsg. 20 (A). Rt ll l09l.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i drätselkammarens ll avd. . . . . 88

0v. Ordf. i reklamnämnden ........ 3l3

Led. i praktikantlöneberedningen. . . 3l9

Suppl. i styr. f. ). F. Dicksons fond 429

Gunér, l'l e l g e Gustaf Vilhelm, Lant-

brukare, f. 22; Backa, Askim.

Rt 28 27 50.

*Suppl. i pastoratskyrkorådet ........ 509

Gunnarsson, john E v e r t, Kommu-

nalarbetare, f._ l4; Brännög 2 B (C _l).

Suppl. i 27:e tax.-distr.............

Gunnarsson, K a rl E r i k, Brevbä-

rare, f. l5; Ekedalsg. 44 (C )).

Led. i 53:e tax.-distr............... 4l

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 47

Revisor f. Mossbergs don. ........ 222

Rev.-suppl. f. barnavårdsnämnden. . 264

Rev.-suppl. f. stadens barnkolonier. . 280

Gunne, Anna Margareta (Anna-

G r e t a), Kontorist, f. l6; Kommen-

dörsg. 28 (C _l). Rt H B 88.

oLed. i Majs ungdomsråd ........ 277

Gunne, S i g b r i t t Anna Elisabet,

Fru, f. l2; Oxhagsg. 30 (C ]).

Rt l4 6l 6l.

OLed. i skolnämnd ................ 20l

Gunne, Stig Elof, Uppbördskom-

missarie, f. l2; Oxhagsg. 30 (C _l).

Rt l4 6l 6l.

QOrdf. i 55:e tax.-distr. ............ 42

Stadsfullmäktig .................. 43

Led. i fattigvfstyrelsen m. m. 250, 253, 254

Led. i valkommittén .............. 3l5

Gunter, ] o s e f Wilhelm, Overlärare,

f. 90; Jonsered. Rt 72 00 4l .

OSuppl. i domkapitlet .............. 477

Gustafson, Gustafsson, Gustavson,

Gustavsson.

Gustafsson, Gustaf A l b e r t, Bygg-

nadsingenjör, f. 9l; Geijersg. 3 A (V).

Rt l6 49 50.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i drätselkamzs l avd. m.m. 82, 87, l00

Gustafsson, A l b e rt Natanael, Tull-

uppsyningsman, f. 99; Lydinghielmsg.

4 E (G). Rt 25 l4 69.

Stadsfullmäktig .................. 73

Led. i löne- o. tjänsten'a'mnden . . . . l06  

Led. i ber. f. nybyggn. f. Majzs flicksk. 3l8

Led. i ber. f. likalönsprincip ........ 322

Gustafson, Alice Anna Kristina,

Lärarinna, f. 04; Västerg. 3B (H).

Rt ll 0426.

QLed. i Haga o. A:s ungdomsråd. . . . 277

Gustafson, Karl Oskar A l l a n, Me-

tallarbetare, f. 08; Ostanvindsg. B D

L). Rt 22 l5 94.

uppl. i 8:e tax.-distr. ............ 28

Gustafsson, Gustaf Fredrik Björn,

. K., Assistent å länsarbetsn., f. 20;

Skillnadsg. 60F (Ö). Rt l8 09 6l.

QLed. i Örgryte ungdomsråd ........ 279

Gustavson, A 1' v i d Viktor, Fastig-

hetsskötare, f. 93; Lars Kaggsg. 30 D

(G). Rt l5 92 27.

Led. i 5:e tax.-distr. c ............ 27

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 49

Gustavsson, E rik Julius, Vaktmäs-

tare, f. 98; _lordhytteg. 17 (C ]).

OLed. i S. 0. V. Fr. ungdomsråd .. 279

Gustafsson, Eric Valfrid, Avläsare,

f. 96; Ekehöjdsg. 20 (V F). Rt 29 29 06.

Suppl. i 6:e pens.-distr. .......... 298

Gustavsson, F r a n s Albin, Charkuteri-

arbetare. f. 98; Harald Stakeg. l C (G).

Rt. l5 40 04.

Led. i torg- o. slakthusstyrelsen .. . . l39

Suppl. i 8:e parts.—distr. ............ 299

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . . 487

Gustavsson, Karl G 11 s t a v, Snickare,

f. l0; Kålgårdsg. 3 (G _|).

Led. i 46:e tax.-distr............... 39

Gustafsson, Karl G u s t a fAdolf. Sko-

makare, f. 9l; Kyrkåsg. ll C (G).

Rt l9 43 57.

Suppl. i 43:e tax.-distr............. 39

Gustavsson, H a 1' r y Sigfrid, Om—

budsman, f. l3; Golvläggareg. 4 F. (Ö).

Rt 189l l9.

Led. i konstnämnden ............ 242

OSekr. i reklamnämnden ............ 3l3 .

Led. i ber. f. skulptörutb. v. målarsk. 32l

Led. i styr. f. svenska mässan . . . . 344

Suppl. i sällsk. f. kyrkl. sjömansvård 5l3

Gustafsson, l—l u g 0 Florentin Adolf,

Ombudsman, f. 05; Brusewitzg. 2 (O).

Stadsfullmäktig ..................

Led. i arbetslöshetsnämnden ...... 30)2

Gustafsson, ] 0 h _11 lvar Paridon.

Förman, f. 99; Arlegat. l0 (C J).

Rt l4 ll 30.

Led. i styr: f. gatu- o. Vägförvaltningen l l l

Suppl. i styr. f. Keillers park ...... 43

Led. i styr. f. botaniska trädgården. . 244

Revisor f. Dalheimers don. ........ 430
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Gustavsson,] 0 h 11 Leonard. Ombuds-

man. f. 89; Munkebäcksg. 23—25 (G).

Rt 25 3l 84.

Kimsaf. i styr. f. idrottsplatserna 246, 247

Led. i styr. f. Gbgs idrottsförbund 38l

Gustafson, Karl Alvor, Kommunal-

arbetare, f. 05; Fjällg. 3C (O F).

Rt l2 34 48.

Led. i 37:e tax.distr. a ............ 36

Gustavsson, K a r l- A x e l, Smides-

arbetare, f. 09; Krokängsg. 3 (L).

Rt 22 37 22.

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 504

Gustafson, C a r l-E r i k Douglas,

Förste mantalsassistent, f. 06; Frö-

Olundag. 50 (A). Rt ll 93 20.

OKronoombud1 29:'e tax. -distr....... 34

Gustafsson, K a rl G 11 s t a l, Byrå-

assistent, f. 07; ]ordhytteg. 25 A (C _D.

Rt l2 05 32.

Qv. Ordf. i S. 0. V. Fr. ungdomsråd. 279

Gustafsson, i. a r 5 Arne, Sekreterare,

f l7; Spaldingsg. l5 (_l). Rt l8 87 87.

C'Led. 1 Bräcke ungdomsråd ......... 278

Gustavson, Johan 0 5 c a r, Förste

kammarskrivare, f. 88; Vadmansg. l5

(V). Rt l802 43.

Led. istyr. f. änke- o. pupillkassan.. 335

Gustafsson, Carl F e t t e r, Aukt. re-

visor, f. 88; Kungsportsav. 29 (V).

Rt l6 42 84.

Led. i 4:e tax.-distr.

Revisor f. drätselkammaren ........

Rev.-suppl. f. Gbgsbostadsaktiebolag 47l

Gustafsson, Gustaf R,agnar Trafik-

förman, f. 96; Risåsg. 24 (A).

Rt l203 45.

Led. i 35:e tax. -distr.

Gustafsson, Yngve R a g n a r Artur,

Mätningsman. f. 07; Kungsladu-

gårdsg l6 (CJ). Rt l2 6l 3l.

Rev.-suppl. f. hemhjälpsnämnden . .303

Revisorf. ). ]. Dicksonsm. fl. don” .430

Revisor f. ]ungbergs don........... 430

Revisor f. Bomans don............. 430

Gustafsson, Per Vilhelm Sigfrid,

Direktör, f. 04; Fyradalersg. 23 (A).

Rt l3_ 56 2l.

Led. i 52:'a tax. -distr............... 4l

Revisor f. Wahlqvist-Andahls stiftelse 460

Gustafson, S v e n Harry, Ban kamrer,

f. ll; Teknologg. 3 (_l). Rt l6 23 97.

i.ed. av riksdagens 2;'a kammare.. . 68

Rev.-suppl. f. Renströmska badanst. l89

Gustavsson, Gustav V e r n e r, Bygg-

nadsarbetare, f. 08; Västerg. 2l A(A).

Rt 13 25 29.

Revisor f. ]. Lindströms stiftelse . . . . 464

35

 

Guthe, Zacharias (Ze t a) Olaus, Direk-

tör, f. 93; Götabergsg. 30 (V).

Rt l6 33 97.

Suppl. i polisnämnden . ........... 64

Gyllencreutz-Fermåus, S i g r i d

dele Aimee. Pianist, Fru, f. 86;

Storg. 4 (D). Rt ll 4502.

QLed. ikom. f. folkkonserter ........ 367

Gynner, Gustaf O 5 b 0 r n e, Ritare,

f. l6; Hällkisteg. 3 (l..). Rt 22 24 52.

Suppl. 1 l0ze tax. -distr. a .......... 29

Rev. -suppl. f. nykterhetsfzs centr.-förs. 369

Gällnås, Eric Valdemar, Tullkonto-

rist, f. 98; Strandridareg. l8 (C )).

Rt l2 73 9l .

Led. i 5:e tax.-distr. a ............ 27

Led. i sjukhusdirektionen .......... l53

Revisor f. ålderdomshemmet ....... 289

Revisor f. Carlanderska sjukh....... 422

Revisor f. Rubensons o. Philipsons don. 430

Göranson, Klara Serafia, Fru, f. 90;

Mariebergsg. l2 (C _l). Rt M 83 84.

*Led. i C. ):s kyrkoråd ............ 499

Göransson,W e r n e r, F. l... Byråchef.

f. 88; Apelgången 7 (O). Rt l8 l0 36.

0Orddl. 1 66:e tax.-distr............. 45

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte,

Kommunalarbetare. 02; Faradisg.

25 H (M) Rt M 3443.

Led. 1 59:e tax. -distr. ............ 43

Revisor f. spårvägsstyrelsen ........ l33

*Kassaf. i kyrkogårdsstyrelsen ...... 5l6

Göthensten, E r n s : Magnus. Man-

talskommissazrie, f. 9l; Berzeliig. l8

(V). Rt l6

QKronoombud0i7l5:e tex.-distr....... 30

H.

Hagberg, E d i t h Gunhild, Fru, f. 99;

Vilopl. 3 (G) Rt l5 6696.

Suppl. i 34:e tax.-distr............. 36

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 48

Suppl. i styr. f. nya elementarlärov. 2l4

Rev.-suppl. i Hospits f. kvinnor..

Hagberg, Ca rl Sidney, Tapetsör,

f. 9l; Mellang. 2l (H). Rt ll B 38

Led. i l8;e tax. -distr............... 3l

Hagel, Odd 0 l 0 f, ingenjör, f. 20; Karl

Gustafsg. 40 (V).

Led. i Vasa kommunala flickskola .. 2ll

Hagelin, Margareta (G r e t a) Alice,

Fru, f. 06; Rambergsv. l3A (L)

C.Led icentralrådetf. barnavård. .275

ed.1 Bjurslätts ungdomsråd ...... 278

Hagen, _) ohn Gustaf Adolf, F. M.,

Läroverksadjunkt. f. l0; Lemansg. 6

O(]). Rt l84l 20.

Ordf. i35:'e tax.-distr............... 36
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Hagendabl, Karl Oskar H arald,

F D., Professor, f. 89; L. emm.

Rt ll99.

oLed. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 2l3

oRev.-suppl. f. Gbgs museum ........ 237

, A n n a Maria, Sömmerska,

Fru, f. l6; Roddareg. l (C )).

Rt l2 76 20.

Nämndeman .................... l6

Hagman, B r o r Elof, Sockerbruksar-

betare, f. l5; Höglundsg. 23 (C _|).

Suppl. i 26:e tax.-distr. ............ 33

Suppl. i styr. f. idrottsplatserna ...... 247

Hagman, Ca rl Mikael, Postmästare,

f. 80; Linnég. 33 (O F). Rt l4 54 4l.

OLed. i skolnämnd ................ 200

Hagnell, A ): el Linus, Overlärare,

f. 89; Storagårdsg. 3 (O). Rt l6 l9 50.

Ordf. i styr. f. prakt. mellanskolorna 207

Ordf. i styr. f. slöjdföreningens skola 227

Led. i styr. f. Gbgs museum m. m. 237, 240

Led. i gymnasieberedningen ........ 3 l 8

Led. i kom. f. Lindbergs don. . . . . 386

*Kyrkofullmäktiges v. ordf........... 485

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 489

Hagvall, H e n r y Ture Bruno, Förman,

f. 09; Femkampsg. 6 B (O). Rt l5 02 49.

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen . . . . 250, 255

Led. i nykterhetsnämnden ........ 285

Led. i styr. f. Gbgs arbetarinstitut 366, 367

Hagvall,T h 11 r e Wilhelm, Kontrollör,

f. 86; Vävlagareg. 8 (O). Rt l5 55 6l .

Led. i 50:e tax.-distr............... 4l

Hall, Axel R u d 0 l f, Arkitekt, f. 04;

Birkag. 22 B (G). Rt l9 67 34.

God man vid laga skifte ............ 337

Hall, E r i c Aron, Kammarskrivare,

f. 06; Aroseniusg. l (Ö). Rt l6 22 24.

QKronoombud i 55:e tax.-distr.......

Hall, Åke Anders Vilhelm, Tjänste-

man, f. l9; Matildebergsg. l3, Möln-

dal 2. Rt l6 93 33.

()v. Ordf. i Vasa o. _lzs ungdomsråd. . 277

Hallberg, B ro r Vilhelm, järnvägs-

konduktör, f. 0l ; Femkampsg. 6 B (O).

Rt l5 95 86.

Led. i 6l:a tax.-distr. ............ 44

c)Led. i skolnämnd ................ 204

Ordf. i styr. f. J.J.Dicksons stiftelse 46l

Hallbjörner, F r i t _2 lvar, Köpman,

f. 93; Prytzg. l7 (O). Rt l8 l7 l5.

Suppl. i 20:e tax.-distr. ............ 32

Hallbäck, Ake Albert, Filare, f. 26;

Risåsg. l8 (A). Rt ll 24 64.

C>Led. i Haga o. A:s ungdomsråd. . .. 277' 

Hallén, _Olof R i it a r d, Tillsynslärare,

f. 97; Anggårdsg. 29 (A). Rt l | 64 29.

Led. i 36:e tax.-distr............... 36

Hallenborg, Sven, Överstelöjtnant,

f. 98; Uddevalla.

0Ordf. i inskrivningsnämnd ........ 338

Hallendorff, Anna G u nilla Maria,

Husmoder, f. 00; Sahlgrenska sjukhu-

set (A). Rt l720 80.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ...... 50l

Hallengren, K a 1' i n Euphrosyne,

Lärarinna, f. 99; Log. 6 (V F).

Rt 29 00 l2.

Suppl. i 44:e tax.-distr............. 39

Hallgren, Evert Sigvard, Stations-

karl, f. l7; Ranängsg. l0 (K).

Rt l9 47 49.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. 47

Rev.-suppl. f. familjebidragsnämnden 306

Revisor f. Kungsladugårds barnträdg. 4l l

Hallin, ] 0 h n Rickard, Skolförestån-

dare, f. 87; Teaterg. l9 (V).

Rt l6 l7 04.

Suppl. i 59:e tax.-distr. ............ 43

Halling, G u s t a f Emanuel, f. d. Tåg-

mästare, f. 86; 4:e Långg. ll (O F).

Rt l2 55 39.

Led. i 2lza tax.-distr. ............ 32

Halling, Olle Lars Gustaf, Fil. stud,

f. l6;" 4:e Långg. ll (O F).

Rt l2 55 39.

Led. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket. . 359

Led. i orkesterföreningen .......... 376

Led. i styr. f. konserthuset ........ 377

Led. istyr. f. E. Magnus' musikfond. . 39l

Led. i styr. f. G. Malmgrens fond . . 450

Hallme, Axel G ö s t & Lennart, Civil-

ingenjör, f. 22; Jaktg. 3 (Ö)

Rt l6 04 22.

Rev.-suppl. f. Lindholmens fond. . . . 439

Halvarsson, S t u r e Waldemar Eugén,

Svarvare, f. 25; Nordenskiöldsg. 23

(O F). Rt l2 l952.

OLed. i M:s 0. O. Frzs ungdomsråd .. 277

Hamdahl, A r vid Gunnar Einar,

F. M., Läroverksadjunkt, f. 99; E.

Dahlbergsg. l9 (V). Rt ll 06 85.

QSuppl. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 359

Hamdabl, lvar Gustaf Verner, Di-

rektör, f. 97; Storängsg. l4 (A).

Rt B 50 64.

Nämndeman

Hammar, G u d m u n _d Johan, ]. K..

f.d. Rådman, f. 77; O. Husarg. 25 A

(A). Rt B 78 08.

*Suppl. f. ordf. i Kr. gem. nämnd. . 493
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Hammar, Adolf Ma rt i n, ). _K_.,

Rådman, f. 96; Drakenbergsg. 5 (O)

Rt l6 29 l3.

oOrdf. i 42:a tax.-distr.a ..........

OSuppl. f. ordf. i rättshjälpsanstalten 287

0V. Ordf. i lokalstyr. f. Vasa läroverk. . 360

*Ordf. i Kr. gemens. nämnd ........ 493

Hammar, T 0 r i 1 d Gustaf, Direktör,

f. l3; Silvandersg. l8 (O). Rt l8 98 42.

Led. i ber. f. pantlånerörelsen ...... 324

Ordf. istyr. f. Wahlqvist-Andahlsstift. 460

Emin, Hanna Birgitta (8 r i t a),

Fru, f. 08; Bofinksg. 3 (O).

Rt l6 85 72.

Nämndeman .................... l6

Suppl. i styr. f. komm. mellanskolan 209

Led. i styr. f. småbarnsskolorna 402

Hamrin, C h a rl e s Felix Pcnnycook,

Direktör, f. 05; Bofinksg. 3 (O).

Rt l6 85 72.

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen ........ 25l

Hanson, Hansson.

Hansson, A l b e rt lsidor, Hemmans-

ägare, f. 95; Bräcka. Järnbrott (V F).

Rt 28 25 l7.

*Suppl. i pastoratskyrkorådet ...... 509

Hanson, Henning A l g 0 t, Byggnads-

ingenjör, f. 93; Overåsg. l9 (O).

Rt l6 27 62.

Led. i styr. f. bostadsförmedlingen. . 308

Hansson, A r n e Leo old, Reparatör,

f. l5; Vaktmansg. l3 (V F). Rt 29 25 55.

Revisor f. Hansons o. Barks don. . . . . 446

Hansson, Douglas B e r t i l, Reparatör,

f. l7; Hälleforsg. 9 A (C).

OLed. i R. 0. Kållt. ungdomsråd. . . . 278

Hanson, E d i t h Axelia, Bankkassör,

f. 97; Godhemsg. 66 (C )). Rt l4 M 87.

Suppl. i 25:e tax.-distr. .......... 33

Hansson, Axel E g r o n, Pappersbruks-

arbetare, f. 95; appcrsmakareg. 6

(B). Rt 22 39 55.

Led. i l2ze tax.-distr. .............. 29

Suppl. i ber. f. avk. av kom.—utsk.. . 49

Suppl. i arbetslöshetsnämnden . . . . 30l

*Led. i Backa kyrkoråd ............ 5l0

*Led. i Backa gemens. kyrkoråd ...... 5l l

Hansson, Anna E l i n Thyra, Sjuk-

vårdsbiträde,f.00; Stenströmsg. 24 (C).

Revisor f. nykterhetsnämnden ......

Led. i styr. f. Gbgs arbetarinstitut . . 366

Hanson, Hans Elmer, Typograf,

f. lZ; Bockhornsg. ll C (M).

Rt H 97 9l .

Suppl. i 5:e tax.-distr.a .......... 27  

Hansson, Erik Vendel, Avdelnings-

chef, f. 07; Poppelmansg. 8 (C).

Rt 25 56 87.

Rev.-suppl. f. drätselkammaren .. . . 82

Suppl. i styr. f. Renströmska badanst. l89

Rev.-suppl. f. idrottsplatserna ...... 247

Hansson, E r n st Olof Torvald, Bil_

reparatör, f. 90; Mariag. 25 (C )).

Rt l4 Ol 30.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

Hanson, F r a n s Einar, Fiskare, Riks-

dagsman, f. 90; Hönö. Rt 23.

QSuppl. i styr. f. Styrsö kustsanatorium 425

ansson, Gerda Sofia. Fru, f. 87;

Ö. Halleg. 2 (l..).

Rev.-suppl. f. Mjölkdroppen ........ 392

Suppl. i styr. f. E. Dicksons stift. . . . . 459

Hansson, G e r t r u cl Ottilia Elisabet,

Fru, f. 95; Mariag. 25 (C )).

Rt l40l 30.

Nämndeman .................... l6

Led. i styr. f. komm. mellanskolan. . 209

Led. i styr. f. Rudebecks flickskola. . 2l5

Qv. Ordf. i 5:e fattigvårdsdistr........ 254

Suppl. i arbetslöshetsnämnden . . .. 30l

Led. i civilförsvarsnämnden . ...... 309

Hansson, Erik C u n n a r, Redaktör,

f. l0; Sanatorieg. l8 (C). Rt 25 40 06.

OSuppl. i styr. f. polisskolan ........ 6l

Led. i polisnämnden ..............

Led. i styr. f. Slöjdföreningens skola 227

Led. i praktikantlöneberedningen. . . . 3l9

Led. i ber. f. kvinnl. polispersonal. . 322

Led. i ber. f. kom. biografverksamhet 322

Led. i styr. f. handelshögskolan ...... 353

Led. i styr. f. socialinstitutet ...... 357

Led. i styr. f. Cbgs arbetarinstitut. . 366

Hansson, C u s t a f H e n r y, Civil-

ingenjör, f. 94; Gibraltarg. l4 ()).

Rt. l6 3l 30.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i stadskollegiet m. m.. . . . 77, 3l2

v. Ordf. i byggnadsnämnden ...... 94

Hansson, G u s t a f Olof, Stuveriarbe-

tare, f. 13; Lövskogsg. 5 C (A).

Led. i 3lza tax.-distr............... 35

Hansson, K a rl Oskar, Brödutkörare,

f. 05; Västerg. l9B (A).

Suppl. i 35:e tax.-distr. ............ 36

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 48

Hansson, Karl Oskar l.. e n n a r t,

Förste kontorsskrivare, f. l5; Blankav.

l9, Sävedalen. Rt 26 28 l4.

Rev.-suppl. f. familjebidragsnämnden 306

Hansson, Lilly Linnéa, Fru, f. l3;

Sävenäsg. 5A (G). Rt 25 W 55.

ORev.-suppl. i styr. f. förskolesemin. 22l

Led. i fattigv.-styrelsen m.m. 250, 25l, 253

Led. ibarnavårdsnämnden ..... 264, 265
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Led. istyr. f. ålderdomshemmet” .289

i;.Suppl istyr. f. bamh. Solstrand.. .397

G.Suppl: St. Pauli barnhem ........ 409

oLed. : Utbynäs barnträdgård ...... 4l2

oSuppl. istyr. f. sterlyckans barntr. 4l5

Led. istyr. f. Lindeqvists don....... 445

Hansson, Lydia Maria, Fru, f. 06;

Brodalen, Utbynäs (G). Rt 26 28 59.

Led. i l4ze tax.-distr............... 30

Hanson, N e r n s t Justus, Arkitekt,

f. 95; Viktoriag. l5 (V). Rt B 83 22.

Led. i 66:e tax.-distr. ............ 45

Suppl. i by gnadsnämnden ........ 94

Led. i ber. % segelsportens främjande 320

Led. i dir. f. regionplaneförbundetn 329

Led. istyr. f. ). ). Dicksons stiftelse. 46l

Hansson, Nils Filip Albert, Metall-

arbetare, f. 94; Bockhornsg. 7 (M).

Rt 24 0l 87.

Suppl. i fattigvårdsstyr. m. rn. . . 25l, 254

Hansson, Gustaf 0 r v a r, Bankdirek-

tör, f. 00; Walleriusg. 2 (J).

Rt l6 50 98.

Kassaf. i styr. f. Renströmska fonden 387

Kassaf. i styr. f. W. Röhss. tion.-fond 388

Hanson, lrma R 0 s & Victoria, Fru,

f ll; Helleforsg. l3B(O). Rt 25 4l 0l.

Revisor f. ålderdomshemmet ...... 289

Hansson, Gustav R u n e, Spårvägsman,

f. lZ; Sävenäsg. 5 A (G). Rt 25 W 55.

Suppl. i polisnämnden ............ 64

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i stadskollegiet .............. 77

Led. i drätselkammarens ll avd. . . . . 88

v. Ordf. i gatu— o. Vägförvaltningen . . l lO

Led. i dir. f. regionplaneförbundet. . 329

Hansson, 5 0 l v e i g Signe Lucia, Fru,

f. l4; Sanatorieg. l8 (G). Rt 25 40 06.

Nämndeman

Stadsfullmäktig .................. 72

Suppl. istyr. f. komm. mellanskolan” 209

Led. istyr. f. nya elementarläroverkct 214

v. Ordf. i nykterhetsnämnden ...... 285

Led. i pilsnerdricksberedningen . . . . 316

Ordf. i ber. f. barnteaterverksamhet. . 32l

Hansson, T 0 r s t e n Reinhold, Socker-

bruksarbeterare , f. 98; Svanebäcksg. 2l

(C D-

Suppl. i 46:e tax.-distr............. 39

Rev.-suppl. f hjälpskolanssommarkol. 4l7

Hansson, T u r e Valdemar. Kommu-

nalarbetare, f. 95; Amiralitetsg. l l A

(C )). Rt l2 88 82.

Suppl.i fattigvårdsstyr. m. m.. . 250, 254

Suppl. istyr. f. ). Lindströms stiftelse 464

*Revisor f. kyrkonämnden m.m.  

Hansson, Anders V a l e r i u 3, Köp-.

man, f. 89; V. Rydbergsg. 28 (_l).

Rt lö 42 74.

Nämndeman .................... l6

Led. i styr. f. l. Jonssons minne. . . . 449

Hansson, Otto V i k t o r, Stationskarl,

f. 92; O. Halleg. 2 (l..).

Nämndeman .................... l6

Led. i 9:e tax.-distr. .............. 28

OLed. i skolnämnd ................ 202

Harald, Olof Harald, Handlande,

84: Nordenskiöldsg. 5 (A).

Rt B 49 65.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 50l

Hartman, Hartmann.

Hartmann, Ernst F r a n : )ohan, Di-

rektör, . 98; Överåsg. 22 (O).

Rt l6 40 09.

G.Suppl i länsprövningsnämnden 46

v. Ordf. istyr. f. vattenv. m.m. ”3, ”5

Hartman, lngeborg Maria Margareta

(G r e t a), Fröken, f. 08; Haga Osterg.

4A (H). Rt B 4434

Suppl. i 7:e pens.-distr. ............ 299

Hasselrot, Ca rl. ).K Länsassessor,

f. 00; S. Vägen 60 (O). Rt l8 88 73.

OSuppl. f. ordf. ivägsynenämndenn .337

Hast, G u n hi l d Viktoria, Fru, f. l9;

OLars Kaggsg. 43 A (G). Rt l937 59.

0v. Ordf. ] Lödöse ungdomsråd. .278

Hast, K n ut Gösta Roland, Laborato-

riebiträde, f. 28, Stuxbergsg 4B (O).

Rt l807 7l.

OLed. i Vasa o. ):s ungdomsråd. .277

Hawborn, Karl Johan Ale x a n due r

Napoleon, Overmaskinist. . 84;

Långedragsv. l09 (V F). Rt 29 04 l7.

Led. i 45:c tax. -distr............... 39

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Haverman, Birgitta (8 r i t t) Selma

Theresxa, Försäkringstjänsteman, f.20

E. Dahlbergsg. 23 (V). Rt n 25 74. '

Rev. -suppl. f. pauvres honteux .. . . 46l

Hedberg, Erik Anders Gö st a Exe-

kutor, f. 0]; Frölundag. l22A (A).

Rt B 35 Zl.

Revisorf. gas- o. elverken .......... l22

Hedberg, K n n t Evald, Mantalskom-

missarie, f. 88; Bögatan 37 (O).

Rt l6 83 57.

OOrdf. i Öl :a tex.-distr. ............ 44

Hedberg, Olof Gustaf, Maskinbi-

träde. f. 07; Utåkersg. l2 (G).

Rt 25 92 54.

Suppl. i 56:e tax.-distr............. 42
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Hedén, Ernst R a g n a r, ). K. Advokat,

f. l7; Tegnérsg. l9 ()). Rt l6 7227.

Led.i 63:e tax.-distr...............

Suppl. i polisnämnden ............ 64

Suppl. i styr. f. Vingabolaget ...... 349

Revisor f. Hvitf. lärov:s byggnadsfond 359

Hedén, lngrid Alvilde Elise (T u l l a n),

Fru, f. 84; Dicksonsg. 6 ()). Rt l6 l0 52.

Led. i styr. f. yrkesskolorna ........ 225

Hederstad, Erik Algot, Apotekare,

f. 99; Roseng. l5 (O F). Rt l4 67 23.

Suppl. i 58:e tax. -distr.

Hedfalk, A l got Harding, ). K.

mStiftsnotarie, f. 04, Daltorpsg. 27

()(O). Rt l8 04 60.

Ordf. i l6':e tax.-distr. ............ 30

Hedin, Edit )osefina, bitr. Rektor,

f. 92; Aschebergsg. 23 B (V).

Rt l3 37 27.

QLed. i centralrådet f. barnavård. . .. 275

Hedkvist, se Hedqvist.

Hedlund, A n t o n, Förman, f. 0l;

Fyrverkareg. l0 ()). Rt l8 84 90.

Nämndeman

Suppl. i styr. f. rättshjälpsanstalten . . 287

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i kyrkonämnden ............ 489

*Led. i )ohannebergs kyrkoråd . . . . 503

Hedlund, B e n g t Nils Roland, Metall-

arbetare, f. l6; Björcksg. 66 A (G).

Rt 25 37 90.

Nämndeman .................... l6

Led. i spårvägsstyrelsen ............ l33

Hedlund, Carl B e _rlt i l, Direktör, f. 05;

Långåsliden 42 (O). Rt l8 4l 58.

Nämndeman

Huvudman i fastighetsäg. sparbank. . 347

Hedlund, K n u t lvar Vilhelm, Förste

vaktmästare, f. l3;'Vårg. 9(l_.). Rt 2223 98.

Led. i 47:'e tax. -distr. 40

Rev. -suppl. f. barnavårdsnämnden .. 264

OLed. i Biurslätts ungdomsråd ...... 278

Revisorf. familjebidragsnämnden .. 306

Hedqvist, G u s t a f Erik Adolf Robert,

K., Barnavårdsdirektör, f. 0l;

oKungshöjdsg. ll (D). Rt l3 5l 86.

;. led. icentralrådets arbetsutsk.. .276

ol_.ed. i styr. f. Wockatz barnhem .398

QRev.'suppl. f. Broströmska sjukh... 427

Ordf. istyr. f. Lindeqvists donationer 445

Hedström, Lydia Elisabeth (Els! e)

Sofia, Fru, f. 93; Burggreveg. 23 (K).

Rt l5 27 8l.

Nämndeman

Led. i 8:e tax.-distr...............

v. Ordf. i Majzs kommunala flickskola 2l0

Led. i styr. f. l... Ekmans don. . . . . 429

....................

....................

 

Hedvall, B] ö r n, Folkskollärare, f. l2;

oGaljonsg. l C (C )). Rt lZ 04 97.

QLed.i S. 0. V. Fr:s ungdomsråd” 279

Hedvall, )akob )ulius, Byråförestån-

dare, f. 86; Uddevallag. 24 (G).

Rt IS 03 09.

Led. i poliskollegiet ............... 63

Led. i länsnykterhetsnämnden ..... 333

OLed. istyr. f. Västkusthemmet ...... 436

Hegardt, Carl ). K. Rådman. f. 96;

Olof Skötkonungsg. 53 (O).

Rt l8 20 63.

OOrdf. i 42:a tax.-distr. b ............ 38

oSuppl. f. ordf. i poliskollegiet ...... 63

Hellberg, Arvid, ). K., Assurans—

direktör, f. 90; Vasa Kyrkog. l (V).

Rt ll 86 45.

v. Ordf. i styr. f. nya elementarlärov. 2l4

Ordf.istyr. f. handelsinstitutet ...... 354

Hellberg, Aron R u b e n, Uppbörds-

man, f. 9l; 2:a Långg. 40 (O F).

Rt l2 58 09.

QSuppl. i sjöfartsdelegationen ...... 33l

Helldén, ) 0 h a n n e s, Assuranstjäns-

teman, f. 03; Bög. 35 (O). Rt l696 76.

*Suppl.i Orgryte kyrkoråd . ...... 506

Hellekant, B e r t i l Olof Robert, Förste

mantalsassistent, f. 03; Rangeltorpsg.

45 (O). Rt l6555l.

QKronoombud: l6;'e tax. -distr. ...... 30

Rev. -suppl. f. konstnämnden ....... 242

Hellers, H e d v i g Aurora )osefina,

Fru, 9l; Spaldingsg. 3 ()).

Rt l8?45 73.

Led. i styr. f. komm. mellanskolan . . 209

Led. ilokalstyr. f. flickläroverket . . . . 362

Led. i Clasefonden .............. 447

Ordf. istyr. f. systr. Erikssons minne 448

Hellervik,)ohn H e l g e, Spårvägsman,

f. 09; Räntmästareg. 25 A (O).

Rt l9 W 83.

Nämndeman .................... l6

Hellgren, Folke Gustaf, ).

Rådman, f. 95; Kronhjortsg. 8A (O).

Rt l6 33080.

OOrdf. i 33:'e tax.-distr. ............ 35

C.Suppl i byggnadsnämnden ........ 94

Hellgren, l n g e b 0 r g, Småskollära-

rinna, f. 97; Roseng. ll (O F).

Rt H 33 5l.

Suppl.: 3.e pens.-distr ............ 297

Hellgren, L a r s Albert Ragnar, Repara-

tör, f. l l, Svanebäcksg. 23 (C )).

Rt l2 48 49.

Nämndeman

Hellman, Alf Orvar Y n g v e, Kapten

ireserven, Mantalskommissarie, f. 95;

ONordenskiöldsg. 26 (O F).Rt H 54 20.

c,Kronoombud1 26:e tax.-distr.......
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Hellsing, Gerds Lars Olof, ). K.,

Notarie h. drätselk, f. Zl; Moräng.

l6B (G). Rt 25 5050.

oKronoombud i 4lza tax.-distr....... 38

Hellström, Ax el Emanuel, Pappers-

bruksarbetare, f. 00; Stenhedsg. 8 (B).

Led. i l2:e tax.-distr...............

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 49

Hellström, Per lvan, Bänkarbetare,

f. l4; Banérsg. 3 (G).

OLed. i Lödöse ungdomsråd . .. . 276, 278

Led. i 8:e pens—dish”............... 299

Helm, S a l l y Maria, Fru. f. l3;

Björcksg. 40 (G). Rt 25 l8 07.

Suppl. i 26:e tax.-distr.............

Rev.-suppl. f. inackorderingshemmet 393

Revisor f. Kullens barnhem ........ 396

Revisor f. Lagermanska barnhemmet 399

Helmstein, l n g r i d Maria, Redaktör,

Fru, f. l7; Lerum Rt l99.

Nämndeman

Henrikson, Henriksson.

Henriksson, Axel Gottfrid, Målare.

f. 9l; Risåsg. 26 (A). Rt l2 79 69.

OSuppl. i 3:e fattigvårdsdistr. ...... 254

Henriksson, E l 0 f _ Henning, Sjuk-

kassedirektör, f. 05; Ockerög. l A(C )).

Rt l4 43 68.

Suppl. i styr. f. Tyringehemmet. . .. 280

Led. i ). F Dicksons minnesfond .. 429

Kassaf. i styr. f. siukskzs pens-fond. . 438

Henriksson, Hilda Josefina B:son,

Affärsbiträde, f. 98; Olivedalsg. 26

(O F). Rt l2 27 4l.

Suppl. i styr. f. lda Jonssons minne. . 449

Henrikson, CarlT o rst e n, Redaktör.

f. 06; Långedsg. 4 (O). Rt 25 l5 72.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i stadskollegiet .............. 77

Led. i drätselkammarens ll avd.. . . . 88

v. Ordf. i gatunamnsberedningen. . . . 924

Ordf. i styr. f. Renströmska badanst. l89

oOrdf. i reklamnämnden ............ 3l3

Led. i ber. f. ensamståendes bostadsfr. 324

Ers. i dir. f. regionplaneförbundet. . 329

OSuppl. i länsarbetsnämnden ........ 33l

v. Ordf. i styr. f. Härskogens friluftsg. 384

0Ordf. i Gbgs bostadsaktiebolag . . . . 470

Henriques, A g n e 5, M. L., Prakt.

läkare, f. 93; Vasag. 33 (V).

Rt l6 26 92.

Nämndeman .................... l7

Suppl. i hyresf. f. pauvres honteux . . 46l

Henriques, M å r t e n Ragnar, ). K.,

Advokat, f. 86; Humlegårdsg. l4 (O).

Rt l6 ll 08.

v. Ordf. i lokalstyr. f. Majzs läroverk. . 36l  

Herlin, E r i c Olof, Banktjänsteman,

f. 97; Folkungag. 9 (K). Rt l5 50 39.

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 493

*Led. i Kristine gemens. nämnd ...... 493

Hermansen, Hermansson.

Hermansson, A lf Harry Johannes,

Förste mantalsassistent, f. 04; Udde-

vallag. 7 (G). Rt l5 72 l5.

OKronoombud i l2:e tax.-distr....... 29

Stadsfullmäktig .................. 72

Suppl. i drätselkammarens ll avd. . . 88

Led. i valkommittén .............. 3l5

Led. i praktikantlöneberedningen. . . . 3l9

Led. i ber. f. skulptörutb. v. målarsk. 32l

Led. i styr. f. Lingförbundet ........ 383

Hermanson, Elin Charlotta Sofia,

Fru, f. 87; Haraldsg. 3 (A).

Rt B 77 86.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 500

Hermansen, H a n s Sigfrid, Konto-

rist, f. 93; Kalmarg. 20 (L).

Rt 22 32 89.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 49

Led. i 7:e pens.-distr. ............ 299

Hermansson, H e r b e r t Eugén,

Lantbrukare, f. 06; Kvistljungby,

Hovgården.

oSuppl. i länsarbetsnämnden . ...... 33l

OLed. i styr. f. Stretered ............ 453

Hermansson, Kristina Lovisa (L i s a),

Fru, f. ll; Uddevallag. 7 (G).

Rt l5 72 l5.

Nämndeman l7

Led. i centralrådet f. barnavård 275, 276

Hermansson, ? e r A r n e Holmer,

Bokhållare, f. l l ; Kobbarnas väg 5 (O).

Rt l9 04 42.

Led. i 40:e tex.-distr............... 37

Rev.-suppl. f. Söderbergska stift. .. 44l

Hermansen, S i g n e Gunborg Teresia,

Kontorist, f. l3; lskällarel. ll B (O).

Rt l6 59 3 l.

Rev.-suppl. f. barnavårdsnämnden .. 264

Rev.—suppl. f. nykterhetsnämnden . . 285

Revisor f. Dalheimers don. ........ 430

Hermelius, C a r l-A x e l, Mantals-

assistent, f. l2; Stavhoppareg. 5 B (0).

Rt l9 l6 8l.

OKronoombud i 30:e tax.-distr....... 34

Herngren, E s k i l Wilhelm, Tillsyns-

lärare, f. 06; Skytteskogsg. 35 (C )).

Rt l4 70 09.

oLed. i D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 276

Hemrotlx, U n o Natanael, ). K..

Kanslipolisintendent, f. 05; Anne-

holmsg. 6 (O). Rt l6 7l 4l.

OOrdf. i 25:e tex.—distr............... 33

....................
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Hesslén, G u n n a r August, F. D., Do-

cent, Lektor, f. 94; Viktor Rydbergsg.

32 (J). Rt l600 75.

e.d igymnasieberedningen ........ 3l8

Led. : ber. f. realskola: Lundby.. .3l9

OSuppl. i domkapitlet .............. 477

Hiding, Eric Gustav Sanfricl, Tåg-

mästare, f. 93; Riddareg. 9 (G).

Rt l5 l3 6l.

Led. i l3:e tax.-distr............... 30

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 47

Hilding,V e r a Gertrud Elisabeth, Barn-

trädgårdslärarinna, 25; Harald

Stakeg. l (G).

cLed. i Lödöse ungdomsråd ........ 278

Hilliard, F. l s i e Svea lngegerd, Polis-

syster, f. 06; Sylvesterg. 5 ( ).

Rt l6 26 79.

Led. i ber. f. kvinnl. polispersonal.. 322

Hilling, C a rl G u s t a f, Folkskol-

lärare. f. Zl; Ahrenbergsg. l0 C (G).

Rt 25 74 08.

Led. i 42:a tax.-distr. b .......... 38

Hilton, Å k e Sven. Telegrafkontrollör,

f. l7; Folkungag. l0 (K). Rt l9 l6 50.

OKronoombud i l0:e tax. -distr. b.. 29

Hinnerson, Karin M a r g a r e t a Fru,

f;l2 )ättegrytsUg. 6 (O). Rt l6 55 08.

Rev.-suppl. f. Utbynäs barnträdgård 4l2

Hirell, Lars Einar, Kamrer, f. 09;

Teaterg. 22 (V). Rt l6 05 73

*Kassaf. i Vasa kyrkoråd ............ 502

Hirvonen, Simo Jussi, M. L., Frakt.

läkare, f. 86; N. Hamng. 40 (K).

Rt ll 66 24.

Led. i F.. Magnus' musikfond 39l

Hjalmarsson, Anders Hjalmar Alexis

(A l e x), Kriminalöverkonstapel, f. ll;

Kyrkog. l C, Mölndal. Rt 27 l3 06.

OKronoombud: 60:e tax.-distr....... 43

Hjern, Karl Anders Harald, Redak-

tör, f. 02; Källsprångsg. 5 (A)

Rt l8 29 88.

Nämndeman .................... l7

Stadsfullmäktig .................. 72

Rev.-suppl. f. spårvägsstyrelsen . . . . l33

Ordf. i ber. f. skulptörutb. v. målarsk. 32l

Ordf. iber. f. förbättrad kaféverksamh. 323

Suppl. i styr. f. Stora teatern ...... 379

Led. istyr. f. G. F. Lindbergs don” 386

Hjörne, A n n a Elvira. Fru, f. 97; Pol-

ohemspl. 7 (K). Rt l5 35 00.

oLed. i skolnämnd ................ l97

Hjörne, H a r r y Edvin, Redaktör, f. 93;

Folhemspl. 7 (K). Rt 15 35 00.

Led. i drätselkammarens ll avd. . 88

Ers. i dir. f. regionplaneförbundet.. 329

*Led. i Kristine gemens. nämnd 93

 

 

Hobobm, Wilhelm Georg Albert.

Direktör, f. 85; Fortg. l9 (VF).

Rt 29 lO 98.

*Led.1 Christina kyrkoråd .......... 493

Hoff, G6 s t a Teodor, ). K., tf. Fattig-

vårdsdirektönf.05; )akobig. 3 (O).

Rt l6 33 93.

C.Led i nämnden f. änkemanshemmet 259

Holiflander,f H ug 0 Peter Lie, Stads-

ingenjör, ,.Sylvesterg 7 (J).

Rt l8 20 02.

Sekr. igatunamnsberedningen ...... 92

Hofling, B e rt il Carl Viktor, Bank-

revisor, f. 04; Lemansg. 6

Rt l6 93 55.

QKronoombud i 3:e tak.-distr. ...... 26

Holber, )anne Alexius (Al exis), Re-

daktör, f. 90; St. Katrinedal (V).

Rt l5 49 60.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 47

Holgén, Carl William Alrik, Folk-

skollärare, f. 99; Snäckv. 30 A (C )).

Rt l4 8l 48.

Nämndeman ....................

Ordf. istyr. f. Rudebecks flickskola 2l572

Led. ilokalstyr. f. Maj:3 läroverk. .36l

*Led. i C. J:s kyrkoråd ............. 499

Holm, E r i e Adalbert, Metallarbetare,

f. 86; Holmsbo, Kallebäck (O).

Rt l8 B 23.

Led. i 9:e pens.-distr. . .......... 299

Holm, Gustav F. v e r t. Ombudsman,

f. 04; Angemarken l (A).

Suppl. f. bisittare v. dispaschmål. . . . l4

)uryman i tryckfrihetsmål .......... l4

Nämndeman .................... l7

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. . l08

Suppl. i hamnstyrelsen ............ ll7

Led. i styr. f. Sjöfartsmuseet ........ 242

Holm, H e l g a Åslög, Fru, f. 9l; Bälls—

rog. 7, Hisingsbacka (B). Rt 22 l l l8.

Nämndeman .................... l7

Revisor f. Backa andelstvätt ........ 474

*Kyrkofullmäktig i Backa .......... 5l0

Holm, lngrid Tekla Maria, Gym-

nastikdirektör, f. 97; S. Vägen 2 (V).

Rt l6 85 23.

Suppl. istyr f. idrottsplatserna.. 247

Holm,)ulius, f. d. Överförmyndare,

f. 80; G. fVarvsg. 5(C)). Rt M 26 87.

Ombud f.lokal värderingsnämnd . 338

*Led. i koin. ang. kyrkai ): s församl. 488

Holmberg, A x el Waldemar. Metall-

arbetare, f. 0l ; Gamlestadsv. 2l D (G).

Rt l9 08 66.

QLed. i Lödöse ungdomsråd ........ 278
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Holmberg, John E r i k, F. D., Docent,

Rektor, . 07; Karlsrog. 3 (A).

Rt l3 l8 l7.

QLed. i kulturbist. museets nämnd.. 238

Holmberg, Karl Erland Bruno,

Portvakt, f. 96; O. Hamng. 17 (K).

Rt W 65 6l .

Rev.-suppl. f. gas- o. elverken ...... l23

Rev.-suppl. f. kristidsnämnden ...... 304

Rev.-supplfLundgrens vetensk.-fond 389

Rev.-supplfLundgrens underst-fond 390

Holmberg, Anders F r e d r i k, ingen—

jör, f. 77; Friggag. lS (K). Rt 15 30 76.

*Led. i Kristine gemens. nämnd ...... 493

Holmberg, Carl (Cay) jacob, Sjökap-

ten, Direktör, f. 90; Linnég. 40 (A).

Rt lZ 50 26.

Stadsfullmäktig .................. 73

Led. i löne- och tiänstenämnden . . . . l06

Led. i hamnstyrelsen ............ l l7

v. Ordf. i pilsnerdricksberedningen. . 3l6

Led. i ber. f. segelsportens främjande 320

Holmberg, K a r l-A x el Vilhelm, ln-

geniör, f. Zl; Späckhuggareg. 4 A

(V F)- . .
Revxsor f. folkbiblioteken .......... 232

Holmberg, Otto C 0 n r a d, Direktör,

f. 83; Vasapl. 2 (D). Rt ll 63 48.

*Led. i domkyrkorådet ............ 49l

Holmberg, N i ls Gösta, Redaktör,

f. 02; Dalheimersg. 4A (_l).

Rt l6 96 l6.

Stadsfullmäktiges förste v. ordf.. . .. 71

v. Ordf. i stadskollegiet m.m. . . 77, 312

v. Ordf. idrätselk. l avd. m. m. 82, 87, l00

Kassaf. i styr. f. gas- o. elverket. . . . l22

Led. i ber. f. centr. av kom.-förvaltn. 3l7

Ordf. iber. f. ensamståendes bostadsfr. 324

v. Ordf. i styr. f. 0. o. C. Wijks stift. 457

Holmberg, Sigrid Vi ol a Gudivia,

Textilarbeterska. f. 08; Alvsborgsg.

23 E (C ]). Rt |2 53 03.

Suppl. i arbetarskydds- o. samaritför. 336

Holrnblad, G u n n a r Fredrik, Linie-

arbetare, f. lZ; Klareborgsg. 22 (C ]).

Rt l2 3l 86.

Nämndeman .................... l7

OLed. i skolnämnd ................ 20l

Holmén, Astrid Margareta (Gret a),

Fru, f. 00; Engdahlsg. 6 (J).

Rt l6 44 57.

Suppl. i 2:a pens.—distr. .......... 297

Holmgren, Gustaf Fr e d r i k, ]. K.,

Advokat, f. 80; Vasapl. 6 (D).

Rt B 86 56.

OOrdf. i styr. f. Göteborgssystemet . . 348

Ordf. o. kassaf. f. Clasefonden ...... 447  

Holmgren, Arnold 1 n g e m a r, Lino-

leumarbetare, f. l4; S.Vägen 70 (_l).

Suppl. i 34:e tax.-distr. ............ 36

Suppl. i _l. ]. Dicksons stiftelse ...... 46l

Holmgren, )0 h n Edvard, Kanslist,

f. 97; Eklandag. 45 B ()). Rt l8 04 Zl.

Suppl. i 40:e tax.-distr............. 37

Holmgren, R 0 l f Gustav William,

Rederitiänsteman, f. 25; Källsprångsg.

3 (A). Rt l6 49 83.

Rev.-suppl. f. bamnstyrelsen ....... ll7

ev.-suppl. f. siömanshemmet . . .. 465

Holmgren, S v a n t e, Möbelsnickare,

f. 25; Karl Gustafsg. 4l (V).

Rt B 82 06.

Rev.-suppl. f. befälsutb.-förbundet.. 375

Holmqvist, B i a r n e Per Emil, Tim-

merman. f. l5; Vårvindsg. 43 (l..).

Rt 22 35 5l.

Rev.—suppl. f. arbetarskyddsfören. . . 336

Holmquist, _] a rl Leopold, ) . K., Ma-

gistratssekreterare, f. 87; Orangerig. 8

(O). Rt l826 58.

oSuppl. i styr. f. Göteborgssystemet . . 348

0Led. i lokalstyr. f. Mais läroverk . . . . 36l

OLed. i styr. f. W. Lundgrens minne. . 465

Holmsten, Adolf B i r g e r, Lantbru-

kare, f. 95; Lane-Herrestad.

OSuppl. i länsarbetsnämnden ........ 33l

Holmsten, T 0 r s t e n Enar, Musik-

direktör, i. 04; Fridkullag. l5 (O).

Rt l6 88 33.

Led. i styr. f. G. Malmgrens fond. . 450

Holmström, N a n n y Regina Viktoria,

Fru, f. 98; Bräckeskolan (L).

Rt 22 32 B.

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . .. 487

Holmström, Bengt Pontus R i c h a r d,

F. K., journalist, f. l6; lskällarel. l A

(O). Rt l8 32 60.

Led.iber. f. naturskydd ............ 3l7

Hoonk, Karl B e rt il Harald, Förste

bokhållare, f. 97; Olivedalsg. l2 (A).

Rt l4 36 50.

ov. Ordf. i styr. f. idrottsplatserna 246, 247

Huggert, Erik W a l t e r, Civilingenjör,

Gatuchef, f. 86; Karlfeldtsg. M (0).

Rt l8 Zl 02.

Led. i gatuberedn. f. ytterområdena 3l8

Huldt, Åk e Hampus, Arkitekt,

Direktör, f. l0; Raketg. ll (_l).

Rt l8 77 l7.

OLed. i styr. f. Slöjdföreningens skola 227

OLed. i styr. f. Röhsska museet ...... 236

OLed. i kommittén f. konstinköp ...... 240

Hulthén, Ellen Elise Amalia, Fru,

f. 96; Roseng. 3 B (0 F). Rt H 03 56.

Led. i 3:e pens-dish. ............ 297
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Hulthén, T 11 r e, Överlärare, f. 94;

Roseng. 3 B (0 F). Rt 1403 56.

Led. i styr. f. botaniska trädgården. . 244

Led. i ber. f. fritidsverksamhet ...... 323

Hultgren, Karl Mattias (Mtat ts),

QKapten, f. 84; Bög. 10(O). Rt 1693.89

QOrdf. 1 9:e pens.-distr.............. 299

Hultin, La rs, Civ118ingeniör,f.20:

Stomg 8 (Ö). Rt1898 49.

Revisorf. folkskolestyrelsen ......... 194

Led. i skolnämnd ................ 203

Rev.-suppl. f. prakt. mellanskolorna . 208

Rev.-suppl. f. Maizs komm. flickskola 210

Rev.-suppl. f. nya elementarlärov. . . 214

Rev.-suppl. f. Rudebecks flickskola . 215

Revisor f. sociala centralbyrån ...... 432

Hultin, Sven, Tekn. D., Professor,

f. 89; Santessonsg. 1 (O). Rt 16 41 83.

v. Ordf.1 Vasa kommunala flickskola 211

Ordf. i styr. f. Kiellbergska skolan. .212

C.Led i styr. f. stadsbiblioteket ...... 230

Ordf.1 styr. f. ). F. Dicksons minnesf. 429

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i kom. ang. kyrka i Johanneberg 488

*Ordf. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 516

Hultin, To r ste n, Overingeniör, f. 85;

Brantbacken 6 (L). Rt 221780

oLed. istyr. f. polisskolan .......... 61

v. Ordf. i polisnämnden .......... 64

Kyrkofullmäktig .................. 486

I"Led. i kyrkonämnden ............ 489

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 504

Hultkrantz, S i g g e Gustaf Emanuel,

' Maior, f. 88; E. Dahlbergsg. 32 (V).

Rt 13 16 29.

oKronoombud i 6:e tax. -distr. ....... 27

Hultqvist, M a y-B e t h. Telegrafexpe-

ditör. f. 18; Birkag. 20A (O).

Rt 15 95 00.

Nämndeman .................... 17

Revisor f. E. Magnus' minne ...... 463

Hultman, Nils A r t h u r, Civilingenjör,

f. d. Gatuchef, f. 79; Onsala. Rt 4.

Suppl. i vägsynenämnden ......... 337

Hylander, Nils Oskar, Textilarbe-

tare, f. 82, S. Kustbaneg. 41 (O).

Rt 16 57 95.

Led. i 39:e tax.-distr............... 37

"Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . 487

*Led. i kyrkonämnden .............. 489

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 506

Hakansson, G6 s t a Magnus, Man-

talsassistent, f. 23; Fjällg. 9 (OF).

Rt 12 79 5.

QKronoombud i 40:e tax.-distr. . 37  

Håkansson, H e n r i c Filip, Metall—

arbetare, f. 17; Lantmannag. 4 A (L).

Suppl. i 10:e tax. -distr. b .......... 29

Håkansson, Bror Gustav M e 1 c h e r,

Komminister, f. 97; Hagens präst-

gård (V F). Rt 29 12 90.

*Suppl. i V. Fzs kyrkoråd .......... 508

Håkansson, Gunnar O 1 of, Förste

postkontrollör, f. 96; Änggårdsg. 26

O.(A) Rt 13 0897.

Ordf. i 9:'e tax. -distr.

Hårde, H e n ry Alexander, Lands"

tingsdirektör,f. 96; Vänersborg.

d. istyr. f. socialinstitutet ...... 357

Häggquist, Carl Arne, ). K. e..o

Länsbokhållare, f. 18; Lillatorpsg. 93

(Ö). Rt 25 71 69.

OOrdf.1 57:e tax. -distr. ............ 42

Högberg, K a(r 1 A x 1: 1 Fredrik, Bank-

tiänsteman,f.;12 O. Olskroksg. 7 (G).

Rt 15 01 50.

Led. i 38:e tax.-distr. ............ 37

Suppl. i styr. f. stadsteatern ........ 378

Högberg, Anna M a r g a r e t a, Kans-

libiträde, Fru, f. 18; O. Olskroksg. 7

(G). Rt 15 0150.

Nämndeman 17

Revisorf. Ostra realsk:'s byggn.-fond 363

Höglund,A r n e Gösta, Metallarbetare,

f. 16; Linnég. 39 (O F). Rt 12 93 92.

Rev.-suppl. f. Lindholmens fond . . . . 439

Höglund, Erik Geor Boktryckare,

of.94;Welanderg.16((3). Rt 19 7644.

o.v Ordf.1 kom. f. folkkonserter . . .367

....................

v. Ordf. iorkesterföreningen ...... 376

Led. istyr. f. konserthuset ...... 377

Ordf. f. G. Malmgrens fond ........ 450

Höglund, G u s t a f, Förman, f. 78;

S. Vägen 16 (V). Rt 161552.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk.. 48

Höglund, Hialmar Hugo, Sjukhus-

direktör, . ,Göketorpsg.9 (G).

Rt 1951 17.

OStadsfullmäktig .................. 72

O.Ordf 1 gatunamnsbercdningen . . . . 92

OLed.1siukhusdir:s byggnadskomm... 154

0L.ed i styr. f. siuksköterskeskolan.. 164

Led. iber. f. vårdhem ............ 320

OLed. i länsarbetsnämnden ........ 331

Led. i stift. Gbgs stadsteater ...... 379

Höglund, Karl T 11 u r e, Ombudsman,

f. 14; Späckhuggareg. 7 A (V F).

Rt 12 18 31.

Suppl. i drätselkammarens ll avd. . . 88

Revisor f. 1891 års industrilotteri . . . . 375

Ordf. i st. f. R. Dicksons stift. m.m. 4552
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Hägmark, Hanna Elisabet (Ella),

l., Assistent h. barnavårdsn,

f. 05; Rosensköldsg.1B (_l).

Rt 160078.

Nämndeman .................... 17

OSuppl. i fattigvårdsstyrelsen ...... 251

Ordf. i Bräcke ungdomsråd. .278

Led. i styr. f. socialinstitutet ...... 357

I.

Ingemansson, M a r g i t lngeborg

Elisabeth, Fru, f. 08; Månsegårdsg. 9

(L). Rt 26 19 49.

C.Led icentralrådetf. barnavård 275, 276

Ingemarsson, 1 n g rid Maria Viola,

Fröken, f. 28; Älghagsg. 3F (M).

Rt 14 69 93.

QLed. i M:s 0. O. Frzs ungdomsråd 276, 277

Isacson, Isaksson.

Isacson, Anders Wilgot (W i g g e), Bok-

tryckare, f. 00; Johannebergsg. 180).

Rt 18 17 55.

OLed. i styr. f. Slöjdföreningens skola. . 227

Isaksson, W i lh e l m Olaus, Metall-

arbetare, f. 90; Harald Stakeg. 6 (G).

Rt 15 72 29.

Led. i l:a fattigvårdsdistr. ........ 253

l')Kyrkofullrriäktig .................. 485

Isberg, A n n a Kristina, Skolkurator,

f. 86; Linnég. 66 B (A). Rt 12 70 73.

Nämndeman .................... 17

c>Led. i hiälpskolenämnden ......... 205

Isberg, W a n 1 a Johanna, Skolköks-

lärarinna, f. 98; Linnég. 66 B (A).

Rt 14 50 33.

CRevisor f. prakt. hushållsskolan. . . . 407

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Over-

lärare, f. 97; Trumpetaregränd 20

(O). Rt 166050.

QNämndeman .................... 17

0v. Ordf. i deleg. f. barnhygien ...... 151

Ordf. ibarnavårdsn. m. m. 264, 2652, 2722

0.1...cd i centralrådetf. barnavård 275.276

c,Led. i styr. f. Lagermanska barnh. 398

C.Led istyr. f. Bo lekskola .......... 413

Ivarsson, _1 0 h a n n e s, Kyrkoadjunkt,

7' Kungsportsav. 23 (V). Rt 181789.2

OLed. 1 Haga o. A:s ungdomsråd”

lzikowitz, Karl ustav, F.

Docent, intendent, f. 03; Ålandsg. 3

Om Rt 162391.

O.Led i kulturh. museets nämnd.. .238

I

Jagnert, K a r 1 Oskar Waldemar, Till-

s,yn1ngsman f. 87; Österlyckan 16(G).

Rt 26 12 53.

Rev.—suppl. f. Utby lokalförening .. 248  

Jacobson, Jacobsson.

Jacobsson, B r o r Johannes, Metallar-

betare, f. 11 ; Rambergsv. 15 F. (L)

Rt 22 08 01 .

OLed. i skolnämnd ................ 202

Led. i 7:e pens.—distr. ............ 299

Led. i styr. f. L. Ekmans don....... 429

Jacobsson, D a m a r Elvira Aurora,

Siukskötcrska, 797; Uddevallag.16(G).29

12:a pens.-distr. ............

Jacobsson, Axel E 111 il. Redaktör, f. 87;2

Lundgrensg. 4 (J). Rt 169295.

Nämndeman

Jacobsson, Emma Charlotte, Dr.

phil, Landshövdingska, 1.83; S.

Hamng. 1 (D). Rt 11 1069.

OLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan .. 407

Jacobsson, E r n s t Algot, Forradsfore-

ståndare, f. 92; Storkg. 6 (G)

Rt 15 52 56.

Led. i 41 :a tax.-distr. .............. 38

Jacobson, Anders Ha rald, Kran-

förare, f. 00; Bockhornsg. 5 A (M).

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 47

Revisor 1. E. Wiiks stiftelse ...... 460

Jacobsson, Maria Katarina (Ka r i n),

Fru, f. 78; Högåspl. 6 (J). Rt 1612 57.

oLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan. .407

v. Ordf. istyr. f. Broströmska stift.. .457

Jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, F. O.,

Landshövding. f. 85; S. Hamng. 1 (D).

Rt 11 10 69.

Ordf. i styr. f. Mossbergska don. .. 222

Ordf. i styr.

Ol—ledersordförandef. siöfartsmuseet.. 241

Ordf. ilänsarbetsnämnden ........ 331

OOrdf. istyr. f. högskolan .......... 351

0.Ordf istyr. f. handelshögskolan 353

OOrdf. istyr. f. socialinstitutet ...... 357

OOrdf. _1 Lundgrens vetenskapsfondu 389

OOrdf. i Lundgrens understödsfond.. 390

Jacobsson, John S1 g 11 r d, Spårvagns-

reparatör, f. 01; Solrosg. 13 (G).

Suppl. i 17:e tax. -distr.

Janson, Jansson.

Jansson, A r n e Vilhelm, Handelsföre-

ståndare, f. 09; Vårvindsg. 6 (L).

Rev. -suppl. 1. för. 1. befr. av handelsk. 372

Jansson, Johan B1 rge r, Handlande,

f. 71; Carl Johansg. 41 (C ))

Rt 14 49 35.

*Led. i boställsnämnd .............. 478

*Led. i kyrkonämnden ............ 489

*Led. i C. J:s kyrkoråd ............ 499

Jansson, HaraldB e rtil, Målare, f. 15;

Källsprångsg. 3 (A). Rt 169531

Suppl. 1 styr. f. samlingslokaler. .248

 

begs museum .. .. 237 »
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Jansson, B r i k Torvald Douglas, Grov-

arbetare, f. 05; Kastellg. 24 (A).

Rt 11 6946.

Revisor f. G. Malmgrens fond . . .. 450

Jansson, G 11 s t a fAdolf, Lantbrukare,

f. 05; Haletorpet (B).

*Revisor f. Backa gemens. kyrkoråd . . 51 1

Jansson, John Adolf H a r a 1 d. Hand-

lande, f. 02; Eklandag. 98 (O).

Rt 18 15 42.

Led. i 57:e tax. -distr. ............ 43

OLed. i 7:'e fattigvårdsdistr........... 255

Janson, H11 m e r Konstantin, Hand-

lande, f. 79; Ängkärrsg. 17 (V F).

Rt 29 18 17.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 507

*Suppl. i V. F:s kyrkoråd .......... 508

Janson, Karl Bertil H 0 1 g e r. Murare,

f. 08; Fyrverkareg. 5 (J). Rt 18 84 01.

Suppl. i 2:a pens.-distr............. 297

Jansson, Augusta M a r g a r e ta,

Barninspektris, Fru, f. 13;

Källspi'ångsg. 3 (A). Rt 16 95 31.

Nämndeman

Suppl. i styr. f. natthärbärgena . . .. 286

Led. i praktikantlöneberedningen . 319

Suppl. istyr. f. Änggårdens yrkesskola 428

Jansson, 5 c a r Julius, Biliettförsäl-

iare, f. 97; Majstångsg. 4A (C _l).

Rt 1402 73.

Led. i 22:a tax.-distr. ............ 32

OSuppl. f. ordf. i 6:e pens.-distr...... 298

*Kyrkofullmäktig .................. 485

Janson, Fredrik 0 s w a 1 d, Ombuds-

man, . 98; Kaggeledsg. 25 (O).

Rt 25 65 16.

Suppl. i 2:a pens.-distr. .......... 297

Revisor f. Söderborgska stiftelsen . 441

Janson, Robert, Prost, f. 74; Kungs-

höjdsg. 11 (D). Rt 13 7737.

'v. Ordf. i kyrkostämma (D). ...... 491

ll'Led. i domkyrkorådet ............ 491

Jansson, S v e n Mauritz, Handelsträd-

gårdsmästare, f. 91; Erikslunds han-

delsträdgård (B). Rt 220850.

'Kyrkofullmäktig i Backa .......... 510

*Suppl. i Backa kyrkoråd ............ 510

Jansson, Gustaf W al d e m a r. Over-

lärare,f. 95; Torild Wulffsg. 31 (A).

Rt 118470.

Ordf. iVasa komm. flickskola m.m. 211

v. Ordf. i styr. f. Kjellbergska sk. 212.213

Led. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 230

Ordf. i Gbgs arbetarinst. m. m. 366, 367

*Led. i Annedals kyrkoråd ........ 500

Jarlén,_l o 11 a n Jonatan Assaf. Arkitekt,

f. 80; Alfhemsg. 7 (O F). Rt 14 75 47.

Ordf. i ber. f. avk. av kom-.utsk.. . 47

0Led. i skolnämnd ................ 199  

Jarlöv, G u n n a r Vilhelm, Bankkam-

rerare, f. Ol' Änggårdsg. 43 (A).

Rt 13 41

Led. i 20:e tex.-distr. ............ 32

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Jawette, K & r i n Sofia, Fru, f. 95;

Kennedyg. 9 (C J). Rt 12 8686.

Nämndeman ....................

Suppl. i hemhjälpsnämnden ........ 303

Jensen, Signe Kristina (S tin a), Fru,

f. 96; Gibraltarg. 4 (J). Rt 163370.

Suppl. 1 lokalstyr. f. flickläroverket 362

Jernsand, F. r i c Vilhelm, Förrådsarbe-

tare, f. 05; Solrosg. 17(G). Rt 25 58 41. 3]

Led. i 17:e tex.-distr. ............

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 49

Rev.-suppl. f. A. B. F. ............ 368

Revisor f. Lundgrens vetenskapsfond 389

Revisor f. Lundgrens understödsfond 390

Jidås, Karl A 1 bi 11 Mattias, Chaufför,

f. 00; Stockholmsg. 44 H (G).

Rt 15 69 69.

Kassaf. i gatu- o. Vägförvaltningen . . 1 10

Johannesson, E ri k Ruben, Ombuds-

man, f. 17; Storhöidsg. 7A (G).

Rt 15 81 04.

Stadsfullmäktig .................. 72

Suppl. 1 byggnadsnämnden ........ 94

ed.1 styr. f. samlingslokaler ....... 248

Revisorf. pensionärshemmen ...... 291

Led. i valkommittén .............. 315

Suppl. i pilsnerdricksberednine 316

Led. i ber. f. nybyggn. t. Maj:501cksk.3l8

Johannesson, Sven Helge Georg.

Livsmedelsarbetare, f. 13; Maski-

nistg. 13 (VF

Led. i 6:e pens.-distr. ............ 298

Rev.-suppl. f. Långedrags barnträdg. 415

Johannesson, Sven Erik Reinhold,

Folkskollärare, f. 03; Kungsportsav. 41

(V). Rt 166999.

OSekr. i D. 0. Kr. ungdomsråd 276

Johannisson, Ture Gustaf, F. D.,

Professor, f. 03; S. Vägen 4 (V).

Rt 186931.

QLed. i gatunamnsberedningen ...... 92

Johannsen, Nicolaus (Nicolai) Jo-

sef, M. L, Frakt. läkare, f. 91; Johan-

Onebcrgsg. 28 (J). Rt 161696

Ordf. 1 styr. f. Broströmska siukh. 426

Johanson, Johansson.

Johansson, A 1 h e r t Natanael, Elin-

stallatör, f. 91; Margitsdal. Grimme-

redsvägen (V F). Rt 29 02 28.

Nämndeman

Suppl. i 46:e tax.-distr. ............ 39

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 49

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 507

 



 

556 Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän rn. fl.

 

Johansson, Johan Alfred, Vakt-

mästare, f. 98; Bö herrgård (O).

Rt 1621 89.

'Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 506

Johansson, John Al g o t, f. d. Härads-

domare, f. 92; Bällskärsg. (B).

Rt 22 02 71 .

Nämndeman .................... 17

Led. i 12:e tex.-distr. .............. 29

OLed. i skolnämnd ................ 203

'Kyrkofullmäktig i Backa .......... 510

*Led. i Backa boställsnämnd ........ 51 1

Johansson, Al g 0 1 Magnus, Direktör,

f. 01; Uddeholmsg. 13 A (D).

Rt 25 26 51.

Led.1 kristidsnämnden ............ 304

Johansson, Gustav Al l a n, Målar-

mästare, f. 12; Kaggeledsg. 40 C (G).

Rt 25 35 47.

ReviSOr f. allm. hiälpföreningen . . . . 433

Johanson, Sven All a n, Järnvägsman,

f. 18; Lefflersg. 2 D (G). Rt 15 72 12.

Nämndeman .................... 17

Led. i 4:e tax.-distr............... 26

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i siukhusdirektionen .......... 153

Johansson, A n d e r s Bed, Snickare,

f. 93; Epidemisiukhuset (A)..

Rt 13 69 76.

Led. i 5:e tax-distr. b ............ 27

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 47

*Led. i Annedals kyrkoråd ........ 500

Johansson, A n n 11 Birgitta Sofia, Fru,

f. 03; Brevduveg. 10 (V F).

Rt 29 14 37.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Johansson, A n n & Charlotta, Fru,

f. 90, Landsvägsg. 26 (H). Rt 13 07 56.

OLed. 1 3: e fattigvårdsdistr........... 254

Johansson, A n n i e Karola, Sjukvårds-

biträde, f. 05; Karl Gustafsg. 42 (V).

Suppl. i styr. f. ålderdomshemmet . . 289

Led. i 2:a pens.-distr. ............ 297

Johansson, Johan A r v i d, Hemmans-

ägare, . 97; Tuve Sörgård (B).

Rt 66 00 04.

*Rev. -suppl. f. Backa gem. kyrkost... 511

Johansson, A r v i d Manfred, Expedi-

tör, f. 967:3 Lilicforsg. 38 (O).

Rt 1851

OLed. i länsaibetsnämnden .......... 331

Johansson, A 5 t r i d Margareta, Små-

skollärarinna,f. 99; Torild Wulffsg. 1

(A). Rt 116583.

c>Led. i centralrådetf. barnavård. 275

0V. Ordf. iHagao. A.'sungdomsråd 276, 277  

Johansson, A 11 e lEmanuel Hemmans-

ägare, f. 88; Gunnestorp, Tuve (B).

Rt 66 02 42.

*Suppl. iBacka gemens. kyrkoråd. 511

Johansson, A x el Vilhelm, Typograf,

f. 88; Bårfendal.

oLed. igem. nämndenf. Streteredu 453

Johansson, B e n g 1 Konrad Verner,

Snickare, f. 15; Kungälvsg. 613 (G).

Rt 19 03 38.

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 489

Johansson, B e r t h e 1 Johan Sigfrid,

Banktjänsteman, f. 13; Aschebergsg. 9

(V). Rt 118612.

Revisor f. Tyringehemmet ......... 280

Johansson, Anna Birgitta (Birgit),

Kontorist, ru, f. 20: Lydinghielmsg.

4E (G). Rt 158610.

Rev. -suppl. kristidsnämnden ........ 304

Rev. -suppl. f. 1891 års lotteriöverskott 375

Rev.-suppl. f. Bomans don. ........ 430

Rev.-suppl. f. Nolleroths don....... 447

Johansson,B r o rJerker, Grovarbetare,

f. 08; Mäster Johansg. 8 (Ö)

Rt 19 74 90.

Suppl. 142:'a tax. -distr. a .......... 38

Johanson, h a rl e s Geor Vakt-

mästare, f. 03; Karlag. 9 (å).

Rt 15 90 03.

Led. i 42:a tex.-distr. a ............ 38

Led. i renhållningsstyrelsen ........ 137

*Kyrkofullmäktig .................. 486

Johansson, Charles Henning Fer-

dinand, Verkstadsarbetare, f. 89;

Braheg. 12 (G).

Suppl. i 9:e tex.-distr. ............ 28

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 49

Johansson, Gustava C h a r 1 o t t a,

Fru. f. 85; Storkg. 6 (G). Rt 15 69 82.

Led. i styr. f. småbarnsskolorna. . . . 402

Johansson, C 1 a e s Henry. Mantals-

assistent, f. 16; Styrmansg. 26 (C J).

Rt 12 62 55.

OKronoombud i 37:e fax.-distr. b. . .. 36

Johansson, E ri c Erling, Assistent

å länsarbetsn., f. 08; Långedsg. 3 D

(6) Rt 25 3249

Led. istyr. f. nya elementarläroverket 214

Revisor f. semesterhemsföreningen. . 335

Suppl. i tomträttskassan .......... 347

Kassaf. i styr. f. 0. o. C. Wiiks stiftelse 457

Johansson, E r i k Waldemar, Tullupp-

syningsman, f. 96; Galateag. 8 (C J).

Rt 14 64 38.

Nämndeman

Johansson, Knut E v al d, Handlande,

f. 97; Skytteskogsg. 9 (C J). Rt 1217 85.

Rev.-suppl. f. torg- 0. slakthusstyr. 139
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Johansson, Åke E v e r t, Kontorist,

f. 19; Kobergsg. 14 (C). Rt 1945 89.

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... 144

Johansson, Karl G e o r g Julius, Yrkes-

lärare, . 95; Vargög. 5 (C J).

Rt 12 76 77.

Suppl. i her. f. avk. av kom.-utsk. .. 47

Johansson, Anders G u n n a r, Filare,

f. 08: Stillestorpsg. 8 (L). Rt 22 40 99.

Nämndeman .................... 17

Led. i 51:a tax. -distr. ............ 41

Johansson, Axel G u n n a r, Lokförare,

f. 97; lskällarel. 9 13 (Ö). Rt 1899 56.

Led. i 37:'e tax. -distr. b ............ 37

Johansson, G u n n a r Edvin. Kon-

duktör, f. 94; Aschebergsg. 29 (J).

Rt 11 44 75.

Revisor f. handelsinstitutet ......... 355

Johansson, G u n n a r Herbert, Konto-

rist, f. 18; Sehlstedtsg. 7C (l..).

Rt 22 93 66.

*Suppl. i 0. Fzs kyrkoråd .......... 498

Johansson, Johan G u n n a r, Målare-

mästare, f. 06; Borrsvängsg. 3 (Ö).

Rt 16 97 99.

Nämndeman .................... 17

Suppl. i styr. f. stadsteatern ........ 378

Suppl. i styr. f. teaterfonden ........ 391

Led. i sällsk. f. kyrkl. sjömansvård. . 513

Johansson, Ernst G 11 s t af, Kamrer,

f. 87; Saltholmsg. 61 (V F). Rt 291892.

oOrdf.1 6:e pens. -distr. ............ 298

Johansson, Johan G u s t a v, Snickare,

f. 15; Fiällg. 6 (0 F).

ämn eman .................... 17

Suppl. i 21 :a tax.-distr. ............ 32

Led. i ber. f. nybyggn. t. Maizs flicksk. 318

Johansson, G 11 s ta f Oskar Bernhard,

Handlande,f. 77; 4:'e Långg. 11 (O F).

Rt 14 87 20.

*Kassaf.1 O. F:'s kyrkoråd .......... 498

Johansson, G 6 s t a Arnold, Metallar-

betare, f. 99; Stobéeg. 24 (G).

Rt 25 26 86.

Suppl. i 50:'e tax.-distr. ............ 41

Johansson, Erik G6 s t a Evald, Brand-

man. f. 05; Frölundag. 130 A (A).

Rt 1 1 26 84.

Revisor f. l... Ekmans don. ........ 429

Johansson, Gustav (G'6 s t a) Harald,

Prokurist. f. 98; Carlbergsg. 9 (U).

Rt 16 52 11.

*Led. i Örgryte kyrkoråd ............ 506

Johansson, Johan Hal va r, Kom-

munalarbetare, f. 00; V. Kannebäck,

Näset (V F). Rt 28 23 41.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

*Suppl. i V. Fzs kyrkoråd .......... 508  

Johansson, H e d v 1 g Margareta, Fru,

f. 99; Stobéeg. 24 (C). Rt 25 26 86.

Rev.-suppl. 1. Lilla daghemmet . . . . 406

Rev. -suppl. f. Österlyckans barnträdg. 415

Johansson, H e n r y Bernhard, Direk-

tör, f. 89; Sturepl. 1 (V). Rt 1803 47.

Led. av riksdagens l:a kammare . . . . 67

Johansson, Carl Allan H 1 l cl i n g,

lnspektor, f. 09; Solrosg. 2 (G).

Rt 25 44 08.

Nämndeman .................... 17

Led. i 13:e tex.-distr. ............ 30

Johansson, Stig Erik H 0 1 g e r, Hand-

lande, f. 1 1; Godhemsg. 8 (C J).

Rt 14 27 33.

Nämndeman .................... 17

Suppl. i 22:a tax.-distr............. 32

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

Johansson, Karl lv a r, Vagnförman,

f. 88; Storkg. 2 (G). Rt 15 9205.

oLed. i skolnämnd .............. 198

Johansson, 1 v a r Vilhelm, Textilarhe—

tare, f. 04; Torkelsg. 4 (Ö).

*Suppl.1 Oigryte kyrkoråd .......... 506

Johansson, Joel Alarik, Expeditör,

f. 94; l'lökeg. 11 (G). Rt 158886.

Suppl. 1 hamnstyrelsen ............ 117

DSuppl. ilänsarbetsnämnden ........ 331

Johansson, J 0 h a n Hilmer,_ Kvarnar-

hetare, f. 97; Tritong. 7 (Ö)

Rt 18 10 29.

Led. i 9:e pens.-distr. . .......... 299

Johansson, Johan (John) August,

Kamrerare, f. 92; Trumpetaregr. 14

(O). Rt 182690.

Led. irenhållningsstyrelsen ........ 137

Johansson, John Valdemar, Plåt—

slagare, . 16; Drakeg. 5 (Ö).

Rt 15 68 82.

QL.ed. i Örgryte ungdomsråd ........ 279

Johansson, K a r 1 Josef, Verkst. direk-

tör, f. 87; Hjorthagsg. 8 D (M)

Rt 14 75 26.

Nämndeman .................... 17

Suppl. i 59:e tex.-distr. .......... 43

Led. i hälsovårdsnämnden ........ 144

QL.ed. i deleg. f. barnhygien ......... 151

Led. i hyresnämnden .............. 307

Johansson, Carl Wilhelm, f.d.

Överskötare, f. 85; Källehöjdsg. 4,

Lillhagen (B). Rt 22 42 38.

v..f Backa gemens. kyrkostämma” 511

Johansson, Kn ut Gottfrid, Verk-

mästare, f. 18; Harmonig. 6 (V 17).

Rt 29 02 91.

Suppl. i 6:e pens.-distr. .......... 298
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Johansson, K 11 u t Filip. Snörmakare,

f. 96; Faradisg. 18 (O F).

Led. i 3:e pens.—distr............... 297

Johansson, K u r t Axel Esbiörn, Färge-

riarbetare, f. 08; Solrosg. 23 (G).

Nämndeman .................... 17

Led. i 16:e tex.-distr. ............ 30

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 47

Rev.—suppl. f. U. realsk. byggn.-fond 363

Johansson, Sven L a r s Arnold, Kran-

maskinist, f. l4;Alev. 1 (L). Rt 22 l 1 59.

Suppl. i 48:e tex.-distr............. 40

Rev.-suppl. f. Lingförbundet ....... 384

Rev.-suppl. f. Dicksons minnesfond . . 429

Johansson, Karl M a r t i 11, f. d. Over-

skötare, f. 84; Vändtegsg. 5, Lillhagen

(B). Rt 22 44 46.

*Led. i Backa kyrkoråd ............ 510

*Led. i Backa gemens. kyrkoråd ...... 51 1

Johansson, Carl M a u r i t 2, Spedi-

tionsförman, f. 85; Storedalsg. 3

(V F). Rt 29 05 14.

*Suppl. i V. F. kyrkoråd .......... 508

Johansson, M ä r t a Linnéa Dorotea,

Sömmerska, f. 95; 2:a Långg. 18 (OF).

Suppl. i 37:e tax.-distr. a .......... 36

Johansson, John Olof, Hemmans-

ägare. f. 94; Storegården, Billdal.

Rt 61 02 16.

*Rev.-suppl. f. pastoratskyrkorådet . . 509

Johanson, Karl Oscar (Oscar K.),

Handlande, f. 88; Hedåsg. 9 (V).

Rt 18 1502.

v. Ordf. i kristidsnämnden ........ 304

Johansson, 0 5 c a r Nathanael. Köp»

man, f. 91; Carl Johansg. 64 (C J).

Rt 12 05 49.

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i C. J:s kyrkoråd .............. 499

Johansson, 5 i g r 1 d Lovisa, Fru, f. 94;

Sågg. 35—39 G (C J). Rt 14 92 57.

ed. i 5:e pens.-distr. . 2

Johansson, S1 g v a r d Gunnar, Chauf-

för, 1.08; Prinsg. 10(O F). Rt 148935.

Rt 1489 5.

Revisor f. gas- o. elverken .......... 122

Led. i 3:e pens.-distr. ............ 297

Led. istyr. f. bostadsförmedlingen.. 308

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Supp1.1yrkonämnden ............ 489

*Led. 10. F:skyrkoråd ............ 498

Johansson, S 0 n i a Marianne, Perso-

nalassistent, f. 25; Slätten 4 (Ö).

Rt 1923 57.

OLed. i R. 0. Kållt. ungdomsråd . . .. 278  

Johansson, Sven Christian, M. D.,

Professor, 80; Vasapl. 8 (D).

Rt 11 50 08.

Ordf. i Carlanderska siukhemmet. . . . 421

OOIdf. i styr. f. Styrsö kustsanatorium 425

Johansson, Erik W a 1 d e m a r, Galva-

niseringsarbetare, f. 03; Rambergsv.

5 B (L). Rt 22 46 66.

Suppl. i 11:e tax.-distr............. 29

Johanson, Wilhelm Victor, Skor-

stensfeiaremästare, f. 92; Hvitfeldtspl.

1 A (D). Rt 130879.

l"Led. i domkyrkorådet ............ 491

Johansson, Karl_V i 1 h e 1 m, Folkskol-

lärare, f. 00; O. Halleg. 2 (L).

Rt 22 43 82.

Juryman1 tryckfrihetsrnål .......... 14

Nämndeman .................... 17

Suppl.1 styr. f. nya elementarlärovn 214

Led. icentralr. f. barnavård m.m. 275, 276

c>Led. i M:s 0. 0. Fr:'s ungdomsråd .. 277

Suppl. f. ordf. i bostadsförmedlingen 308

Johansson, Anders Y n g v e, Rörarbe-

tare, f. 04; Söderlingsg. 6A (C J).

Led. i 7:e tax.-distr. ..............

Led. iber. f. avk. av kom. -1.1tsk.. 49

Revisor f. Gbgs museum ..........237

Revisor f. Sjöfartsmuseet .......... 242

Johansson, Å k e Arne Manfred, Chauf-

för, f. 17; Ryet, Grimmeredsv. (V F).

Rt 29 30 67.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 49

Led. i 6:e pens.-distr.............. 298

Suppl. i V. Frölunda idrottsförening 383

*Kyrkofullmäktig i V F. .......... 508

*Suppl. i V .F. kyrkoråd ............ 508

Jonason, Jonasson.

Jonasson, C h a r 1 e s Ragnar, Kontors-

skrivare , f. 96; T. Segerstedtsg. 66 (VF).

Nämndeman .................... 17

Suppl. i 45:e tax.-distr............. 39

Revisor f. Lindholmens fond ........ 439

Jonasson, John Alfred Emanuel,

Metallarbetare, f. 99; Bang. 25 (C J).

Led. i kom. 1. studiekurser m. m.. . 316

Jonason, J 0 h n Olof, Målaremästare,

f 83; Nordhemsg. 46 (O F).

Rt 14 94 22.

*Suppl. 1 O. Fzs kyrkoråd .......... 498

Jonasson, K 11 r t Lennart, Spårvägs-

man, 1. 21; Räntmästareg. 6 (O).

Rt 19 50 37.

Led. i 38:'e tax. -distr............... 37

Rev. -suppl. f. yrkesskolorna ........ 225

Revisorf. konstnämnden ........... 242

Revisor f. Platins fond. ............ 444

Revisor 1. De blindas för. Hoppet. . 451
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Jonasson, John W e i m a r, Journalist,

f. 13; Matrosg. 4 (O F). Rt 1299 75.

Nämndeman ..................... 17

Suppl. i 1.a tax. —distr. ............ 26

QLed. i hiälpskolenämnden ........ 205

Jonasson, Johan W1 1 h e l m. Stations-

karlsförman, f. 86, St. Sigfridsg. 12

(O). Rt 16 3848.

Led. i 8:e tax.-distr............... 28

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 47

Johnsen, C a r l-E ri c, Konditor, f. 09;

Plantagcg. 4 (O F). Rt 14 59 60.

Suppl. i 53:e tax.-distr............. 41

Rev.-suppl. f. Lindeqvists don. .. . . 445

Johnson, Johnsson, Jonson, Jonsson.

Jonsson, Alf Reinhold, Linoleum-

arbetare, f. 07; Sävenäsg. 3C (G).

Rt 25 52 51.

Suppl.1 15:e tax.-distr. ............ 30

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 49

Rev.-suppl. f. natthärbärgena ...... 286

Rev.-suppl. f. dövstumföreningen . 451

Johnsson, Gustaf Oskar B e r t i 1. Kon-

torist, . 94, Vårvindsg. 21 (L).

Rt 22 45 44.

Led. i 1 1:e tax.-distr............... 29

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-msk.. . 48

QLed. i skolnämnd ................ 202

Led. i styr. f. Keillers park ........ 243

Led. i arbetslöshetsnämnden ...... 301

Johnsson, Oscar E 11 v i n, Lantbrukare,

f. 95; Lagklarebäcks gård, Mölndal.

Rt 27 06 65.

C.Led istyr. f. Stretered .......... 453

Johnson, John ;,nar Reparatör,

f. 00; Sergelsg. 3 (O). Rt 194990.

Suppl. 1 61.a tax.-distr............. 44

Johnson, E 1 s i e, Skolkökskonsulent,

f. 94;Cederbourgsg.8(_1). Rt 162654.

C'.Led iarbetsutsk. f. skolmåltider.. . 196

C.Led i styr. f. skolköksseminariet .220

C.Led i centralrådetf barnavård,. .275

OLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan.. 407

OLed.1 styr. f. skollovskolonierna .. 416

Johnson, Karl Gustaf G u n n a r. Pro-

kurist, f. 04; Karl Gustafsg. 25 (V).

Rt 11 51 68.

Rev.-supp1. f. Vasa lärov:s byggnadsf. 360

Johnsson, G u s t a v Emil, Socialvårds-

assistent, f. 85, Mölndal. Rt 27 05 22.

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 338

Johnsson, l—l a n 3 Fredrik, Beklädnads—

arbetare, f. 14; Bomg. 6 ( ).

Rev.-suppl. f. skrädderiskolan ...... 374

Jonson, Oskar H u g 0, Assuranstjänste-

man,f. 03; Vitög. 5(C J). Rt 12 73 18.

Rev.-supp.l f. fattigvårdsstyrelsen . 251

Revisor f. tjänstemännens bildningsv. 371

 

 

Jonsson, Hugo Vilhelm, Konditor,

1.09; Bockhornsg. ll A(M). Rt 142490.

QLed. 1 skolnämnd ................ 200

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ........ 497

Jonsson, J oh a n-O 1 o v, Byggnads-

snickare, f. 03; Västerg. 193 (A).

Led.1 35:e tax -distr............... 3

Led. iber. f. avk. av kom.-utsk....... 48

C.Led iskolnämnd. ................ l99

O.'Led12:'a fattigvårdsdistr. .......... 253

Suppl. i 4:'e pens. -distr............. 298

Johnsson, J 0 h 11 Gunnar, Syssloman,

f. 93; Kobbarnas väg 11

Rt 15 74 23.

Suppl. i 13:'e tax.-distr............. 30

Led. iber. f. vårdhem ............ 320

Kassaf. istyr. f. Broströmska siukh. 426

Jonsson, N11 5 Anders Vilhelm, Verk-

mästare, f. 06; Sommersg. 10 (l..).

Rt 22 13 81.

Led. iber. f. naturskydd .......... 317

Johnsson, John Olof, J. K. Kansli-

hecf, f. 86; Aschebergsg. 41 B (V).

Rt 11 07 05.

Sekr. istyr. f. Mossbergska don. . .222

Led.1 styr. f. rättshiälpsanstalten.. 287

Jonsson,]osefO s c & rAlbert, Folkskol-

1ärare,f. 98; Lunnatorpsg. 13 (O).

Rt 15 07 14.

Suppl. f. ordf. i 7:e peng.-distr. . . . . 299

Johnsson, Ve ra, M. L. Prakt. läkare,

6; Kungsportsav. 18 (V).

Rt 16 78 48.

OLed. i Vasa o. J:s ungdomsråd 276, 277

Jour, Conrad E rl a n d, Förste inspek—

tor, f. 09; Jättekulleg. 59 (G).

Rt 26 16 09.

Suppl. i 31'.a tax.-distr............. 35

Juhlin, Julinn.

Juhlin, Elin Augusta, Sjukvårdsbi-

träde, f. 06;1'1usarg.41 A (H).

Rt 13 39 37.

Rev.-s11ppl. f. Styrsö kustsanatorium 426

ulin, e:,Yngvar Vaktmästare, f. 96;

Stenshult, Hisingsbacka (B).

Rt 22 15 0.6

*Kyrkofullmäktig i Backa .......... 510

Jungen, Ern st Birger. Overlärare,

f. 90; Aschebergsg. 22 (V).

Rt 13 05 44.

Stadsfullmäkti es ordf............. 71

Led. istadskolfeegietm. m....... 77, 312

O.Ordf i hamnstyrelsen ............ 116

v.Ordf istyr. f. stadsbiblioteket” 230

Ordf. iberf centr. av kom.-förvalt.. 3.17

Ordf. iber. f. folkrörelsearkiv ...... 321

v. Ordf. istyr. f. högskolan ........ 351

v. Ordf. istyr. f. socialinstitutet. .357

Ordf. i styr. f. Lindbergs don. . . . . 386
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Jungen, S1 g 11 e Charlotta. Fru. f. 93;

Aschebergsg. 22 (V). Rt 13 05 44.

oLed. istyr. f. skolköksseminariet .. . . 220

Jungnell, Fridolf Robert, f. d. Över-

lärare, f. 85; Måsg. 12 (V F).

Rt 29 00 34.

”Kassaf. i V. Fzs kyrkoråd .......... 508

*Led. i pastoratskyrkorådet ........ 508

Jähnke, C u n h1 1 d Astrea Elvira. Fru,

f. 11; Liljeforsg. 46 (O). Rt 168534.

o.l_.ed iskolnämnd ................ 204

OLed. i Vasa o. J:s ungdomsråd. .277

Jägerbetg,KarlG1 l 11 sVictor, l'larid-

lande, f. 97; S. Allég. 2 B (H).

Rt 11 35 07.

Led. i 35:e tax.-distr............... 36

Jålmby, Alvar H a r r y. Stadsrevisor,

f. 14; Borås.

ORevisor f. Västkusthemmet ........ 436

Järnsand, se Jemsand.

Järn, se Hjem.

Jönsson, A 1 h e rt Leonard, Skräddare,

f. 88; Paradisg. 27 L (M). Rt 12 61 48.

Led. i 53:e fax.-distr............... 41

Rev.—suppl. f. handelskammaren . . . . 341

Jönsson, A n n a Desideria, Fru, f. 92;

Paradisg. 27 L (1Vl).Rt 1261 48.

Nämndeman .................... 17

Stadsfullmäktig .................. 72

Suppl. i hälsovårdsnämnden ...... 144

Ordf i hemhjälpsnämnden ........ 303

Led. i valkommittén .............. 315

Led. i ber. f. fritidsverksamhet . . . . 323

Huvudman i Gbgs sparbank ...... 346

Ordf. i styr. f. J. Lindströms stiftelse 464

Jönsson, A 5 s a r, Ombudsman, f. 94;

Utåkersg. 8 (C). Rt 25 36 16.

Nämndeman

Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; Ko-

bergsg. 10 (G). Rt 15 5818.

OLed. _i skolnämnd ................ 198

Led. 1 Maj:5 kommunala flickskola” 210

OLed. _ifattigvårdsstyrelsen m. m. 250, 256

Led1 styr. f. Göteborgs sjukhem.. 420

Jönsson, Fredrik Viktor, Förste

telegrafassistent,f.19; Änggårdsg. 3

(A). Rt 13 63 21.

. OKronoombud i 45:e tax.-distr....... 39

Jönsson, Sven Arvid Christian, Re-

visor, . 16; Folkungag. 12 (K).

Rt. 19 13 34.

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . . . . 82  

K.

Kalman, se Caiman.

Kaldegren, se Caldegren.

Kalderon, se Calderon.

Kalén, H e 1 h e r t Johannes, F.D

Rektor. f. 93;Range1torpsg. 8 (O).

Rt 16 54 39.

Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna 207

ORevisor f. högskolan .............. 352

Kardell, se Cardell.

Karlander, se Carlander.

Karlberg, C u n n a r Fingal, Folk-

skollärare, f. 87; Hedlundsg. 14 (J).

Rt 18 81 64.

OSekr. i Vasa o. J:s ungdomsråd . . . . 277

Se även Carlberg.

Karlbring, se Carlbring.

Karle,sse Carle.

Karlén, Otto, f. d. Spårvagnsförare,

f. 77; Kungsladugårdsg. 13 (C J).

Rt 1461 16.

OLed. i skolnämnd ................ 200

Carlson, Carlsson, Karlson, Karlsson.

Carlson, A 1 1) i n Julius, Chaufför,

f. 92; Torsg. 6 (K). Rt 15 91 83.

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 493

Carlsson, Karl A 1 e 11 a n d e r, Träd-

gårdsmästare, f. 89; Kärrsgården, Hi-

smgsbacka (B). Rt 22 15 15.

*Kyrkofullmäktig1 Backa ........... 510

Karlsson, Knut A n d e rs Olof, ln-

dustritjänsteman, f. 14; Kaggeledsg.

33 A (0). Rt 25 2290.

Rev. -suppl. f. bostadsförmedlingen..

Carlsson, Anna Sofia, Fröken. f. 87;

Bengt Lidnersg. 5 (J).

Led. ipens.-inr. f. åldriga tiänaren 437

Karlsson, A n n a Theresia, Fru, f. 97;

Holländarep1.5 B (C). Rt 15 6637.

Nämndeman

oLed. iskolnämnd ................ 198

Led. ikristidsnämnden ............ 304

Led. i styr. f. småbarnsskolornau .402

Karlsson, Karl A r t h u r, Verkmäs-

tare, f. 94; Hildeberg, Crimbo (B).

Rt 22 28 99.

*Suppl. i Backa gemens. kyrkoråd . . . . 51 1

Carlson, Arvid Ambrosius, Loka

308

....................

förare, f. 85; Utiordsg. 24 (C).

Rt 25 56 80.

Revisor f. siukhusdirektionen ...... 153

Carlsson, Karl A x e lValdemar, Typo-

graf, f. 07; Lagmansg. 7 (C

Suppl. i 16:e tax.-distr. ............ 31
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Karlsson, Axel Theodor, f. d. Drift-

förman, f. 87; Visthusg. 18(L).

ORt 22 01329

C.Suppl i polisskolan .............. 61

Led. i olisnämnden .............. 64

Led. i hamnstyrelsen . ............ 117

Carlsson, Anders B 1: r 11 h a r (1, Kas-

sör, f. 88; Volrat Thamsg. 78 (J).

Rt 168425.

Suppl. f. bisittare vid dispaschmål.. 14

v. Ordf. istyr. f. siömanshemmetn .465

Carlsson, E b ba MathildaViktoria, Fria,

f. 93; Berguvsg. 11 (B). Rt 22 11 67.

Suppl. i styr. f. Backa andelstvätt. . . . 474

Carlsson, Edit Josefina, Fru, f. 89;

Kommendörsg. 38 (C J). Rt 14 42 24.

0Led.14'e fattigvårdsdistr. .......... 254

Suppl.i 5:'e pens.-distr. .......... 298

Karlsson, Johan E d v a r d, Förste

kontorist, f. 89; Folkungag. 13 (K).

Rt 15 03 29.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 47

Karlsson, Elin Emilia, Fru, f. 07;

St Jör ens sjukhus. Rt 22 20 70.

*KyrkoFullmäktig1 Backa .......... 510

Carlsson, E r 1 k August, Byggnadsar-

betare, f. 10; Folkungag. 16 (K).

Led. i 18:e tax.-distr............... 31

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 49

Revisor f. folkbiblioteken .......... 232

Revisor f. arbetslöshetsnämnden. . . . 301

Rev.-suppl. f. Wahlqvist-Andahls stift. 460

Karlsson, F. r i k Gottfrid, Tullöver-

uppsyningsman, f. 89; Långedragsv.

123 (V F). Rt 29 05 15.

Led. i45ze tex.-distr. .............. 39

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 49

Karlsson, E r i k Gustav Verner, Kas-

sör, f. 03; Paradisg. 15 (M).

Rt 12 92 43.

Led. i styr. f. Sjöfartsmuseet ...... 242

Carlsson, Johan Evald, Handels—

resande, f. 85, Burgårdsg. 13 (J).

Rt 1651 77.

Suppl. i 65:'e tax. -distr.

Karlsson, Karl G e o r g, Kommunal-

arbetare,f. 11; Bang. 14 (M).

Suppl. i 37:e tax.-distr. b .......... 37

Carlsson, G u n n a r Fredrik, Gene-

ralkonsul, Skeppsredare, f. 87; Hovås.

Rt 28 26 27

0v. Ordf. i hamnstyrelsen .......... 116

Carlson, G u n n a r lvar Henry, Hu-

vudbokförare, f. 06; Kristinehöidsg. 7

(O). Rt 16 5701.

Led. i 3.e tax.-distr............... 26

Rev.-suppl. f. hamnstyrelsen ...... 117

36

 

Suppl. i länsnykterhetsnämnden .. 333

Revisor f. Gbgs distr. idrottsförbund 382

Carlsson, G u 11 11 a r Oskar Vilhelm,

Byggnadsarbetare , f. 06; Karl Gustafsg.

69A (J). Rt 131851.

Suppl. i 58:e tax.-clistr. .......... 43

oLed. i skolnämnd ................ 196

Led. i 2:a pens—distr. ............ 297

Karlsson, G u n n a r Verner Metallar-

betare, f. 03; Folkungag. 7 (K).

Rt 15 92 41.

Suppl.1 8:'e tax.-distr. ............ 28

Karlsson, Karl G 6 s t a, Redaktör,

f. 08; Sunnanvindsg. 4 C (L).

Rt 22 49 00.

Revisor f. Sjöfartsmuseet ........... 242

Revisor f. siömanshemmet ......... 465

Carlson, Per G 6 s t a, Assistent, f. 16;

Pingstv. 5 (V F). Rt 29 28 25.

Revisorf. sjukhusdirektionen ...... 153

Revisor f. Röhsska konstslöjdmuseet 236

Carlsson, Carl Olof Göthee, Verk-

mästare, f. 15; Plommong. 15 (L).

Rt 22 60 01 .

Revisor f. Maizs lärov. byggnadsfond 361

Karlsson, Johanna (H a 11 n a) Kristina,

ru, f. 92; Lagmansg. 8A (G).

Rt 25 59 46.

Revisor f. S:t Pauli barnhem ....... 409

Carlson, Vera Johanna (H a n8nu))Adele,

Fru, f. 06; Barrskogsg.8

Rt 15 7695.

Led.is r. f. Rudebecks flickskolan 215

Carlson,?ila r1' iMagnus, Civilingeniör.

f. ”',Barrskogsg. 8 (O). Rt 15 7695.

Led. i byggnadsnämnden .......... 94

v. Ordf. istyr. f. yrkesskolorna ...... 224

Led. 1.styr. f. högskolan ............ 351

Led. istyr. f. Platina fond ........ 444

Carlson, H e n r i k Edvard, Kyrko—

herde, f. 93; Timmermansg. 8 (C J).

ORt 14 05 09

oDomkap:s repr.1 folkskolestyr. ...... 194

*Kyrkofullmåktig .................. 485

*Ordf. ikyrkostämmaC. J. .......... 499

Carlson, Carl H1 1 d1 n g, Avdelnings-

föreståndare, f. 06; Oliekvarnsg. 8

(C J). Rt 14 36 22.

Led. i 6:e tax.-distr................ 27

Rev.-suppl. f. högskolan ........... 352

Carlsson, Johan H] al m a r,

mästare, f. 10, Karlfeldtsg. 10B(Og)

Rt 1612 09.

Led. i lokalstyr. 1. Östra realskolan. . 363

Carlsson, Gerda Elise 1 n g e b or g, Fru,

01; Bagaregårdsg. 7 (G)

Rt 15 19 41.

Suppl. ifattigvårdsstyrelsen .. .251, 253

oKassaf. iR. o. Kållt. ungdomsråd 276, 278
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Led. 18:e pens-dish. .............. 299

c>l_.ed. i styr. f. S:t Pauli barnhem. . . . 409

QSuppl. i styr. 1. N. Allég:s barnträdg. 411

OSuppl. i barnträdgården i Torp . . . . 414

oLed. i V. Frölunda barnkoloniverks. 418

Carlsson, Anders] 0 h a n. Bageriarbe-

tare, f. 84; Birger Jarlsg. 8 (C J).

Rt 14 83 35.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 48

Karlsson, J 0 h a n n e s, Handlande,

f. 96; Jonseredsg. 2 (G). Rt 15 49 28.

Suppl. i 62:a tax.-distr............. 44

Carlsson, J 0 h n, Spårvagnskondulo

tör, f. 94; Solrosg. 10 (G).

Rt 25 10 74.

Revisor f. hamnstyrelsen .......... 117

Karlsson, Jo h 11 Adolf, Förste hälso-

vårdstillsyningsman, f. 95; Poppel-

mansg. 22 (C). Rt 254594.

Led. i 15:e tax.-distr. ............ 30

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen m.m. 251 , 253

Karlsson, J 0 h n Anshelm, Möbelsnic-

kare, f. 99; Hagens stationsv. 39 (V F).

Suppl. i 45:e tax.-distr............. 39

Carlsson, J 0 h 11 Gottfrid, Spårvagns-

förare, f. 87; Strandridareg. 3 (C J).

Rt 14 71 87.

Led. i 54:e tar.-distr. ............ 42

Ordf. i Majzs kommunala flickskola. . 210

Huvudman i fastighetsäg. sparbank 347

Carlson, Jos ef Mathias. Direktör.

f. 82: Erik Dahlbergsg. 46 (V).

Rt 11 59 07.

Led. i 58:e tax.-distr. ............ 43

Carlsson, C a rl Abraham, f.d. Varvs-

ägare, f. 67; Mariehem, Kohagsg. (l..).

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 505

Carlsson, C a rl Edvin, Textilarbetare,

f. 96; Karl Gustafsg. 36 (V).

Rt 1391 11.

Suppl. i 28:e tax.-distr............. 34

Carlson, C a rl Gustaf, f. d. Bank-

kamrer, f. 88; Kungsportsav. 43 (V).

Rt 16 07 96.

oOrdf. i 4:e pens-dish. ............ 297

Karlsson, K & rl Laurentius, Sjuk-

kassekontrollant, f. 91 ; D. Vägen 73 (Ö).

Led. i 62:a tax.-distr............... 44

Carlsson, C a r 1 R 1 c 11 a r d, f. d. Spår-

vägsman, f. 81; Alströmerg. 4 (K)

Rt 15 32 33.

oSuppl. i länsprövningsnämnden . . . . 46

Led. i ber. f. kvinnl. polispersonal .. 322

v. Ordf. i styr. f. Bissmarcks fond . . . . 438

v. Ordf. i styr. f. Söderbergska stift. 441

Karlsson, K a rl Sellfrid, Mätnings-

man, f. 00; Rambergsv. 21 A (l..).

Rt 22 18 85.

Led. i 9:e tax.-distr............... 28 

Carlsson, C u r t Wilhelm, Banktjänste-

man, . 20; Lövskogsg. 8 A (Ö).

Rt 16 87 85.

oKronoombud i 29:e tax.-distr....... 34

Karlson, Ester Li n n é a, Biblioteks-

biträde, Fru, f. 02; Parkg. 3 (D).

Rt 13 59 66.

Led. i ber. f. barnteaterverksamheten 321

Karlsson, Lis 5 Olof, Litograf,

f. 96; Fornminnesv. 21 (l..).

Rt 22 02 38. '

Led. i 10:e tax.-distr. b ............ 26

Karlsson, Maia Cecilia, Fru, f. 16;

Dämmev. 10 (Ö). Rt. 19 69 58.

CJLed. i 7:e fattigvårdsdistr........... 255

Rev.—suppl. O. för. f. tuberkulos. . . . 424

Carlson, M a r g a r e t a Sofia, Sjuk-

sköterska, f. 01; Vanföreanstalten (A).

Revisor f. Haralds minne .......... 422

Karlsson, Nicoline, Fru, f. 99;

Fornminnesv. 21 (l..). Rt 22 02 38.

Nämndeman ....................

oLed. i Bräcke ungdomsråd ........ 278

Revisor f. inackorderingshcmmet .. 393

Suppl. i styr. f. L. Ekmans don. .. 429

Led. i styr. f. tiänarinnehemmet. . . . 462

Karlsson, 0 1 0 f Halvdan, Landstings-

man, f. 91; Stenshult, Kleva-Orust.

OLed. i gem. nämnden f. Stretered . . 453

Karlsson, 0 s k a r Wilhelm, För-

troendeman, f. 84; Balsaming. 59 (G).

Rt 25 10 95.

QLed. i vägsynenämnden .......... 337

Karlsson, Karl S _u n e, Chaufför, f. 18;

S:t Paulig. 23 (Ö).

Suppl. i 43:e tax.-distr. .......... 39

Karlson, Karl Ta g e, Köpman, f. 88;

Terrassg. 11 (J). R!: 16 36 89.

Led. i 9:e pens.-distr.............. 299

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 489

*Led. i Johannebergs kyrkoråd ...... 502

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Mu-

sikdirektör, f. 96; Roseng. 2 B (O F).

Rt 14 82 19.

Led. i lokalstyr. f. Vasa läroverk . . 360

v. Ordf. i styr. f. Malmgrens fond. . 450

Carlsson, Johan Magnus Thorwald.

Byggmästare, f. 88; 2:a Långg. 51

(O F). Rt 140926.

Suppl. i lokalstyr. f. Maizs läroverk . . 361

*Led. i Masthuggs kyrkoråd 497

Karlsson, W e r a Birgitta, Kontorist,

f. 04;4:e Långg. 11 (O F). Rt 14 45 75.

*Suppl. i 0. F:s kyrkoråd .......... 498

Karlsson, Gunnar Y n g v e, Båtman,

f. 15; Bokekullsg. 7 13 (C J).

Rt 14 74 98.

Suppl. i 15:e tax.-distr. ............ 30

........
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Karlsteen, K a rl Oskar Arvid Henrik,

Byggnadsånstendent, f. 90; Tegnérsg. 19

0-01 Rtl

Suppl. istyr. 1.9Broströmska siukhu 427

Karlström, A d 0 1 f Rupert Magnus,

Civilingenjör, f. 89;Jakobsda1sg. 32

(O). Rt 16 56 58.

OSuppl.i10kalstyr.f.O.rea15kolan..363

Karman, se Carman.

Kejbel, Ca rl Arvid, Kommunalarbe-

tare, . 06; Karl Gustafsg. 38 (V).

Rt 13 06 99.

Led. i 29:e tex.-distr. ............ 34

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 48

Kellgren, Kjellgren, Källgren.

Kellgren, Malte Sune Emanuel,

Lektor, 1.06; Johannebergsg. 34 (J).

QRt 16 13 90.

QRevisor f. högskolan .............. 352

Kjellgren, Gustaf Vi k t o r Wilhelm.

Grosshandlare, f. 81; Erik Dahl-

bergsg. 18 (V). Rt 136349.

Kassaf. i hälsovårdsnämnden ...... 144

Källgren, Karl August W all e n t i n,

Lagerchef, f. 90; Sylvesterg. 6 (J).

Rt 16 84 48.

*Supp1.i Johannebergs kyrkoråd. 503

Kempe, J a 111 e s Napoleon, Reparatör,

f. 99; Kungsladugårdsg. 10 (C J).

Rt 12 7364

Led. 127:e tax.-distr. .............. 33

Led.15:e pens.-distr. ............ 298

Kenneth, Fritz A r n o 1 d, Affärsbi—

träde, f. 10; Erik Dahlbergsg. 278

(V). Rt 13 1227.

Revisor f. barnavårdsnämnden ...... 264

Kiesow, Hermann Christian Gustav,

Kyrkoherde,f. 07; Skåneg. 27 (J).

Rt 16 _56 65.

*Ordf. i kyrkostämma (Chr.) ........ 493

Kiessling, Fritz Richard, F. D.

Lektor, f. 89; Vasaplatsen 11 (D).

Rt 11 25 44.

*Led. 1 Christina: kyrkoråd ........ 493

Kihlberg, Ralp h Holger, Bank-

tjänsteman, f. 21; Birkag. 55 (G).

Rt 15 50 42.

Suppl. i 42:a tax.-distr. a ..........

Suppl. i styr. f. samlingslokaler ..... 248

Kihlberg, Nils Gustaf T u r e, Bank-

tjänsteman. f. 91; Arsenalsg. 6 (D).

Rt 11 3043.

Led. i 27:e tax.-distr.

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,

F. l.... Läroverksadiunkt, f. 90; Karl

Gustafsg. 4 (D). Rt 13 1746.

Led. i folksk.-st. m.m. 1942, 195,203, 220

Led. i Vasa kommunala flickskola. . . . 21 1  

Kihlman, Ka ri 11, F. M., Läroverks-

adjunkt, Fru, f. 90; Karl Gustafsg. 4

(D). Rt 13 1746.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i löne- o. tiänstenämnden 106

v. Ordf. i styr. f. Rudebecks flickskola 215

Lcd. ifattigv.-styr. m. m. .250, 2532, 259

Led. iber. f. nya natthärbärgen ...... 320

Led. i ber. f. likalönsprincip ...... 322

Kindås, Erik Valdemar, Kamrerare,

f. 04;1Vlintensg. 1 (Ö). Rt 15 34 52.

oErsättare f. överförmyndare ........ 20

o'Kronoombud1 58:e tax. -distr....... 43

Kjellberg, lv a r Josef, Byggmästare,

f. 04; Svenslyckeg. 11 (O). Rt 15 74 74.

Suppl. 1 styr. f. Stretered .......... 453

Kjellén, Emma Margareta (G r e t a)

Elisabeth, Fru, f. 91; Föreningsg.

26—28 (V) Rt 114706.

Revisorf. Gårdabo ................ 410

Kjellén, Lars Eric Mai.or f. 86;

QFöreningsg. 26—28 (V). R1: 11 47 06.

Ordf.1 39:e tax. -distr. ............ 3

Led. istyr. f. Lingförbundet ........ 383

Kjellgren, se Kellgren.

Kiellrnan se Källman.

Kjellsson, Carl Alexander, Bankdi-

rektör, f. 87; Arkivg. 5 (V).

Rt 16 6980.

Nämndeman

Kjellstrand, Ag nes Cecilia, Fru,

f. 01; Bäckeg. 3715 (M). Rt 12 8942.

Revisorf. skolh. f. dövst. småbarn . .452

*Led.1 Masthuggs kyrkoråd ........ 497

Kjellström, se Källström.

Kierrman, E i n s t Gustaf, Poliskon—

stapel, f. 95; Friggag. 21 (K).

Rt 15 33 52.

*Suppl. i Kristine kyrkoråd .......... 493

*Suppl. i Kristine gemens. nämnd.. 493

Klarin, Karl Gustav Salomon. Om-

budsman, f. 00; Lundg. 9 (Ö).

Rt 1907 04.

Suppl. i 29:'e tax. -distr. ............ 34

Klaesson, Karl Gustav G u n 11 a r,

Sockerbruksarbetare, f. 05;Ä1vs-

borgsg.15D (CJ.

Nämndeman

Se även Claesson.

Klemensson, se Clemensson.

Kliff, se Cliff.

Klämberg, Karl A 1 g 0 t Julius, Hand-

lande, f. 89; Surbrunnsg. 10 (D).

Rt 1 1 00 28.

Nämndeman
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Knape, John _Olof Bertil, Civileko-

nom, Taxenngsrevisor, f. 16; Tek-

nologg. 4 (J). Rt 18 5825.

OOrdf. i 56:e lax.-distr. ............ 58

oRev.-suppl. f. högskolan ........... 352

Kogge, F ri t iof Olof, Civilingenjör,

f. 97; Brödrag. 5 A (0). Rt 16 59 82.

Stadsfullmäktig ..................

Led. i sjukhusdirektionen m. m. 153, 154

Led. i folkskolestyr. rn. m. 194, 195, 196

Led. i styr. f. yrkesskolorna ........ 224

Led. i ber. f. kom. biografverksamhet 322

Kolbe, F ri t 2 Erik, Lantbrukare, f. 88;

Stora Torp (Ö). Rt 181407.

Led. i 43:e tex.-distr. ............ 38

Kolbjörn, Gustaf E (1 g a r, Folkskol—

lärare, f. 04; Jakohig. 4 (Ö).

Rt 16 78 63.

Ol.,ed. i R. 0. Kållt. ungdomsråd . . . . 278

Kollin, se Collin.

Korneliusson, se Corneliusson.

Kornell, se Cornell.

Korsell, Birgitta (B i r g i t) Elvira, Frö-

ken, f. 11;V. Skansg. 8(l'l). Rt 130781.

Revisor f. samskolan .............. 365

Rev.-suppl. l. Barnavärn .......... 400

Kramér, se Cramér.

Krantz, Joel Erik Emanuel, Om-

budsman, f. 08; Flantageg. 5 (O F).

Rt 12 72 62.

Suppl. i 36:e tax.-distr. ............ 36

oLed. i skolnämnd ................ 199

Krantz, K n 11 t Evert, Metallarbetare,

f. 16; Forsstenag. 2 13 (G). Rt 25 24 54.

Rev.-suppl.f.studieförb. medborgarsk. 37l

Kraus, 1 r m 21, D. 5. l., Barnavårds-

man, 1. 12; Stighergsg. 1

Rt 142887.

OLed. i Bräcke ungdomsråd ........ 278

Kristensen, Kristensson.

Kristensson, Evald Gösta, Socker-

bruksarbetare, f. 11; Bokekullsg. 5 B

(C J). Rt 14 7265.

Nämndeman .................... 17

Stadsfullmäktig .................. 73

*Led. i drätselkammarens l avd. ...... 82

v. Ordf. i spårvägsstyrelsen ........ 133

Led. i pilsnerdricksheredningen . . . . 316

Led. i ber. f. förbättrad kaféverks. .. 323

Led. i styr. f. Vingaholaget ........ 349

Led. i styr. l. ths idrottsförbund. . 381

Led. istyr. (. Lingförhundet ........ 383

Kristensson, Hjördis lng-Britt

Maria, Fru, f. 14; Lars Kaggsg. 14 A

Rev.-suppl. f. arbetshemmet i l'l. .. 260

Rev.-suppl. i. Morgonsol .......... 394  

Kristensson, Sven 0 s s i a n, Ombuds-

man, . , Mörtvik, Näset (V F).

Rt 28 22 60.

Led. i arbetslöshetsnämnden ...... 301

L.ed. i her. f. segelsportens främjande 320

Kristenson, S v e n Alfred, Kontors-

skrivare, f. 03; Carl Johansg. 64 (C J).

Rt 14 84 76.

Nämndeman .................... 17

L.ed. i 26:e tax.-distr. ............ 33

Revisor f. polisnämnden .......... 64

Revisor f. stadskollegiet .......... 77

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Rev.-suppl. f. löne— o. tiänstenämnden 107

Rev.-suppl. f. hyresnämnden ......

”Rev.-suppl. f. kyrkonämnden m. m.. . 488

Kristensson, Sven Elis, Skoarbe—

tare, f. 99; Landsvägsg. 27 (H).

Rev.-suppl. f. tiänstem. bildningsv.. . 371

Kristenson, Erik V al t e r, Metallar-

betare, f. 19; Konstapelsg. 3C (G).

Rt 19 83 43.

Rev.-suppl. f. Broströmska stiftelsen 457

Se även Christensson.

Kristianson, Arvid R u n e Kristian,

Banktjänsteman, f. 14; And. Zornsg.

23 (Ö). Rt 186842.

QKronoombud i 5:e tax.-distr. c ..... 27

Se även Christiansson.

Kristoffersson, K a r 1, Häradsdomare,

f. 78; Oxnäs, Säve. Rt 65 02 11.

QLed. i torg- 0. slakthusstyrelsen. . . . 139

Se även Christofferson.

Krona, se Crona.

Kronberg, se Cronberg.

Kronbäck, V a 1 t e r Marino, Rörar-

hetare, (. l7; Kransen 4 13 (G).

Suppl. i 20:e tax.-distr. ............ 32

Kronlid, Karl S t u r e, Brevbärare,

1. 20; Kanongränd 4 (G).

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 47

Kräger, F r e y Douglas Konstantin,

Tunnbindare, f. 98; Godhemsg. 25

(C 1). . _

Suppl. 1 7:e tax.-distr.............. 28

Kruger, l'l a r r y Ludvig, Direktör,

1.93; Geijersg. 3 A (J). Rt 16 64 09.

Nämndeman .................... 17

Suppl. i 57:e tax.-distr............. 43

v. Ordf. i styr. f. ålderdomshemmet. . 289

Kullberg, se Cullberg.

Kullenberg, lVl ai Gertrud, Fru, f. 10;

Margretelundsg. 36 (Ö). Rt 18 00 65.

Nämndeman .................... 1 7

OLed. i Örgryte ungdomsråd ........ 249
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Kullgren, Johan F 1 it 1 o 1, Kontorist,

1. 92; Fullriggareg. 27 (V F). Rt 29 04 74.

Rev.-suppl. 1. drätselkammaren . . . . 82

_ Rev.-suppl. 1. hyresnämnden ...... 307

Revisor 1. småbarnsskolorna ........ 402

*Kyrkofullmäktig1 V. F. .......... 508

*Rev.-suppl. 1. V. F.'3 kyrkoråd ...... 509

*Rev.—suppl. 1. pastoratskyrkorådet .. 509

Kullgren, Nils, Kontorist, f. 11;

Bomg. 6(C1). Rt 163320.

Revisorf. folkskolestyrelsen ........ 194

Revisor 1. prakt. mellanskolorna . . . . 207

Revisor f. komm. mellanskolan ...... 209

Revisor f. Maizs kommunala flickskola 210

Revisor 1. Vasa kommunala flickskola 211

Revisor 1. Kiellbergska flickskolan . . 213

Revisor 1. nya elementarläroverket . . 214

Revisor 1. Rudebecks flickskola ...... 215

Rev.»suppl. 1. semesterhemsiören... 335

Kunze, G 11 s t a 1, Banktjänsteman,

1. 02; Ernst Torulfsg. 14A (G).

Rt 25 50 25.

Rev.—suppl. 1. drätselkammaren . . . . 82

Kvarnström, John Eric Hialmar,

Elektriker, 1. 97; Kastellg. 6 (A).

Rt 1321 38.

Led. i 50:e tax.-clistr. ............ 41

Suppl. i ber. 1. avk. av kom.-utsk. .. 48

Rev.—suppl. 1. vattenverket ......... 114

Rex/.rsuppl. 1. Haralds minne ....... 422

Rev.»suppl. 1. J. J. Dicksons stift.. . 461

Kylberg, M ä r t a Paulina, Förestån-

darinna 1. skolköksseminariet, Fru,

1. 02; S. Allég. 213 (H). Rt 135579.

ZSuppl.ilokalstyr.1.1lickläroverket.. 362

o.l_.ed istyr. 1. prakt. hushållsskolanu 407

Kåveryd, N1 l 5 Viktor, Kontorist,

1. 17; Öckerög. 3 A(CJ).Rt 121690.

Revisor 1. understödsbyrån ........ 435

Källén, se Kjellén.

Källgren, se Kellgren.

Källman, Joseph Rola nd Gusta1,

Kapten, f. 07; Gibraltarg. 68 (J).

Rt 16 11 88.

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd. . .. 503

Källmatlt, B 0 Oscar, Godsägare, 1. 93;

Horred.

OLed. i styr. 1. Västkusthemmet ..... 436

Källstrand, se Kjellstrand.

Källström, Knut Y n g v e, Verktygs-

1ilare. 1. 20; Ättehögsg. 3 (G).

0L.ed. i skolnämnd ................ l99

Suppl. i Mai:s kommunala flickskola 210

Suppl. iVasa kommunala flickskola. .211

Led. istyr. 1. Kjellbergska skolan.. 213

Kämpe, se Kempe.  

Kärrberg, Ch a_rl e 3 Viktor, Plåt-

slagarc, f. 92; Alghagsg. ZA (C J).

Rt 1487 73.

Revisor 1. skeppsdockorna ........ 346

Kärrberg, Clara Viola. Fru. 1. 01;

Älghagsg. 2 A (M). Rt 14 8773.

Suppl. 1 Mai:s kommunala flickskola 210

Suppl. i 4:'e pens. -distr............. 298

Kärrberg, Stig Herman Fredrik

Turesson, J.K., Advokat, f. 14;

S.t Sigfridsg. 34 (D). Rt 18 7893.

oSuppl. 1. ord1.1 5:'e pens.-distr. . . . . 298

Suppl. i 1amiljebidragsnämnden . . 306

Kärrby, T h 0 r 1 1 d Emanuel, Kyrko-

herde, 1;87 Örgryte prästgård (D).

Rt 163444.2

" Kyrkofullmäktig ...... _._........... 486

*Ordf. i kyrkostämma (O) .......... 506

Köhler, Johan E r i c, Köpman, 1. 03;

Konstapelsg. 213 (G). Rt 194641.

Suppl. 51':a tax-distr. .......... 41

Königson, T u r e König, Verkstadsar-

betare, 1. 10; Lövskogsg. 2 C (A).

Rt 16 39 63.

Nämndeman ..................... 17

Led. i ber. 1. avk. av kom.—utsk..... 48

Rev.-suppl. 1. 0. o. C. Wijks sti1telse 457

L.

Lagergren, Elsa Matilda, M. l...,

Frakt. läkare. 1. 90; Kungsports-

Oavenyen 30 (V). Rt. 169064.

OL.ed. 1 centralrådet 1. barnavård 275, 276

Lagerholm, Karl N1 l s Gustav, Kom-

munalarbetare, 1. 03; Lagmansg. 17.

Rt 25 98 16

Suppl. i 16:e tax.-distr. .......... 31

Suppl. i ber. 1. avk. av kom.-utsk. .. 49

ake, C 1 a es Henrik Sten Håkan,

Förste assistent. 1. 04; E. Dahlbergsg.

60(V)._Rt 112236.

OOrdf i 14:'e tax. -distr. ............ 30

Lampers, S v e n Eskil, .K. Assessor,

1. 04; Nissensg. 78 ( ). Rt 1801 65.

OOrd1.i 62:a tax.-distr. ............

Landahl, M a 11 r i t 1 Wilhelm, Stads-

revisor, 91; Stomg. 6 (D).

R: 16 84 39.

oRevisor 1. Broströmska siukhemmet.. 427

Rev1sor1Gbgs bostadsiöretag ...... 470

Landberg, Bror T 0 r s t e n, Metallar-

betare, 1.99; Karl Gusta1sg. 45 (J).

Rt 13 47 17.

Led. i 30:e tax. -distr............... 34

Suppl. i ber. 1. avk. av kom.-utsk. . . 47

Landén,/Ä d aJutonia, Fru, 1. 92; Gerås,

Utbynäs (G)

Nämndeman .................... 17

Led. i styr. 1. lda Jonssons minne. . 449
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Landgren, Siko1 H a r ald Markan,

Metallarbetare, 1. 01; Backav.,

Hisingsbacka (B).

Suppl. i 12:e tax.-distr............. 29

Sekr. i styr. 1. Backa andelstvätt . . . . 474

*Kyrko1ullmäktig i Backa .......... 492

Landhage,] o h 11 Al1red, Faktor, 1. 03;

Paradisg. 29D (M). Rt 14 1026.

Rev.-suppl. 1. yrkesskolorna ........ 225

Landqvist, R u n e, Lagerbiträde, 1. 19;

Stigbergsg. 8 (M).

OL.ed. i M:s o. 0. Fr:s ungdomsråd . . 277

Lang, Karl G e r al d, Ritare, 1. 06;

Utmarksg. 40 (L). Rt 22 0826.

Nämndeman

Revisor 1. yrkesskolorna ............ 225

Lange, Johannes (J 0 n a s) Wictor, 1. d.

Domkyrkoklockare. 1. 78; Maiorsg.3

(A). Rt 139719.

oLed. i centralrådet 1. barnavård. . . . 275

Langert, S v e n Custa1 Waldemar,

M. .L., Frakt. läkare, 1. 97; Barrskogsg.

3 (Ö). Rt 18 55 90.

Led. i 63:e tax.-distr............... 44

Langlet, Alexander (A 1 e x), Konstnär,

1. 70; Sten Stureg. 10 (V). Rt 16 50 49.

ORev.-suppl. 1. slöjd1öreningen ...... 227

Larson, Larsson.

Larson, Johan A (1 ol 1, Distriktsvice-

värd, 1. 02; Uddeholmsg. 91) (Ö).

Rt 25 71 70.

Nämndeman .................... 17

OSuppl. i 7:e 1attigvårdsdistr. ........ 255

Led. i styr. 1. J. J. Dicksons sti1t. . . . . 461

Led. styr. 1. J . Lindströms sti1t. . . .. 464

Larsson, Custa1 Algot, Verkstads-

arbetare, 1. 97; Säve Strandg. 5 (K).

Rt 19 49 64.

Led. i 8:e pcns.-distr. ............ 299

Revisor 1. J. Lindströms sti1t....... 464

Larsson, Anna-Lisa, Fru, 1. 21;

Nordhemsg. 50 (0 F).

Led. i styr. 1. botaniska trädgården. . 244

Larson, A 5 t r 1 d Margareta, Fröken,

1. 15; Nordenskiöldsg. 4 (A).

Rt 14 40 12.

Revisor 1. Nolleroths m. 11. don. . . . . 447

Larsson, 13 r o r Arvid, Folkskollärare,

&. 09; Hönö. R: 184.

QRev.-suppl. 1. Styrsö kustsanatorium 426

Larsson, B 1 o r lsak, Overkonstapel,

1. 93: Härlandav. 5 (G). Rt 25 1361.

OLed. i skolnämnd ................ 198

Larsson, Johan Daniel (D a n), Bygg-

nadssnickare, 1. 91; Fiällg. 3 (0 F).

Rt 12 81 36.

Suppl. i 60:e tax.-distr.............

Huvudman i fastighetsäg. sparbank. . 347  

Larsson, E i n a r Walentin, F. M.. Lä-

roverksadiunkt, 1. 91; CarlanderSpl. 1

(J). Rt 163217. _

OLed. i lokalstyr. 1. Östra realskolan. . 363

Larsson, Elin Charlotta, Fru, 1. 00;

Århusg. 15 (L)- Rt 22 1618.

Rev.-suppl. 1. Kullens barnhem ..... 396

Rev.-suppl. 1. Lagermanska barnh.. . 399

v. Ord1. i styr. 1. Osbeckska 1onden . . 446

Larsson, E r i k Moritz, Metallarbetare,

1. 95; Dalgången 5 (L).

Led. i ber. 1. segelsportens 1rämiande 320

Larsson, E r 1 c Vilhelm,_ Smedmästare,

1. 07; N. Cubberog. 18(0). Rt 15991 1.

Suppl. i arbetarskydds- o. samarit1ör. 336

Larson, G u n n a r Levin, Handlande,

1.01; C:a vägen4 (V F). Rt 2911 23.

Led. i 44:e tax.-distr............... 39

Led. i ber. 1. avk. av kom.-utsk. . . . . 49

Revisor 1. spårvägsstyrelsen ........ 133

OLecl. i skolnämnd ................ 202

Suppl. i 6:e pens.-distr. .......... 298

Larson, Olof G u n n a r, Direktör, 1. 92;

Eckrag. 13 (V F). Rt 29 1803.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Larsson, G u n n a r Val11'id, Metallar-

betare, 1. 02; Moräng. 12 (C).

Rt 15 92 47.

Juryman i tryck1rihetsmål .......... 14

Nämndeman .................... 17

Led. i 51:a tex.-distr............... 41

Revisor 1. arbetslöshetsnämnden . . . . 301

Larsson, G u s t a 1 Adrian Wisser,

Förste kontorist, 1. 01; Risåsg. 21—23

(H). Rt 11 37 65.

Revisor 1. konserthuset ............ 377

Led. i styr. 1. Lingförbundet ...... 383

Larsson, C 11 s t a 1 Ludvig, Spårvägs-

man, 1. 00; Sparvg. 5 (C).

Rev.-suppl. 1. Örgr. barnavårdssällsk. 410

Larsson, Nils C 11 s t a v Malte, Redak-

tör 1. 98; Fiällg. 3, uppg. F. (0 F).

Rt 14 26 27.

Suppl. i styr. 1. prakt. mellanskolorna 207

Larsson, H el g e Al1red Waldemar,

Kontorsskrivare, 1. 98; Århusg. 15 (L).

Rt 22 16 18.

Led. i 5:e tax.-distr. a ............ 27

Suppl. i ber. 1. avk. av kom.-utsk. . . . . 48

*Ersättare i boställsnämnd .......... 478

*Kyrko1ullmäktig .................. 486

*Revisor 1. kyrkonämnden m.m..... 488

Larsson, Karl Gustav H e n r y, Snic-

kare, 1. 02; Grebbestad. '

oSuppl. i länsarbetsnämnden ........ 331
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Larsson, Arvid H ild1 ng Emanuel,

Lok1örare, 1.94; Ärenprisg.35(C).

Rt 25 31 88.

Led. i 15:e tax.-distr............... 30

Ord1. iber. 1. avk. av kom.-utsk.. . 47

Larsson, ln g rid Margareta. F. M.

Rektor, 1. 92; Oscarsg. 9 (M).

Rt 146422.

QLecl. istyr. 1. sjuksköterskeskolam. . 164

oSekr. i styr. 1. Maizs komm. 1licks'k. 2102

Led. iber. 1. nybyggn. t. Maj:'s1licksk. 318

Larsson, John Harald Valdemar,

Konduktör, 1. 95; Odinsg. 24 (K).

Rt 159675.

Nämndeman .................... 17

Larsson, J 0 h n Conrad, Kassör, 1. 88;

Lemansg. 6 (J). Rt. 1820 67.

Ord1 i bostads1örmedlingen ........ 308

Larsson, Karl Jose1, Upplåördsman,

91;Kommendörsg. 38 (C J).

oLed. i siö1artsdelegationen ........ 331

Larsson, K a rl August, Reparatör,

1. 92; Bäckeg. 32 B (M). Rt 12 57 68.

Led. i 37:e tax.-distr. a .......... 36

Ord1. i ber. 1. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

Led. i 4:e pens.-distr. ............ 298

Larsson, K a r 1-E r i k, Ciutare, 1. 12;

Krabbeliden 39 (L).

Nämndeman .................... 17

*Kyrko1ullmäktig .................. 486

Larsson, Carl Johan, Butiksbiträde,

1. 96; Calateag. 12 (C J).

Led. i handels- o. siö1artsnämnden . . 108

Rev.-suppl. 1. Gbgs museum ...... 238

Larsson, K a rl Ludvig, Hemmansägare,

1. 93; Röd Backa, Hisingsbacka (B).

Rt 22 37 47.

*Led. i Backa kyrkoråd ...... ' ...... 510

Larsson, K e r s t i n Elvira, Fru, 1. 21;

0l..:ångedragsv. 157 (V F).

oLed.i S. 0. V. Fr. ungdomsråd. .279

Larsson, Nils C 0 n r a d, Köppman,

1. 88; Talattag. 11 (V F). Rt 29 19 11.

Nämndeman .................... 17

Larsson, L e n n a rt lngemar, Kom-

munalarbetare, 1.06; 0101 Stråleg. 9

(C J). Rt 12 88 39.

Nämndeman ..................... 17

Led. i 55:e tax.-distr............... 42

QSuppl. i 5:e 1attigvårdsdistr. ...... 254

Rev.-suppl. 1. bostads1. Gbg upa . . . . 467

Rev.-suppl. 1. Göteborgshem ...... 468

*Led. i C. J:s kyrkoråd ............ 499

Larsson, L1 l l y, Textilarbeterska, 1.08;

Jonsere.

OLed. 1 länsarbetsnämnden ........ 33l  

Larsson, M & rti n Einar, Kommunal-

arbetare, 1. 91; Heliotropv. 17 (Ö).

Rt 26 1503.

0rd1.'1 ber. 1. avk. av kom.-utsk. . . . . 46

Revisor 1. Haralds minne . ........ 422

Larsson, M e li Charlotta, Sjukvårds-

biträde, 1. 03; Råstensg. 33 (C).

Rev.-suppl. 1. Emanuelsk:'s studiec.. .371

Rev. -suppl. 1. barnh. Solstrand ..... 397

Larsson, Mä r t a Linnéa, C. H., Assis-

tent h. hemhjälpsnämnden, 1. 13;

Klareborgsg. 38 (C J). Rt 149235.

Led. i 26:e tax.-distr............... 33

Suppl. i ber. 1. avk. av kom.-utsk. .. 48

Revisor 1. barnh. Solstrand ........ 397

Larsson, N1 ls Wilhelm, Avdelnings-

che1,1. 17; Kransen 4 C G.

Revi'sor1. styr. 1. samlingslokaler.. .248

Revisor1. H. Barks minne .......... 449

Larson, 0 s e a r Edvin. Målare, 1. 91;

Tallstigen 11 (V F). Rt 291977.

Nämndeman

*Kyrkofullmäktig i V. F.

Larsson, Otto Agaton, Tulluppsy-

ningsman, 1. 98; Sågg. 6(C J).

Rt 14 82 89.

Ord1. i ber. 1. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

Rev.-suppl. 1. civil1örsvarsnämnden 309

Larsson, Petra Birgitta, Fru. 1. 90;

3:e Långg. 41 (0 F). Rt 127522.

Suppl. i 3:e pens.-distr. .......... 297

Larsson, Astolf R a g n a r Adol1, Kul-

lagerarbetare, 1. 09; Snörmakareg. 4

(G). Rt 260615.

Stads1ullmäktig .................. 73

Suppl. i arbetslöshetsnämnden ...... 301

Suppl. ivalkommittén ............ 315

Led. 1 pilsnerdricksberedningen.. .316

Led. igatuberedn 1. ytterområdenan 318

Led. iber. 1. barnteaterverksamhetu 321

OLed. i styr. 1. Österlyckans barnträdg. 415

Larsson, S'1 g 11 e Beatrice, Fru, 1.96;

oBirger Jarlsg. 18 (C J). R1 14 75 72.

oLed.1 skolnämnd ................ 201

Suppl. i 5.'e pens.-distr. .......... 298

Suppl. istyr. 1. Styrsö kustsanatorium 425

Led. i gem. nämnden 1. Stretered. 453

Larsson, S'1 x t e n Herman Valdemar,

Fastighetsskötare, 1. 99; Östanvindsg.

51) (L). Rt 224511.

Suppl. i gas- o. elverken .......... 122

Larsson, S u n e Custa1 Adol1, Slipare,

1. 13; Högsbo 19 (VF). Rt 127008.

Rev.-suppl. 1. Älvsborgs andelstvätt 474

Larsson, 5 v e n Gustav, Vaktmästare,

1. 17; Landalag. 36 (J). Rt 11 0449.

Suppl. 1 hälsovårdsnämnden ....... 144
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Larsson, S v e n Vilhelm, Kommunal-

arbetare, 1. 08; Flagg. 4 (O F).

Rt 14 22 97.

Revisor 1. fattigvårdsstyrelsen ...... 25l

Larsson, T 11 u r e Gotthard, Mät-

ningsman, 1. 02; N. Liden 20 (D).

Rt 11 72 88.

Nämndeman .................... 17

Revisor 1. Carlanderska sjukh....... 422

Larsson, Conrad V a 1 d e m a r, Ciu-

tare, 1. 00; Siömansg. 4 (O F).

Nämndeman .................... 17

Leandersson, John 1 W a r, Kamrerare,

1.90; Uvra Husarg.

Rt 11 54 90.

Över1örmyndare .................. 20

Stads1ullmäktig .................. 72

Led. i stadskollegiet .............. 77

v. 0rd1. isiukhusdir. m. m. . . . . 153, 154

Led. i ber. 1. centr. av kom.—1örvaltn. 317

Led. i ber. 1. kvinnl. polispersonal. 322

oOrd1. iber. 1. kom. biograiverksamhet 322

Z'V Ordf. istyr. 1. Styrsö kustsanatorium 425

0V. 0rd1.1 styr. 1. Gbgs bostads1öretag 469

Leffler, B ro r August,. Avdelnings-

che1, 1. 17; Storängsg. 32 (A).

Rt 11 70 79.

OOrd1. i 52:a tax.-distr. ............ 41

Leffler, C ö r a 11, J. K., Advokat, 1. 17;

Lagerbringsg. 5 (J). Rt 18 89 34.

Suppl. i 56:e tex.-distr............. 42

Kassa1. istyr. 1. Hansonso. Barks don. 446

Leffler, H a k 0 11, F. K. Civilingeniör.

187; Uveråsg. 3 (O'). Rt 162751.

Suppl. istyr. 1. 0. o C. Wiiks1ond. 389

Kassa1. istyr. 1. Carlanderska siukh. 421

Lcd. ihyres1. 1. pauvres honteux.. .461

Leffler, H a n s Gunnar, J. K., Notarie

h. rådhusrätten, 1. 16; Långed'sg. 4(Ö).

Rt 25 11 20.

Ord1. i 10:e tax.-distr. b .......... 29

Leffler, Elisabet (Lisa), Civilingåg-

161, 1. 11; Lorensbergsg. 12

Rt 182873.

Stadsfullmäktig .................. 72

Suppl. istyr. 1. Rudebecks 1lickskola 215

Suppl. iarbetslöshetsnämnden ...... 301

Lennqvist, Viola (Vi vi) Astrid Mar-

gareta, Barnsköterska, 1. 14; Jakobs-

dalsg. 21 (Ö)

Revisor 1. skollovskolonierna ...... 416

Lennvall, Clara So1ia, Fru, 1. 06

Brushaneg. 8C ('0'). Rt 163263.

Supp1.i9:e.pens -clistr.............

Rev.-suppl. 1. Vasa barnhem ...... 408

Reviscr 1. Mors vilas barnkoloni . . .419  

Leonardsson, Bror E rik Leonard,

Ritare, 1. 15; Harald Stakeg. 5 A (C).

Rt 15 68 50.

oKassa1. i Lödöse ungdomsråd ...... 278

Lernvall, Karl-Erik Holger, Kam-

marskrivare, 1. 12; Fyradalersg. 21 (A)

Rt 13 98 89.

Nämndeman .................... 17

Suppl. i 24:'e tax. -distr. .......... 33

Rev.-suppl.1.bostadslörmedlingen. 308

Lesslie, Hildur Annie 13 e & t r 1 c e,

Fru, 1. 90; V. Rydbergsg. 14 (J).

Rt 16 19 55.

Suppl. istyr. 1. prakt. mellanskolorna 207

v. Ord1. istyr. 1. Platins1ond ........ 444

Levén, G u n n a r Edvard, Kommi-

nister, 1. 01; Köpmansg. 16 (K).

Rt 11 33 61.

Suppl. ibarnavårdsnämnden ....... 264

Led. i styr. 1. natthärbärgena ...... 286

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 493

Lewerth, Carl C u n n a r. J. K., Ad-

vokat, 1. 92; Sten Stureg. 16 (V).

Rt 18 13 97.

Suppl. 12:e tax.-distr. ............ 26

Levin, 0 s c ar, Föreståndare 1. stadens

hövåg, 1. 77; Ankarg. 18 (C J)

Rt 14 48 06.

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 489

Levin, R u n e Torild, Lagerche1, 1. 17;

Kungsladugårdsg. 1063 (C J).

Rt 14 82 84.

OLed. i Majs ungdomsråd .......... 277

Levinson, J 0 h 11 Torsten, Kassör,

1. 97; Körsbärsg. 4 (L). Rt 22 11 42.

Nämn eman

Rev.-suppl. 1. hälsovårdsnämnden. .144

d.'1 styr. 1. l.o K.Marks sti1t. . 458

Levisson, Astri,F'if'u, 1. 85; Engel-

brektsg. 26 (V). Rt 16 80 73.

Suppl. istyr. 1. prakt. mellanskolorna 207

Lidberg, Karl Pontus Sven, J. K.

Länsassessor, 1. 01, Lunnatorpsg. 15

(O). Rt 15 7817.

OOrd1. i l:a tax. -distr. ............ 25

oRevisori. samskolan .............. 365

ORevisor 1. lotteriöverskott .......... 375

Lidén, Lidhén.

Lidén, Al be rt E1raim, Förste kon-

torsskrivare, 1. 96; Utåkersg. 3 A (G).

Rt 25 36 34.

Revisor 1. yrkesskolorna ........... 225

Lidén, K a rl Gusta1, Byråche1, 1. 90;

O_l'Jrakenbergsg. 32 ('Ö). Rt 168716.

OLed. 1 kursnämnd ................ 30

Led. iber. 1. nya natthärbärgen .. 320

Suppl. istyr. 1. de lungsj. centrallö'r. 425

 
 



 

 

Alfabetisk 1örteckning över kommunala 1örtroendemän m. 11. 569

 

Lidhén, K e r s t i n, Kontorist,

1. 17; Karl Custafsg. 29 (V).

Rt 11 22 94.

OLed. i D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 276

Lidén, Karl Albin O 1 o 1, Köpman,

. 09; Kaponnierg. 11 (H).

Suppl. i 13:e tax.-distr............. 30

Lidhén, T a g e Carl 0101, Assistent 1'1.

1attigv., 1. 06; Karl Gusta1sg. 29 (V).

Rt 11 22 94.

Led. i 18:e tax.-distr. .............. 31

Lidström, S i x t e n Vilhelm, Kran-

maskinist, 1. 06; Frölundag. 120A (A).

Rt 13 77 84.

Nämndeman

Lignell, Martin Emanuel, lngeniör,

1. 93; Landsvägsg. 6(l'l). R1; 13 4039.

Revisor 1. gatu- o. väglörvaltningen 11 l

Lihnell, B 1 i t t a Sofia, Handelsbiträde,

' Fru, 1. 12; Carl Larssonsg. 3 B (0).

Rt 16 73 00.

Nämndeman .................... 18

Led. i styr. 1. prakt. mellanskolorna. . 207

Lilie, Ei n a r Teodor, F. D., Rektor.

1. 90; S:t Sigfridsg. 50 (Ö).

Rt 16 07 15. .

QSekr. i styr. 1. komm. mellanskolan. . 209

Liliedahl, A 11 el Leopold Julius.

Apotekare, 1. 75; Kolonig. 27 (J).

Rt 18 80 44.

*Led. i Johannebergs kyrkoråd ...... 503

Liljekvist, se Lilliequist.

Lil'eroth, Sven Harald, Kammar-

s rivare, 1. 94; Fyrverkareg. 11 (J).

Rt 18 83 9.7

Led. i 28:'e tax.-distr............... 34

Liljeström, F. ri k Hjalmar, Inspektör,

1. 98; Älvsborgsg. 54 A (C J).

Rt 14 50 21.

Suppl. i 52.a tax.-distr............. 41

Liljhagen, Anna Martha 13 e a t r i c e.

..K., Fru,.1 12; Kungshöidsg. 1 (D).

Rt 13 36 26.

Rev.-suppl. 1. 1olkskolestyrelsen . . . . 194

Lilliehöök, B e r t i l Malcolm Fredrik-

son, Godsägare, 1. 91; Långås. Rt 25.

OErsättare i stiftsnämnden .......... 478

Lilliehöök, N il s, lnspektor, 1. 07;

Resedag. 27 (C). Rt 25 29 83.

Suppl. i 8:e pens-distr. .......... 299

Lilliequist, Joel R i c 11 a 1 d Emanuel,

Konduktör, 1. 08; Bang. 36 (M).

Led. i 20:e tax.-distr............... 32

Fru,

 

 

Lind, Lindh.

Lind, AxelSig1rid, Verkmästare, 1 91;

Liridebo, Käringberget (V F).

Rt 292423.

Led. i 6:e pens.-dist1'. . .......... 298

Revisor 1. V. Frölunda barnkol.. 418

Lind, E1 n a rAlexius, Syssloman, 1. 98;

Svenslyckcg. 20 (Ö). Rt 193655.

Stads1ullmäktig .................. 72

Ord1. i1attigv.-styr. 250.251, 2532, 256, 265

Ord1.1 8.e pens.-distr............. 299

Ord1. i1amiliebidragsnämnden ...... 308

Ord1. 1 praktikantlöneberedningen..319

Lind, Gerda Linnéa, Fru, .

Älghagsg. 3 (M). Rt 12 9043.

Suppl. istyr. 1. bostads1örmedlingen. 308

Revisor 1. tiänarinnehemmet ...... 462

Lind, C r e t & Adelaide Maria. Fru,

1. 92; Orangerig. 30 (Ö). Rt 18 13 12.

Led. i1attigvårdsstyr. rn. m. . .250, 256

Led. 1 ber. 1. vårdhem ............ 320

Led. i styr. 1. pauvres honteux . . . . 461

Led. i styr. 1. tiänarinnehemmet . . 462

Lind, G u n n a 1 0101, M. l..., Prakt.

läkare, 1. 85; Aschebergsg. 13 (V).

Rt 13 42 32.

0v. Ord1. i deleg. 1. barnavårdscentr. 272

Lindh, Erik 1 v a r, Metallarbetare, 1. 02;

Jordhytteg. 14A (C J).

Nämndeman .................... 18

oLed. i lönenämnden .............. 106

*Kyrkofullmäktig .................. 485

Lind, Ca rl Emil, Uverskötare, 1. 96;

Källehöidsg. 10, Lillhagen (B).

Rt 22 53 49.

*Kyrko1ullmäktig1 Backa .......... 510

*Rev.-suppl. 1. Backa gemens. kyrkoråd 511

Lind, Pär» östa,Kontorist,1.18;

Uckerög. 1 C (C J). Rt 148011.

Suppl. 1 5:'e pens.-distr. .......... 298

Lindh, Axel Roland, Rörläggare. 1. 09;

Stilla gatan 6 (C J). Rt 12 41 49.

ämndeman .................... 18

Led. i 42:a tax.-distr. b .......... 38

Suppl. i spårvägsstyrelsen ........ 133

Lindahl, Carin lngeborg, Folkskol-

_lärarinna, 1. 05; Krokebacksg. 3,

(V F) Rt 29 01 25.

Suppl.1 6.e pens. -distr............. 298

evisor 1.1ören.dövst. i 4.'e distr.. 452

Lindahl, T 0 m Robert Hjalmar, Inten-

dent, 1. 20, Bångeiordsg. 5 (U).

Rt 16 11 80

Led. i ber. 1. barnteaterverksamhet. . 321

Lindau, Frans H 1 1 m e r lsidor, Förste

ostilion, 1. 85: Ståthållareg. 15 (C J).

t 14 05 71 .

Led. i 3l:a tam.-distr. ............ 35

c*Led. i skolnämnd ................ 200
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Lindberg, Erik Lennart A 1 l a n, Tull-

uppsyningsman, f. 03; Fräntorpsg.

68 (Ö). Rt 260997.

Suppl. i 2:a tax.-distr.............. 26

Rev.-suppl. f. rättshiälpsanstalten . . 288

Lindber , B e n g t Jacob, M. D., Do-

cent, verläkare, f. 04; Viktoriag. 15 B

(V). Rt 117151.

Led. i folkskolestyrelsen m. m. 194, 195

Lindberg, Per Folke, ]. K.. Läns-

assessor, f. 11; Slottsskogsg. 10713

(CJ). Rt 121757.

OOrdf. i 3:e tax.-distr............... 26

Lindberg, Karl G e o r g, 1.K., Advo-

kat, f. 97; Eklandag. 4 (j). Rt 16 13 23.

Ersättare f. överförmyndare ........ 20

Lindberg, Per Jakob l'l e 1 m e r, Kon-

torsclief, f. 80; Torild Wulffsg. 39 (A).

Rt 13 90 42.

Led. i 2:a tax.-distr............... 26

Led. i poliskollegiet .............. 63

Lindberg, H u go Fridtiuf, Folkskol-

lärare, f. 01; Kusttorget 5 (C 1).

Rt 14 46 73.

OOrdf. i S. 0.V. Fr. un domsr. m.m. 276, 279

Suppl. i styr. f. Noilerotlis den.. . .. 447

" evisor f. V. Fzs kyrkokassa ...... 509

Lindberg, _] o 11 n Edvin, f. d. Stations-

karl. f. 82; Hallandsg. 4 (J). Rt 1893 12.

Led. i 30:e tant.-distr. ............ 34

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 49

Lindberg, K u r t Yngve, ingenjör.

f. 15; Gamla Lundbyg. 1 (L).

Rt 22 28 06.

Suppl. i 9:e tax-distr. ............ 28

Revisor f. konserthuset ............ 377

Revisor f. ]. _). Dicksons m. fl. den.. . 430

Lindberg, U n o Osvald Robert, För-

man, f. 04; Rambergsv. 23 A (L).

Rt 22 70 08.

Led. i 10:e tant.-distr. a ............ 29

Rev.-sup 1. f. turisttrafikföreii. . . . . 345

Lindberg- ansson, 1 n g ri d, Skol-

kökslärarinna, Fru, f. 18; Delsjöv. 21

(O). Rt 1812 80.

Revisor f. Cöteborgshemmen ....... 468

Lindblad, E r n s t Aron Werner. Sten-

arbetare, f. 77; Friggag. 5 (K).

Rt 15 30 16.

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 492

Lindblad, C u n n a r, F. M., Semina—

rielärare, f. 04; Slottsskogsg. 87 (C _1).

Rt 14 55 11.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i folkskolestyr. m. m..... 1942. 201

Lindblad, R u t Lovisa Maria, Fru. f. 03;

Slottsskogsg. 87 (C ]) Rt 14 55 1 1.

Nämndeman ....................  

Lindblom, ] o 1) n Mauritz, Tecknare,

f. 96; Mittgången 13, Utby (G).

Rt 26 12 95.

Nämndeman

Lindblom, M e t t e Margarete, Fru,

f. 23; Svärdieiareg. 1 1 (G). Rt 2621 58.

Suppl. i 50:e tax.-distr............. 41

Led. i lokalstyr. f. flickläroverket. . . . 362

Revisor f. Utbynäs bamträdgård . . . . 412

Lindblom, T li o r (1 Reinhold, Teck-

nare, f. 20; Svärdfeiareg. 11 (G).

Rt 26 21 58.

Led. i styr. f. komm. mellanskolan . . 209

Led. i gymnasieberedningcn ...... 318

Linde, Hanna L i n n e a Margareta,

Fru, f. 13; Skårsg. 47 (Ö). Rt 16 42 77.

Nämndeman

Linderoth, Gustaf Alfred (Fred),

Folkskollärare, (. 01; Linnég. 32 (H).

Rt 14 52 63.

Led. i 23:e tam.-distr. ............ 32

Suppl. i lokalstyr. f. Maizs läroverk. . 361

Linderoth-Olson, Martha Elisabeth

(Lis a), Fru. ?. 99; Humlegårdsg. 3,

(0). Rt 16 53 08.

Nämndeman .................... 18

Led. i styr. f. slöidförenin'gens skola 227

Led. i styr. f. pensionärshemmen . . 291

Led. i familiebidragsnämnden ...... 306

Led. i ber. f. likalönsprincip ...... 322

Linderås, Elof Arnold V i 1 g 0 t, Assu-

ranstiänsteman, f. 06; Klintens v. 4,

(C)). Rt 141260.

*Revisor f. kyrkonämnden m. m.. . .. 488

*Led. i C. J:s kyrkoråd ............ 499

Lindfeldt, E r i (: Allan Valfrid, Maga-

sinsarbetare, f. 05; Ö. Arödsg. 37 (B).

Rt 22 13 06. '

*Kyrkofullmäktig i Backa ........ 510

Lindfeldt, Karl G 6 s t &, Kontorsskri-

vare, f. 08; O. Arödsg. 32 (B).

Rt 22 05 95.

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden. . 144

Rev.—suppl. f. sjukhusdirektionen .. 154

Rev.-suppl. f. handelsinstitutet ..... 355

Rev.-suppl. f. sällsk. Länkarna ...... 370

Revisor f. fören. Länken ........... 370

v. Ordf. i styr. f. Backa andelstvätt. . 474

Lindgren, johan Malkus A r t u r, Me-

tallarbetare, f. 03; B. Jarlsg. 16 (C ]).

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

ÖLed. i skolnämnd ................ 201

Lindgren, Josef E 1 i a s, Bankdirektör,

f. 94; E. Dahlbergsg. 17 (V).

Rt 11 8728.

Revisor f. renhållningsstyrelsen ..... 137
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Lindgren, lda Margareta (C r e t a).

Folkskollärarinna f. 94; Kusttorget6,

(C J). Rt 12 59 28.

Nämndeman .................... 18

Led. i familjebidragsnämnden ...... 306

Lindqvist, Lindquist.

Linquist, A x el Martin, F. D., Pm-

fessor, f. 82; Molinsg. 5 (V).

Rt 13 13 17.

OLed. i terminsavgiftsnämnd ........ 211

Linquist, Ei a n Ruben Bernhard,

Elektriker, f. 17; Ättehögsg. 113 (C:).

Rt 25 61 58.

Suppl. i 65:e tax.-distr............. 45

Lindqvist, K a rlJohan, Mätningsman.

f. 00; Perukmakareg. ).

Suppl. i 58:e tax.-distr............. 43

Led. i ber. f. avk. av kom. -utsk. . . . . 47

Rev.-suppl. f. Osbeckska fonden.. .446

Revisor f. Cederskogs don. ........ 448

Rev.-suppl. f. tiänarinnehemmet .. . . 462

Lindqvist, 0 t t o Herman Germund,

Ombudsman, f. 85; Lahoratorieg. 14

o(O). Rt 16 70 52.

Suppl. i länsprövningsnämnden . . . . 46

Lindquist, S t e n Nils Gustaf, _1.K .,

Rådman, f. 98; Sten Stureg. 10 (V).

Rt 16 39 17.

G.Suppl i länsprövningsnämnden .. . . 46

Lindqvist, Johan T 0 r s t e n, M. D.,

Prakt. läkare, f. 06; Norderiskiöldsg

21 A (OF). Rt 147341.

Suppl. i nykterhetsnämnden ...... 285

Lindner', Torsten M a r t i n, Direktör,

f. 91; Askimsg. 7 (A). Rt 11 6596.

*Suppl. i Christinm kyrkoråd ........ 493

*Led. i Kristine gemens. nämnd.. . . 493

Lindqvist, 15 r 1 c Sigurd, tf. Upphörds-

inspektör, f 95; Daltorpsg. 29 (O).

Rt 16 35 17.

OKronoombud] 50:e tax. -distr.

Lindskog, Karl S v e r r e, Metallar-

betare, f. 16; Bang. 56 (M).

Revisor f. lokalför. i Majorna ...... 248

Revisor f. pauvres honteux ........ 461

Lindstedt, John E ri k, Rektor, f. 96;

Borås

G.Suppl istyr f. Änggårdensyrkesskola 428

Lindstrand, Carl Gustaf J oh a n n e s,

Mantalsassistent, f. 08; Mintensg. 3 A

(O). Rt 19 08 89.

QKronoombudi 8:'e tax. -distr.

Lindström, E r i k Richard Harry,

Kakelsättare, f. 98; Scheelcg. 9 (O).

Led. i 40:e tax. »distr. ............

Lindström, E r :kYngve, Ombudsman,

f 97 S. Vägen 7(D). Rt 114241.

Suppl. ilokalstyr. f. Ö. realskolan. .363  

Lindström, N & n n y Angelika, Bank-

kassörska, f. 80; Aschebergsg. 34 (V).

Rt 11 25 24.

Led. i Mais kommunala flickskola. . 210

v. Ordf. i styr. f. Gbgs sjukhem . . . . 420

Lindström, Karl Alfred Ric k a rd.

Redaktör, f. 94; Stockholm.

Led. av riksdagens l:a kammare .. 67

Lindålv, Elof Alexius, Överlärare,

f. 87; Fyradalersg. 38 (A). Rt 118936.

Led. iber. f. fritidsverksamhct. .323

c>Led. ikomm. f. musikskolan ...... 368

Linell, se Libnell.

Ling, C & rl Johan, f. d. Kriminalkom-

missarie, f. 83; O. Husarg. 23 A (A).

Rt 13 84 90.

Suppl. i 19:e tax.-distr. ............ 31

Suppl. i styr. f. änke- o. pupillkassan 335

Linnér, C u s t 3 f Harald Alfred,

Skyddsinspektör, f. 90; Linden 1,

Lindholmsv. (L). Rt 22 25 13.

C.Led i länsarbetsnämnden .......... 331

Linnerborg, Gustaf Edvin, Hög-

båtsman, f. 00; Ryttare-g. 213 (G).

Rt 190854.

Nämndeman .................... 18

Revisor f. 1. 0. K. Marks stiftelse .. 458

Linnäs, A r v id Georg, Postdirektör,

f. 89; Finnveden, Partille. Rt 44 04 20.

OOrdf. i 20:e tax.-distr. ............ 31

Linton, Ernst M a g 11 U 3, Metallarbe—

tare, f. 07; Kaggeledsg. 33 B (C).

Rt 22 55 18.

Suppl. i 17:e tax.-distr. .......... 31

Led. i her. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

Linton, Mårten S t a f f a n Magnus,

Civilekonom, f. 16; Cibraltarg. 12 (V).

Rt 16 86 05.

Suppl. i 47:e tex.-distr............. 40

Litmarlt, Frank E v e r t, Landskonto-

rist, f. 13; Redhergsv, 13 B (0).

Rt 19 34 65.

oRevisor f. rättshjälpsanstalten ...... 287

Lizell, E r n s t Vilhelm, Tillsynslärare,

f. 94; Torild Wulffsg. 23 (A).

Rt 11 5721.

Suppl. i civilförsvarsnämnden ...... 309

Ljungberg, Gustav K u r t, Folkskollä-

rare, f. 10; Redbergsv. 9A (O).

Rt 15 82 55.

OLed. i komm. f. folkkonsertcr ...... 367

QLed. i komm. f. musikskolan ...... 368

Ljungblom, Johan 0 s k & r, Målare-

mästare, f. 89; Västerg. 11 A (A).

Rt 13 20 88.

oLed. i lokalstyr. f. Östra realskolan. . 363
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Ljungkvist, Ljungqvist.

Liunglrvist, Bror Arne G i l l i s, Assis-

tent, f. 10; Qvidingsg. 6 (G).

Rt 25 14 46.

c>Ordf. i R. 0. Kållt. ungdomsråd. . . . 278

Ljungqvist, Sam R 0 l a n (1 Ernst

Vilhelm, Köpman, f. 21; Västanvindsg.

12 B (L). Rt 22 77 88.

Suppl. i 17:e tant.-distr. .......... 31

Ljungström, S i x t e n Virgilius, järn-

vägskonduktör, f. 98; Eklandag. 45-47

(1). Rt 1630 20.

Rev.-suppl. f. arbetslöshetsnämnden 302

Lorentsson, Lorentzon.

Lorentsson, Gunnar Vilhelm, Skol-

vaktmästare, f. 92; Kyrkbyskolan,

Prästv. (L). Rt 223416.

Led. i 11:e tex.-distr. ............ 29

Led. i bcr. f. avk. av kom.-utsk. . . 48

Ordf. o. kassaf. i styr. f. Keillers park 243

Led. ifattigv.-styr. m.m. .. 250,253, 255

Led. i ber. i. nya natthärbärgen . . . . 320

oLed. i styr. f. Göteborgshem ........ 468

Lorentzon, Karl V al t e r, Kommunal—

arbetare, f. 06; Högsbo torp 86 (VF).

Suppl. i 60:e tax-distr. .......... 43

Lovén, H a r r y Theodor, Förste man-

talsassistent, f. 03; Danska vägen 30

(Ö). Rt 168550.

oKronoombud i 5:e tax-distr. a . . . . 27

Lund, Lundh.

Lund, A r t h u r William, Skomakare-

mästare, f. 01; Karl Gustafsg. 91 (J).

Rt 11 96 54.

Suppl. i 66:e tax-distr. .......... 45

Led. i styr. f. Bissmarcks don....... 438

Led. i styr. f. Söderbargska stift.. . . . 441

Suppl. i styr. f. Wahlqvist-Andahls st. 460

Lundh, G u n n a r Einar. Murare, f. 02;

O. Maiorsg. 3 (O F). Rt 12 59 89.

Suppl. i 3:e pens.-distr. ............ 297

Lundh, ingrid Hanna Alina, Fru,

f. 86; Oscarsg. 9 (M). Rt 1423 17.

Suppl. i hälsovårdsnämnden ........ l44

Lundh, Signe M a r g a r e t a, Fru,

f. 09; E.. Dahlbergsg. 30 (V).

Led. i ber. f. kvinnl. polispersonal .. 322

Lundh, Lars Å k e, Redaktör, f. 09;

Anggårdsg. 34 (A). Rt. 11 22 10.

ämndeman ....................

Suppl. i renhållningsstyrelsen ...... 137

Led. i styr. f. Renströmska badanst. 189

Lundberg, A 1 i e e Natalia. Fru, f. 98;

Haraldsg. 3 (A). Rt 13 3942.

Suppl. i 4:e pens.—distr............. 298  

Lundberg, Hans Viktor E b b e, Bank-

direktör, f. 91; Påskbergsg. 8 (U).

Rt 16 41 43.

Suppl. i styr. f. E. Magnus. minne 463

Lundber , Elin G u n v 0 r, Fröken,

f. 22; lfvitfeldtsg. 7 (D). Rt 11 48 66.

Rev.-suppl. f. 0. F:s småbarnsskola. . 412

Lundberg, K e r s t i n Mathilda, Frö-

ken, f. 04; Bög. 3 (Ö). Rt 1604 19.

*Suppl. i Örgryte kyrkoråd ........ 506

Lundblad, Carl 0 l 0 f, Korrespondent,

f. 84; Kjellbergsg. 4 (_l). Rt 16 11 51.

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd. . . . 503

Lundeby, E 1) h a lngeborg, Folkskol-

lärarinna, f. 88; 3 Långg. 29 (0 F).

Rt 12 04 33.

oKassaf. i Biurslätts ungdomsråd 276, 278

Lundeby, S v e a Gabriella, Musikdi-

rektör, f. 91; 3 Långg. 29 (0 F).

Rt 12 04 33.

Kassaf. i styr. f. G. Malmgrens fond. . 450

Lundegard, Elfrida Kristina (K e r s-

t i n), Fru, f. 90; Alpklyftan, l—ler-

kulesg. (L). Rt 22 1598.

Nämndeman .................... 18

Lundell, N i l 5 Gustav, Butiksförestån—

. dare, f. 96; Krokeg. 3 (M). Rt 12 60 50.

Suppl. i styr. f. prakt. mellanskolorna 207

Revisor f. nykterhetsf. centr.-förs.. . 369

Lundén, E r l a n d Vilgot, La erbi-

träde, f. 18; Golvläggareg. 4 (Ö).

Rt 16 64 92.

Revisor f. E. Dicksons stiftelse ...... 459

Lundén, Adolf lv & r Werner, f. d. Råd-

man, f. 79; Kristinelundsg. 5 (V).

Rt 18 42 52.

oRev.-suppl. f. arbetslöshetsnämnden 302

Lundgren, B r o r Algot, Verkstadsar-

betare, f. 08; Urmakareg. 19 (G).

Rt 26 25 70.

Nämndeman .................... l8

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 47

Suppl. i renhållningsstyrelsen ...... 137

Suppl. i sjukhusdirektionen ........ 153

Lundgren, Vilhelm B ru n 0, T. L.,

Folkskolinspektör, f. 85; Lundehagsg.

10 (O). Rt 192945.

OOrdf. i styr. f. skolköksseminariet. . . . 220

Led. i styr. f. ålderdomshemmet . . 289

c>Led. i komm. f. musikskolan ...... 368

Suppl. f. E. Magnus' musikfond. . . . 391

oSuppl. i styr. f. Styrsö kustsanatorium 425

Lundgren, D a g a, Fru, f. 99; Kungsg.

9C (D). Rt 135081.

Revisor f. Lindeqvists donation . . . . 445

Lundgren, El m & lngeborg Maria,

Fru, f. 12; Urmakareg. 19 (G).

Rt 26 25 70.

Suppl. i kristidsnämnden .......... 304
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Lundgren, Carl E mil, Cementarbe-

tare, f. 93; Kallebäcksv. ZA (Ö).

Rt 1888 53.

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 506

Lundgren, John E rik Albert, Bygg-

nadssnickare, f. 06; Biörcksg. 72 (G).

Rt 25 65 56.

Led. i 67:e tax.-distr.

Lundgren, S i g rid Amalia. Före-

ståndarinna, f. 88; S:t Eriksg. 4 (K).

Rt 11 1251.

QLecl. i centralrådet f. barnavård. . . . 275

0V. Ordf. i D. 0. Kr. ungd.-råd m.m. 2762

Lundholm, R 3 g n a r Olof, Tekn. D.,

Professor, f. 87; Vanadisg. 3 (V F).

Rt 29 28 71.

Led. i styr. f. gas- o. elverken ...... 122

Lundh, se Lund.

Lundin, Johan David, Tulluppsy-

ningsman, 9, Orrebacksg. 12 (G).

Rt 26 10 75.

Led. i 14:e tax.-distr. ............ 30

Rev.-suppl. f. flicklärov:s byggn.-fond 362

Lundin, G u n n a r Arvid, Handels-

resande. f. 21; Blackev. 9 (L).

Rt 22 92 15.

Suppl. i 64:e tex.-distr............. 45

Lundin, Otilia Linnéa, Fru, f. 06;

Signalg. 48 (M). Rt 144527.

Suppl. i 37:e tax. -distr. a ........... 36

Lundqvist, E r i k Gustaf August, Kas-

sör, f. 11; Redbergsv. 17 B (D).

Rt 19 50 27.

Juryman! tryckfrihetsmål .......... 14

Revisor f. barnavårdsnämnden .. 264

Huvudman i fastighetsäg. sparbank 347

Suppl. i styr. f. Vingabolaget ...... 349

Suppl. i lokalstyr. f. Vasa läroverk. . 360

Led. i lokalstyr. f. Maizs lärov. . . . . 361

Lundqvist, E 3 t e r Vilhelmina, Fru,

f. 96; Mariag. 23 (C ]). Rt 14 99 16.

OLed. i skolnämnd ................ 201

*Kyrkofullmäktig ................. 485

Lundqvist,F o 1 k eWilhelm Bernhard,

Posttjänsteman, f. 06; Sävenäsg. lD

(G). Rt 25 73 48.

OLed. i skolnämnd ................ 198

Led. i styr. f. konserthuset ........ 377

Lundqvist, L a r 5 Oskar Olof, Färgar-

betare, f. 17; Östanvindsg. 3 B (L)

Rt 22 78 89

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen m.m. 251 , 255

Lundqvist, Linnéa Elisabet (Lisa),

Fru, f. 11; Östanvindsg. 3 B (L).

Rt 22 78 89.

Suppl. i hemhjälpsnämnden ........ 303  

Lundmark, R e i n 11 o 1 d Bertil Fred-

rik, Inspektör, f. 1 1; Norra Gubberog.

14 (D). Rt 154328.

c>Kronoombudi 65:e tax.-distr....... 45

Rev.-suppl. f. konstnämnden ...... 242

Lundmark, S v e n Einar justus,

Hamnkapten, f. 91; Molinsg. 5 (V).

ORt 11 52 72.

0v. Ordf. isjöfartsdelegationen ...... 331

OLed. idir. f. navigationsskolan ...... 356

Lundstedt, Nils Erik, Murare, f. 12;

Källängen, Fiskebäck (V 17).

Rt 29 19 26.

Rev.-suppl. f. pensionärshemmen . . 291

Lundström, A x el Wilhelm, Expe-

ditionsvakt, f. 81; Vidblicksg. 11 (J).

Rt 18 15 71 .

—Lecl. i 33:e tex.-distr.

Lutti, Alf Einar, Bilmontör, f. 14;

Förareg. 6 (C j). Rt 290685.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 49

Lydell, Eri k Vilhelm, Verkmästare,

f. 90; Tellgrensg. 6 (C 1).

Led. i 5:e pens.-distr.............. 298

Lång, Carl Sander, Diakon, Byrå-

assistent, f. 88; Fyrverkareg. 3 (_l).

Rt 16 22 60.

*Led. i Johannebergs kyrkoråd ...... 503

Lärn, l'l u b e r t Alexander, Journalist,

f. 07; Delsiöv. 21 (Ö). Rt 16 40 72.

Nämndeman ....................

oLed. i reklamnämnden ............ 313

Löfgren, Karl R u d 0 1 f, F. M., Läro-

verksadiunkt, f. 00; Linnég. 14 (H).

Rt 14 33 48.

oLed i styr. f. Vasa läroverk ........ 360

Löfman, Axel Birger, Reparatör,

f. 96; Landalaskolan (V). Rt 18 12 00

Led. i folkskolestyr. m.m. 194,1953,198

Led. i ber. f. likalönsprincip ...... 322

Led. istyr. f. änke-o. pupillkassan.. 335

Löfstedt, Nils Emanuel, Förbunds-

ombudsman, f. 99; Ängemarken 1 (A).

Rt 183856.

Bisittare vid dispachmål. . . . . . . . . .' . . 14

Nämndeman .................... 18

Suppl. i 33:e tex.-distr............. 35

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden . . 108

Led. i styr. f. siömanshemmet ...... 465

Lönn, S t e n Ake, Snickare, f. 22; Fri-

ångsg. 5 (H). Rt 11 87 16.

Suppl. i 37:e tex.-distr. b .......... 37

Lövgren, se Löfgren.

Lövman, se Löfman.

Lövstedt, se Löfstedt.
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M.

Magnér, Karl-H e 1 g e Valdemar, Tele-

fonreparatör, f.97; Kompassg. 1 3D (M).

Rt 14 88 43.

Suppl. i 37:e tax-distr. b .......... 37

Rev.-suppl. f. Rudebecks flickskola.. 215

Led. i 4:e mens.-distr. ............ 298

Magner, N ils Robert, Köpman,

f. 03; Bårdskärareg. 9, Fjällbo (G).

Rt 262620.

Revisor f. Broströmska stiftelsen .. 457

Magnus, L e i fErik, Reklamchef, f. 09;

oJohannebergsg. 34 (J). Rt 165311.

oLed.i reklamnämnden ............ 313

Magnus, E rik Louis, ln enjör, 1.84;

Dicksonsg. 12 (J). Rt 1 1800.

oLed. i naturh. museets nämnd . . . . 239

v. Ordf. istyr. f. botaniska trädgården 244

Ordf. istyr. f. E. Magnus musikfond 391

0V. Ordf. istyr. f. teaterfonden ...... 391

Ordf. istyr. 1. E. Magnus minne. .463

Magnuson, Magnusson.

Magnusson, A 1 f r e d,Hä1sovårds-

tillsyningsman,f. 90; Vitög. 1 (C J).

Rt 143025.

Suppl. i 26:e tax. -distr. .......... 33

Magnusson, Da mar Stina, Fru,

. u Stockhofmmg 44 (C)
Rt 15 2703.

Suppl. i 8:e pens-distr. ............ 299

Magnusson, 151 s a Kornelia, Fru, f. 84;

Stockholmsg. 113 (G). Rt 191719.

Led. i 8:e pens-distr. ............ 299

Magnusson, E r i c Manfred, Snickare,

f. 87; Mårten Krakowsg. 14 (K).

Rt 15 25 95.

Suppl. i l:a pens-distr. .......... 297

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 493

Magnusson, Gunhild (G ul la n) Lo-

visa, Fru, . 01; Söderlingsg. 5 (C J).

Rt 14 31 36

Revisor f. arbetshemmet i H. ...... 260

Suppl. i civilförsvarsnämnden ...... 309

Rev.-suppl. f. Stora teatern ........ 379

Magnuson, G ö s t a Arne, Skeppsfur-

nerare, f. 04; Svalebog. 27 (C J).

Rt 14 55 46.

Revisor f. Maizs lärov. byggnadsfond 361

Magnusson, Sten H e 1 g e Valentin,

Tapetsör, f. 09; Späckhuggareg. 4A

(C J). Rt 12 00 54.

Led. i 27:e tex.-distr............... 33

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 47

Led. i 5:'e pens.-distr. ............ 298

Magnussorsi, 1 n e 2 Margareta, Fru,

f. 05; Späckhuggareg. 4 A (C J).

Rt 12 00 54.

Led. i styr. f. småbarnsskolorna 402

Suppl. i styr. f. Clasefonden ........ 447  

Magnusson, K u r t Olof Wilhelm,

Skeppshandlare, f. 11; Hvitfeldtsg.

13 (D). Rt 117281.

Led. i 7:e tex.-distr................ 28

Magnusson, Eric P a u 1,1.agerarbetare,

f. 13; Olskroksg. 6 (G). Rt 197300.

OLed. i skolnämnd ................ 197

Magnusson, R 0 b e rt Valfrid, Bygg-

nadssnickare, f. 96; Skogshyddeg.

14 C (D).

Rev.-supp1. f. ålderdomshemmet..

Mallesvik, H] ö r d i s Andréa, Hand—

arbetslärarinna, f. 22; N. Fogelbergsg.

913 (V). Rt 119399.

OLed. i Bjurslätts ungdomsråd ...... 278

Malm, A r n e, Köpman, f. 18; Svärd-

feiarcg. 14 (G). Rt 26 29 29.

289

Lcd. i 2:a tax-dish................ 26

Revisor f. E. Magnus minne ...... 463

Malmberg, Ernst E (1 m u n d, Guld-

smed, f. 04; Dysiksg. 17 (L).

Rt 22 23 67.

Rev.-suppl. f. Röhsska konstslöidsm. 236

Mälxneström, Elis Axel Christian,

. Domprost, Kontraktsprost,

f. 95; Kyrkog. 28 (D). Rt 13 4908.

OLed. iterminsavgiftsnämnd ........ 213

OOrdf. iD. 0. Kr. ungdomsråd. .276

OErsättare) stiftsnämnden .......... 478

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . 487

*Ordf. i kyrkostämma (D) . ........ 491

Mann, W i n f r i e d Gerhard Johan-

nes, Löjtnant, Grosshandlare, f. 17;

Karlfeldtsg. 6 (O). Rt 186104.

*Led. i Kristine gemensamma nämnd 493

Mannheimer, 13 e r t i 1 Magnus, Hand-

lande,f. 01; Arkivg. 8 (J). Rt 16 24 56.

Suppl. 1. E. Magnus musikand. .39l

Suppl. istyr. f. teaterfonden ........ 391

Mannheimer, lrma Desideria, Fru,

f. 96; Gibraltarg. 12 (J). Rt 16 39 32.

Nämndeman

Led. i styr. f. 0.0. C. Wiiks stiftelse. . 457

Mannheimer, L 0 v e, J. K., Advokat,

f. 04; Gibraltarg. 12 (J). Rt 16 39 32.

Ordf. i styr. f. konserthuset ........ 377

Mannheimer, N ils, J. K., Ombuds-

man, f. 99; Linnépl. 4 (A). Rt 13 46 99.

Suppl. i styr. f. E. Magnus, minne. . 463

Mark, P e t e r Kzson, Handlande, f. 12;

Odelsbo, Hovås. Rt 28 21 82.

Kassaf. i styr. f. 1. 0. K. Marks stiftelse 458

Martinsson, B r o r Justus, Metallar-

betare, f. 08; Karl Gustafsg. 36 (J).

Rt 13 62 49.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 47
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Martinsson, Adolf Einar Marinus,

Colvslipare, f. 14; Margretelundsg. 32

(O). Rt 182429.

Suppl. i 52:'a tax. -distr............. 41

Matell, Greta Boel Augusta F. M.,

Ämneslärarinna, f. 92; Tandåsg. 32

(O). Rt 1604 45.

QLed. i skolnämnd ................ 204

Mattiasson, A x el Einar, Smidesar-

betare, f. 12; Lydinghielmsg. 4 B (C).

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 47

Mattiasson, Jo h n Gustaf Vilhelm,

Kranförare, f. 06; Älghagsg. 1 C (M)

Rt 12 26 47.

Suppl. i 48:e tax.-distr. ............ 40

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . 82

Rev.-suppl. f. torg- 0. slakthusstyr. 139

Revisor 1. C. lVijks siuksköterskehem 462

Mattsson, A 1g 0 t Johan Osvald, Re-

daktör, f. orgny Segerstedfsg. 8

(V F). Rt 29 30 54.

Revisori Orgr. för. mot tuberkulos.. 424

Mattsson, 13 r i k Amandus, Ombuds-

man, f. 95; Klareborgsg. 34 (C _1).

Rt 12 7608.

Ordf. ibyggnadsnämnden .......... 94

vOrdf. igeneralplaneberedningen.. 312

oLed. i länsarbetsnämnden 33l

Mattsson, Ha k a n Linnéus, Sten-

o,huggare f. 00; Västby, Näsinge.

oL.ed. ilänsarbetsnämnden .......... 33l

Mattsson, Carola (Ca rla) lngeborg,

Fru, f. 00; Strandridareg. 12C (C _1).

Rt 14 58 72.

Suppl. imödrahiälpsnämnden ...... 282

Suppl. i 6:e pens-distr. .......... 298

Suppl. i 0. o. C. Wijks stiftelse. . . . 457

Mattsson, Oscar M a r t i n, Hemmans-

ägare, f. 77; Tången. Tuve (B).

Rt 66 00 18.

*Led. iBacka gemens. kyrkoråd ...... 511

*Ers. f. led. iBacka boställsnämnd. .511

Mattsson, Lennart R1 c 11 a r (1, om-

nibusförare, f. 09; O. Olskroksg. 7(G).

Rt 15 60 69.

Nämndeman .................... 18

Suppl. i spårvägsstyrelsen .......... 133

Led. iber. ang. arbetarskydd ....... 324

Led. istyr. f. E. Magnus musikfond 391

Mattsson, Magni Sigrid Dagmar,

Fröken. f. 13; Västerg. 1913 (A).

Suppl. i l:a pens. -distr............. 297

Mattsson, S ve n Axel, Civilingenjör,

f. 03; Jakobsdalsg. ).

Rt 16 41 06.

OSuppl. i vägsynenämnden .......... 337  

Mattsson, Anders V e n 2 e 1, ]. K..

Rådman, f. 91, Linnég. 52 (A).

QRt 1458 55.

QL.ed. i byggnadsnämnden .......... 94

C”Suppl. f. ordf. ihyrcsnämnden ...... 306

Maxon, Karl 15 mi l, Assistent b. fat-

tigv.. f. 94; Särlagåxigen 6 (l..).

Rt 22 52 66

L'ed. i 58:e tax.-distr. ............ 43

Ordf. i ber. f. avk. av kom. -utsk. . . . . 47

Meijer, Per Otto Bernhard, ].

Kronokamrerare, f. 89; Vasag. 46 (D).

Rt 11 0820.

oLed. i länsprövningsnämnden ...... 46

Melander, Mellander.

Mellander, Carl fEinar Nathanael,

] .,Advokat,f.;87 Crönstensv. 11

(O). Rt 169598.

v. Ordf. o. kassaf. f. Mossbergska don. 222

Led. istyr. f. rättshiälpsanstaltenn 87

Suppl. ! styr. f. skeppsdockornan .346

Suppl. i lokalstyr. f. Mai:s läroverk .361

Melander, C6 s t a Louis, lngeniör,

Rektor, f. 92; Jakobsdalsg. 38 (O).

Rt 16 44 02.

c>Sekr. i styr. f. yrkesskolorna ...... 224

Sekr. istyr. f. Platins fond .......... 444

Melin, B e n g t-0 1 0 f, Arkitekt SAR,

f. 19; Lilla torpsg. 5 13 (Ö). Rt 197574.

Suppl. i 42:a tax. -distr. b

Mellgren, Ellen Gunhild (G ull), Fru,

f. 05; Herrgårdsg. 1 1 (O). Rt 16 71 72.

Sekr. i styr. f. _1. ]. Dicksons stiftelse 461

Mellgren, Johan (] 0 h n) Albert Enoch,

Försäljningschef, f. 98; Skårsg. S(Ö).

Rt 16 58 65.

*Suppl. i Örgryte kyrkoråd .......... 506

Mellström, Karl Gustaf (G6 s t a)

Mauritz, Skogsmästare, f. 88; Sim-

olångsdalen Rt 17

C.Led i stiftsnämnden ............ 478

Moberg, C u (1 m a r lngel Bernhard,

Bankkassör, f. 05; Richertsg. 8 (_l).

Rt 18 50 66.

Rev.-suppl. f. C. F. Lindbergs don. 387

Molander, Arvid Ragnar, F. D.,

Förste assistent, f. 86; Lysekil.

OSuppl. i styr. f. socialinstitutet . . .' . 357

Mossberg, N ils Albin, Överlärare,

f. 04; Solbänksg. 23 (A). Rt 11 85 19.

Rev. -suppl. f. Mossbergska don.. 222

Munther, johan Albin, Disponent,

f. 89; Eklandag. 12 (_l). Rt 162909.

*Led. i johannebergs kyrkoråd. .. . . 503

Myrén, R a g n a r Bernhard, Köpman,

f. 95; Charlesberg, Hovås. Rt 28 26 18.

*Led. i pastoratskyrkorådet .......... 509
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Månesköld, Karl H e 1 g e Alexius,

Förste mantalsassistent, f. 02; Börsåsg.

42, Hisingsbacka (B). Rt 22 32 52.

QKronoombud) 23:e tax. -c1istr. ...... 32

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika

Berner, Förste assistent å länsarbetsn.,

Fru, f. 95; Linnég. 10 (H).

Rt 14 42 28.

Led. ifattigvårdsstyr..... 250, 254, 256, 259

Suppl. ibarnavårdsnämnden m.m. 264. 265

QOrdf.i1Vla:js ungdomsråd ...... 276.277

QSuppl. f. ordf. imödrahjälpsnämnden 282

Led. i ber. f. pantlånerörelsen 323

OLed. i styr. f. Lundby barnhem .. .. 395

oL.ed. i styr. f. Kullens barnhem . . .. 396

OLed. i bostadsföretagets lekstugor . . 403

oLed. istyr. f. Lilla daghemmet. .406

ÖL.ed. istyr. f. prakt. hushållsskolann.. 407

Mård—Bank, A n n a-G r e t a Rein-

holdsdotter, Oversköterska, f. 08;

Sahlgrenska sjukh. (A).

Revisor f. Broströmska sjukhemmet 427

Mårtensson, Å k e Eggart Urban, För-

säljare, f. 23; N. Gubberog. 17 (Ö).

Rt 19 17 10.

QLed. i Haga 0. A:'s ungdomsråd. 277

Möller, Olle, Civilekonom, . 2,

Karl Gustafsg. 28 (V). Rt. 11 9411.

QKronoombud: 62:'a tax. -distr.

N.

Nauber, K u r t, Assuransdirektör, f. 81;

Skårsg. 28 (O). Rt 1603 56.

*Led. i Christina; kyrkoråd ........ 493

Neander-Nilssonl), Sanfrid, F. I...,

Chefredaktör, f.98; .Skeppsbropl. 1.

(D). Rt 13 2624.

Suppl. i poliskollegiet ............ 63

Nehllnark, Karl 1 v a r, Folkskollärare,

f. 01; Sveag. 1 (A). Rt 12 5859.

Led. i3:'e pens.-distr. .............. 297

Nelin, Frans Oscar Y n g v e, Mantals-

kommissarie,f. 02; Käringbergsg. 11

()(V

oKronoombud: 33:e tax.-distr....... 35

Neptun, Jarl Robert G u n n a r. Kon-

torist, f. 91, Stafettg. 5 (Ö).

Rt 158169.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 48

Nerdrum, Claus Oscar F.i n a r, Upp-

bördsintendent, f. 08; Krokeg. 5 (M).

Rt 12 67 07.

0Ordf. i 47:e tex.-distr. ............ 40

Nicolaisen, A 1 1) e r t, Plåtslagare, f. 01;

C. Tingstadg. 12, Hisingsbacka (B).

Rt 22 44 18.

Led. i gatuber. f. ytterområdena . . 318

,) Avled den 16 maj 1950.

....

  

Nerdrum, C 1 a u s, Civilingenjör, f. d.

Arkivarie, f. 78; Alfhemsg. 1 (OF).

Rt 14 11 28.

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. ikyrkonämnden .............. 489

*Led. i 0. F:5 kyrkoråd .......... 497

Neuberg, T h u r e, Handelsresande,

f. 02; Folkungag. 14 (K). Rt 15 97 17.

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. . 108

Revisor f. hamnstyrelsen .......... 117

Suppl. istyr. f. Renströmska badanst. l89

Revisorf. kristidsnämnden ......... 304

Led. i ber f. pantlånerörelsen ...... 323

Huvudman i Gbgs sparbank ........ 346

Suppl. i styr. f. W. Röhss' dom.. .388

Nevén, E 1 1 a Viola johanna, Fru, f. 13;

Segerlindsg. 3 (C). Rt 25 25 60

Nämndeman

Nicander, E r i c, Kapten, f.d. Brand-

chef, f. 81; Föreningsg. 34 (V).

Rt 11 73 16.

oOr.df i 37:e tax. -c1istr. b .......... 36

Nielsen, Nils Harald, M. l..., Frakt.

läkare, f. 05; Sollidsg. 25 (C _1).

Rt 14 80 26.

Revisorf. Rubensons o. Philipsons don. 430

Niklasson, John Art nr. Direktör,

f. 05; St. Sigfridsg. 82 (O).

Rt 16 03 31.

0Kassaf. i Majzs ungdomsråd ........ 277

Niklasson, Nils Herman. Dr. phil,

Docent, intendent, f. 90: Pontus Wik-

nersg. 4 (1). Rt 169359.

QLed. i kulturh. museets nämnd. 238

Niklasson, Stig Bertil, Kontorist,

f. 15; Björcksg. 45C(C).

Suppl. i 38:e tax.-distr.

Rev.-supp1. f. fattigvårdsstyrelsenn 251

Rev.-supp1. f. arbetarskyddsfören... 336

Niklasson, Tu re Washington, För-

man, 1. 97:1'1emgärdesv. 8(O).

Rt 260447.

Nämndeman .................... 18

Nilson, Nilsson.

Nilsson, A g n e 3 Katarina, Assistent å

länsarbetsn., f. 16; Dämmev. 10 (O).

Rt 17 53 18.

Revisor f. stadens barnkolonier ..... 280

Nilsson, A n d e r s Birger, Mätnings-

man, f. 03; Krokeg. 5(1V1). Rt 12 62 90.

Led. i arbetslöshetsnämnden ...... 301

Nilsson, A n d e r s Vilhelm, Sunzdhets-

kommissarie. f. 88; Ejderg.2 (C). .

Rt 15 06 65.

Led. i 16:e tax.-distr. ............ 30

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 47

Suppl. f. ordf. i 8:e pens-distr. . . . . 299
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Nilsson, Nils Arvid Ragnar, Verk-

stadsarbetare,f. 13: Schéeleg. 9 (O).

Led.139:'e tax.-distr. .............. 37

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 49

Nilsson, Alexander Belin, Fiskare,

f. 91; Fiskebäck Mellang. (V F).

Rt 29 10 36.

Led. i 60:e tax.-distr. .............. 43

Nilsson, Bernt Gustav, Avsynare,

f. 13; Sockenv. 9A (L).

Rev.-supp1. f. renhållningsstyrelsen.. 137

Nilson, johan B e r t i 1 Ludvig, Förste

ammarskrivare, f. 10; Kobbarnas

väg 17 (O). Rt 193031.

0Rev.-suppl. f. prakt. hushållsskolan.. 407

Nilsson, Nils 13 e r t i 1 Roland, Målare-

mästare, f. 09; Chalmersg. 21 (V).

Rt 18 32 21 .

Rev.-suppl. f. spårvägsstyrelsen . . . . 133

Led. i arbetslöshetsnämnden ....... 301

Nilsson, Karl B i r g e r, Svetsare, f. 97;

Bautastensg. 5 A (L)

Suppl. i 9:e tant.-distr.

Nilsson, Elly B i r g i t Maria, F. M.,

Fru, f. 11; Västerg. 3 B (H).

Rt 13 37 30

Suppl. i styr. f. nya elementarlärov. . . 214

Nilsson, 13 r o r Arthur. Metallarbetare,

9; Kaponiärg. 3 (1—1) Rt 11 05 53.

Stadsfullmäktig ..................

Led.1 1öne-0.tjänstenämnden .. .106

Ordf.1 styr. f. Tyringehemmetu .280

Ordf. i styr. f. Vinga kaféaktiebolag.. 349

Nilsson,Elsa, F. M, Rektor, Fru, f. 93;

OBurgå_rdsg. 14 (_l). Rt 186009.

0.11ed 1 styr. f. Kjellbergska skolan..

Nilsson, E 1 s a Wilhelmina, Fru, f. 90;

Söderlingsg. 13 (C _D. Rt 12 7491.

Rev.-supEpl.lf_. Rexius minnes barnku 418

Nilsson, Tullöveruppsynings-

2132

man, f. 84; Långedragsv. 74 (VF).

Rt 2902 81.

oLed. i skolnämnd ................ 202

”Led. i V. Fzs kyrkoråd ............ 508

*Led. i pastoratskyrkorådet ........ 508

Nilsson, Eric,Avde1ningschefh. barna-

vårdsn., f. 88; N. Gubberog. 9 (O).

Rt 15 67 36.

Ordf. i nykterhetsnämnden ........ 285

c>Medlare1 äktenskapstvister ........ 333

C.Led i styr. f. Ekedalens barnhem.. 394

Ordf. i styr. f. Gbgs sjukhem 420

Ordf. i Nolleroths o. Wolhfarts don. 447

Nilsson, E r i k Gunnar Viktor, Metall-

arbetare, f. 13; Fjällg. 8 (O F).

Nämndeman ....................

37

 

Nilsson, Ludvig B r n f r i d, Hov-

tapetserare, f. 86; Frölundag. 13013

(A). Rt 1131 16.

v. Ordf. i styr. f. Röhsska museet. . 236

Ordf. i ber. f. småindustrier m.m... 31

*Led. i Annedals kyrkoråd

Nilsson, F r a n s Helmer, '

f. 96, Terrassg. 7 (_l). Rt 1855 72.

Revisorf. högskolan .............. 352

Nilsson, G 11 s t a fAlbin, Pannbyggare.

f. 08; jungmansg. 37 (O F .

Nämndeman .................... 8

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 48

Revisor f. Renströmska badanst.. . . . 189

Led. i fattigvårdsstyr. m. m... 250, 254

Revisor f. stadens barnkolonier . . .280

Led. iber. f. pantlånerörelsen ...... 324

OLed istyr. f. Göteborgshemmen” 468

Nilson, H1 1 d e g a r d Sofia, Kas-

sörska, Fru, f. 88; Ljungg. 4 C (_|).

Rt 18 81 24.

Revisor f. centralrådet f. barnavård. . 276

Revisor f. pens-inr. f. åldriga tjän. 437

Nilsson, 1 n g a-B r i t a, Småskollära-

rinna, f. 21; Stålhandskeg. 20 (l..)

Rt 22 79 05.

Suppl. i 10:e tax.-distr. a .......... 29

Nilsson, ) 0 h a n n e s Sigfrid, ingen-

jör, f. 97; Björnås, Fiskebäck (VF).

Rt 2910051.

*Kyrkofullmäktig1 V. F. .......... 508

Nilsson, Ka r1-Br1 c Leonard, Kon-

torist, f. 15; Brusewitzg. 2 (O.)

Rt 19 55 32.

Nämndeman

Rev.-suppl. f. fören. dövst. 4:e distr. 452

Nilsson, La rs Otto, Lagerarbetare,

f. 12; Folkungag. 11 (K). Rt 19 1484.

oLed. 1 Lödöse ungdomsråd ........ 278

Nilsson, L a r s k e,Meta11arbetare,

f. 25; Kustg. 17 (C)). Rt 121026.

QLed.i Maj:s ungdomsråd .......... 277

Nilsson, M aj, Fru,f. 17; Chalmersg.

21 (V). Rt 183221.

L.ed. i 2:a pens-distr. ............ 297

Nilsson, M a 1 t e Wiktor, Förste ingen-

jör, f. 83; Plantageg. 4 (O F).

Rt 14 24 36.

*Led. i kom. ang. kyrka i Johanneberg 488

Nilsson, johan M artin Natanael,

Skräddare. f. 91; Bang. 24 (M).

Rt 12 61 56.

Suppl.1. styrf. C. G. Cederskogs don. 448

Nilsson, Nils. Förste egendomsinspek-

tor, f. 91;'Stobéeg. 21 (G). Rt 254022.

Suppl. 54:'e tax.-distr. .......... 42

Nilsson, N1 ls Edvin, Direktör, f. 01;

Molinsg. 17 (V). Rt 116968.

Led. i ber. f. förbättrad kaféverksamh. 323
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Nilsson, N 1 l 5 Wilhelm, ingenjör. f. 00;

Ricbertsg. 4 U). Rt 160154.

Led. i33:e tar.-distr. .............. 35

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 49

Revisor f. vattenverket ............ 114

Nilsson, Carl O 1 0 f, Trafikförman.

f. 96; Alvsborgspl. 5 (C 1). Rt 14 75 94.

0Led. i länsprövningsnämnden ...... 46

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 68

Led. i hamnstyrelsen .............. 1 17

v. Ordf. i styr. f. bandelsinstitutet. . . . 354

Nilsson, Evert 0 s wa 1 d, Assistent,

f. 12; Storliöidsg. 15 (G). Rt 15 69 09.

Nämndeman

Nilsson, R ut Karin Maria, Småskol-

lärarinna, f. 21; Wrangelsg. 7 B (0).

Rt 19 18 87.

QLed. i Lödöse ungdomsråd ........ 278

Nilsson, 5 tig Lennart, Assistent å

länsarbetsn., f. 20; Kärrböksg. 3 B (C).

Rt 19 91 74.

Revisor f. dövstumföreningen 451

Rev.-suppl. f. R. Dicksons stiftelse. . 456

Nilsson, S v e 11 O 1 o fHarald, Annons-

ackvisitör, f. 21 ; Mäster ]ohansg. 4 (O).

Rt 19 34 86.

Rev.-sup 1. f. Mossbergska don. . . . . 222

OLed. i Öggryte ungdomsråd ........ 279

Revisor f. befälsutbildningsförbundet 375

Nilsson,T o r s t e n Gustaf Adolf, ]. K.

axeringsinspektör. . ; Göke-

torpsg. 47 (O). Rt 15 6083.

oOrdf. i 5:e tax.-distr. a ............ 26

Nilsson, Karl V ilgot, Studieinstruktör,

f. 08; Gudmundsg. 3 (U). Rt 16 32 60.

Led. i kristidsnämnden ............ 304

Suppl. i civilförsvarsnämnden . . . . . 309

Led. i kom. f. studiek. o. resestip.. . 316

Led. i ber. f. fritidsverksamfiet . . . . 323

*Rev.-supp1. f. kyrkonämnden m.m. 488

Norberg, Gustaf E i n a r Moritz, Kon-

fektyrarbetare, f. 1 1; Dreiareg. 18 (G).

Revisor f. Osterlyckans barnträdgård 415

Norberg, Erik. F. L.. Läroverksad-

iunkt, f. 94; Terrassg. 13 (1).

Rt 16 14 17.

Led. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 230

QSekr. i lokalstyr. f. flickläroverket. . . . 362

Notbäck, Gösta E 1 0 f, Kontorist, f. 20;

Torp 1m (V .

Rev.-suppl. f. sjuksköterskebemmet. . 462

Nord, se Nordh.

NordlarghF r i ii oki, ]. 21%.ÄNggrie,

. ; aga yr og. .

Rt 11 54 31.

Led. i 3:e tax.-distr............... 26 

Nordelöf, lva r Oskar Konstantin,

Aukt. revisor, f. 10; Gyllenkrooksg.

7 (U). Rt 181140.

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

ORevisor f. slöjdföreningens skola. . . . 227

Revisor f. Gbgs bostadsaktiebolag.. 471

ORevisor f. diakonissanstalten ........ 479

Nordén, Ernst B e r t i l, Förste repara-

tör, f. 12; Kaggeledsg. 35 A (O).

Rt 25 56 09.

Led. i lokalstyr. f. U. realskolan. . . . 363

Nordfors, B e n g t Arne, lngenjör,

f. 25: Brodalen 4 (G). Rt 26 10 49.

Suppl. i 50:e tax.-distr............. 41

Nordfors, N 1 l s Edvard Mauritz, Kon-

torist, f. 16; Brodalen 4 (G).

Rt 26 10 49.

Revisor f. folkskolestyrelsen ...... 194

Rev.-suppl. f. Kjellbergska flickskolan 213

Nordh, Karl A x el lvar, Mätnings-

man, f. 00; Sten Stureg. 42 (V).

Rt 16 69 72.

Led. i styr. f. gatu- o. Vägförvaltningen 1 11

OLed. i skolnämnd ................ 196

Nordh, Maria (M a i &) Wilhelmina, Fru,

f. 95; Gullb. strandg. 22 (K).

Rt 15 58 02. _ '

Suppl. i lokalstyr. f. 0. realskolan. . 363

Nordin, F o 1 k e Anton Emil, Revisor,

f. 03; Wingårdsg. 14 (G) Rt 19 23 01 .

Suppl. i 11:e tax.-distr............. 29

Rev.-suppl. f. folkskolestyrelsen . . . . l94

Rev.-suppl. f. komm. mellanskolan. . 209

Rev.-sup 1. f. Vasa komm. flickskola åå;

Revisor . Slöjdföreningen ..........

Nordin, Karl H e l ge Andréas, Kam-

rerare, f. 03; H. Osterg. 4A (l'l).

Rev.-suppl. f. fattigvårdsstyrelsen .. 251

Revisor f. Göteborgsbem .......... 468

Nordlund, f'l å k a n, M. D., Prakt. lä-

kare, f. 85; Jakobsdalsg. 21 (Ö).

Rt 16 03 03.

v. Ordf. i bälsovårdsnämnden ...... 144

OLed. i deleg. f. barnbygien ........ 151

Nordström, B e n g t Robert Göran,

Huvudbokförare, f. 10; Storböidsg. 12

(G). Rt 1500 32.

oRevisor 1. de lungsi. centralfören. . . 425

Nordström, E 1_i n Viktoria, Fru, f. 10;

Valåsg. 40 B (O). Rt 15 03 06.

Suppl. i styr. f. stadens barnkolonier 280

Nordström, Karl E r i k Hilding, Hand-

lande, f. 02; Grimmeredsv. 88 (V F).
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Nordström, G U 3 t a v Elof Verner.

ingenjör, f. 14; Mariebergsg. 20 (C _1).

Rt 14 95 18.

Led. i 8:e tax.-distr. 28

Suppl. i styr. f. prakt. mellanskolorna 207

Rev.-suppl. f. Majzs lärov. byggnadsf. 361

Nordström, H 11 g 0 Fredrik, Professor,

Overdirektör, f. 88; Cibraltarg. 14 (_l).

Rt 16 22 38.

Led. i styr. f. Sjöfartsmuseet ...... 242

Nordström, l s id o r Konstantin,

Charkuterist, f. 92; Hedåsg. 12 (V).

Rt 181667.

Led. i 49:e tax.-distr. ............ 40

Nordwall, Erik Adolf R 11 d 0 1 f, Om-

budsman, f. 09; 2:a Långg. 52 (M).

Rt 12 30 34.

Rev.-suppl. f. ]. ]. Dicksons m.fl. don. 430

Rev.-suppl. f. Bissmarcks fond ...... 438

Norell, Harald B e r t i 1 Valter, Konst-

när, f. 18; Karl Gustafsg. 2 (D).

Rt 11 82 63.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

Norén, Bror Ax el Simon, Folkskol-

lärare, f. 06; Skytteskogsg. 33 (C ]).

Rt 14 74 20.

OSekr. i Haga o. A:s ungdomsråd 276, 277

Norén, E v e ] y n Maria Valborg, Folk-

skollärarinna, Fru, f. 04; Skytteskogsg.

33 (C ]). Rt 14 7420.

'Led. i styr. f. Nolleroths don. . 447

Norinder, Karl D a vid H:son. Före-

ståndare, f. 84; Åkerrensg. 2 (G).

Rt 25 44 13.

Led. i styr. f. bostadsförmedlingen.. 308

Norling,A n t o n, Metallarbetare, f. 89;

Paradisg. 25 A (M). Rt 12 99 20.

..............

Suppl. i poliskollegiet .............. 63

Led. av riksdagens l:a kammare. . .. 67

Led. i ber. f. folkrörelsearkiv ...... 321

Norman, Olov l—l a r r , Yrkeslärare,

f. 02; Ovanskogsl. 17 ( ). Rt 15 19 23.

v. Ordf. iOrgryte ungdomsråd. . 276, 279

Norrby, Björn Eric 13 e r t i 1, ingenjör,

f.23; V. Rydbergsg. 25 (1). Rt 18 03 76.

Rev.-suppl. f. Vingabolaget ........ 349

Norrby, E r i k Hjalmar, Handlande,

f. 80; V. Rydbergsg. 25 (_l). Rt 18 03 76.

Suppl. i 23:e tax.-distr. . . . ."...... 32

Norrman, E s t h e r Gustava, Amnes—

lärarinna, f. 82; Solbänksg. 15 (A).

Rt 13 59 94.

'Led. i Annedals kyrkoråd ........ 500

Norrman, u n n a r Anders, Man-

talsassistent, f. 13; Lokförareg. 19 (G).

Rt 25 18 98.

OKronoombud i 20:e tax.-distr. .. .. 31

O

 

Nybelin, Orvar. F. D., lntendent,

f. 92; Linnépl. 4 (A). Rt 13 26 84.

OLed. i naturhistoriska museets nämnd 239

OLed. i styr. f. botaniska trädgården. . 244

Nyberg, Johan G u n n a r, By nads-

arbetare, f. 16; Utlandag. 24 ( ).

Led. i 28:e tax.-distr. ............

Rev.-suppl. f. Broströmska sjukh.. .. 427

Revisor f. 0. o. C. Wijks stiftelse . . . . 457

Rev.—suppl. f. 1. 0. K. Marks stiftelse 458

Nyberg, Karl l'l e 1 g e. Yrkeslarare,

99; Golvläggareg. 4C (O).

Rt 167297.

Överförmyndare .................. 20

Stadsfullmäktig .................. 72

Led.i folkskolestyrelsen 194, 195, 204

Led. i styr. f. yrkesskolorna ...... 225

Ordf. i styr. f. folkbiblioteken ...... 231

Ordf. i valkommittén ............ 315

Ordf. i ber. f. pantlånerörelsen .. . . 323

Nyberg, Erik A k e Ingemar. Kamrer,

f. 07; Kamg. 173 (G). Rt 26 15 15.

Led. i 21:a tax-distr. ............ 32

Revisor f. fattigvårdsstyrelsen ...... 251

Nyblom, G u 11 b i 1 d Marianne, Fru.

f. 04; Vasag. 43A (V). Rt 189938.

Revisor f. tjänarinnehemmet ....... 462

Nyborg, Gottfrid A g a t o n, Ombuds-

man, f. 04; Hjorthagsg. SE (M).

Rt 12 80 69.

Nämndeman .................... 18

Kassaf. i torg- 0. slakthusstyrelsen. . 139

Suppl. i styr. f. sällskapet Länkarna 370

Led. i styr. f. fören. Länken ........ 370

Led. i styr. 1. De blindas för. Hoppet 450

Nyborg, T 11 a Linnéa, Fru, f. 10; Keil-

lersg. 20 (L). Rt 22 26 76.

Nämndeman .................... 18

Suppl. i styr. f. Rudebecks flickskola 215

Suppl. f. kassaf. i familjebidragsn. . . 306

Suppl. i Clasefonden . ............ 447

0

Odeling, Karl Em il, Sjömanshus-

notarie. f. 92; Kungshöjdsg. 9 (D).

Rt 11 82 83.

Suppl. i 6:e tex.-distr. ............ 28

Led. i l:a pens.-distr............... 297

Ode-sjö,] o h 11 Evald, Slöjdlärare, f. 99;

Källsprångsg. 5 (A). Rt 161478.

Led. i 19:e tax.—distr. ............ 31

oLed. i deleg. f. barnhygien ........ 151

Led. i folkskolestyrelsen m.m. 194, 195

OLed. i centralrådet f. barnavård. 275

OOrdf. i M:s o.O. Frzs ungdomsråd 276, 277

Led. i ber. f. nybyggn. f. Majzs flicksk. 318
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Odin, Martin Odin. M. D., Pro-

fessor, Overläkare. f. 90; Orangerig. 1

(O). Rt 16 87 12.

QLed. i sjukhusdirzs byggn.-komm.. . l54

oOrdf. f. sjuksköterskeskolan ........ 164

oLed. i styr. f. högskolan .......... 351

v. Ordf. i styr. f. _1. F. Dicksons fond 429

Odlander, F rid e Ceman, inspektör,

f. 02; Lövskogsg. 7 B (A). Rt 18 65 20.

Suppl. i 64:e tax.-distr............. 45

Ohlon, S 0 n i a, F. L., Fru, f. 93; Vasag.

33 (V). Rt 182127.

Led. iVasa kommunala flickskola. . . . 21 1

Ohlon, S v e 11 Johan Emanuel, F. D.,

Rektor, f. 88; Vasag. 33 (V).

Rt 18 21 27.

Led. av riksdagens l:a kammare . . . . 67

v. Ordf. i styr. f. prakt. mellanskolorna 20%

Ordf. i gymnasieberedmngen ...... 3

oLed. i styr. f. högskolan ............ 351

Suppl. i styr. f. teaterfonden ...... 391

OLed. i domkapitlet ................ 477

Olander, David E g r o n, Tulltjänste-

man, . ; 5:e Kvillängsv. 3 (B).

Rt 22 18 67.

Sup l. i styr. f. Backa andelstvätt. . . . 474

Olan er, G u n n a r Fritiof, F. D.,

f. 00; Olivedalsg. 20 (O F). Rt 149741.

Led. i styr. f. Majzs kom. flickskola 2102

Olausson, Knut G e o r g, Metallarbe-

tare, f. 10; Statareg. 5 A (L).

Suppl. i styr. f. Keillers park ...... 243

Olausson, H c ri b e r t Adolf, Bageri-

arbetare. f. 90; Brunnsg. 4 (A).

Rt 11 50 41.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ...... 501

Ole-hn, Carl A n d e r s Nore, Poliskon-

stapel, f. 22; O. Majorsg. 3 A (O F).

Rt 12 39 44.

Suppl. i 65:e tax.-distr............. 45

Olielund, Truls S t e f a n, Redaktör,

f. 93: Djurgårdsg. 24 (C _|).

Rt 1439 49.

Stadsfullmäktig .................. 73

OOrdf. i styr. f. förskoleseminarict . . 221

Suppl. i barnav.-n. m.m. 264. 2653. 272.279

OOrdf. i centralr. f. barnavård . . 275, 2762

Ordf. i ber. f. fritidsverksamhet . . .. 323

oLed. i styr. f. Göteborgssystemet. . . . 348

OSuppl. i styr. f. Ekedalens barnhem. . 394

Led. i styr. f. småbarnsskolorna. . . . 402

OSuppl. i styr. f. prakt. hushållssk. . . 407

OLed. i Skårs barnträdgård .......... 413

Olofson, Olofsson, Olovsson,

Olofsson, A g d a Maria, Distriktsbarn-

morska, . 02; Roseng. 7 (OF).

Rt 128133.

Suppl. i l:a pens-distr. .......... 297  

Olofsson, A lf Gösta Olof, Kyrkoad-

junkt, f. 07; l'lullg. ZA (L).

Rt 22 50 55.

oLed. i Bräcke ungdomsråd ........ 278

Olofsson, Olof Algot, Hemmans-

ägare, f. 95; Skändla, Tuve (B).

Rt 660096.

*Rev. f. Backa gemens. kyrkostämma. . 51 1

Olofsson, K a rl Ei n a r, Rörläg-

gare, f. 08; Bildsnidareg. 11 (G).

Rt 26 27 54.

Suppl. i 35:e tax.-distr............. 36

Olovsson, August G e o r g, ] . K., ln-

skrivningsdomare, f. 95; Fribergsg. 4

(J). Rt 18 6615.

QOrdf. i 12:e tax.-distr. ............ 29

Olofsson, G 11 n n a r Adolf. Elektriker,

f. 19; Odmansg. 1 (L). Rt 220722.

Led. i styr. f. idrottsplatserna m. m. 2472

Led. i styr. f. Härskogens friluftsgård 384

Olofson,R 11 t h ingrid. Bageriidkerska,

f. 03; Lindholmsv. 1 (L). Rt 22 15 97.

Suppl. i 49:e tax.-distr. ..........

Olsén, A 1 b e rt Magnus Natanael,

Bageriarbetare, f. 04; Vegag. 28 (O F).

Led. i 60:e tax.-distr. ............

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 47

Suppl. i 3:e pens.-distr............. 297

Revisor f. R. Dicksons stiftelse . . . . 456

Ohlson, Ohlsson, Olson, Olsson.

Olsson, Fer A r n e Lennart, Kontorist,

f. 09; Lugnet 11 (C _1). Rt 14 91 41.

Suppl. i 53:e tax.-distr.............

Olsson, Axel. Hemmansägare. f. 71;

Otterbäck, Hovås. Rt 282122.

”Suppl. i pastoratskyrkorådet ...... 509

Olsson, Axel Gunnar, Lantbrukare,

f. 86; Broberg, Brodalen.

OLed. i länsarbetsnämnden .......... 33l

Olson, B e n g t Anders, Verkmästare,

f. 21; Frölundaborg (VF). Rt 1 1 7674.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 507

Olsson, B r o r Olof, Gjutare, f. 03;

Andersgårdsg. 13 (L).

Led. i 11:e tax.-distr............... 29

Ohlsson, Elin Margareta, Barnskö-

terska, f. 13; Forsstenag. 4 (G).

OLed. i skolnämnd

Olsson, Carl Elis, ingenjör, f. 94;

Olivedalsg. 29 (O F). Rt 141419.

Led.i folkskolestyr. m.m.. . 194, 1952, 198

Led. i ber. f. nybyggn. t. Majzs flicksk. 318

Led. i ber. f. småindustrier m. m..... 19

Olson, E ri c, Landskontorist, f. 24;

Daltorpsg. 38 (O). Rt 16 76 28.

OKronoombud i 53:e tax.-distr....... 41
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Olson, Frans Erik Wilhelm, Civil-

ingeniör, Direktör, f. 86; Humle-

gårdsg. 3 (O). Rt 165308.

Ordf. i styr. f. Dalheimers don... .. 430

Olson, E r i c Gustav, f. d. Ombudsman,

f. 83; 4:e Långg. 10A (OF).

Rt 14 87 74

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 47

Suppl. i styr. f. Renströmska badanst. 189

Revisor f. idrottsplatserna ........ 247

Olsson, C r e t a Ellen Vicktoria Fru,

f. 99; Räntmästareg. 25 F (O).

Rt 19 53 55.

Rev.-suppl. f. studieh. Nordgården.. 372

Revisor f. Annedals Barnabo ........ 405

Olsson, Greta Andrea, Fru, f. 15;

c>Konstförvantsg. 6(C).

C.Led iLödöse ungdomsråd ........ 278

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare,

f. 94; Vilopl. _6 (G). R1 15 03 24.

Revisor f. pol1snämnden .......... 64

Revisor f. stadskollegiet .......... 77

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Revisor f. löne- o. tjänstenämnden 106

Huvudman f. Gbgs sparbank ...... 346

Rev.-suppl. f. tomträttskassan ...... 347

Revisor i. Stora teatern ............ 379

Lcd. istyr. f. W. Röhss don. ...... 388

Rev.-suppl. f. teaterfonden ........ 391

*Revisor f. k rkonämnden m.m. . . 488

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ...... 494

Olsson, John C u n n a r, Mallsnickare,

f. 1 1;Parmmätareg. 5 (K). Rt 22 97 85.

Revisor f. Lundby barnhem ........ 395

Ohlsson, Olof C u n n a r, Ombuds-

man, f. 19; Spekeröd.

C>Supp1. i styr. f. Cöteborgssystemet . . 348

Olsson, john C 11 sta v, Metallarbetare,

12; Stareg. 6 (V F). Rt. 292328.

Revisorf. E. Dicksons stiftelse ...... 459

Olsson, Per G u s t a 1 Vilhelm, Bagare-

mästare, f. 02; Oxhagsg. 26 (C _l).

Rt 12 07 19.

Led. i 55:e tam-distr.

Olsson, C6 s t & Bertil, Revisor f. 02;

OSlottsskogsg. 60 A (C J). Rt 12 55 35.

ORevisor. förskoleseminariet ........ 221

ORevisor f. stift. bostäder åt blinda. 473

Olsson, H a r al d Fritiof. Kamrer,

f. 91; Eklandag. 52 F. (O). Rt 18 45 44.

*Rev.-supp1.f kyrkonämnden m. m. 488

Olsson, H) a l m a r Agaton, Hand-

lande, f. 92;Är1ggårdsg. 23 (A).

Rt 11 44 73.

*Kyrkqiullmäktig .................. 485

*Led. i kyrkofullm:s valkommitté.. .487

*Kassaf. i kyrkonämnden .......... 489

*Kassaf.1 Annedals kyrkoråd ........ 500  

Olsson, H 0 1 g e r Severin, Metallarbe-

tare, f. 18; Barefjällsg. 11 (O).

Rt 26 09 82.

Led. i drätselkammarens ll avd.. . . . 88

Revisor f. Gbgs museum .......... 237

Rev.-suppl. f. idrottsplatserna 247

Revisor f. Vinga kaféaktieholag ..... 349

Olsson, Gustaf H ugo, Vaktmästare,

f. 03; Utlandag. 39A (O).

Suppl. i9ze pens.-distr............. 299

Revisorf. Broströmska sjukh. f. barn 427

Ohlsson,) e n 3 Gustav Allan, Köpman,

f. l 1; . Gubberog. 19 A (O).

Rt 11 03 00.

Rev.-suppl. f. drätselkammaren ..... 82

Olsson, ] o 11 a n Edvard, Bokhållare,

f. 83; Linnég. 36 (A). Rt 145731.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 501

Ohlson, ) 0 h a n Severin, 'Maskinist.

.8;6 Hästhovsg. 17 (C). Rt 25 46 46.

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. 1 Gamlestads kyrkoråd ...... 494

Olsson,] 0 h 11 Harry, l'landlande, f. 14;

Oljekvarnsg. 9B (C _1). Rt 12 91 52.

Suppl. i 59:e tax.-distr............. 43

Olsson, K a rl E ri k, Lagerarbetare,

f. 13; jättekulleg. 52 (C).

Suppl. i 2:a tax.-distr.............. 26

Olsson, Karl Oliver, Crovarbetare.

f. 93; Hallen, Gamla Lundbyg. (L).

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 505

Olsson, K 11 u t Eugén, Metallarbetare,

f. 83; Värmlandsg. 21 F).

Rt 14 25 32.

Led. i 6:e tax.-distr............... 27

Revisor f. vattenverket ............ 114

Rev.-suppl. f. renhållningsverket. . . . 137

Ohlsson, K 11 u t Gustaf l'lenrik, För-

rådsförman, f. 97; S. Hamng. 5(D).

Suppl.1 3.'e tax. -distr............... 26

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 49

Olsson, Lars, Förrådsbiträde, f. 05;

Hammarsmedsg. 28 (G).

Suppl.1 5.e tax. -distr. b ........... 27

Olsson, _fohanL u d vi g, Hemmans-

ägare, f. 88; Lärie Västergård (B).

Rt 22 10 76.

*Kyrkofullmäktig i Backa .......... 510

*Led. i Backa kyrkoråd ............ 510

*Led. i Backa gemens. kyrkoråd ...... 51 1

Olsson, Magda Petrea, Fru. f. 92

Fräntorpsg. 46 (O). Rt 260353.

Suppl. istyr. f. Mossbergska don.. 222

Olsson, Brita M a r g a r e t a, Assistent

h. barnavårdsn., f. 18; Kyrkåsg. 11 C

().(G) Rt 156568. .

Suppl. i Utbynäs barnträdgård. .412
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Olsson, Nic k 1 a s, Förbundssekrete-

rare, f. 89; Ekedalsg. 51 (C _D.

Rt 14 56 13.

Nämndeman

v. Ordf. i handels- o. siöfartsnåmnden 108

Led. i ber. f. nya natthärbärgen. . . . 320

Kassaf. f. siömanshemmet ........ 465

Olsson, Nils Johan, Filare, f. 94;

Österlyckan 10 (G). Rt 2611 11.

Led. i 14:'e tax. -distr............... 30

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 49

Olsson, Olof Bertil. Lantbrukare,

f. 08; Trulsegården Backa (B).

Rt 22 03 94.

*Suppl. i Backa kyrkoråd .......... 510

Olsson, 0 1 o Emanuel, lngeniör,

Byggnadsinspektor, f. 81 ; Carl johansg.

5 (M). Rt1256 .

oKronoombud1 67:'e tax.-distr....... 45

Olsson, Olof Evald, Hemmansägare.

f. 04; Hult Krokegård. Askim.

....................

Rt 28 28 02.

*Led. i pastoratskyrkorådet ........ 509

'Led. i V. Fzs boställsnämnd ...... 509

Olsson, 0 5 b o r n e Henrik, Lager-

chef, f. 98; Egnahemsv. 6 ()).

Rt 18 81 90.

Led. i 65:e tax.-clistr............... 45

Olsson, 0 s k a 1' Herbert, Assistent 11.

nykterhetsn., f. 03; Cibraltarg. 21 E (1).

Rt 16 83 86.

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . .. 487

*Suppl. i _lohannebergs kyrkoråd . . . . 503

Olsson, Ernst P a 11 l, Slöidlärarc, f. 88;

Svalebog. 16 (C )). Rt 14 83 23.

Revisor f. Osheckska fonden ........ 446

Olsson, Ernst R & g 11 a r, Målare, f. 06;

Vegag. 42 (O F).

Revisor f. rättshjälpsanstalten ...... 287

Olsson, Re in 11 old Fritiof. Lino-

leumarhetare, f. 03; Bomg. 8 (O)

Rt 16 96 42.

Nämndeman .................... 18

Led. ifattigvårdsstyr. 111. m. 250, 253, 255

Suppl.1 9.'e pens.-distr.. .......... 299

Olsson, S t i n a Viola, Fru, f. 18;

Barefjällsg. 11 (O). Rt 260982.

ämndeman .................... 18

0Led.1 Maiornas ungdomsråd ...... 277

Kassaf. 1 Lindeqvistsdonationer. 445

Olsson, Signe T e r e s i a Arvida, Fru,

f. 03; Guldpokalsg. 8 (L). Rt 22 05 05.

Suppl. i pens-inr. f. åldriga tjänare. . 437

Revisor f. lda jonsons minne ...... 449

Olsson, Karl Axel V e r n e r, Spårvägs-

man, f. 02; Sävenäsg. 3 B (C).

Rt 25 69 62.

Nämndeman  

Olsson, Å k e Henry, Verkstadsarbetare.

f. 08; Flagg. 4 (O F.

Revisorf. stadsbiblioteket .......... 230

Orrlöv, Oskar Edwin, Byggnads-

snickare, f. 93; Welanderg. 46 (O).

Rt 15 8290.

Rev.-suppl. f. folkskolestyrelsen. 194

Osvald, Gunnlar Sixten. Kapten,

Direktör. f.;.C11almersg 1 (D).

Rt 11 05 74.

OOrdf. i siöfartsdelegationen ........ 331

Osvald, l'lanna G u n n y, Tandläkare.

Fru, f. 04; Margretelundsg. 27 (O).

Rt 16 42 08.

Suppl. istyr. f. Kiellbergska skolan . . 213

Osvald, Olof Konrad, Tandvårdsin-

spektör, f. 03; Margretelundsg. 27 (O).

Rt 16 42 08.

Suppl. i 43:e tax.-clistr. .......... 39

Led. i styr. f. vattenverket ........ 113

Suppl. i styr. f. Gbgs sjukhem . . . . 421

Osvald, U d d 0 Valfrid. Avdelnings-

chef, f. 98; Klintens väg 21 (C 1).

Rt 14 48 85.

Led. i 28:e tax.-distr. ............ 34

Led. i_ ber. f. avk. av kom.-utsk..... 49

C.Led i skolnämnd ................ 201

*Kyrkofullmäktig .................. 485

"Kassaf. 1 C. _1: s kyrkoråd .......... 499

Ottosson, Eric Otto Bernhard. ln-

spektör, f. 15; Toredalsg. 40 (l..).

Rt 22 56 22.

Led. i 64:e tax.-distr............... 45

Rev.-suppl. f. renhållningsstyrelsen. . 137

Ottosson, Jo s ef, T. 0. F. K., Läro-

verksadiunkt, f. 91; Cibraltarg. 4 (1).

Rt 16 31 59.

OSuppl. i lokalstyr. f. Vasa läroverk .. 360

P.

Palm, Martin Nathanael (N a t h a n),

Tillsynslärare,1.92;0.0lskroksg.

010 (G). Rt 154128.

ed.1 Lödöse ungdomsråd ........ 278

Led. istyr. i. stadens barnkolonier. 280

Paltnér, W alt e r, f. d. Kamrer, f. 84,

Stampg. 68 (K). Rt 15 1809.

uppl. i 1'.a tax.-distr. . .......... 26

(”Ordf.1 1.a pens.-distr. ............ 296

Palmers, Claes O 5 c & r Samue1,Direk-

tör, f. 89; O. Fogelbergsg. 6 (V).

Rt 11 24 91.

Led. i ber. f. skulptörutb. v. målarsk. 321

Suppl. f. kassaf. 1 L. Ekmans don... 429

Palmertz, Bror Erik, Kriminalkon-

stapel. f. 12; Slåttängsg. 34 (G).

Rt 26 10 80.

OKronoombud i 57:e tax.-distr.
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Pal ren, Peter E r 1 k Wilhelm,]. K.,

f.n.?olissekreterare, f. 81, Hedåsg. 13

(V). Rt 16 17 22.

OOrdf.1 26:'e tax. -distr.

Palmquist, N ils, Kontrollant, f. 01;

Nordhemsg. 70 (O F). Rt 142323.

Rev.-suppl. f. styr. f. samlingslokaler 248

Pomp, F o 1 k e Stigvald, Banktiänste-

man, 1 05; Lundgrensg. 6 (j).

Rt. 16 83 44.

Led. i 29:e tam.-distr.

Pamp, R u t Kristina, Fru, f. 06; Lund-

grensg. 6 (_l). Rt 1683 44

............

Rev.-suppl. .hälsovårdsnämnden .. 144

Rev.-suppl. f. siukhusdirektionen.. 154

Parelius, K & r i n von Friesen, Fröken,

f. 83, Johannebergsg. 32 B (_D.

Rt 1613.99

Suppl. ihyresf. f. pauvres honteux.. 461

Parkfelt, Nils, ,Rådman, f. 93;

Bäckeliden 6 ( ). Rt 16 25 73.

r.f istyr. f. Röhsska museet ...... 236

OLed. i kulturh. museets nämnd . . .238

oSuppl. ilokalstyr. f. Vasa laroverk .360

Suppl. istyr. f. W. Lundgrens minne 465

Paterson, Sixten Arne Arthur,

e. o. Landskontorist, f. 15; von

Cerdesg. 5 (J). Rt 18 65 71.

Kronoombud1 49:'e tax.-distr....... 40

Paulson, Bror C e r h a r d, vice Stads-

arkitekt, f. 09; Kvarngärdesg. 1 A (O).

Rt 18 16 05.

c>Ersättare1 stiftsnämnd ............ 478

Se även Pålsson,

Pernhult, A 1 b1 n Valdemar, Banvakt,

f. 96; Ekehögsg. 12, Hisingsbacka (B).

Rt 22 07 06.

*Rev.-suppl. f. Backa gemens. kyrkoråd 51 1

Pemllult, A n n a Kristina, Fru, f. 93;

Ekehögsg. 12, Hisingsbacka (B).

Rt 22 07 06.

='ESuppl. i Backa kyrkoråd .......... 510

Pehrson, Person, Persson.

Person, Olof A 1 h e r t Målaremästare,

f. 77; Delsiöv. 3 (O). Rt 163317.

Ordf. istyr. f. Cederskogs don.-fond.. 448

Persson, A r 1 h u r Walfrid Zanco,

Blomsterhandlare, f. 05; Götabergsg.

20 (V). Rt 162245.

Rev.-suppl. f. botaniska trädgården. . 244

Persson, Anna-Britta, Fru, f. 07;

OFörtroligheten 31 (O). Rt 165924.

oLed. 1 centralrådet f. barnavård. .275

Persson, Karl Evald, Urmakare.

f. 92; Strandv., Fiskebäck (V F).

Rt 29 27 27.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 47

Led. i ber. f. småindustrier m. m.. . 319  

Persson, F r a n 5 Ludvig, Civilingen'ör,

Fastighetsdirektör. f. 01; Förtrolig-

heten 31 (O). Rt 16 5924.

QL.ed.1 skogsnämnden ............ 92

QLed. ireklamnämnden ............ 313

Led. i gatuberedn. f. ytterområdena 318

Led. i vägsynenämnden .......... 337

Persson, C u n 11 a r Vilhelm Leonard,

Butiksföreståndare, f. 11; Anders-

gårdsg. 17 A (L). Rt 22 23 63.

Revisor f. Skyddsvärnet .......... 435

Persson, Gustaf Ebbe G6 t h e, Hyres-

assistent, f. 17; Vidkärrsallén 9 D (O).

Rt 25 52 41.

Nämndeman .................... 18

Revisor f. folkskolestyrelsen . ...... 194

Rev.-supp1. f. prakt. mellanskolorna 208

Rev.-supp1. f. Maj:3 komm. flickskola 210

Rev.-suppl. f. Vasa komm. flickskola 211

Rev.-suppl. f. Kiellbergska skolan .. 213

Rev.-su_pp1. 1. nya elementarlärov. . 214

Suppl. istyr. f. Rudebecks flickskolå 215

Suppl. istyr. f. handelsinstitutetu .355

Persson, Hilde Ansgarius, järn-

svarvare, f. 85; Lindholmens 2:a

rote 28A (L). Rt 22 33 01.

OLed. i skolnämnd ................ 202

ov. Ordf. i 6:e fattigvårdsdistr....... 255

Led. i 7:e pens-distr. . .......... 299

Persson, Per 1 v a r, Byggnadssnickare,

f. 03; Rödalidsv. 9 (L). Rt 223894.

Rev.-suppl. f. Sjöfartsmuseet ....... 242

Person, Ja n-O 1 0 f, Köman,f

Carl Johansg. 9 (C 1). 111 14 så 52
Suppl. i 60:e tax.-distr. ............ 43

Persson, John Valfrid, f. d. Till-

synslärare, f. 84; Eklandag. 3 (_l).

Rt 16 7614.

Led. i 4:e pens-distr. ............ 298

Persson, K a r 1-E ri c. Avläsare, f. 17;

Cerdhem, Lillhagen (B). Rt 22 35 52.

Led. iber. f. avk. av kom.-utsk..... 49

Rev.-sup 1. f. Tyringehemmet ...... 280

Revisor . Sjuksk. pens.-fond ....... 438

Revisor f. Broströmska stiftelsen.. 4.57

'Kyrkofullmäktig i Backa .......... 510

Persson, K i 1 s t e n Lelén, Fru, f. 19;

Gärdhem, Lillhagen (B). Rt 22 35 52.

Rev.-supp1. f. Cårdabo ............ 410

Rev.-supp1.f.l. Jonssons minne. 449

Persson, C 1 a e 5 Olof, Förman, 1.97;

Sofiag. 52 (C). Rt 156309.

Revisor f.renhå11ningsstyrelsen . . . . l37

Persson, P a u 1-E1 n a r Thorvald,

]. K. Notarie h.drätse1k.,f. 19; Kris-

c,tine11indsg. 13 (V).

oKronoombud1 52:'a tax.-distr....... 41
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Persson, P e r lngemar, Kontorist,

f. 28; Ättehögsg. 7 17(G). Rt 25 93 71.

oLed.1 D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 276

Pehrson, Pontus F. M. Läroverks-

,f. 91; Nordenskiöldsg. 21 A

(0 F). Rt 126912.

OLed. ilokalstyr. f. Mai:släroverk. .361

Persson, P o n t 11 s Sigfrid, Förman,

f. 93; Klareborgsg. 3(C_1). Rt 142621.

Suppl. 1 27'.e tax. -distr. .......... 34

Persson, Yngve Rola n d, Murare,

f. 07; Matrosg. 12'—14 (O F).

Rt 12 02 38.

Suppl. i 19:e tax.-distr. ............ 31

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 48

Persson, Sign e Helena, Fru, f. 87;

Eklandag. 3 (l). Rt 167614.

Led. i 9:e pens.-distr. ............ 299

Persson, Si g 11 e lsabella Alexandra,

Fru, f. 05; Eklandag. 67 C (1).

Rt 16 62 70.

Rev.-suppl. f. K.F.U.K............ 37l

Rev.-suppl. f. N. Allégzs barnträdgård 41 1

Peterson, Petersson, Petterson,

Pettersson.

Pettersson, Ad olf Ferdinand, Plåt-

slagaremästare, f. 93; ]ungmansg. 19

(O F). Rt 14 09 40.

Led. i arbetarskydds- o. samaritfören. 336

Revisorf.1891 års lotteriöverskott.. 375

Pettersson, Karl A d o 1 f, Sågverksarbe-

tare, f. 86; Gustavus, Färienäs (L).

Suppl. i 7.'e pens.-distr. .......... 299

Pettersson, Algot lsidor, Murare,

f. 86; Nya Varvsvägen 10 (C _l).

Rt 14 25 01

Led. istyr. f. R. Dicksons stift. 455, 456

*Kyrkofullmäktig .................. 485

*Led. 1 kyrkofullm:s valkommitté . . .487

Pettersson, A 11 el August, Folkskollä-

rare, . 00; Hästhovsg. 16 (G).

Rt 2574 57.

Led. i 16:'e tax.-distr. ............ 30

Ordf. istyr. f. nya elementarläroverket 214

OLed. iR. o. Kållt. ungdomsråd” .278

Petersson, Erik B e r 1 11 Förman,

f. 09; Rödalidsv. 6 (L). Rt 22 77 30.

Revisor f. Keillers park ............ 243

Petersson, Erik B e r t i l, Ombudsman,

f. 12; Mandelblomsg. 24 (L).

Rt 22 19 69.

Revisor f. svenska mässan ........ 344

Peterson, B e r t il Evert, Kontorist,

f. 21; Lars Kaggsg. 47 A (G).

Rt 19 51 39.

Suppl. i 8:e pens-distr. ............ 299  

Pettersson, E (1 g a r d Otto Fridolf,

;läglsyningsman, f. 14; Lefflersg. 2 C

Suppl. i styr. f. natthärbärgena . . . . 286

Petterson, E1 n a r Konstantin, Köp-

man, f. 00; Underåsg. 7 (O).

Rt 16 76 59.

Led. i 34:e tax.-distr. ............ 35

Pettersson, Elf rida Potentia, Fru,

f. 95; Gibraltarg. 21 (_l). Rt 16 55 71.

Led. i löne- o. tiänstenämnden . . . . 106

Led. i styr. f. stadens barnkolonier. . 280

L.ed. i ber. f. likalönsprincip ...... 322

Peterson, Ellen Charlotta, Fru.

f. 92; Mellang. 9 (H). Rt 133148.

oSuppl. istyr. f. Barnavärn .......... 400

Led. istyr. f. småbarnsskolorna 402

Pettersson, Eric Gustaf Wilhelm,

Direktör, f. 88; Hvitfeldtsg. 2 A (D).

Rt 13 07 76.

Ordf. i ber. f. avk. av. kom.-utsk. . 47

Pettersson, E ri k Julius Severin, Sli-

pare, f. 07; Engdahlsg. 4 D (1).

Rt 16 9994.

Led. i 38:e tax-distr. ............ 37

Pettersson, E r i c Ragnar, Lagerarbe-

tare, f. 10; Dalav. 46, Nya Varvet

(V F). Rt 29 30 36.

Suppl. i 44:'e tax.-distr............. 39

Led. iV. F. idrottsförening ........ 383

Revisor f. Älvsborgs andelstvätt ..... 474

Petersson, E. r n a Linnéa, Affärsbi-

träde, Fru, f. 2;2 Lars Kaggsg. 47A

(G). Rt 19 51 39.

Revisorf. Morgonsol .............. 394

Pettersson, E r n a Maria, Fru, f. 09;

Engdahlsg. 4D (_l). Rt 169994.

ämndeman .................... 18

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. 1 s_tyr. f. samlingslokaler ...... 248

Kassaf. 1 nykterhetsnämnden ....... 285

Led. i arbetslöshetsnämnden ...... 301

Suppl. ivalkommittén ............. 315

Led. 1 pilsnerdricksberedningen . . 3.16

Pettersson, G u s t af Alfred, M. D.,

Överläkare, f. 01; Kungsportsav. 2

c>.(D) Rt 11 85 59. .

c>Le.distyr.f.A.l'l..1-11grensdon 169

Pettersson, Karl Gösta, Rederi-

nsteman,f. 05; N. Gubberog. 24

(O). Rt 15 76 52.

Led. i 39:e tax.-distr............... 37

Peterson, Johanna (H a n n a) Maria,

Fru,f.90;Gihraltarg.19A(V).

Rt 1691 89.

Suppl. i mödrahjälpsnämnden ...... 282

Suppl. i styr. f. Gbgs sjukhem .. . . 421

Led. i styr. f. siuksk. pens.-fond . . 438
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Pettersson, 1'1 a 11 s, F. D., Professor,

f. 88; Vasag. 5A (V). Rt 13 2430.

c*Led. i styr. f. siöfartsmuseet ...... 241

Pettersson, 11 e n n i n g Olof, Journa-

list, f. 15; Styckiunkareg. 11'1 (C)

Nämndeman

Suppl. i styr. f. Mossbergs don.. . .. 222

Led 1 centralrådet f. barnavård 275.276

v. Ordf. istyr f. stadens barnkolonier 280

QLed. ireklamnämnden ............ 313

Peterson, Axel Hilding, Syssloman,

f. 91; Mellang. 9 (H). Rt 13 31 48.

....................

Rev1sor f. spårvägsstyrelsen ........ l33

Led. i styr. f. Gbgs museum ...... 237

Ordf. i ber. f. nya natthärbärgen . . . . 320

Revisor f. stadsteatern ............ 378

Petersson, Artur H 1 a l m a r, Snickare,

f. 81; Violg. 4 (V F). Rt 290456.

'Kyrkofullmäktiges v. ordf. i V. F... 507

*v. Ordf. i kyrkostämma (V F) ...... 508

*Led. i V. Fzs kyrkoråd ............ 508

*v. Ordf. i pastoratskyrkostämma (V F) 508

Pettersson, Carl johan, Lagerföre—

ståndare, f. 78; Olivedalsg. 10 (O F)

Rt. 14 44 30.

*Led. i 0. Fzs kyrkoråd .......... 497

Pettersson, Ca rl Oskar. Lagerbi-

träde, f. 03; Bäckängsg. 2 (l...)

Rt 22 10 74.

Revisor f. bostadsförmedlingen ..... 308

Pettersson,Karl Viktor, Verkstads-

arbetare, f. 91; Planthagen 19 (O).

Rt 26 04 66.

Nämndeman .................... 18

Led. i 2:a tax.-distr............... 26

Petersson, K n 11 t Zakarias, F. D.

Redaktör, f. 92; Valåsg. 2 (Ö).

Rt 16 65 93.

)uryman i tryckfrihetsmål .......... 14

Led. 1 kom. f. Lindbergs don. . 386

Petersson, Knut M 0 r gan, Repara—

tör, f. 90; Carl Johans torg 4 A (C 1).

Rt 125425.

Led. i renhållningsstyrelsen . ...... 137

Revisor f. torg- 0. slakthusstyrelsen . . 139

Suppl. i lokalstyr. f. Vasa läroverk . . 360

Pettersson, Nils Olof (Olle), Kom-

munalarbetare, f. 13; Skansen Kronan

(A). Rt 11 5067.

Nämndeman .................... 18

Suppl. i 30:e tax. -distr............. 34

Led. i civilförsvarsnämnden ...... 309

Pettersson, Osborn Alexius, Rör-

läggare, f. 15; Mariaplan 2 (C 1).

Rt 12 70 94.

Suppl. i 54:e tex.-distr. ............ 42

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . . . . 82

Revisor f. arbetarskydds- o. samaritför. 336  

Rev.-suppl. f. konserthuset ......... 377

Revisor f. teaterfonden ............ 391

Revisor f. Söderbergska stift. ...... 441

Pettersson, P e r Adolf, Mätningsman,

f. 96; Älvsborgsg. 30 (C _D.

Rt 14 85 59.

Suppl. i 67:e tax-distr............. 45

L.ed. ilokalstyr. f. Hvitf. läroverket. 359

Peterson, Prim us Edvin, Bokhål—

1are,f. 93; Otterbäck, Hovås.

Rt 28 21 93.

*Led. ipastoratskyrkorädet .......... 509

Pettersson, S1 g 11 e Maria, Kassörska,

f. 00; johannedalsg. 23 (O

Rt 14 91 91.

Revisor f.C11_>gs siukhem .......... 421

Pettersson, S1 g n 1 11 s Torvald, Kom-

munalarbetare,f. 98;Röda1idsv. 3(L).

OLed. i skolnämnd ................ 203

Pettersson, Stig Wilhelm, Post-

tjänsteman, f. 15; Enekulleg. 10 A (L).

Rev.-supp. .Gbgs distr. idrottsförb. 382

Pettersson, Te k 1 a Arvids, Fru. f. 87;

Älvsborgsg 27 F. (C D. Rt 14 04 02.

Led. istyr. f. pensiönärshcmmenu .291

Led. i styr. f. L. Ekmans don. . . .. 429

Led. i styr. f. Broströmska stiftelsen 457

Petterson, Bror T 0 r s t e n, Direktör,

f 87; Aschebergsg. 41 B (V).

Rt 11 33 91.

C.Led i länsprövningsnämnden ...... 46

Led. i hamnstyrelsen . ............ 117

Pettersson, Ulla Margareta, Fröken.

f. 26; Strandridareg. 24 (C _1).

OLed. i centralrådet f. barnavård. 275

oSekr. 15. 0. V. Frzs ungdomsråd 276, 279

Pettersson, A k e Harald, Socialvårds-

tjänsteman, f. 09; Hagbergsg. 12 (G).

'1:8'e pens. -distr. ............ 299

Philipson, Inga Lisa, Fru, f. 09;

Kungsportsav. 25 (V). Rt 18 4829.

Nämndeman ....................

Philipson,) 0 h 11 Fredric, M. D., Prakt.

läkare, f. 02; Kungsportsav. 25 (V).

c>Rt 18 48 29.

C.Led i styr. f. Änggårdens yrkesskola 428

Ordf.1 hyresf. f. pauvres honteux.. 461

Se även Pilipson.

Pihl, C 6 s t a Alexius, Förman, f. 94;

Risåsg. 913 (A). Rt 1492 78.

Revisor f. folkskolestyrelsen . ...... 194

Revisor f. prakt. mellanskolorna. . . . 207

Revisor f. komm. mellanskolan ...... 209

Revisor f. Maizs komm. flickskola . . 210

Revisorf. Vasa komm. flickskola . 211

Revisorf. Kjellbergska komm. flicksk. 213

Revisor f. nya elementarläroverket.. 214

Revisor f. Rudebecks flickskola .. 215

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 501
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Pineus, E v a Hilda Cecilia, Fru, f. 05;

Götabergsg. 22 (V). Rt 165733.

Nämndeman 1

Led i styr. f. slöidföreningens skola 227

Revisorf. ]. ] Dicksons stiftelse.. .461

Pineus, Kai Ludvig Arbo, ]. K.,

Dispaschör. f. 05; Götabergsg. 22 (V).

Rt 165733.

--------------------

Stadsfullmäktig .................. 72

Suppl. i drätselkam:'s lavd. m.m. 82, 101

uppl. ihamnstyrelsen ............ 117

OLed. istyr. f. folkbiblioteken ....... 231

C.Led1 konstmuseets nämnd m.m. . .2402

QLed. ikomm. f. folkkonserter ...... 367

Led. i styr. f. R. Dicksons stiftelse . . 455

Prytz, A g 11 e s Viktoria, Fröken, f. 10;

ORåstensg. 16 (G). Rt 25 95 55.

C.Led i 0. Fr. 0. M:'s ungdomsråd” 27

Prytz, R 0 b e r t Vilhelm Julius, Mon-

tör, f. 00; Fornminnesv. 16 (L

Rt 22 43 84.

Led. i 48:e tam-distr. ............ 40

Pålsson, A 1 f r e d Emanuel, Tull—

tjänsteman, f. 95; * Svaleg. 1 (B).

Rt 22 02 85.

*Kyrkofullmäktiges ordf. i Backa . . . . 510

*Ordf. i kyrkostämma (B) .......... 510

*Led. i Backa kyrkoråd .............. 510

*Ordf. i Backa gemens. kyrkostämma. . 51 1

*Led. i Backa gemens. kyrkoråd ...... 51 1

Se även Paulson.

R.

Ragndahl, E rik Alfred Ragnar, Ar-

kitekt SAR, f. 04; Daltorpsg. 29 (O).

Rt 1632 27.

Led. istyr. f. Röhsska museet ...... 236

Rahmn, Sven Gösta, Civilingenjör,

f. 05; Pontus Wiknersg. .

Rt 1600 10.

Revisorf gas- o.e1verken .......... 122

Ranch, Carl Ture, Inspektör, f. 18;

Raketg. 8 (j). Rt 186938.

Revisorf. fören. f. befr. av handelsk. 372

Rane, Axel Mikael, f.d. Järnvägs-

tiänsteman, f. 81; Uddebo, Tingstad (B).2

Suppl.1 12:'e tax. -distr. ............

Ordf iber. f. avk. av kom. -utsk.. 49

Ranang, Folke Erik Valdemar, Di-

striktschef, f. 13; Virginsg. 18 (C).

Rt 25 27 89.

Led. istyr. f. handelshögskolan” .353

Led. istyr. f. Styrsö kustsanatoriumn 425

Rasmusson, C a rlE 1 i k, Lagerar-

betare,f. 13, Madängsg. 12(L).

Rev. -suppl. f. Carlanderska sjukh. .. 422  

Regnér, Gustaf Elis, M. L., Barn-

psykiater, f. 02; Cibraltarg. 8 (_l).

Rt 16 11 24.

Kassakontr. i styr. f. Stretercd ...... 453

Rehnström, Renström.

Renström, Sven Al la n, Kommunal-

arbetare, f. 12; Estlandsg. 4 (L).

Rev.-suppl. f. Lundby barnhem . . . . 395

Rehnström, A r v 1 d Rudolf, Kamrer,

f. 01; Virginsg. 24 (C). Rt 25 13 60.

Led. i 24:e tax.-distr.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 49

Renlund, Lars F ol ke, Lagerbiträde,

f. 19; Carl Johansg. 58 (C _D.

Rt 12 59 43.

Suppl. i 3:'e tax. -distr. ............ 26

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 48

Reuterfeldt, Carl-Fredrik, Köp-

man, f. 16; Vadmansg. 4 (V).

Rt 163405.

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... '144

Revisor f. siukhusdirektionen ...... 153

Reuterskiöld, Carl L e n n a r t, Di-

rektör, f. 82; Torild Wulffsg. 18 (A).

Rt 10 63 54.

Bisittare vid dispaschmål .......... 14

OOrdf. i dir. f. navigationsskolan. .356

Reuterskiöld, Sonia Emilia Fride-

borg, Fru, f. 05;Tori1d Wulffsg. 18 (A).

Rt 10 63 54.

OLcd. i hiälpskolenämnden .......... 205

Rexius, C e r h a r d Natanael, Kyrko-

herde, tig. e. o. Hovpredikant, f. 98;

oAschebergsg. 17 (V). Rt 13 0834.

o:Domkaps supp1.i folkskolestyrelsen 194

*Kyrkofullmäktig .................. 485

vOrdf. i kyrkonämnden .......... 489

*Ordf. i kyrkostämma (V). ........ 501

Rhodin, Karl G u s t a v, Elektriker.

f. 10; Toredalsg. 24 (l..). Rt 22 1757.

Nämndeman .................... 18

Richardson, Olof Richard, Civilin-

genjör, f. 16; Lindg. 13 (VF).

Rt 29 18 19.

Rev.-supp1. f. 0. o. C. Wiiks fond.. 389

Ridderstad, Hildur. Fru, f. 85;

Burgårdsg. 14 (J). Rt 185114.

Stadsfullmäktig ..................

Suppl. iVasa kommunala flickskola. 211

Led ifattigv.-styr. m. m. 250, 254. 256, 259

OL.ed icentralrådetf. barnavård. 75

Suppl. istyr. f. ålderdomshemmet 289

Led. iber. f. vårdhem ............ 320

OLed. istyr. f. Styrsö kustsanatorium.. 425

Rikardsson, se Richardson.
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Ring, 0 s k a r Albin, Landstingsman,

f. 90; Ö. Arödg. 9 (B). Rt 220162.

'Rev.-suppl. f. Backa gemens. kyrkost. 511

Ring, Helmer Arvid W1 l m a r, Lager-

arbetare, f. 13; 0. Arödsg. 32 (B).

Rt 22 72 22.

Rev.-suppl. f. allm.hiä1pföreningen 433

*Kyrkofullmäktig1 Backa .......... 51 0

Ringdahl, ] o 11 a n Alfred, Förvaltare.

f. 00; Österlyckan 12 (C). Rt 26 13 38.

ämndeman

Led. i polisnämnden .............. 64

Ringius,CarlGustafErland, ). K.

Assessor, f. 08; Aschebergsg. 17 (V).

Rt 11 64 46.

OOrdf.1 1 1':e tax.-distr............... 29

Ringqvist, Eric Vilhelm, Lands-

kanslist, 96; S. Vägen 17 (D).

Rt 16 1750.

0.0rdf1 44:e tax-distr. ............ 39

Risedal, A gd a Elisabeth, Fru, f. 96;

2 Långg. 45 (O F). Rt 144841.

evisor f. kristidsnämnden ........ 304

Rodhe, Sigrid, Fru, f. 83; Asche-

bergsg. 34 (V). Rt 130412.

OLed. i styr. f. skolköksseminariet .. 220

Rodin, se Rhodin.

Rollof, Charles Tu re. Lantbrukare,

f. 93; Påvelundsg. 16 (V F).

Rt 29 10 18.

Nämndeman

Suppl. i 46:e tax. -distr.............

Romdahl, Ax el Ludvig, F. D., Pro-

fessor. 1.80;Pipblåsareg. 28 (Ö).

oRt 16 15 87.

gm Ordf. istyr. f. slöidföreningens skola 227

C.Led1 komm. f konstinköp ........ 240

v. Ordf. istyr. f. Lindbergs don. .. . . 386

Ros, Eva Maria, Fru. f. 08; Erik Dahl-

bergsg. 2 (D). Rt 13 7830.

Suppl. i hemhjälpsnämnden ........ 303

Rosell, HansVilhelm, Konditor, f. 18;

Blåvalsg. 7 B (C 1). Rt 122389.

Nämndeman

Led. i 52:a tax.-distr. ..............

Suppl. i ber. f. akaav kom.-utsk.. 49

Rosén, Arvid, F.M ,,Rektor f. 95;

oNedergårdsg. 12 (G). Rt 25 2590.

G.Sekr istyr. f. rakt. mellanskolorna 207

Rosén, E ste r A1ce, Fru, f. 97; Aug.

Kobbsg. 9—11 (OF). Rt 1260 43.

Led. ifolkskolestyr. m. m. 194, 195, 200

Suppl. 1 styr. f. stadens barnkolonier 280

Led.1 gymnasieberedningen ........ 3l8

oSuppl. ilokalstyr. f. Hvitf. läroverket 359

oLed istyr. f. prakt. hushållsskolan. 407

oLed. istyr. f. barnbesp. o. skollovskol. 416

OLed. i skolför:s sommarbarnskom. 419  

Rosén, Nils Gustaf, Polisinspektor,

f. 97; Fortg. 2 (VF). Rt 291626.

Rev.-suppl. f. natthärbärgena ...... 286

Rosengren, Herder Albin, Kyrko-

herde, f. 86; Linnég. 33 (O F).

Rt 12 65 10.

Led. ibarnavårdsnämnden m.m. 264, 265

Z.Suppl istyr. f. barnh. Morgonsol.. 394

Suppl. i 0. Fr. förszs småbarnsskola 412

Revisorf. Rexius minnes barnkol.. .418

*Kyrkofullmäktig .................. 486

l"Lcd. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . 487

*Ordf. i kyrkostämma (M) .......... 496

Rosenqvist, A x el Teodor, Metall-

arbetare, f. 93; Gamlestadstorg 4 (C).

Rt 15 41 95.

Ordf.1 ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 48

Revisor f. barnavårdsnämnden ...... 264

Suppl. i 8:e pens.-distr............. 299

Rosenqvist, Ha rry Gustaf Arvid,

Verkstadsarbetare, f. 10; Ö Skansg.

28 (H). Rt 132145.

Led. i 60:e tax.-distr............... 43

Roth, Stig Adolf, F. D., lntendent,

f. 00; Mossg. 18 (1). Rt 188133.

OLed. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 230

QLed. ikulturhistorist. museetsnämnd 238

Led. iber. ang. naturskydd ........ 317

Led. iber. f. folkrörelsearkiv ...... 321

Ruist, _lolmTure, Överingeniör, f. 95;

O. Wiiksg. 3 (V). Rt 182862.

QLed. i kursnämnd ................ 301

Rundberg, G e o r g Natanael, Förste

kontorsskrivare, 1.94; Ekedalsg. 13(C1).

c*Led. i skolnämnd ................ 200

Rundqvist, Johan E r n s t, f.d. Di-

striktsföreståndare, f. 82; Birkag. 4913

(0). Rtl 3862.

*Kyrkofullmäktig .................. 485

I"Suppl. 1 kyrkonämnden .......... 489

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 493

Runge, D a ga lngeborg, F. M. Rek

tor, f. 09; Solbänksg. 18 A (A).

Rt 13 53 46.

QSekr.1 Vasa komm. flickskola ...... 21 15

Runge, Anna C e r t r 11 11 Maria, Fru,

f. 88; Orrekläpp.

QSuppl. i länsarbetsnämnden ........ 331

Runge, Olof Richard T a g e, Förste

kammarskrivare, f. 10; Rosensköldsg. 5

(>()). Rt 16 70 07.

O'Kronoombud1 32':a tax. -distr. ...... 35

Runstad, B e n gt Erik Vilner, Kam-

rer, f. 19, Viktoriag. 33 U). R! 116105.

OKronooriibud i 5.'e tax. -distr. b. . . . 27
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Ryberg, A 1 m a Josefina, Kurator, f. 00;

Sanatorieg. 24 13 (C). Rt 25 59 60.

Nämndeman

Kassaf. i styr. f. yrkesskolorna .. .. 225

OSuppl. i styr. f. folkbiblioteken .. . . 231

Ordf. o. kassaf. i styr. f. Platins fond 444

Led. i styr. f. R. Dicksons stiftelse. . 455

Ryberg, Carl R 11 d ol f, Bitr. ingenjör,

f. 89; Friggag. 3 (K). Rt 192709.

Led. i ber. ang. arbetarskydd ...... 324

Rybäck, M a g n 11 5 Karl, Civilingenjör,

Konstruktionschef. f. 93; Anggårdsg.

51 (A). Rt 131655.

Nämndeman .................... 18

Rydberg, B e r t i l Wolrath, Direktör,

f. 04; Påskbergsg. 9 (O). Rt 16 10 23.

Rev.-suppl. f. gas- o. elverken ...... 123

Rydberg, S ve 11 Erik Bernhard, Di-

rektör, f. 99; S. Vägen 62 (_l).

Rt 16 25 88.

Suppl. i 2:a pens-distr. .......... 297

Rydelius, Ebba Linnéa, Folkskol-

lärarinna, f. 07; Ribbingsg. 21 (G).

Rt 25 29 19.

Rev.-suppl. f. Clasefonden ........ 447

Rydelius, E dit Viktoria, Småskol-

lärarinna, f. 03; Ribbingsg. 21 (C).

Rt 25 29 19.

OLed. i arbetsutsk. f. Skolmåltider. . . . l96

Rev.-suppl. f. småbarnsskolorna . . . . 402

Rydholm, Bern Å k e Orvar, lngeniör,

f. 23; S. Vägen 65 (_l). Rt 16 77 99.

Suppl. i 7:e tax.-distr. ............ 28

Rydström, A g (1 a Mathilda, Fru, f. 91;

Rambergsv. 13 (L). Rt 224107.

OLed. i skolnämnd ................ 202

Led. i 7:e pens-distr. ............ 299

oSuppl. i Lundby barnkrubba ........ 405

Rylander, B e r til Mauritz, Pastor,

f. 11; Stampg. 42 (K). Rt 15 60 17.

Nämndeman

Rylander, 8 r o r Valter, Förste post-

kontrollör, f. 00; E. Dahlbergsg. 40

(V). Rt 11 5465.

OKronoombud i 7:e tax-distr. ...... 28

Rönn, S ol v e i g Adina Olena, Fru,

f. 02; Kaggeledsg. 35 B (Ö).

Juryman i tryckfrihetsmål .......... 14

ämndeman ..................... 18

Led. i ber. f. likalönsprincip ...... 322

Suppl. i styr. f. Gbgs sjukhem . . .. 421

Rönn, Ta ge Volrath, Vaktmästare,

f. 06; Högskolan (V). Rt 18 13 44.

Suppl. i 39:e tax.-distr............. 37

Rönnberg, Johan Edvard R u n e, Man-

talsassistent, f. 15; Wingårdsg. 10 (O).

Rt 15 04 27.

QKronoombud i 9:e tax.-distr. ...... 28  

S.

Sabel, A r n old Mauritz, Kammar-

skrivare, f. 10; Fridkullag. 17 F. (O).

Rt 18 43 78.

Led. i gymnasieberedningen ...... 318

Ordf. i ber. f. realskola i Lundby . . 319

Revisor f. sällsk. Länkarna ......... 370

Revisor f. Nordgården ............ 372

Revisor f. Bissmarcks fond ......... 438

Sabel, S o 1 v e i g Viktoria, Fru. f. 22;

Fridkullag. 17 E (0). Rt 18 43 78.

oLed. i Vasa o. J:s ungdomsråd ...... 277

Sahlin, Elle 11 Maria, Fröken, f. 87;

Arkivg. 1 (V). Rt 160282.

Sekr. i styr. f. systr. Erikssons minne 448

Sahlin, L e n n a r t Gottfrid, Verk-

stadsarbetare, f. 20; Koltrastv. 7 (G).

Rt 26 31 48.

OLed. i Örgryte ungdomsråd ........ 279

Sahlström, Gustaf Hilding Teo-

dor, Metallarbetare, f. 98; Alghagsg.

2 E (M).

Led. i 37:e tax-distr. b ............ 37

Led. i ber. f. småindustrier m. m.. . 319

Sahlström, Elof Hugo Emanuel,

Metallarbetare, f. 02; Oterdahlsg. 6

(L). Rt 22 91 25.

Led. i 21 :a tax.-distr............... 32

Revisor f. småbarnsskolorna ........ 402

Revisor 1. N. Allégs barnträdgård . . 411

Revisor f. 0. Fzs småbarnsskola . . . . 412

Rev.-suppl. f. E.. Dicksons stiftelse.. 459

Salefors, M a ria Cecilia, Småskollä-

rarinna, Fru, f. 02; Risåsg. 23 (H).

Rt 11 93 27.

Led. i nya elementarläroverket 214

Rev.-sup 1. f. Nordenfelts semin. . . 374

OSuppl. i 'rgr. barnavårdssällskap . . 409

OSuppl. i styr. f. Cårdabo barnträdgård 410

Sallander, G u n n a r Magnus, Post-

kontrollör, f. 12; Stenströmsg. 32 (G).

Rt 25 72 63.

oOrdf. i 31:e tax.-distr.............. 34

Saméus, A r n e Sigvard, Förste assis-

tent, f. 07; Späckhuggareg. 6 B (V F).

Rt 12 75 47.

Nämndeman

Samuelson, Samuelsson.

Samuelson, A n n a Linnéa, Fru, f. 00;

Ernst Torulfsg. 13 B (C). Rt 25 5305.

Rev.-suppl. 1. S:t Pauli barnhem. . . . 402

Samuelson, Elle n Teresia, Revisor,

f. 81; Birkag. 55 (O). Rt 1961 46.

Led. i 49:e tax.-distr. ............ 40

Rev.-suppl. 1. G. Malmgrens fond. . 450
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Samuelsson, Elsa lngeborg, Folk-

skollärarinna, f. 99; Stenströmsg. 32

(G). Rt 25 2680.

Rev.-suppl. f. flickläroverket ...... 362

Samuelson, Erik Mauritz, Metall-

arbetare, f. 04; Lugnet 11 (C _l).

Rt 12 64 29.

Stadsfullmäktig .................. 72

Suppl. i drätselkammarens l:a avd.. . 82

Rev.-suppl. f. komm. mellanskolan. . 209

Revisor f. tomträttskassan ........ 347

0.1..ed istyr. f. Göteborgshem ........ 468

G.Suppl istyr. f. bostäder åt blinda. .473

Samuelsson, John C u n n a r Linus,

Kyrkovaktmästare, f. 06; 3 Långg. 41

(O F). Rt 12 80 82.

*Suppl. i 0. Fzs kyrkoråd ........ 498

Samuelsson, C 11 s t a fEmanuel,Arki-

tekt SAR, f. 11; Kvarngärdesg. 3 (Ö).

Rt 16 91 40.

QSuppl. i Gbgs bostadsaktiebolag . . . . 471

Samuelsson,) 0 h a n Paul, Hemmans-

ägare f. 80; l'lögen, Näset (V F).

Rt 29 24 61 .

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 507

*Led. i V. Fzs kyrkoråd ............ 508

Samuelson, K a rl Anders Folke,

Nämnedman, f. 18; Sundholmen.

QSuppl. i styr. f. Västkusthemmet .. 436

Samuelsson, Karl Wiktor, Metall-

arbetare, f. 90; Rambergsv. 27 C (L).

C'Suppl. i 6:e fattigvårdsdistr. ...... 255

Samuelsson, Leif Arnold, Färgeri-

arbetare, f. 24; Ahrenbergsg. 14 B(G).

Suppl. i 4:'e tax. -distr. ..........

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 49

Samuelsson, S v e a Alice, Fru, f. 98;

Rambergsv. 27 (L).

Suppl. i 7:e pens-distr. .......... 299

Rev.-supp1. l. skolh. f. dövst. småbarn 452

Sandberg, A lf Roland, Reparatör,

f.24;Stockholmsg. 22 (C).

Suppl. 1 39:'e tax.-distr............. 37

Sandberg, Ax e l Vilhelm, ]. K., Löjt-

nant i reserven, "nsnotarie,f.11;

OTopeliusg. 3 (Ö). Rt 16 28 90.

O.Crdf 129:e tax. —distr. ............ 34

Sandblad, B b b 11 Kristina, Fru,

f. 13; Långedsg. 4 (O). Rt 251660

OLed. iskolnämnd ................ l99

Revisorf. 1. jonssons minne ...... 449

Sandhlad, F. r i k Torsten, ]. K., Taxe-

ringsinspektör, f. 16; Odinspl. 7 (K).—

Rt 17 53 27.

OOrdf. i 4:e tare-distr.

Sandblad, Kerstin 1 n g e r Marie, Fru,

f. 22; Odinspl. 7 (K). Rt 17 5327.

Led. i nykterhetsnämnden .......... 285  

Sandegaard, T 0 r s t e n, Civilingen-

jör, f. 04; Långåsl. 16 (O).

Rt 16 76 54.

*Suppl. i Örgryte kyrkoråd .......... 506

Sandell, Alice Fredrika lngeborg,

Fru, f. 08; Olskroksg. 11 (G).

Rt 19 1003.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 48

Rev.-suppl. f. nykterhetsnämnden . 285

Revisorf. pr. hushållsskolans daghem 407"

Suppl. istyr. 1. F.. Wiiks stiftelse. .460

Sandesjö, Be n g t Olof, Huvudbok-

förare, ;.N Gubberog. 26 (O).

Rt 1901 862

Rev.-suppl. f. siömanshemmet ...... 465

Sandkvist, Sandqvist.

Sandqvist, H e n 1 y Elis, Disponent,

f. 89; Drakenbergsg. 14 (O).

Rt 16 08 46.

Led. i l:a tex.-distr. .............. 25

Sandkvist, John 1'1 e n r y lsidor, Förste

verkmästare, f. 95; Snäckv. 38 (C ]).

Rt 12 69 15.

Led. i 25:e tax.-distr. ............ 33

Sandström, Karl Anders B e r 11 h a r d,

Direktör, f. 88; Arkivg. 7 (V).

Rt 16 16 28.

Led. i ber. 1. nya natthärbärgen. . . . 320

Led. i styr. f. siömanshemmet ...... 465

Sandström, _C u s t a v Vilhelm Leo-

nard, F. L. Overlärare,f. 84; Rangel-

torpsg. 41 (O). Rt 165188.

Led. istyr. f. komm. mellanskolan.. 209

Schedin, T h 0 r s t e n Fritiof, So-

cialassistent, f. 99; Johzs Kyrkog. 12

(M). Rt 14 1756.

Led. i 37:e tax. -distr. a .......... 36

Schelander, F. r i c,lngeniör,f.12;

Vändg 3 (Ö). Rt 25 55 83.

Led.1 66:e tax. -distr. ............ 45

God man vid laga skifte .......... 337

Schéle, Torsten Olof R & g 11 a r, Rytt-

mästare, f. 97; Vasag. 8 (D).

Rt 11 59 18.

Suppl. i styr. i. A. H. Ågrens don. . . . . 169

Schenholm, Karl T 0 r s t e n Rein-

hard, ). K. Advokat, f. 91; Asche-

obergsg. 23 A (1). Rt 11 3044.

O.Ordf i 40:'e tax. -distr. ............ 37

Scherlin, John F. r i k, Syssloman, f. 13;

Sågg. 3913 (C ]). Rt 124812.

Revisor f. Stretered ............... 453

Schmidt, B e r t i 1, Overstelöitnant,

f. 90; Cöketorpsg. 8 (C). Rt 19 35 36.

Nämndeman
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Schmidt, C a r 1 Sixtensson, Civilingen-

jör, Uverrevisor, f. 94; Götabergsg. 2

(D). Rt 11 83 34.

Led. av riksdagens 2.a kammare .. 68

Schramm, Eduard E r n s t Erich.UOp-

tiker. f. 96; Gyllenkrooksg. 9 (O).

Rt 16 012

'Suppl. i Cliristinae kyrkoråd ........ 493

*Led. i Kristine gemens. nämnd.. 493

Schramm, Gönther Hugo, Direk:

*tör,f.80;Nissensg.4('O). Rt 182357.

*v Ordf. 1 kyrkostämma (Chr.) ...... 493

*Led. i Christinae kyrkoråd .......... 493

Schöler, Eric Gustaf Fredrik, Tra-

fikförman, f. 03; Sågg. 56 (C 1).

Rt 14 74 55.

Suppl. i 41:a tax-distr............. 38

Suppl. i 5:e pens-distr. ............ 298

Schöldstein, Åke Fritiof, Typograf,

f. 17; Ernst Torulfsg. 15 C (G).

Rt 25 95 85.

Suppl. i 62:e tax.-distr. .......... 44

Schönberg, N 1 l 5 Martin Evald, Om-

budsman, f. 06; Fjärdingsg. 4 (L).

Rt 22 1650.

o_.Suppl i sjöfartsdelegationen ...... 33l

e.d istyr. f. Broströmska stiftelsen. 457

Seevers, Rolf Arnold ]. K., Stads-

fiskal, f. 05; Kärraluhdsg. 36 (O).

Rt 15 26 57.

oOrdf. i 21:a tax.-distr. ............ 32

Se även Cewers.

Sefve, Sven l va 1, F. D., Rektor, f. 86;

Drakenbergsg 7 (Ö). Rt 16 04 96.

Led. 1 styr. f. folkbiblioteken ...... 231

Segerson, B e n g t Holger, Byggnads-

arbetare, f. 14; Krokeg. 5 (M).

Suppl. i civilförsvarsnämnden ...... 309

Segerson, Greta lrene, Fru, f. 14;

Krokeg. 5 (M).

Revisor f. Gbgs sjukhem .......... 421

Revisor 1. L. Ekmans don. ........ 429

Revisor f. pens.-inr. f. åldr. tjänare . . 437

Segrén, M aj Carmen Marianne, Fru,

f. 17; Långedsg. 1 A (O). Rt 25 38 68.

Led. i styr. f. småbarnsskolorna . . . . 402

Segrén, T a g e Algot William, Metall-

ar etare, f. 18; Långedsg. lA (O).

Rt 25 38 68.

Rev.-suppl. f. vattenverket ......... 114

Led. istyr. f. stadens barnkolonier. .280

Huvudman1 Gbgs sparbank ........ 346

Rev. -suppl. f. socialinstitutet ....... 357

Revisor f. .F. ................ 368

Rev.-suppl. f. Cederskogs don...... 448

Segrén, T u r e William Fredrik, Me-

tallarbetare, f. 13; Måns Bryntessonsg.

l9C (_G). Rt 19 7698.

Led. i kristidsnämnden .......... 304  

Sehlstedt, K u rt Volmar, Direktör,

f. 08; Mackliersg. 2 (_l). Rt 16 81 40.

Led. i ber. f. pantlånerörelsen ...... 323

Rev.-suppl. f. svenska mässan ...... 344

Seiling, Calla Lovisa, Folkskollära-

rinna, f. 93; Hinsholmsg. 8 (V F).

Rt 29 11 36.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Selander, Folke Gun nar Lennart,

M. L. Frakt. läkare, f. 01; Långås:

liden 11 (O). Rt 163893.

oLed.'1 nämnden f. inre fattigvård. . . . 256

Seldén, L a r s-E r i c Gösta, Mantals-

assistent, f. 09; Segerlindsg. 11 (C _l).

Rt 25 19 63.

oKronoombud i 54:e tara-distr. . . . . 42

Selin, L a r s-E r i k Holger, Kontors-

skrivare, f. 08; Hvitfeldtsg. 11 (D).

Rt 13 44 62.

Suppl. i 64:e tax.-distr. .......... 45

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . . . . 82

Sellberg, K 11 r t, Förste arbetsvårds-

assistent, f. 10; Amiralitetsg. 9 B (C _l).

Rt 12 01 32.

Suppl. i 63:e tax.-distr...... ' ....... 44

Sellberg, R a g 11 a, D.S.l., Assistent h.

barnavårdsn., Fru, f. 19; Amirali-

tetsg. 9B (C )). Rt 12 01 32.

QLed. i_ centralrådet f. barnavård. . .. 275

OfSekr1 Maj:s ungdomsråd .......... 277

OSuppl. : Kungsladugårds barnträdg. 411

Selstam, Nora Teresia, Fru, f. 07;

And. Zornsg. 19 (O). Rt 18 7936.

OLed. i centralrådet f. barnavård . . . . 275

Senander, l—lilma Margareta (G r e t a),

Fru, f. 02; Rosensköldsg. 5

Rt 18 25 94.

OLed. i skolnämnd ................. 196

Led. i 2:a pens-distr. ............ 297

Led. i styr. f. småbarnsskolorna ...... 402

Senander, Knut Erik Waldemar,

Tullöveruppsyningsman, f. 89; Rosen-

sköldsg. 5 (j). Rt 182594.

Led. av riksdagens 2:a kammare . . . . 68

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i hamnstyrelsen .............. 117

Sennelöv, Bror l-l e n n i n g, Registra-

tor, f. 01; Grimmeredsv. 12 (V F).

Rt 29 00 47.

Led. i 22:a tax.-distr. ............ 32

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

*Revisor f. V. Fzs kyrkokassa ...... 509

*Revisor f. pastoratskassan (V. F.) . . 509

Setterlund, se Zetterlund.

Setterström, se Sätherström.
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Siberg, Alf Engelbert, Cheftand-

läkare, f. 97; Overåsg. 11—13 (0).

Rt 1615 06

Suppl. i 63:e tax.-distr............. 44

Siewert, Sven Harald, f. d. D_i-

striktschef, f. 82; Valåsg. 6 (O).

Rt 16 38 00.

Nämndeman .................... 18

Kassaf. i spårvägsstyrelsen ........ 133

Silow, Carl lvafn Herman, ]. K.

Länsbokhållare, f. 13; Uddeholmsg.

5A (O). Rt 259817.

oOrdf. i 60:e tax.-distr. ............ 43

Simfors, Folke Daniel, Assistent,

f. 11; )åkobsdalsg. 13 (O). Rt 18 47 70.

oLed.i Örgryte ungdomsråd ........ 279

Simonsson, T 11 r e Valdemar, Lager-

biträde, f. 18; Kjellestadsg. 4 (C _D.

Rt 14 16 13.

OLed. i Majzs ungdomsråd .......... 277

Sivert, Ma ria Sofia, Förste revisor,

f. 08; Stockholm.

ORevisor f. Styrsö kustsanatorium. . . . 426

Sivertsson, G6 s t a Herbert, Förman,

f. 15; O. Halleg. 12 (L). Rt 223710.

OLed. i Bjurslätts ungdomsråd ...... 278

Sjöblom, Carl Erik H 0 1 g e r, Bok-

förare, f. 01 ; Bang. 36 (M). Rt 1451 86.

Led. i 5:e tax.-distr. c ............

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 48

QLed. i skolnämnd ................ 200

Led. i 4:e fattigvårdsdistr. ........ 254

Suppl. i 5:e paus.-distr. . .......... 298

Sjödahl, Hakon Lauritz E 11 g a r, Lek-

tor, f. 87; Aschebergsg. 40C (V).

Rt 11 84 13.

Led. av riksdagens l:a kammare . . 67

Ordf. istyr. f. komm. mellanskolan.. 209

c>Led. istyr. f. högskolan ............ 351

OLed. i domkapitlet .............. 477

Sjögren, F o 1 k e Olof Waldemar, ] K,

Advokat, f. 85; Vasapl. 3 (D).

Rt 11 6850.

oOrdf. i styr. f. Västkusthemmet ...... 436

Ordf. i styr. f. E. Wijks stiftelse ...... 460

*Kyrkofullmäktiges ordf. .......... 485

*Ordf. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . 487

*Suppl. i kyrkonämnden ............ 489

'Led. i domkyrkorådet ............ 491

*Led. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 516

Sjögren, G'o' s t a Olof, ). K. Advokat,

i. 13; Teknologg. 5 (J). Rt' 180263.

QSupp'l. ilokalstyr. f. Hvitf. läroverket 359

Sjögren. Karl Oskar, F. D. Lektor,

f. 01; Hallongången3(O). Rt 1624 50.

oLed. ilokalstyr. f. Hvitf. läroverket. 359  

Sjögren, Å k e David, _1. K., Hovrätts-

sekreterare, f. 97; Vasag. 36 (D).

Rt 11 30 96.

QOrdf. i 17:e tax.-distr.

Sjöstedt, An na, F. M., Amneslära-

rinna, Fru, f. 04; Kjellbergsg. 6 (_l).

Rt 18 04 67.

OLed. i 3:e fattigvårdsdistr........... 254

Rev.-suppl. f. ålderdomshemmet. . . . 289

Led. i ber. f. realskola i Lundby. . . . 3l9

Rev.-suppl. f. Platins fond ......... 444

Sjöström, A 1 g 0 t Natanael, Konditor.

f. 79; Kungsladugårdsg. 45 (C _|).

Rt 14 39 03.

Led. i Renströmska fonden ........ 387

Sjöström, Georg H e r b e 1 t Valde-

mar, Förste mantalsassistent, f. 00;

Kolonig. 1 A (1). Rt 188223.

oKronoombud i 21 :a tex.-distr. ...... 32

Sjöström, R u d 0 1 f Eugén. Mantals-

kommissarie. f. 94; Skjutbaneg. 24 ()).

Rt 18 81 07

OKronoombud1 10:e tax.-distr....... 29

Sjöström-Bengtsson, A n 11 11 Maria.

Lärarinna, Fru, f. 89; Carnegieg. 17

(C ]). Rt 14 5444.

Nämndeman

Led. av riksdagens 1.a kammare . . . . 67

oOrdf.1 Haga o. A:s ungdomsråd” .277

Led. i styr. f. Tyringehemmet ...... 280

v. Ordf. i styr. f. Stretered ........ 453

Skarin, L a r s-E r i k, Förste assistent

å länsarbetsn., f. 11; Halleg. 4 (L).

Rt 22 49 38

Rev.-suppl. f. gas- o. elverken ...... 123

Led. i styr. f. slöjdföreningens skola 227

OLed. i Bräcke ungdomsråd ......... 278

Rev.-suppl. f. stadsteatern ........ 378

Revisor f. Västkusthemmet ........ 436

Skarin, M ä rta lngegerd, Fru, f. 13;

Halleg. 4 (L). Rt 22 4938.

Rev.-suppl. f. Lundby barnkrubba.. 405

Revisor f. prakt. hushållsskolan.. 407

Skog, A 11 e 1 Hugo Kielland, Expeditör,

f. 98; Lilla Vegag. 21 (OF).

Rt 12 59 88. -

Rev.-suppl. f. gatu- o. vägförvaltn.. . 111

Rev.-suppl. f. understödsbyrån . . . . 435

Revisor f. bostadsför. Gbg 11. p. &. . . 467

*Led. i 0. Fzs kyrkoråd .......... 498

Skoglund, Albert. ingenjör, f. 82;

Frölundaborg (V F). Rt 11 9593.

'Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Skoglund, A n d e r 5 Johan, Förråds-

förman, f. 87; Småstugev. 65 (O)

Rt 26 08 05.

OLed. i skolnämnd ................ 198

Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna . . 207
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Skoglund, Olga Victoria (T 0 r a),F

f. 88; Småstugev. 65 (O). Rt 26 08 05.

ämndeman .................... 18

v. Ordf. istyr. f. F.. Dicksons stiftelse 459

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 506

Skottsberg,CarlJol1an Fredrik, F. D.

Professor,f. 8; Apotekareg. 8 (A).

Rt 11 48 93.

OLed. i styr. f. Gbgs museum m. m. 237, 239

S , G u n n a r Elof, Ombudsman.

f. 14; Freden, Aröd, Hisingsbacka (13).

Rt 22 16 76.

OSuppl. i länsarbetsnämnden ...... 331

Skäringer-Larson, E 1 s a Kristina,

Folkskollärarinna. Fru. f. 00; 3Långg.

29 (OF). Rt 148142.

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. istyr. f. Mossbergska tion.. .222

Led. i styr. f. samlingslokaler ...... 248

Led. i styr. f. Tyringebemmet ...... 280

Suppl. i pilsnerdricksberedningen . . 316

Sköld, E 1 1 a Viola, Fru, f. 1 1; Björcksg.

36 (G). Rt 19 43 03.

Nämndeman .................... 18

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i folkskolestyr. m.m.. . . . 1942, 1952

Led. i Vasa kommunala flickskola. . . . 21 1

oSuppl. i styr. f. skolköksseminaret . . 220

Led. i styr. f. stadens barnkolonier. . 280

v.Ordl istyr.f.Tyringel'1emmet.. 280

Led. ivalkommittén .............. 15

Led. iber. f kom.biografverksam11et 322

Sköld, Jolin Henrik (l'l e n r y), Kom-

munalarbetare, f. 11; Björcksg. 36

(C). Rt 25 43 03.

Suppl istyr. f. gatu-o. vägt. m..m 111, 115

ed.1 ber. ang. arbetarskydd ...... 324

Sköldstein, se Schöldstein.

Snygg, H e r m a 11 Viktor Emanuel.

Flaggjunkare, f. 90; Orustg. 14 C

(C)). Rt 120014.

Revisor f. fäktklubbe'n ............ 385

Souvageol, Hans Edgar, Optiker,

f. 99; 3 Långg. 4 (H). Rt 1251 11.

*Led. i Christina: kyrkoråd

Spaak, Ragn ar,1V1. L., tf. Förste

stadsläkare, f. 07; Culsparvsg. 69A

o.(Ö) Rt 18 60 92.

0v. Ordf. istyr. f. Cöteborgshem . . .. 468

Spencer, john Walter, Direktör.

f. 95; S. Vägen 70 (_l). Rt 167505.

Led. i hyresnämnden .............. 307

Spetsig, Bror A n d e r s,Ren11å11nings-

arbetare, f. 13; Keillersg. 112 (l..).

Suppl. i 40:'e tax.-distr............. 37

Led.1 ber. f. avk. av korn. -utsk.. . 49

Revisorf.1oka1fören. iLundby ...... 248

Revisor f. Änggårdens yrkesskola.. 428  

Spetz, l..1 nus, Folkskollärare, 1.94;

OlofSkötkonungsg. 68(Ö). Rt 16 1 1 84.

Nämndeman .................... 1

oLed. i D. 0. Kr. ungdomsråd ...... 276

Staaf, V e r n e r Christian, Assistent&

länsarbetsn., f. 13; Bokekullsg. 6(C_1).

Rt 14 49 69.

Rev. -supp1. 1. Magnus musikfond.. 391

Steen, Tor 8 e r t i 1, ). K., extra Stads-

fiskal, f. 08; Lorensbergsg. 18 (V).

Rt 18 64 08.

OOrdf. i 6:e tak.-distr.

Steen, _) a n Olof Ragnar, Arkitekt

SAR, f. 14; Viktor Rydbergsg. 13 (_l).

Rt IB 51 02.

Nämndeman .................... 18

Stefanson, F. 5 t e r Stefania, Skrivbi-

träde, f. 94; Hagens kapellv. 1 (V F).

Rt 29 03 94.

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Steier, Carl Lars 1 n g e m a r, LK

Advokat, f. 10; Scbaktmästareg. 7 (Ö).

Rt 18 62 52.

Rev.-suppl. f. Lundgrens vetenskapsf. 389

Rev.-suppl. f. Lundgrens understödsf. 390

Stenbeck, Hild1n g Harald, Bygg-

mästare, f. 96; Solskiftesg. 21 (l..).

Rt 22 28 57.

Suppl. i 66:e tax.-distr............. 45

Stenberg, Johan F. (1 v a r (1, Kapten,

Aukt. revisor, f. 93; S. Vägen 47 (_l).

Rt 16 48 00.

QRevisorf. prakt. busbållsskolan ...... 407

oRevisor f. Styrsö kustsanatorium . . .426

Stenberg, F r e (1 r i k Gustaf Natanael,

Bankkamrerare, f. 98; S. Vägen 81 (J).

Rt 16 05 63.

Revisor f. drätselkammaren ........

Rev.-supp1. f. styr. f. samlingslokaler 248

Stenberg, 11 a r a 1 d Vilhelm, Faktor,

. Nybyggesg. 2 A (0 F)

Rt 1467 35.

pl. 1 66:e tax.-distr. .......... 45

Stenöerg, Sten Ha r i e, ). K.. Stads—

notarie. f. 14; Hallleg 8 (l...)

Rt 22 _77 02.

O.Crdi i 2:'a taxfdistr. ............ 26

Stenberg, _) o 11 a n Fredrik,1ngeniör.

f 90 Ö. Husarg. 3 (A). Rt 13 56 17.

Nämndeman ....................

Led. i 4:e pens.-distr............... 298

Sekr. ikom. f. studiekurser m.m... 316

Suppl. istyr.f.Västkust11emmet . . 436

Stenberg, Lillie Augusta Maria,

Fru, f. 94; Redbergsv. 713 (0).

Rt 1902 78.

Led. i bembiälpsnämnden .......... 303
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Stendahl, Frans R udolf Lasse,

Sysslomansassistent, f. 99; Förtrolig-

beten 21 (O). Rt 165131.

Nämndeman .................... 19

Suppl. i 36:e tax.-distr............. 36

Steneborg, Alf F. d 0 r Gunnar, Förste

pbördsassistent, f. 06; Valåsg. 37

(5). Rt 1049

Nämndei'nan3.................... 19

OKronoombud i 38;'e tax. -distr. ...... 37

Stenhammar, Ove, Direktör, f. 01;

Bögatan 15 (Ö). Rt 164680.

Led. i konstnämnden ............ 242

Led. i ber. f. barnteaterverksamhet. . 321

Stenholm, Carl Froml'iold Cornelius

(Co n), Försäliare, f. 98;Djupedalsg.6

c>(O F). Rt 12 73 77.

oLed. i Haga o. A:s ungdomsråd . . 277

Stenhård, Karl M a r c 11 s, Metallar-

betare, f. 09; Ernst Torulfsg. 715 (G).

Rt 25 22 92.

Led. i styr. f. rakt. mellanskolorna 207

Suppl. i styr. f. iellbergska skolan. . 213

Led. i arbetarskydds- o. samaritfören. 336

Stenqvist, ] o 11 11 Axel, Murare, f. 13;

Kamg. 7 D (C). Rt 261702.

Rev.-suppl. f. folkbiblioteken ....... 232

Stensson, Karl Evald, Stenarbetare,

f. 10; Galateag. 1 1 (C _l). Rt 12 07 62.

Nämndeman .................... 1

0.1..ed 15. 0. V. Fr. ungdomsråd. 279

OLed. i Kungsladugårds barnträdgård 411

Stenström, Ca rl August, Kriminal-

överkonstapel, f. 08; V. Rydbergsg. 27

(J). Rt 16 65 55.

OOrdf. i 49:e tax.-distr ............. 40

Stenström, Frans Erik R u n e, Kom-

munalarbetare, f. 14; Solrosg. 12 (C).

Nämndeman ....................

Revisorf.Tyr1 ohemmet ........ 280

Revisorf ang. Wiiks fond ...... 389

Sterner, GOu s t a f Adolf, Handelsre-

sande, 2;.P Wiknersg.2(_1).

Led. i styr2 f. Osbeckkska fonden.. 446

Sterner, Ka rl E rik, Sjukvårdare,

f. 14; Linnég. 42 (A). Rt 1452 78.

Led. i 57:e tak.-distr. ..............

Led. iliälsovårdsnämnden .......... 144

Led. istyr. f. Gbgs siukhem ........ 420

Suppl. i). F. Dicksons minnesfond.. 429

Led. ihyresf. f. pauvres honteux . 461

Sterner, l.. ola lngegerd, Fröken, f. 08;

Kastellg. 23 (A). Rt 134550.

oKassaf. 1 Haga o. A:s ungdomsråd. 277

Sterning, l'l & r al d Valdemar, F. M.,

Amneslärare,f. 88; Karl Gustafsg. 2

(D) Rt 11 2780.

'Led. i domkyrkorådet ............ 491

38

 

Stiernudd,) o 11 a n Adolf, Regements-

kassör, f. 99; Brevik, Näset (V F).

Rt 28 17 44.

Nämndeman .................... 19

Led. i ber. f. avk. av kom.—utsk. . . . . 48

Rev.-suppl. f. sjukhusdirektionen. . . . 154

Stjernlund, E 1 s a Leontina. Folkskol-

lärarinna, f. 91; Stampg. 64 (K).

Rt 15 10 36.

0v. Ordf. i l:a fattigvårdsdistr......... 253

Stiernström, V a 1 t e r Holger Fredrik,

Redaktör, f. 07; Källv. 26, Sävedalen.

Rt 26 29 79.

OSekr. i kom. f. folkkonserter ...... 367

Strandberg, N a n n y Lilian Maria,

Fru, f. 08; Väderkvarnsg. 16 (l..)

Revisor f. rgr. barnavårdssällsk... 409

Revisorf.C1asefonden ............

Rev.-supp1.f.Backa andelstvätt. .474

Strandin, S ve 11 Lennart, Revisors-

assistent, f. 11; Utåkersg. 8 (G).

Rt 25 42 72.

Z.Rev-supp1. f. förskoleseminariet. .221

ORevisorf. stift. bostäder åt blinda. .473

Stridh, Karl A r t u r Mätarereparatör,

f. 07; Sergelsg. 2 D (O). Rt 19 7882.

)uryman1 tryckfrihetsmål .......... 14

Led. i 40:e tax. -distr. ............ 37

Ström, Anders Johan Ta g e. Sysslo-

man, f. 01; Renströmska siukh. (G).

Rt 19 26 50.

Nämndeman .................... 19

Revisor f. drätselkammaren ........ 82

Led. i styr. f. ålderdomshemmet. . . . 289

Ordf. i civilförsvarsnämnden ...... 309

Led. i ber. f. vårdhem ............. 320

Led. i styr. f. Carlanderska siukb. . . 421

Strömberg, Carl A 1 g 0 t, Assistent

11. fattigv.. f. 89; Galateag. 8 (C _l).

Rt 14 18 70.

Led. i styr. f. önke- o. pupillkassan 335

Strömberg, C a 5 p a r a Gunilla, Fru,

f. 91; Härlandav. 19 (G). Rt 25 43 45.

Nämndeman .................... 19

Led. i styr. f. Rudebecks flickskola. . 215

*Led. i Gamlestads kyrkoråd 494

Strömberg, M ä r t a Ragnhild Linnéa,

Diakonissa, Husmoder, f. 02; Gbgs

Qsjukhem (A). Rt 11 34 23.

......

Q1..ed.1 2.'a fattigvårdsdistr. ........ 253

Strömberg, Carl Olof Harry, Fån

vårdsman,f. 92; Härlandav. 19 ((S.

C3th 2543 45.

C>Led. i styr. f. folkbiblioteken ...... 231

Huvudman1 Gbgs sparbank ........ 346

c_Kassaf. istyr. f. R. Dicksons stift.. .455

0.1..ed istyr.f.Göteborgs11em 468
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Strömbom, John Artur, Skoarbe-

tare,f. 04; Banérsg. 4 (G).

Rev.-suppl. f. systr. Erikssons minne 448

Strömbom, S1 11 t e n Georg Mauritz,

D. Professor, f. 88; Berzeliig. 5

OU).Rt 18889 14.

QLed. i kom. f. konstinköp ........ 240

Strörnlund, A x el Ferdinand, Sta-

tionsvakt, f. 04; Stiernsköldsg. 3 13 (C 1).

Suppl. 122za tax.-distr. ............

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 49

Stubelius, A r n e Reinhold, Folkskol-

lärare, f. 02; Nordanvindsg. 2 C (L).

Rt 22 60 10.

Nämndeman .................... 19

Led. i konstnämnden .............. 242

Suppl. i barnavårdsnämnden .. 264, 2652

Led. i ber. f. naturskydd .......... 317

Led. i ber. f. skulptörutb. v. målarsk. 321

Revisor 1. C. F. Lindbergs don. . . . . 387

Revisor f. Lundgrens vetenskapsfond 389

Revisor f. Lundgrens understödsfond 390

oSu.ppl istyr. f. Wockatz barnhem. 398

Sundberg, Abel Gotthard Leopold,

Kontorist, f. 93; Eklandag. 69D ()).

Rt 16 92 60.

)uryman i tryckfrihetsmål .......... 14

Led.1 lönenämnden .............. 106

ZLed. i hiälpskolenämnden .......... 204

0V. Ordf. 1 2.a fattigvårdsdistr. ...... 253

Led.1 praktikantlöneberedningen .. 319

Sundberg, G u s t a fAugustinus. ] . K.,

Advokat. f. 86; Torild Wulffsg. 22 (A).

Rt 11 43 52.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 501

Sundblad, Gu rli Wilhelmina, Rek-

tor, f. 93; _)akobsdalsg. 34 (D).

Rt 181384.

Sekr.1 styr. f. Rudebecks flickskola 2152

Sundbom, 1 v a r Natanael, F. D. Pro-

fessor, f. 95; V. Rydbergsg. 32 (_l).

Rt 16 62 40. *

Stadsfullmäktig .................. 72

Led. i styr. f. yrkesskolorna ........ 225

Sundén, V e r n e r Valdemar, Spår-

vagnsförare, f. 89; Redbergsv. 13 B

(C). Rt 15 27 82.

Led. i 32:a tax. -distr.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 49

Sundling, Karl W e i m a r Valentin.

Folkskollärare, f. 08; Storängsg. 27 (A)

Rt 13 52 03.

OKassaf. i M:s 0. O. Frzs ungdomsråd 277

Sundvall, A n d e r 5 Robert, Folkskol-

lärare, f. 03; Småstugev. 51 (O).

Rt 26 04 11.

OLed. i centralrådet f. barnavård . . . . 275

QOrdf. i Lödöse ungdomsråd. . . . 276, 278  

Svahn, Alma Serafia, Fru, f. 92;

Strandridareg. 16 (C _|). Rt 1467 60.

Kassaf. i hemhjälpsnämnden ...... 303

Revisor f. Emanuelsk. studiecirkel. . . 371

Revisor f. Barnavärn .............. 400

Svala, S v e n Natanael, Kranförare,

f. 88: Engdahlsg. 4 (_l). Rt 1693 97.

Suppl. i 31:a tu.-distr. .......... 35

Svanlund, Karl Helge Wilhelm,

Vicevärd, f. 11; Utåkersg. 10 (G).

Rt 25 18 47.

oLed. i Lödöse ungdomsråd ........ 278

Svanung, Olof T 11 o r v a 1 d, Spår-

vägsman, f. 12; Fjällbog. 49 (G).

Rt 26 31 75.

Suppl. i 51:a tant.-distr. .......... 41

Swartz, Carl-Reinhold E:son,

Civilekonom,Taxeringsassistent. f. 14;

oDall'ieimersg. 6A (_l). Rt 18 5804.

QKronoombud1 2.'a tax. -distr. ...... 26

Svedberg, Sven A r t h 11 r, Preparator.

f. 93; Lövskogsg. 16 (A). R1 16 73 23.

Led. i 36:e tax.-distr. ............ 36

Svedgren, John F ri k, Byggnadsarbe-

tare, f. 00; Åkered, Näset. (VF).

Rt 28 29 34.

OLed. i skolnämnd ................ 202

Svenning, _10 h 11 Robert, Sjukkasse-

Qexpeditör, f. 09; Mölndal. Rt 27 14 98

D.Suppl istyr. f. Änggårdens yrkesskola 428

Svenningson, Svenningsson.

Svenningson, A 1 vi (1 Olof Natanael,

Bankvaktmästare, f. 03; Godhemsg.

10 (C _D. Rt 12 5426.

Suppl. i 55:'e tax.-distr............. 42

Svenningsson, Knut 1 n g v a r Vilhelm,

Gasverksarbetare, f. 18; Donsög.4B(C_1).

Rev.-suppl. f. gatu— o. vägförvaltn.. . 1 1 1

Rev.-suppl. f. Renströmska fonden.. 387

Rev.-suppl. f. Wilh. Röhss, den.. . . . 388

Svenson, Svensson, Swensson.

Svensson, Sven Adiel (Adrian), f.d.

Kontorist, f. 74;Tågmästareg. 18(G).

Rt 25 69 23.

God man vid laga skifte .......... 337

Svensson, A g 11 e s Lovisa, Fru, f. 04;

oFridhemsg. 27A (C 1).

Led.1 Maj:5 ungdomsråd .......... 277

Svensson, A1 n a Gunborg. Fru 1.19;

Plommong. 5 (L). Rt 22 03 92.

Revisor f. barnträdgården1 Torp.. .414

Svensson, Karl A 1 b c rt, Forradsar—

betare, f. 05; Forsstenag 4 G (G).

Rt 15 92 21.

Rev.-suppl. f. F.. Magnus' minne. . . . 463
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Svensson, Johan Al b1 n, Skräddare,

f. 93; Stockholmsg. 44 (C).

Rt 190839.

Revisor f. skrädderiskolan .......... 374

Svensson, Sven Alla n, Verkstadsar-

betare.f.08;Skolg.19(H). Rt 11 1723.

Suppl. i 49:e tax. -distr. .......... 40

Suppl. l:a pens.-distr. ............ 297

Svenson, A n d e r 5 Gunnar. Köpman,

f. 98; Olivedalsg. 19 (O F)

Rt 1260035.

Nämndeman .................... 19

Suppl. i torg- o.slakthusstyrelsenn139

Svensson, Nils A u g 11 s t, Civilingen-

iör, MajoriK.V. 0. V. K. f. 79; Lin-

nég. 50 (A). Rt 140797.

God man vid laga skifte .......... 337

Svensson, Hans Birger, Ombuds-

man, f. 14; Vidkärrsallén 1D (O).

Rt 25 96 33.

Led. istyr. f. yrkesskolorna ........ 225

Led. _istyr. f. samlingslokaler ...... 248

0L.ed 1 styr. f. Göteborgshem ...... 468

Svensson, C h a r 1 e 5 Richard, Chauf-

för, f. 02; _lohanncdalsg. 17 (O F).

Rt 14 87 03.

lllSuppl. i 0. F:'s kyrkoråd .......... 498

Svensson, E b e 11 Gunnar, Butiksföre-

ståndare, f. 15; Slåttängsg. 2 (G).

Rt 26 28 05.

Rev.-supp1. f. torg- 0. slakthusstyr. . 139

Revisorf. Hvitf. lärov. byggnadsfond 359

Svensson, 151 11 a r Carl johan, Tull-

kontrollör f. 97; Raketg. 6 (l).

Rt 18 73 04.

Ordf. i 7.'e tax.-distr............... 28

Svensson, Karl E r i k, Köpman, f. 98;

oLundgrensg. 16 (]). Rt 163052.

Suppl. 1 styr. f. idrottsplatserna . . . .

Svenson, Lei rl1 n g, Förste kam-

marskrivare, f. 96; Virginsg. 8 (G).

Rt 25 68 07.

Suppl istyr. f. änke- o. pupillkassan 335

Rev. -supp1. f. handelshögskolan” 353

Svenson, Karl lvar F ol k e, Mantals-

assistent, f. 12; Sveag. 2 (A).

Rt 11 9034.

OKronoombud i 34:e tax.-distr.

Svensson, Frans Emil, Bokbindare-

mästare, f. 84; Linnég. 53 (O F)

Rt 14 065

Supp1.i 4:e pens-distr. .......... 298

Svensson, F ra n s Wilhelm.51öid1ä-

rare, f. 99; Lövskogsg. 2D (A).

Rt 18 13333.

Suppl. i 21'.a tex.-distr.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 47

247

 

 

Svensson, Axel Emil F r i d 0 1 f, Träd-

gårdsmästare, f. 99; Åkered, Näset,

(V F) Rt 28 22 07.

Suppl. i 6':e pens.-distr. .......... 298

*Kyrkofullmäktig1 V. F. .......... 508

*Led. 1 V. F.'s kyrkoråd ............ 508

*Led. i pastoratskyrkorådet ........ 509

Svensson, G 11 s t a v Patrik. Agent.

f. 84; Mölndal. Rt 27 02 75.

oLed. iinskrivningsnämnd .......... 338

OLed. i styr. f. Stretered .......... 453

Svensson, Gustav H a r a 1 d. Sysslo-

man, f. 03; Birger Jarlsg. 14 (C)).

Rt 126059.

OStadsfullmäktig .................. 73

OOr.df iarbetslöshetsnämnden ...... 3012

Kassaf. i familiebidragsnämnden. .306

Led. iber. f. kvinnl. polispersonal. 322

Svensson, Bernhard H a r r y, Expedi-

tör, f. 99; Lövskogsg. 2 A (A).

Rt 1674 7.0

Revisor f. Renströmska badanstalten 189

Svensson, H e 1 g a Serafia, Fru, f. 10;

Räntmästareg. 14 .

Suppl. iarbetslöshetsnämnden ...... 301

Svensson, _lohan H] a 1 m a r, Stuveri-

arbetare, f. 10; Birger _larlsg. 16 (C 1).

Rt 12 64 03.

Nämndeman .................... 19

Svensson, Nils 1—1 0 1 g e r, Reparatör.

Of. 16, Plommong. 5 (L). Rt 220392.

O.v Ordf. 1 Bjurslätts ungdomsråd. 278

Rev.-suppl. f. studenternas kursverks. 371

Svensson, ] e r k e r Uno, Förbunds-

ordförande, f. 97; Sunnanvindsg. 4A

(L). Rt 2249 57. .

Led. av riksdagens 2:a kammare .. 68

Svensson, ) 0 h 11 Manfred, Textilar-

betare, f. 06; Räntmästareg. 14 (O).

*Kyrkofullmäktig .................. 486

Svensson, Ka rl Gustav,Hand1ande,

Sävedalen. Rt 26 00 01.

oLed. istyr. f. Göteborgssystemet”

Svensson, Kar ohan Kassör, f. 88;

Lilla Vegag. 20 (O F). Rt 148247.

Led. 1 20:'e tax.-distr. ............ 32

oLed. i skolnämnd ................ 199

Svensson, C a rl johan 1sidor,Hamn-

arbetare, f. 09; Klareborgsg. 34 (C 1).

Rt 12 84 23.

Revisor f. _1. F. Dicksons minnesfond 429

Revisor f. Clasefonden ............ 447

Revisor f. Emily Wiiks stiftelse .. . . 460

Svensson, Cu rt Morgan, Förman,

f. 15; Fingstliljeg. 18(VF). Rt 290483.

(1. i 22:'a tax. -distr............... 32

OLed. i skolnämnd ................ 202

348

 



 

596 Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän m. fl.

 

Svensson, Lisa Maria, Fru, f. 96;

Banérsg. 6 A (G).

Revisor f. Bö lekskola ............. 413

Rev.-suppl. f. barnträdg. i Torp. . . . 4l4

Rev.-suppl. f. ]. ] Dicksons stiftelse 461

Svensson, Nils Harald. Tillsynings-

man, f. 86; 3 Långg. 17 (O F).

Rt 14 04 77.

Led. i 59:e tak.-distr. ............ 43

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 47

Svensson, Charles 0 s k a r, Folkskol-

lärare, f. 95; Fortg. 8 (V F).

Rt 29 11 08.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 49

Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna . . 207

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 507

'Suppl. i pastoratskyrkorådet ...... 509

Svensson, 0 s e a r Georg, f. (1. Man-

talskommissarie, f. 83; Kungsladu-

gårdsg. 81 (C )). Rt 141472.

OKronoombud i 19:e tax.-distr....... 31

Swensson, R & g 11 a r Ossian, Arkitekt,

f. 82; Berzeliig. 12 (V). Rt 1666 66.

Led. i ber. f. naturskydd .......... 317

Led. i styr. f. Lindbergs don. . . .. 386

Svensson, Ernst R u d ol f, Direktör,

f. 00; Källsprångsg. 3 (A).

Rt 18 74 13.

Led. i styr. f. gas- o. elverken . . .. 122

Led. i styr. f. fast.-äg. sparbank. . . . 347

OLed. i Gbgs bostadsaktiebolag ...... 470

Svensson, S t e n Sigfrid, Verkmästare,

f. 03; TUStena, Hisingsbacka (L).

QLed. i skolnämnd ................ 203

Svensson, 5 v e n Adolf Tage, Metall-

arbetare, f. 16; Skolg. 37 (H).

Suppl. i 18:e tax.-distr............. 31

Svensson, 5 1: e n Werner, Spårvagns-

konduktör, f. 12; Lundg. 15 (Ö).

Rt 19 58 83.

Nämndeman .................... 19

Led. i 65:e tax.-distr............... 45

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 48

Led. i styr. 1. nya elementarläroverk. 214

Suppl. i styr. f. Rudebecks flickskola 215

v. Ordf. i komm. f. studiekurser m. m. 316

Svensson, T a g e, Ombudsman, f. 05;

Danska vägen 79 (O). Rt 159563.

Led. i ber. f. arbetarskydd .......... 324

Revisor f. socialinstitutet .......... 357

Revisor f. nykterhetsordnzs studiec. 370

Revisor f. Flatins fond ............ 444

Svensson, T 0 r e Lars Kristoffer, Jäg-

mästare, f. 14; Bögatan 50 13 (O).

Rt 18 77 20.

oSuppl. f. ordf. i skogsnämnden . . . . 92  

Svensson, Per U 11 o, Elektriker, f. 19;

Danska vägen 72 C (U). Rt 15 39 45.

Suppl. i 41 :a tam-distr. ............

Led. i 9:e pens-distr. ............ 299

Svensson, Karl Algot V e r n e r, Mar-

morarbetare, f. 09; Knutslund, Rud-

dalen (V F).

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

Svensson, Vi k t o r Harald. Ombuds-

man, f. 88; Faradisg. 15 (M).

Rt 12 63 89.

Led. i styr. f. rättshiälpsanstalten. . 287

OSuppl. i styr. f. Cöteborgssystemet. . 348

Revisor f. centralsiukkassan ........ 431

Svenungsson, Ernst G u n n a r Sigfrid.

Komminister, f. 97; Slottsskogsg. 60 B

(C)). Rt 141982.

*v. Ordf. i kyrkostämma (C ]). ...... 499

*Led. i C. _lzs kyrkoråd 499

Svärd, Ca rl johan, Kontorist, f. 88;

Brevduveg. 28 (V F). Rt 29 15 63.

Suppl. i 2:a pens-distr. .......... 297

Svärd, 0 W c Valter, Arkitekt SAR,

f. 13;E.Dablbergsg. 10(D). Rt 13 1372.

Led. i styr. f. samlingslokaler ...... 248

von Sydow, Gustaf Karl Oskar K r i s-

tian, Civilekonom, Direktörsassis-

tent, f. 17; Linnépl. 1 (O F) Rt 126071.

v. Ordf. i styr. f. folkbiblioteken .. 231

Led. i styr. 1. E. Wiiks stiftelse ...... 460

von Sydow, M a r y Emily, Fru, f. 84;

Linnépl. 1 (O F). Rt 126071.

Led. i styr. 1. E. Wiiks stiftelse . . . . 460

Synnerby, Sven Alf 1'1 ol ge r, Arki-

varie. f. 05; Pilegårdsg. 32 (L).

Rt 22 29 85.

............

Led. i 10:e tax.-distr. & .......... 29

oLed. i 6:e fattigvårdsdistr. ........ 255

Led. i 7:e pens-distr. ............. 299

*Kyrkofullmäktig .................. 486

*Led. i Lundby kyrkoråd ............ 504

Synnerby, K e r s t i n Alice, Fru, f. 08;

Pilegårdsg. 32 (L). Rt 22 2985.

Suppl. i 12:e pens.-distr........... 299

Syrtén, A r n e Viktor, Bokförare, f. 1 l;

Kamg. 19A (G). Rt 261391.

Suppl. i 14:e tax-distr. ............

Rev.-suppl. f. Myrornas barnhemsv. 396

Sällström, C a rl Napoleon, Vakt-

mästare, f. 90; Läroverksg. 6 (D).

Rt 11 61 81.

Suppl. i 47:e tax.-distr. .......... 40

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 49

Särnqvist, Karl 0 r v a r, F. K., Åm-

neslärare. f. 98; Terrassg. 1 (_l).

Rt 166969.

Led. i styr. f. idrottsplatserna ...... 246
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Sätlxerström, john H 6 n r y, Avläsare,

f. 10; Toredalsg. 72 (L). Rt 22 26 60.

Nämn eman .................... 19

Rev.-suppl. f. samskolan .......... 365

Sävenvik, Axel L e n n a rt, Assistent,

f. 20; Storhöidsg. 11 (G). Rt 15 94 50.

0Kronoombud1 42:'a tax. -distr. b.. 38

Söderberg, johan Edvin, Posttjäns-

teman, f. 81; Fiällg. 3 E (0 F).

Rt 14 79 41.

Led. ifolkskolestyr. m. m. 193, 1942, 199

Söderberg, Torsten Olof, ]. K.,

Generalkonsul Direktör, f. 94; Göta-

0bergsg. 22 (V). Rt 168888.

OKassaf.i11'amnstyre1sen ............ 117

Södergren, Beng t Olof, Kontorist,

f.22;1'1age1yckeg.16(O). Rt 15 11 97.

Rev.-supp1. f. vattenverket ........ 114

Söderlund, lris, Fru,f. 01; Skogs-

O.rydsg 36(V F).

oLed. iskolnämnd ................ 204

Söderlund, lo 11 11 Elis Hamlet, Bok-

bindare, f. 97; Skogsrydsg. 36(VF).

Led. istyr. f. Röhsska museet. 236

Sörman, Rolf Martin johannes, Ci-

vilingenjör, Skeppsredare, .

Viktor Rydbergsg. 12 (j). Rt 18 64 44

0Led. istyr. f. Sjöfartsmuseet ........ 241

v. Ordf. idir f. navigationsskolan” .356

T.

Talen, se Thalén.

Tamm, Gunnel (C ull) Margareta

F. K., Fru, f. 10; Kopparormsg. 6

0(0) Rt 16 67 55.

C.Led icentralrådetf. barnavård. 275

Tauson, Fritz D e n n i s Morgan, Di-

rektör,f 07; Förtroligheten 6 (O).

Rt 18 02 35.

Led.1 62:'a tax.-distr............... 44

Teiffel, 11 e n n i n g__ Wallentin, år-

vagnsförare, f. 88; Älghagsg. 4AM.(P

Rt 14 89 10.

Suppl. i lokalstyr. f. flickläroverket. . 362

Tengroth, S t e 11, M. L, Frakt. läkare

1. 98; Olof Wijksg. 3 (D- Rt 160442.

v. Ordf. istyr. f. siuksk:s pens.-fond.

Thalén, E r 1 k Gunnar, Revisor, f. 13;

oFricksg. 413 (A). Rt 18 01 95.

Q'Kronoombud1 64:e tax. -distr....... 44

Theander, 11 a r ri s Gerhard, Möbel—

snickare, f. 08; Sparvg. 5 (G).

Rt 19 68 78.

Suppl. i 13:e tu.-distr. ............ 30

Theg, C a rl A r v i d. Typograf, f. 04;

Eklandag. 56 B (j). Rt 16 74 58.

Suppl. i 30:e tax.-distr............. 34

Rev.-suppl. f. Skyddsvärnet ...... 435

438

 

Tbelén, G u n n a r Ernest, j. K., Kap-

ten i reserven, f. 12; Gibraltarg. 46

(j). Rt 18 56 76.

oOrdf. i 53:e tax-distr. ............ 41

Theng, Folke Oskar Arvid, Sten-

sättare, f. 11; Bautastensg. 4 (L).

Rt 22 58 75.

Rev.-supp1. f. HSB. havsbadsfören. 4l7

Tholin, Carl Bertil, Föreståndare,

f. 10;Uddeholmsg. 7(O). Rt25 73 49.

Led. i drätselkammarens l:a avd.. 82

OOrdf.1deleg. f. barnhygien ........151

0Ordf. ifolkskolestyr. m..m 193,194,195

C.Led istyr. f. förskoleseminariet.. 221

Led. iber. f. nybyggn. f. Mai:sflicksk. 318

oKassaf.1 stift. bostäder åt blinda . . .473

Thor, G 11 s t a v Fredrik, Byggnadsar-

betare, f. 93; Solrosg. 17 (G).

Rt 25 52 00.

Revisor 1. De blindas för. l'loppet . . 451

Thorburn, Be rtil William, Civil-

ekonom, Direktör, f. 07; Pontus Wik-

nersg. 8 (j). Rt 16 4090.

Stadsfullmäktiges andre v. ordf.. . 71

Led. i stadskollegiet m.m. . . . . 77 312

QLed. i reklamnämnden ............ 313

Led. istyr. f. svenska mässan ...... 344

Thorén, F. ri k Oswald, Revisor, f. 95;

Amiralitetsg. 24 Q (C j). Rt 14 69 10.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . 48

Thorén, G e o r g Mikael. Kyrkoherde,

f. 95; järnbrott (V F). Rt 28 27 38.

*Kyrkofullmäktiges ordf. i V. F. .. . . 507

*Ordf. i kyrkostämma (V F)........

*Ordf. i pastoratskyrkostämma (V F) 508

Thorstensson, se Torstensson.

Thulin, F ol k e Gabriel Civilingeniör,

f. 97;Karlfe1dtsg. 10(O). Rt 163735.

C.Led i länsarbetsnämnden ........ 331

Thulin, G 11 s t a f-A d 0 1 f, Brandför-

man, 1. 00; Lillatorpsg. 17 (O).

Rt 25 71 75.

Nämndeman .................... 19

Tidfors, Sven johan G u n n a r, Förste

mantalsassistent, f. 00; Sturepl. 1 (V).

Rt 16 32 53.

OOrdf. i 5:e tax.-distr. b ............ 27

Tigerschiöld, Karl Edvard H e r h e 1 t,

F. L., Förste bibliotekarie, f. 05;

Meijerbergsg. 4 (j). Rt 16 92 16.

Lcd. 1 styr. f. Gbgs museum ....... 237

Tilly, Karl Gustaf, Löjtnant,

Förste postassistent, f. 16; Pontus

QWiknersg. 8 (j). Rt 18 77 52. 38

QKronooombud1 43:e tax.-distr.
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Timoteusson, C a rl Evert, Förbunds-

kassör, f. 05; Blåvalsg. 5 A (C j).

Rt. 12 85 80.

Led. i 57:e tax.-distr.

Revisor f. änke- o. pupillkassan.. .335

Rev.-supp1. 1. centralsjukkassan .. 431

Kassaf. i pens-inr. f. åldriga tjänare 437

Kassaf. i styr. f. Bissmarcks fond. . . . 438

Kassaf. i styr. f. Söderborgska stiftelsen 441

Tiselius, Anna Maria (M a r ia n n e),

Fru, f. 87; Lundgrens trappor 4 (j).

Rt 16 02 00.

Supp1.i 9.'e pens.—distr. .......... 299

EmanuelTistrand, johan August

(Mando), f. d. Tullkontrollör,f. 82;

Gulsparvsg. 59 (O). Rt 16 49 94.

ämndeman

QOrdf. i 2:a pens.-distr............. 297

Tiulander, Karl Erik, Kanaldirektör,

f. 87; Trollhättan.

OLed. i hamnstyrelsen .............. 117

Ti åder, G 11 s t a 1 Adolf, Rörarbetare,

f. 04; Nordhemsg. 45 (O F).

Nämndeman

Tobisson, Oscar A 1 h e r 1, Byggmäs-

tare. f. 84; Tandåsg. 20 (O)

Rt 16 03 90.

Led. i 61:a tax.-distr...............

Kassaf. i renhållningsstyrelsen ...... 137

Led. i lokalstyr. f. Vasa läroverk . 360

Tobiasson-Thorén, N1 1 s, Spårvagns-

förare, f. 85; lskällareliden 3 B (Ö).

Rt 18 99 49.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . .. 47

Tobin, lnez Aurora Martina. Små-

skollärarinna, Fru, f. 94; Lindg. 22

(V F). Rt 291146.

Led. i styr. 1. stadens barnkolonier. . 280

Toftered, Karl L e n n a rt, e. Assis-

tent, f. 26; Scholandersg. 12 (L).

Rt 23 01 31

Kronoombud1 17:e tax.-distr....... 31

Tolin, se Tholin.

Tolle'n, Karl lw a r, Förste brandmäs-

tare, f. 97; Bohusg. 7 (V). Rt 17 22 10.

Rev.-supp1. 1. stadsbiblioteket ...... 230

Torén, se Thorén.

Toresson, S v e n Hilmer, Giuterichef,

0.1 99; Askim. Rt 28 2798.

0.v Ordf. istyr. 1. Änggårdens yrkessk. 428

Tornberg, G 1 e t a Elvira, Fru ,.f 03;

Skåneg. 35 (j) Rt 167131.

Rev.-supp1. 1. Anggårdens yrkesskola 428

Torstenson, Thorstensson.

Thorstensson, A x el Vilhelm, Metall-—

arbetare, 1. 05; Farmmätareg. 2 (L).

Suppl. i styr. f. samlingslokaler.... 248  

Torstenson, 13 el e Ralph, Avdelnings-

chef. f. 96; Roseng. 2 13 (O F).

Rt 14 74 95.

OLed. i siöfartsdelegationen ........ 331

Torstenson, Nils Wilhelm, f. d.

Landstingsdirektör 1. 76; Änggårdspl.

9 (A) Rt 112796.

ORevisor 1. Wockatz' barnhem. ...... 398

Tranberg, Karl Valfrid T 0 r s t e n,

Köpman, 1. 01; Linnég. 18 (A).

Rt 12 78 14.

Suppl. i 35:e tax. -di_str.. . .— .........

Rev. -supp1. 1. pens.-inr. f. åldr. tjänare 437

Traung, Sven Olof Teodor, Siö-

kapten, f. 88; Agnesberg.

Ordf.1 styr. 1. siömanshemmet .. . . 465

Treutiger, Carl Os sia n, Civileko-

nom, 1. 22; Wingårdsg. 3 D_ (G).

Rt 1991 10.

Suppl. i 48:e tax.-distr. .......... 40

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . 82

Tufvesson, 1 v a r Fritiof, Sjöman, f. 10;

Bäckeg. 16 (M).

Suppl. i 5:e tax.-distr. a .......... 27

Tulin, se Thulin.

Tunhäclr, T i t 11 s Georg julius, F. M.,

Läroverksadiunkt, f. 89; Västerg. 2 (H).

Rt 13 61 64.

*Led. i Haga kyrkoråd ............ 496

Tuneld,A11Cunnar, Assuransdirektör,

f. 07; Birkag. 24 (G). Rt 154581.

oOrdf. istyr. 1. Änggårdens yrkesskola 428

Tuneld, Biörn Wil1y.j.K., Byrå-

che1,f.04;Skårsg. 18(O). Rt 16 83y50.

QOrdf.1 32:'a tax.-distr.............

Twedmark,1—l a n s Adolf, Flaggiun-

kare, 1. 93; Långedragsv. 92 (V F).

Rt 29 12 30.

Led. i 46:e tax.-distr............... 39

Led. i ber. 1. avk. av kom.-utsk..... 49

oLed. i skolnämnd ................ 202

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 507

*Led. i V. Fzs kyrkoråd ............ 508

*Led. i pastoratskyrkoråd .......... 508

Tyrén, Alfred, 1. d. Folkskollärare,

1.81; jakobsdalsg. 16A (O).

Rt 18254

*Kyrkofullniäktig .................. 486

*Kassaf. i Örgryte kyrkoråd ........ 506

Tyren, G u n n a r Fredrik, Civilekonom,

Handelslärare,1.17;Redbergsv.9A

(O). Rt 191838.

OOrdf. i 50:e tax-distr. ............ 40

Tännérus, T h 11 re Ragnar, F. M..

Läroverksadiunkt, 1. 90;Burgårdsg. 16

(j). Rt 181932.

QSupp1.iloka1styr. 1. O. realskolan. 363
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Töcksberg, B e n g t-Ha k a 11 Oscar.

Byråföreståndare,f ;]ättegrytsg.

3B(O).Rt161612.i

oOrdf.1:27'e tax.—distr. ............ 33

Ordf. i styr. f. pensionärshemmen.. 291

oOrdf.1 5.'e pens.-distr. ............ 298

*Suppl. i Örgryte kyrkoråd ........ 506

Töpffer, S t el 1 a 11, F. K., Kamrer,

f. 05; Lundgrensg. 2 (_l). Rt 16 00 16.

oRevisor 1. Cöteborgssystemet ...... 348

Törnell, Carl 0 s : a r, Förste mantals-

assistent, f. 98; Cöteborgsv. 1 13, Säve-

dalen. Rt 26 04 69.

OKronoombud i 44:e tax-distr.

Törnkvist, Törnqvist.

Törnqvist, B e 1' t il Daniel, Kommi-

nister, f. 07; Kristinelundsg. 5 (V).

Rt 16 41 85.

."v. Ordf. i kyrkostämma (V) ........ 501

*Led. i Vasa kyrkoråd 502

Törnkvist, N 1 l 5 Gustaf, Ombudsman,

f. 02; Fräntorpsg. 34 (O). Rt 26 04 49.

Stadsfullmäktig ..................

Ordf. 1 lönen o. tiänstenämnden .. .106

Ordf. i ber. f. likalönsprincip ...... 322

Törnqvist, Per W a 1 f ri d. Ombuds-

man, 1. 79; Bygatan 10 (V F).

Rt 29 18 57.

*Suppl. i V. Fzs kyrkoråd .......... 508

*Suppl. i pastoratskyrkorådet ...... 509

Törvik, R u t 11 Valborg, Fru, f. 15

OKnapeg. 10 (l..). Rt 22 27 44.

C.Led 1 Biurslätts ungdomsråd ...... 278

Revisor f.hemhjä1psnämnden ...... 303

............

U.

Uddenberg, 111 e 2 Helena Gustava,

M. L. Frakt. läkare, 1. 91; Kungsports-

Qavenyen 34 (V). Rt 169020.

QLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan.. 407

Ulander, C a r 1D a v i d, Banktiänste-

man, 1. 17; Sten Stureg. 36 (V).

Rt 1635 03.

Led. i Vasa o. ]:s ungdomsråd .. . . 277

V. W.

Wagner, A n n a-G r e t &, Personal-

konsulent. Fru, f. 18; Gullrisg. 8 (L).

Rt 22 99 78.

oSekr. i Lödöse ungdomsråd ........ 278

Wahlberg, Karl Gustav (G6 s t a),

Kamrerare, f. 06; Kobbarnas väg 3

(O). Rt 15 62 08.

Suppl. i l:a tax.-distr............. 26

Rev.-suppl. f. drätselkammaren ..... 82  

Wahlberg, S i x t e n Sigfrid, Tullöver—

uppsyningsman, 1. 93; Carl Johans

torg 3 (C _|). Rt 1471 75.

Led. i 26:e tax.-distr............... 33

OLed. i skolnämnd ................ 201

Wahlström, Martin Einar, Mät-

ningsman. 1. 98; Biörcksg. 36 (C).

Rt 25 65 51.

Revisor f. kristidsnämnden ........ 304

Wahlström, E 1 i 11 Amanda. Fru. f. 97;

Patrullg. 8 (V F). Rt 2915 38.

Nämndeman

Suppl. istyr. f. Kiellbergska skolan.. 213

Suppl. i styr. f Nordenfelts semin. 373

Revisorf. Långedrags barnträdgård” 4l4

Wahlström, F. 3 t 11 e r Charlotta, Fru,

f. 00; Räntmästareg. 8 ()

Rev. -suppl. f. prakt. hushållssk:'sdagh. 407

Revisorf. Gårdabo ................ 410

Suppl. i styr. f. _l. ]. Dicksons stift.. . 461

Wahlström, G e r t r 11 d Lydia Elisa-

beth,Barninspektris,f.16;Rangel-

Qt.orpsg 49 (O). Rt 18 12 57.

C.Suppl istyr. f. Lagermanska barnh. 398

Wahlström, Alf lvar C6 s t a, Musik-

direktör, f. 00; Södra vägen 56 (J).

Rt 16 78 99.

Led. i. styr. f. Malmgrens fond . . . . 450

Wahlström, T 11 re lvar Vilgot, Civil—

ekonom. Taxermgsassmtent, f. 18;

Lefflersg. 2 E (G).

QKronoombud i l:a tax.-distr. ...... 25

Wahlund, A rv 1 d Vilhelm, F. O..

Lektor, f. 89; 'Storagårdsg. 3 (O).

Rt 1821 63.

001,de i 19:e tax-distr. ............ 31

Wahman, G r e t a Eglanthine Elisa-

beth, Kassörska, f. 03; Brödrag. 10

(O). Rt 16 38 32.

Suppl. f. nykterhetsnämnden ...... 285

Rev.-suppl. f. civilförsvarsnämnden. . 309

Walldén, ] 0 h 11 Gustav, Faktor, f. 96;

Paradisg. 29 (M). Rt 14 63 08.

Led. i 52za tax-distr. ............ 41

Led. i styr. f. Mossbergska don. .. 222

Wallén, Nils9 Erik Gustav, F D.,

Rektor, ,Södra vägen 32 (J).

Rt 1634189.,

Kassa1.ibarnavårdsn.m. m. 264,265,272

Q1_.e.c1 istyr. f. Barnavärn .......... 400

QLed. i Vasa 0. 1011:s barnhem ...... 408

QLed.1 barnträdgården1 Torp ...... 4l4

Wallén, E r n s t Elof, extra Stads-

fiskal. f. 88; Stampg. 48 (K).

Rt 15 04 81 .

OKronoombud i 31:e tax.-distr....... 3

Suppl. i styr. f. bostadsförmedlingen 308
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Wallén, Karl l'l e n ; y Edvard, Folk-

skollärare, f. 05; Änggårdsg. 9 (A).

Rt 10 58 16.

oLed. i Mai:s ungdomsråd .......... 277

Vallentin, Nils Cy11e Elias, M. 1...,

Överläkare, 1. 86; Renströmska sjukh.

(C) Rt 192650.

v.0rd1.istyr.1.l'laralcls minne.

Walli,Custa1 Pontus, T. L., 1.d

Rektor, 1. 77; Sveag. 27A (A).

ORt 1205 15.

0.v Ord1.istyr.1.1örskoleseminarietu 221

OLed.1 centralrådet1. barnavård . . .275

Walli, Saga, Fru,f. 91; Sveag. 27A

(A). Rt 120515.

.422

Nämndeman .................... 19

Vallin, Wallin.

Wallin, 1 n g e b 0 r g Katarina, Sjuk-

ååå'jåsbiträde, Fru, 1.99; Holtermansg.

Led i styr. 1. E. Hansons don...... 446

Revisor 1. Wiiks siuksköterskehem.. 462

Wallin, Klas Birger lvar, Tillsyns-

1ärare, 1. 91; Mariag. 9A (C _D.

Rt 14 42 75

Nämndeman

Suppl. i 16:e tax.-distr.

Wallin, ] o 11 a 11 Oscar, 1. d. Förste in-

spektor, 1. 83; Kobbarnas väg 10 (Ö).

Rt 15 53 26.

Led. i 30:e tex.-distr. ............

Led. i arbetslöshetsnämnden . . . . _ . 3012

Wallin, R 011 Charles Anshelm, Tull-

kontro1lör, 1. 91; Stampg. 64 (K).

Rt 15 37 45.

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 493

Vallin, S v e n Finneve, 1. d. Kontors-

che1, 1. 74; Berghem, Billdal.

Rt 61 00 81.

*Suppl. i pastoratskyrkorådet ...... 509

Wallman, Ka rl Erik Algot. Civil-

in eniör, Byråche1, 1. 92; Sveag. 12

(A.Rt_11 57 14.

Suppl. i 5:'e tax.-distr. b .......... 27

Led. iber. ang. arbetarskydd ...... 324

Wallum, P e 1' Arnold, Folkskollärare,

1.15; Snäckvägen 23 (C _l). Rt 12 1898.

QSekr. i Bräcke ungdomsråd. .,276 278

Walthén,l o s 11 & Artur Fredrik,Hand-

lande, 1.79; Sten Stureg. 2 (V).

Rt 16 18 42.

*Led. i Vasa kyrkoråd .............. 502

Warenius, H a r r y Viktor Emanuel,

Metallarbetare, 1. 95; Ceresg. 29 (l..).

Revisor1. botaniska trädgården ...... 244  

Wastenson, Å k e Waste Maximilian,

Direktör, 1. 97; Nordenskiöldsg. 5 (A).

Rt 11 48 74.

Nämndeman .................... 19

Led. i styr. 1. ). Lindströms sti1t.. . 464

Wedel, Nils Ado11, Konstnär, 1. 97;

)aktg. 5 (U). Rt 18 15 82.

Led. i konstnämnden ............ 242

Wedenmark, Sve n Elam, Arki-

tekt, 1. 96; Skillnadsg. 6 (U).

Rt 15 5260

Suppl. i 5:0'etax.-distr. a .......... 27

oLed.ilokalstyr.1.1'lVit;1.läroverket” 359

Wedlin,ThorOscar, T. 1... 0. F. K.,

Kyrkoherde, 1. 86; Terrassg. 5 (j).

Rt 18 19 20.

*Ord1. ikom. ang. kyrka i Johanneberg 488

*Ord1. i kyrkostämma ()) .......... 502

Wedmp, Lars Otto Ax el, ].

Advokat, 1.08'S.A11ég.2 A (H).

Rt 1 1 64 22.

*Led. i Haga kyrkoråd ............ 496

Weibull, C 11 r 1 Hugo Johannes, F. D.,

Pro1essor, 1. 86; Skåneg. 29 (_l).

Rt 162712.

2.0rd1 istyr. 1. stadsbiblioteket ...... 230

ov.0rd1.istyr.1.Cbgs museum 237, 238

Weijdegård, U 5 t e n Sigvard August,

Förste postassistent,1. 13; Vidblicksg.

10) Bli 186172.

0.01d1 i 13:'e tax. -distr.............. "30

Welander, 1 n g r 1 d, D.S. l., Assistent

. barnavårdsn.,Fru,1.13;Rosen-

osköldsg. 1 A (1). Rt 1866 87.

C.Suppl istyr. 1. Vasao. _1011:s barnhem 408

Welin, l'lilma E ls & Otilia. Fru. 1.97;

Stockholmsg. 6 (G). Rt 1565 02.

Led.1 Vasa kommunala 1lickskola.. 211

*Kyrko1ullmäktig .................. 485

Welinder', A n n & Kristina. Fru. 1. 88;

Fiällg. 3 E (0 F). Rt 14 89 87.

Suppl. i 25:e tax.-distr............. 33

Suppl. i 3:e pens-dish. .......... 297

Wendel, Ka rin Birgitta, Fru, 1. 11;

långedragsv. 141 (V 17).

Rt 29 16 50.

OSuppl. istyr. 1. Långedrags barnträdg. 414

Wendel, Rosa Maria Linnea, Kon-

torist, 1. 92; Linnég. 41 (O F).

Rt 14 30 85.

Led1 10:'e tax. -distr. b ............ 29

Wennberg, l.. a r s-Cunnar, Redaktör,

1. 19; Londong. 72 E (l..) Rt 22 06 14.

Suppl. i 10:e tax.-distr. b ..........

Wennberg, Nils Erik, Distriktsföre-

ståndare, 1. 07; Lemansg. 10 ()).

Rt 16 82 28.

oKassa1. i Örgryte ungdomsråd .. . 279
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Werme, Rut 1 n g r 1 d, Kurator, 1. 22;

Folkungag. 9 (K). Rt 15 5083.

ed. i l:a pens.-distr.............. 297

Werme, 0 s e a r Carl August, Kamrer,

1. 95: Folkungag. 9 (K). Rt 15 50 83.

OOrd1. i 7:e pens.-distr............. 299

Wennergren, Bror H e r 1) e 1 t, Bleck-

slagare, 1 09; Kamg. 13 A (G).

Rt 26 17 57.

)uryman i tryck1rihetsmål .......... 14

Nämndeman .................... 19

Rev.-suppl. 1. nykterhetsordn. studiec. 370

Rev.-suppl. 1. De lungsiukas vänner. . 423

Wennergren, T 0 r s t e n Valdemar,

Direktörsassistent, 1. 00; V. Ryd-

bergsg. 13 (_l). Rt 1641 38.

ORevisor 1. handelshögskolan ........ 353

Wennerström, H a r r y, Direktör,

1. 87; Viktoriag. 22 (V). Rt 13 15 51.

Kassaf. i handels- o. siö1artsnämnden 108

Wergens, Karl G u n n a r, Kamrer,

1. 99; Cibraltarg. 40 (J). Rt 16 84 19.

OOrd1. i 10:e tax.-distr. a .......... 28

Werner, Karl G 6 s t a, Förste mantals-

assistent, 1. 02; Ulveliden 2 (C).

Rt 25 68 10.

OKronoombucl i 11:e tax.-distr....... 29

Wemstedt, Carl M e 1 c h i o r, Pro1es-

sor, 1. 86; Vasag. 36 (D). Rt 13 25 14.

oLed. i styr. 1. Röhsska museet ...... 236

Wessman, lv a r Laurentz, Folkskol-

lärare,1.95; Täppan 3 (A). Rt 135603.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd . ...... 501

Westberg, John V a 1 t e r, Mätnings-

man, 1. 09; Klövergången 1 (Ö).

Rt 26 21 63.

Suppl. i drätselkammarens ll avd.. . 88

Suppl. i styr. 1. rättshiälpsanstalten . . 287

Led. i styr. 1. E. Dicksons stiftelse. . 459

oLed. i styr. 1. Gbgs bostadsföretag . . 469

Westerberg, Karl Axel F o 1 k e, Varvs-

arbetare, 1. 02; Klampareg. 24 (M).

Rt 12 36 54.

"Kyrkofullmäktig .................. 486

Westerberg, G r e t a Siri Arvida, Fö-

reståndarinna, 1. 98; Sahlgrenska

sjukhuset (A). Rt 172080.

OLed. i styr. 1. siuksköterskeskolan.. 164

OLed. i styr. 1. sjuksköterskebyrån . . 165

Westerberg, ) e n n y Bernhardina,

Fru, 1. 86; Nybyggesg. 213 (0 F).

Rt 14 86 04.

QLed. i skolnämnd ................ 200

Led. i barnavårdsnämnden m.m. 264, 265

OLed. i M:s o. 0. Frzs ungdomsråd .. 277

Suppl. i 3:e pens-distr. .......... 297

QLed. i styr. 1. barnh. Morgonsol. . . . 394

 

 

QL.ed. i styr. 1. barnh. Solstrancl ...... 397

obed. i styr. 1. Barnavärn ............ 400

QLed. i Annedals barnabo ....... . . . 404

0L.ed. i 0. Fr. 1örszs småbarnsskola . . 412

Westerberg, Nils Evert Bertil Tage,

Folkskollärare, 1. 09; Utjordsg. 18 (G).

Rt 25 74 34.

Revisor 1. konstnämnden .......... 242

Se även Blume-Westerberg.

Westerborn, A n d e r 5, M. D., Uver-

läkare, 1. 88; S. Vägen 2 (V).

Rt 16 98 98.

)uryman i tryckfrihetsmål .......... 14

Nämndeman .................... 19

Westergren, B ro r Hugo Wilhelm,

Ombudsman, 1. 94; Härlandav. 32 (C).

Rt 25 63 05.

oLed. i styr. 1. polisskolan .......... 61

Ord1. i polisnämnden .............. 64

Stads1u11mäktig .................. 72

Led. i stadskollegiet .............. 77

Ordf. i styr. 1. gas- o. elverken . . . . 122

Led. i siukhusdirektionen m. m. 153, 154

Led. i ber. 1. arbetarskydd ........ 324

Led. i styr. 1. Cöteborgssystemet . . . . 348

Westholm, Daniel Al 1 r 6 d, F. D.,

Docent, lntendent, 1. 04; Solbacken 1

(Ö). Rt 18 64 70.

QLed. i konstmuseets nämnd m. m. . .

Westman, johan Alvar, Pol. mag.,

Aktuarie, 1. 15; Volrat Thamsg. 70

(l). Rt 185171.

OOrd1. i 43:e tax.-distr. ............ 38

Wetter, Sten Erik P:son, Konter-

amiral, Skeppsredare, 1. 89; Göta-

bergsg. 34 (V). Rt 16 51 83.

QSuppl. i hamnstyrelsen ............ 117

Wetter, M a i a, Fru, 1. 04; Götabergsg.

34 (V). Rt 165183.

Suppl. i styr. 1. Carlanderska siukh. 421

Wiberg, C e o r g Lennart, Elektriker,

1. 03; lyllandsg. 19 (l..). Rt 22 63 56.

0Led. i Bräcke ungdomsråd ........ 278

Wiberg, S v e n Bernhard, Ombuds-

2403

man, . 15; Nordåsg. 2 B (C).

Rt 19 79 98.

Suppl. i 55:e tex.-distr............. 42

Led. i styr. 1. svenska mässan ...... 344

Wicbman, Knut Adol1 Reinhold,

F. D.. Lektor, 1. 91; Roseng. 15 (0 F).

Rt 12 53 36.

*Suppl. 1 O Fzs kyrkoråd .......... 498

Victoria, Å ke, ]. K., Advokat, 1. 09;

Guldpokalsg. 1 C (l..). Rt 22 5022.

Ersättare 1. överförmyndare ........ 20

Rev.-suppl. 1. drätselkammaren ..... 82
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Widlund, A r m y Severina Katarina,

Fru, 1. 00; Vårmlandsg. 26A (O F).

Rt 12 14 76.

Revisor 1. systr. Erikssons minne. . . . 448

Revisor 1. Hospits 1. kvinnor ........ 463

Widlund, Karl E d w i n, Konditor,

1. 96; Värmlandsg. 26 A (0 F).

Rt 12 14 76.

Rev.-suppl. 1. drätselkammaren ..... 82

Wieselgren, Knut Peter E i n a r, Kyr-

koherde, 1. 87; Linnég. 72—74 (A).

Rt 11 34 68.

"Kyrkotullmäktig .................. 485

*Ordt. i kyrkostämma (A) ........ 500

Wieslander, Å k e Allan, Försäkrings-

inspektör, 1. 03; Stubbeledsg. 18 (C 1).

Rt 14 73 77.

Nämndeman .................... 19

Wigelius, Mats A 1 1 r e d, Jägmästare,

Direktör, 1. 82; Nonnensg. 1 C (0).

Rt 18 32 97.

c'Ord1. i skogsnämnden ............ 92

OOrd1. i ber. 1. naturskydd .......... 317

ov. Ord1. i sti1tsnämnden'............ 478

Wiik, Karl Be rtil, Folkskollärare,

1. 15; Bogärdesg. 31 (G). Rt 25 56 94.

OOrd1. i Bjurslätts ungdomsråd. . 276, 278

Wiik, Hialmar, l'landlande, 1. 77;

Skåneg. 29 (_l). Rt 181202.

Ord1. i naturhist. museets nämnd. . . . 239

Ord1. i styr. 1. botaniska trädgården 244

Ord1. i Renströmska fonden ........ 387

Ord1. i styr. 1. W. Röhss' don. ...... 388

Ord1. o. kassat. i 0. o. C. Wijks 1ond 389

Wiikander, Wikander.

Wiikander, K 1 a r a Severina, Fru,

1. 88; Arkivg. 12 (V). Rt 161781.

oL.ed. i styr. 1. 1örskoleseminariet. . . . 221

QL.ed. i centralrådet 1. barnavård 275, 276

Wikander, S v e n Otto Vilhelm, ). K.,

1. 16; Custavsg. 54 (C). Rt 25 55 87.

Rev.-suppl. 1. 1olkskolestyrelsen . . . . 194

Wickström, Gustaf A r t u r Folke,

Siukvårdare, 1. 01 ; Fredriksberg, Tuve

(l3). Rt 6601 99.

*Led. i Backa gemens. kyrkoråd ...... 51 1

Wikman, Daga Anna Maria (An n-

Mari), Fru, 1. 17;Byggm.-g.11 (VF).

Suppl. i 44:e tant.-distr. ............

Led. i ber. 1. avk. av kom.-utsk..... 49

oSuppl. i 5:e 1attigvårdsdistr. ........ 254

Led. i ber. 1. nya natthärbärgen. . . . 320

*Kyrkofullmäktig i V. F. .......... 508

='*l_.ed. iV. F. kyrkoråd .............. 508

Wikström, Per Edvin (F. d), Montör,

1. 99; Vaktmästareg. 12 (M).

Rt 140709.

OLed. i skolnämnd ................ 200

QSuppl. i 4:e 1attigvårdsdistr. . .— ...... 254  

Wikström, K a rl, Metallarbetare, 1. 31 ;

Vaktmästareg. 12 (M). Rt 140709.

0 d. i M:s 0. O. Fr:s ungdomsråd .. 277

Wikström, K a r 1-0 1 o 1, Sjökapten,

1. 08: Birkag. 20 (C) Rt 190398.

OSuppl. i siö1artsdelegationen ...... 331

Wikström, Elin S i g 11 e Eugenia, Fru,

1. 01; Vaktmästareg. 12 (M).

Rt 14 07 09.

Led. i 4:e pens-distr. ............ 298

Viktoria, se Victoria.

Wiktorson, E1 i n Henrietta, Fru, 1. 98;

Le111ersg. 3 (C). Rt 15 43 78.

Nämndeman 19

Revisor 1. Utbynäs barnträdgård . . . . 412

Wilck, C a r 1 Johan Robert, S ssloman,

1. 90; Laboratorieg. ÖB (ä).

Rt 16 30 39.

OLed. i centralrådet 1. barnavård. . . . 275

Wilck, T 0 r Oscar Julius, Kamrer, 1. 97;

Margretelundsg. 21 B (0). Rt 16 66 74.

c>Kronoombud i 56:e tax.-distr....... 42

Rev.—suppl. 1. drätselkammaren . . . . 82

Wildte, Per Fridoli. ]. K., Sti1ts-

sekreterare, 1. 96; Drakenbergsg. 27

(O). Rt 162149.

OSekr. i sti1tsnämnden ............ 478

Winberg, Axel W i 1 h e 1 m, Målare,

1. 90; Sprängkullsg. 17 (H) Rt 13 8241 .

Led. i 49:e tax-distr. ............ 40

Vinberg-Nyman, E 1 n a Maria, Fru,

1. 23; Sveag. 23 B (A).

Led. i styr. 1. sjuksk. pens.-1ond... 438

Windt, C u n n a r Elis, Kontorist, 1. 04;

Vindhem, Prästv. (L). Rt 224793.

OLed. i skolnämnd 2

Winqvist, Nils August Fi l 1 p, Expe-

ditör, 1. 11; Källängsg., Fiskebäck.

(V F). Rt 29 04 90.

Nämndeman

Led. i 63:e tax.-distr.

Winqvist, M a r ti 11 Birger, Direktör,

1. 86; Cibraltarg. 50 ()). Rt 18 32 29.

OSuppl. i siö1artsdelegationen ...... 331

Wistrand, F. r i k Karl l-lilding, F. D.,

Docent, Lektor, 1. 07; O. Husarg. 25

(A). Rt 133251.

0Suppl. i lokalstyr. 1. Maizs läroverk 361

Wistrand, Custa1 Hugo, Restaurant-

1öreståndare, 1. 87; Storängsg. 3 (A).

Rt 13 90 17.

Led.istyr.1.Cbgs museum m.m. 237, 2402

Suppl. i styr. 1. orkesterföreningen. . 376

Led. i styr. 1. Stora teatern ...... 379

Ord1. i styr. 1. Osbeckska tonden .. 446

Wistrand, Claes, Kontorist, 1. 17;

Storhöidsg. 12 (G). Rt 194082.

Rev.-suppl. 1. kont.-115 resestip.-1ond 373

Ord1. i styr. 1. l. 0. K. Marks stiit. . . 458

....................
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Wittgren, A d a Lovisa, Fru 1. 01; Ud-

deholmsg. 7 13 (Ö). Rt 25 11 72.

Rev.”suppl 1. Bö lekskola .......... 413

Wolgast, H & n s Bernhard, Landskon-

torist, 1. 17; Eklandag. 40 (_l).

Rt 18 42 31.

O.Rev»supp1.1.rättshiä1psansta1ten...288

Voigt, Theodor Otto W e r n e r, Kon-

ditorimästare, 1. 98; _S. Vägen 73 (_l).

Rt 16 26 27.

*Led. i Kristine gemens. nämnd . . . . 493

Wrange, S v & n Emil, Urmakaremäs-

tare, 1. 94; Redbergsv. 11 13 (Ö).

Rt 15 40 16.

Nämndeman

von, se namnet.

Wållgren, C a r lA x e 1 Gunnar M. L.,

Prakt. läkare, 1.89; Kungsportsav. 6

(D). Rt 11 05 89.

Led. istyr. 1. Carlanderska siukh.. 421

Wångersiö, Folke Lennart. Spår-

vagnskonduktör,1.11;l_.övskogsg. 14

(A). Rt 166021.

Rev. _suppl. 1. arbetslöshetsnåmnden. 302

Ord1. i komm. 1. studiekurser m. m. 316

Rev.-suppl. 1. arbetarinstitutet ...... 366

Wästgerd, Per Charles, Sjökapten,

inspektör å länsarbetsn., 1. 5'

Amerikag. 1 (M). Rt 140229.

Bisittare vid dispaschmål .......... 14

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. . 108

Y.

Ydell, A11red G e o r g, t1. Förste man-

talsassistent, 1. 98; V. Rydbergsg. 32

0.(j) Rt 18 34 38.

0Kronoombud1 36:e tax.-distr. ...... 36

Ysander, Bengt D a n i e 1, Kyrkoherde,

01. 90; Kungsbacka. Rt 58.

0v. Ord1. istyr. 1. Cöteborgssystemetu 348

Ytterdalil, Karl johan, Järnhandlare,

1. 86, Ånäsv. 24 (G). Rt 15 0845.

QLed. i skolnämnd ................ 198

Sup 1. ihyresnämnden ............ 30.7

*Kyrioifullmäktig .................. 485
*Led. ! Gamlestads kyrkoråd ...... 494

Z.

Zachrisson, Zackrisson, Zakrisson.

Zachrisson, A 1 1 a n Zacharias, Assis-

tent, 07; Framnäsg. 33 D (Ö).

Rt 16 50 93.

OSuppl. i 28:'e tax. -distr............. 34

0L.ed. iVasa 0. _l: s ungdomsråd ...... 277

 

 

Zakrisson, P e t r a Maria, Fru, 1. 97;

Egnahemsv. 16 (_l). Rt 18 83 73.

Rev.-suppl. 1. Mors vila barnkoloni. . 419

Zackrisson, S t e n Herbert, Tullkon-

torist, 1.97, Eklandag. 67 13 (_l).

Rt 18 20 94.

Led. i 67:e tant.-distr. ............ 45

Zetterlund. R u d 0 1 1 Verner, Om-

budsman, 1. 02, Carl Larssonsg. 5A

(0). Rt 18 44 96.

Led. i 42:a tax. -distr. b ............ 38

Suppl. iber. 1. avk. av kom.-..utsk . 47

Suppl. i 1attigvårdsstyrelsen ........ 251

Revisor 1. Styrsö kustsanatorium . .426

Å.

Åberg, Judit Maria (Maja) Emilia,

Bryggeriarbeterska, 1. 96; Buråsl. 9,

(0). Rt 16 56 77.

Suppl. i 38:e tax. -distr. .......... 37

Suppl. i ber. 1. avk. av kom.-utsk..... 48

v. Ord1. istyr. 1. )] Dicksons sti1telse 461

berg, Ma' r t a Henrietta, Folkskol-

lärarinna, 1.006; Hästhovsg. 19 (C).

Rt 19 64 34.

€)Suppl.i 12:'e tax. -distr. ............ 29

€)1_.ed.i centralrådeti. barnavård. 2.75

OSe.kr i R. o.Kållt. ungdomsråd. 278

Ådahl, KlasArv i d, Kyrkoherde, 1. 80;

Backa prästgård (l3). Rt 222825.

*Kyrkofullmäktig: Backa .......... 510

Ågren, PerGusta1 Kapten, Köpman,

9,8 Högås 1. 2 (1). Rt 164854.

Örd1. istyr. S1pA.l"1 Ågrens don..... 169

Ågren, K a rl- E. r iHk, Posttjänsteman,

1.16;Wrangelsg.7B(Ö)

Led. i62 .a tax.-distr............... 44

Suppl. iber. 1. avk. av korn. —utsk.. 46

Åhlund, Nils jonas, Direktör, 1. 97;

Carlanderspl 4 (_l). Rt 182871.

Led.i styr. 1. konserthuset ........ 377

Supp1.1. 0. o. C. Wijks1ond ...... 389

Led. istyr. 1. E Magnus musik1ond 391

man, E r n s t Custa1 Wilhelm,

Förste assistent, 1. 15; Fridhemsg. 43D

(C _|). Rt 12 57 59.

Rev. -suppl. i 1... Ekmans don....... 429

Revisor 1. )ungbergs don........... 430

Revisor 1. Bomans don............. 430

Åkerman, Anders l'l a raid, 1. d.

Kommunalarbetareiörman, 1. 83;

radisg. 29 (M). Rt 14 63 28.

Led.istyr. 1. vattenverket m. m. 113, 115

errén, Olo1 Yngve Carl, M. D.

Överläkare, 1. 95; Änggårdspl. 2 (A).

Rt 11 89 40.

OL.ed. ideleg. 1. barnhygien ........ 151

oLed. istyr.1A. H. Ågrens don. 169

 

 



604 A11abetisk 1ör teckning över kommunala 1örtroendemän m. 11.

 

Led. i barnav.-nämnden m.m.264,265,272

QSuppl. i Annedals barnabo ........ 404

oLed. i U. barnavårdssällskap ...... 409

Åkerström, E ric Vilhelm, Bruks-

ingenjör, 1. 90; Banehagsg. 30 (C 1).

Rt 14 09 86.

Suppl. i 21:a tax-distr. ..... ...... 32

QLed. i skolnämnd ................ 201

Åkerström, K n ut Lauritz. Slöidlä-

rare, 1. 94; Fabriksg. 43 (0)

Rt 166297.

Led. i 43:e tax.-distr. ............ 38

Åkesson, Å k e, ] . K., Ekonomidirektör,

1. 13; Birkag. 22 A (0). Rt 19 34 74.

Nämndeman ..................... 19

Led. i styr. 1. 1olkbib1ioteken ....... 231

Ers. 1. ombud 1. lok. värderingsnämnd 338

OSuppl. i styr. 1. barnbesp. o. skollovsk. 416

Ålander, Anton Knut G 0 t t h a r d,

Arkitekt SAR, 1. 92; Jättegrytsg. 12

(Ö). Rt 160455.

QKronoombud i 66:e tax.-distr. ...... 45

Ålund, se Åhlund.

Årzén, ) 0 h a n Bernhard, Förste lok-

reparatör. 1. 91; V. Skansg. 4 (H).

Rt 13 36 41 .

OL.ed. i hiälpskolenämnden .......... 204

Led. i l:a pens.—distr. ............ 297

Åsblad, Karl L e n n a r t Valentin,

Kontorist, 1. 18; Prebendeg. 4 (L).

Rt 22 71 50.

Nämndeman .................... 19

Revisor 1. torg- 0. slakthusstyrelsen. . 139

oLed. i Maizs ungdomsråd .......... 277

Revisor 1. ]. Dicksons minnesfond . . 429

Åshammar, Reinhold Alired H e i-

m e r, Förste mantalsassxstent. 1.02

Palmstedtsg. 3 (l) Rt 160896.

QKronoombud i 25:e tam.-distr. . . . . 33

Åwall, P e r-U n o, Köpman, 1. 14;

Lydinghielmsg. 4 A (G). Rt 25 63 65.

Nämndeman .................... 19

Led. i styr. 1. Renströmska badanst.. . 189

OLed. i skolnämnd ................ 197

Led. i styr. 1. Tyringehemmet ...... 280

Ö.

Öberg, A n n a, Fru, 1. 87; jakobsdalsg.

21 (D). Rt 162344.

Nämndeman .................... 19

Öberg, Custa1 Wilhelm 13 e r t i 1, in"-

dustritiänsteman, 1. 10; Flagg. 1 (0 F).

Rt 14 90 61 .

Led. i l:a tax.-distr. .............. 25

Led. i ber. 1. avk. av kom.-utsk.. . . . 49

Revisor 1. Lindholmens fond ...... 439  

Öberg, G u s t a 1 Adol1, Metallarbe-

tare, 1. 98; Apollog. 21 (L). Rt 224878.

Revisor 1. ilicklärovzs byggn.-1ond . . 362

Öberg, Knut Erik, ingenjör, 1. 96;

Roseng. 7 (O F). Rt 24 12 61.

Ord1.istyr. 1. vattenverket m. rn. 113. 115

Vattenrättsnämndeman ............ 337

Öberg, M ä r t a, Kassörska, 1. 95; Ox-

hagsg. 1013 (C _D. Rt 14 7510.

Nämndeman

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 68

Ögård, Noak A n t o n, _1. K., Advokat,

1. 91; S. Larmg. 6 (D). Rt 114661.

Led. i gem. nämnden 1. Stretered. . 453

Öhman, ingrid Elisabeth, D.S.l.,

Assistent h. barnavårdsn, 1. 15; Ro-

sensköldsg. 11 (_l). Rt 182620.

oLed. i Haga o. A:s ungdomsråd. . . . 277

Öhrvall, U ste n John Albin, Hand-

1ande,1. 07; 2 Långg. 7(OF) Rt 125225.

”Suppl. i 0 Fzs kyrkoråd .......... 498

Örn, R 011 Gusta1, Maior, 1. 93; Val-

åsg. 5 (U). Rt 181816.

QOrd1. i 38:e tam.-distr. ............ 37

Östberg, A m a n d a Cecilia, Fru, 1. 90;

Högsbo torp 7 (V F). Rt 14 93 02.

oLed. i skolnämnd ................ 202

Östberg, A k e, Reparatör, 1. 20; Klare-

borgsg. 19 (C D. Rt 24 00 40.

ov. Ord1. i Mais ungdomsråd . . . 276, 277

Österholm, John A x el Wilhelm,

Stuveriarbetare, 1. 79; Haga Österg. 5

(H). Rt 13 80 64.

OLed. i hjälpskolenämnden .......... 204

Österholm, Sve n August, Kyrko-

(M).kassör, 1. 83; Paradisg. 11

Rt 12 79 93.

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 489

*v. Ord1. i kyrkostämma (M) ...... 496

*Kassa1. i Masthuggs kyrkoråd . .. . . 497

Österlind, Ro11 Torsten Gunnar,

Folkskollärare, 1. 09; Alvsborgsg. 18

(C _|). Rt 12 63 75.

Rev.-suppl. 1. centralrådet 1. barnav. 276

oSekr. i M:s o. 0. Frzs ungdomsråd. . 277

Österlund, Johan Anders 1 v a r, Köp-

man, 1. 06; Skolg. 19 (H). Rt 11 33 10.

Led. i 61:e tax-distr. ............

Östgård, C a rl Adol1, Folkskollärare,

94; Hovgården. Rt 6401 51.

oRevisor 1. Stretered .............. 453

stlund, lda M a r g a r e t a. D.S.l.,

Assistent h. barnavårdsn., Fru, 1. 21;

Rosensköldsg. lA (_l). Rt 165543.

OLed. i centralrådet 1. barnavård ...... 275

QLed. i Bräcke ungdomsråd ........ 278
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Institutionerna sökas under sina resp. huvudord, sålunda ej under Göteborgs stads, sta-

dens. styrelsen 1ör etc.

Aieforsizemmet 166.

Aikohoiistanstaiten Västkusthemmet 436.

Allmänna kiälpföreningen 432.

Annedals bamabo 4

Annedals församling 500.

Arbetarinsiilui, Göteborgs 365.

Arbeiames biidningsförbunds iokaiavd. 367.

Arbetarskydd, beredning 1ör törbättrat 324.

Arbetarskydds- och samarilfärening 335.

Arbeisförmedlingen i Gbgs och Bohus län 330.

Arbets/rem 260

Arbeisbemmel för kvinnor i Herrljunga 260.

Arbeisiösas underslädsbyrå

Arbetsiösheisnämnden 300.

Arkeologiska museet 239.

Arkitektbyrå, drätselkammarens 84.

Arkiv, beredning 1ör 1olkrörelsearkiv 321.

Arkivkontoret 227.

Auktionsverkel 103.

Backa andeislväli 474.

Backa församiing 509.

Backaiiemmet 258.

Backavaiien 246.

Bad: Renströmska badanstalterna 188; '1ri-

luftsbad 90.

Bagaregårdens ungdomsgård 278.

Barks, Amelie, donationsfond 446.

Barks, Henrika, minne 449.

Barnabo-Furuhöjd 404.

Barnavård och ungdomsskydd 392.

Barnavårdscentraierna 272; delegation 10r272.

Barnavdrdmånmd, Göteborgs 260; central-

rådet 1ör halvöppen barnavård 275; ung-

domsråden 276; barnhemmen 269: dag—

hemmen 1ör småbarn 272; inackorderings—

hemmet 1ör poikar 271.

Barnavärn. föreningen 399.

Bambespisning och skollovskolonier 415.

Barnhygien, delegation för 151.

Barnhärbärget Morgonsoi 393.

Barnkolonier, Göteborgs stads 279; se resp.

namn.

Barnmorskor, distrikts- 182.

Barnsjukhuset 167

Barnteaterverksamket, beredning 1ör 321 .  

Detsamma gäller om beredningar, kommittéer, stiitelser o. s. v.

Si11rorna hänvisa till resp. sidor i kalendern.

Barnirädgården i Torp 414.

Befäisutbiidningsfärbundei 374.

Bengtssons, Bernhard, undersiödsfond 443.

Beredningar. se resp. namn".

Biografverksamizet, beredning 1ör kommu-

nalt intlytande på 322.

Bissmarcks, Å. ]. G., understödsfond 438.

Bissmarcks, Georg, understödsfond 443.

Björboboimsbemmei 169.

Blinda: De blindas 1örening Hoppet 450;

bostäder åt 473.

Biåbandsförbund, Västra Sveriges 370.

Bomans, Signe och Gustaf, donationsfond 430.

Bostads A.-B.: Göteborgs stads 470; Fram-

tiden 471; Nutiden 472.

Bostadsfråga, beredning 1Ör de ensam-

ståendes 324

Bostadsföreningen Göteborg a. 466.

Bostadsföretag, Göteborgs 469; daghem och

lekstugor 403.

Bosiadsförmcdiing, Göteborgs stads 307.

Bosiadsinspekiionen 144.

Bosiadskrediifärening. Göteborgs 466.

Botaniska tråd drden 243.

Bramsledlska onaiionen 443.

Broströmska sjukhemmet för barn 426.

Broströmska stiftelsen 456.

Brämarega'rdens kapeii 505.

Burgårdens samrealskoia 208.

Burås ungdomsgård 277.

Busstrafiken 131

Byggnadsiekniska byrån 84.

Byggnadsnämnden 93.

Bö barnhem 270.

Bö iekskoia 413.

Carlanderska sjukbcmmei 421 .

ari ]obans församling 498; barnkoloni 418.

Cederskogs, C. G., donationsfonder 448

Civiiförsvarsbyrån 310

Civiiförsvarsnämnden 308.

Ciasefonden 447.

Daghem, barnavårdsnämndens 272; Göte-

borgs bostads1öretags 403.
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Dalheimers donation 430.

Desinfektionsvösendet 148.

Diakoniråd, Göteborgs stifts 479.

Diakonissanstalt, Göteborgs 478.

Dickson: James F. Dicksons minnestond

428; ]. ]. Dicksons och Eleonore Dicksons

donationstonder 430; styrelsen tör Robert

Dicksons sti1telse 454; Emily Dicksons

sti1telse 458; I. ]. Dicksons sti1telse 460.

Dicksonska folkbiblioteket 232.

Diskussionsklubb, stadstullmäktiges 74.

Dispenså'rcentralen 173.

Distriktsläkare 148.

Distriktssköterskor 181 .

Domkapitlet 477.

Domkyrkoförsamlingen 490.

Donationsfonder, vilkas utdelningar ombesör-

ias av Göteborgs läkaresällskap 430.

Drätselkammaren 79; 1örsta avd. 81; andra

avd. 88.

Dunkehallshemmet 183.

Dövstumföreningen i Göteborg 451.

Dövstumma i fjärde distriktet, föreningen

till förmån för .

Dövstumma småbarn, stiitelsen skolhemmet

tör 451; törskolan lör dövstumma barn 402.

Egnahemsbyrån 86.

Ekedalens barnhem 394.

Ekmans. Louise, donationsfond 429,

Ekmanska sjukhuset 170.

Eldbegängelseföreningen, svenska 517.

Eldslåckningsverket 99.

Elektricitetsverket 126.

Elementarla'roverket för flickor, nya 213.

Emanuelskyrkans ungdomsförening 371 .

Engblads, Sofia Wilh., donationsfond 441.

Engblads, syskonen, donation 442.

Engelska församlingen 514.

Epidemisjukhuset 177.

Erikssons, systrarna, minne 448.

Etnografiska museet 239.

Evangeliska brödraiörsamlingen 512.

Exekutionsverken 20.

Familjebidragsnömnden 305.

Fastigheter, taxeringsnämnd 1ör 45.

Fastighetskontoret 88.

Fastighetsregistret 20.

Fastighetsägarna sparbank 347.

Fattiges Vänner 433.

Fattigvård, Göteborgs 249.

Fiskhamnen 121.

Fjällbo. vårdhemmet 256.

Flickläroverket 361.

Flickskolor, kommunala 209—2 1 5.

Folkbibliotek, Göteborgs stads 231.

Folkbokförings- och debiteringskontoret 24.

Folkkonserterna 366.  

Folkpensioneringen 291.

Folkskoleoåsendet 190; Göteborgs stads tolk-

skolor 196; skolläkare 216; Skolsköterskor

217; medicinska råd1rågningscentraler 217;

polikliniker 218; tandpolikliniker 218.

Fortsättnings— och repetitionsskolorna 205.

Framtiden, Bostads A.-B. 471

Frihamnen 120.

Frihamns aktiebolag, Göteborgs 121.

Friluftsbad, se under hyresbyrån 90.

Fritidsverksamhet, beredning 1ör 323.

Frälsningsarméns inackorderingshem 1ör unga

1lickor 393; barnhärbärge Morgonsol 393;

slumverksamhet 434.

Fäktklubb, Göteborgs 385.

Fårjetrafiken 120.

Förlikningsmän i äktenskapstvister 333.

Förlossningsvård 162, 181.

Förskoleseminarium, Göteborgs 220.

Gamlestads församling 494.

Gamlestads kapell 495.

Gamlestadsvallen 246.

Gas- och elektricitetsverken 122.

Gasverket 124

Gatuberedningen tör ytterområdena 317.

Gatukontoret 109. '

Gaturegleringsbyrån 90.

Gatunamnsberedning, drätselkammarens 92.

Gatu- och vägförualtningen 109.

Generalplaneberedningen 3

Gibraltarvallen 245.

Gode män, vid laga ski1te 336.

Godsemottagning, aktiebolaget 121 .

Godtemplarordens studiecirklar 370.

Grönbergs, Augusta Elisabet, fond 444.

Gullbergsbrohemmet 269.

Gustavi Domkyrkoförsamling 490.

Gyllensténs, B. C., fonder 441, 444.

Gymnasieberedningen 3 18.

Gymnasium, Göteborgs, för 11ickor 363.

Gymnastik- och exercishuset 246.

Gårdabo barnträdgård 410.

Göteborgshem 467.

Göteborgssystemet 348.

Haga församling 495.

Hagens kapell 509.

Hamnbevakningen 118.

Hamnstyrelsen 115

Han arbetsseminarium, Maria Nordenfelts 373.

Handelsgymnasium med aftonundervisning,

Göteborgs stads 225.

Handelshögskolan i Göteborg 352.

Handelsinstitut, Göteborgs 354.

Handelskammaren i Göteborg 339.

Handelskunskaper, 1ören. 1. beträmi. av 372.

Handels- och sjöfartsnämnden 107.

Hansons, Ernst, donationsfond 446.
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Haralds minne, privatsanatoriet 422.

Hemhjälpsnämnden för Göteborgs stad 302.

Hemsystrar, se Hemhjälpsnämnd.

Hernqoists, Augusta Mathilda, donation 442.

Historiska museet 238.

Hjölpskolans sommarkolonier 416.

Holtermanska sjukhuset 166.

Hospits för kvinnor 463.

Huvudmän i Sparbanker 346.

Hvitfeldtska högre allmänna läroverket 358.

Hyresbyrä, drätselkammarens 90.

Hyresfonden för pauvres honteux 461.

Hyresgästernas havsbadsf:s barnkoloni 4l7.

Hyresgästernas sparkasse- o. byggnadsfören. 472

Hyresnämnden 306.

Hällströms, 0. W., donationsfond 443.

Hälsovårdsinspektionen 145.

Hälsovärdsnömnden »

Hörskogens friluftsgård 384.

Högre allmänna läroverket för flickor 361.

Högre allmänna läroverket i Majorna 361.

Högskola, Göteborgs 350.

Hävågen 105.

Idrottsförbund, Göteborgs 380; distriktets 381 .

idrottsplatser, Göteborgs 245.

inackorderingshem: tör poikar 271; för

1lickor 392; trälsningsarméns, lör unga

1lickor 393.

industrier, beredn. 1ör byggnader åt smä- 319.

lndustrilotteri, överskottsmedel 1rån 375.

lnskrivningsnämnd 1ör Västgöta-Bohus in—

skrivningsområde nr 17 338.

lvarsbergshemmet 270.

]akobssons, Martin, pensionsfond 442.

]ohannebergs barnhem. Vasa och 408.

]ohannebergs församlin 502; byggnadskom-

mitté för upp1öran e av kyrka i 488.

johannes kyrka, S:t 512.

fonssons, lda, minne 449.

jubileumsklinik. Konung Gustaf V:s 161.

]ungbergs, Carolina Emilia, donation 442.

]ungbergs, Charlotta och Emilia. fond 442.

]urymän, i trycklrihetsmål 14.

järnvägsrådet 337.

Kaféverksamhet, beredning lör 1örbättrad 323.

Karantönsväsendet 148.

Karl fohans församling se Carl ]ohans förs.

Katolska församlingen 514

Keillers park 243.

Kjellbergska kommunala flickskolan 212.

Kommittéer, se resp. namn.

Kommunala mellanskolan 208.

Kommunalförvaltningen, beredning 1ör cen-

traliserin av 317

Kommunalsköterskor 181 .  

Kommunalutskylder, beredn. 1. avkortn. av 46.

Konserthus, Göteborgs 376.

Konstmuseet 240.

Konstnämnden 242.

Kontoristföreningens resestipendieiond 372.

Kriminalpolisen 54.

Kristidsnämnden 304.

Kristine församling 491.

Kristliga föreningen av unga kvinnor 371.

Kullens barnhem 396.

Kulturhistoriska museerna 238.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande 5.

Kungsladugårds barnträdgård 41 1.

Kungsladugårdshemmet 258.

Kursverksamhet, Göteborgsstudenternas 371.

Kvinnokliniken 162.

Kyrkliga förvaltningen 475.

Kyrkofullmäktige 483; valkommittén 487.

Kyrkogårdsstyrelse, Göteborgs 516.

Kyrkonämnden .488.

Kölltorps ungdomsgård 278.

Laboratorium, Göteborgs stads 165.

Lagermanska barnhemmet i Björboholm 398.

Lefflers, Theodor Ferdinand, donation 442.

Likalönsprincip, beredning om 322.

Lilla daghemmet, tömningen 406.

Lillhagens sjukhus 185.

Lindbergs, Charles Felix, donationsfond 386.

Lindeqvists, makarna, donationsfonder 444.

Lindholmens verkstads AB, understöds1ond

för arbetare vid 438.

Lindströms, Iulius, stiftelse 464.

Lingförbundet 383.

Liseberg 380.

Ljunggrens. Carl Fredrik, minne 441.

Lundby barnhem 394.

Lundby barnkrubba, tömningen 405.

Lundby församling 503.

Lundby ungdomsgård 278.

Lundgrens, Wilhelm och Martina, vetenskaps-

1ond 389; understöds1ond 390: sti1telsen

Wilhelm Lundgrens minne 465.

Lungsjukas, Göteborgs, centralförening 424.

Lungsjukes vänner 422.

Längedrags barnträdgård, 1öreningen 414.

Läkaresällskapets donationstonder 430.

Länkarna. sällskapet 370.

Länken, kamratföreningen 370.

Länsarbetsnämnden 330.

Länsnykterhetsnämnden 333.

Länsprövningsnämnden 46.

Länsstyrelsen 5.

Läroverk, allmänna 357; Högre allmänna

läroverket i Maiorna 361.

Lösrum. Göteborgs stads 234; tör siömän 513.

Löne- och tjänstenämnden 105.

Löneskalor 610.  



608 Sakregister

 

Magistrat och rådhusrätt 9.

Magnus. Eduard, minne 463.

Magnus. Eduard musikfond 390.

Majornas kommunala flickskola 209; bered-

ning för nybyggnad till 318.

Majornas ungdomsgård 277.

Majvallen 246.

Malmgrens, G.fondför behövande musici 449.

Mariakyrkan4 3.

Marks, Ingeborg och Knut ].'son, stiftelse 457.

Masthuggs församling 496.

Medborgarskolan 371.

Mölkdroppen, föreningen 392.

lVdngonsol, barnbärbärget 393.

Mors vilas barnkoloni, stiftelsen 418.

Mosaiska församlingen 515.

Mossbergs, Fredrik, donation 221.

Motorförarnas helnykterhetsförbund 369.

Munkebäcksgården 399.

Museum, Göteborgs 236.

Musikskola, Göteborgs folkliga 368.

Myrornas barnhem 395.

Mödrahjälpsnämnden i Göteborg 281.

Mödravårdscentraler, fristående 182.

Nationaltemplarordens studiecirklar 370.

Natthärbärgen, Göteborgs stads 285: bered-

ning för anskaffande av nya 320

Naturhistoriska museet 239.

Naturskydd, beredning för 317.

Navigationsskolan i Göteborg 355.

Nolleroths, ]. C. E.. donationsfond 447.

Nordenfelt, högre handarbetsseminarium 374.

Nordgården. studiebemmet 371.

Norra Ållégatans barnträdgård 410.

Notarius publicus 12,

Nutiden, Bostads A.-.B 472.

Nya eleinentarläroverket för flickor 213.

Nykterhetsfolkets centralförsamling 368.

Nykterhetsnänmd, Göteborgs stads 282; nyk-

terbetsnämndens byrå 285

Nykterhetsordnarnas studiecirklar: Cod-

templarorden 370; Nationaltemplarorden

370; Västra Sveriges blåbandstörbund 370.

Nylösegärden 399

Nämndemän 15.

Orkesterförening, Göteborgs 375.

Osbeckska fonden 445

Oscar Fredriks församling 497; församlings-

byddan i 498; småbarnsskola 412

Pantlänerörelsen, beredn. för kontr. över 323.

Pauores honteux, hyresfonden för 461.

Pensionsinrättningen för ålderstigna eller sjuk-

liga tjänare 437.

Pensionsnämnderna 296; expedition 296.

Pensionärshem, Göteborgs stads 289  

Petterssons, ]. F. och hans hustrus L. E. Pet-

tersson, " Bergman, fond 442.

Philipsons, Agnes, donationsfond 430.

Pilsnerdricka, beredning angående tillstånd

till utskänkning av 3 .

Platins, Otto och Anna, fond 444.

Polikliniker: fristående 178; se även Folk-

skoleväsendet.

Polisen, kriminal- 54; ordonnans- 55; central-

56; distrikts- 57; stats- 59.

Poliskammaren 52.

Poliskollegiet i Göteborg 61.

Poliskåren 53

Polisnämnd, Göteborgs stads 63.

Polispersonal, beredning lör utökning av

kvinnlig 322.

Polisskolan i Göteborg 60.

Polisväsendet 50.

Praktikantläneberedningen 319.

Praktiska hushållskolan för flickor 406.

Praktiska mellanskolor, Göteborgs 206.

Privatsanatoriet Haralds minne 422.

Psykiskt sjuka, se Sahlgrenska sjukhuset, Lill-

hagens sjukhus samt Thamstorps vilo- och

centralhem.

Rambergsvallen 245.

Realskola i Lundby, beredning för 319.

Regionplaneförbundet 329.

Reklamnämnd, Göteborgs stads 313.

Renhållningsverket 136.

Renströmska badanstalterna 188.

Renströmska fonden

Renströmska sjukhuset 174.

Revisorer, auktoriserade 341.

Rexius minne, stiftelsen domprosten 417.

Riksdagen. ledamöter i första kammaren 67;

andra kammaren

Ringnérs, Albertina, donation 442.

Rit- och mälarskolan 240.

Romanäs sanatorium 175.

Rubensons. Elise, donationsfond 430.

Rudebecks, Sigrid, skola 214, gymnasiet 363.

Rädhusrätten 10.

Rättshjälpsanstalt. Göteborgs stads 286.

Rävlanda sanatorium 176.

Röhss, With, donationsfond 387.

Röhsska konslslöjdmuseet 235.

Sahlgrenska sjukhuset 155.

Samlingslokaler, styrelsen för 247.

Samskola, Göteborgs högre 364.

S:'t Johannes kyrka5 2.

'tPauli och Lödöse barnhem 408.

Si'ta Birgittas kapell 500.

Segelsportens främjande, berednin lör 320.

Semesterhemsförening, kommunailanställdas

Sinnessjukvärden 185.
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Sinnesslöa: Skol- och vårdh. Stretered 452.

Sjukhem, Göteborgs 420.

Sjukhusdirektionen 1 52.

Sjukkassor. erkända 431.

Sjuksköterskebyrä. Göteborgs 144.

Sjuksköterskehem, Caroline Wijks 462.

Sjuksköterskeskola, Göteborgs 164.

ju sköterskornas pensions- o. understödsf. 437.

Sjukvård och sanitära förhållanden 142, 420.

Sjöfartsdelegation, lokal 331.

Sjöfartsmuseet 241.

Sjöholms, johan, nödhjälpsfond 443.

Sjömansförmedlingen 332.

Sjömanshemmet 464.

Sjömansvård, Göteborgs kyrkliga 513.

Sjömän, läsrum för 513; välfärdskommittén

för sjöfolk 440.

Skattemyndigheterna 24.

Skeppsbrutne, sällskapet f. räddning av 439.

Skeppsdockor. aktiebolaget Göteborgs 346.

Skidbackarna 246.

Skogsnämnden 92.

Skolföreningens sommarbarnskommitté 419.

Skolköksseminarium, Göteborgs 220.

Skollovskolonier, föreningen för 415.

Skolläkare 216.

Skol- och värdhemmet Stretered 452.

Skolsköterskor 217.

Skorstensfejare 101.

Skrädderiskola. Göteborgs 374.

Skulptörklass, beredning för 321.

Skyddsvärnet Göteborg. föreningen 435.

Skårs barnträdgård 413.

Slakthuset 139.

Slottsskogsvallen 245.

Slöjdföreningens skola 226.

Smäbarnskolor, sällskapet för bildande av 401.

Sociala centralbyrån 432

Socialinstitutet i Göteborg 356.

Socialläkare 151.

Socialregister, Göteborgs stads 251.

Solgården, spädbarnshemmet 269.

Solstrand, barnhemmet 396.

Sommarkolonier, bjälpskolans 416; stiftelsens

domprosten chius' minne sommarkolo-

niverksamhet 417; se även Barnkolonier.

Sommarsanatoriet ä Sandarna 176.

Sparbanker, huvudmän i 3

Sprängkullshemmet 257.

Spårvägar, Göteborgs 129; spårvägstrafiken

130; busstrafiken 131.

Stadsarkitektskontoret 95.

Stadsbibliotek, Göteborgs 228.

Stadsfiskaler 66.

Stadsfogdar 22.

Stadsfullmäktige: ledamöter 71; diskussions-

klubb 74; politiska grupper inom 74; val-

kommittén 315.

Stadsingenjörskontoret 96.

39

 

Stadskansliet 77.

Stadskassan 84.

Stadskemist, Göteborgs 151 .

Stadskollegiet 75.

Stadsläkare 148.

Stadsplanekontoret 98.

Stadsrevisorskontoret 87.

Stadsteatern 377; stiftelsen Göteborgs stads-

teater 378.

Statistiska byrån 78.

Statspolisen 59.

Stift, Göteborgs 475; stiftsnämnd 478.

Stipendier: kommittén för studiekurser ch

resestipendier för stadens befattningsb.

316; kontoristföreningens resestipendie—

fond 372.

Stora teatern 379.

Stora Katrinelunds ungdomsgård 279.

Stretered. skol- och Vårdhemmet 452.

Studenter, Göteborgs: kursverksamhet 371.

Studiecirklar, nykterbetsordnarnas 370.

Studieförbundet medborgarskolan 371.

Studiehemrnet Nordgården 371 .

Styrsö kustsanatorium 425.

Svenska eldbegängelseföreningen 517.

Svenska hamnförbundet 328.

Svenska mässan. stiftelse 342.

Svenska stadsförbundet 325.

ystrarna Erikssons minne 448.

Sävsjö sanatorium 175.

Söderborgska donationen 441 .

Söderborgska m. fl. stiftelser 440.

Tandpolikliniker. folkskolans 218; folktand-

vården 183.

Taxeringsnämnderna 24.

Teater, Göteborgs 377; Göteborgs lyriska379.

Teaterfond, Göteborgs stads 391.

Tekniska aftonskolor, Göteborgs stads 225;

Slöjdföreningens 226.

Thamstorps vila» och centralhem 165.

Tjänare, pensionsinrättningen för ålderstigna

eller sjukliga 437.

T'änarinnehemmet i Göteborg 462.

jänstemannaförmedlingen 332.

Tjänstemännens bildningsverksamhet 371.

Tomträttskassa, aktiebolaget Göteborgs 347.

Torg och saluhallar 138, 140.

Translatores publici 108.

Trägårdhska donationsfonden 443.

Tuberkulos, Örgryte förening mot 423; Ren-

strömska sjukhuset 174; Romanäs sana-

torium 175; Sävsiö sanatorium 175; Räv-

landa sanatorium 176; Sommarsanatoriet

å Sandarna 176; Privatsanatoriet Haralds

minne 422; De lungsjukes vänner 422;

Styrsö kustsanatorium

Turistbyrån i Göteborg 345.

Turisttrafikfören., Göteborgs o. Bohusläns 344.
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Tyringehemmet 280.

Tyska församlingen 493.

Ullevi idrottsplats 245.

Ung omsgärdar, se resp. namn.

Ungdomsråd 276.

Uppbördsverket 23.

Utby kyrka 495.

Utbynäs barnträdgård, föreningen 411.

Valkommitté, stadsfullmäktiges 315; kyrko-

fullmäktiges 487.

Vanföreanstalten i Göteborg 427.

Vasa församling 501.

Vasa högre allmänna läroverk 360.

Vasa kommunala flickskola 210.

Vasa och ]ohannebergs barnhem 408.

Vasa sjukhus 170. _

Vattenrättsnämndeman f. Göteborgs stad 337.

Vattenverket 112.

Victoriaföreningen, se Lagermanska barnhem-

met.

Vidkärrs barnhem 269.

Vinga kaféaktiebolag 349.

Virgins, ]aquette. gåva 443.

Värdhem, beredning för 320.

Vägsynenämnden 337.

Välfärdskommitte'n för sjöfolk 440.

är eringsnämn enligt rekvisitionslagen 338.

Västkusthernmet, alkoholistanstalten 436.

Västra Frölunda församling 507.

Västra Frölunda hyresgästförenings barnkolo-

niverksamhet 418.  

Västra Frölunda idrottsförening 382.

Västra Sveriges bläbandsförbund 370.

Wahlqvist-Andahls stiftelse 460.

Wennerlöfs, Josefina Albertina, fond 443.

Wijk: Olof och Caroline Wijks fond 388;

Olof och Caroline Wiiks stiftelse 457;

Emily Wiiks stiftelse 459; Caroline Wijks

sjuksköterskehem 462.

Wockatz', Carl A., barnhem 397.

Wohlfahrts, Fredrique, stiftelse 271, 447.

Yrkesvägledningsbyrän 332.

Yrkesskolor. Göteborgs stads 223.

Å rens, Axel H., donationsfond 169.

klagarmyndigheten 65

Ålderdornshemmet i Göteborg 288.

Äzågiyärdens yrkesskola och ortopediska klinik

Åktenskapstvister, medlare i 333.

Älvsborgs andelstvätt 473.

nkemän, hemmet för 259.

Änke- och pupillkassan 333.

Ånkor, hemmen för 258.

Örgryte bamavärdssällskap 409.

rgryte förenin mot tuberkulos 423.

rgryte försam ing .

Örgrytehemmet 257.

sterlyckans barnträdgård 415.

Östra realskolan 363.

Överförmyndare 19.

Överåsvallen 245.

Löneskalor

I stadens tönestat upptagna befattningshavares aviöningsförmåncr i de

' olika tönegrupperna 1)

Läneplan för ordinarie befattningshavare (Cb)

Lönegrad Årslön

Nr Kr- låål'liää;

12 18 600 20 328

13 19 200 20 928

14 19 800 21 528

15 20 400 22 128

16 21 000 . 22 728

Lönegrad Årslön 1 kl 12

Nr & rånarna/Z

17 21 900 23 628

18 22 800 24 528

19 23 700 25 428

20 25 500 27 228

1) Å lönen utgår rörligt tillägg med för närvarande 12 % på lön upp till 1 200 kr. pr

månad. Sådana tillägg utgår dock icke på personliga tillägg.
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Löneplan för ordinarie befattningslxavare (Ca) och extra ordinarie (Ce)

Lönegrad Löne- Årslön Lönegrad Löne- Årslön

omg."... klass Inkl. 12 % omfattar ass inkl. 12 %

N' löneklasserna Nr " förl. tillägg N' löneklasserna Nr r. rörl. tillägg

1 1— 4 1 3 252 3 648 20 20—23 20 7 812 8 748

2 2— 5 2 3 360 3 768 21 21—24 21 8 280 9 276

3 3— 6 3 3 492 3 912 22 22—25 22 8 784 9 840

4 4— 7 4 3 648 4 080 23 23—26 23 9 300 10 416

5 5— 8 5 3 828 4 284 24 24—27 24 9 828 1 1 004

6 6— 9 6 4 056 4 548 25 25—28 25 10 392 1 1 640

7 7—10 7 4 296 4 812 26 26—29 26 10 968 12 288

8 8—1 1 8 4 536 5 076 27 27—30 27 1 1 580 12 972

9 9—12 9 4 788 5 364 28 28—31 28 12 192 13 656

10 10—13 10 5 064 5 676 29 29—32 29 12 816 14 352

1 1 1 1—14 1 1 5 328 5 964 30 30—33 30 13 440 15 048

12 12———15 12 5592 6264 31 31—34 31 14028 15708

13 13—16 13 5 844 6540 32 32—35 32 14616 16 344

14 14——17 14 6084 6816 33 33—36 33 15120 16848

15 15—18 15 6 336 7 092 34 34—37 34 15 624 17 352

16 16—19 16 6 588 7 380 35 35—38 35 16 128 17 856

17 17—20 17 6 852 7 680 36 16 632 18 360

18 18—21 18 7128 7980 37 17136 18864

19 19—22 19 7 464 8 364 38 17 640 19 368

Länsplan för extra öefattningslzavare (Cg)

Löne- lzstalåråt 12 w 2zdra låt;; 12 o Löråe- lzstaxårlflt 12 0 szra fri,! 1 0

5117 Kf— mining; Kf- farit. anti/Z alla. Kr- räntans/Z Kr- fånfzuiäå

1 3 252 3 648 3 360 3 768 13 5 844 6 540 6 084 6 816

2 3360 3 768 3492 3912 14 6084 6816 6336 7092

3 3 492 3 912 3 648 4 080 15 6 336 7 092 6 588 7 380

4 3 648 4 080 3 828 4 284 16 6 588 7 380 6 852 7 680

5 3 828 4 284 4 056 4 548 17 6 852 7 680 7 128 7 980

6 4 056 4 548 4 296 4 812 18 7 128 7 980 7 464 8 364

7 4296 4812 4536 5076 19 7464 8364 7812 8748

8 4 536 5 076 4 788 5 364 20 7 812 8 748 8 280 9 276

9 4 788 5 364 5 064 5 676 21 8 280 9 276 8 784 9 840

10 5 064 5 676 5 328 5 964 22 8 784 9 840 9 300 10 416

11 5328 5964 5592 6264 23 9300 10416 9828 11004

12 5 592 6 264 5 844 6 540

Lärarpcrsonalcn (i Iäsämnen) vid Göteborgs folk- och småskolor.

Crundbelopp per år

Lönegrad Begynnel- ! Etter Etter Etter

selön 3 år 6 år 9 år

Folkskollärare, ordinarie ...... Ca 21 8 280 8 784 9 300 9 828

» e. o. ........ Ce 19 7 464 7 812 8 280 8 784

Småskollärare. ordinarie ...... Ca 13 5 844 6 084 6 336 6 588

» e. o. ........ Ce 1 1 5 328 5 592 5 844 6 084  
Anm. Lön till folk- och småskollärare utgår jämlikt avlöningsreglementet för folksko-

lan (S F nr 437/ 1948) och statens löneplanstörorclning (S F 376 — 377/1947). Å ovan

angivna lönebelopp utgår rörligt tillägg med i. n. 12 %.

 

 


