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FÖRORD
Föreliggande tredje årgång av Göteborgs Kommunalkalender är i huvudsak
upprättad efter samma plan som föregående årgång samt innefattar i görligaste
mån uppgifter t. o. m. början av innevarande månad, i den mån så kunnat ske,

hava även senare förändringar, som kommit till kontorets kännedom, inarbetats under
tryckningsarbetets fortgång.
Smärre önskemål från myndigheter, pressen och enskilda hava givetvis i görli—
gaste mån tillmötesgåtts. Sålunda har bl. a. omedelbart efter den alfabetiska
förteckningen över kommunala förtroendemän fogats en tablå över stadens ämbetsoch tjänstemäns avlöningsförmåner ävensom över lärarepersonalen vid Göteborgs
folk— (o. små)skolor, högre folkskolan samt kommunala mellanskolan. Mera ge-

nomgripande ändrings- och tilläggsförslag däremot, har kommittén ansett tillsvidare böra få anstå; detta framför allt av kostnadsskäl men även med hänsyn till
önskvärdheten, av att ytterligare erfarenheter rörande kalenderns användbarhet i sitt
nuvarande skick först torde böra inhämtas under ännu ett eller annat år.
Bland nytillkomna institutioner i föreliggande årgång av kalendern märkas
skogsnämnden (under drätsekammarens andra avdelning), Gårdabo barnträdgård,
Liseberg, Bostads "A.—B. Framtiden och Bostads A.-B. Nutiden samt under kyrklzga institutioner Engelska församlingen. Å andra sidan hava trenne institutioner,
som antingen nedlagts eller för sin verksamhet slutat uppbära bidrag från staden
ej medtagits i kalendern.

Till ledning vid kommunalkalenderns användning återgives här nedan några upplysningar ur förordet till föregående årgång av kalendern.

Beträffande personuppgifterna har såsom 1 statskalendern vederbörandes fullständiga namn, yrken, titlar och födelseår angivits på varje särskilt i kalendern förekommande ställe, detta närmast med hänsyn till att personregistret begränsats till att
omfatta endast de kommunala förtroendemännen. Det (eller de) förnamn, som vederbörande använder (eller skriver sig för), har s p ä r r a ts, och ordnas vederbörande
i förenämnda personregister efter detta namn, då flera personer förekomma med
samma tillnamn. Efter titulaturen har i förekommande fall 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. Hava vederbörande tidigare
innehaft förtroendeuppdrag inom samma styrelse, hava även åren därför angivits.

Vidare angives, om och i sådant fall från vilket år, vederbörande inom en styrelse.
fungerat som ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare (skattmästare), suppleant
för kassaförvaltare (vice skattmästare), sekreterare och vice sekreterare. Motsvarande

uppgifter meddelas i regel även för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och

IV

Förord

revisorssuppleanter i ö v r i g a institutioner, med vilka stadsfullmäktige resp. kyrkofullmäktige hava att skaffa.
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. I regel torde tjänstemän intill nionde lönegraden hava medtagits samt ur lägre lönegrupper huvudsakligen expeditionspersonal .

och vaktmästare. Efter födelseåret följer uppgift på det år, vederbörande ämbets— eller
tjänstemän tillträtt sina resp. befattningar och, därest samma tjänst tidigare bestritts
på förordnande, även året därför inom parentes. För de i stadens lönestat upptagna

ämbets— och tjänstemännen angivas därjämte vederbörandes lönegrupp 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.

Göteborgs stads statistiska kontor i mars 1931.
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GÖTEBORG
I. Historisk översikt med särskild hänsyn till stadens
styrelse och förvaltning
Det nuvarande Göteborg är beläget i västgötadelen av Göteborgs och Bohus lån på båda
stränderna av Göta älvs södra utloppsgren nära dess utlopp i Älvsborgsfjorden och Kattegatt.
Räknat från Navigationsskolan, belägen ungefär i stadens centrum, ligger Göteborg
på 570 42' 34” nordlig latitud samt 60 5/ 30” västlig longitud från Stockholm (110 58] 0”
östlig longitud från Greenwich).
Under medeltiden och nyare tidens förra del var den smala flik av Västergötland, som vid
Göta älvs utlopp skjuter in mellan Halland och Bohuslän, 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 Liodhus eller Gamla Lödöse, bortåt fyra mil från älvmynningen
vid Lilla Edet, något som emellertid snart nog medförde, 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.

*'

Vid älvmynningen fanns på 1200- och 1300-talen ett slott Lindholmen, som sedermera
ersattes av det på södra stranden liggande (Gamla) Älvsborg, inom det område ute vid Klippan,
där nu Carnegieska bruket ligger. Älvsborg, efter vilket ett av Sveriges nuvarande län fått
sitt namn, tillkom under mitten av 1300-talet. År 1502 nedbrändes slottet av danskarna,
varefter fästningsklippan år 1519 försågs med skans och jordvallar.
År 1473 utfärdade Sten Sture d. ä. privilegier för en ny stad vid Säveåns utlopp i Göta
älv, d. v. 5. där nuvarande stadsdelen Gamlestaden är belägen. Området i fråga har sedan

1916 varit föremål för vidlyftiga grävningar, som givit intressanta resultat. Staden skulle
heta Götaholm, 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 Gustav Vasa, att borgarna skulle flytta till trakten av Älvsborgs slott, varest
jämväl en stad anlades. Slottet såväl som staden förstördes emellertid redan 1563 av danskarna,
och invånarna återflyttade till Nylöse.
År 1603 utfärdade Karl IX interimsprivilegier, år 1607 slutgiltiga privilegier för en ny

stad, som han kallade Göteborg, och vars läge — på Hisingen mitt emot Gamla Älvsborg
— 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, gjordes början till samhällets återuppbyggande. Men då Gustaf _
II Adolf 1619, kort efter återlösandet av Älvsborg med dess län, besökte platsen, beslöt
han att anlägga en helt ny stad, det nuvarande Göteborg, som sålunda icke haft mindre än
fyra föregångare. Redan 1619 erhöll Göteborg interimsprivilegier.
Stadens första bebyggare utgjordes, utom—av svenskar, som på konungens befallning
mer eller mindre frivilligt flyttade dit från de förutvarande städerna Nylöse och hisingska
]
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Göteborg, till stor del av inflyttade utlänningar, framför allt holländare, som Gustaf II Adolf
låtit inbjuda till bosättning i den nya staden, men även skottar och tyskar samt ett mindre

antal engelsmän.
Alltifrån sin grundläggning var Göteborg avsett att bliva en verklig sjöstad. Till följd av den
holländska kolonisationen fick staden en till en viss grad holländsk prägel. De efter holländsk
förebild byggda kanalerna utgöra än i dag ett talande bevis härpå, fastän ett par av dem på

sista tiden igenfyllts. Staden befästes med skansar och vallar, och utomkring huvudvallen
framdrogs en vallgrav. En utvidgning och omgestaltning undergingo fästningsanläggningarna på Karl XI:s tid i anslutning till en av Erik Dahlberg utarbetad plan; skansarna
»Kronan» och »Lejonet» äro bevarade minnen härav.
Från början omfattade staden endast den s. k. donationsjorden om 1 .423,07 hektar, varav
staten fortfarande äger 37,4 hektar. 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
småningom uppkommo en del förstadssamhällen, såsom Haga, Masthugget m. fl., så att
det nuvarande Göteborg omsluter samtliga äldre stadsområden, från Gamlestaden, det forna
Nylöse, i öster till Älvsborg och det hisingska Göteborg västerut.
Handel och sjöfart fingo 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 framför allt England, småningom också Frankrike och Medelhavsländerna fingo betydelse såsom exportmarknader. I fråga 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. I slutet av 1700talet bidrog ett rikt sillfiske till stadens förkovran och i början av 1800-ta1et lät England
till följd av den napoleonska kontinentalspärren sin handel gå över Göteborg, men med Napoleons fall följde dock en tillbakagång i den livliga merkantila verksamheten.
Från och med 1800-talets ingång ändrades stadens utseende radikalt. Vallar och utanverk
raserades och staden utvidgades i omfång. En ständigt tillväxande folkmängd, en livligare
industri, en starkt stegrad sjöfart och förvärvsverksamhet hava bidragit till att förläna staden
den nuvarande prägeln av västeuropeisk industristad. 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.
De definitiva stadsprivilegierna erhöll Göteborg är 1621. Staden fick en rätt säregen
förvaltning under burggreve, tre borgmästare och General-Stads-Råd om 25 personer.
Såsom kanslispråk användes utom svenska även holländska och senare tyska. Ändringar
i stadsstyrelsens sammansättning företogos på grund av stadens ringa tillväxt redan år 1624,
men den i av Axel Oxenstierna år 1639 utfärdad instruktion förordnade administrationen,
som utgjordes av burggreve, tre presidenter och tolv rådmän, bestod intill slutet av Karl
XI:s regering i huvudsak utan annan mera avsevärd förändring än att på grund av stadens

sinande inkomster burggreveämbetet indrogs och ett par andra tjänster omändrades i
början av 1680-ta1et.
Ehuru stadens förvaltning i början hade denna tämligen oligarkiska karaktär, synes borgerskapet dock ej hava varit utan allt inflytande på densamma, ty detta hade till bevakande
_av sina intressen gentemot det allmänna utsett 24 s. k. äldste, vilka omtalas som befintliga

redan år 1670. År 1695 indrogos presidentämbetena och ersattes med en justitie- och en
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handels-

och politiborgmästare.
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Likaledes indrogos tvenne rådmanssysslor, så att råd-

männens antal utgjorde tio, därav fem juridiskt bildade och fem »i handel förfarne». Landshövdingen tillerkändes uttryckligen en viss uppsikt över stadsstyrelsen och stadsbokhållaren
gjordes till en statens edsvurne tjänsteman. Men även åt borgerskapet inrymdes en ökad
befogenhet i avseende å stadens angelägenheter, bl. a. i taxeringsfrågor.
Under hela förra hälften av 1700-talet sökte borgerskapet förskaffa sig ökat inflytande
i avseende på stadens förvaltning. Särskilt framställdes krav på delaktighet med magistraten,

som stadens styrelse kallades i dispositionen och förvaltningen av stadens enskilda medel,

och år 1752 fann Kungl. Maj:t i en resolution, att borgerskapet varken kunde eller borde
betagas denna rättighet i likhet med övriga städers borgerskap. År 1810 träffades en formlig
överenskommelse mellan magistraten och borgerskapets äldste om maktfördelningen dem
emellan.
Borgerskapet hade så småningom även fått inflytande över beslutens verkställighet genom
att styrelser för vissa stadens angelägenheter bildats, där borgerskapet hade att tillsätta en
eller flera ledamöter. Exempel på dylika styrelser äro den s. k. inkvarteringskommissionen,
direktionen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, styrelsen för stadens vattenlednings-

inrättning, direktionen 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 förenämnda år inrättades församlingsskolor, men kontrollen
Över skolgången blev ej så effektiv man tänkt sig, varföre 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 kom-

munens gemensamma angelägenhet.
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 i kraft.
Enligt denna förordning tillkommer beslutanderätten i stadens angelägenheter stadsinvånarnas för sådant ändamål utsedda representanter, som benämnas stadsfullmäktige, medan
verkställighet och förvaltning under magistratens överinseende tillkommer drätselkammaren
och de särskilda styrelser eller personer, som för sådant ändamål tillsättas. Antalet full' mäktige utgjorde till en början 50, men utgör fr. o. m. 1895 det nuvarande antalet eller 60
ledamöter. — Stadsfullmäktige utse årligen ett kansliutskott, en valkommitte' och en budgetsberedning. För utredning av ärende eller verkställighet av uppdrag betjäna sig stadsfullmäktige — utom av de ordinarie förvaltningsorganen —— stundom av särskilda beredningar, kommittéer eller utskott. Vid stadsfullmäktiges sammanträden äger handels-

och politiborgmästaren eller den, vilken magistraten ibland sina ledamöter utser, att vara
tillstädes och deltaga i överläggningarna, men ej i besluten.

Den statliga kontrollen å förvaltningen utövas i främsta rummet genom den tillsyn, som
tillkommer magistraten vid förordnandet om verkställighet av de av stadsfullmäktige fattade

besluten. Åtskilliga beslut måste emellertid för att vinna bindande kraft underställas prövning och fastställelse antingen av konungens befallningshavande i länet, såsom beträffande
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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.

Den kommunala förvaltningen i Göteborg kan i stort sett karakteriseras såsom i hög grad
decentraliserad. Visserligen utgör drätselkammaren med dess båda avdelningar — å vars stat
bl. a. upptagits magistrat och rådhusrätt, polis och brandkår, uppbörds- och exekutionsverk, auktionsverket samt den allmänna pensionsförsäkringen —— i viss mån en centralpunkt

inom förvaltningsorganisationen, men vid sidan av denna finnes ett stort antal särskilda,
fullt självständiga verk och styrelser, av vilka åtskilliga omhänderhava skötseln av kommunala
funktioner av betydande omfattning. Till en viss grad motväges denna decentralisation
(som dock i sin mån vittnar om det stora kommunala intresse, som sedan gammalt ansetts
betecknande för Göteborg) av det intima samarbete, som i ärenden av gemensam beskaffenhet alltid försiggår mellan de olika verken. Ledamöterna i stadens styrelser utses i regel

av stadsfullmäktige, ofta för vissa tidsperioder 1 sänder på sådant sätt att förändringar i styrelsernas sammansättning ske successivt, genom att ett bestämt antal ledamöter av styrelsen

avgå efter viss tid och nya av stadsfullmäktige väljas.
I 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 styrelserna. 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 föreliggande ärendet
är den, att dessa tjänstemän anses hava full och oinskränkt yttranderätt i styrelserna och även,
dock endast i vissa bestämda fall, rätt att i protokollet anteckna sin från besluten eventuellt

avvikande mening.
För den kyrkliga kommunen tillkom genom kungl. förordning av 1882 kyrkofullmäktige
med samma befogenhet därinom som stadsfullmäktige inom den borgerliga. Samtidigt
inrättades även en kyrkonämnd med ungefär samma funktioner som drätselkammaren inom
den civila förvaltningen.

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

'

Litteratur: Samling af G 6 t h e b 0 r g s sta d 3 p ri vi 1 e g i e r med dårtil hörande
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Staden Göteborgs historia och beskrifning, del. 1—2, Sthlm 1814—15. [Rydqvist,
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—91.
C c d e r b 1 a (1, A., Göteborg, Skisserade skildringar, Gbg 1884. [P r y t 2, C. G.], Kronologiska anteckningar rörande Göteborg, 2zdra tillök. uppl., Gbg 1898. Fröding, H.,
Berättelser ur Göteborgs historia (1—5), Gbg 1908—24. R a m m, A x el, Göteborgs stad
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'
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II. Länsstyrelsen
(Kungl. Maj:ts Befallningshavande)
Södra Hamngatan 3. Expeditionstid kl. 10—15 (för månaderna juni, juli och augusti kl. 10—14).
Mottagningstider för landshövdingen kl. 14—15, för landssekreterare och landskamrerare kl.
II ,30—12,30 samt för länsassessorerna kl. II—IZ.

Enligt 5 23 i 1634 års regeringsform indelades det egentliga Sverige i 12 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 1700-talet benämningarna landssekreterare (från början >>1andsskrivare») och landskamreraie (tidigare landsbokhållare) blevo övliga. Den första landshövdingeinstruktionen
utfärdades år 1635. 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 också regeringsformen föreskrev. Före enväldet var landshövdingens myndighet
inom denna stad begränsad av dess privilegier, som tillförsäkrade magistraten (burggreve,
presidenter och råd) en vidsträckt självstyrelse.
Först 1680 förenades Göteborg jämte Sävedals och Askims härader samt »svenska» Hisingen
(Lundby och Tuve socknar) med Bohus län, vars landshövding 1700 inflyttade i det nuvarande 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 1691 hade inskärpt, att magistraten i sin medelsförvaltning
skulle inhämta landshövdingens mening och över huvud i stadens angelägenheter vända
sig till denne, icke direkt till regeringen. Rådmansvalen förblevo dock länge orsak till konflikter. Genom omorganisationen av stadsstyrelsen år 1719 (se under magistraten) blev
länsstyrelsens ställning som den överordnade myndigheten befästad.
Länsstyrelsens nuvarande organisation är fastställd genom instruktionen för landshövdingarna i rikets län samt de vid länsstyrelserna anställda tjänstemän av den 12 april 1918,
vari därefter smärre ändringar skett.
Länsstyrelsen tillkommer att hava noggrann akt uppå länets tillstånd och behov samt i
allt söka främja länets utveckling och dess befolknings bästa. Till länsstyrelsernas uppgifter hör för övrigt, utom en mängd administrativa bestyr (se vidare under landskansliet
och landskontoret), att inom länet utöva den högsta polismyndigheten, att övervaka det brott
beivras och utslag i brottmål verkställas. Länsstyrelsen är överexekutor för landsbygden
och även för de städer, där denna befogenhet ej tilldelats annan myndighet (i Göteborg handelsoch politiborgmästaren). De olika ärendena handläggas på landskansliet eller på landskontoret med respektive landssekreteraren och landskamreraren såsom avdelningschefer.
Förutom å dessa vilar föredragningsskyldighet även å länsassessorer, en å vardera av nämnda
avdelningar.
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Landshövdingen äger såsom Kungl. Maj:ts befallningshavande ensam beslutanderätt men
år pliktig att inhämta den föredragandes mening, som, om den avviker frånibeslutet, antecknas

till protokollet. Landshövdingen är även berättigad att föra ordet i poliskammaren och att
deltaga i taxeringsnämndernas överläggningar, men det händer mycket sällan, att han gör
bruk av denna sin rätt. I prövningsnämnd liksom i "direktioner för lasarett och hospital i
länet förer landshövdingen på grund av sitt ämbete även ordet.
Vid landshövdingevakans eller vid förfall för landshövdingen utövas styrelsen av landssekreteraren och landskamreraren gemensamt eller av endera i förening med föredragande

länsassessor på länsstyrelsens vägnar, då vid olika meningar den föredragandes mening gäller
såsom länsstyrelsens beslut.
Å landskansliet äro, förutom landssekreteraren såsom avdelningschef samt en länsassessor,

anställda länsnotarier och landskanslister. Där handläggas ärenden angående bl. a. polisväsende, exekutionsväsende (överexekutor), brotts beivrande, straffverkställighet, behandling av lösdrivare och alkoholister, fattigvård, barnavård, 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 handelsrättigheter, föreningar, automobiler och motorcyklar,
körkort för rätt att föra motorfordon, val (röstsammanräkningar för vissa allmänna val),

tillsyn över utlänningar och pass för utlandsresor.
Å landskontoret är landskamreraren avdelningschef och en länsassessor, länsbokhållare och
landskontorister i övrigt anställda. Där handläggas ärenden angående bl. a. taxering till

kommunalskatt och statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, mantalsskrivning, debitering,
upphörd och redovisning, restitution, avkortning och avskrivning av utskylder och avgifter
till kronan, bötesindrivning, besvär över debitering av kommunalskatt, stämpelskatt för
gåva, medelsförvaltningen i länet, varmed följer emottagande och redovisning av statsverkets

inkomster samt utbetalning av dess utgifter för olika statsändamål samt statsbidrag till folkundervisning, polisväsende m. m., bidrag från kyrkofonden till prästlöner, utarrendering
av-kronoegendomar och ecklesiastika löneboställen, jordregister för landet och fastighetsregister för stad samt bevakande av kronans rätt och talan.

Landskamreraren ombestyr granskning av taxeringsnämndernas inom länet arbeten och
påkallar hos prövningsnämnden rättelse i taxeringarna.

Inom länsstyrelsen finnas även tjänstelokaler för dels landsfogden, som tillkommit efter
indragningen från och med 1918 av kronofogdetjänsterna; denne är överåklagare för länets
landsbygd samt under.]änsstyrelsen övervakare av landsfiskalernas tjänsteverksamhet m. m.,

dels länsarkitekten, vars distrikt omfattar Göteborgs och Bohus län samt Hallands län
och som enligt instruktion av den 28 februari 1919 har att bevaka det allmännas bästa i frågor
rörande byggnads- och stadsplaneväsendet, öva tillsyn över kronans under byggnadsstyrelsens vård ställda byggnader m. m. och dels vägingenjören, vilken har att biträda länsstyrelsen med närmaste uppsikten över och bestyret med vägväsendet.
Kommissionärema 'hos länsstyrelsen, en å landskansliet och en å landskontoret, tillhandagå
jämlikt kungl. kungörelsen den 28 maj 1886 under tjänstemannaansvar allmänheten med

ingivande av handlingar, _med uttagande och översändande av utslag samt andra beslut och
handlingar, med underrättelse om dag, då beslut efter anslag utfärdas ävensom på begäran
med meddelanden även om andra förhållanden. Ersättning härför utgår enligt taxa (för
handlingars ingivande 75 öre, för uttagande och översändande av beslut, diariebevis eller
andra handlingar 75 öre, för meddelande av underrättelse om dag, då beslut efter anslag
utfärdas, eller annat meddelande 75 öre).
_

,
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Författningar m. m. Instruktion för landshövdingarna i rikets län samt de vid länsstyrelserna
anställda tjänstemän den 12 april 1918 med ändringar den 26juni 1925 och den 22 december
1927. Kungl. kungörelse angående den statliga vägorganisationen i länen av den 16 maj 1930.
Litteratur: Lagerbring, Gust., Guvernörer och landshöfdingar1 Göteborgs och
Bohus län 1658—1897, Gbg 1917.' I övrigt hänvisas till den1 kap. I angivna litteraturen.

Landshövding
von Sydow, Oscar Fredrik, (förutv. Statsminister), f. 73; (11) 17.

Landskansliet

Landskontoret

Landssekreterare och chef '

Landskamrerare och chef

Thorin, ErnstGabriel, f. 69; (15) 18'

Länsassessor
Björkman, Nils Karl Otto, f. 84; 20.

Centerwall, Esaias, J. K., f. 67; 08.

Länsassessor
Warmark, Elof, f. 68; 17.

Länsnotarier

Hård af Segerstad, Jacob Carl G U 3 t a f,
, Löjtn., f. 85; 20, av l:a klass.
Lindow, Anders Osvald, J. K., f. 87;
20, av 2:a klass.
Samson, Ivar A n d e r s Helge (se nedan),
21, Extra länsnotarie.
Kilander, Erik T a ge Eugen, J. K. f. 02;
29, Extra länsnotarie.

Länsbokhållare
Gillner, B i r g e r Vilhelm Felix, f. 92; (17)
21, av l:a klass.
Sjögren, Ra gna r August, f. 91; 20, av
2:a klass.
Foghammar, Nils Florentin (se nedan),
20, Extra länsbokhållare.
Nordenfors, Otto Albert, J. 0. F. K.,
f. 98; 29, Extra länsbokhållare.

Landskanslister
Lund, T h 0 r ste n Elis, f. 90; 15.
Samson, Ivar A n d e r s Helge, Extra länsnotarie (se ovan), f. 92; 17; tf. Bladh, Per
Johan Gunnar, .
25.

Landskontorister
Holsner, Johan Ferdinand,. f. 90; 17.
H88715tl9m, Karl Vilhelm P o n t u 5, _f.

Dahlbom, Allan Olof Emil, f. 91; 17.
Martell, A n d e r s Martell, tf. Landsfiskal,
f. 93; 17; tf. Gyllenspetz, G 6 s t a Hans

Bertil, f. 96; 29.
Boman, Carl Birger Eugén, f. 91; 19.
Ringqvist, Eric Vilhelm, f. 96; 21.

Gunhe, B e n gt Johannes, f. 90; 21.
Foghammar, Nils Florentin, Extra länsbokhållare (se ovan), f. 90; 24; tf. Larsson,
Idoff Anders Peter, f. 98; 29.
Persson, S t u r e Charles Hirsch, f. 95; 29.

Kommissionär

Kommissionär

Lund, T h 0 r s t e n Elis, Landskanslist,
(se ovan).

Hagström, Karl Vilhelm P o n t u s, Landskontorist (se ovan).

Landsfogde
Hallensten, Johan Wilh e l m, f. 68; 17.

Friberger, E rik Georg, f. 89; 21.

Länsarkitekt

Vägingenjör
Millén, E rn s t Julius, Kapten. f. 89; 30.
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III. Göteborgs magistrat och rådhusrätt
och i samband därmed stående institutioner
Rådhuset och Kommendantshuset, Gustaf Adolfs torg. Expeditionstider, se nedan.
Genom privilegierna av den 4 juni 1621 gavs åt Göteborg en styrelseform, som ställde
staden direkt under regeringen utan förmedling av ståthållare. Stadens styrelse skulle handhavas av en burggreve som representant för konungamakten, tre borgmästare och ett GeneralStads-Råd av tjugofem medlemmar. På grund av stadens ringa tillväxt kom emellertid
denna representativa administration aldrig att träda i tillämpning, varför redan 1624 konungen
utsåg i stället tolv rådmän, fyra svenskar, tre tyskar, tre nederländare och två skottar. Rådmännen skulle presidera var sin månad med rätt att, när så erfordrades, sammankalla hela
senaten. I burggrevens ställe förordnades en kommissarie. Enligt Axel Oxenstiernas instruktion av 1639 skulle stadsstyrelsen utgöras av en burggreve, tre presidenter och tolv
rådmän. Den förste presidenten skulle jämte »kolleganter» (rådmän) hava överinseende
över stadens »byggningar och inträder», 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 1719 började dock dess befogenheter att inskränkas.
Detta år utfärdades nämligen en förordning, som med upphävande av 1716 års »konfirmation»
av de ursprungliga privilegierna anknöt till ett reglemente av 1695, enligt vilket magistraten,
bestående av tvenne borgmästare och tio rådmän, ställdes under landshövdingens överinseende. Särskilt under senare hälften av 1700-talet och början av 1800-talet lyckades därjämte 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 1819 av drätselkommissionen (se drätselkammaren), där magistraten endast till en början ägde avgörande inflytande. Slutligen förlorade
magistraten, då 1862 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 intager. Senare förändringar hava väsentligen gällt arbetsfördelningen och
organisationen inom magistraten, särskilt med hänsyn till rättsskipningen.

Magistraten
Magistraten, som består av en justitieborgmästare, en handels- och politiborgmästare
och tio rådmän, har icke blott uppsikt över direkt underlydande verk utan i egenskap av
stadens styrelse även överinseende över stadens hela administration och förvaltning. Detta
innebär emellertid numera endast ett övervakande av att stadsfullmäktige och de kommunala
styrelserna i sin verksamhet iakttaga laga former. Magistraten äger dock att tillsätta två ledamöter i byggnadsnämnden. Dessutom förmedlar magistraten förbindelsen med högre myndig-

x
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heter, fungerar som valförrättare vid allmänna val, förmedlar revision av stadens räkenskaper
samt upprättar förslag till stadens årliga utgifts- och inkomststat.

Endast ett fåtal ärenden handläggas av magistraten samfällt under ordförandeskap av
den till tjänsteåren äldste borgmästaren, medan de flesta hänskjutas till en särskild avdelning,
bestående av handels- och politiborgmästaren samt de rådmän, som ej äro ordförande å
rådhusrättens avdelningar.
Handels- och politiborgmästaren är därjämte överexekutor (se kronouppbörds- och
exekutionsverken).
För magistraten och samfällda rådhusrätten (se nedan) ombesörjes protokollsföring och
expedition av tjänstemän på rådhuskansliet, som står under handels- och politiborgmästarens
överinseende. Där tjänstgöra magistratssekreteraren och två magistratsnotarier och dessutom äro anställda kontorsskrivare och handräckningspersonal. Magistratssekreteraren är
protokollsförande hos magistraten och samfällda rådhusrätten, varjämte han övervakar
och ansvarar för fullgörandet av de kansliet tillkommande göromålen utom överexekutorsärenden. De sistnämnda handhavas av den magistratsnotarie, som är protokollsförande hos
överexekutor. Såväl magistratssekreteraren som magistratsnotarierna äro notarii publici.
Magistratens befattning med bouppteckningar fullgöres i sterbhuskammaren. Förrättningarna verkställas av en av de rådmän, som icke är ordförande å avdelning, jämte sterbhusnotarien. Denne mottager anmälningar i hithörande ärenden och förbereder dem, varjämte han uppbär stadens bouppteckningsprovision och tillser, att bouppteckningarna avlämnas till rådhusrätten för att inregistreras.
'

]ustitieborgmästare (0)

Rådhuskansliet

(19.320 kr.)
Lindberg, Gustaf Johan B e r 11 h a r (1,
Krigsdomare, f. 65; 17

Expeditionstid kl. 10—16, lördagar kl. 10—15.

Magistratssekreterare och Notarius
publicus (äldre stat)

Handels- och politiborgmästare (0)
Holmquist, Jarl Leopold, J. K. f. 87;
20; mottagningstid kl. 10—1 4.

(19.320 kr.)
Vakant, tf. Frick, Ern st Otto Manfred,

Rådman (se nedan) 27; mottagningstid

Magistratsnotarier och Notarii publici (19)

kl. 11—12
Rådmän (0)

Bengtsson, N1 l s Emanuel, J. K. ,.f 92; 23.
Bernlöf, Ragnar, J. K., f. 92; 29.

D ], P
A (13.500 kr.)
Hh" (1 f 65 0
Alzlgöåg,eKnögtusl—Ijålmar,oir."l-Ihövd.,ii

Kommissionär has överexekutor
Lafrssgtgn, Sven Birger, Kontorsskrivare,

Björkmån, Karl Albert, 1. 67,12.
Förste stadstjänare (8)

Colliander, E r n s tAugust,J.K.,f.67;18.

Frick, Ernst Otto Manfred, J. K.
72, 18; Konkursdomare, tf. Borgmästare
(se ovan); tf. Hammar, G u d m u n d
khan, Assessor (se Rådhusrättens l:a
' ..

widjgojö'

Westman, A n d e r s, f. 69; 27.
Stadstjänare (5)
fk, D a visd Joråtan, f_ 85; 3729]
onsson,

A r t h 11 r

Oscar

ven

u n n a r,

.

29
;

.

AUguSt'

Hermansson, C a r 1 Hjalmar, f. 87; 30.

Hamberg, Karl G u s t af, J.K ,f. 68; 19.
Wallinder,B1 r g e r August, J. K, f. 76; 22
Falck, N1 l 3 Christian Georg August,
f. 74; 25.
Nyborg, I v a 11, J. K., f. 79; 26.

Portvakt (3)
Ekström, C a rl Ivar Valdemar, f. 80; 22.
Två kontorsskrivare (4) samt ett extra
skrivbiträde.
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Rådhusrätten
I 1621 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 1639 var magistraten indelad i tre kollegier, därav ett, bestående av justitiepresidenten och fyra rådmän,
handhade rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd kämnersrätt,
vilken såsom underordnad domstol ägde bestånd till år 1849. Från denna tid handhaves
all rättsskipning utom polismål (se polisdomstolen) 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 1871, 1904 och 1921 med en ny avdelning.
Rådhusrätten består av justitieborgmästaren och rådmännen jämte tretton assessorer.
Enligt den av Kungl. Maj:t den 23 december 1918 fastställda stadgan med senare tillkomna

ändringar arbetar rådhusrätten dels samfällt, då den utgöres av justitieborgmästaren och
rådmännen, dels på fem avdelningar.
Samfällda rådhusrätten handlägger väsentligen frågor som röra fördelningen av mål och
ärenden mellan de olika avdelningarna ävensom ledamöters, tjänstemäns och betjäntes indelning till tjänstgöring. Beträffande ordförandena på andra, tredje, fjärde och femte av-,
delningarna, vilka tillsättas av Kungl. Maj:t, äger den dock endast att till hovrätten ingiva
anmälan och förslag.
Första avdelningen, som består av justitieborgmästaren såsom ordförande, en rådman och
fyra assessorer, varav två vid lagfarts- och inteckningskontoret, handlägger a) mål och ärenden
angående lagfart, inteckning, äktenskapsförord, bouppteckning, arv, testamente, förmynderskap, rätt till lösen av fast egendom, tomträtt, ändring av tomts område, vattenfallsrätt;
b) ärenden om lösöreköp; c) konkurs- och boskillnadsmål, mål angående urarvagörelse
och undanskiftande av egendom i död mans bo, bodelning vid hemskillnad och äktenskapsskillnad samt ärenden om adoption; d) årsstämningsärenden; e) ansökningar enligt lagarna
om bolag, föreningar och samäganderätt; f) tvister angående ägande-, besittnings- och
nyttjanderätt ävensom besvär och last av granne; och g) tryckfrihetsmål. Vid denna avdelning hålles även i allmänhet vittnesförhör i mål, anhängiga vid annan domstol eller myndighet.
Andra, tredje och fjärde avdelningarna bestå vardera av två rådmän samt två assessorer.
Andra avdelningen handlägger växel och checkmål, sjörättsmål, sjöförklaringar och alla mål,
som avgöras enligt tull- och lotsförvaltningar, ävensom en femtedel av de tvistemål och ärenden,
som ej tillhöra särskild avdelning. Tredje och fjärde avdelningarna handlägga vardera hälften
av alla familjerättsmål ävensom hälften av de brottmål och två femtedelar av de tvistemål
och ärenden, som ej tillhöra särskild avdelning. Fördelningen av icke specificerade mål
och ärenden verkställes genom lottning. Femte avdelningen, bestående av tre rådmän och tre
assessorer, handlägger brottmål till den omfattning, som samfällda rådhusrätten bestämmer.
Enligt bestämmelserna om sakkunniga ledamöter vid handläggning av vissa mål utse
stadsfullmäktige i december vartannat år efter handels- och sjöfartsnämndens förslagtolv
handelskunniga ledamöter och lika många suppleanter.
Årligen utses av stadsfullmäktige tre handels- och sjöfartskunniga ledamöter, som deltaga
i handläggning av mål angående klander av dispasch, jämte tre suppleanter.
För att närvara vid upptagande av sjöförklaringar och vid sjöförhör utser rådhusrätten
årligen efter handels- och sjöfartsnämndens förslag två sjöfartssakkunniga jämte två suppleanter.
'—

Bestämmelserna angående handelsmål innefattas i lagen den 20 juni 1905, kungl. stadgan
den 20 oktober samma år samt kungl. kungörelsen den 11 oktober 1912 och de övriga be-
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stämmelserna i 5 314 av sjölagen den 12 juni 1891 , ändrad genom lagen den 16 oktober1914.
Protokollsföring och expedition hos rådhusrättens olika avdelningar handhavas av assessorerna, och för samtliga avdelningar utom den första är en särskild protokollsexpedition
inrättad. Som sådan fungerar för första avdelningen lagfarts- och inteckningskontoret, där
även lagfarts- och intecknings- rn. fl. ansökningar mottagas. Övriga handlingar till rådhusrätten mottagas, såvida de ej äro av beskaffenhet att böra omedelbart inlämnas till rätten,
på stadsaktuariekontoret. Den där tjänstgörande aktuarien åligger bl. a. inseende över förmyndare och gode män, varjämte han är arkivarie och bibliotekarie.
Stat för år 1931 : Utgifterna för magistraten och rådhusrätten, som äro uppförda å drätselkammarens stat, belöpa sig sammanlagt till 624.514 kr.
Författningar m.m. Stadga för magistraten och rådhusrätten, fastställd genom kungl.
brev den 23 december 1918, med ändringar den 16 december 1921, den 24 april 1923 och
den 30 september 1927. Kungl. brev den 26 september 1919 angående tillämpning av stadens
lönestat. Arbetsordning för magistraten den 9 och 23 december 1921 med ändring den 28
oktober 1927. Arbetsordning för rådhusrätten den 9 december 1921. Samfällda rådhusrättens beslut den 9 december 1927 angående handläggning av brottmål vid femte avdelningen. Instruktion för rådhuskansliet den 11 maj 1923. Instruktion för lagfarts— och inteckningskontoret den 28 september 1917. Instruktion för stadsaktuariekontoret den 9
december 1921 med ändring den 9januari 1925. Stadga för rådhusrättens och magistratens
bibliotek den 9januari 1925. Regeringsformen å 31. Lag om val av borgmästare1 stad med
magistrat den 14 mars 1921.
Samfällda rådhusrätten
utgöres av justitieborgmästaren och samtliga
rådmän (se texten).

Amanuens (0)
(4.200 kr.)
de Fine Licht, Holger F r i t z Oscar, J. K.,
f. 94; 30.

Första avdelningen
Ordinarie sammanträden hållas måndagar
och torsdagar kl. 10

Lagfarts- och inteckningskontoret
Expeditionstid kl. 10—14.

Ordförande

Registrator (äldre stat)

Lindberg, Gustaf Johan B e r n h a r (1,
Justitieborgmästare (se ovan) 17.

Vice ordförande
Frick, E r n s t Otto Manfred, tf. Handelsoch politiborgmästare (se ovan) 18; tf.
Hammar, G u d m u n (1 Johan, Assessor
(se nedan) 27, Konkursdomare.

Hallbeck, J 0 h a n, f. 80; 17.

Stadstjänare (5)
Alpman, E r i k Algot, f. 89; 17.
Hansson, Johan Adolf, f. 86; 17.

'

Sterbhuskontoret
Expeditionstid kl. 10—14.

Assessorer (äldre stat).

Sterbhusnotarie (16)

Hfgåell,12Carl Fredrik Hjalmar, J. K.,

]osephsson, Arthur, J. K., f. 75; 10.

Hainniar, Gudmund Johan, ]. K,

Kammarskrivare (9)

f. 77, 18; tf. v. Ord.f
Gedda, Hilding T 0 r s t e n, v Krigs-

Wennerholm, Rolf, f. 98; 29.
sterbhuskontoret är dessutom anställt
ett (manligt) skrivbiträde.

domare, Auditör, f. 79,

9.

Bighlågnalng, T 0 r s t e n Otto Jakob, J. K.,
Konkursdomareexpeditionen
Expeditionstid kl. 10—14.

Andra avdelningen
Ordinarie sammanträden hållas måndagar
och torsdagar kl.

Ordförande
Konkursdomare
Dalén, P e r August, Rådman (se ovan) 08.
Frick, E r n s t Otto Manfred, tf. Handelsoch politiborgmästare (se ovan) 27; tf.
Hammar, C u d m u n (1 Johan, Assessor (se ovan) 30.

Vice ordförande
Wallinder, B1 r g e r August, Rådman (se
ovan) 22.
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'

Rådhusrätten
Åssessorer (22)

Ordförande

Bergqvist, CustafAdolf, J. K., f. 88; 25.
Cervin, Andreas, J.Kf.,. 88; 27.

Colliander, Ernst August, Rådmän (se
ovan) 18

Stadstjå'nare (5)

Vice ordförande

Nilsson, Karl Johan, f. 69; 02.
Nordqvist, Ernst Ferdinand, f. 72; 02.

Falck, N i l 8 Christian Georg August, Rådman (se ovan) 25.

Tredje rådman
Tredje avdelningen

Nyborg, lvan, Rådman (se ovan) 26.

Ordinarie sammanträden hållas för tviste-

mål lördagar kl. 10, för familjerättsmål onsdagar _kl. 10.

Ordförande
Ahlberg, K n u t Hjalmar, Rådmän (se
ovan) 08

Assessorer (22)
Ryding, Carl Axel Albert, J. K.,
Björck; Carl Gustaf Jonas, J. K.,
f. 87; 26
En vakant.

Stadstjänare (5)

Vice ordförande
Wadström, A r t h u r Oscar August, Rådman (se ovan)

Persson, Johan Albin, f. 68; 05.
Persson, 0 5 c a r Sigfrid, f. 87; 27.

Assessorer (22)

Stadsaktuariekontoret

Bäärnhielm, C 6 s t a , J. K., f. 90; 23.
Mattsson, Anders V e n z el, J. K., f. 91; 30.

Expeditionstid kl. 10—14.

Stadsaktuarie (äldre stat)

Stadstjänare (5)

Crona, Sune E b e r h a rd, J. K., f. 72; 17.

Schillén, Carl Erik, f. 79; 05.
Alex, Ax el Efraim, f. 87; 25.

Amanuens (0)
(4.200 kr.)
Baagoe, Herrn a n, J. K., f. 95; 29.

Fjärde avdelningen
Ordinarie sammanträden hållas. för tvistemål onsdagar kl. 10, för familjerättsmål
lördagar kl. 10.

Bisittare i rådhusrätten vid behandling av handelsmål
Andra avdelningen

Ordförande
Ledamöter

Bifizrkman, K a rl Albert, Rådmän (se ovan)

Vice ordförande
Hamberg, Karl Cu staf, Rådmän (se
ovan) 19.

Henriques, Julius W i 1 h el m, Handlande,
f. 53; 07—32.
Pehrzon, V e r n e r Mattias, Direktör,

f. 91; 29—32.
Almskog,

F ra n tz

Gustaf,

Direktör,

f. 80; 25—32.
Åssessorer (22)
Broberg, Oskar Manfred, f. 82; 19.
Hegardt, Carl, J. K., f. 96; 29.

Stadstjänare (5)

Johansson, H e n r y Bernhard, Avdelningschef, f. 89; 25—32.

Suppleanter
Bergman,

Ca rl

August,

Handlande,

f. 61; 15—32.
Gustafsson, Carl Geo rg, f. 73; 05.
Eriksson, Mauritz V e r n e r, f. 87; 25.

Femte avdelningen
Ordinarie sammanträden hållas för brottmål, däri den tilltalade icke häktats, tisdagar
och fredagar kl. 10, och för brottmål, däri
den tilltalade häktats, torsdagar kl. 10 och

vid behov lördagar kl. 10.

Roberg, Ernst, Konsul, f. 69, 15—32.
Waller, Sven, Handlande, f. 78, 26—32.
Hedberg, C a rl Johan Ludvig, Skrädderiidkare, f. 67; 26—32.
Tredje

avdelningen

Ledamöter
Alpen, Heinrich Peter T h e o d 0 r, Konsul,
f. 67; 15—32.

Rådhusrätten. Överförmyndare
Lamm, C u s t a f, Handlande, f. 56; 19—32.
Eriksson, Johan A u g u s t, Direktör,

f. 75; 25—32.
Åkesson,

'

August

Edvin,

Direktör,

f. 89; 25—32.

Bisittare i rådhusrätten vid handläggning av mål angående klander
av dispasch, enligt sjölagens föreskrift.
Andra

'
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Suppleanter

avdelningen

Ledamöter

Röing, E r i k Peter Valdemar, Handlande,
f. 66; 07—32.
Kunze, H e r m a n Gustaf Emil, Handlande, f. 63; 09—32.
Hasselblad, K a r 1 E r i k, Generalkonsul,

f. 74; 11—32.
Park, G u s t a f, Handlande, f. 55; 11—32.

Olson, J 0 h n Edvard, f. d. Skeppsredare,
f. 49' 9 —
Lundqvist, Gustaf W e r n e r, Skeppsredare, f. 68; 15—.
Andersson, R u d 0 1 f, Skeppsmäklare,
f. 57; 24—
.

Suppleanter
Alfperöiå'Heignrich Peter T h e o d 0 r, Konsul,

Fjärde

avdelningen

Roberg, E r n st, Konsul, f. 69; 19—.
Ericsson, Carl E r i c, Sjökapten, Stadsf.,
f. 82; 27 —.

Ledamöter
Mlark,32K n ut J:son, Handlande, f. 69;
7—

Lindquist, Hugo H e r rn a n, Handlande,
f. 69; 19—32.
Ågzlienåéä x el Hugo, Grosshandlande, f. 55,

Sakkunnige personer att gå rådhusrätten tillhanda vid upptagande

av sjöförklaringar eller verkställande av sjöförhör.

Erlandsson, E r l a n d Gabriel, Konsul,
f. 79; 25—32.

Suppleanter
' Lithander, Olof Axel

Edvard, Direk-

tör, Riksdagsman, f. 70; 09—32.
Leffler, Hakon, Civilingenjör, f. 87;
22—32.
Sjödahl, Fredrik Oscar C u s t af, Generalkonsul, f. 68; 26—32.
Olsson, John Edo r Fritiof, Handelsföreståndare, f. 79; 26—32.

Andra

avdelningen

Ledamöter
Flodman, M a r t i n Nicolaus, Hamnkapten, f. 70; 11.
Bråkenhielm, R e i n h 0 1 d, Sjömanshusombudsman, f. 73; 29.
Suppleanter
Lundberg, Carl M a g n u s Leonard, Sjökapten, f. 62; 28.
Kullander, Karl P e t r u s, Lotskapten,

f. 80; 30.

Stadsfiskal

Dispaschör

Benktander, Axel Edvin, J. K., Krigsfiskal, f. 87, 22.

Pineus, C 0 n r a d Martin, J. K., f. 72; 04.

. Överförmyndare
Västra Hamngatan 24. Mottagningstid kl. 10—12.
I privilegierna av år 1621 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 1669 års förmyndareorclning. 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 1734 års lag, och först 1845 inleddes genom en kungl. förordning angående
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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 egendom.

Bestämmelserna härom kompletterades genom en kungl. förordning 1861 och 1884

års lag angående tillsyn över förmyndares förvaltning, vilken var gällande till 1924.
Den magistraten tillkommande uppsikten över förmyndares förvaltning utövas numera
genom tre överförmyndare. 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.

Författningar. Lag den 27juni 1924 angående förmynderskap. Kungl. kungörelse den
10 oktober 1924 med särskilda föreskrifter rörande överförmyndares verksamhet.

Överförmyndare

Ersättare

Mellgren, Olof E rik August, e. o. Hov-

Berger, lvarTheodor, v. Hhövd., Polis-

rättsnotarie, f. 61; 24—32.

_

domare, f. 61; 24—32.

Aläe'råz Sven Edvin, Kamrer, f. 78;

Blgm,
Gustaf, Redaktör, Stadsf, f. 75;

Dahlström,Axe1,Expeditionsföreståndare,
Stadsfzs andre v. ordf., f. 80; 28—32.

Sjögren, Folke, J. K., Advokat, f. 85;
30—32.

Fastighetsregistret
Enligt 7 kap. i lagen den 12 maj 1917 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 stadsplan och stadsplanebestämmelser samt tomtindelning etc. Därvid antecknas även
med hänvisning 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 tomtboken och de övriga i stadsägolyoken. Till dessa
båda huvudböcker höra tre bihang, nämligen tomtbildningslängd, en förteckning över samfälligheter och en över gator, torg och andra allmänna platser samt registerkartan. Denna
anger varje markområdes läge, gränser och registerbeteckning.
Fastighetsregistreringen står under fastighetsregisterkommissionens överinseende och den
närmare tillsynen åligger magistraten. Förrättningsman för upprättande av registerkartan
förordnas av konungens befallningshavande, som även på framställning av stadsfullmäktige
förordnar registerförare. Arbetet med registerkartans upprättande är slutfört för staden i
dess helhet med undantag för Örgryte och de nyinkorporerade delarna av Partille och Angered.
Fastighetsregistret är f. 11. under uppläggande och i huvudsak färdigt. Kostnaderna för
fastighetsregistret bestridas med kommunala medel, ehuru statsbidrag utgår till dess första
uppläggande.
Författningar m.m. Lag den 12 maj 1917 om fastighetsbildning1 stad med härefter skedda
ändringar. Kungl. förordning den 12 maj 1917 med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad med därefter skedda ändringar. Härtill ett flertal kungl. kungörelser samt
fastighetsregisterkommissionens meddelande l—XX
!

Förrättningsman för upprättande
registerkarta

av

Hofflander, Hu
ggo Peter, Andre stadsingenjör, f.

Fastighetsregisterförare
Förrättningsmannen (se vidstående), 26.
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Kronouppbörds- och exekutionsverken
Kronouppbördslcontoret: Köpmansgatan 22—24; Stadsfogde- och uppbördsinspektörskontoren:
Köpmansgatan 7. Expeditionstider, 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 1640, funnos till en början en överskult,och en underskult. Stadens räkenskaper för år 1673 upptaga en skult och en underskult, men senare omnämndes återigen en över- och en underskult och slutligen två överskultar.

Beträffande exekutionsväsendet medförde 1877 års utsökningslag, att jämlikt kungl.

brevet den 29 november 1878 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 enskilda mål och andre stadsfogden dels all verkställighet, som avsåg indrivning av kronooch kommunalutskylder m.fl. allmänna avgifter, dels ock den verkställighet av utslag
om böter eller viten och andra straff, som ankom på stadsfogde. Förste stadsfogden biträddes 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 1904 av en tredje stadsfogdebefattning, vars innehavare jämväl övertog redovisningen av saköresmedel;
Nu gällande bestämmelser för utsöknings- och exekutionsväsendet i Göteborg äro fastställda genom kungl. brevet den 23 september 1904 med ändringar enligt kungl. breven
den 16 maj 1919 och den 13 januari 1923, 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
23 december 1918 med däri sedermera vidtagna ändringar.
Enligt nämnda kungl. brev är handels- och politiborgmästaren överexekutor i Göteborg,
och åligger det honom i denna egenskap bl. a. att minst under en timma varje söckendag före kl. 15 å tid, som av honom bestämmes, å ämbetsrummet handlägga till över- »

exekutor inkomna mål och ärenden. Göromålen mellan de tre stadsfogdarna fördelas
sålunda:
Förste stadsfogden handlägger alla må1,i vilka utmätning eller annan åtgärd påkallas enligt
utsökningslagen eller det är fråga om handräckning enligt lagen om avbetalningsköp.
Andre stadsfogden ombesörjer all verkställighet enligt kungl. förordningen den 14 december
1917 om indrivning av krono- och kommunalutskylder, allmänna avgifter m. m. och bandlägger därmed sammanhängande ärenden om införsel i lön, pension eller livränta. Det
åligger honom även att undersöka persons förmögenhetsförhållanden med hänsyn till fråga
om fattigunderstöd e. dyl. Han biträdes i sin tjänsteutövning förutom av övrig anställd
personal av dels särskilda skatteexekutorer och dels andra exekutorer. För uppbörd av
resterande utskylder och avgifter är därjämte inrättat centrala skattekontoret, som förestås
av förste kontorsskrivaren hos andre stadsfogden. För skatteindrivningen är staden enligt
magistratens beslut indelad i 19 skatteexekutorsdistrikt.
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
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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. Även 'tredje stadsfogden biträdes av
exekutorer.

-

I övrigt äro stadsfogdarna skyldiga att enligt den fördelning, som magistraten bestämmer, bestrida alla sådana till utsöknings- och exekutionsväsendet hörande göromål, som
icke ingå i stadsfogdeslagstadgade tjänsteåligganden, varjämte överexekutor äger föreskriva, att mål, som tillhör en stadsfogdes handläggning, skall av annan stadsfogde behandlas, när sådan föreskrift av jäv eller stadgandet i 5 58 av utsökningslagen påkallas.
Kronouppbörden handhaves av magistraten genom kronouppbördskontoret, vars chef är
kronouppbördskassören. Honom åligger att uppbära och behörigen redovisa de inom staden förekommande årliga utskylder och avgifter till kronan ävensom sådana utskylder och
avgifter, som enligt givna stadganden skola uppbäras och redovisas av dem, som uppbörden av utskylderna till kronan åligger. Han omhänderhar därjämte fr. o. m. år 1920
upphörd och redovisning av grundavgifter för den allmänna folkpensioneringen. Uppbördsstämma förrättas årligen i slutet av november och början av december med biträde
av extra kassörer, kassakontrollanter och kassaskrivare.
För kontroll över uppbörd, indrivning och redovisning av allmänna utskylder och avgifter i staden finnes anställd en särskild tjänsteman, benämnd uppbördsinspektör. Denne
har att utöva kontroll över uppbörden, indrivningen och redovisningen av dels allmänna
utskylder och avgifter, jämväl kommunalutskylder, som uppbäras i staden, dels ock de
medel av annan art, som av andre stadsfogden eller hos honom anställda exekutorer uppbäras, ävensom att utöva kontroll över tredje stadsfogdens verksamhet.
Stat för år 1931: Nettoutgifterna för kronouppbörds- och exekutionsverken samt mantalskontoret (se nedan), vilka utgifter äro uppförda å drätselkammarens stat under gemensam rubrik, belöpa sig sammanlagt till 995.502 kr.
Författningar m. m. Kungl. brev den 23 september 1904 angående bestämmelser för
utsöknings- och exekutionsväsendet i Göteborg med ändringar genom kungl. brev den 16
maj 1919 och kungl. förordning den 13 januari 1923. Särskilda instruktioner för andre och
' tredje stadsfogdarna, skatteexekutorerna, exekutorerna hos andre och tredje stadsfogdarna samt för centrala skattekontoret och förste kontorsskrivaren hos andre stadsfogden,
samtliga fastställda den 18 februari 1927. Instruktion för uppbördsinspektören den 18 februari
1927 med ändring den 25 november s. å. Stadga för kontrollstämpling av debetsedlar samt
användning av indrivningskvitton den 12 maj 1926. Instruktion för befattningshavarna
å kronouppbördskontoret den 18 februari 1927.
Förste stadsfogdekontoret
Expeditionstid kl. ]0—14.

Andre stadsfogdekontoret
_Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.

Förste stadsfogde (20)

Andre stadsfogde (äldre stat)x

Mottagningstid kl. 10—12, utom lördagar.
Sandberg, Ernst Victor, f. 70; 07.

Mottagningstid kl. 10—14.
Claesson, Erik Ragnar, J. K., f. 79; 23.

Stadstjänare (5)
Hammarberg, Jo h n Leonard, f. 71; 01.
Hultberg, Bror Erik, f. 83; 13.

Förste kontorsskrivare (5)
Dahlström, Tor Yn gve, f. 99; 28.
S
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Stråhle, A n d e r s P:son, t. 81; 21.
På förste stadsfogdekontoret är dessutom
anställt ett extra skrivbiträde.

katteexekutorer ( )
Bergfeldt, C 11 a r 1 e s Maximilian, f. 66; 01 .
Bergman, A x el Verner, f. 78; 13.

Mantalskontoret
Hallengren, Ernst Magnus, f. 79; 13.
Bylander, Rolf Svante H i 1 d i n g, f. 88; 14.
Magnusson, Nils Albin, f. 83; 14.
Larsén, lvar Ludvig, f. 91; 16.
Svahn, Carl Vilhelm, f. 92, 16.
Lagerholm, Gustaf E inil, f. 76; 20.
Lindberg, E r i k Harald Enianuel,,f.2%2; 20. .
Lindqvist, Eric Sigurd, f. 95;
Ohlsson, P er, f. 76; 20.
Skiöld, Gustaf Adolf, f. 69; 20.
Ström, Carl Johan, f. 72; 20.
Svensson, Gustav Mauritz, f. 65; 20.
Velén, K a rl August, f. 79; 20.
Hågelberg, Oscar Sigfrid Henry, f. 97,
Olander, E ri k Botvid, f. 80; 22.
Anderberg, Carl Henning, f. 82; 22.
Andersson, Carl Sigfrid, f. 83; 22.
Johansson, John Wictor, f. 81; 22.
Eklöf, Börje A n t o n Helge, f. 76; 22.
Jansson, Carl, f. 78; 23.
Floden, Jo h 11 August, f. 91; 23.
Ahlstedt, Carl lvar, f. 82; 29.
Östblom,Carl lvar, f. 80, 30.

Exekutorer (5)
Eneroth, E r n s t Richard, f. 86; 20.
Grimberg, Carl E d v a r (1, f. 88; 20.
Laeger, O scar Alfred Lirius, f. 88; 20.
Syrtén, Axel Victor, f. 86; 21.
Björck, Nils Johan, f. 89; 21.

'

17

Tredje stadsfogdekontoret
Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15,

Tredje stadsfogde (20)
Mottagningstid kl. 9—15.
Runeman, Gustav (G 6 s t a) Natanael,
f. 74; 14.

Exekutorer (5)
Lund, H u g 0 Wilhelm, f. 83; 21 .
Johansson, Carl Hjalmar, f. 91; 21.
Bjelkén, Sven Albin, f. 86; 23.
Bengtsson, C 11 s t a f, f. 86; 23.
Henning, C u s taf Albert, f. 88; 27.
Mattsson, Jo han Nycander, f. 88; 29.
Berntson, A r vi d Mauritz, f. 97; 30.
På tredje stadsfogdekontoret äro dessutom
anställda två kontorsskrivare (4), två skrivbiträden (1).
Kronouppbördskontoret
Expeditionstid kl. 9—16, lördagar och under
juli 9—15

Kronouppbördskassör (äldre stat)
Mottagningstid kl. 10—14.
Stern, H a r al d Samuel, J. K., f. 82; 23.
Dessutom äro anställda två kontorsskrivare (5), två kontorsskrivare (4), två första
skrivhiträden (2) samt fem extra skrivbiträden.
Uppbördsinspektörskontoret
Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.

Uppbördsinspektör (19)
På andre stadsfogdekontoret äro dessutom
anställda tre kontorsskrivare (4), sex skrivbiträden (1) samt på extra stat en ontorsskrivare och ett skrivbiträde.

Mottagningstid kl. 9—10.
Enander, L e o n a r d Emanuel, f. 83; 23.
Dessutom ett skrivbiträde (1).

Mantalskontoret
Köpmansgatan 22—24. Expeditionstid kl. 10—14.
År 1761 inrättades en mantalskommissarietjänst, vars innehavare till en början ensam
ombesörjde skattskrivningen. På grund av de ständigt ökade göromålen blev dock så småningom en vidlyftigare organisation nödvändig, vilken vann stadga genom 1883 års kungl.
förordning om mantals- och skattskrivning i Göteborg. Denna avlöstes av en ny kungl.
förordning den 17 november 1905, som ännu är i huvudsak gällande och enligt vilken mantalsskrivarna äro mantalsskrivningsförrättare en var inom sitt distrikt. Genom kungl. brev
den 1 november 1929 har mantalskommissarietjänsten utbytts mot en mantalsdirektörstjänst fr.o.m. den 1 januari 1930.
Mantalsskrivning förrättas årligen mellan den 15 november och årets slut. Första helgfria dagen efter den 15 november skola mantalsuppgifterna överlämnas till husägaren (eller
dennes ställföreträdare), vilken senast den 20 november skall avlämna dem jämte huvudförteckning till mantalskontoret.
På mantalskontoret föres för vart och ett av stadens tolv mantalsskrivaredistrikt en mantalsbok, som fullständigas med ledning av de inkomna uppgifterna, varefter mantalslängden
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upprättas. Därjämte föres ett för hela staden gemensamt register över samtliga i mantalsboken upptagna personer, som uppnått 15 års ålder.
Mantalskontorets chef är mantalsdirektören, vilken har att med biträde av övriga
befattningshavare å kontoret fullgöra honom enligt gällande författningar åliggande göromål.
Det åligger honom därjämte att mottaga de skattskyldigas deklarationsuppgifter och över' lämna dem till taxeringsnämndernas ordförande. Han avgiver även till magistraten förslag
om dessa nämnders antal och distrikt samt tillser att röstlängder upprättas såväl för riks-

dagsmannaval som för kommunala val och prästval. Debetsedlar å kronoutskylder och
inskrivningslistor upprättas med biträde av mantalsskrivarna.

Dessa senare föra var

och en för sitt distrikt mantalsboken med tillhörande register och uppgöra.
a) taxeringslängder över fast egendom jämte sammandrag av dessa och övriga längder,
som upprättas enligt gällande skatteförordningar;

b) avgiftsförteckningar enligt lagen om allmän pensionsförsäkring;
c) röstlängder;

d) uppbördsbok över kronoutskylder m. m.;
e) debiterings- och uppbördslängd över kommunalutskylder och
f) debiteringslängd över skatter och avgifter till kyrkokassan.

Mantalsskrivarna biträda därjämte taxeringsnämnderna i deras arbete och tillhandagå
magistraten vid allmänna val.
Stat för år 1931: se kronouppbörds- och exekutionsverken.
Författningar m. m. Kungl. förordningen den 17 november 1905 angående mantalsskrivning i Göteborg med ändringar enligt kungl. kungörelser den 23 december 1908 och den 26
november 1909 samt kungl. förordningar den 8 oktober 1915, 14 juni 1918, 12 september
1921, 16 maj 1924 och 29 maj 1925. Instruktion för befattningshavarna å mantalskontoret
den 10 februari 1911. Kungl. brev den 1 november 1929.
Björkman, Elis Wilhelm, f. 86, 22,
(Örgryte församling.)
Lagersten, Gustaf (Gösta) Alexander,
f. 87; 26 (Kristine församling).

Mantalsdirektör (0)
(1 5.840 kr.)
Mottagningstid kl. 10—14.
Måger, Per Otto Bernhard, J. K., f. 89;

Mantalsskrivare (14)
Anderson, Gösta, f. 63; 91 (Haga församling).
Thorson, Axel Birger, f. 67; 97 (Carl
Johans församling).
Dahlström, Johan August Stellan,
f. 73; —00 (Gamlestads församling).
" Renhuldt, Karl Axel, f. 72; 04 (Oscar
Fredriks församling).
Andersson, Albert Olof, f. 78; 05,
(Lundby församling).
Larsson, Carl Filip Waldemar, f. 76;06,
(Domkyrko församling).
von

_

Beetzen,

Ossian

Ha rry

Beetz,

f. 75; 06 (Annedals församling).
Sundborg, A 1 f r c d Julius, f. 71; 06 (Vasa
församling).
Gunne, E r 1 k Wilhelm, f. 83; 09 (Johannebergs församling).
Palmgren, Elof Nils Gustaf, f. 85; 16,
(Masthuggs församling).

Förste kontorsskrivare (8)
Lindgren, Frans Gu staf, f. 79; 19.
Hedberg, Knut Evald, f. 88; 19.
Sandell, Eric Sixten, f. 88; 19.
Svensson, Oscar Georg, f. 83; 19.
Lindhe, Magnus Elon, f. 89; 19.
Holmgren, Ragnar, f. 88; 19.
Göthensten, Ernst Magnus, f. 91; 19.
Nordberg,
Gustaf
(Gösta)
Adolf,
f. 90; 19.
Dahnér, Johan Daniel, f. 91; 19.
Blomgren, Gösta Leopold, f. 93; 19.
Ahlberg, Ragnar Arnold P e r c y, f. 95; 22.
Hellman, Alf Orvar Yngve, f. 95; 22.
Sjöström, Rudolf Eugén, f. 94; 27.

Vaktmästare (4, 3)

_

Johansson, Karl Emil, f. 95; 22.
Cedergren, John Viktor, f. 89; 26.
mantalskontoret finnas dessutom anställda 20 kontorsskrivare (5), 12 kontorsbiträden (3), 12 första skrivbiträden (2) och 27
skrivhiträden (1) samt extra personal i mån
av e ov.
- —
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IV. Skattemyndigheterna
Taxeringsnämnderna
Taxering av skattskyldigas inkomst och förmögenhet samt fast egendoms värde verkställes av taxeringsnämnderna. 'Deras antal och verksamhetsdistrikt fastställas årligen före

november månads slut av konungens befallningshavande efter magistratens förslag.
I varje nämnd förordnas ordförande och en ledamot av länsstyrelsen (kronoombud), medan
tre ledamöter jämte suppleanter väljas av stadsfullmäktige under december månad varje
år. För de av länsstyrelsen förordnade ledamöterna utses inga suppleanter, medan för en

var av de av stadsfullmäktige utsedda ledamöterna utses en suppleant, som i nedanstående
förteckning upptages i samma ordning som ledamöterna.
Valbar är, med sedvanliga inskränkningar på grund av straffpåföljd m. in., varje inom
kommunen mantalsskriven svensk medborgare, som under näst föregående år haft att utgöra kommunal- eller kronoskatt samt, i den mån utskylderna varit förfallna till betalning,
erlagt desamma. Nämndernas sammansättning skall vara sådan att olika slags inkomsttagare bliva representerade.
Taxeringsarbetet skall vara avslutat senast den 15 maj.
Besvär över beslut ingivas till prövningsnämnden (se nedan).

Enligt konungens befallningshavandes kungörelse den 28 november 1930 är staden för år
1931 indelad i 42 taxeringsdistrikt.
'Stat för år 1931 : Taxeringsnämndernas utgifter, som finnas'uppförda å drätselkammarens
stat, äro upptagna till 21.800 kr.
Författningar: Taxeringsförordning den 28 september 1928.
Taxeringsdistrikt
lzsta distriktet
Aktiebolag inom 1—57 kv. av stadsdelen
lnom Vallgraven iDomkyrkoförsamlingen.

2:dra distriktet
Aktiebolag. 'inom återstoden av Domkyrkoförsamlmgen samt Johannebergs, Vasa,
Haga, Annedals, Oscar Fredriks, Masthuggs,
Carl Johans och Lundby församlingar.

Ordförande
Ordförande
Petri, Ton Fredrik, e. o. Hovrättsnotarie,
Sekr. h. lönenämnden, f. 76.

Warmark, Elof, Länsassessor, f. 68.

Ledamöter

Ledamöter

Ström, N i ls August Henrik, f. d. Bankdirektör, i. 83; Kronoombud.
Olsson, A n (1 r e w, Handlande, f. 74.

Ljungkvist, E (1 v a r (1, Direktör, f. 66;
Kronoombud.
Waller, S v e n, Handlande, f. 78.
Petersson, K a rl Vi k t o r, Verkstadsarbetare, f. 91 .
.
Lindelöf, B e r 11 h a r d, Konsul, f. 71 .

Helling, Sten, Handlande, f. 69.

Llåndglgerg, Axel Olof Bruno, Kontorist,

Suppleanter '

Suppleanter

Jonsson, Oscar Birger, Direktör, f. 82.
Andersson, Carl Olof, Direktör, f. 67.
Svensson, Sven Adie l, Förste kontoisbiträde, f. 74.

Hasse, Per U n o, Direktör, f. 91.
Adaråsson, David Wilhelm, Lokförare,

Haans, Julius, Konsul, f. 81.
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3.dje distriktet
Aktiebolag inom Kristine, Gamlestads

och Örgryte församlingar.
Ordförande

171, 183 och 184 av 2 roten, nr 65—71

och nr 75—95 av 4 roten, Fiskhallen, litt.
B-E 21/2 A, B-E 21/2 B och litt. B-E 3 A av
8 kv. samt 3. k. äldre gasverksområdet av
9 kv. ävensom stadsägan Varuskjul av 9 kv.

Gillner, 'B i r g e r Vilhelm Felix, Länsbokhållare, f. 92.

Ordförande
Ihffrårés, S v e n Arthur, Läroverksadjunkt,

Ledamöter

.

Ledamöter

Bursell, Birger, Bankkamrer, f. 83;
Kronoombud.

Johansson, K 11 u t Birger, Järnsvarvare,
Stadsf.., f. 79.
Heinrici, G u s t a f Adolf, Handlande, f. 69.
Erklangsson, E r 1 a n d Gabriel, Konsul,

. 7 .
Suppleanter
Berg, 0 t t o Vendel, Förste reparatör,
Stadsf., f. 88.
Berndtsson, R i c h a r (1, Avdelningschef,
f. 88.
Olsen, O 1 e C h ri s t i a n, Direktör, f. 77.
4:de distriktet
1 kv. Slusskvarnen—37 kv. Kasernen av
stadsdelen lnom Vallgraven ävensom stadsägorna Basarbyggnaden och Saluhallen å

Kungstorget, Trädgårdshallen, förra Latinläroverket samt litt. B—E, 3B och 4 av 8 kv.

Ordförande
Ekström, ltem Theodor, Förste polisintendent f. 71.

Nordberg, Gustaf (G ö s t a) Adolf, Förste
kontorsskrivare, f. 90; Kronoombud.
Lindhe, Per N:son, Tullkontorist, f. 63.

Franklin, Algot Mauritz, Hamnarbetare,
Stadsf., f. 78.
D?.hl813öf, Carl Ernst,

.

.

Förste kontorist,

Suppleanter

Lorentzon, Johan A r o n, Handlande, f. 73.
Wahlström, G ö r a n Mårten, Bankvaktmästare, f. 71.
Andersson, Johan G u n n a r, Metallarbetare, f. 9

6:te distriktet
1 kv. Kaponnieren—3 kv. Röda Bryggan
av stadsdelen Pustervik, 1 kv. Alen—9 kv.
Apeln av stadsdelen Vasastaden samt 38 kv.
Stora Teatern—49 kv. Nyköpingshus av
stadsdelen Lorensberg.

Ordförande

_

Stern, H a r a 1 d Samuel, J. K., Kronouppbördskassör, f. 82.

Ledamöter

Ledamöter

Sjöström, Rudolf Eugén, Förste kontorsskrivare, f. 94; Kronoomhud.
Henrikson, E m a n u el, Kakelugnsmakaremästare, f. 68.
Hflh9l3l8t, A 1 h e rt Valdemar, Direktör,

Stenström, Y n g v e Romanus, J. K. Sekr.
Olsson, K 1 a s lw a r, Posttjänsteman, f. 81 .
Flinck, M a g 11 u s Leonard, Handlande, f. 65.
Wfårl71frg, F r a n 3 Emil, Vaktmästare,

Bergman, Claes Anton, Stationskarl,

Suppleanter

h. drätselkammaren f. 91; Kronoombud

Stadsf., f. 81. _

_ Carlsson, Gustaf, Bokhållare, f. 84. '
Regnell, To r, Gasverksbokhållare, f. 81.
Suppleanter
Rydelius, Anders V1 k t o r, KontorsvaktHallberg, C a rl Sigurd Robert, 'Saluhallsmästare, f. 64.
inspektör, f
Johansson, H e r b e r t Oskar, Handelsar7:de distriktet
betare, f
1
kv.
Gustavus
Primus—36 kv. Packhuset
Bussqvist. J 0h a n, Månadskarl, f. 66.
av stadsdelen Nordstaden, 1 kv. Bråvalla—7
kv. Åsle av stadsdelen Stampen samt stads5:te distriktet
ägorna nr 29 och 30 av 16 roten.
38 kv. Fiskaren—65 kv. Domkyrkan av
Ordförande
stadsdelen inom Vallgraven ävensom stadsägorna delar av Lilla Otterhällan, nr 72—86,
BrjulåTäCk, S t e n Torgny, Häradsskrivare,
89—99, 101—106, 146—151, 155—163,
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Ledamöter

Ordförande

Lagersten, Gustaf (G 6 s t a) Alexander,
Mantalsskrivare, f. 87; Kronoombud.
Frankel, S v e n Vilhelm, Handlande, f. 74.
Ljunggren, A 1 f r e (1 ston, Direktör, f.. 66.
allin, H e n r i k A:son, Stationsförman,
f. 82.

Hård af Segerstad, Jacob Carl G u s t a f,
J. K., Länsnotarie, f. 85.

Suppleanter
Danielsson, K a r 1 Johan, Materialförvaltare, f 87.
Andreasson, C a r 1 E r i k, Transportmästare, f ,
ArEdåZsson, C a 1
r E r h a r (1, Stationskarl,

Ledamöter
Dahnér, Johan D a n i e l, Förste kontors-'
skrivare, f. 91; Kronoombud.
Svensson, Johan T h e o d 0 r, Overkonstapel, f. 81.
Bergh, E r n s t Mauritz, Maskinslipare,
f 87
Jansson, Josef E mi 1, Trävaruhandlande,
f. 72, (även f. virkestax. enl. 5 81

Suppleanter
Hellgren, Ernst G e o r g, Uppsyningsman,

73
8:de distriktet
8 kv. Brunkeberg—24 kv. Klissow av
stadsdelen Stampen, stadsägan nr 104 av
16 roten, 1 kv. Guldet—7 kv. Järnet av.
stadsdelen Gullbergsvass, stadsägorna nr
18—25 av 6 kv., 8—17 och 26 kv., Lilla
Bommens torg och Bergslagernasjärnvägars
stationsområde samt kvarteren litt. A, B, C,
D, E och F av 17 roten ävensom Skanseri
Göta Lejon och nr 20—67 av 12 roten"
samt stadsdelen Tingstadsvassen.

Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r (i,
Målare, f. 83.
Olsson, Anton Emil, Handlande, f. 74.

10:de distriktet
11 kv. Killingen—31 kv. Bocken av stadsdelen Olskroken samt 2 kv. Wättlefjäll—3
kv. Aleklätt av _stadsdelen Bagaregården.

Ordförande
Dalénå Per August, v. Hhövd., Rådman,
. 6 .
'
.

Ledamöter
Ordförande
Hammar, G u (1 m u n (1 Johan, J. K.,
Assessor, f. 77.

Dahlström, Johan . August S t e 1 l a n,
Mantalsskrivare, f. 73; Kronoombud.

Husebye, Ole G e o r g, Handlande, f. 83
Grén, Johannes G u s t af, Spårvägsinspektor,

Ledamöter
Svensson, 0 s e a r Georg, Förste kontorsskrivare, f. 83; Kronoombud.
Jonasson, Johan Wilhelm, Stationskarl,
Andersson, F ri t 2 Gustaf, Ingenjör, f. 83.
Jansson, Axel Julius, Kolarbetare, f. 62.

Vakant.

Suppleanter
Lundberg, Oscar E v a 1 d, Kranskötare, f. 90.
Fernberg, Ego n lsidor, Spårvagnskonduktör, f. 97.
Karlsson, Viktor Axel Konrad, Maskinarbetare, f. 93. '

Suppleanter

llzte distriktet '

Westergren, H e r m a n Natanael, Överkonstapel, f. 88
Lipdäåröm, B e n g t Anders, Kontorist,

4 kv. Kynnefjäll—52 kv. Gerumsberget
av stadsdelen Bagaregården.

Franzén, Karl T 0 r s t e 11 Mikael, Lagerbiträde, f. 87.

Bengtsson, N ils Emanuel, J. K., Magistratsnotarie, f. 92.

9.de distriktet
1 kv. Älgen—10 kv. Fölungen av stadsdelen Olskroken, stadsägorna nr 3,14 och
1513 kv. av 18 roten samt nr 1 A—nr 19
Stora Olskroken av 12 roten, stadsdelen Utby
ävensom den med Göteborgs stad från och
med den 1 januari 1930 införlivade delen av
Angereds socken.

Högström, Sölve Gustaf, e. o. Landskontorist, f. 01; Kronoombud.
'
Lafgerholm, Gustaf Emil, Skatteexekutor,

Ordförande

Ledamöter

Hågvall, T h u r e Wilhelm, Kontrollör,
86
Rasmusson, ' 0 s e a r Rudolf, Stadsvägare,

f. 74.
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Suppleanter
Hansson,

Henrik Bergenholtz,

Suppleanter
Dis-

ponent, f

Westergren, Br o r Hugo Vilhelm, Kommunalarbetare, Stadsf.,

Karlsson, J 0 h a n n e s, Handlande, f. 96.

12:te distriktet
1 kv. Abborren—35 kv. Forellen av stads. delen Gamlestaden samt stadsägorna 15,
23 och 24 kv. av 20 roten ävensom stadsdelen Kålltorp jämte stadsägorna Kålltorp
Overgård, Kålltorp nr 3 och Kålltorps
sjukhus.

Ordförande
thlmåå, B e n g t Johannes, Landskontorist,

Ledamöter
Persson, Sture Charles Hirsch, Landskontorist, f. 95; Kronoombud.
Mollstedt, Ric k ar d Efraim, f. d. Poliskonstapel, f. 73.
Johrbsäon, J 0 h n Gunnar, Polerare, Stadsf.,
"Krisähsson, Carl Nikolaus, Handlande,

Suppleanter

Öhrn, Carl E mi 1, Handlande, f. 62.
Österholm, John A x e 1 Wilhelm, Stuveriarbetare, f. 79.
Larsson, B e nja min, Brödexpeditör,

f. 81.
14:de distriktet
1 kv. Amiralen—18 kv. Trumslagaren av
stadsdelen Haga och stadsägorna nr 43 A,
43 B, 44, 74—77 av Västra Haga samt
Skansen Kronan.

Ordförande
Palmgren, Peter Erik Wilhelm, J. K.,
Polissekreterare, f. 81.

Ledamöter
Lindquist, St e n Nils Gustaf, e. 0. Hovrättsnotarie, f. 98; Kronoombud.
Krångel], Karl Giistav, Möbelsnickare,
. 7.
Börjesson, Carl Hjalmar, Bankkamrer,

_Sandén, Ola, Centralpoliskonstapel, f. 76.

Suppleanter »
Carlsson, Karl Gustav, Metallarbetare,
f. 90.
BTS? A d 0 1 f Fredrik, Banktjänsteman,

Hwatz, J 0 h a n n e s Ozson, Syssloman,

f 60

Norrby, E r i k Hjalmar, Kontorschef, f. 80.

Zetreus, E ri k Botvid, Järnarbetare, t. 91.
Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,

f. 97.
l3:de distriktet
Fastigheterna nr 1—18 i 1 kv. Äpplet
samt 2 kv. Päronet av stadsdelen Annedal,
19 kv. Artilleristen—31 kv. Kruthornet av
stadsdelen 'Haga ävensom stadsägorna nr
3 A och 3 B av Ostra Haga samt Saluhallen
å Skanstorget och Stadsbiblioteket.
Ordförande

Claesson, E r i k Ragnar, J. K., Andre stadsfogde, f. 79.

Ledamöter '
Enander, Leonard, Uppbördsinspektör,
f. 83; Kronoombud.
Lange, Al go t, Revisor, f. 88.
Svensson, Carl Vi k t o r, Cementarbetare,
Stadsf., f. 87.
Sundberg, A b el Gotthard Leopold, Stationskarl, f. 93

15:de distriktet
,
-1 kv. Fregatten—11 kv. Korvetten och
19 kv. Ekan av stadsdelen Masthugget
ävensom stadsägorna nr 54 A, 54 B, 55
'

55 B, 56—62, 65, 67—71 och 73 av 11 roteni
Ordförande
Falck, Nils Christian Georg August, Rådman, f. 74

Ledamöter
Hellman, Alf Orvar Y n g v e, Förste kontorsskrivare, f. 95; Kronoombud.
Hallén, H a n s, Slöjdinspektör, f. 59.
Olsson, E r i k Gustav, Ombudsman, f. 83.
Engström, Al g 0 t Edvin, Typograf, f. 90.

Suppleanter
Danieli, S t e n Einar, Korrespondent, f. 85.

Kråon, G 6 s t a Ragnar, Brandinspektör,
. 91 .
Olfllsésgm, E r n s t Theodor, Ombudsman,
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16:de distriktet

Ledamöter

1 kv. Plantaget—6 kv. Fridhem av stadsdelen Olivedal samt fastigheterna litt. F,
G, LC, LD och LE i 3 kv. av Majornas
6 rote.

Renhuldt, K a r 1 Axel, Mantalsskrivare,

Ordförande

Dahlqvist, E r n s t Oscar, Köpman, f. 63.

f. 72; Kronoombud.
Panzar, A u g u s t Bernhard, Bageriarbetare,

Olsson, Carl E (1 v a r (1, Byggmästare, f. 59.

Hallensten, Johan Wilhelm, Landsfogde, f 68.

Suppleanter
Ledamöter

Axelsson, Nils E r i k, e. o. Hovrättsnotarie,
f. 04; Kronoombud.
Svensson, Ka rl Johan, Skräddare, f. 88.
Eriksson, A x el Vilhelm, Husägare, f. 72.
Nicander, E ri k, v. Brandchef, f. 81.

Walldén, J 6 h 11 Gustav, Typograf, f. 96.
Mfaliström, Karl Fritiof, Kontorschef,
. 7 .
Pefrsson, John Valfrid, Folkskollärare,
. 84.

Suppleanter

19:de distriktet

Olsson, C a r 1 Fredrik, Lagerarbetare, f. 79.
Grf'alåqvist, K & r 1 Adolf, Posttjänsteman,

1 kv. Frigången—40 kv. Älvsborg av
stadsdelen Majornas 1 rote samt stadsägorna
nr 1—256 och Västra begravningsplatsen
av Majornas 1 rote.

K?:lnåtlnlin, Johan

G u s t a f,

Veterinär,

Ordförande
l7:de distriktet
7 kv. Smugglaren—15 kv. Djupedalen av
'

stadsdelen Olivedal ävensom fastigheten
litt. E i 3 kv. av Majornas 6 rote.

Ordförande
Wallinder, B i r g e r August, J. K.,. Råd-

man,

Broberg, O 3 k a r Manfred, Assessor, f. 82.

Ledamöter
Thorson, A x e 1 Birger, Mantalsskrivare,
f. 67; Kronoombud.
Pettersson, A 1 g 0 t Isidor, Murare, f. 86.
Hellgesson, Sten R a g 11 a r Hilding, Hand- '
lande, f. 86.
Beirgååmd, C a r 1 Anton, Overmaskinist,

Ledamöter
Blomgren, G 6 s t a Leopold, Förste kontorsskrivare, f. 93; Kronoombud.
Fredriksson, C a r 1 Fritz, Overlärare, f. 71 .
Lilja, R 0 b e r t Wilhelm, Direktör, f. 79.
Elibglö'g, 0 v e Johan, Järnarbetare, Stadsf.,

Suppleanter

Suppleanter
Bergman, Arvid Mauritz Gösta, 1n-_
kasserare, f. 86.
D?.hlgå'en, Johan Malkus,Hand1ande,
7
Johansson-Jansson, 0 s e a r Julius, Spårvägsman, f. 97

' H?gå3Ca rl Johan, Kriminalöverkonstapel,

Lundgren, L a r s,1Vlålaremästare, f. 65.
Lundgren, A x el Evald, Plåtslagare, f. 88.

20:de distriktet
1 kv. Reparebanan—19 kv. Fryshuset av

stadsdelen Majornas 2 rote och stadsägorna
18:de distriktet
16 kv. Kråkstaden—33 kv. Hultet av
stadsdelen Olivedal ävensom stadsägorna nr
1—48, 109—114 (Slottsskogslägenheterna)
av Majornas 6 rote.

nr 1—82 av Majornas 2 rote samt 1 kv.
Gatenhjelm — 5 kv. S:t Göran av stadsdelen
Majornas 3 rote ävensom stadsägorna nr

84—90, 121 B—121 CC, 122—145 av Majornas 3 rote.

Ordförande

Ordförande

Foghammar, Nils Florentin, Extra länsbokhållare, f. 90.

Björck, Carl Gustaf Jonas, J K. Assessor, . 87.

24

Taxeringsnämnderna
Ledamöter

"Lindberg, H a r r y Mauritz Emanuel, e. o.

Hovrättsnotane, f. 94; Kronoombud.
Losman, C h a r 1 e 3 Gustaf, Snickaremästare, f. 70.
.
Hermansson, Carl H j al m a r, Charkuterihandlande, f. 74.
Andersson, Karl Gustaf, Expeditör, f. 80.

Kristensson, E r n s t Gustaf, Handlande,

Nilsson, Eric, Inspektör, 1. 88.
Suppleanter
Blomberg, J 0 h a 11 Fredrik, Förman, f. 85.
Milli)? T 0 r st e n Karl Viktor, Löjtnant,

Renström, A r vi d Rudolf, Kontorist, 1. 01 .
Suppleanter .
Pecrsson, Herman Al bi n, Järnhandlande,
. 79
Swensson, K a r 1, Skräddaremästare, f. 83.
Andersson (Andreasson), Antonius (A n t o n),
Bruksarbetare, f. 84.
21:sta distriktet
6 kv. Kolumbus—24 kv. Lägret av stadsdelen Majornas 3 rote samt stadsägorna
nr 1—82, 93 A—120 B och 121 C södra delen
av Majornas 3 rote.

Ordförande
Lönnroth, Carl M a g n u 5 Hjalmar,
J. K., Distriktssekreterare, f. 68
Ledamöter
Hammar, Adolf Martin, J. K., Polisnotarie, f. 96; Kronoombud.
Gustafsson, R 0 1) e r t, Fastighetsägare,
4

23:dje distriktet
18 kv. Gullvivan—74 kv. Harsyran av
stadsdelen Kungsladugård ävensom GöteEorgs stads bostadspaviljonger inom _23—26
v.
.

Ordförande
Nordenfors, 0 t t o Albert, e. o. Hovrättsnotarie, f. 98

Ledamöter
Elfving, Folke, e. 0. Hovrättsnotarie,
f. 03; Kronoombud.
Skruv, Gustaf, Verkmästare, f. 74.
Pefterson, Axel Hilding, Snörmakare,
Fornander, Ernst Gustaf (G6 sta), Hyresintendent, f. 87.

Suppleanter

.

Hig-Rhen, Ma rt i n Julius J:son, Agent,

Sallander, K a rl Magnus Sofus, Tullkon—
torist,

. 78.
Dahlberg, A n d e r 3 Olof, f. d. Detektiv-

[d?dä71ad, Er i k Olof, Spårvagnskonduktör,

överkonstapel, f. 70.
Suppleanter
Bengtson, Edvin Gottfrid, Spårvagnskonduktör, f. 93.
. K?rlsson, Axel Theodor, Kranförare,
87
Lind, Albin Alexius, Byräingenjör, f. 79.
22:dra distriktet
Stadsdelen Nya Varvet samt 1 kv. Blåklinten—l7 kv. Höskallran av stadsdelen
Kungsladugård.

Strömblad, A x e 1 Hilmer, Målaremästare,
70.
24:de distriktet
1 kv. Rödbenan—18 kv. Lommen av stads-'

delen Landala samt 11 kv. Lönnen av stadsdelen Vasastaden.

Ordförande
Berger, 1 v a r Theodor, v. Hhövd.,-Polis-

domare, f. 61 .

Ledamöter
Ordförande
Hegardt, Carl, J. K., Assessor, f. 96.

Holmgren, R a g 11 a r, Förste kontorsskrivare, f. 88; Kronoombud
LiPedBahl, A x e l Leopold Julius, Apotekare,

Ledamöter

Wildte, Per Fridolf, e. o. Hovrätts—
notarie, f. 96; Kronoombud.
NiflssSOÖn, 0 t t o Gottfrid, Spårvagnsförare,

Lindau, Frans H1 l m e r Isidor, Förste
postiljon, f. 85.
Kafrläåon, S v e n Gottfrid Emil, Typograf,

Taxeringsnämnderna

Suppleanter
Hansson, Carl R 0 h e r t Leopold, Pyrotekniker, f. 63.

Tegelberg, Karl Johan, lnspektor,f. 69.
Arfidggasson, G 11 s t af Reinhold, Filare,

25

27:de distriktet
10 kv. Enen, 12 kv. Furan—19 kv. Aspen
av stadsdelen Vasastaden samt stadsägorna nr
96 och 97 av 13 roten.

Ordförande
Gedda, Hilding T 0 r s t e n, Assessor, f. 79.
25:te distriktet
9 kv. Grävsnäs—25 kv. Ulriksdal och 33
kv. Skokloster av stadsdelen Lorensberg, 19
kv. Grisslan—31 kv. Svärtan av stadsdelen
Landala ävensom stadsägorna 24 kv. av 14
roten, Landala Landeri—Landala Långgatan 27 G samt Gibraltar.

Ordförande
Mfatgslson, Anders W e n 2 e 1, J.. K., Assessor,

Ledamöter
' Gunne, Erik Wilhelm, Mantalsskrivare,
f. 83; Kronoombud.
Tlåetgåder, Carl Emil, Bangårdsmästare,

Ledamöter
Göransson, W e r n e r, F. L., Stadens statistiker, f. 88; Kronoombud.
Jonasson, John Arthur, Verkstadsarbetare, f. 86
Eng, Nl ls Magnus, Registrator, f. 67.
Åberg, Carl G u n n a r Hilding, Assistent,
84

Suppleanter
Johansson, C h a r 1 e s Henning Ferdinand, Verkstadsarbetare, f. 89.
Hansson, L a r s, Byggmästare, f. 67.
Hennig, Gustaf A r t h u r, Handlande,

Lundquist, G6 s t a, Skeppsmäklare, f. 92.
Johansson, Sven Julius, Portvakt, f. 85. .
Suppleanter
Gillberg, Georg Albert, Bagare, f. 96.
Lindh, Carl Johan, Handlande, f. 69.
Karlååon, Johan E d v a r (1, Kontorist,

26:te distriktet
28 kv. Agaten—33 kv.iKrysoliten och 40
kv. Getebergsängen av stadsdelen Heden,
stadsdelen Johanneberg ävensom stadsägorna
litt. U av 15_ roten samt nr 732/3 Norra Burgården, pav1ljongerna—88 av 12 roten.

28:de distriktet '
20 kv. Oxeln — 27 kv. Rönnen av stadsdelen Vasastaden, 1 kv. Tre Kronor—7 kv.
Torpa av stadsdelen Lorensberg, stadsägorna nr 230—237 av 13 roten, Västra
Brantdala ävensom nr 68—73 2/3 Norra
Burgården (utom bostadspaviljongerna) samt
nr 90 och 103 av 12 roten.

Ordförande
Meijer, Per 0 t t o Bernhard, J. K., Mantalsdirektör, f. 89.

Ordförande
Samson, lvar A n d e r s Helge, Extra länsnotarie, f. 92.

Ledamöter
Hammarberg, Karl 0 l of,ee. o. Landskontorist, f. 96; Kronoombud.
Isaiacsyåi, O s e a r Leonard, Boktryckare,

Ledamöter
Ahlberg, Ragnar Arnold P e r c y, Förste
kontorsskrivare, f. 95; Kronoombud.
Maxson, Karl Emil, Sjukvårdare, f. 94.
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Byggnadsinspektor, . 9.
Reiner, Nils Johan, Bankkamrer, f. 85.

Wallin, Jo i. a n Oscar, lnspektor, f. 83.
Lindberg, Jo han Edvin, Stationskarl, f. 82.

Suppleanter
Suppleanter
Svensson, Ka rl Fredrik, Stationskarl, f. 89.
Dahlberg, F r e (1 ri k August, Styck- '
junkare, f. 8.
Iohar71åsson, C a r 1 Vilhelm, Förrådsmästare,

Peittglåsson, Johan E m i 1, Spårvagnsförare,
Gustafsson, Frans Albin, Charkuteri- —
arbetare, f. 98.
'
Isaégåon, F o 1 k e Waldemar, Boktryckare,
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29:de distiktet
50 kv. Orebrohus — 61 kv. Vasakyrkan

av stadsdelen Lorensberg och 16 kv. Diaamanten — 21 kv. Smaragden (>)Järnvägshuset») av stadsdelen Heden.

Nilsson, Ludvig Ernfrid, Tapetseraremästare, f. 86.
Almberger, Agaton, Kamrer, f. 82.
Berggren, John Vilhelm, Kommunal-

arbetare, f. 87.

Suppleanter

Ordförande
Andersson, G 6 s t a, Mantalsskrivare, f. 63.

Borgström, E (1 v i n Mauritz, Järnsvarvare,

Ledamöter

Lafisägii, Johan v 1 1 1. e 1 m, Handlande,

Kilander, Erik Tage Eugén, e. o. Hovrättsnotarie, f. 02; Kronoombud.
Åqvist, Carl Olof, Arbetschef, f. 70.
tharlåzgrdt, G e r h a r d Magnus, Kassör,

Johansson, A n d e r s Bed, Snickare, f. 93.

Lundström, A x el Wilhelm, Expeditionsvakt,f 81 .

32:dra distriktet
14 kv. Oliven — 22 kv. Kokosnöten av
stadsdelen Annedal, stadsägorna nr 81 Och
82 AE av Annedal, Annedalskyrkan och
Säröbanans stationshus samt 1 kv. Rysåsen.

Suppleanter
thdqvist, Johan Alfred, Fattigfogde,

— 5 kv. Utanverket av stadsdelen Kommendantsängen.

Ordförande

Riim7e7r, Anders Walfrid, Byggmästare,
Sjögren,

Johansson, A r vi (1
arbetare, f. 95.

Olin,

Kommunal-

30:de distriktet
—
22 kv. Rubinen — 27 kv. Karneolen och

39 kv. Beryllen av stadsdelen Heden.

Ordförande
Cervin, Andreas, J. K., Assessor, f. 88,

Ledamöter
Sundborg, Alf r e d Julius, Mantalsskrivare,
f. 71; Kronoombud.
Arby, A r t h u r, Direktör, f. 74.
Thorén, C a rl Waldemar, Bankkamrer,

Ragnar

August,

Länsbok-

hållare, f. 91.
Ledamöter
Wahlgren,N ils August, e. o. Hovrättsnotarie, f. 96; Kronoombud.
Norin, Esbjörn Åzson, f. d. Detektivkonstapel, f. 65.
Svensson, Viktor Harald, Sågverksarbetare, f. 88.
Blomster, Gustaf Hjalmar, Postassistent, f. 80

Suppleanter
OlfegSåg'd, Johan A 1 b a n, Folkskollärare,

Eriksson, Fritz A 1 f r e d Vilhelm, Lager-

f. 88.
Andersson, Arvid, Stationskarl, f. 89.

arbetare, f. 96
Armstedt, C u r t Henry, Disponent, f. 91 .

Suppleanter
Magnusson, Karl I v a r, Kamrer, f. 91.
Aljlbfåg, 0 3 c a r, Förste stationsförman,

33:dje distriktet
1 kv. Påskliljan — 23 kv. Begonian av
stadsdelen Änggården, stadsägorna 7/ 15

Skoog; K n u t Emanuel, Stationsförman,
f. 70.

mantal Stora Änggården litt. B a, 1'/60 mantal
Stora Änggården litt. A, Allmänna och Sahl-

31:sta distriktet
.

Fastigheterna nr 19—431 1 kv. Äpplet,
3 kv. Krikonet -— 13 kv. Mandeln av stadsdelen Annedal.

Ordförande
Björkman, Klas Johan Herman, Andre
polisintendent, f. 88.

Ledamöter
Göthensten,. Ernst Magnus, Förste
kontorsskrivare, f. 91; Kronoombud.

grenska sjukhuset, Göteborgs sjukhem, '
Göteborgs barnsjukhus, Anstalten för vanföra, 1/60 mantal Lilla Änggården och nr
63B— 68 av Majornasörote, 6kv. Kastellenen —— 10 kv. Slottsskogsledet av stadsdelen Kommendantsängen samt nr 1—3.
18, 19, 21 och 23—301 31 kv. Svärtan av
stadsdelen Landala.

Ordförande
Frick, Ernst Otto, Manfred, J. K., tf
Handels- och politiborgmästare, f. 72.

Taxeringsnämnderna
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Ledamöter.

Ledamöter '
von Beetzen, Ossian H a r r y Beetz,
Mantalsskrivare, f. 75; Kronaombud.
Antcgåson, John T h 0 r s t e n, Boktryckare,

Palmgren, Elof Nils Gustaf, Manuals-,
skrivare, f. 85; Kronoombud.
sterholm, Sven August, Reparatör,

Åberégz',

Olsson, Karl Oscar, Järnarbetare, f. 66.
Jago!)_lsson, Frans Edvard, Handlande,

f. 83.
Erik

Albin,

Handelsarbetare,

Peilitz, C a r 1 H e r m a n, Förste linje-

.

8

ingenjör, f. 78.

Suppleanter

Suppleanter
Aurell, G u n n a r Oscar Vilhelm, Kapten,
Gymnastikdirektör, f. 83.
Kjellén, 0 t t o Napoleon, Slöjdlärare, f. 93.
Käll, J a co b Henrik, Skeppsmäklare, f. 77.
34zde distriktet
12 kv. Kostern — 16 kv. Jullen samt 26 kv.
Koggen och 27 kv. Brigantinen av stadsdelen Masthugget, stadsägorna nr 43 och 44
AB av 11 roten, 1 kv. Amiralitetet, 2 kv.
Gamla Varvet och 3 kv. Bläsan av stadsdelen
Majornas4 rote, stadsägorna nr 34 av 11
roten, nr 89, 90 och 91 A av Majornas 2 rote
och nr 1—38 av Majornas 4 rote, 1 kv. Babel
—4 kv. Tröstekällan av stadsdelen Stigberget
samt stadsägorna nr 105 A, 108, 109, 114 B,
146 F, 148, 150 A och 153 av Majornas 3 rote,
nr 1—8, 13—15, 68—83 A, 84—84 D, 116,
117,118 D—118 H, 120 B, 120 C, 147 och
148 av Majornas 5 rote.

Ordförande
Hygrell, Carl Fredrik Hj alm a r, J. K.,
Assessor, f. 77.

Ledamöter

Nerinder,

Karl

D a v 1 d H:son,

Före-

ståndare,

Benktander, An d e r s, f.d. Skatteuppbördsman, .
Arfldérg, Alfred B e r 11 h a r (1, Handlande,
36:te distriktet
Ardal, Bjurslätt, Bräcke, Färjestaden,
Hallen, Häröd Norgård, Häröd Sörgård,

Lundby Andersgård, Biskopsgård, Brämaregård, Fogdegård, Gropegård, Hökegård och
Jönsegård, Västra Pilegården, Ostra Pilegården, Pölsebo, Rödjan, Skarvik, Sannegården, Sannegårdens 4 rote, Synneröd,
Syrhåla Norgård, Syrhåla Sörgård, Syrhåla
Uppegård, Tolerud, Ulvegraven, Dysik,
Nya Älvsborg samt Knippelholmen ävensom stadsdelarna Kyrkbyn och Sannegården.

Ordförande
Larsson, Carl Filip Valdemar, Mantalsskrivare, f

Ledamöter
Lindgren, Frans G 11 s t a f, Förste kontorsskrivare, f. 79; Kronoombud.
Persson, Gustaf Hj al m a r, Arrendator,
f. 84, (även f. virkestax. enl. % 81).

de Fine Licht, Holger Fritz Oscar,
Amanuens, f. 94, Kronoombud.
Ca;rläåon, H1 1 d1 n g Julius, Ombudsman,

Höglund, G u s t a f, Stenarbetare, f. 78.

Li?d%erg,

Magnusson,
Ni ls Albin,
kutor, f. 83.

A 1 f r e d,

Materialskrivare,

Skatteexe-

Suppleanter

Sylvén, Pehr ] o 1. n, Klockare, f. 81.
Suppleanter
Larsson, K a rl August, Vagnkarl, f. 92.
Arftde5r3sson, J 0 h a n Fredrik, Byggmästare,
Hagman, Carl Mikael, Förste postassis-

Weseålåerg, Jakob Emil, Hemmansägare,

Nilsson, Nils Fredrik, Målare, f. 87.
Johnsson, Gustaf Oskar Bertil, Kontorist, f. 94.

37:de distriktet

tent, f. 80.

35zte distriktet
5 kv. Klåvestenen — 23 kv. Berghäll av
stadsdelen Stigberget ävensom stadsägorna
nr 31 och 32 av 11 roten samt nr 9—12,
18—67, 83B,84E'——114,118A,119,120A
och 121 B—146 av Majornas 5 rote.

Lindholmen, Lindholmens 1—3 rotar,
Lindholmens och Lundby bys vassar ävensom stadsdelen Rambergsstaden.

Ordförande
Lindow, Anders Osvald, J. K., Länsnotarie, f . 87.

Ordförande

Ledamöter

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D. Lektor, Stadsf., f. 88.

Dahlbom, Olof Emil Alla n, Landskanslist, f. 91; Kronoombud.
'
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Notre? Johan V a 1 d e m a r, Sjukbesökare,
1
Persson, H 1 1 d e Ansgarius, Svarvare, f. 85.

Larsson, Karl H e 1 g e, Handlande, f. 88.

Suppleanter

Selldin, Johan Mauritz, f.d. Expedi-

tionsföreståndare, f. 53.
Hendén, Hugo Alexander, Instrumentmakare, f. 75.
40:de distriktet
Stadsdelen Gårda.

Larsson, 0 s ka r Viktor, Reseffektsarbetare, f.
Johansson, Johan lvar, Smed, f. 82.7
Asklin, Claes Emil, Handlande, f.

afszä1deberg, William David, Major,

38:de distriktet
Lundby Klockaregård, Letsegård, Läns-

Ledamöter
Andrén, A n d e r s, f. d. Folkskollärare, f. 62;

mansgård, Norgård, Prästgård, Putsegård,
Skomakaregård, Smedjegård och Åbogård
samt Oljenäs, Stillestorp och Kvillebäcken

Kronoombud.
Skfog817und, A n d e r s Johan, Järnarbetare,

ävensom stadsdelen Brämaregården.

Johansson, Karl lv a r, Förrådsförvaltare,

Ordförande
Birggåvist, G u st af Adolf, J. K., Assessor,

Persson, A n d e r s, Byggmästare, f. 48.

Ordförande

Suppleanter
.

.

Ledamöter

Lindhe, Magnus E 1 o n, Förste ”kontorsskrivare, f. 89, Kronoombud.
Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvaktmästare, f. 92.

Fredman, A n011 e r 5 Gustaf, Poliskonstapel,
Stadsf.,
Sjöstedt, Otto Lambert, Handlande, f. 86.
'

Suppleanter
Danielsson, Karl August, Maskinmästare, f. 61.
Niilss%1, F r a n s Anshelm, Järnarbetare,
Banck, Axel F r e d r i k Tobias, Handlande, f. 89.

39:de distriktet
Stadsdelen Krokslätt, Gundla Mosse,
Kallebäck Mellangård, Kallebäck _Norgård
och Kallebäck Sörgård samt Skår Ostergärd
* och Skår Västergård.

Ordförande
Holsner, Johan F e r d i n a n d, Landskontorist, f. 90.

— Ledamöter
Björkman, Elis Wilhelm, Mantalsskrivare, f. 86; Kronoombud.
Ahlqvist, John Nicolaus Valdemar,
Kontorschef, f. 73.
Johaåisson, Carl Hjalmar, Exekutor,
Rydström, Carl Victor, Drickutkörare,

72.

Suppleanter
Ltindgren, Nils G u n n a r Achates, Ritare,

. 96.

Agård, S v e n Botvid, Slöjdkonsulent, f. 92.
Pettersson, E i n a r Konstantin, Kontorist,

.0.
Allberg, Caorå R & g n a r Fritiof, Handlande,
41 :sta distriktet
Böö, de fastigheter1 Gårda, vilka ickemgå
1stadsdelen Gårda, Fråndtorp, Kålltorp Overoch Kålltorp Nedergård, Kärralund, Sävenäs,
Torp Lilla, Torp Stora, Torpa Mellan-,
Torpa Nor-, Torpa Perse- och Torpa Sörgård, Vidkärr, Underås, Overås, Örgryte
Stom med undantag av demom stadsdelen
Krokslätt belägna fastigheterna Lilla Magnered nr 2—4, S_tora Magnered nr 1, Wetterholms garveri samt Krosskullen nr 1 och
Kullen nr 2, lägenheterna Köpmansängarna
och Torpa Äng med dårå belägna hus ävensom Compoboard nr 1 och 2.
Ordförande
Bjärkman, N ils Karl Otto, Länsassessor,
. 84.

Ledamöter
Hedberg, Knut Evald, Förste kontorsskrivare, f. 88; Kronoombud.
Kolbe, Fritz Erik, Lantbrukare, f. 88,
(även f. virkestax. enl. & 81).
Hermansson, 'A n d e r s Leonard, Spårvagnskonduktör, f. 82.
Hellers, Gustav Adolf, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88.
Suppleanter

Sjöblom, K a r 1, Postexpeditör, f. 76.
Blomqvist, Jo h a n F r e d r i k, SpårVagnsförare, f. 81 .
Hildman, A 11 el Herbert, Bankkamrer, f. 78.

Taxeringsnämderna. Prövningsnämnden

42:a distriktet
Böö, Ranbergen nr 1—164 och Lunden.

'
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Segerberg, A n d e r s Richard, Metallarbetare, f 86.

Behre, Jaines Josef Handlande,f 98.
Ordförande
Suppleanter

Baagoe, H e r m a 11, J. K., Amanuens, f. 95.

Ledamöter
Hellgren, Folke Gustaf, e. o. Hovrättsnotarie, f. 95; Kronoombud.
Andersson, F r i t 2 Leonard, Renhållningsarbetare, f. 88.

Berndtsson, Karl V i k t 0 r, Kommunalarbetare, f. 88.
Alzrzgåamsson, Gustaf Arvid, Köpman,
Karlszon, Karl Albert, Maskiningenjör,
. 7 .

Prövningsnämnden
För att granska taxeringarna och pröva ingivna besvär tillsättes varje år en prövningsnämnd för Göteborgs och Bohus län. Ledamöterna, som skola vara minst 8 och högst 15,
utses av konungens befallningshavande efter:taxeringsnämndernas förslag. Landshövdingen
är ordförande och nämnden sammanträder å tid, som han bestämmer. Landskamreraren
bevakar kronans rätt vid sammanträdena.
Prövningsnämnden utser inom sig en särskild prövningsnämnd, bestående av tre ledamöter med
två suppleanter, vilken avgör vissa besvärsmål,1nnan den ordinarie nämnden sammanträder.
Besvär till nämnden skola insändas senast den 15 juli. Dess arbete bör vara avslutat senast
den 10 oktober. Besvär över dess beslut skola före december månads utgång genom konungens befallningshavande insändas till kammarrätten.
'
Författningar: (se under taxeringsnämnderna).

Ledamöter

Suppleanter.

Nyborgg, I v a n, J. K., Rådman, Göteborg,

7
Meijer, Per 0 t t o Bernhard, J. K.,
'
Mantalsdirektör, Göteborg, f. 89.
Olfssgåi, A n d r e w, Handlande, Göteborg,
Johansson, K n u t Birger, Järnsvarvare,
Stadsf., Göteborg, f. 79.
Rasmussen, Karl Schultz, Borgmästare,
Uddevalla, f. 65
Blomgren, Karl Jerker, Landsfiskal,
Kungälv, f 90
Jönson, E r n s t Bruno, Godsägare, Långenäs, Mölnlycke, f. 66.
Elmér, N i k l a 5 August, Drätseldirektör,
Uddevalla, f. 77.
Wik, Gustaf Joachim, f. d. Skeppare,

Wallinder, B i r g e r August, J. K., Rådman,
Göteborg, f. 76.
Berg, Johan Co n rad Emanuel, Bankdirektör, Göteborg, f. 69.
Johansson, John A b r a h a m, Målare,
Stadsf., Göteborg, f. 82

Brunbäck, S t e n Torgny, Häradsskrivare,
Göteborg, f. 81.
R%hnslöerg, Carl Axel, Kapten, Uddevalla,
Ljungberg, Atle Harry, J. K., Kommunalborgmästare, Mölndal, f. 91.
Eneroth, T h u r e Fredrik, Nämndeman,
Jonsered, f. 67.
hlander, Gustaf Harald, Landsfiskal,
Ljungskile, f. 91.
Hellström, Fi 11 p Magnus, Lantbrukare,

Mollösund, f. 70.

Nordström, J 0 h a n Vilhelm, f. d. Landsfiskal, Hoga, f. 77.
lsson, Sven Amandus, Lantbrukare,
Åsen, Sundsandvik, f. 61.
Nyblom, Gu n na r Daniel, Landsfiskal,
Lysekil, f. 90.
Färdig, A 1 f r e (1, Förvaltare, Ulebergshamn, Hunnebostrand, f. 72.
AlitlegSius, Carl Otto, Landsfiskal, Kville,

Grimås, Kungälv,f. 64.

Eriksson, Clas Wilhelm, F. K., Rektor,
Tyft, Hoga,f. 81.
Ruus, Bror Folke, Fanjunkare, Kärild,
Fjällbacka, f. 87.
Korneliusson, K a rl Sigurd, Banktjänsteman, Daftö, Tjärnö, f. 90.
Ehnebom, G u s t a f Adolf, Ingenjör, Lur,
Overby, f. 8 .
Två vakanta.

Andersson, Johan Fi l 1 p, Kapten, Tingvall, Bullaren, f. 61.
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Beredningar för avkortning av kommunalutskylder
Sedan kommunaluppbördskassören årligen i februari månad upprättat och till drätselkammaren avlämnat avskrivnings- och »avkortningslängder, upptagande vid föregående års
slut avskrivna och avkortade utskyldsbelopp, överlämnar drätselkammaren ifrågavarande

längder till stadsfullmäktige, som uppdraga 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 anmärkningar beträffande avkortade belopp förefinnas, äger kommunaluppbördskassören att
hos vederbörande indrivningsmyndighet begära ny handräckning för beloppets utfående.

Beredningen för längderna nr 1 och 20

Ledamöter

Pefteggson, E r i k Gustaf Wilhelm, Direktör, '

i

Husebye, Ole G e o r g, Handlande, f. 83.
Karlsson, Viktor Axel Konrad, Maskin- '
arbetare, f. 93.
Vakant.
Suppleanter
Larsson, R 0 h e r t Leontinius, Spårvagnskonduktör, f. 91.

Kristensson, M a r t i 11 Alexander, Handlande, f. 71

i '

Suppleanter

-

Dahlbom, K n u t Emil, Finslipare, f. 84.
Didriksson, Carl A r v 1 d, Förman, f. 74.

Beredningen för längden nr 5
Ledamöter
Wilander,

August,

f. d.

Polisöver-

konstapel, f. 62.
Mattsson, C a r 1 Magnus, Tullvaktmästare,
f. 7 5 .
Olsson, E r i k Gustav, Ombudsman, f. 83.

Beredningen för längden nr 2

Suppleanter
' Ledamöter
Wallin, Johan Oscar, lnspektor, f. 83.
Verbage; E r n s t, Vaktmästare. f. 72.
Jonasson, Johan Wilhelm, Stationskarl,

Htftlthfn, Ture, Folkskollärare, Stadsf.,
9
Svensson, Nils Harald, Tillsyningsman,

f. 86.
Beredningen för längden nr 6

Suppleanter

Ledamöter

Hansgtlon, A u g u s t, f. d. Poliskonstapel,

Arby, A r t h u r, Direktör, f. 74.
Skogström, Johan Albin, Kamrer, f. 74.

Lundström, A x el Wilhelm, Expeditions-

Beredningen för längden nr 3

Olsson, Klas Iwar, Posttjänsteman, f. 81.

vakt, f. 81.
Suppleanter

Ledamöter

Eliasson, Karl Albert, Handlande,_f. 85.

leunfgögren,

Alfred

S:son,

Direktör,
Pettersson, E i n a r Konstantin, Kontorist,

f. 00.
Wallis? H e n rik A:son, Stationsförman,
Beredningen för längden nr 7
Bergman, Claes Anton,
Stadsf., f. 81.

Stationskarl,

Suppleanter
Jansson, Axel Julius, Kolarbetare, f. 62.
Persson, Per G 0 t t f ri d, Banktjänsteman,

Ledamöter
Ericson, Eric A r t h u r Malcolm, Syssloman, f. 83.
Nordqvist, Johan A 1 f r e (1, Fattigfogde,
67
Sandberg, Lambert Calixtus Euge n, —
Förste postiljon, f. 88.

Beredningen för längden nr 4

Suppleanter
Ledamöter
Larsson, Lars P e t r u s, Redaktör, f. 81.
ArlideSrZson, C a r 1 E r h är d, Stationskarl,

' Hansson, Carl R 0 b e r t Leopold, Pyrotekniker, f. 63.
_
_
Blomberg, E r n s t Blrger, Kontorsskrivare,

f. 97
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Beredningen för längden nr 8

Suppleanter

Ledamöter

Melin, A n d e r s Edvin, Handlande, f. 86.
Larsson, Ture A rv 1 d Natanael, Metall—

Eng, Nils Magnus, Registrator, f. 67.
- Jonasson, John Art h u r, Verkstadsarbetare, f. 86.
Tegelberg, Karl Johan, lnspektor, f. 69.

arbetare, f. 88.

Beredningen för längden nr 13

Suppleanter

Ledamöter

Cederberg, Efraim, Handlande, f. 62.

Safndsötröm, A 1 b e r t Niklas, Hamnfogde;
. 7 .

Holmström, Karl E1 n a r, Tillsyningsman,

f. 85.

Lafrsson,

Beredningen för längden nr 9

Pontus

Leonard,

Rörläggare,

. 59.
Htflltlåg'n, M a r t i-n Julius J:son, Agent,

Ledamöter
Höttner, Julius, Konsul, f. 81.
D?léål, K a r 1 Fritz Ozson, Pitpropsarbetare,

. 6.
Juhlin, Johan Algot, Kamrer, f. 85.

Suppleanter
Österberg, Olof, Husägare, f. 66.
Li?g,83C a r 1 Johan, Kriminalöverkonstapel,

Suppleanter
Pettersson, Ja n n e, Handlande, f. 53.
Tengstrand, A x el Julius, Polisöverkonstapel, f

Beredningen för längden nr 14

Ledamöter

Beredningen för längden nr 10

Pettersson, Al g 0 t Isidor, Murare, f. 86.
Arfidersson, A x el Filip, Mälteriförman,
. 76.

Ledamöter

Fagerberg, Jo h n Artur, Spårvagnskon-

Molin, Ja n n e, Byggmästare, f. 61.

duktör, Stadsf., f. 98.

Pefrsészn, John Valfrid, Folkskollärare, '
Elibegrég, 0 v e Johan, Järnarbetare, Stadsf.,

Suppleanter
Dahlgå'en, Johan M a 1 k U 5, Handlande,
Lundström,

Suppleanter
Sandén, Ola, Centralpoliskonstapel, f. 76.
Eriksson, A x 6 l Vilhelm, Husägare, f. 72.

Nils

Arvid Emanuel, Må-

lare, f 79
Beredningen för längden nr 15

Beredningen för längden nr 11

Ledamöter

Ledamöter

Gustafsson, K a rl Johan, Anställningschef,

Wessman, Karl H u g 0, Handlande, f. 68.
' Andersson, Johan G u n n a r, Metallarbetare, f. 91.
Jungen, E r n s t Birger, Folkskollärare,
Stadsf., f. 90.

Fredman, A n d e r 3 Gustaf, Poliskonstapel, Stadsf., f. 90.
'
Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvaktmästare, f. 92.

Suppleanter

Suppleanter
svfenyåerg,

Sven

Gustaf,

Disponent,

Mialrr715$tröm, Karl Fritiof, Kontorschef,

Abrahamsson, A u g u s t, Filare, f. 81.
Johnsson, Gustaf Oskar B e r t il, Kontorist,

Beredningen för längden nr 16 '
Beredningen för längden nr 12

Ledamöter
Ledamöter
Jolftaråszson, Karl R 0 b e r t, Kontorschef,

Börjeson, Fi 1 ; p Isidor, Typograf, 1. 94.
Peteå'son, Axel H i 1 d i n g, Snörmakare,

Norén, Johan V a 1 d e m a r, Sjukbesökare, f. 91.
Johansson, Josef 0 s k a r, Handlande,

f. 66
Danielsson, K a rl
mästare, f. 61 .

A u g u s t, Maskin-
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Suppleanter

'

Forsberg, Ni ls Edvin Mauritz, Porslins-

'

Hellers, G u s t a v A d 01 f, Hälsovårds- '
tillsyningsman, Stadsf., f. 88.
Ht;ln71;trand, A n d e r s, Folkskollärare,

makare, f. 91.
Hermansson, Hilde, f. d. Sjökapten,
Handlande, f. 64.

Suppleanter

Beredningen för längden nr 17

Björk, A r vi (1 Oskar Kzson, Spårvagnskonduktör, f. 88.
Lennström, E r n s t Gustaf Harald, Handlande,

' Ledamöter
Benktander, A n d e r 5, f. d. Skatteuppbördsman, f. 57.
Sylvén, Pehr John, Klockare, f. 81.
Olsson, Karl 0 s c a r, Järnarbetare, 'f. 66.

Beredningen för längden nr 19
Ledamöter

Suppleanter
Isacson, 0 s c a r Leonard, Boktryckare,

Lindberg, Alfred, Materialskrivare, f. 70.
Nerinder, Karl D a v1d H:son, Foreståndare, f. 84.
»

Skoog,. K n u t Emanuel, Stationsförman,

Johansson, Sven Julius, Portvakt, 1. 85.
Beredningen för längden nr 18
Ledamöter
Ahrrållmrg, A n t o n Julius, Handlande,

Suppleanter

Lindberg, Jo 1. n Edvin, Stationskarl, 1. 82.
Lund, Johan B i r ger, Handlande, f. 83.

Beredningar för avkortning av pensionsavgifter
Den 30 juni varje år inbetalar Göteborgs stad till statsverket det belopp, som då återstår
oguldet av de nästföregående år inom staden debiterade grundavgifter. Vad som därefter—

kan av dylika avgifter uttagas från de avgiftspliktiga inlevereras av kronouppbördskontoret
till stadskassan.
I slutet av mars varje år avlämnar kronouppbördskontoret till drätselkammaren speci-

ficerad förteckning öster sådana avgiftspliktiga, från vilka avgifterna då ännu ej kunnat uttagas Och i fråga om vilka avgifterna anses böra avkortas. Beträffande varje i förteckningen
upptagen person angives viss orsak till avkortning. Dessa förteckningar äro i regel ordnade
församlingsvis. Stadsfullmäktige tillsätta vissa beredningar, i regel en för varje församling,
för granskning av avkortningslängderna. _Därest beredning finner avkortning icke böra
medgivas i fråga om viss avgift, anmodas kronouppbördskontoret att vidtaga förnyade '
åtgärder för avgiftens utbekommande. I övrigt överlämnar beredningen längden till stadsfullmäktige, som hava att besluta rörande avkortningen.
Beredningen för längden nr 1

Ledamöter '

Beredningen för längden nr 2

Ledamöter

thmgå, B e n g t Johannes, Landskontorist,

Hägg], T h u r e Wilhelm, Kontrollör,

Westergren, B ro r Hugo Vilhelm, Kom-

cafiåsgön, 0110

munalarbetare, Stadsf., f. 94
Johansson, Gustav A 1 1) e r t, Kommunalarbetare, f. 91.

Lundquist, G 6 s t a, Skeppsmäklare, f. 92.

Suppleanter
Larsson, Lars P e t r 11 s, Redaktör, f. 81 .
Petermfsorå,8 E ri k Gustaf Wilhelm, Direktör,

.

H u g 0,

Slöjdlärare,

Suppleanter
Fernberg, Egon Isidor, Spårvagnskonduktör, f. 97.
Jarfiss73n, Josef Emil, Trävaruhandlande,
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33

Beredningen för längden nr 3

Mattsson, C a r 1 Magnus, Tullvaktmästare,

Ledamöter

Arftdérg, Alfred 13 e r 11 h a r (1, Handlande,

f. 75.
Ljunggren, Alfred S:son, Direktör, f. 66.
Wälllåg, H e n r i k A:son, Stationsförman,
Bergman, C 1 a e s Anton, Stationskarl,
Stadsf., f. 81.
'

. 7 .
Suppleanter

.

Arby, A r t h u r, Direktör, f. 74.
Svfensson, Nils Harald, Tillsyningsman,

. 86.

'

Suppleanter
Jansson, A x e l Julius, Kolarbetare, f. 62.
Pefrsågn, Per G 0 t t f r i (I, Banktjänsteman,

Beredningen för längden nr 8

_

Ledamöter

Österberg,

Beredningen för längden nr 4

Olof,

Husägare,

f.

66.

Larsson, Karl August, Vagnkarl, f. 92.
LiljeSglren, Johan T h e o d 0 r, Sjökapten,

Ledamöter
Kristensson, M a r t i n Alexander, Handlande, f. 71 .
Niflsson, B r o r Arthur, Järnarbetare, Stadsf.,

Ling, C a rl Johan, Kriminalöverkonstapel,

Jolfiinägon, J 0 h 11 Gunnar, Polerare, Stadsf.,

Nerinder, Karl David H:son,
ståndare, f. 84

Suppleanter

Suppleanter
Före-

Beredningen för längden nr 9

Lipdåazerg, Erik Oskar, Gasverksarbetare,

Ledamöter
Nillsson, Otto Gottfrid, Spårvagnsförare,

Erlandsson, M å r t e n Richard, Stationskarl, f. 90.
Beredningen för längden nr 5

. 86.
Pettersson, A 1 g ot Isidor, Murare, f. 86.
Ar;dersson, Axel Filip, Mälteriförman,

. 76.

Ledamöter

Suppleanter

D?]éålé K a r 1 Fritz Ozson, Pitpropsarbetare,

Blfonååerg,

Engström, A x e l, Byggmästare, f. 65.
Larsson, B e nja mi n, Brödexpeditör, f. 81 .

Swensson, K .. r 1, Skräddaremästare, 1. 83.

Suppleanter

Beredningen för längden nr 10

Cederwall, K arl Wilhelm, Direktör, f. 74.
J0?Zå)21, Vivat C a r 1 Alfred, Syssloman,
Beredningen för längden nr 6

Ledamöter
safszötröm, A 1 b e r t Niklas, Hamnfogde,
Mölin, J a n n e, Byggmästare, f. 61.
Arfidgässon, A x el Theodor, Expeditör,

Johan

Fredrik,

Förman,

Ledamöter
Norén, Johan V a 1 d e m a r, Sjukbesökare, f. 91.
Höglund, Gustaf, Stenarbetare, f. 78.

Ekman, Ernst, f. d. Overlärare, f. 61.
Suppleanter
Fredman, A n d e r 3 Gustaf, Poliskonstapel,
Stadsf., f. 90.
Karlsson, A n d e r 3 Johan, Brandkarl, f. 87.
Beredningen för längden nr 11

Suppleanter
Nilsson, Ludvig E r 11 f r 1 d, Tapetserare_ mästare, f. 86.
'
sterholm, John A x el Wilhelm, Stuveriarbetare, f. 79.

Ledamöter
Persson, A n d e r s, Byggmästare, f. 48.
Henden, H ugo Alexander, Instrumentmakare, f. 75.
Hellers, G u s t a v A (1 o 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88.

Beredningen för längden nr 7

Suppleanter
Ledamöter
Wilander, A u g u s t,
konstapel, f. 62.
3

f. d.

Polisöver-

Hildman, A x el Herbert, Bankkamrer, f. 78.
Pettersson, E i n a r Konstantin, Kontorist,
00.

'
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V. Polisväsendet
Till år 1785 ombesörjdes polistjänsten i staden Göteborg av stadssoldater 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. Inseende olägenheten härutinnan föranstaltade Göteborgs styresmän nämnda år, att staden anställde sju män, vilka
närmast under politiborgmästaren och »Stads-Fiscalen» uteslutande skulle ägna sig åt ordningens 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 särskild domstol för avdömande av s. k. polismål. Det antal polismän, som tillsatts, visade
sig också vara för litet. I ett kungligt brev av den 19 augusti 1807, utfärdat av konung
Gustaf IV 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 domsrätt 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. Polisbetjäningen ålades bära synligt tecken, då den i »sysslan stadd är».
Jämlikt kungligt brev av 1804 ägde 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
polismästarebefattningen 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 reservstyrka, som vanligtvis uppgick till 15 man, inkalla erforderlig hjälp. Genom kungl. förordning av den 8 december 1848 stadgades, att nattbevakningen i Göteborg skulle omhänderhavas av en särskild kår, Nattbevaknings-Corpsen. Polismästaren, som hade det högsta överinseendet av kåren, ägde låta sammankalla densamma för biträde i avseende på betryggande
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 polisinrättning1 Göteborg togs år 1850. Staden indelades
då1 tre distrikt eller »trakter». Polisgevaldigerbefattningen avskaffades, och tillsattes nu
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såsom chef för vartdera av distrikten en poliskommissarie. För att närmast under kommissarierna övervaka och kontrollera uppsyningsmännens, eller med den nya benämningen,
poliskonstaplarnas, tjänstgöring, tillsattes tvenne överkonstaplar, av vilka den mer skulle
tjänstgöra inom själva staden och den andre i de yttre distrikten. Konstaplarnas antal

ökades till 50.
I samband med Carl Johans församlings införlivning med staden år 1868 vidtogs en genomgripande 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 slopande 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 tillfyra, och ytterligare en poliskommissarie tillsattes. Overkonstaplarnas antal bestämdes till 13 och-konstaplarnas' till 92.
En efterspanande eller detektiv avdelning hade redanar 1856 inrättats, men hade tjänsten
vid denna avdelningej ombesörjts av ordinarie spanande konstaplar utan av fem patrullerande konstaplar. Nu bestämdes att vid nämnda avdelning tillsätta åtta spanande konstaplar
med en överkonstapel såsom närmaste befäl. Den sistnämnda befattningen blev dock icke

besatt förrän år 1873.
Då den sedan gammalt existerande polisfiskalstjänsten icke längre ansågs lämplig, inrättades
i stället en ny tjänstemannabefattning, vars inneha-vare skulle benämnas polisinspektör. Denne,
som var en föregångare till de nuvarande polisintendenterna, 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 rapporteröver timade förbrytelser och angående sådana låta anställa förberedande förhör, samt dels slutligen vid inträffande förfall för polismästaren förvalta dennes
ämbete.

'

Genom kungl. brev den 12 oktober 1883 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. I samband härmed utfärdades av Kungl. Maj:t instruktioner för polismästaren och polisdomaren (se nedan). Egendomligt nog hade förut icke någon-särskild instruktion för polismästaren funnits.
Sedan denna sistnämnda förändring vidtogs, ökades emellertid, allteftersom polisväsendet
utvecklades i jämbredd med stadens tillväxt, de göromål, som tillkomma polismästaren, i
så hög grad,_att handledningen av den yttre kontrollen å poliSpersonalen icke vidare kunde

av honom så fullgöras, som behövligt var. Det blev därför nödvändigt att vid polisverket
anställa en tjänsteman, som hade till huvudsakligaste åliggande att närmast polismästaren —
utöva förmanskapet över polispersonalen. Från 1899 års början anvisades å polisverkets
stat årligt anslag till ett biträde åt polismästaren, som under benämningen polisintendent förordnades av .konungens befallningshavande med åliggande att i tjänsten tillhandagå polismästaren och närmast under honom utöva befälet över poliskåren samt att vid förfall för
polismästaren, då han därtill bleve förordnad, förestå polismästareämbetet utan särskild gottgörelse av stadens kassa. Arbetet för polismästaren och polisintendenten ökades dock ytterligare under de följande åren i så hög grad, att en andra polisintendentsbefattning måste
inrättas år 1919.
Enligt den nuvarande organisationen kan Göteborgs polisverk indelas1 tre grupper, pol1skammaren, pol1sdomstolen och polzskåren.
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Poliskammaren

Poliskammaren
Östra Hamngatan 1 I . Expeditionstider: Poliskammarens kansli kl. 10—15, magasin för hitte'
gods kl. 10—15.
Enligt den för polismästaren utfärdade instruktionen handhaves polisväsendet i Göteborg
utom vad angår de mål och ärenden, vilka tillhöra stadens polisdomstol, av poliskammaren,
vars beslutanderätt utövas av polismästaren.

Polismästaren, som således är poliskammarens styresman, i vilken egenskap det jämväl
åligger honom att förvalta och redovisa till polisverket ingående medel, utövar chefskapet
över poliskåren ävensom de vid poliskammaren anställda tjänstemän och betjänte 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 undanröjes. 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 befrämjande samt om fattigvården.
Förste polisintendenten har att i poliskammaren handlägga de mål och ärenden, med vilka

polismästaren icke själv tager befattning (brottmål, mål angående lösdrivare och angående
förseelse mot fattigvårdslagen, handräckningsärenden, ärenden angående utvisning ur riket
m. m.), samt har att närmast under polismästaren utöva förmanskapet över den vid detektivavdelningen tjänstgörande polispersonal, varjämte förste polisintendenten vid förfall eller
' ledighet för polismästaren förestår dennes ämbete, därest annan person icke är därtill för-

ordnad.

'

Andre polisintendenten är närmast under polismästaren ansvarig för allmänna ordningen
inom staden och utövar närmast under polismästaren förmanskapet över den vid centralavdelningen och vaktdistrikten tjänstgörande polispersonal.
Polismästaren tillsättes i den ordning, som för tillsättning av stadens borgmästare är eller
varder gällande. Polisintendenterna tillsättas av konungens befallningshavande i länet.
Polissekreteraren tillsättes av magistraten.
Stat för år 1931: Nettoutgifterna för polisverket, som äro uppförda å drätselkammarens
stat, belöpa sig sammanlagt till 3.423.247 kr.
Författningar: Kungl. förordning den 19 augusti 1807 om en förbättrad polisinrättning i
Göteborg. Kungl. brev den 29 januari 1869 angående bemyndigande för poliskammaren i
Göteborg att fortfarande handlägga vissa enligt ordningsstadgan för rikets städer magistraten
åliggande ärenden. Instruktion för polismästaren i Göteborg, fastställd av Kungl. Maj:t den

- 12 oktober 1883. Kungl. brev den 13 december 1918 om inrättande av en förste och en andre
polisintendentstjänst i Göteborg. .Lag om polisväsendet i riket den 6 juni 1925. Kungl.
polisreglemente för riket den 26 september 1925. Kungl. förordning den 6 juni 1925 med vissa

bestämmelser angående befattningshavares vid polisväsendet rätt till lön och pension m. m.
Kungl. kungörelse den 26 juni 1925 angående ersättning åt befattningshavare vid polis- och
åklagareväsendet för vissa av deras verksamhet föranledda utgifter m. m. Kungl. reglemente
den 29 januari 1926 för viss polispersonals, så ock ordningsvakters tjänstedräkt, tjänstetecken och beväpning.

Polismå'stare (0)

'

Förste polisintendent (26)

(18.180 kr.)
.
Mottagningsticl, säkrast kl— 1 1_12.

.
.
..
_
Mottagmngstrd, sakrast kl. 11 12.

Kjellin, August Martin, f. 67; 03.

_ Ekström, Item Theodor, f. 71; 03.

Polisdomstolen. Poliskåren

Andre polisintendent (26)

Registrator och kassör (14)

Mottagningstid, säkrast kl. 11—12.
Björkman,

las

ohan
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Eng, N i ls Magnus, f. 67; 04.

H e r m a n,

Reservlöjtnant, f. 88; 19.
Polissekreterare (10)
Palmgren, Peter Erik Wilhelm, ]. K.,
v. Auditör, f. 81; 18.

Vaktmästare och magasinsförvaltare (7)
Karlsson, jo han Alfred, f. 84; 24.
Dessutom en ordonnans (6) och ett skrivbiträde (1). _

Polisdomstolen
Spannmålsgatan 9. Sessionsdagar: helgfria måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 11.
Polisdomstolens kansli öppet samma dagar.
Polisdomaren utövar poliskammaren tillkommande domsrätt, vadan han handlägger och
avdömer de mål, i vilka poliskammaren enligt kungl. förordningen den 19 augusti 1807
samt lag och författningar i övrigt tillkommer domsrätt. Polisdomaren är skyldig övervaka,
att ordentlig saköreslängd föres samt tillse, att vid domstolen anställda tjänstemän och betjänte
fullgöra sina åligganden. Förvandling av böter i mål, som polisdomstolen avdömt, verkställes
av polisdomaren, så framt icke den sakfällde jämväl häftar för böter, ådömda av allmän domstol.
'
Till polisdomstolens handläggning höra dels åtal för vissa smärre brott och förseelser,

dels ett ringa antal tvistemål. De brottmål, i vilka polisdomaren har domsrätt, angå huvudsakligast förseelser, som störa den allmänna ordningen, såsom fylleri, oljud eller slagsmål
m. m. å allmän plats, överträdelser av ordningsstadgan för rikets städer och de särskilda förordningar, som i överensstämmelse härmed utfärdats, överträdelser av gällande trafikförordningar, förbrytelser emot en mängd näringsförfattningar o. s. v.
Rättegången vid polisdomstolen är offentlig. Mot polisdomstolens beslut kunna besvär
anföras hos Göta hovrätt. Vid polisdomstolen äro anställda tvenne notarier samt en kammarskrivare och ett kvinnligt skrivbiträde.
Polisdomaren tillsättes i den ordning, som om val av borgmästare i Göteborg är eller
varder stadgat. Polisnotarier tillsättas av magistraten och kammarskrivare av konungens

befallningshavande i länet.
Författningar: Kungl. förordning den 19 augusti 1807 om en förbättrad polisinrättning i
Göteborg. Instruktion för polisdomaren i Göteborg, fastställd av Kungl. Maj:t den 12
oktober 1883.
Polisdomare (26)

.

Berger, 1 v a r Theodor,.v. Hhövd., f. 61; 07.

Poltsnotarzer
(4.200k) (0)

' Hammar, Adolf M a r t i n, ]. K. f. 96; 30.

Kammarskrivare (10)

N']
'
f f . 85-. 30 .
lsson, G usta,

f.

Ewerlöf, Nils Gotthard, ] . K., f. 87; 20.

Dessutom ett skrivbiträde (1).

Polislråren
lnom poliskåren finnas sex ordinarie grader, nämligen kommissarie, inspektor, överkonstapel, biträdande överkonstapel, detektiv- eller centralkonstapel samt distriktskonstapel.
Dessutom höra till kåren rekryter, de 3. k. extrakonstaplarna. Poliskåren är organiserad på
följande avdelningar: detektiva polisen (första avdelningen eller kriminalavdelningen och
andra avdelningen), centralavdelningen och distriktspolisen. Poliskårens styrka utgör f. n.
10 kommissarier, en inspektor, 15 detektivöverkonstaplar, 34 överkonstaplar vid ordningspolisen, 12 biträdande överkonstaplar, 54 detektivkonstaplar, 407 konstaplar vid ordningspolisen och 35 extrakonstaplar, tillhopa 568 man; dessutom tre polissystrar.

38

Detektiva polisen

I enlighet med 1925 års polislagstiftning hava därjämte tillkommit en kriminalöverkonstapel

och en kriminalkonstapel för tjänstgöring huvudsakligen inom Göteborgs och Bohus län
utom Göteborgs stad. Kostnaden för dessa polismän ersättes staden av statsmedel.
Genom den nya polislagstiftningen har staden vidare ålagts att av befintlig polispersonal
tillhandahålla polismän för att vid tillfälligt behov av polisförstärkning å annan ort där biträda vid upprätthållande av allmän ordning och säkerhet (reservpolismän). För sådant ändamål kunna med stadens nuvarande invånareantal tagas i anspråk högst 23 man av stadens
poliskår, därav en kommissarie, en överkonstapel till fots och en till häst samt fyra konstaplar
till häst. För varje reservpolisman, som skall tillhandahållas, utgår statsbidrag med en tredjedel av de sammanlagda löneförmåner (hit räknas ej uniform), som årligen tillkomma i distriktet anställd polisman med lägsta lön inom den tjänstegrad, reservpolismannen skall tillhöra,
varjämte statsverket bestrider kostnaden för avlöning, transport, dagarvode rn. m. för reservpolisman, som kommenderas till sådan tjänstgöring.
Ordinarie kommissarie, överkonstapel, konstapel, polissyster och skrivbiträde tillsättes
genom förordnande av konungens befallningshavande i länet, medan polischefen antager
genom förordnande biträdande överkonstapel, extrakonstapel och annan extra befattnings-

havare vid verket.

_

Författningar: Lag den 6 juni 1925 om polisväsendet i riket. Kungl. polisreglemente för
riket_den 26 september 1925. Kungl. kungörelse den 26 juni 1925 angående ersättning åt befattnmgshavare vid polis- och åklagareväsendet för Vissa av deras verksamhet föranledda
utglfter m. m. Kungl._förordning den 6 jun1 1925 med Vlssa bestämmelser angående befattnmgshavares vid pol1sväsendet rätt till lön och pen31on m. m. Lagden 6. juni 1925 om
ersättning till polisman för skada å kläder. Kungl. reglemente den 29 januar1_l926 för Viss
pol1spersonals, så ock ordningsvakters tjänstedräkt, tjänstetecken och beväpning. Instruktion för polispersonalen i Göteborgs stads polisdistrikt, utfärdad av konungens befallningshavande i 1änet den 14 november 1927.
'
Detektiva polisen
En detektivavdelning av'polisen upptogs första gången, såsom förut omtalats, i polisverkets
utgiftsstat år 1868. Sedermera har densamma tid efter annan förstärkts och uppdelades år
1918 på tvenne avdelningar.
Första avdelningen eller kriminalavdelningen
Spannmålsgatan 9. Expeditionstid hela dygnet.
Denna avdelning består av två kommissarier, 11 överkonstaplar, 38 konstaplar och tre
polissystrar, vartill kommer en överkonstapel och en konstapel för tjänstgöring huvudsakligen
utom staden.
Avdelningens verksamhet är dels preventiv, dels repressiv. I 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 brottslingar till yrket eller eljest kända såsom samhällsvådliga. En art av denna verksamhet är bekämpandet av lösdriveriet. Beträffande den andra sidan av detektiva polisens
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 brottslingars gripande utgives under inseende av Överståthållareämbetet i Stockholm en tidning, benämnd Polisunderrättelser, i vilken införes kortare meddelanden från polismyndiglieterna i hela landet. Vid härvarande-detektivpolis finnes en särskild

signalementsavdelning, som har egen fotografiatelier, där fotografier tagas av vissa anhållna

Detektiva polisen. Centralavdelningen
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personer. Nämnda avdelning handhar likaledes arbetet med fingeravtrycks tagande och
ordnande.
'
Polissysterinstitutionen tillkom 1927. Polissyster har till åliggande att avvisitera alla anhållna
kvinnor (före 1927 hade avvisiteringen verkställts av sköterska från Fredrika Bremerförbundet) samt hålla vakt över anhållna kvinnor m. m. Å-detektiva polisens första avdelning håller
numera en polissyster 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.
Kriminalavdelningen har fått sig tilldelad en personautomobil.

Kommissarie och föreståndare (18)
Mottagningstid, säkrast kl. 10—11_

Theorin, M å n 5, f_ 67; | 5_
K

.

,

Byland, lohan Befjladootte, f. 83:_ 26[aug, C a r 1 johan, Forestandare f. s1gnale-

mentskontoret, f. 83; 26.

1

Ekedahl, Per ] 0 h a n,

. orrtmrssrlne ( 8)

för tjänstgöring

huvudsakligen utom Göteborg, f. 90; 26.

Mottagmngshd, sakrasi kl— 10—11Moberg, Si m 0 11, f. 86; 30.
Överkonstaplar (13)

Nilsson, v i et o r Emanuel, t. 86; 29.
Persson, Nils 1 d of, f. 87; 30.
' Arnér, Robert F o 1 k e, f. 00; 30.

Helander, Klas Adolf, f. 84; 17."

E" vakant-

Holmqvist, G u s t af Adolf, f. 83; 17.
Törnquist, Frans Oscar, f. 78; 19.
Stjernfelt, A 1 f r e d johan, f. 79; 19.
Lindgren, An d e rs Valfrid Filip, f. 82;23.

Dessutom 39 detektivkonstaplar (7) (därav
en med tjänstgöring huvudsakligen utom
Göteborg), två polissystrar (4) jämte en extra
polissyster samt ett skrivbiträde (1).

Andra avdelningen
Köpmansgatan 26. Expeditionstid kl. 8—20.
Detektiva polisens andra avdelning, som räknar en kommissarie, tre överkonstaplar, 15
konstaplar samt ett skrivbiträde, handhar övervakandet av utlänningarna i staden, ombesörjer
utredningar i fattigvårds- och ockermål, verkställer efterspaning och inställelse vid vederbörligt regemente av avviket manskap samt handhar i övrigt olika slags handräckningsärenden.

Kommissarie och föreståndare (18)
. Mottagningstid, säkrast kl. 10—11.
Lindholm, 0121, f. 71; 18.

Överkonstaplar (| 3)

Lidhén, C & f 1 Emil._ f- 76; 22lener, .10 hn ESkll. .f- 99; 26—
Dessutom 15 detektivkonstaplar (7) samt

ett skrivbiträde (1). _

Svensson, Axel Hjalmar, f. 86; 19.
Centralavdelningen
Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 8,30—21 .
Denna avdelning inrättades med ingången av 1887. Dess styrka, som då utgjordes av två
överkonstaplar och 10 konstaplar, utgöres nu av en kommissarie, sex överkonstaplar, 12
biträdande överkonstaplar och 32 konstaplar.
Centralavdelningen åligger bland annat
att utöva kontroll däröver, att gällande föreskrifter angående bärarelagen, automobil'droskväsendet, åkeriförelsen, spårvägs-, omnibus- och ångslupstrafiken samt övriga allmänna kommunikationsmedel i Göteborg noggrant efterlevas;
att genom de vid avdelningen anställda biträdande överkonstaplarna övervaka att patrulleringstjänstgöringen inom polisvaktdistrikten behörigen verkställes;
att fullgöra erforderlig vakt- och ordningshållning vid och inom teatrar, cirkus och andra
förlustelseställen;
'
att upprätthålla ordning vid de av stadens järnvägsstationer vid vilka polisbevakning är
anbefalld, ävensom vid Svenska Amerikalinjens ångares avgång och ankomst;
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Centralavdelningen. Distriktspolisen

att fullgöra erforderlig bevakning och tillsyn vid transport av eldfarliga oljor, krut, dynamit
och andra explosiva varor; samt

att verkställa utredning och undersökning i av poliskammaren till avdelningen remitterade
ärenden rörande ansökningar om offentliga tillställningar, lotterier, yrkesmässig person-

och lastautomobiltrafik inom och utom Göteborg samt därmed sammanhängande ärenden
såsom taxor och turlistor, vidare utredningar rörande äganderätten till motorfordon, delgivning av resolutioner, verkställande av besiktning å motorfordon, som skola användas i
yrkesmässig trafik, avgivande av yttrande ifråga om indragning eller utfärdande av körkort m. m.
Under centralavdelningen sorterar polisverkets stall med 17 tjänstehästar. Anslag härtill
upptogs första gången i polisens utgiftsstat 1891 . Patrullering till häst inom bestämda bevak-

ningslinjer verkställes av därtill kommenderade distriktskonstaplar, sedan antalet konstaplar
vid centralavdelningen numera är otillräckligt.
.

Kommissarie och föreståndare (18)

Jonsson, Pe r Efik Robert. f. 84; 20-

Mottagningstid, säkrast & 10_._1 ].

Westergren, H e r m a n Natanael, f. 88; 28.

Palmgren, U 11 0 Karl Harry, Reservlö'tnant f 96' 26
]
_'. '
'
'

Spikh, C a rl johan Valentin, f. 90; 30.
Norström, Knut Gustaf Verner, Stallo. garageföreståndare (beriden) f. 83; 25.

Overkonstaplar(13,12)

Thelander, Jo h an Olof, f. 78; 19.
.
Ekman, Carl Reinhold, f. 80; 19.

Dessutom

12

biträdande

överkonstaplar

(7), 32 konstaplar (7) samt ett skrivbiträde
(1) jämte ett extra skrivbiträde.

Distriktspolisen
Distriktspolisen har närmast att svara för den allmänna ordningens upprätthållande. l
detta hänseende är staden för närvarande 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, verkställes av kommissarien. Han övervakar ordningen å polisstationen samt efters'er, att alla journaler, rullor
etc. föras riktigt. Poliskommissarie tjänstgör dessutom i polisdomstolen såsom åklagare.
Polisinspektorsbefattningen tillkom i samband med Örgryte församlings införlivning med
staden den 1 januari 1922. Innehavaren av nämnda befattning har att närmast under kommissarien svara för ordningen inom den del av Örgryte, som vid införlivningen kom att tillhöra 1:sta polisvaktdistriktet.
,
.
Näst kommissarie är överkonstapel ansvarig för ordningen inom distriktet. Han för närmaste befälet över där tjänstgörande konstaplar. Överkonstaplarna tjänstgöra turvis antingen
såsom jourhavande eller såsom inspekterande. Överkonstapel biträder kommissarie vid rapporters uppsättande, och verkställer oftast utredningar angående olyckshändelser, eldsvådor
o. dyl. Överkonstaplar, vilka äro jourhavande å stationen, avlösa varandra kl. 9 på morgonen
och 9 på kvällen. Nattinspektionen ombesörjes av personal från centralpolisen.
Distriktskonstaplarna hava till huvudsaklig uppgift att genom regelmässig patrullering mobesörja bevakningen inom staden. Konstapel följer vid patrulleringen särskild bestämd väg,
som benämnes bevakningslinje. Han tjänstgör under åtta timmar i följd av dygnet.
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 i ord och åthävor, 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.

Distriktspolisen
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Distriktspolisen förfogar över nio motorcyklar med sidvagn för patrulleringsändamål. därav
tre i 1:sta, en i vartdera 3zdje, 4:de och 5:te och tre i 6:te vaktdistriktet. Vidare finnas två

piketautomobiler stationerade en i 3zdje och en i 4:de vaktdistriktet samt en piketmotorcykel i 6:te vaktdistriktet.
Första vaktdistriktet
(begränsas

av

Mölndalsån,

Fattighusån,

Stora ocih Ostra Hamnkanalerna, Göta älv
samt Angereds och Partille socknar och
staden Mölndal).

Huvudstation: Östra Hamngatan 28. Expeditzonst1d hela dygnet.
Filialstationer: Olskrokens polisstation, Borgaregatan 16, expeditionstid hela dygnet; Gårda
polisstation. Drakegatan 8, expeditionstid hela
dygnet; Marieholms polisstation vid Gamlestadsbro, expeditionstid kl. 17—1 och Lundens
polisstation i hörnet av Danska Vägen och
lngeborgsgatan, expeditionstid kl. 21—5.

Kommissarie (18)

staden Mölndal till Toltorpsvägen, en linje
dragen från denna väg i nordvästlig riktning
utefter Anggårdens koloniträdgårdars östra
gräns mot berget öster om Annedal, detta
berg, Besvärsgatan, Föreningsgatan, Västergatan, Lilla Bergsgatan samt Sprängkullsgatan till Rosenlundsbron).
Huvudstatwn: Lorensbergsgatan 16. Expeditionstid hela dygnet. Filialstationer, utan
expedition, Landala och Getebergsängs polis' stationer.

Kommissarie (18)
Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.
Norrby, Carl Oscar Albin, f. 68; 01.

'

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.
Halvarsson, E 111 i l Harald, f. 83; 30.
Inspektör (äldre stat)
Wallén, Ernst Elof, f. 88; 21.

Överkonstaplar (12)
Ekdahl, Karl Fredrik, f. 83; 19.
Berg, Astor Henry, f. 92; 28.
Björklund, Anders Oskar, f. 84; 28.
Lind, Carl Einar Cornelius, f. 91; 30.
Dessutom 59 konstaplar (6).

Överkonstaplar (12)
Thunberg, Gustaf Albin, f. 77; 19.
Blomberg, Erik Hjalmar, f. 85, 25.
Österwall, Sven Leonard, f. 91; 27.
Persson, David Albert, f. 86; 29.
Melin, K a r 1 Sefanus, f. 88; 30.
Håkansson, E mil, f. 98; 30.
En vakant.
Dessutom 93 konstaplar (6).
Andra vaktdistriktet
(begränsas av Rosenlundskanalen ,Vallgraven,
Stora Hamnkanalen, Ostra Hamnkanalen
och Göta älv).
Vallgatan 30. Expeditionstid hela dygnet.

Kommissarie (18)
Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.
Danielson, Eskil Per Ludvig, Reservlöjtnant, f. 95; 28

Överkonstaplar (12)

Fjärde vaktdistriktet
(begränsas av R,osenlundskanalen Sprängkullsgatan, Lilla Bergsgatan, Västergatan,
Föreningsgatan, Besvärsgatan, berget öster

om Annedal, en linje dragen från detta berg ,
i sydostlig riktning utefter Anggårdens
koloniträdgårdars östra gräns till Toltorpsvägen, Mölndals stads och Frölunda sockengränser, Slottsskogens västra, nordvästra,
norra och nordöstra gränser, Lilla Vegagatan,

]ungmansgatan,

västra

gränsen

Långgatan, Masthuggstorgets östra gräns,
Ostra Sänkverksgatan, Göta älv från västra

sidan ay varuskjulet nr Vl till Rosenlundskanalen).
Tredje Långgatan 18. Expeditionstid hela
dygnet.

Kommissarie (18)
Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.
Dafhl, Fridolf Julius, IReservlöjtnant,

Brandt, G u s t af Richard, f. 79; 19.
Nyman, B 0 n d e, f. 86; 27.

Persson, August Ivar, f. 86; 27.
Andersson, Carl August, f. 91; 29.
Dessutom 69 konstaplar (6).
Tredje vaktdistriktet
(begränsas av Vallgraven från Rosenlundsbron till Fattighusån, denna å, Mölndalsån,

av

planen kring Oscar Fredriks kyrka, Fjärde

Överkonstaplar (12)
Valqvist, Oscar, f. 76; 14.
Ohlin, Gustaf Alfred, f. 80; 14.
Wendel, Alfred Arvatson, f. 79; 18.
Nilsson, joel Pontus, f. 92; 29.
Andersson, Carl Natanael, f. 89; 31.
Dessutom 74 konstaplar (6).
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Femte vaktdistriktet
(begränsas av Göta älv, Ostra Sänkverksgatan, Masthuggstorgets östra gräns, Fjärde
Långgatan, västra gränsen av planen kring
Oscar Fredriks kyrka, jungmansgatan, Lilla
Vegagatan, Slottsskogens nordöstra, norra,
nordvästra och västra gränser samt Frölunda

Karlson, Karl Artur, f. 85; 23.
Dessutom 45 konstaplar (6).
Sjätte vaktdistriktet
(omfattar staden norr om Göta älv).
Huvudstation vid Lindholmsvägen,

socken).

Carl Johansgatan 23.

Expedi-

tionstid hela dygnet. Filialstation utan expedition, vid Kvillebäcksvägen.

Expeditionstid hela

K

dygnet.

.

.

1

omm1ssar1e ( 8)
Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Kommissarie (18)
Mottagningstid, säkrast kl. 9—10._
Ihre, Carl lvar, f. 85; 19.

Överkonstaplar (12)
Tengstrand, Axel julius, f. 77; 11.
Bergqvist, Fra n s Georg, f. 81; 19.

Ekberg, Axel Alfred, f. 83; 21.

Vakant.
Överkonstaplar (12)
Lindkvist, johan G 0 t t f r i d, f. 84; 20.
Cisselsson, T h u r e, f. 83; 21.
Udd, Karl Arvid, f. 83; 22.
Johansson, C u s tåf Adolf, f. 87; 27.
Dessutom 35 konstaplar (6).

Göteborgs stads polisnämnd
Enligt lagen den 6 juni 1925vom polisväsendet i riket, vilken trädde i kraft den 1 januari
1926, skall riket för polisverksamhetens upprätthållande vara indelat i polisdistrikt. Varje
stad utgör ett särskilt polisdistrikt. Enligt 5 13 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. Polisnämnd — vilken icke äger taga befattning med fråga, som faller under polischefens befälsmyndigbet — tillkommer särskilt att upprätta förslag till löne-, omkostnads- och, i förekommande 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. lnnan
ordinarie befattningshavare tillsättes i polisdistrikt, skall nämnden hava erhållit tillfälle att,
efter det polischefen avgivit yttrande angående de sökande", till länsstyrelsen avgiva sådant
yttrande. Innan instruktion för polispersonalen i distriktet utfärdas, skall länsstyrelsen höra
ej mindre vederbörande polischef och magistrat än även polisnämnd.
Med stöd av dessa lagbestämmelser beslöto stadsfullmäktige den 3 december 1925 att
tillsätta en Göteborgs stads polisnämnd. Enligt det reglemente för nämnden, som stadsfullmäktige den 28 januari 1926 antogo, åligger det nämnden
_ att upprätta förslag till löne-, omkostnads- _och pensionsstat för polisverket i staden samt
t111 erforderliga ändringar i dess pollsorgamsation, skolande nämnden årligen före utgången
av september månad eller den tid drätselkammaren framdeles kan komma att bestämma till
drätselkammaren inkomma med förslag till inkomst- och utgiftsstat för polisverket under

nästföljande kalenderår,
_
att med uppmärksamhet följa förvaltningen och användningen av de till polisverkets
behov anslagna medel, för vilket ändamål nämnden skall äga tillgång till och taga del av.
däröver hos poliskammaren och drätselkammaren förda räkenskaper med t1llhörande allegat,
samt hos nämnda myndigheter göra de framställningar, vartill granskningen av dessa räkenskaper kan giva ane ning; _
_
_
_
_
att då ordinarie befattning v1d polisverket skall t111sättas_av länsstyrelsen, till denna avgiva
sådant yttrande angående de sökande, som i lagen om pollsväsendet 1 riket den 6 juni 1925

% 13 mom. 2 omförmäles;
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att till vederbörande myndigheter avgiva yttranden och göra framställningar1 frågor av
mera allmän betydelse för polisväsendet; samt

att i övrigt ställa s1g till efterrättelse de föreskrifter stadsfullmäktige må meddela inom de
i förenämnda lag för dess verksamhet uppdragna gränser.
Polisnämnden tillsättes av stadsfullmäktige. 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. Polischef eller någon, som under polischef har anställning vid polisväsendet,
må ej vara ledamot eller suppleant. Polisnämnden väljer vid första sammanträdet varje kalen-

' derår mled slutna sedlar inom sig ordförande och vice ordförande. Till biträde åt ordföranden
utser poisnämnden 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 genom-

gås 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 nämndens ledamöter eller till tjänstgöring kallade suppleanter
äro tillstädes. Polismästaren, eller i händelse av hinder för honom den poliskammaren i hans
ställe utsett, äger vid sammanträde vara närvarande och deltaga i överläggningarna men ej
i besluten.
För polisnämndens verksamhet erforderliga medel anslås av stadsfullmäktigea polisverkets stat och utanordnas efter framställning av nämnden och1 enlighet med dess anvisning
för avsedda ändamål av drätselkammaren.
Fö':rfattn1ngar Lag om polisväsendet1 riket den 6juni 1925. Kungl. polisreglemente
för riket den 26 september 1925. Reglemente för Göteborgs stads polisnämnd, antaget av
stadsfullmäktige den 28januari 1926.
Gabrielsson, A s s a r Torvald Natanael,
Ordförande
Direktör, Stadsf., f. 91; 30—33.
jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
Karlsson, A x e l Theodor, Kranförare,
Stadsf:s_ordf., f. 85; 28—33
f. 87; 26—33.
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64; 26—33.
Vice ordförande och sekreterare
Hedvall, Knut lvar, Vagnkarl, f. 88;
Hansson, johannes Sigurd, F. D.,
30—33.

Redaktör, f. 70; 26—33

Ovriga ledamöter
Carlsson, C a r 1 R1 c h a r d, Spårvagnskonduktör, Stadsf., f. 81;
Thore, Alexander (A 1 ex), Navigationsskoleföreståndare, f. 66;
——.33
julllin,johanAlgot, Kamrer, f. 85; 30—33.

Revisorer
Carlsson, G u s t a f, Bokhållare, f. 84; 29—.
Skogåund, A n d e r s johan, järnarbetare,
Suppleanter

Hägg, Richard H1 1 d'1 n g, Tillsyningsman,

' Suppleanter
Söderberg, Edvin johan, Posttjänsteman, f. 81; 30—33.

Boren, A d01 f Fredrik, Banktjänsteman,
f. 98; 31—.

Göteborgs poliskollegium
[ varje landstingsområde samt i stad, som ej deltager i landsting, skall finnas ett poliskollegium för behandling av dit hänskjutna frågor om disciplinär betraffning av vid polisväsendet 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 -
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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.

Samtliga ledamöter och suppleanter utses för en tid av fyra kalenderår i sänder. Nuvarande
ledamöter och suppleanter äro utsedda och valda för perioden 19305—33. Till ordförande 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 ersättning efter enahanda grunder, som äro eller kunna varda bestämda angående sådan ersätt-

ning för kommittéuppdrag, som bestämts i form 'av dagarvode.
Det åligger ordföranden i poliskollegium att bestämma tid och plats för dess sammanträde,
att med underrättelse därom överlämna handlingarna i varje mål, som skall vid sammanträdet handläggas, till vederbörande åklagare, samt att låta till sammanträde kalla den, å
vilken disciplinstraff yrkas. Denne är berättigad att för sin talans utförande anlita biträde,
vartill dock ej må antagas annan än den, som enligt allmän lag är behörig till rättegångshiträde. Over handläggning av mål i poliskollegiet skall föras protokoll, vari jämväl det slutliga
beslutet och skälen därför skola antecknas. Klagan över poliskollegiets beslut må föras hos
Kungl. Maj:t i socialdepartementet inom trettio dagar efter av beslutet erhållen del. Protokollförare vid poliskollegiet förordnas av länsstyrelsen.
Författningar: Lag om polisväsendet1 riket den 6'juni 1925 % 12, 5 15 mom. 1 och % 20
kungl. kungörelse den 26juni 1925 % 1 angående ersättning åt befa'ttningshavare vid polisoch åklagareväsendet för vissa av deras verksamhet föranledda utgifter m. m. Kungl. polisreglemente för riket den 26 september 1925 520. Kungl. kungörelse den 29 augusti 1921 g 4
med v1ssa bestämmelser angående kommittéer.
Ordförande
(utsedd av Kungl. Ma jzt för 1926—33)
Dil'éåå P e r August, v. Hhövd., Rådman,

Wigert-Lundström, Carl H a k 0 11, F. L.,
Redaktör, Stadsf., f. 75; 26—33.

Suppleant

Övriga ledamöter

Blom, G U 5 t a f, Redaktör, Stadsf., f. 75;
26—33 ,
Johansson, H e n r y Bernhard, Avdelningschef, f. 89; 26—33.
Rahmn, Gustaf (G6 s t a) Erik Andreas,
F. l..., Rektor, Stadsf., f. 82; 26—33.

(utsedda av stadsfullmäktige)
Sjödahl, Hakon Lauritz E (1 g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87; 26—33.
Lindblad, A n d e r s Christenson, Redaktör,
Riksdagsman, f. 66; 26—33.

Benktander, Axel Edvin, j. K., Stadsfiskal, f. 87; 26.

(utsedd av Kungl. Maj:t för 1926—33)
Frick, Ern st Otto Manfred, ]. K
Handels- och politiborgmästare, f. 72.

Suppleanter

Åklagare

Göteborgs stads polisskola
Östra Hamngatan 18.
Sedan flera år tillbaka hava vid Göteborgs poliskår antagna extra konstaplar — reservkonstaplar — meddelats teoretisk och praktisk utbildning för polistjänst i särskilda vid polis-'
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verket anordnade utbildningskurser. Undervisningen handhades förutom i gymnastik och

samarithjälp av därtill beordrat polisbefäl. För att kunna förordnas till ordinarie distriktskonstapel fordrades att elev genomgått utbildningskurs med godkända kunskapsbetyg.
Genom 1925 års polislagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 1926, förlorade dessa
utbildningskurser sin förutvarande betydelse. jämlikt bestämmelse i 5 5 2 mom. i kungl.
polisreglementet för riket den 26 september 1925 må nämligen i stad eller i köping, som
bildar eget polisdistrikt, med invånareantal överstigande 2.000 till ordinarie polisman icke
antagas annan än den, som genomgått lägre klassen i en av staten bekostad polisskola; länsstyrelsen obetaget att i särskilt fall annorledes besluta. Denna polisskola, som är förlagd till
Stockholm och dess polisverk, och om vars verksamhet är närmare förordnat i ett den 18
juni 1925 utfärdat reglemente, består jämväl av en högre klass, som jämlikt bestämmelse
i 5 5 3 mom. i förutnämnda polisreglemente måste genomgås för vinnande av ordinarie
anställning vid kriminalpolisavdelning. Sistnämnda polisskoleutbildning är i instruktion för
polispersonalen i Göteborgs stads polisdistrikt av den 14 november 1927 även föreskriven
för vinnande av beställning som biträdande överkonstapel, överkonstapel och kommissarie
vid ordningspolisen. Inträde i skolans högre klass kan sökas endast av den, som innehar
ordinarie polismansbefattning i polisdistrikt eller för landstingsområde.
,
Enär det, sedan statens polisskola i Stockholm inrättats, av skilda orsaker visat sig önskvärt, att Göteborgs polisverk liksom tidigare handhade utbildningen av vid verket antagna
extra konstaplar, har Kungl. Maj:t efter därom gjord framställning den 14 december 1928
fastställt reglemente för Göteborgs stads polisskola.
Vid Göteborgs stads polisskola skall meddelas teoretisk och praktisk utbildning för polistjänst av minst samma omfattning som den, vilken meddelas i statens polisskolas i Stockholm
lägre klass.

Polisskolans angelägenheter skola handhavas av polismästaren som styresman samt undervisningen av en föreståndare, en biträdande föreståndare och ämneslärare. Såsom föreståndare tjänstgör andre polisintendenten eller annan befattningshavare vid Göteborgs stads
polisverk med inför juridisk fakultet avlagd examen, som länsstyrelsen finner därtill böra
förordnas.

Inträde i skolan må sökas av en var, som uppfyller de fordringar, som äro stadgade för att
förordnas till extra poliskonstapel i Göteborgs stads polisdistrikt. .Ansökan om inträde i
skolan skall göras skriftligen hos polismästaren i god tid före den kurs ansökningen avser.
Vid ansökningen böra fogas åldersbetyg samt de betyg och handlingar i övrigt, som äro
ägnade att styrka sökandens kunskaper samt lämplighet för polistjänst, ävensom av legitimerad läkare utfärdat intyg beträffande sökandens hälsotillstånd och kroppskonstitution.
Den, som förordnats till extra poliskonstapel _i Göteborgs stads polisdistrikt, vinner utan
särskild ansökan inträde i polisskolan, därest han av polismästaren beordras att deltaga i
undervisningen.
Skolan, i vilken tillsvidare gives endast en kurs om minst 20 arbetsveckor årligen, tog
sin början den 1 november 1929.
Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni 1925. Kungl. polisreglemente
för riket den 26 september 1925. Kungl. reglemente för Göteborgs stads polisskola den 14
december 1928.
'
'

Föreståndare
Björkman, Klas johan H e r m a n, Andre
polisintendent, f. 88; 29

»

Biträdande föreståndare
Ihre, Ca rl Ivar, Kommissarie, f. 85; 29.
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VI. Ledamöter i riksdagens första och andra kammare
samt elektorer och suppleanter för val till
riksdagens första kammare
Första kammaren
Ledamöterna i riksdagens första kammare äro till antalet 150 och väljas efter proportionell
valmetod dels av landstingens ledamöter och dels av särskilda elektorer för de städer, som

icke deltaga i landsting. Mandattiden är åtta år, räknat från 1 januari året efter valet. Valkrets
utgöres av ett eller flera landstingsområden med tillhörande städer. Dock utgöra Stockholm
och Göteborg var för sig egna valkretsar. lnom varje valkrets väljes efter befolkningssiffran
en riksdagsman för varje fullt tal, motsvarande 1/1so av rikets folkmängd. Denna fördelning
bestämmes av konungen vart tionde år, räknat från år 1921. Före nämnda år hade stadsfullmäktige att utse ledamöter till riksdagens första kammare, men efter 1921 övertogs denna
uppgift av elektorerna (se nedan). Mellan åren 1867—74 representerades staden av en
riksdagsman, efter år 1875 av två, efter 1887 av tre, efter 1905 av fyra samt efter 1918 av
fem ledamöter. Den förste socialdemokraten insattes år 1919. F. n. representeras staden
i riksdagens första kammare av två högermän och tre socialdemokrater.
Val och röstsammanräkning förrättas av magistraten. Valkretsarna indelas enligt vallagen
i åtta grupper. I september varje år förrättas val för nästföljande åttaårsperiod inom en av
dessa grupper i ordning som i vallagen angives. Göteborgs stad tillhör tredje gruppen, som
i september 1926 hade att utse ledamöter för tiden 1927—34. Mandattiderna här nedan
avse endast ledamotskap för Göteborg.
'
'.

Ledamöter

av första kammaren

Hansson,

Gustav W1lhe1m,

Skohand-

2 __

Lindblad, A n d e r s Christenson, Redaktör,
f 66' 19—34
Led av 2 dra kam

0'8—1'1 (.).

'

—'

"

'

Boman, Gustaf, Fabriksidkare, f. 61;
(06—11) 18—34 (11).

N laglie ' 72; k2 14 (s).h 1
D kt"
or org,
s ar
n s e m,1re or,

f 75 29—34011.)
En vakant (s).

Andra kammaren
Den 25 juli 1865 ägde valet till den sista ståndsriksdagen rum. Några egentliga partibildningar hade då ej uppstått, varför striden om mandaten ej var så intensiv som i våra dagar.
De valberättigade hade enligt magistratsprotokollet talrikt infunnit sig. De1 valet deltagande
utgjorde dock endast 19% av de valberättigade.
Efter den nya riksdagsordningens införande skedde det första valet den 28 augusti 1866.

Nu rådde lika rösträtt för män fast med 800-kronorsstrecket. Valen bereddes t.o.m. 1893
närmast av allmänna möten. Såväl enskilda som sammanslutningar inom samhället föreslogo 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 undanträngdes av de stora politiska partibildningarna. Klass- och yrkesintressen gjorde sig emel1) Efterträdde Lithander, Olof Axel Edvard, Direktör, (se nedan).
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lertid ganska tidigt märkbara. Från 1869 uppställde hantverkarna och 1872 arbetareföreningen första gången egna representanter. Ledamöternaav stadsfullmäktige enade sig detta
år om den s. k. börslistan, som segrade både vid detta val och följande, men vid 1878 års
val utslogos två av börslistans män. Med 1880-talets inträde vittna stora valannonser i tidningarna 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 avseende åt dess
förhandlingar och effektivitet åt dess utslag. Såväl icke röstberättigade som kandidater
fingo yttra' sig i diskussionen. Kandidattalet kom efter omröstningen. År 1890 utlyste arbetareföreningen två stora valmöten, där flera politiska program avgåvos.

Nu uppträdde

de politiska huvudorganisationerna, vilka så småningom togo valen om hand. Den offentliga kandidaturen genomfördes nu fullständigt, och kandidaternas åsikter utvecklades både '
muntligt och skriftligt samt återgåvos i pressen. År 1905 uppträdde socialdemokraterna
första gången som eget parti med en specialkandidat. Vid 1908 års val upptogo de liberala två socialdemokratiska namn, och deras lista gick i sin helhet igenom. Det proportionella
valsättet, som tillämpades första gången 1911, genomförde den politiska partiorganisationen
med full stränghet. År 1921 ägde kvinnor första gången rätt att deltaga i riksdagsmannaval.
Den första riksdagsrepresentationen i andra kammaren från Göteborg var år 1867 rent
frihandelsvänlig och av frisinnad läggning samt bestod av fyra ledamöter. F. n. sitta i andra
kammaren tre högermän, en liberal och fem socialdemokrater. Antalet deltagare i valen har
. oerhört ökats; från omkring 500 personer år 1866 till 100.000 år 1928 eller resp. 1.1 och
42.6% av stadens hela befolkning.
[ och för val av ledamöter till andra kammaren utgör Göteborgs stad en valkrets för sig
och är antalet riksdagsmän härstädes fastställt till nio. Staden är uppdelad i 34 valdistrikt,
och valen förrättas inom varje sådant distrikt inför av magistraten utsedda deputerade i av
staden tillhandahållna lokaler, en för varje distrikt. Valmetoden är proportionell. Rösträtt
tillkommer varje i staden mantalsskriven svensk medborgare, som senast föregående är fyllt
23 år, 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 sammanräknande verkställes av konungens befallningshavande.
Ledamöterna i andra kammaren väljas för en tid av fyra år, räknat från 1 januari året
efter valet. Avgår riksdagsman före mandattidens slut, verkställer konungens befallnings-_
havande ofördröjligen ny röstsammanräkning enligt vissa i vallagen bestämda grunder.
Val för tiden 1929—1932 förrättades1 september 1928. Mandattiderna här nedan avse
endast ledamotskap för Göteborg.

Ledamöter av andra kammaren
Wigforss, E r n s t johannes, Lektor, f. 81;
29—32. Led. av 1:sta kam. 20—28 (3).
Lithander, Olof Axel E (1 v a r d, Direktör,

f. 70; (12—26) 29—32. Led. av 1:sta
kam. 27—28 (h).
Hedvall, jakob j u l i u s, Kontorsbiträde,
f. 86; 19—32 (s).
Ström, johan Albin, Byggnadsarbetare,
f. 92; 29—32 (s).

Olsson, Frans Erik Vilhelm, Civilingenjör, Direktör, f. 86; 29—32 (h).
Höglund, Carl Wilhelm Oskar, Stationsförman, f. 68; 21—32 (8).
Pehrsson, P e r, T. D., Prost, f. 67; 21—

32 (h).
Sjöström, Al g 0 t Nathanael, Bageriarbetare, f.79;(21—28) 30—32 (s). 1)
Wijkander, Anders Emil Theodor,
F. K., Assuransdirektör, f. 80; 31—32'(1). 2)'

1) Efterträdde Larsson, Curt Lauritz, Ombudsman, f. 87.
2) Efterträdde Prytz, Björn Gustaf, "Overdirektör, f. 87.
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Elektorer för val till första kammaren
Elektorer för val av Göteborgs stads representanter i riksdagens första kammare (se ovan) väljas för fyra år räknat från den 1 januari året efter det valet ägt rum. Elektorerna äro i Göteborg
till antalet 60 (lika många som stadsfullmäktigeledamöterna) och valen ske efter proportionell
metod samtidigt med val till stadsfullmäktige. Röstberättigad är varje kommunalt röstberättigad fr. o. m. året efter det han fyllt 27 år. För valbarhet till elektor fordras rösträtt
vid valet och att fylla de kompetensvillkor, som äro erforderliga för val till riksdagsman
eller stadsfullmäktig. Vid valet utses även suppleanter för elektorerna. l nedanstående

personförteckningar upptagas även samtliga (utom efter valet avlidna) suppleanter, dock utan
angivande av för vilken eller vilka elektorer de blivit utsedda.
Elektorsval för Göteborg för perioden 1931—1934 förrättades i samband med stads-

fullmäktigevalet den 25 oktober 1930.
Första valkretsen
Domkyrkoförsamlingen med undantag av
1—9 kv. i stadsdelen Vasastaden samt 38—49
kv. i stadsdelen Lorensberg ävensom stadsdelen Pustervik, Kristine, Gamlestads och
Lundby församlingar samt stadsdelen Heden
inom Vasa församling.

Hultin, T 0 r ste n, Ingenjör, f. 85; (h).
Berg, 0 t t o Vendel, Förste reparatör,
88; (s).

johansson, Knut Birger, järnsvarvare,
f. 79; (s).

Rydgeck, P a t ri k Samuel, Overingenjör,

Wennqvist, T h 0 r e Gustaf Brynolf, Post-

Boäthius, P e r Ulrik, Direktör, f. 75.
Arby, A r t h u r, Direktör, f. 74.
Enqvist, Karl E d v i n, Stationsskrivare,
. 86.
Olburs, Vi (1 a r Robert, Skeppsredare, Konsul, f. 78.
Berglund, Anna Si g ri d Axelina, Fru,

direktör, f. 81; (h .
Carlsson, C a r 1 R 1 c h a r d, Spårvagnskonduktör, f. 81; (s)
Janson, R 0 b e r t, Domkyrkokomminister,
Svensson, Selma Nickolina Theresia
(T h e r e s), Fru, f. 78; (s).
Nilsson, B r o r Arthur, järnarbetare, f. 89;
s .
Prytz, Björn Gustaf, Overdirektör,
f. 87; (l)
Bergman, C 1 a e s Anton, Stationskarl,
f. 81; (s).
.
Silfverstolpe, D a v 1 d - 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, f. 69; (h).
Larsson, Curt Lauritz, Ombudsman,
f. 87; (s).
Englund, Ca rl Gustaf Oskar, Gjutare,
f. 00; (s).
Rahmn, Gustaf (G6 sta) Erik _Andreas,
F. L., Rektor, f. 82; (h.)
Westergren, B r 0 r Hugo Vilhelm, Kom-

munalarbetare, f. 94; (s).
Magnusson, Ni ls Albin, Skatteexekutor,
f. 83; (1).
Fredman, A n d e r 3 Gustaf, Poliskonstapel,
f. 90; (s).
Johnsson, ] 0 h n Gunnar, Polerare, f. 93; (s).
Ericsson, Carl E r i c, Sjökapten, f. 82, (h)
Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, f. 90; (s).

Suppleanter
För högern

83

. 83.
TläorsfeliBus, j 0 h a n Alfred, Handelsresan-

e, .

.

Sjöberg, C a rl Wilhelm,
tare, f. 82

Förrådsförval—

För liberalerna
Tengström, C a r 1 G u s t a f Fredrik, Läroverksadjunkt, f. 86.
Westelius, Si g n e, Rektor, f. 80.
Larsson-Ryhagen, A n t o n Fredrik, Civilingenjör, Bankdirektör, f. 73.
Dahålåerg, F r e d ri k August, Styckjunkare,
Thorsson, C a r 1 Ludvig Arnold, Verkmästare, f. 86.
Carlsson, Otto l—l u g 0, Slöjdlärare, f. 88.

Ljunggren, A 1 f r e d S:son, Direktör, f. 66.
För socialdemokraterna
Engström, Si grid Ingeborg, Fru, f. 97.
Berg, K a rl josef Natanael, Kullagerarbe—
tare, f. 99

Elektorer för val till första kammaren
Adaråsson, D a vid Wilhelm, Lokförare,
Eriksson, john, Reparatör, f. 97.
johansson, G u n n a r Edvin, Stationskarl,
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Suppleanter
För högern
Nilsson, Hj al m ar julius, Konsul, f. 85.
' Hetlllgmrg, Arv1 d, j. K, Assuransdirektör,

Johansson, Oskar l'l e r b e r t, Handelsar-

betare, f. 01.
Karlsson, Viktor Ax el Konrad, Maskinarbetare, f. 93.

Andra valkretsen
1—9 kv. i stadsdelen Vasastaden, 38—49"

kv. i stadsdelen Lorensberg och stadsdelen
Pustervik av Domkyrkoförsamlingen, Vasa
församling med undantag av stadsdelen

Heden, Haga församling, Annedals för—
samling med undantag av stadsdelarna Kommendantsängen och Änggården samt Orgryte

Nynian, Geo rg Adrian, j. 0. F. K., Fat—
tigvårdsdirektör, f. 84.
Åkesson, A s t r 1 d Elisabeth, Folkskollärarinna, f. 90.
_
Waller, Per, Skeppsredare, f. 88.
Hultin, S v e n, Professor, f. 89.
Lindberg, Per jakob l—l el m e r, Kontors—
chef, f. 80.
Hultén, Hans, Folkskollärare, f. 73.
Boye)? Adolf Fredrik, Banktjänsteman,
jo?a7nsson, S e t h August, Poliskonstapel,
8
jacobsson, Karl Hj al mar, Ingenjör, f. 72.

församling.
För liberalerna
Thölén, Carl Herman, Prost, f. 71; (h).

Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor, Falck, Klas A n d e r s, Redaktör, f. 80.
Åberg, jea n Konstantin, Prokurist, f. 86.
» f. 85; (s).
,
Edätröm, johan A r t h u r, Överste, f. 70; ' Heyman, Hugo Max, Direktör, f. 81.
Vinge, Karl Axel, ]. K, Advokat, f. 91.
Larsson, H u g 0 Gottfrid Leonard, Kassör, Norén, Göran Karl Olof, Magasinsförman, f. 77.
s.
Wijk, i'l) al m a r, Handlande, f. 77; (l). Brårjglsson, C a rl Hjalmar, Bankkamrer,
Höglund, Hjalmar Hufgo, Föreståndare
f. arbetsförmedlingen,f 89; (s).
För socialdemokraterna
"Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
johansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82.
f. 80; (h).
Peftegson, Axel H11d1 n g, Snörmakare,
Steen, S v e n Oskar, Arkitekt, f. 77; (h).
Svensson, Carl Viktor, Cementarbetare,
Engström, A 1 g 0 t Edvin, Typograf, f. 90.
f. 87; (s.)
Hjertberg, Kathinka Walfrida (Frida), Andreafsson, Algot H e n r y, Lagerarbetare, .
f.d Skolföreståndarinna, f. 6, h
Lundqvist, Ax el Gunnar, Kullagerarbe- Karlsson, Gustav I v a r, Reparatör, f. 91.
Sundberg, A b el Gotthard Leopold, Statare, f. 97; (s.)
tionskarl, f 93.Mellgren, Olof Eri k August, e.o. HovAnderssori, Anders H a r a Id, Lagerarberättsnotarie,f. 61; (l.)
tare, f. 96.
Hellers, G u s t a v A d 0 1 f, HälsovårdsGillberg, Georg Al b e rt, Bagare, f. 96.
tillsyningsman, f. 88; (s).
Wigert-Lundström, Carl H ako 11, F. L, Pettersson-johnson, Karl A 1 b e rt, Verkstadsarbetare, f. 89.
Redaktör, f. 75; (h).
Niflssgtzn,(€arl Olof, Spårvagnskonduktör,
, s
Tredje valkretsen
Carlbring, Carl Gustaf E1 n a r, Disponent, Stadsdelarna Kommendantsängen och Äng)
Bristen, Eskil S:son, Disponent, f. 93;
jungen, E r n s t Birger, Folkskollärare,
; s.
Burman-Andersson,
B e r t h a, Fru,
f. 70; (l).
Frankenberg, john E v e rt Konrad, Bageriarbetare, f. 00; (s).
4

gården inom Annedals församling samt
Oscar Fredriks, Masthuggs och Carl johans
församlingar.

Dahlström, A x e l, Expeditionsföreståndare,
f. 80; (s).
Lundström, Karl) johan V1 1 h el m, Professor, f. 69;
Blom, G u s t af, Redaktör, f. 75; (s).
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Ekman, Carl josef, Direktör, f. 70; (l).
johansson, john
r a h a 111, Målare,

'f. 82; (s)..

Gustafsson, A- n d e r s, Orgelbyggare, f. 75.
Westman, E r h a r d, ]. K., Advokat, f. 90.
mildöä; u n n a r Artur William, Handlande,

Thore, Alexander (Al e x), Navigationsskoleföreståndare, f. 66; (h).
"Olfalötåer, Rut Katarina, Korrespondent,
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Dahlberg, A n d e r 5 Olof, f. d. Detektivf. 87; (s).
överkonstapel, f. 70.
jansson, johan B 1 r g e r, Handlande,
Frédén, johannes R e i n h 0 1 d, Handlande,
Berner, R u t h Linnéa Fredrika, Assistent
. 7.
å .arbetsförmedlingen, f. 95; (s).
Olsson-Wessman, O 1 i via, Fru, f. 73; (l).
Thorslund, Karl johan (] 0 h 11), FolkskolFör liberalerna
lärare, f. 93;
.
Norling, 0 5 c a r, Overmaskinist, f. 65.
Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnsförare, johansson,
S v e 11 Christian, M. D. Overf. 88; (s).
läkare, f. 80.
Mellander, Carl Ein ar Nathanael, e. o.
Benktander, A n d e r 5, f. d. SkatteuppHovrättsnotarie, f. 87; (h)
bördsman, f. 57.
Franklin, A 1 g 0 t Mauritz, Hamnarbetare, LiRdBlölad,
Anna Georgina (G1 n a), Fröken,
f. 78; (s).
Hulthén, T u r e, Folkskollärare, f. 94; (h).
Lafrsson, johan V1 1 h el m, Handlande,
Fagerberg, j 0 h 11 Arthur, Spårvagnskonduktör, f. 98; (s).
[i?-g, Ca rl johan, Kriminalöverkonstapel,
Colrnér, johan Al f r e d, Handlande, f. 72;
. 83.
'
().
Ekberg, 0 v e johan, järnarbetare, f. 96; (s).
* Olson, johanna Maria'(M i a), Sömmerska, .
För socialdemokraterna

f. 81; (h).

Olsson, Olof Einar, Bryggeriarbetare,

f. 99; (s).

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Rörarbetare, f. 00.
Söderberg, Edvin johan, Posttjänsteman,

.81.
Berg, Vi k t o r Emanuel, Tulluppsynings-

Suppleanter

man, .7.

K?rsgell, Karl G 11 s t & f, Möbelsnickare,
7
För högern
' Andreasson, B e rta Debora, Fru, f. 04.
Reuterskiöld, Carl L e n n a r t, Sjökapten, Walldén, j 0 h 11 Gustav, Typograf, f. 96.
Dahå, Svante G 0 t t f r i d, Trafikbiträde,
. 6.
Gustafsson, Gustaf A 1 h e r t, Byggnads- Abrahamsson, johan 0 s ka r Konstantin,
ingenjör, f. 91.
Målare, f. 89.

Hellner, N ils Fredrik, Direktör, t. 71.
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VII. GÖTEBORGS STADSFULLMÄKTIGE
och i samband därmed ' stående institutioner
Mot 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 1619 »om städernes administration och upkomst i rijket»
men nämnes ej i Göteborgs privilegier. l »Götheborgs Stads-Rådhs Resolutionsbok» av 1670
omtalas emellertid »de äldste» såsom en lagstadgad institution. De synas vid denna tid hava

utgjort en uteslutande rådgivande institution utan nämnvärt inflytande. 1695 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 bemälda brist ibland hela menigheten fördela. Från 1700-talets

början ställde de emellertid allt längre gående krav, vilket gav anledning till långvariga stri—
digheter mellan dem och magistraten. Sedan genom en kungl. resolution av den 7 juli 1752
blivit fastslaget, att borgerskapet ej kunde förmenas rätt att med magistraten äga samfälld

och gemensam disposition över stadens enskilda medel, träffades slutligen den 19 oktober
1810 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 1773 omnämnas som redan befintlig den s. k. inkvarteringskommissionen, som ombesörjde den staden åliggande inkvarteringen och förvaltade därför avsedda medel.
' Då Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset inrättades år 1782, ställdes det under en särskild
direktion, och därefter tillkommo: 1785 styrelsen för stadens första vattenledningsinrättning,
1799 en »direktion för stadens fattigförsörjning) och 1811 den s. k. skjuts- och åkeriinrättningen, som bl. _a. handhade underhållet av staden tillhöriga vägar.
Största betydelsen fick den 1819 för förvaltningen av stadens medel, inkomster och utgifter inrättade drätselkommissionen (se under drätselkammaren).

År 1831 förordnades en sundhetsnämnd för att handhava den allmänna hälsovården. Den
upphörde visserligen redan 1836 men efterföljdes av nya nämnder 1847 och 1853. vilka
utövade sin verksamhet under de olika koleraepidemierna på 1850-talet. '
Genom en kungl. resolution av år 1857 gjordes 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 21 mars 1862 stadens invånare tillerkändes rätt att själva
vårda sina gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter, såvitt det icke enligt
gällande författningar tillkommer offentlig ämbetsmyndighet att handhava dem. Angående
kyrkliga angelägenheter och folkskoleväsendet hänvisades till särskilda stadganden. Folk-
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skoleväsendet blev dock genom lag av den 25 juni 1909 och kungl. brev av den 21 oktober
1910 en kommunal angelägenhet.
.
,
Författningar, som gälla kommunalstyrelsen i allmänhet. Kungl. förordningen om
kommunalstyrelse1 stad den 21 mars 1862, med däri sedermera vidtagna ändringar och tilllägg. De mest genomgripande ändringarna skedde genom lagen den 26 maj 1909 och lagen *
den 23 december 1918. Genom den förstnämnda infördes den proportionella valmetoden, '
varjämte kvinna blev valbar till stadsfullmäktig. Den senare avskaffade den graderade röst-

skalan och stadgade med vissa undantag på grund av straffpåföljd m. m. lika rösträtt för varje
inom kommunen mantalsskriven person.

Valordning för Göteborgs stad, gällande vid val

av stadsfullmäktige, fastställdes av magistraten den 30 oktober 1914. På grund av i lagen
den 9 juni 1922 meddelade föreskrifter gäller den endast i tillämpliga" delar.

- . Stadsfullmäktige
Det första stadsfullmäktigevalet enligt 1862 års förordning ägde rum inför magistraten

den 16 december 1862. Antalet fullmäktige bestämdes till 50 och någon valkretsindelning
förekom ej. Valet föregicks av överläggningar å allmänt möte (se kap. Vl Riksdagens andra
kammare), varvid även provval förrättades. Den nya kommunala"representationen sammanträdde första gången den 5januari 1861.
Antalet stadsfullmäktige ökades genom Majornas införlivning år 1868 till 57, år 1893

till 59 ochar 1895 till det nuvarande eller 60. Under de fem första decennierna av stadsfullmäktiges verksamhetirekryterades ledamöterna nästan uteslutande från de mera besuttna
klasserna och valen, som ända till tiden för de politiska partibildningarna år 1892, varit i
stort sett opolitiska, dirigerades under en följd av år av merkantila föreningen, bestående
av spetsarna inom den merkantila världen och ämbetsmannavärlden. År 1893 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 1896.
Så småningom gingo valen alltmera i partipolitikens tecken och fr. o. m. är 1908 var stadsfullmäktigevalens politiska organisation genomförd. Vid stadsfullmäktigevalet år 1910
tillämpades för första gången det proportionella valsättet, med vars införande valkretsarnas
allmänna möten upphörde, enär vallistorna uppgjordes och framfördes uteslutande av de politiska partiorganisationerna. Vid valet 1898 insattes i stadsfullmäktige den förste målsman—
nen för de organiserade nykterhetsvännerna. De första kvinnliga ledamöterna invaldes 1910.
År 1906 inträdde den förste socialdemokraten och år 1923 de första kommunisterna.

. Nu finnas i stadsfullmäktige 20 högermän, 8 liberaler och 32 socialdemokrater. De röstande
uppgingo år 1862 endast till omkring 450 och år 1930 till c:a 90.000 eller resp. 1,1 och
38,0% av stadens hela befolkning.
Stadsfullmäktige väljas för fyra år, räknat från den 1 januari året efter val. Valen ske,
som nämnt, fr. o. m. 1910 efter proportionell metod och fr; o. m. 1919 efter ograderad röstskala. Fr. o. m. 1922 väljes vart fjärde är varje gång hela antalet fullmäktige. För dessa val
är enligt stadsfullmäktiges beslut den 31 januari 1924 staden indelad i tre valkretsar, som

vardera välja 20 stadsfullmäktige.
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 förhinder föranleder böter.

Stadsfullmäktige
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Bland den mångfald ärenden, som avgöras av stadsfullmäktige, märkas bl. a. beviljandet

efter granskning av magistratens förslag till utgifts- och inkomststat av medel till stadsutgifternas bestridande och i samband därmed förordnandet om "uttaxering, val av ledamöter
i stadsfullmäktige underlydande styrelser och nämnder samt granskning genom årligen utsedda revisorer av nyssnämnda styrelsers räkenskaper och förvaltning. Vid dessa val tillämpas i vissa fall proportionell metod.
En var ledamot äger att framställa förslag och deltaga i överläggningar och beslut.
'Handels- och politiborgmästaren '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, nämnden eller beredningen, så ock revisor vid granskning av den av honom
avgivna revisionsberättelsen.

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.

Beslut. som röra förfogande över fastighet erhållen genom gåva eller testamente och upptagande av lån över visst belopp, måste underställas Kungl. Maj:ts prövning. Fastställelse
av konungens befallningshavande erfordras för beslut om stadgar angående sedlighet, hälsovård, ordning och säkerhet, om hushållningsplaner för stadens donationsjord och om utgifter, som erfordra uttaxering under längre tid än fem år.
Två tredjedels majoritet erfordras för avgörande av ärenden angående avhändande av
fast egendom, anslag till nya ändamål och i yiss mån även, då till annat ändamål anslag
ej utgår under löpande år, anslag som erfordra upplåning, upptagande eller förnyande av
lån och ingående av borgen samt efterskänkande av stadsutskylder.
.
Envar medlem av stadskommunen äger rätt att hos konungens befallningshavande överklaga stadsfullmäktigebeslut och att hos Kungl. Maj:t söka ändring1 konungens befallningshavandes utslag.
_
Sedan magistraten resolverat om besluts verkställighet, tillkommer denna de för sådant

ändamål inrättade nämnderna och styrelserna.
Ärenden, som't'skola avgöras av stadsfullmäktige, överlämnas för utredning antingen till
de olika förvaltningsorganen eller till särskilda permanenta eller tillfälliga utskott. Varje
år utses kansliutskott, valkommitté, badgetsbercdning och pilsnerdricksbcredning. Innan ärende,

som beretts annorledes än av drätselkammaren eller budgetsberedningen, företages
till avgörande av stadsfullmäktige, skall tillfälle lämnas kammaren eller budgetsberedningen att avgiva yttrande däröver. .
Författningar m. m. Lag den 6juni 1930 om kommunalstyrelse1 stad. Kommunal vallag
av den 6jun1 1930. Lag den 6juni 1930 om proportionellt valsätt vid val'mom landsting,
å kommunalstämma m.m. Arbetsordning för stadsfullmäktige antagen den 13 novem-

ber 1930.
Stadsfullmäktige valda för tiden t. o. m. är 1934
Ordförande
jacobsson, M al te Ferdinand, Professor
(se nedan 2:a valkr..)

Förste vice ordförande
Silfverstolpe, D a vi d- 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör (se nedan l:a valkr.).

Andre vice ordförande
Dahlström, A x e 1, Expeditionsföreståndare
(se nedan 3:e valkr.).

54

'

Stadsfullmäktige

Ledamöter
(efter valkrets och ordningsföljd vid valet)
Första valkretsen
(val verkställt den 25 oktober 1930)

Domkyrkoförsamlingen med undantag av
1—9 kv. i stadsdelen Vasastaden samt 38—
49 kv. i stadsdelen Lorensberg ävensom stadsdelen Pustervik, Kristine, Gamlestads och
. Lundby församlingar samt stadsdelen Heden

inom Vasa och johannebergs församlingar.
jolfmnåsolrgsKnut Birger, järnsvarvare,
7
Silfverstolpe, D a v i d 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, f. 69;15 (h) Förste v.
ordf. (se ovan).'
Carlsson, Carl Richard, Spårvagns-

Annedals församling med undantag av stadsdelen Kommendantsängen och Änggården
samt Örgryte församling.
' Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,

f. 80; 19 (h).
jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, Professor,
f. 85; 19 (s) Ordf. (se ovan).
Stam, Sven Oskar, Arkitekt, f. 77; 21 '
Larsson, Hugo Gottfrid Leonard, Kassör, f. 74; 17 (s).
Gabrielsson, A 5 s a r Torvald Natanael,

Direktör,f. 91, 31 (1).
Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, f. 89; 21 (s).
'
Hjertberg, Kathinka Walfrida (F ri (1 a), f. d.
Skolföreståndarinna, f. 66; 11—14, 19 (h).

Svensson, Carl V i k t o r, Cementarbetare,

konduktör, f. 81; 19 (s).

Svensson, Selma Nickolina Theresia (T h eres), Fru, f 78; 27 (s).
Rahmn, Gustaf (G6 s t a) Erik Andreas,

F. L., Rektor, f. 82; 24 (h.)
Niylåsrzs, B r o r 'Arthur, järnarbetare, f. 89;

f. 87; 27 (s).
Wigert-Lundström, Carl H a k 0 11, F. L.,

Redaktör, f. 75, 19—20; 25 (h).
Lundqvist, A x el Gunnar, Kullagerarbetare, f. 97; 31 (s).

Carlbring, Carl Gustaf Ei nar, DispoNrår7d,(lKarl j 0 h a n Ludvig, Rektor, f. 83;

Bergman, Cl a e 5 Anton, Stationskarl,
f. 81; 30 s .
Larsson, C u r st Lauritz, Ombudsman, f. 87;

23—28, 31
Ericsson, Carl E ri c, Sjökapten, f. 82;

nent, f. 80; 19 (h).
Lindström, N a n n y Angelika, Bankkassörska, f. 80; 31 (l).
Hellers, G u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, f. 88; 31 (s).
Boysen, Eskil S:son, Disponent, f. 93;-

27 (h).
Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,

27 (h).
Englund, C a rl Gustaf Oskar,

Gjutare,

f. 00; 31 (s).
Hultin, T 0 r s t e n, Ingenjör, f. 85; 31 (h).
Westergren, B ro r Hugo Vilhelm, Kom—
munalarbetare, f. 94; 31 (s).

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, Poliskonstapel,
f. 90; 31 (s).
"Petersson, K 11 ut Zakarias, F. D., Redak-

tör, f. 92; 27 (l).
jolåäisägn, jo h 11 Gunnar, Polerare, f; 93;

f. 96; 31 (s).
Nilsson, Hj alm a r julius, Konsul, f. 85;
31 (h)
lungen,' E r n s t

Birger, Folkskollärare,

f. 90; 31 (s).
Ohlon, Sven johan Emanuel, F. D.,
Lektor, f. 88; 31 (l.)
Frankenberg, john Evesrt Konrad, Bageriarbetare, f.
'31
Hellb
berg, Arvid, 'j. K.,Assuransdirektör,

f. 90; 31 (h).

s
Rydbeck, P a t r i k Samuel, Overingenjör,

f. 83; (h).
Magmisson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, f. 90; 31 (s).
Berg, 0 t t o Vendel, Förste reparatör,

f. 88; 31 (5).l
Boöthius, P e r Ulrik, Direktör, f. 75, 31 (h).

Andra valkretsen
(val verkställt den 25 oktober 1930)
1—9 kv. i stadsdelen Vasastaden; 38—49
kv. i stadsdelen Lorensberg och stadsdelen
Pustervik av Domkyrkoförsamlingen, Vasa
och johannebergs församlingar med undan-

tag av stadsdelen Heden, Haga församling,

Tredje valkretsen
_
(val verkställt den 25 oktober 1930)
Stadsdelarna Kommendantsängen och Änggården inom Annedals församling samt Oscar
Fredriks, Masthuggs och Carl johans församlingar.
Dahlström, A x e l, Expeditionsförestån- *
dare, f. 80; 15 (s) Andre v. ordf. (se ovan).
jansson, johan B i r g e r, Handlande, f. 71;
07 (h).
"Blom, G u s t a f, Redaktör. f. 75; 1 1 (s).
Heåérö E r 11 st August, Direktör, f. 78;

' Stadsfullmäktige
johansson,

john

A 1) r a h a m,

Målare,

f. 82; 19 s).

— .

—
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Englund, Carl Gustaf Oskar, Gjutare, '

f. 00; 31 (5).

Mellander, Carl Einar Nathanael, e. o.
Hovrättsnotarie, f. 87; 27 (h.)
Sjödahl, Hakon Lauritz E (1 g a r, Lektor,
f. 87; 21 (s).

Berner, R 11 t h Linnéa Fredrika, Assistent
å arbetsförmedlingen, f. 95;

Hulthén,T u r e, Folkskollärare, f. 94,27 (h).
Thorslund, Karl johan (jo h 11), Folkskollärare, f. 93; 31 (s).
Leandersson, john Iwar, Kamrersassistent, f. 90; 27 (l).
Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnskonduktör, f. 88; 31 (s).
Olson, Johanna Maria (M i a), Sömmerska,

f. 81; 29 (h).
Frfanklimls
A 1 g 0 t Mauritz, Hamnarbetare,

78 31

Ericsson, Carl E ri c, Sjökapten, f. 82; 27 (h).
Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Rörarbetare, f. 00; 31 (s).
Fagerberg, jo h 11 Artur, Spårvagnskon-

duktör,f.;98 31 (s).
Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,

f. 80; 19 (h).
Frankenberg, john E v e rt Konrad, Bageriarbetare, f. 00; 31 (s).

Franklin, Al g 0 t Mauritz, Hamnarbetare,
f. 78; 31 (s). 4
Fredman, Anders Gustaf, Poliskonstapel, f. 90; 31 (s).
Gab
brielsson, Assar Torvald Natanael,
Direktör, f. 91; 31 (l).
Hedén, Ernst August, Direktör, f. 78;

27 ()-

Reuterskiöld, Carl L e n n a r t, Sjökapten,

Hellberg, A r vid, j.K., Assuransdirektör,
f. 82; 31 (h).
f. 90; 31 (h.
Fagerberg, joh n Artur, Spårvagnskon- Hellers, G 11 s t a v A d 0 1 f, Hälsovårds' duktör, f. 98; 31 (s).
'
tillsyningsman, f. 88; 3 1
Ekberg, Ove johan, järnarbetare, f. 96; "Hellner, Nils Fredrik, Direktör, f. 71;
31 s).
31 (h).
Andei'son, Hj al m ar David, M. L., Hjertberg, Kathinka Walfrida (F r i d a), f. d.
Dispensärläkare, f. 86; 31 (1).
Skolföreståndarinna, f. 66; 11—14, 19 (h).
Hellner, Nils Fredrik, Direktör, f. 71; Hulthén, T 11 r e, Folkskollärare, f. 94; 27 (h).
31 (h)
Hultin, T 0 r s t e n, Ingenjör, f. 85; 31 (h).
Ericson, S ve n Hjalmar Emanuel, Rör- Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.
arbetare, f. 00; 31 (s).
- arbetsförmedlingen, f. 89; 21 (s).
Jacobsson, M al t e Ferdinand, Professor,
Sekreterare
f. 85; 19 (s) Ordf.
(Mottagningstid kl. 11—13).
jansson, johan B i r g e r, Handlande, f. 71;
johnsson, john Olof, j. K., f. 86; 26.
07 (h).
Johansson, john A b r a h a m, Målare,

Alfabetisk förteckning över stads-

f. 82; 19 (s).

'

johansson, Kn'u t. Birger, järnsvarvare,

fullmäktige
Anderson, Hj alm ar David, M. L.,
Dispensärläkare, f. 86; 31 (l).
Berg, Otto Vendel, Förste reparatör,
f. 88; 31 (s).
Bergman, Clae s Anton, Stationskarl,

f. 81; 30 (s).
Berner, R u t h Linnéa Fredrika, Assistent
å arbetsförmedlingen, f. 95; 27 (s.
Blom, Gustaf, Redaktör, f. 75; 11 (s.)
Boöthius,Per Ulrik, Direktör, f. 75; 31 (h).
Boysen, Eskil S:son, Disponent, f. 93;

27 (h).
Carlbring, Carl Gustaf Einar, Dispo-

nent, f. 80; 19 (h).
Carlsson, C a r 1 R1 c h a r d, Spårvagnskonduktör; f. 81; 119 (s).

Dahlström, Axe 1, Expeditionsföreståndare, f. 80; 15 (s) Andre v. ordf.
Ek3l1er('g), O ve johan, järnarbetare, f. 96;

s

f. 79; 15 (s).
johnsson, jo h n Gunnar, Polerare', f. 93;
S

lungen, E r n s t

Birger,

Folkskollärare, .

f. 90; 31 (s).
Larsson, H u g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,
f. 74; 17 (s).
Larssoh, C u r t Lauritz, Ombudsman, f. 87;

23—28, 31 (s)
Leandersson, john lw a r, Kamrersassistent, f. 90; 27 (l).
Lindström, N a n n y Angelika, Bankkassörska, f. 80; 31 (l).
Lundqvist, Ax el Gunnar, Kullagerarbetare, f. 97; 31 (s).

Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, f. 90; 31 (s).
Mellander, Carl Ei n ar Nathanael, e. o.
Hovrättsnotarie, f. 87; 27 (h).
Nilssrzn, B r o r Arthur, järnarbetare, f. 89;

s.
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'Niåsson, Hj al m a r julius, Konsul, f. 85;
1
.
Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,

:31 (S)
Närå, 1Karl j 0 h a n Ludvig, Rektor, f. 83;

Rydbeck, P a t ri k Samuel, Overingenjör,
f. 83; 31 (h).
Silfverstolpe, D a vi d -. 0 t to Mauritz,
Maskindirektör, f. 69; 15 (h) Förste 1). ordf.
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,

f. 87; 21 (s).
Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D.
Lektor, f. 88; 31 (l.)
Olson, johanna Maria (Mia), Sömmerska,
f. 81; 29 (h).
Petersson, K 11 u t Zakarias, F. D., Redaktör, f. 92; 27 (l).
Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnskonduktör, f. 88; 31 (s).
Rahmn, Gustaf (G6 s t a) Erik Andreas,
F. L., Rektor, f. 82; 24 (h).
Reuterskiöld, Carl L e n n a r t, Sjökapten,

f. 82; 31 (h).

Steen, S v e 11 Oskar, Arkitekt, f. 77; 21 (h).

Svensson, Selma Nickolina Theresiå (Theres), Fru, f. 78; 27 (s).
Svensson, Carl V1 k t o r, Cementarbetare,

f. 87; 27 (s)
Thorslund, Karl johan (] 0 h n), Folkskollärare, f. 93; 31 (s).
Westergren, B r o r Hugo Vilhelm, Kommunalarbetare, f. 94; 31 (s).
Wigert-Lundström, Carl H a k 0 11, F. L.,

Redaktör, f. 75; 19—20, 25 (h).
.

Stadsfullmäktiges kansli

(

Börsbyggnaden, Östra Hamngatan 21. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.

Chef för kansliet är stadsfullmäktiges sekreterare, vilkentillsättes av stadsfullmäktige i
den ordning de själva närmare bestämma. Det åligger sekreteraren att föra protokoll vid
stadsfullmäktiges sammanträden och i samband därmed tillse, att alla yttranden upptecknas
av stenograferna och sedan genom kansliets försorg tillställas vederbörande talare för gransk-

ning. Protokollet hålles på kansliet tillgängligt för allmänheten, och envar äger att därav
taga avskrift och få denna bestyrkt. av sekreteraren. Till dennes göromål hör i övrigt att
uppsätta och expediera beslut, ombesörja brevväxlingen ävensom förandet av diarium, registratur, donationsförteckning och andra erforderliga anteckningar, vårda arkivet och biträda
ordföranden vid utarbetandet av föredragningslistan. Med biträde av kansliets övriga personal ombesörjer sekreteraren tryckning av protokoll, yttranden och handlingar. Dessutom
skall han även vara sekreterare hos kansliutskottet, valkommittén och budgetsberedningen
samt, i den mån göromålen tillåta, hos stadsfullmäktiges övriga beredningar.
Biträden på kansliet samt stadsfullmäktiges vaktmästare antagas av stadsfullmäktiges ordförande under de villkor, som fullmäktige bestämma.

Arbetsordning för stadsfullmäktige den 13 november 1930.
Stadsfullmc'iktiges0 sekreterare (0)
Förste vaktmästare (6)
(14 7001")
johnsson, john Olof, j. K. f. 86; 26 (se
ovan)

Kanslibiträde (6)

Henning, A x el, f. 89; 16.
"Dessutom

är

anställt ett extra bakt-

masm'ebmade'

Petterson, A n n a Sofia, f. 79; 02.

» Kansliutskottet _
Kansliutskottet, bestående av stadsfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice
ordförande jämte fyra andra av fullmäktiges ledamöter, utses vid första sammanträdet varje år.
Då ordföranden sådant påkallar, skall utskottet biträda honom vid handläggning avfrågor,
som röra stadsfullmäktiges kansli och dess personal, remisser för utredningar och andra
' ordförandeärenden. Utskottet avgiver yttrande i ärenden, som remitterats till detsamma av
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stadsfullmäktige, och övervakar fullgörandet av de remisser och uppdrag, som lämnas åt
särskilda styrelser *och beredningar. Det åligger även utskottet att i ärenden angående stadens
representation och offentliga festivitetsanordningar avge yttrande och vidtaga de anordningar,
som stadsfullmäktige särskilt bestämma.

Ordförande

Ovriga ledamöter

jacobsson, M alt e Ferdinand, Professor,

Dahlström, AXel, Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. ordf., f. 80; 27—.
jarlisson, johan B i r g e r, Handlande, f. 71;

Stadsf:s ordf., f. 85; led. 27—, Ordf. 27—_.

_

Vice ordförande
Silfverstolpe, D a v 1 d - 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. Ordf.,
f. 69; led. 24—, v. ordf. 24—.

Blom, G u st af, Redaktör, f. 75; 20—.
Höglund, Hjalmar H 11 g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, f. 89; 31—.
Ntålid, Karl jo h a n Ludvig, Rektor, f. 83;

Stadsfullmäktiges valkommitté
Enligt arbetsordningens föreskrift utse stadsfullmäktige varjear vid sitt första sammanträde
en valkommitté, bestående av nio ledamöter med fyra 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.
Svensson, Selma Nickolina Theresia (T h eOrdförande
res), Fru, f. 78; 30—.
Rahmn, Gustaf (Gösta) Erik Andreas, * Leandersson, john lw a r, KamrersassisF. L., Rektor, f. 82; led. 25—, Ordf. 30—.
tent, f. 90; 31—.
Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Vice ordförande
Redaktör, f. 90; 31—'—.
Carlsson, C a r 1 R i c h a r d, Spårvagns- Frfanåcåin,3 IÄ—1 g 0 t Mauritz, Hamnarbetare,
konduktör, f. 81; led. 30—, v. Ordf. 30—.

Suppleanter
Övriga ledamöter
Mellander, Carl Ein ar Nathanael, e. o.
Hovrättsnotarie,f. 87; 28—
Hulthén, Tu re, Folkskollärare, f. 94;
30—.
Blgön, G u s t a f, Redaktör, f. 75; 15—19,

Ericsson,Car1F ric, Sjökapten, f. 82; 30—.
Ohlon, Sven johan Emanuel, F. D.,
Lektor, f. 88; 31—.

Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Rör- '
arbetare,f. 00; 31
N1flss;6n, 3(l:arl O 1 0 f, Spårvagnskonduktör,

Budgetsberedningen
Budgetsberedningen väljes, såvida icke proportionellt valsätt påyrkas, vid årets andra
sammanträde. Den består av tio ledamöter och fyra suppleanter, vilka ej behöva tillhöra
fullmäktige.
Handels- och politiborgmästaren äger, även då han ej är ledamot av beredningen, att vara
närvarande vid dess sammanträden. Han deltager likväl då ej i besluten, men äger rätt att
få sin från besluten avvikande mening antecknad till protokollet.
Beredningen granskar och avgiver utlåtande till magistraten över de årligen inlämnade
förslagen till stadens utgifts- och inkomststat från under stadsfullmäktige lydande verk och
styrelser, vilka förslag skola vara till drätselkammaren inlämnade före den 16 oktober, liksom även yttranden och förslag i anslagsfrågor, som remitterats till beredningen. '
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Sammanslutningar bland stadsfullmäktige

Ordförande

Nord, Karl ] 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,

jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f. 85; led. 27——, Ordf. 27—.

'

Petersson, K n 11 t Zackarias, F. D., Redak-

f. 83; 29—.

.

tör, Stadsf., f. 92; 30—.

Vice ordförande

S v e 11 Oskar, Arkitekt,

Stadsf.,

Silfverstolpe, D & vi d - Ott o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,
f. 69; led. 20—, v. Ordf. 27—.

Ovriga ledamöter
Dahlström, A x e l, Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. ordf., f. 80; 17—.
Larsson, H u g 0 Gottfrid Leonard, Kassör-,
' Stadsf., f. 74, 20—.
Forselius, Carl Olof, M. L. Prosektor,

Stadsf.., f. 80; 20—.

Höglurid, Hjalmar l'l u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, f. 89; 31—.

Suppleanter
Boysen, E s ki 1 S:son, Disponent, Stadsf.,

f. 93, 27— (suppl. f. h.).
Gabrielsson, A 5 s a r Torvald Natanael,
Direktör, Stadsf., f. 91; 31— (suppl. f. l.).
Blom, G u s t af, Redaktör, Stadsf., f. 75;

31— (sup/ol fs

Sjödahl, Hakon Lauritz E d ga r, Lektor, '
Stadsf., f. 87; 23—.

Franklin, A 1 g 0 t Mauritz, Hamnarbetare,
Stadsf., f. 78; 31— (suppl. f. s.)

Sammanslutningar bland stadsfullmäktige
Stadsfullmäktiges diskussionsklubb
Diskussionsklubben, som icke är en officiell institution, bildades år 1919. 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

tillgagn och ledning för de stadsfullmäktigeledamöter, som icke äro ledamöter avstyrelser
eller nämnder.

Styrelse
Sjödahl, Håkon Lauritz Edgar, Lektor,
7; r .
Silfverstolpe, D a v i-d - 0 t t o .Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,
f. 69; 1). Ordf.

Nord, Karl jo h a n Ludvig, Rektor, f. 83;
eftrCarlbring, Carl Gustaf E1 n a r, Disponent,
f. 80; Kassaf
'

Politiska grupper inom stadsfullmäktige”
Högergruppen
Antal ledamöter 20.

Styrelse
Silfverstolpe, D a v 1 d - 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,
f. 69; Ordf.
jansson, johan B1 r g e r, Handlande, f. 71,

of f

Hedén, Ernst August, Direktör, f. 78;
v. Ordf.
Leandersson, john Iw a r, Kamrersassistent, f. 90; Sekro. kassaf.
Socialdemokrater
' Antal ledamöter 32.

Styrelse

Rahmn, Gustaf (Gösta) Erik Andreas,
F. L., Rektor,f. 82; Sekr.
Ericsson, Carl Eric, Sjökapten, f. 82;
Klubbm.
Forselius, Carl Olof, M.L., Prosektor,f.80.

Dahlström, Axel, Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. Ordf., f. 80; Ordf.
jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
Stadsf:'s ordf., f. 85; v. Ordf.
Sjgdsahl,”
Hakon Lauritz E (1 g a r, Lektor,

Liberaler
Antal ledamöter 8.

Höglund, el—ljalmar H u g 0, Föreståndare f.

Styrelse
Nord, Karl j 0 h a n Ludvig, Rektor, f. 83;
Ordf.

arbetsförmedlingen, f. 89; 1). Sek.r
Larsson, C u r t Laurits, Ombudsman, f. 87;
Kassaf.
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* VIII. STADENS STYRELSER
1. Drätsel,- byggnads- och brandväsende m. m.
DrätSelka'mmaren
Norra Hamngatan 14 (f. d. Cörlanderska huset). Expeditionstider, se nedan.

Borgerskapets äldste ingingo år 1818 till magistraten med en skrivelse, däri de — med
_ erinran att i Stockholm och Gävle inrättats särskilda drätselkommissioner —- fram'höllo 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, uppgjordes nytt förslag av magistraten. Båda förslagen insändes till Kungl. Maj:t, som i utfärdat
reglemente av den 21 maj 1819 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 politiborgmästaren 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».
Kommissionen skulle sammanträda varje tisdag eller, om helgdag då infölle, dagen där-

efter. Genom kungl. förordningen om kommunalstyrelse i stad av den 21 mars 1862 upphävdes magistratens rättighet att tillsätta halva antalet ledamöter1kommissionen, som från
och med år 1864 erhöll benämningen drätselkammare.
—
Enligt för drätselkammaren den 11 december 1863 fastställt reglemente skulle kammaren
bestå av sex ledamöter jämte suppleanter utsedda avjstadsfullmäktige, de förra för tre år
varje gång men de senare för endast ett år. De kammaren enligt reglementet ålagda uppgifterna voro mycket vittomfattande. Kammaren skullesålunda bl. a.,där ej viss förvaltning
uppdragits åt särskild styrelse, förvalta stadens fasta och lösa egendom, rörligt kapital och
inkomstgivande rättigheter jämväl i vad som avsåg stadens hamnävensom medel, som staten
beviljat staden samt medel, som influtit genom skatter. Kammaren skulle vidare pröva" inkomna 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 1896 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. Jämlikt av stadsfullmäktige den 4 juni 1914 antaget och av konungens befallningshavande den 7 oktober samma år fastställt reglemente, som ännu är gällande, består
drätselkammaren av fjorton ledamöter och sex suppleanter, vilka tjänstgöra på två avdelningar
sålunda, att varje avdelning består av sju ledamöter och tre suppleanter. Ledamöter och
suppleanter väljas av stadsfullmäktige särskilt till varje avdelning, ledamöterna för tre och
suppleanterna för ett år. Såväl samfällda drätselkammaren som de båda avdelningarna välja
.
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inom sig å första sammanträdet varje är ordförande och vice ordförande. Enligt mellan av;

delningarna träffad överenskommelse utses "såsom ordförande i samfällda drätselkammaren
växelvis ordförandena i första (Och andra avdelningarna med ombyte varje år. Denna nya

arbetsordning för drätselkammaren har tillämpats från ingången av år 1915.
Ehuru den kommunala förvaltningen i Göteborg i stort sett kan karakteriseras såsom i hög
grad decentraliserad, utgör drätselkammaren i viss mån en centralpunkt inom förvaltnings-

- organisationen. Å dess stat äro uppförda anslag till vitt skilda ändamål, såsom framgårav
nedanstående utdrag ur drätselkammarens stat för år 1931:
A.

Skulder, som förfalla till betalning.

1. Kapitalavbetalningar å stadens amorteringslån ....................
2.

Räntor å amorteringslånen ......................................

3. Kostnader för amorteringslånen ..................................
4.
5.

Räntor å i stadskassan innestående donationsmedel . . . . . . . . ..........
Kapitalavbetalningar å tillfälliga lån ..............................

6. Räntoråtillfälli'galån.................................... .......
B.

Kronor
3.709065:
5.992.735:
25.000:
6.583:
l.l78.321:
* 380.000:

14
72
00
23
04
00

Utgifter för gemensamma behov.

624.513: 78
Magistrat och rådhusrätt ........................................
Kronouppbörds- och exekutionsverken ............................
101250]: 52
Polisverket .................................................... 3.526.246: 63
Byggnadsnämnden ..............................................
416.458: 00
Stadsfullmäktige ................................................
l4l .994: 00
2862] 6: 36
Drätselkammarens första avdelning ..............................
Drätselkammarens andra avdelning ..............................
407.183: 00
Auktionsverket ................................................
78.002; 00
Eldsläckningsverket ............................................
988.800: 60
Avlöningsnämnden .......' .....................................
20.074: 00
Lönenämnden ................................................
15.924: 00
Stadens revision ..............................................
9.995: 00
Stadens bidrag-till änke- och pupillkassan ........................
22.544: 00
Skatt för hundar . ." .................................' ........... .
300: 00 '
Stadens inom stadsområdet belägna fastigheter ...................... 6.903.246: 00
Stadens utom stadsområdet belägna fastigheter ....................
5 I 6.6] l : 00
Hövågen ......................................................
8.668: 00
Anslag tilljärnvägs- och andra trafikändamål ......................
l.700.000: 00
Anslag till bostadsändamål ................................. _ .....
l.325.000; oo
Renhållning och belysning av gator och allmänna platser ............ - I 024.000: 00
Gatuskyltar och adressnummer ..............................'. . . .
6.000: 00
Avgift för vattenförbrukning för allmänna ändamål ........' ........
90.000: 00
Den allmänna pensionsförsäkringen ..............................
600.875: 00
Sävedals härad ................................................
200: 00
Kungl. tullverket . . .. ..........................................
73.000: 00
Transitomagasin ................................................
9.031: 00
lnkvarteringen ................................................
1900: 00
Fångarnas underhåll ............................................
1.600: 00
Bidrag till prästerskapets avlöning ................................
600: 00
Taxeringsnämnderna . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................
21.800: 00
31. Svenska stadsförbundet ................................. ' .......
14.490: 00
98.125: 00
32. Allmänna läroverken. ..........................................
33. Navigationsskolan med däri inrymd lokal för nautisk-meteorologiska
byrån ......................................................
3.400: 00
48.995: 32
34._ Dövstummeundervisningen .......................................
35. (Skol- och Vårdhemmet Stretered .. .' ......... ......... 1 ...........
44.907: 56
__,36?" Enskilda läroanstalter ...........................................
201 .707: 00
5,37; Anslag till undervisning, folkupplysning och musik ................
314.246: 00
l.
2.
3.
_ 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
i 17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24;
25.
26.
27.
28.
29.
30.

' Samfällda drätselkammaren

.

6] .

38. Anslag till sociala och välgörenhetsinrättningar ....................
39.

Friluftsbaden ..................................................

351.750: 00
18.400: 00

40. Tilläggspensioner och pensionstillägg ............................
41. Särskilda utgifter med anledning av införlivningar .............. '. .

33.400: 00
344.600: 00 —

42.

205.260100

Anslag till arbetslösa. ..........................................
C.

Anslag för oförutsedda behov.

Kostnader av flera slag ..............................................

250.000: 00

Tablå utvisande drätselkammarens andel av stadens hela utgifts- och

inkomststat för år 1931.
Samtliga
. styrelser

Därav å drätsel- _
kammarens stat

"gigselléäpi
0/ s h 1

Kr.

0 av e 3
huvudstaten
29,8
29,4
30,4
35,2
.
25,7

Kr..
Utgifter ..........................
lnkomster ........................
Brist ............................
_ Lånemedel ...... .................
Anslag av övriga medel ............
lVled tillägg av 7% för avskrivningar
Belopp att uttaxera . . .' ............

1 10./847.580: 98
62.578.235: 52
48.269.345: 46
23.651 .532: 14
24.617.813: 32
l.723.246: 93
26.341 .060: 25

33.054.269: 90
18.390.328: 45
14.663.941: 45
8.326.500: 00
6.337.44l: 45
443.620: 90]
6.781 .062: 35

Som. synes, omsluter drätselkammarens "stat bortåt en tredjedel av stadens hela huvudstat.
Drätselkammaren förvaltar därjämte enligt uppdrag av stadsfullmäktige större delen av
till staden donerade medel. Sålunda uppgå de under drätselkammarens förvaltning stående
donationsmedlen till cirka 20 milj. kr. Ränteavkastningen från en del av ifrågavarande
fonder överlämnas av drätselkammaren till de styrelser, som äga att utdela desamma. I
vissa fall'utse stadsfullmäktige särskilda revisorer för granskning av räntemedlens användning. Over användningen av avkastningen från en del, särskilt av de större donationerna,
som i vissa fall enligt gällande bestämmelser skolaInnestå, tills de uppgått till visst belopp, —
besluta stadsfullmäktige själva (se närmare under kap. X).

Samfällda drätselkammaren
Samfällda drätselkammaren behandlar huvudsakligen endast ärenden, som till hela drätsel—
, kammaren hänskjutas av stadsfullmäktige, av någon av kammarens avdelningar eller av annan
offentlig myndighet. Den sammanträder antingen då tjänstförrättande ordföranden så finner

erforderligt, eller då framställning därom göres av endera avdelningen. Samfällda drätselu
kammaren tillsätter chefstjänstemän vid kammaren, nämligen en stadskamrer och en fastighetsdirektör.

Stadskamreraren är enligt sin instruktion chef för stadens räkenskapsverk, och åligger det
honom i nämnda egenskap närmast att övervaka samtliga under drätselkammarens första
avdelning lydande institutioner och tjänstemän (se nedan). Fastighetsdirektören är chef för

stadens fastighetskontor och har till åliggande att närmast under drätselkammarens andra
avdelning handhava stadens fastighetsförvaltning (se nedan).

Ovriga tjänstemän tillsättas av den avdelning, till vilken de ha sin verksamhet förlagd.
Sekreterarena första avdelningen fungerar tillika som samfällda drätselkammarens sekreterare.
Senaste nyval avser perioden 1930—32.
Reglemente för Göteborgs drätselkammare fastställt av K. B. den 7 oktober 1914.
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Vice ordförande

.

Åkesson, August Edvin, Direktör, f. 89.

Övriga ledamöter
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'

"

Caivaölli, (iii:r Jehan Arv1d, v. HhOVd"

.

..

Fastrghetsdlrektor (0)

G" d
ar e,

Alf

(35%).er [( f 74_ 15
re

ev1n, *] '

" '

'

'

delningarna).

Drätselkammarens första avdelning
(Avdelningen sammanträder i regel varje helgfri tisdag kl. 13)

Avdelningen handhaver stadens penningeväsende s_amt'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.
Härjämte tillkommer avdelningen att handhava uppbörden av och kontrollen över nöjesskatten samt handläggning av nöjesskatteärenden i övrigt. Avdelningen har även att granska och

besluta om inkommande räkningar samt fullgöra vederbörligen beslutade utbetalningar från
stadskassan. För den händelse tillgängliga medel för sådana utgifter icke äro tillgängliga,
äger avdelningen, att utan stadsfullmäktiges hörande med bindande verkan för staden upptaga lån eller annorledes anskaffa nödiga medel, dock icke till större belopp eller för annan tid,
än att betalning kan ske av det löpande årets inkomster. 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 magi. straten efter hörande av avdelningen eller särskild av stadsfullmäktige därför tillsatt beredning. För detta ändamål skola de styrelser, nämnder eller personer, vilka staden för
särskilda förvaltningsbestyr tillsatt, å tid, som utsättes av magistraten, till avdelningen inlämna sina specialförslag 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.
Chefskapet över avdelningens befattningshavare utövas, som ovan nämnts, av stadskamreraren. Vid påfordran av stadens magistrat eller drätselkammaren skall han uti alla ärenden,
som röra stadens drätsel, avgiva betänkanden, grundade på gällande författningar och före-

skrifter.

Han bör även bevista avdelningens sammanträden och uti skriftliga memorial

föreslå vidtagande av sådana åtgärder, som han anser kunna lända till stadens nytta.
Sekreteraren åligger bl. a. att hos samfällda drätselkammaren och avdelningen med dess

beredningar och kommittéer. föra protokoll, uppsätta och expediera från dessa utgående
utlåtanden, skrivelser och andra handlingar samt att föra erforderliga register, diarier m. m.
Dessutom biträder sekreteraren vid utredningar och avgiver yttranden i förekommande
ärenden. Såsom ombudsman företräder han vid anmodan avdelningen hos domstolar och

andra myndigheter.

—.

Under avdelningens inseende och tillsyn stå» bl. a. även stadens eldsläckningsväsende och

auktionsverk (se nedan).
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Drätselkammarens bokföringsavdelning

Ordförande

Hållgesson, Otto Es kil, Kamrer, f. 89;

Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. ordf., f. 80; led.
18—32, Ordf. 26—.

Dahlström,

Axel,

Johan

Birger,

Elibegrög,30
0 v e Johan, Järnarbetare, Stadsf.,
Billvall, N115Andreas, Kamrer, f. 82; 31—.
Hägg, Richard H1 1 d1 n g, Tillsyningsman,

Vice ordförande
Jansson,
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Handlande,

f. 89; 31—.

Stadsf., f. 71; led. 18—32, v. Ordf. 26—,

_
Suppleanter

Suppl. f. kassaf. 25—. .

Ovriga ledamöter

-

Larsson, Hugo Gottfrid Leonard, Kassör,
Stadsf., f. 74; led. 23—32, Kassaf. 29—.
Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,

Bredberg, Oskar K o n r a d Wallentin, Rörarbetare, f. 93; 30—.
Fogelberg, R a g 11 a r Leonard, Löjtnant,

f. 90; 29—.
Söderberg,—
E (1 v i n Johan, Posttjänsteman,

Stadsf:s ordf., f. 85; 23—32.

Silfverstolpe, D & v 1 d - 0 t t o Mauritz,

Maskindirektör, Stadsf:s' förste v. ordf.,

Boren, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

l———
.
loginnjson, A n d e r s Bed, Snickare, f. 93;
;

f. 69; led. 29—32, Suppl. f. kassaf. 29—.
Hedén, E r n s t August, Direktör, Stadsf.,

f. 78; 29—32.
Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89; 31—32.

Wånnerberg, G6 s t a, Bokförare, f. 87;

Johansson, C a r 1 Vilhelm, Förrådsmästare, '
. 75; 31—.
Suppleanter
Frankenberg, John Evert Konrad, Ba- Armstedt, C u rt Henry, Disponent, f. 91;
geriarbetare, Stadsf., f.0 '-—3l
Ericsson, Carl Eric, Sjökapten, Stadsf.,
Stadskamrerare (28)
f. 82; 30—.
Mottagningstid kl. 12—15.
Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Rör» '
Cavalli, Per Johan Arvid (se ovan). _
arbetare, Stadsf., f.;00 31"—

Revisorer
Skoglund, A n d e r s johan, Järnarbetare,
87; 28—
Blomster, Gustaf H] a l m a r, Postassistent, f.

Carlsson, Gu s t af, Bokhållare, f. 84; 29—.
Lindros, T y c k _0 Erhard Severin, Direktör,

f. 91; 29—.

Sekreterare och ombudsman (26)
Stenström, Yngve Romanus, ].

K.,

f. 91; 20
Extra notarie
Riggdberg, G u s t af Fredrik, ]. K., f. 96;
Dessutom ett första skrivbiträde.

Bokföringsavdelningen
Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.

Chef för bokföringsavdelningen är andre kamreraren. Det åligger honom bl. a. att under
överinseende av stadskamreraren och med biträde av stadsbokhållaren och övrig å bokföringsavdelningen anställd personal föra de räkenskapsböcker, som "drätselkammaren finner erforderliga. Vidare har han att upprätta, kontrasignera och till stadskamreraren för granskning
och underskrift överlämna dels anordningar om utbetalning av löner m. m., dels uppbördsorder å inkomster, som ej avse hyror, arrenden och tomträttsavgifter (se drätselkammarens
andra avdelning) och dels promemorior rörande kapital- och räntebetalningar å stadens
amorteringslån. Det tillkommer dessutom andre kamreraren att biträda vid upprättandet

av magistratens förslag till stadens inkomst» och utgiftsstat. Stadsbokhållaren biträder med
. bokföringen samt uppgör och underskriver drätselkammarens bokslut, bokslutet för stadens
donationer, för änke- och pupillkassan samt för Enkla bolaget Bergslagsbanans intressenter,
medan registratorn ombesörjer bokföring m. m. rörande garantiförsäkring för uppbördsmän
och övriga försäkringar ävensom för vissa utlämnade län samt för därjämte liggare över

samtliga under drätselkammaren stående värdehandlingar.

'
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Stadsrevisorskontoret. Stadskassörskontoret. Kommunaluppbördskontoret

Andre kamrerare (20)

Kammaiskrivare (9)

Lange, S t e l l a n Gerhard, f— 83; 08—

Örn-Rydén, E 11 11 d Augustinus, f. 79; 08.

Stadsbokhållare (16),

Svensson, Bror Henning, f. 01, 27.

Nordqvist, _] 0 h a n n e s Alexius, f. 94; 20.

Olsson, G9 s t a Bertil f' 02 28

Registrator (l l)
Johnson, Rudolf Leonard, f. 97; 27.

—

Dessutom ett kontorsbiträde (3) och två
extra biträden.

Stadsrevisorskontoret '
Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.
Chef för stadsrevisorskontoret är stadsrevisom, som verkställer granskning av räkenska-

perna för drätselkammarens förvaltning och därvid har att tillse; att uppbörd vederbörligen
inlevereras och att alla kassarapporter, redogörelser, uppbördslängder och debiteringar överensstämma såväl med varandra som'med gällande taxor och bestämmelser. Beträffande ut?

gifterna skall kontrolleras, att de äro vederbörligen beslutade och verificerade. Stadsrevisörn
granskar och annoterar även alla inkommande räkningar, varvid särskilt tillses att de överensstämma med avslutade kontrakt o. dyl. Stadsrevisorn' handhar däfjämte kontroll och debitering av nöjesskatten.
'
Genom årlig inventering skall 'stadsrevisorn kontrollera riktigheten av lämnade uppgifter
om drätselkammarens förråd m. m. och stadens eldsläckningsmateriell.

Stadsrevisor (20)

Kammarskrivare (9)

Landahl, Mauritz Wilhelm, f. 91; 26.

Bengtson, Bror Axel Konrad, f. 99, 27.1
Dessutom ett kontorsbitröde (3), två
första skrivbiträden (2) samt ett extra biträde.

Stadskassörskontoret
Expeditionstid kl. 10—15, lördagar kl. 10—14.
Chef för stadskassörskontoret är stadskassören, som verkställer utbetalningar från stads-'
kassan, och uppbär, med de undantag, som här nedan ifråga om andre kassören angivas,
dess inkomster. Stadskassören för dels kassabok och dels kassakladd, vars överensstämmelse.
med kassabehållningen dagligen kontrolleras av stadsrevisorn eller av denne utsedd befattningshavare. Over in- och utbetalningar, som "ej grundats på utfärdade anordningar, avgives
till drätselkammaren för godkännande särskild rapport. Andre kassören biträder stadskassören i dennes göromål samt ombesörjer uppbörd av hundskatt, nöjesskatt, avgifter för vattenklosetter och inkomster, som grunda sig på räkningar utställda av drätselkammarens andra
avdelning.

Stadskassör (20)
Thulin, Carl A d 0 1 f, f. 69; 07.
Andre kassör (16)

|

Kontrollant (4)
Christman, E 1 s a Clara Sofia, f. 82; 08.
Dessutom två första skrivbiträden (2).

Westermark,” Eri k Reinhold, f. 91; 27
Kommunaluppbördskontoret
Köpmansgatan 22—24. Expeditionstid kl. 10—15.
Kommunaluppbördskassören är chef för kommunaluppbördskontoret och stadens skattegirokontor. Honom åliggeratt med biträde av kontorets övriga personal uppbära och redo-

visa huvudsakligen kommunalutskylder och kyrkoutskylder och draga försorg om att debet—
sedlar utskrivas och tillställas de skattskyldiga minst fjorton dagar, innan uppbörden börjar.

Drätselkammarens andra avdelning
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Uppburna medel insättas för stadskassan å bankräkning. Beträffande vid uppbördsstämmorna
icke betalda utskylder har kommunaluppbördskassören att hos—vederbörande indrivningsmyndigheter begära handräckning för utskyldernas utfående. Over de åtgärder som vid bevakning av utskylder i konkurs vidtagits har kommunaluppbördskassören att föra särskilt diarium.
Utredningar beträffande kommunal- och kyrkoutskylder, som skola restitueras, ävensom
fördelning mellan den borgerliga och kyrkliga kommunen av kommunal- och kyrkoutskylder ombesörjas av kommunaluppbördskassören.
Kommunaluppbördskassören är skyldig att på magistratens anmodan vid upprättande av
kommunal röstlängd lämna det biträde, som kan påfordras för vinnande av upplysning rö—
rande de personer, som häfta för oguldna utskylder.
Vidare har kommunaluppbördskassören att tillse, att skattegirokontorets åligganden bliva
vederbörligen fullgjorda.

Kommunaluppbördskassör (20)
.
_
Anderson, John D a v 1 d Konrad, f' 83” 27'

i k DeSsliltorrä s(iåi) kogtorfs/erleivaget(4(1).
ontors iträ en
, ett års as riv ira' e,som
även tjänstgör som kontrollant (2), ett skriv—
biträde (1) samt fem extra biträden.

Drätselkammarens andra avdelning
(Avdelningen sammanträder i regel varje helgfri tisdag kl. 13)
Denna avdelning ombesörjer stadens fastighetsförvaltning samt bereder och handlägger
dithörande ärenden såsom frågor angående köp och försäljning, utarrendering, uthyrning
och annan upplåtelse eller användning samt underhåll och vård av stadens fasta egendom.
Vidare har avdelningen att jämte byggnadsnämnden samt vederbörande styrelser handlägga frågor angående stadsplan och tomtindelning och utläggning av gator med ledningar.
Dessutom verkställer avdelningen utredningar i åtskilliga till fastighetsförvaltningen ej
hörande ärenden, som av stadsfullmäktige eller stadens styrelser remitteras eller hän-skjutas till avdelningen. Utan stadsfullmäktiges hörande äger avdelningen dels att pröva
ansökan om friköp av tomt, som innehaves med s. k. ständig besittningsrätt och, om
ansökan bifalles, utfärda salubrev å tomten, dels försälja sådan staden tillhörig jord,
som kan erfordras för genomförande av fastställd gatu- och 'tomtreglering, och dels åt staden'
förvärva sådana fastigheter inom stadsområdet, vilka avdelningen anser för staden behövliga
inom en-närmare framtid, dock endast för så stort belopp -— vanligen 200.000 å 300.000
kr. — som stadsfullmäktige årligen. för ändamålet ställa till drätselkammarens förfogande.
l bokföringshänseende har avdelningen att tillse, att till staden av dess jord och byggnader
utgående arrenden, hyror eller andra avgifter vederbörligen debiteras och indrivas.
Fastighetsdirektören, som tillsättes av samfällda drätselkammaren, är, som ovan nämnts,
chef för fastighetskontoret. Hans åliggande är att närmast under avdelningen handhava
stadens fastighetsförvaltning. lnom fastighetskontoret har av praktiska skäl inrättats special. avdelningar för behandling av särskilda ärenden nämligen arkitektbyrån, byggnadsbyrån
och hyresbyrån. Fastighetsdirektören 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 utvecklingen så kräver, göres
tillgänglig för byggnadsverksamhet samt att hos avdelningen framställa förslag om införlivning med staden av den tillhörande, staden angränsande mark, som är erforderlig. för stadens—
utveckling.
5
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Arkitektbyrån. Byggnadsbyrån

Sekreteraren åligger bl. a. att hos avdelningen samt dess beredningar och kommittéer föra
protokoll med därtill hörande register samt uppsätta och expediera från dessa utgående utlåtanden, skrivelser och andra handlingar. Vidare åligger det sekreteraren att föra diarier

över till avdelningen inkomna ärenden. Som ombudsman för han avdelningens talan hos
domstolar och andra myndigheter. Hos avdelningen anställda notarier biträda vid utredningar

och avgiva betänkanden i förekommande ärenden samt föra efter förordnande av avdelningen
dess talan inför domstol och andra myndigheter.
En hos avdelningen anställd ingenjör handhaver båda avdelningarnas arkiv, verkställer
ekonomiska utredningar och undersökningar rörande ägan'derättsförhållanden och fungerar

tillika som stadens ombud vid lantmäteri- och andra mätningsförrättningar.
Ordförande
Fastigtietsdirektör (0)
Åkesson, A u g 11 s t Edvin, Direktör, f. 89;

(20.520 kr.)

led. 25—32, Ordf. 25—

Vice ordförande
Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,

Mottagningstid kl. 11—13.
Gärde, Alfred Levin, J. K., f. 74; 15.

Sekreterare och ombudsman (26)

Stadsf., f. 80; led. 26—32, v. Ordf. 27—.
Övriga ledamöter

Melander, August El i a s, J. K., f. 85; 18.

Nielsen, J e n s Jessen, Snickaremästare,
f. 80; 21—32.
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64; 27—32.
Larsson, C u r t Lauritz, Ombudsman,
Stadsf., f. 87; 28—32.
Petersson, K n ut Zakarias, F. D., Redaktör, Stadsf., f. 92; 29—32.
Holm,J u l i u s, Ombudsman, f. 80; 30—32.

Gustafson, F re d ri k, J. K., f. 88; 26.

Suppleanter
Johansson, Knut Birger, Järnsvarvare,

Stadsf., f. 79; 30—
Rydbeck, Pat rik Samuel, Overingenjör,
Stadsf., f. 83; 31—.
Fagerberg, Jo h 11 Artur, Spårvagnskon—
duktör, Stadsf., f. 98; 31

Revisorer och revisorssuppleanter
(se ovan under första avdelningen).

Förste notarie (26).
Notarier (21)

”Dunbergöer, Eric Gustaf Gillis, J. K.,
f. 95;2
Wahlgren, N1ls August, J. K. f. 96; 2.7

Extra notarier
Jacobsson, Gösta Emanuel, J. K., f. 93:24.
Thorburn, Al var Robert Martin, J. K
f. 94; 28.
Dalén, Per G ustaf Alexander, J. K.,
f. 01; 30. '

'

Ingenjör (21)

Nerdrum, C 1 a u s, Civilingenjör, f. 78; 19.
Dessutom tre extra notarier, ett kontors-

biträde (3), ett extra kontorsbitröde, två extra
skrivbiträden samt en extra vaktmästare.

_Arkitektbyrån
Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl..9—-—l5.
.
Arkitekten uppgör bl. a. ritningar och arbetsbeskrivningar till alla avdelningens nybyggnader
och sådana omändrings- eller reparationsarbeten, för vars utförande ritningar erfordras;
vidare har han att efter uppdrag av avdelningen eller fastighetsdirektören utarbeta ritningar
och arbetsbeskrivningar angående bebyggande av staden tillhöriga tomter. Å arkitektbyrån
är bl. a. även anställd en ingenjör, som huvudsakligen har att handlägga egnahemsärenden.
.

Arkitekt (24)
Stendahl, G e r (1 t Gustaf Hakon, f. 84; 16.

Tekniskt biträde (10)

Säfström, Axel Wern er, f. 82; 18.
Ingenjör (16)
Dessutom två extra arkitekter, tre extra
Hertzman, B r o r Elis Julius, f. 80; 25.
ritbiträden och ett extra skrivbiträde.
Byggnadsbyrån
Expeditionstid kl. .9—16, lördagar kl. 9—15.
. Föreståndare för byggnadsbyrån är stadsbyggmästaren, som bl. a. skall utöva ledningen
av stadens genom avdelningen utförda byggnads- och reparationsarbeten och tillse att stadens under avdelningens förvaltning stående byggnader behörigen underhållas. Vidare skall .

Byggnadsbyrån. Hyresbyrån. Värmekontoret. Skogsnämnden

67

stadsbyggmästaren jämte drätselkammarens i byggnadsfrågor sakkunniga ledamot och med
biträde av vederbörande byggnadsinspektorer årligen verkställa besiktning av stadens förvaltningsfastigheter och inkomma med kostnadsförslag för nödvändiga reparationer å dessa
fastigheter. Det åligger även stadsbyggmästaren att övervaka att .stadens under drätselkam-

marens förvaltning stående fastigheter äro brandförsäkrade.

Stadsbyggmästare (20)

x

Kammarskrivare (9)

Vakant. Tf. Gillberg, Ernst Algot Fer-

Svenson, Leg Erling, f_ 96; 2].

dinand, f. 88; 30.

'

Materialförvaltare (17)

Dessutom en kontorsskrivare (5), ett första

Danielsson, Karl Johan, f. 87; 17. .

skrivbiträde (2), fyra extra verkmästare, en

Byggnadsinspektorer (l l)
extra förrådsvakt, samt två extra skrivbiträden.
Strömblad, Ernst Hjalmar, f. 01; 29.
En vakant.
Hyresbyrån
Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.
Hyresbyrån förestås av hyresintendenten, vilkens huvudsakliga åliggande är att_ utöva
tillsyn över stadens underavdelningen stående fastigheter, upprätta och till fastighetsdirektören lämna förslag på användning av förvärvade fastigheter och lediga lägenheter, tillse att
åt stadsbyggmästaren lämnade uppdrag å reparationer av fastigheter skyndsamt fullgöras,
deltaga i de årliga besiktningarna av stadens fastigheter, föreslå erforderliga, åtgärder för
att laga av- och tillträdessyner å arrendefastigheter må kunna hållas inom föreskriven tid
"samt upprätta förslag till hyres- och arrendekontrakt. Antalet gällande kontrakt vid
det senaste årsskiftet uppgick till cirka 7..000
Hyresjntendent (21)

Fornander,

EmSt

Gusmf

Synnergren, _JOlIal'l H a l' a l Cl, f. 92;

(Gösta),

f. 87;

.

Förste egendomsinspektor. (1 l)
Nilsson, Nils, f. 91; 22.

18.

Förste kontorsskrivare (8)
.

' Rydberg, E ”k Hjalmar, f 95; 27'
Ritbitrå'de (8)

Förste kammarskrivare (10)

Hulthén, Axel Viktor f 84,24.

Oskarsson, 0 s b 0 r n, Marin f. 02; 30.

Andre egendomsinspektor (8)

Bostadskonsulent (4)

Andersson, Olof Mauritz, f. 86; 19.
Kammarskrivare (9)
Dimming, C a rl Nicolaus, f. 65; 15.

Ålander, A n n a Elisabeth, f. 92; 20.
Dessutom ett kontorsbiträde (3), ett skrivbiträde'(l) samt ettextra skrivbiträde.

'

Värmekontoret
Expeditionstid kl. 9—17, lördagar kl. 9'—I5.
Värmekontoret har till huvudsaklig uppgift att biträda stadens styrelser med uppgörande
av förslag till nya värme- och sanitära anläggningar samt till omändringar och reparationer
av sådana jämte kontroll och besiktning. Vidare åligger det kontoret att utöva eldningskontroll vid de kommunala värmeanläggningarna samt utföra lagstadgade besiktningar vid högtrycksånganläggningar.

Värmeingenjör
-Thuwe, Carl Leonard, f. 86; 18.
Tekniskt biträde
Molin, Tor Gustav Wilhelm, lngenjör,

l

Inspektörer
Lund, Gottfrid, f. 82:17.
Mattsson, E ri k Bertil, f. 90; 20.
Dessutom en ritare.

f. 88; 20.
Skogsnämnden
Skogsnämnden upprättades genom beslut av stadsfullmäktige den 17 februari 1921 i
samband med stadens anslutning till Skogssällskapet.
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'

Skogsnämnden.

Byggnadsnämnden

Nämnden, som sorterar under drätselkammarens andra avdelning, har till uppgift atti
samverkan med Skogssällskapethandhava förvaltningen och skötseln av stadens skogar.
Nämnden består av tre ledamöter, av vilka för en tid av tre år i sänder, två utses av
stadsfullmäktige och en av Skogssällskapet.
'
I egenskap av skogsinspektör hos Skogssällskapet, handlägger jägmästaren Lorentz Laurell
de huvudsakliga driftsgöromålen.

Ordförande

Åkesson, A u g u s t Edvin, Direktör, f. 89;

Wigelius, Mats A 1 f r e d, jägmästare, f. 82 ;
_ källskilzgå Ordf. 21— (vald av Skogsp

'

Ledamöter

27—32 (vald av stadsf.).
Suppleant för ordföranden
Laurell, Frans Laurentius (Lo re n tz),

Gärde, Al fr e d Levin, ]. K., Fastighetsdirektör, f. 74; 2l—32 (vald av stadsf.).

Jägmästa're, f" 94; 21—32'
—

Byggnadsnämnden
"Norra Hamngatan 14. Sammanträder tisdagar kl. 14. Expeditionstid kl. 10—14.
Byggnadsnämnden har tillkommit genom byggnadsstadgan för rikets städer den 8 maj
1874 och trädde i verksamhet den 1 januari 1875, då nämnden i huvudsak övertog magistratens
befattning med stadens bebyggande.
Byggnadsnämnden har att utöva närmaste inseendet över stadens bebyggande, att övervaka efterlevnaden av byggnadsstadgan för rikets städer och byggnadsordningen för staden '
samt att upptaga och avgöra alla de ärenden, som enligt dem skola bedömas och ej på grund
av föreskrift i byggnadsstadgan eller annan allmän författning tillhöra annan myndighets
prövning. Särskilt bör nämnden ägna synnerlig uppmärksamhet åt
att i avseende å stadsplanen vidtagas alla de förbättringar, som kunna åstadkommas, och
att vad därutinnan varder bestämt noga efterleves;
»
att tomtregleringarna. bliva ändamålsenligt verkställda och att byggnadstomterna därvid erhålla tillräckligt ytinnehåll;
att vid tomternas bebyggande rymliga och sunda gårdsplaner bildas; samt
att i byggnadsordningen införas sådana bestämmelser, som 1 dessa och andra hänseenden
kunna leda till stadens ändamålsenliga bebyggande.
Byggnadsnämnden äger att väcka förslag och göra andra framställningar hos stadsfullmäktige, magistraten och konungens befallningshavande. Innan stadsfullmäktige avgöra
förslag till stadsplan eller ändring av sådan plan, till stadgande i byggnadsordningen'eller
till tomtreglering, där sådan bör av stadsfullmäktige prövas, skall, såvida ej byggnadsnämnden
själv väckt förslaget, dess yttrande inhämtas
Byggnadsnämnden äger att, där påföljd för underlåtenhet att ställa sig nämndens föreskrifter
till efterrättelse ej finnes bestämd1 byggnadsstadgan för rikets städer eller byggnadsordningen för staden eller följer av annan allmän författning, genom föreläggande av vite göra
sig hörsammad.
Under byggnadsnämnden lyda stadsarkitektskontoret och stadsingenjörskontoret med resp.
förste stadsarkitekten och förste stadsingenjören såsom chefer. Dessa båda skola vara tillstädes vid nämndens sammanträden och föredraga där till resp. kontor hörande ärenden.
' De äga att deltaga i överläggningarna men ej i besluten och att, där de så önska, få sina meningar
antecknade till protokollet.
'
Därjämte har byggnadsnämnden till biträde en besiktningsman för enskilda avloppsledningar
och två besiktningsmän för hissanläggningar. Dessa föredraga inför nämnden resp. ärenden.
Byggnadsnämnden består av fem ledamöter, nämligen en lagfaren person, som magi-

Byggnadsnämnden.

Stadsingeniörskontoret
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straten inom sig utser, en person, vilken magistraten väljer inom eller utom sig, samt tre av
stadsfullmäktige valda personer. Nämndens ledamöter utses för fyra år i sänder. För leda' möterna väljas suppleanter till motsvarande antal. Nämnden utser inom sig ordförande för

ett år i sänder. Är denne hindrad att bevista sammanträde, utses ordförande för tillfället.
Senaste nyval avser perioden 1931—34.
Stat för år 1931 : Byggnadsnämndens utgifter, som äro uppförda å drätselkammarens stat,
belöpa sig sammanlagt till 416.458 kr. Från stadsingenjörs- och stadsarkitektskontoren
härflytande inkomster upptagas i drätselkammarens stat till sammanlagt 160.000 kr.

Författningar m.m.: Kungl. byggnadsstadgan för rikets städer den 8 maj 1874 med däri
sedermera vidtagna ändringar. Lag om fastighetsbildning1 stad den 12 maj 1917 med däri
vidtagna ändringar. Kungl. kungörelsen den 31 augusti 1907 angående bestämmelser1
fråga om behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning. Byggnadsordning för Göteborgs Stad den 11 oktober 1895 med senare fastställda ändringar.
Ordförande
Sk2r3uv,34 % klä t a f, åliggkmästare, f. 74;
Flk,N'l

Ch"

A

—-

va

avstas..

aRådman lf 874 lerå8t138_3%eoädf uzgcjlit:

Wallinder, B i rge r August, ]. K., Råd-

(utsedd av magistraten)

Gminkfjö; 2å—ä4f(1jåsleil)davtmalgistrateåi).
us & sson,
us a
e r , yggna s-

a.... 59:12?tid. - SWn' W (ratar.—W
f. 60;,16—34 (utsedd av imagistraten). ,
Tolgulfåztlir rlidst Totrsåeåi3 Arkitekt, f. 72;
—
va av s a s . .

Vågå???,1 KlSV. ou gVu lä., f. 17;):n3gle—måfl:
(utsedd av magistraten).
— '

Göthlin, Gustaf (C 6 s t a) Valdemar, M. L.,
Sundhåtåiäispektör, f. 77; 19—34 (vald
av sta s . .

Sekreterare (arvode)
Beyer

Henning
'

Lindholm, Nils Herrn an, Kamrer, f. 75;
27—34 (vald av stadsf.).

]
'

K
'

f' 84; 28'

'

'
Vaktmästare

Suppleanter

.

Johansson, Lean der, Byggmästare, £ 60;

Kapten
"

_

Pettersson, Carl M1kael, f. 93, 30.

13—34 (vald av stadsf.).

.

Stadsingeniörskontoret

Norra Hamngatan 14, 2 och 3 tr. Expeditionstid kl. 10—14. *
Före 1907 handhades under byggnadsnämnden stadsplane- och mätningsarbetena av
en stadsingenjör. Nämnda år genomfördes emellertid en'omorganisation, varigenom stadsingenjörskontoret erhöll tre ordinarie tjänstemän, nämligen förste och andre stadsingenjörerna
samt byråingenjören. År 1918 antogs av magistraten ny instruktion förvstadsingenjörs-v
kontoret, varigenom antalet ordinarie tjänstemän utökades till sju, nämligen en förste stadsingenjör, en andre stadsingenjör, en byråingenjör, en- kontrollingenjör, en stadsplanearkitekt
en stadsplaneingenjör och en registrator.
_
Stadsingenjörskontoret åligger bl. a.
att under byggnadsnämnden handhava planläggningen av stadens utveckling vad rör
frågor angående trafik- och stadsplaner-,: tomtindelningar, särskilda bestämmelser med av-.
seendea sättet för byggnadskvarterens användande samt byggnadsverksamhetensordnande
i övrigt,

att 1 samråd medsbyggnadskontoi'et utarbeta detaljförslåg till anordnandet av gator, torg,
och andra allmänna platser,
'
att fullgöra vad1 lagen om fastighetsbildning1 stad ålagts stadens mätningsmän i fråga
om tomtmätning, avstyckning m.,—,m. samt vad1 den för staden gällande byggnadsordning;
ålagts andre stadsingenjören i fråga om utstakning av byggnads rätta läge samt meddelande
av bevis därom och om byggnads höjd1 förhållande till gata eller annan allmän plats m. m..;.:_
att, då1 och för verkställande .av byggnadsföretagoa tomt vederbörande fastighetsägare
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anmäler sig till erhållande av sådan tomtkarta, som enligt byggnadsordningen skall vidfogas

ansökan om tillstånd till byggnadsföretaget, så fort ske kan utförda dylik karta, s. k. tomtkarta för nybyggnad;

att 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 avsedda att användas vid jorddelning och andra rättsliga för-

hållanden rörande mark;
att vidmakthålla, komplettera och1 erforderlig utsträckning utvidga de över staden upprättade triangel-, polygon- och avvägningsnät;

att fullgöra de uppdrag, som lämnas av rådstuvurätten, magistraten, stadsfullmäktige,
drätselkammaren och byggnadsnämnden och genom nämnden av en var under stadsfullmäktige eller kyrkofullmäktige hörande styrelse, som därom gör framställning hos nämnden;

att 1 övrigt på begäran lämna kopior av å kontoret befintliga kartor, ritningar och andra
handlingar samt meddela upplysningar m. m.;
att på uppdrag av stadens drätselkammare bevaka stadens rätt vid lantmäteriförrättningar;
att om så yrkas verkställa laga skiftea stadsjord;
att på begäran av magistraten, stadsfullmäktige eller drätselkammaren uppgöra erforder-

liga förslag till adressnumrering;
att före den 15 januari varje år meddela mantalsdirektören uppgift på de under nästöregående år nytillkomna eller ändrade husnummer, nyutlagda tomter och inträffade förändringar1 avseende på tomters areal, nummer, styckning och utläggning till torg, gata eller
annan allmän plats; och

att uträkna de avgifter, som enligt gällande taxa och utfärdade bestämmelser skola erläggas
ör förrättningar och expeditioner från stadsingenjörskontoret, och utfärda räkningar.
Av kontorets personal tillsättas stads-, kontroll- och byråingenjörerna av magistraten

efter byggnadsnämndens och drätselkammarens hörande, stadsplanearkitekten, stadsplaneingenjören och registratorn samt extra personal däremot av byggnadsnämnden.
Av byggnadsnämndens utgifter för år 1931 (se ovan) beräknas 316.536 kr. komma på
stadsingenjörskontoret; inkomster 90.000 kr.
Författningar m.m. Byggnadsordningen för Göteborgs stad den 11 oktober 1895 med
senare ändringar (se ovan under byggnadsnämnden). Instruktion för stadsingenjörskontoret,
antagen av magistraten den 17 maj 1918. Taxa för stadsingenjörskontoret1 Göteborg, fastställd av K. B. den 27 december 1918.

. Förste stadsingenjör (0)
(15.852 kr.)
Mottagningstid kl. 11—13 (utom tisdagar).
Södergren, A r v i d Fritz Jesper, f. 80; 28.

Andre stadsingenjör (26)
Hofflander, H u g 0 Peter Lie, f. 91 ; (27) 29.

Extra arkitekt
Branzell, Sten Gunnar, f. 93; 26.

Extra ingenjörer
Killgren, Sven Robert, f. 86; 07.
Ernsjöö, Olof l'l e r b e r t, f. 02; 30.
Gunneland, G u n n a r Hilding, f. 99; 30.

Byråingenjör (19)
Ånshelnl, Johan, f 69; 11.

Kontrollingenjör (20)

Extra kartograf
Sandahl, Charles Bernadotte, f. 91; 17.

Bergman, V1ktor, f 83; 29.

Stadsplanearkitekt (24)
Jahnke, Mauritz Bernhard l—l u g 0, f. 86; 28.

Stadsplaneingenjör (19)
Lundgren, Erik Gustaf, f. 95; 30.

Registrator (17)
Aggersson, Gustaf Edvin W alt e r, f. 93;

Vaktmästare (ål extra stat)
Pettersson, Carl Mikael, f. 93; 16.
En vakant.

Dessutom finnas å stadsingenjörskontoret
anställda 7 ingenjörsbiträden, 7 riterskor jämte
t1llfälligt anställda biträden samt hantlangare
och chaufförer.
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Norra Hamngatan 14, 2 tr. Expeditionstid kl. 10—14.
Sedan början av 1700-talet har kontrollen över byggnadsverksamheten inom staden närmast
handhafts av en ämbetsman, stadsarkitekten, som ända till år 1875 föredrog byggnadsärenden
inför magistraten och därefter inför byggnadsnämnden, vilken institution började sin verksamhet detta år.
År 1913 genomfördes en omorganisation av stadsarkitektstjänsten, varigenom stadsarkitektskontoret 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 1919 som ordinarie
tjänsteman. Från och med 1929 erhöll kontoret en tredje ordinarie byggnadsinspektör.
Stadsarkitekterna tillsättas av magistraten och övriga befattningshavare av byggnadsnämnden.
Stadsarkitektskontoret åligger bl. a.
att granska, hos byggnadsnämnden föredraga samt avgiva yttrande över inkomna ansökningar om tillstånd till byggnadsföretag;
att fullgöra de uppdrag som i tjänsten 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 i enlighet med formulär, som av nämnden fastställas, föra sådana statistiska anteckningar, vilka äro erforderliga för vinnande av nödig översikt över ärendenas handläggning
å kontoret, samt att inom februari månad till nämnden inkomma med berättelse"över kontorets
verksamhet under det föregångna året;
att verkställa de besiktningar, som föreskrivas i gällande byggnadsordning och därvid noga tillse, så väl att det under arbete varande byggnadsföretag, som besiktningen avser,
utföres i överensstämmelse med godkänd plan och fastställda ritningar som ock att gällande
lagbestämmelser och de särskilda föreskrifter, vilka kunna vara givna, fullständigt iakttagas
vid arbetet samt att, därest icke detta sker och felet genast rättas, när därå fästes uppmärk—
samhet, ofördröjligen om förhållandet avlämna skriftlig anmälan till nämnden eller dess
ordförande;
att, på begäran av vederbörande åklagare, biträda honom vid anhängiggörande och utförande av åtal för förseelser mot gällande byggnadsförfattningar;
att vårda och ansvara för alla kontoret tillhörande ritningar och arkivhandlingar och över

desamma föra register, som 1 gällande byggnadsordning eller annars föresknves;
att föra journaler över verkställda besiktningar och andra av kontoret utförda uppdrag
i överenstämmelse med formulär, som av nämnden fastställas, samt över de besiktningar,
som av kontoret verkställts, utfärda bevis, samt
att uträkna de avgifter, som enligt gällande taxa eller andra bestämmelser skola erläggas

för arbeten, vilka av kontorets tjänstemän utföras, och _från kontoret utgående expeditioner
och till vederbörande betalningsskyldiga utskriva räkningar å dessa avg1fter.
Av byggnadsnämndens utgifter för år 1931 (se ovan) beräknas 96.992 kr. komma på
stadsarkitektskontoret; inkomster 70.000 kr.
Författningar m. m. Lag om fastighetsbildning i stad den 12 maj 1917. Byggnadsstadgan
för rikets städer av den 8 maj 1874 med senare tillägg. Byggnadsordningen för Göteborgs
stad den 11 oktober 1895 med senare ändringar och tillägg. Särskilda föreskrifter för byggnadsverksamhetens ordnande inom icke stadsplanelagda områden inom staden av Kungl.
Maj:t antagna den 2 augusti 1918. Instruktion för stadsarkitektskontoret av magistraten

antalgen ldgeln8 30 maj 1919. Taxa för stadsarkitektskontoret av K. B. antagen den 27 decem er
.
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Förste stadsarkitekt (0)

.

(15.840 kr.)

Byggnadsinspektörer (16)

Carman, Gu staf Anders, f. 79; 13.

Mottagningshd kl- 12—14-

— Hallander, David Engelbrekt, 1. 82; 14.

Samuelson, K a r] Mårten Emanuel, Arkitekt i Kungl. Byggnadsstyrelsen, f. 81; 21 .

Dahrén, A 1 b e rt Johan,f9.1; 29.

.

Kontorspersonal

Andre stadsarkitekt (24)
Mottagningstid kl.13—14.
Edström, Mats Harald f 83'-13—

Mottagningstid kl ]2_]4

Lundgren, F . e dr . 1. johan Gustaf Civil—
ingenjör, f.

;

.

Andrén, Karl Thorsten, f. 04; 20, Ar-

kivbiträde.

Statiker (21)
'

Ekbrand,
Karl Natanael f.03,18, Registerförare
.

Broby, Arne Gustaf Einar, f. 05; 23,

Expeditionsbiträde.
Dessutom ett extra kontorsbiträde.

Eldsläckningsverket
Brandstationer: Tredje Långgatan 16 (Huvudstation samt brandkårens expedition), Heden vid
Bohusgatan, Majorna vid Kusttorget, Olskroken vid Olskroksgatan och Lundby vid Pumpgatan.

I Göteborg ordnades eldsläckningsbestyret år 1639, då staden' fick sin första brandordning 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 ej på ett tillfredsställande sätt fylla sin uppgift. Institutionen var för omständlig och senfärdig, och när vid upprepade tillfällen förhärjande eldsvådor 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 1832. Den förra anordningen existerade dock fortfarande, men blev år 1862 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 1872, och samtidigt upplöstes såväl den halvfasta som
den frivilliga brandstyrkan. Brandstationerna voro ursprungligen tre till antalet jämte 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
för närvarande finnas fem brandstationer samt en ordinarie styrka av inalles 142 man Och
42 extra brandmän. Den nya brandstationen Heden togs i bruk den 6 nov. 1930.
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 vattentunna för varje fastighet). Vid släckningen av eldsvådor användes utom spänner huvudsakligen svabbar, doppade i vatten, samt små handsprutor. Större handkraftssprutor tillkommo

i Göteborg först mot slutet av 1600-talet, men dessa voro tämligen ineffektiva, och ofta
fungerade de ej alls, när det verkligen gällde. — Fullt tillförlitliga sprutor erhöll staden först

år 1862, då dylika inköptes från England. Dessa voro i bruk ända till dess kårens automobilisering blev genomförd. Samtidigt med nämnda handkraftssprutor införskrevs även en
ångspruta —- den första i sitt slag i Sverige. Nya ångsprutor ha tid efter annan inköpts,

likaså flodsprutor och mekaniska stegar. Stadens äldsta brandtelegraf anlades år 1872. Brandskåpen 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 telegrafsys'tem. År 1914
fick Göteborg sitt första motordrivna brandfordon, och brandkåren är sedan år 1919 fullt
automobiliserad.

Eldsläckningsverket

73 '

Till förebyggande av eldsvådor bestämdes redan i stadens första brandordning, att be-

siktningar inom fastigheter, upplag m. 111. eller 3. k. brandsyner årligen skulle förrättas. Detta
bestyr uppdrogs åt en nämnd, vilken tid efter annan undergått vissa ändringar vad sammansättningen beträffar. Enligt 1889 års brandordning bestod den inom vart och ett av stadens

brandsynsdistrikt av en representant från brandkåren, biträdd av en skorstensfejare, en murare
och en kakelugnsmakare. Sedan emellertid den nya brandstadgan av den 16 juni 1923 trätt
i kraft, förrättas brandsynerna endast av brandkårens befäl, och är det åt skorstensfejarne
uppdraget att verkställa eldstadsbesiktning i samband med den reglementsenliga sotningen.

Stadens sjuktransportväsende har sedan år 1901 handhafts av brandkåren. Härför erforderliga ambulansvagnar tillhandahållas genom hälsovårdsnämnden. Ursprungligen använde
man sig av hästfordon, men äro dessa sedan år 1918 ersatta med motordrivna vagnar. För
närvarande finnas fem dylika, av vilka tvenne dock endast användas vid epidemiska sjukdomar.
För transport av sjuka djur överlämnades kostnadsfritt till staden år 1926 av Svenska Röda

Stjärnans Göteborgskrets en djurambulansautomobil. Denna, som är avsedd för transporter
inom stadens område, förvaras, drives och underhålles av brandkåren. Dock åligger det staden
att vid mobilisering av landets krigsmakt, vid fälttjänstövningar eller eljest när militärmyndigheterna sådant begära, ställa bilen med tillbehör till de senares förfogande. Detsamma gäller
om Röda Stjärnan önskar använda bilen.
'
Förvaltningen av eldsläckningsverkets angelägenheter omhänderhaves av drätselkammarens
första avdelning i egenskap av brandstyrelse, och utser nämnda avdelning bland sig trenne
delegerade att i första hand ombestyra och handlägga verket vidkommande ärenden.
Stat för år 1931: Nettoutgifterna för eldsläckningsverket, som äro uppförda å drätselkammarens stat, belöpa sig till 953.241 kr.
Författningar m. m. Kungl. brandstadgan av den 15juni 1923. Brandordning för Göteborgs stad av den 30 april 1924. Exercisreglemente av år 1916. Taxa för sotning av den
24 april 1911. Instruktion för Göteborgs brandkår av den 23 december 1924.

Branddelegerade

Redogörare (10)

Dahlström, Axel, Expeditionstöreståndare, Stadsf:s andre v. ordf., 80; Ordf '
Silfverstolpe, David- Ottof Mauritz,
iP/lasäindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,
—
. 6 .
Höglund, Hjalmar l—l u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89.

Thorpenberg, K a rl Albert, f. 87; (25) 29.

Brandchef (26)
Expeditionstid kl. 830—245.
Ekstedt, G u s t af Frithiof, f. 73; 10.

*

Vice brandchef (23)

Nicander, Erik, f. 81; 10.

Brandkaptener (20)
Hjertberg, Erik Gustaf, f. 95, 26
Grönvall, N1 1 s Johan,f .97; 30.

Verkmästare (17)
.
Bezrågtsson, Olof G u n n a r Malte, f. 91;
Brandmc'istare (15)
Tengstrand, Josef Sigfrid, f. 74; 14.
Udéhn, Gustaf, f. 74; 2 .
Palm, Axel lvar, f. 74; 22.
Persson, Nils Ludvig, f. 78; 25.

Granfeldt, Eli 5, f. 78; 25

'

Larsson, Lars A r t h u r Bernhard, f. 86; 29.
Dessutom 19 brandförma'n (8), 105 brandmän (6), tre maskinister (8), tre automobilreparatörer (8) samt 42 extra brandmän.

Sakkunniga vidbrandsyn
Enligt brandstadgan den 15juni 1923"äger i stad, där brandsyn förrättas avendast en person,
förrättningsmannen icke meddela beslut om rivning av eldstad,mnan han hört två sakkunniga
personer, vilka jämte två suppleanter för dem årligen skola .utses "av stadsfullmäktige.
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Sakkunniga

Suppleanter

Liljecjantz, Carl J:son, Murare, f. 76;

Strandberg, Birger Alexius Gottfrid,
Ombudsman,

Henr—iksson,Emanuel, Kakelugnsmakare-

Hallander, D av 1 d Engelbrekt,

mästare, f. 68, 25'—.

Bygg-

nadsinspektör, f. 82;

Avlöningsnämnden
Köpmansgatan 28. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.
Ärenden rörande arbets- och löneförhållandena för de i stadens tjänst anställda arbetarna
handlades tidigare av den styrelse, vid vilkens arbeten vederbörande arbetare innehade an-

ställning. I den mån arbetarepersonalen växte och ärendena angående densammas arbets- och
löneförhållanden ökades i vikt och betydenhet, visade det sig emellertid av behovet påkallat att anordna organiserad samverkan mellan de olika styrelserna i ändamål att vinna

likformighet beträffande behandlingen av nu ifrågavarande ärenden. I sådant avseende beslöto
under år 1906 de styrelser, vilka hade arbetsstyrkor av större betydenhet eller hamnstyrelsen,
gatu- och Vägförvaltningen, styrelsen över vattenledningsverket, styrelsen över gasverket,
renhållningsstyrelsen och spårvägsstyrelsen att utse särskilda delegerade, två från vardera
styrelsen, för utredning av frågor rörande arbets- och löneförhållandena vid styrelsernas
arbeten. Den samverkan, som sålunda anordnades, visade sig vara av största betydelse för

staden såsom arbetsgivare och för dess förhållande till den i dess tjänst anställda personalen.
På grund härav och för vinnande av större auktoritet åt förenämnda, på styrelsernas initiativ
tillkomna anordning ingingo styrelserna under år 1908 till stadsfullmäktige med förslag om
inrättande av en särskild nämnd för behandling av ärenden, som angingo arbets- och löneförhållandena vid stadens arbeten. Detta styrelsernas förslag bifölls av stadsfullmäktige
och tillsattes, dock först under år 1910, den s. k. avlöningsnämnden.
Enligt det nu gällande reglementet åligger det denna nämnd att handlägga och å stadens
vägnar avgöra ärenden angående avlöningsförmåner samt anställnings- och arbetsförhållanden

för arbetare och med dem likställd personal vid Göteborgs stads arbeten, verk och inrättningar utom sådan personal, vars löneförmåner bestämmas av stadsfullmäktige eller enligt
gällande reglementen av stadens styrelser eller nämnder. Å nämnden ankommer jämväl
att utöva den beslutanderätt i pensionsfrågor, som omförmäles i stadgan för pensionering _
av förmän, arbetare och betjäning hos Göteborgs stads styrelser. Även i övriga ärenden,
som avse pensionering av ifrågavarande personal, har nämnden att avgiva yttrande och framställa förslag.
Nämnden består av en ledamot från var och en av drätselkammaren, hamnstyrelsen, gatu-

och Vägförvaltningen, styrelsen över vattenledningsverket, styrelsen över gas- och elektricitetsverken, renhållningsstyrelsen och styrelsen över stadens spårvägar, vilka ledamöter
jämte lika många suppleanter en från var och en av nämnda styrelser årligen utses av stadsfullmäktige, efter förslag från styrelserna.
Styrelse, som närmast beröres av till nämnden överlämnat ärende, må, om den så önskar,

närvara vid sammanträde i nämnden genom ett eller flera särskilda ombud och åligger det
därjämte innehavare av chefsplatser hos stadens styrelser att på kallelse infinna sig vid nämn' dens sammanträden. Sådana ombud och förenämnda tjänstemän äga att deltaga i överläggningarna, men ej i besluten, samt att få från nämndens beslut avvikande mening antecknad
i protokollet. För underhandlingar med arbetarna plågar nämnden utse särskilda delegerade,

vanligen ordföranden och vice ordföranden.
[ förening med lönenämnden (se nedan) antages en för båda nämnderna gemensam be-

Avlöningsnämnden. Lönenämnden
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fattningshavare, benämnd sekreterare och ombudsman. Sekreteraren, som tillika är chef
för det för nämnderna gemensamma kansliet och för där anställd personal, har till uppgift
att för såväl avlöningsnämnden som lönenämnden emottaga ingivna handlingar, föra protokoll,
uppsätta utgående skrivelser, införskaffa upplysningar, verkställa utredningar och göra fram-

ställningar i de inom nämndernas verksamhetsområde hörande frågor, och vid anmodan
vara ombud för nämnderna och deltaga i förhandlingar med stadens arbetare eller andra
befattningshavare eller med ombud för dem, samt att även i övrigt med uppmärksamhet
följa likartade ärendens behandling inom statsförvaltningen och inom övriga kommuner.
Vissa ärenden skola handläggas och avgöras vid gemensamt sammanträde med nämnderna,
såsom frågor angående antagande och entledigande av för nämndernas verksamhet erforderlig
personal, anskaffande av lokaler etc.
—
Stat för år 1931: Avlöningsnämndens utgifter, som äro uppförda å drätselkammarens
stat, belöpa sig till 20.074 kr.
Reglemente antaget av stadsfullmäktige den 8 september 1910 med ändringar den 12
februari 1920.
Ordförande
Rgdlgf), 2C8Fa_rl Wilhelm, Överstelöjtnant,

Johansson, K 11_ ut Birger,
Järnsvarvare,
__
_
Stadsf., f. 79, led. 22 , Ordf. 31 .
.
..

Hendéii , Hu go Al exan (1 er, I nstrumentHnimkarjz Il 75.än
f 80 3]
om, u1us,m u sman,
_-

N l'n A dece Oiil'fomndi f 64" ld misson” floåö Zäll—”hun verksmds'
23—, v. Ordf. 28—.
Revisorer
y e

,

e I'S,

n

isponen ,

;

.

e

.

ar etare,

_

;

_

Skoglund, A n d e r s johan, järnarbetare, _

Ovriga ledamöter
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Boöthius, Per Ulrik, Direktör, Stadsf.,

Bl 75;_03l

Suppleanter

.

"

V dl

eåå'dsf Tåg 3611? Forste ”mm” Brädbegg, 011.153 lgoonrad Wallentin,
H

all, Th

]

örar etare, .

;

—.

igår,, 24— 11” W'helm Kont'onör Billvall, Nils Andreas, Kamrer, f. 82;
Larsson, H u g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,

Stadsf., *. 74; 24—.
Åk

335—son,

A

Sekreterare och oméudsman (0)
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(14.700 kr., därav 7.350 kr. rån lönenämnden)
Mottagningstid kl. 10—11.

f

irektör

89;

Larsson-Ryhagen,
Anto 11
Fredrik,
Civilingenjör, Bandirektör, f. 73; 26—.
Svensson, Carl Johan Albert, Skeppsredare, f. 61; led. 28—30, suppl. 31—.

Petri, To 11 Fredrik, e. o. Hovrättsnotarie,
£ 76; 20

Kanslibiträde (4)
Hagebye, M a r t a Eleonora Elisabet, f. 87;

Lönenämnden
Köpmansgatan 28.Expeditionst1'd kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.
Före år 1920 verkställdes granskningen av styrelsernas löneframställningar beträffande

tjänstemännen av stadsfullmäktiges budgetsberedning. Med anledning av stadens tillväxt
och för att vinna en mera enhetlig behandling av stadens lönefrågor beslöto stadsfullmäktige
vid sammanträde den 12 februari 1920 att inrätta en särskild lönenämnd.

Nämnden har 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 tjänsteförhållanden för stadens ämbets- och tjänstemän samt övriga
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Lönenämnden '

i stadens tjänst på ett mera stadigvarande sätt anställda_befattningshavare, som ej lyda under
avlöningsnämnden.
'

Nämnden upptager till behandling de ärenden, som enligt allmänna villkor och bestämmelser för tillämpning av stadens lönestat till densamma överlämnas, följer noggrant till-

lämpningen av dessa bestämmelser, vakar över att likformighet iakttages vid bestämmande
av de under nämnden lydande befattningshavarnes avlöningsförmåner, prövar jämlikt
gällande bestämmelser inträdande rätt till pension utom beträffande folkskollärarekåren
samt de ämbets- och tjänstemän, vilkas löneförmåner blivit bestämda av Kungl. Maj:t,

samt ägnar sin uppmärksamhet åt lönefrågors behandling såväl inom statsförvaltningen
* som inom andra kommuner.
Enligt en av stadsfullmäktige den 24 maj 1923 antagen provisorisk stadga rörande ersätt-

ning och understöd åt efterlevande till vissa befattningshavare och pensionärer ankommer
deta lönenämnden att avgöra, huruvida de i stadgan angivna förutsättningarna för understöd och begravningshjälp äro för handen ävensom att, därest så befinnes vara förhållandet,
fatta beslut om understödens och begravningshjälpens utbetalande.

För förhandlingar mellan lönenämnden och stadens befattningshavare hava stadsfullmäktige den 21 april 1927 fastställt särskild förhandlingsordning.
Nämnden består av 'sju ledamöter och fyra suppleanter, som väljas av stadsfullmäktige
för en tid av två år i sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perioden 1930—31.

Angående personal och med avlöningsnämnden1 övrigt gemensamma frågor, se närmare
under avlöningsnämnden.
Stat förar 1931: Lönenämndens utgifter, som äro uppförda å drätselkammarens stat, belöpa

. sig till 15.924 kr.
Författningar. Reglemente antaget av stadsfullmäktige den 12 februari 1920 samt ändringar
i allmänna villkor och bestämmelser för tillämpning av Göteborgs stads lönestat beslutade
av stadsfullmäktige den 12 februari 1920.

Ordförande
Johansson, K 11 u t Birger, Järnsvarvare,
Stadsf., f. 79; led. 31—32. Ordf. 31—.

Frankenberg, John Eve rt Konrad, Bageriarbetare, Stadsf.,
31——33.
'
Hellberg,Arvid, J. K.Assuransdirektör,
Stadsf., f. 90, 31—33

Vice ordförande

Revisorer

Carlbring, Carl Gustaf Ein a r, Disporziånt, Stadsf., f. 80; led." 27—32, v. Ordf.

Skoglund, A n d e r s Johan, Järnarbetare,

f. 87, 30—

"

He311gesson,Otto Eskil, Kamrer, f. 89;

0

Övriga ledamöter '

'
Suppleanter
Burman-Andersson,
B e r t h a,
Fru,
Bredberg, Oskar Konrad Wallentin,
f 70; 20—32.
'
"
Rörarbetare, f. 93; 30——
Johansson, John A b r a 11 a m, Målare,
Billvall, Nils Andreas, Kamrer, f. 82;
Stadsf., f. 82; 20—32.
_ Nilsson,BrorArthur, Järnarbetare, Stadsf., ' ' 30——'.
Sekreterare och ombudsman (0)
Reuterskiöld, Carl L e n n a rt, Sjökapten, ' (14.700 kr., därav 7.350 kr. från avlöningsStadsf., f. 82; 31—32.
nämnden).
Lundqvist, Axel Gunnar, Kullager,arbetare, Stadsf., f. 97; 31—33.

Suppleanter

Mottagningstid kl. 10—11.
Petri, To 11 Fredrik, 'e. o. Hovrättsnotarie,
f. 76; 20'
.

Lindström, Nanny Angelika, Bankkris-

' sörska, Stadsf., f. 80; 31.—33.
Berg, "Otto"Vendel,

.

*

',

Kanslibiträde (4)

'

Ma r t a Eleonora EliSabet f.87;
Förstereparatör, Hågebye,

:".Stadsf, f. ';88 31—33.

.

.

'.!

Auktionsverket

'
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Göteborgs stads auktionsverk
Tredje Långgatan 7—9. Expeditionstider: auktionskammaren och kassakontoret kl. 10—14,
inlämning av auktionsgods lördagar kl. 9—15, måndagar kl. 9—16, för u t lämn ing

söckendagar kl. 9—16 utom lördagar kl. 9—15 och onsdagar, torsdagar samt fredagar, då auktion
eller visning äger rum, kl. 9—14.

Tiden för tillkomsten av en auktionskammare i Göteborg torde kunna sättas till 1680talet. 1 resolutionen på städernas besvär den 3 december 1680 hade Kungl. Maj:t givit sitt
samtycke till att auktionskammarordningen för Stockholms stad av den 27 februari 1674
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 1838 med ny utgiftsstat för Göteborg ingingo dessa provisioner fr. o. m. detta

år till stadskassan mot en fixerad ersättning till magistratens medlemmar för extraordinarie inkomst av sterbhus och auktioner, vilken utgick till ikraftträdandet av 1860 års stat.
Något särskilt reglemente för auktionsverket iGöteborg är ej utfärdat före den 17 juni
1864. Detta ändrades den 28 oktober 1867 och upphävdes den 27 december 1888. Nu
gällande reglemente fastställdes av konungens befallningshavande den 1 mars 1922. Enligtdetta 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 1931 : Auktionsverkets utgifter, som äro uppförda å drätselkammarens stat, belöpa
sig till 78.002 kr.; från auktionsverket härflytande inkomster upptagas i drätselkammarens

stat till 75.000 kr.
Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs stads auktionsverk, fastställt av K. B.'den
1 mars 1922 med ändring den 2 april 1925. Instruktion för verkets personal, utfärdad av
drätselkammaren den 28 mars 1922 med ändring den 25 november 1924:

Auktionskommissarie (21)

Esbjörnsson, F r e d r i k Georg Herman,

Berge, Carl David, f. 82; 22.

f. 01; 27.

Kassör (16)

Tullgren, Edwin, f. 89; 27.

Kassakontrollant

'

Jönsson, Anna. f- 99: 20- -

'

Notarie (10)

Förste vaktmästare (4)

Boldt-Christmas, Si d n e y Carl Julius,
843 7'
_
Kammarskrrvare (9)
Larsson, Jo h 11 Bror, f. 93; 23.

Nilsson, Fritz Ott 0, f. 76; 25.
Dessutom en utropare (6), en auktionsvaktmästare, tillika utropare (4), två auktionsvaktmästare (3) och en kontorsvaktmästare (3).
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' Handels- och sjöfartsnämnden

Handels- och sjöfartsnämnden

_

Handelskammarens lokal, Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 12—14.
Jämlikt kungl. brev den 2 mars 1866 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 31 mars 1853 och skeppsklarerareförordningen av den 25 oktober 1861 samt consulatstadgan av 20 april 1858 tidigare tillkommande ärenden. Sedan i mäklareordningen av den 25 oktober 1872 föreskrivits till-

. sättandet av en handels- och sjöfartsnämnd för behandling av de frågor, som enligt mäklareordningen borde av'särskild nämnd prövas och avgöras, beslöto stadsfullmäktige den
2 januari 1873 att tillsätta en dylik handels- och sjöfartsnämnd, åt vilken. samtidigt uppdrogs handläggningen av de ärenden, som tillkommo den 1866 utsedda särskilda nämnden.
Instruktion för den sålunda tillsatta handels- och sjöfartsnämnden fastställdes första gången

den 3 mars 1873. Ny instruktion fastställdes den 2 juli 1894, vilken alltjämt är gällande.
Handels- och sjöfartsnämnden tillkommer,
att såväl vid mäklares som skeppsklarerares avgång som eljest pröva om behov av mäk-

lares eller skeppsklarerares antagande är förhanden, att antaga dem och återkalla lämnat
uppdrag samt tillsätta vikarier;
att besluta om frågor rörande mäklarenoteringskontoret;
att avgiva förslag till besiktningsmän enligt sjölagen;

1' 111”vid tillsättandet av dispaschör och dispaschörsassistent yttra sig om sökandenas lämp1g et;

(ltt avgiva förslag till handelskunniga ledamöter1 rådhusrätten vid handläggning av handelsma;
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 och1 övrigt besluta angående hithörande frågor;
att utse ledamöter dels1 skiljenämnden1 Göteborg för avgörande av sjöfartstvister och
dels1 permanenta skiljenämnden 1 Göteborg för avgörande av månadsbefraktningar;
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.
Efter de av Kungl. Maj:t auktoriserade handelskamrarnes tillkomst hava dessa av de offentliga 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 dem.
Nämnden består av tolv ledamöter, som utses av stadsfullmäktige för ett år 1 sänder, och
väljer inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Nämnden lämnar årligen
'till drätselkammaren redogörelse för användningen av det nämnden för nästföregående
år tilldelade anslaget.
'
Stat för år _:1931 Anslag 1.100 kr.
Författningar m. m. Mäklareordningen den 9' juni 1893. Lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet den 16 maj 1919. Förordningen den 23 oktober 1914 om
vad vid försäljning av värdepapper i vissa fall skall iakttagas. Kungörelsen den 14 december
1917 om landsfiskals och stadsfogdes dagbok i utsökningsmål samt angående vad vid utsökningslagens tillämpning i vissa andra fall skall iakttagas. Skeppsklarerareordningen den 9

juni 1893. Stadgan angående notarii publicibefattningen den 6 oktober 1882. Stadgan
angående dispaschörväsendet den 10 november 1911. Sjölagen samt lagen den 20 juni 1905
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om särskild sammansättning av vissa rådstuvurätter vid behandling av handelsmål. Instruk-

tion för handels- och sjöfartsnämnden fastställd av K. B. den 2 juli 1894
Ordförande

'Alfmtålåogu—F r a n t 2

Gustaf,

Direktör,

01503 1 353383; låg-_Skeppsfedafe' Ekman, Carl jo s ef, Direktör, f. 70, 25—.
'

' e '

'

'

'

Jansson,

Johan

Birger,

Handlande,

Vice ordförande

Stadsf., f. 71; led. 25—, Kassaf. 29—

Sternhagen, F r i t 2, Konsul, f. 75; 13——-,
v. Ordf. 26—.
Övriga ledamöter _

PeZhrzon, Verner Mattias, Direktör, f. 91;
—.
ErZigsson, johan A u g u s t, Direktör, f. 75;

Boman, G 11 s t a f, Fabriksidkare, Riksdagsman, f. 61; 1—
Hand—
Henriques, Julius W1 1 h e 1 m,

Olsson, Nic k l a s, Förtroendeman i sjömansunionen, f. 89; 31—.

lande f 53. 06—

Hasselblad, Karl Erik, Generalkonsul,
(_ 74 ]5._
Weijdling, Fo lk e August C:son, Direktör,
f.

Sekreterare (arvode)

Gneib Gunnar Robert e. o. Hovrättsnotarie, f. 90; 18.
Vaktmästare (arvode)
Vakant.

'
Translatores publici
.
Appelbom, Jant Thomas, f. 78; 10, nederÅberg, Vilhelm Ferdinand, f. 61; 18,
ländska språket.

Töpffer, Axel Fredrik, f. 73; 15, engelska
språket
Bonsdorff, Leo, f. 78; 16, ryska o. finska
språken.
Bjerke, Ernst Albert, f. 80; 16, spanska
språket.

tyska språket.

Fenger—Krog, Albert, f. 93; 25, franska
språket.
Atterbom, Ebba Gustava Augusta, f. 68;
27, italienska språket.
Salzmann, Herman August Adolf, f. 87;
27, tyska språket.

Kommittén för Göteborgs stads — kommunalstatistik
Den 23 maj 1901 beslöto stadsfullmäktige med anledning av motion av dåvarande ordföranden, professor Aug. Wijkander, att kommunalstatistiska redogörelser för Göteborg
årligen skulle utarbetas och göras i tryck tillgängliga, samt att ombesörjandet av dessa redogörelsers upprättande och utgivande skulle anförtros åt en särskild kommitté, benämnd
kommittén för Göteborgs stads kommunalstatistik, bestående av stadsfullmäktiges ordförande,

vice ordförande och sekreterare. Något speciellt statistiskt organ hade kommittén från början
icke till sitt förfogande, utan utgjordes den verkställande kraften inom kommittén av stadsfullmäktiges sekreterare, varom även vissa bestämmelser finnas införda i 5 4 av stadsfullmäktiges arbetsordning av den 16 november 1911.
Kommitténs förnämsta uppgift var utgivandet av en Statistisk Årsbok för Göteborg,

men hade kommittén dessutom att fullgöra flera särskilda av stadsfullmäktige meddelade
uppdrag. Främst bland dessa må nämnas anskaffandet av en särskild bostadsstatistik för
staden, vilka strävanden bl. a. resulterat i bostadsräkningar (sedan 1905 och därefter i regel
vart femte år) samt särskilda bostadsundersökningar för åren 1910, 1920 och 1930. Därjämte
har kommittén haft i uppdrag att låta utarbeta och utgiva fortsättning av publikationen
Donationer i Göteborg samt sedan 1914 Kommunal Författningssamling för Göteborg med
därtill hörande tilläggshäften. De handelsstalistiska uppgifter, som sedan 1909 publicerats
som en särskild avd. ll av årsboken, hava utarbetats av härvarande handelskammare, som
för ändamålet (t. o. m. 1924) av staden erhållit ett årligt bidrag av 3.000 kr.
Det dröjde emellertid inte länge, förrän ovan antydda form för kommunalstatistikens -

handhavande i Göteborg visade sig icke vara till fyllest. Med anledning av motion av d:r
Sigurd Hansson beslöto stadsfullmäktige den 13 december 1917, att stadens kommunal-
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statistik skulle omorganiseras. lfrågavarande beslut, vilket allt framgent utgör grundvalen
för den kommunala statistiken i Göteborg, gick i huvudsak ut på att hos kommittén skulle
anställas en särskild stadens statistiker med erforderliga biträden, samt att kommittén, som

dittills bestått av tre självskrivna ledamöter, skulle fr. o. m. år 1918 utgöras av tre ledamöter
och två suppleanter, alla valda av stadsfullmäktige.

Sistnämnda bestämmelser ändrades

emellertid redan fr. o. m. den 1 mars 1919 därhän, att suppleantbefattningarna skulle upphöra och ersättas av ledamotsbefattningar, vadan kommittén numera består av fem ordinarie

ledamöter valda för en tid av tre år. Den av stadsfullmäktige sålunda beslutade omorganisationen genomfördes den 1 april 1918. Senaste val avser perioden 1930—32. För granskning
av kommitténs räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter.
Även efter kommunalstatistikens omorganisation består den förnämsta uppgiften i ut-

givandet av en samlad kommunal årsstatistik i form av en Statistisk Årsbok för Göteborg.
Omläggningen av denna årsbok, som hade varit ett av kommittén länge närt önskemål, genomfördes i och med utgivandet av årsboken för år 1920. Årsboken, vars uppgifter tidigare

varit begränsade till ett visst år, rubriceras numera efter utgivningsåret och avser vid tidpunkten för redigeringen senast tillgängliga uppgifter. Aven övriga arbetsuppgifter samman-:
falla i väsentlig mån med kommitténs under dess tidigare skede.

Kommitténs framställning om anordnande av en allmän kommunal bostadsräkning i"
Göteborg avseende förhållandena den 31 december 1925 blev emellertid av stadsfullmäktige
avslagen med hänsyn till den året förut verkställda allmänna hyresräkningen. För att emellertid tillgodose behovet av bostadsstatistik hava sedan 1925 å statistiska kontoret årligen verkställts representativa byresräknmgar på grundval av fastighetsägarnas hyresuppgifter vid
mantalsskrivningarna.
År 1922 utkom en ny edition av handboken Kommunal Forfattnmgssamlmg för Göteborg.
Även denna har kompletterats med årliga tilläggshäften, inalles fem. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 8 december 1927 skulle emellertid inga vidare tilläggshäften till 1922
års edition utkomma, utan ersattes förenämnda tilläggshäften fr o. m. 1928 års ingång av successivt utkommande författningar under den gemensamma benämningen Kommunal Författningssamling för Göteborg.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 29 september 1924 anhöll handelskammaren att få
publicera de handelsstatistiska uppgifterna för åren 1914—23 i den omfattning och på det
sätt, som kommittén för stadens kommunalstatistik efter överenskommelse med handelskammaren kunde finna lämpligt—. Stadsfullmäktige godkände framställningen och överflyttade det handelskammaren årligen tilldelade anslaget till kommittén för införskaffande
av_ uppgifter rörande Göteborgs utländska handelsomsättning. ifrågavarande från kungl.
generaltullstyrelsens statistiska avdelning införskaffade uppgifter, som å statististiska kontoret
sammanställas och bearbetas, publiceras numera i begränsad utsträckning i stadens statistiska årsbok, för att enligt planen sedermera i ett sammanhang utförligare publiceras i en
särskild publikation. »Göteborgs handelsomsättning i sammandrag för åren 1914—23»,
som ersätter Avd. II i Statistisk Årsbok för Göteborg, Årg; XV—XX, utkom 1925 genom
handelskammarens försorg under inseende av stadens statistiker.
, Slutligen må nämnas, att stadsfullmäktige jämlikt beslut den 1 mars 1928 uppdragit åt
kommittén att årligen fr. o. m. 1929 utgiva en Göteborgs Kommunalkalender.
Utom förenämnda ordinarie arbetsuppgifter uppdrages åt kommittén en hel del tillfälliga

uppdrag, varjämte för yttrande, utredning eller annan åtgärd diverse ärenden remitteras
till kommittén eller statistiska kontoret från olika stadens styrelser eller av stadsfullmäktige
eller styrelse tillsatta beredningar.

Statistiska kontoret
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Stat för år 1931: Anslag 75.628 kr., därav till bostadsräkning och bostadsundersökning 30.000 kr.

Reglemente för kommittén för Göteborgs stads kommunalstatistik, fastställt av stadsfullmäktige den 13 december 1917 med däri den 23 januari 1919 beslutade ändringar.
Jacobsson, M a ] te Ferdinand, Professor,
—ååadsf:s ordf., f. 85; led. 28—32. Ordf.

Göthlin, Gustaf (G ö s t a) Valdemar, M. l....
Sundhetsinspektör, f. 77; led. 19—32,
Kassaf. 23—28, Suppl. f. kassaf. 29—.

Vice ordförande

Jonasson, Johan Wilhelm, Stationskarl,

Ordförande

Revisorer
Hansson, Johannes S i g 11 r d, F. D..
Redaktör, f. 70; led. 18—32, v. Ordf. 18".

Övriga ledamöter
Lindholm, Nils l'l e r m a n, Kamrer, f. 75;
led. 18—32, Ordf. 18—28.
Lembke, ] 0 h a n Christopher, ]. D., Sekr.
h. handelskammaren, f. 68; led. 19—32,
Kassaf. 29—.

Lange, Algot, Revisor, f. 88; 30—.
Suppleant
Karlsson, A n d e r s Johan, Bageriarbetare,

f. 84; 30—.
D?hlgber3gi Anders 0 s k a r, Folkskollärare,

Sekreterare
Statistikern (se nedan).

Statistiska kontoret
Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 9—1 7, lördagar kl. 9—15.

Det verkställande organet för kommittén för stadens kommunalstatistik är efter omorganisationen av kommunalstatistiken statistiska kontoret, som förestås av stadens statistiker. Enligt

instruktion åligger honom bl. a.
att i enlighet med av kommittén fastställd plan handhava redaktionen och utgivandet
av stadens statistiska årsbok och övriga statistiska publikationer;
att uppgöra plan till och verkställa de särskilda statistiska undersökningar, vilka kom'mittén självmant eller på grund av stadsfullmäktiges beslut eller på anmodan av någon stadens
styrelse eller någon av stadsfullmäktige eller styrelse tillsatt beredning åt honom uppdrager;
att varje år senast före den 15 september inkomma till kommittén med förslag till de statis-

tiska arbeten, som av honom anses böra komma till utförande under det påföljande året,
jämte beräkning av kostnaderna härför;

att även dessemellan inkomma med förslag om sådana statistiska arbetens utförande,
vartill särskilda inträffade omständigheter kunna föranleda;
att årligen underkasta den del av det i årsboken offentliggjorda materialet, som kommittén
bestämmer, den mera ingående bearbetning, vilken med hänsyn till dess betydelse för den

kommunala förvaltningen eller av annan anledning kan finnas påkallad;
att utan ersättning tillhandagå de stadens styrelser och av stadsfullmäktige eller styrelse
tillsatta beredningar, som det påkalla, med statistiska upplysningar samt att för sådant ändamål på anmodan närvara vid styrelses eller berednings sammanträden;
- att vårda och å därför anvisat rum hava tillgängligt det statistiska material, som till kommittén inkommer eller för dess räkning insamlas;
.
att noggrant följa kommunalstatistikens utveckling även å andra orter samt söka för Göteborgs stads statistik tillgodogöra härigenom vunnen erfarenhet; samt
att utan särskild ersättning vara sekreterare hos kommittén.
Instruktion för Göteborgs stads statistiker antagen av kommittén för stadens kommunalstatistik den 17 januari 1918.

Statistiker (24)
Mottagningstid kl. 10—12.
Göransson, W e r n e r, F. L., f. 88; 18.

Dessutom ett statistiskt biträde (3), två

skrivbiträden (2) samt extra biträden i mån
av behov.
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Byggnadskontoret

2. Byggnadskontoret, hamnen och övriga

affärsdrivande verk
Göteborgs stads byggnadskontor
Mårten Krakowsgatan 5. Expeditionstid kl. 10—15, lördagar och dag före helgdag kl. 10—14.

Gatu- och Vägförvaltningen
Förvaltningeri sammanträder vanligen andra helgfria fredagen i varje månad.

Enligt äldre författningar voro hus- och tomtägare i städerna skyldiga att bekosta gatornas
underhåll och belysning, vilket förhållande även gällde i Göteborg intill år 1845. 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 17 april 1845 och omhänderhade
särskilda kommitterade för gatornas omläggning och belysning skötseln av sagda arbeten
till år 1864, då gatu- och Vägförvaltningen övertog uppdraget.
Anläggandet' och underhållet av stadens trafikleder hade till år 1811 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 skjutsningsbestyret, erhöll namnet skjuts- och åkeristyrelsen. Dess befattning med vägarna fortfor till
början av år 1864, 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 Göteborgs första egentliga underjordiska avloppsledningar. I början av 1860-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 1870—90-talen pågingo högst avsevärda

arbeten för stadens avloppsledningar. År 1905 framlades ett »förslag till förbättrande av
Göteborgs kloakväsen» huvudsakligen avseende förbättrandet av avlo'ppen inom stadens lågt

belägna delar. År 1910 beslöto stadsfullmäktige antaga förslaget av år 1905 med ändringsförslag av år 1909. Det sålunda beslutade arbetet påbörjades år 1911 och fullbordades år

1917.

'

Vid sammanträde med stadsfullmäktige den 8 oktober 1863 beslöts, att befattningen
med underhållet av stadens gator och vägar, som då omhänderhades av tre myndigheter,
nämligen drätselkommissionen, skjuts- och åkeristyrelsen samt kommitterade för gatornas
omläggning och belysning, skulle anförtros åt skjutsstyrelsen, vilken hädanefter skulle benämnas 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 11 januari 1864, varefter
gatu- och Vägförvaltningen började sin verksamhet i februari samma år.

Gatu-_och vägförvaltningen ._ .

_

_ _.
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Gatu- och Vägförvaltningen har enligt nu gällande reglemente åt sig uppdraget underhållet och tillsynen av stadens gator, landsvägar, alléer, planteringar, allmänna platser ävensom, för såvitt stensättningen angår, broar, samt sådana _avloppsrör och trummor, som ej
åligga enskilda personer, skötseln av stadens pumpverk för torrhållning och dränering likasom av andra inrättningar för dräneringsändamål, kontroll över elektriska ledningar i stadens
gator, vägar, öppna platser, kanaler eller andra områden ävensom över stolpar för elektriska
ledningar å staden tillhörande områden, kontroll över anläggning och underhåll av spärvägar å stadens område samt ombesörjande av dels den renhållning å makadamiserade öppna
platser, gator och vägar, vilken sammanhänger med desammas vård och underhåll, ävensom
tillika den bortföring av snö och is, som ej tillkommer tomtägare, och'dels erforderlig vattning
av förenämnda platser, gator och vägar jämte vägbanor i alléer och trädplanteringar.
Förvaltningens arbeten ledas av stadens gatuchef, som föredrager ärendena vid förvaltninge'ns sammanträden. Därjämte äro anställda fyra arbetschefer för de yttre arbetena,
en byråingenjör som chef för arbetena å ritkontoret och en kamrerare som chef för kamerala
avdelningen, vilken är gemensam för vattenledningsverket och förvaltningen, samt 'övrig
erforderlig teknisk och merkantil personal. Utförandet av förvaltningens arbeten sker i
regel genom hos förvaltningen anställda arbetare. Arbetsstyrkan år 1930 utgjorde i medelAtal 818 man per dag.
Förvältningen 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 1929—31, 1930—32 och 1931—33. Tre suppleanter utses jämväl
av stadsfullmäktige varje gång för ett år. 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 1931: Utgifter 5.281.359 kr., inkomster 16.300 kr., anslag 5.265.059 kr.
Författningar m. m. Reglemente för gatu- och Vägförvaltningen i Göteborg den 11 december 1863 med ändringar den 31 juli 1889, den 15 november 1898, den 10 februari 1911,
den 21 oktober 1915 och den 19 mars 1927. Instruktion för gatuchefen den 22 december 1926.
Ordförande
Silfverstolpe, D a v i (1 - 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,
f. 69; led. 08—31, Ordf. 15—.

Suppleanter
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64; 19—.
Blomberg, J 0 h a 11 Fredrik, Förman,
f. 85; 31——.
'
Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Rörarbetare, Stadsf., f. 00; 31—.

Vice ordförande
Johansson, K 11 u t Birger, Järnsvarvare,
Stadsf., f. 79; led. 21—32, v. Ordf. 26—.

Övriga ledamöter
Bruzelius, E d w a r (1 Ludvig, Apotekare,
f. 61, led. 15—32, Kassaf. 17—.
Carlsson, C a r 1 R i c h a r d, Spårvagnskonduktör, Stadsf., f. 81; 24.—32

Larsson-Ryhagen, Anton Fredrik, Civilingenjör, Bandirektör, f. 73; 23—31.
Skoglund, A n d e r 3 Johan, Järnarbetare,

f. 87; 29—33.
Öberg, Knut Erik, lngenjölr, f 96; led.
31—33, Suppl. f. kassaf. 31 —

Revisorer
.
Grundberg, Karl Oscar, Kassör, f. 81;
2—7
Fogelberg, Bengt Erland, Prokurist,
1'
Andersson,_Karl Gustaf, Expeditör,
f. 80; 31-—.

Suppleanter
Wilck, T 0 r Oskar Julius, Kassör, f. 97; 31—.
Johansson, C u s t a f Evert, Kontorsbiträde, f. 00; 31—.
Alflberg, Carl R a g n a r Fritiof, Handlande,
1' 31—

Sekreterare (arvode)
Buhrman, T 0 r s t e n Otto Jakob, J. K.,
Assessor,f. 85; 21.
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Vattenledningsverket

Trädgårdsmästare (6)
Mottagningstid kl. 12—13.
Hultman, Nils A r t h u r, Ingenjör, f. 79; 27.
Styresman (se nedan).

Stenberg, Axel Ferdinand, f. 87; 13.
Durgé, Josef, f. 90; _16.
Persson, A nt o 11, f. 94; 23.
Boberg, Axel Efraim, f. 96; 24. '

Inspektorer (9)

Åqvist, Carl Olof, Ingenjör, f. 70; 05,

(1—3 distr.).
Ekman, T 0 r s t e n Emil, Ingenjör, f. 87;
22 (6:te distr.) tillika föreståndare för
kloakpumpverken.

Arnell, H e l ge Theodor, Ingenjör, f. 93;

N

Arbetschefer (23) ,
Mottagningstid kl. 12—13.

Johansson, 0 scar Albin, f. 86;
.
Gabrielsson, Carl Edvin, f. 85; 15.
Andersson, Carl August, f. 86; 16

Denner, Jo h a n, f. 85; 19.
Larsson, Johan Fridolf, f. 87; 21.
Hedqvist, Per Arne, f. 93; 21.
Wik, Gustaf Georg, f 73; 22. .

25 (5:te distr.).

Beriidtzon, B1 r g e r Natanael, f. 96; 22.

allman, Karl Erik Algot, Ingenjör,
f. 92; 30 (4:de distr..)

Hjerpe, Johan A x e 1, f. 83; 24.
Örtenblad, Carl Gustav Frans, f. 97; 29.

Förste vaktmästare (5)

Byråingenjör (23)
Huggert, Erik Walter, f. 86; 20.

Stadsträdgårdsmästare (1 7)
Wahman, Edward
f. 75; 12.
'

Arvid

Natanael,

Lundgren, G u s t af Adolf, f. 72; 07.
Dessutom en grusgropsföreståndare (8),
tre maskinister (9), tio maskinister (8), två
materialutlämnare (6) samt en kontorsskrivare (4).

Vattenledningsverket
Styrelsen sammanträder vanligen andra helgfria tisdagen i varje månad.
Göteborg erhåller sitt vattenledningsvatten från tre olika vattentäkter: Kallebäcks källa,
ett par bergsjöar, Delsjöarna, och Göta älv. Stadens äldsta vattenledning från Kallebäcks
källa, som invigdes den 19 november 1787, användes ännu och serveras Kallebäcksvattnet
oblandat i 16 stycken allmänna vattenposter såsom dricksvatten. Delsjöanläggningen, vars
första utbyggnad var färdig att tagas i bruk år 1871, har sedermera fullbordats till full kapacitet, avsedd för cirka 100.000 konsumenter. Alelyckeanläggningen, som tager sitt vatten
från Göta älv, var färdig i sitt första byggnadsstadium att leverera vatten till staden i början
av år 1894. Å denna anläggning har företagits flera utvidgningar, senast år 1928.
För vatten, som inom stadens område användes till hushållsförbrukning, erlägges ingen
avgift. För all övrig vattenförbrukning erlägges en avgift av 30 öre pr kubikmeter med

viss rabatt, då vattenkonsumtionen överstiger 5.000 kubikmeter.
Vattenledningsverket handhaves av styrelsen över Göteborgs vattenledningsverk, tidigare
kallad först »Wattenledningens Committerade» och sedermera »Vattenlednings-Direktionen».
Styrelsen över Göteborgs vattenledningsverk har enligt nu gällande reglemente åt sig
uppdraget
*
att vårda, underhålla och förvalta stadens vattenledningsverk med därtill hörande pumpverk, filtrer, reservoarer, rörledningar och övriga inrättningar samt byggnader, jord- och
vattenområden;
.
'
_
_
_
att ombesörja vattenledningsverkets utv1dgn1ng eller förändring 1 enlighet med stadsfullmäktiges därom fattade beslut;

att utöva kontroll däröver, att endast kompetenta rörläggare tillåtas utföra enskildas vattenledningar, vadan förläggare skola förskaffa Slg styrelsens tillstånd till sådana ledningars
utförande, gällande sådant tillstånd endast intill dess styrelsen annorlunda förordnar; samt
att övervaka tillämpandet av för vattenledningsverket fastställd ordningsstadga och gällande
reglemente.

Vattenledningsverket

-

_
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Styrelsens arbeten stå under ledning (av vattenledningschefen, som föredrager ärendena
vid styrelsens sammanträden. Därjämte äro anställda en arbetschef, en driftsingenjör,
en rörnätsingenjör, en rörnätsassistent, två inspektorer, två mätareavläsare, maskinpersonal _
och 9 distriktsvakter. Kamerala personalen är gemensam för vattenledningsverket samt
gatu- och Vägförvaltningen och återfinnas uppgifter över densamma under delegerade för

ärenden angående gatu- och vägförvaltningens samt styrelsens över vattenledningsverket
gemensamma kontorspersonal. Antalet arbetare för styrelsens arbeten utgjorde under år
1930 i medeltal 147 man pr dag.
Arbete med nyanläggning, utsträckning, förändring eller reparation av till stadens vattenledningsverk ansluten vattenledning, får icke utföras av annan än den, som av styrelsen
över Göteborgs vattenledningsverk antagits som entreprenör för dylika arbeten, f. 11. ett
antal av 47.
Styrelsen över vattenledningsverket består från och med år 1895 av sex ledamöter, vilka
av stadsfullmäktige utses för tre år i sänder, så att årligen två ledamöter avgå och två inväljas.
Stadsfullmäktige välja jämväl årligen två styrelsesuppleanter samt tre revisorer med tre
suppleanter. Styrelsens ledamöter välja årligen bland sig en ordförande, en vice ordförande,
en kassaförvaltare och en suppleant för den sistnämnde. Senaste val för styrelsen avser
perioderna 1929—31,1930—32 och 1931—33.
Stat för år 1931: Utgifter 1 ..900330 kr., därav bestridda med lånemedel 475.000 kr;mkomster 1.6.07877 kr., överskott att inlevereras till stadskassan 182.547 kr.
Författmngar. Reglemente för styrelsen över Göteborgs vattenledningsverk den 19 april
1894 med däri sedermera gjorda ändringar. Reglemente för Göteborgs vattenledningsverk
den 19 april 1894 med däri vidtagna ändringar t. o. m. den 25 april 1929. Instruktion för
vattenledningsentreprenörer den 11 januari 1926.
.

Ordförande
Silfverstolpe, D a v 1 d - 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,

f. 69; led. 10—33, Ordf. 16——.

Bgnglåssgm, Emil H a r a 1 d, Affärsbiträde,
|__
Schalin, H1 1 d1 n g Carl Filip, Ingenjör,
f. 73, 30—.
Suppleanter
Adamsson, D a v i (1 Wilhelm, Lokförare,

Vice ordförande
Andersson, A x el Leopold, Expeditör,
f. 69; led. 24—31, v. Ordf. 26—.

Sandén, Johan Olof, Kontorist, f. 02; 31—.

Övriga ledamöter

Hohnberg, 0 t t o Malte, Läroverksadjunkt,

f. 84; 31——.

_

f. 77; 3l—.
Rodhe, Carl Wilhelm, Överstelöjtnant,
f. 69; led. 15—32, Kassaf. 25—.
Johansson, Carl August, Kommunalarbetareförman, f. 72; 2 — .
Kristensson, Karl Juliu s, Sågverksarbetare, f. 67, 26—31.
Öberg, Knut Erik, Ingenjör f. 96; led.
25—33, Suppl. f. kassaf. 27—.

Sekreterare (arvode)
Buhrman, T 0 r s t e n Otto Jakob, J. K.
Assessor, f. 85; 2.
.

Vattenledningschef (0)
(14.700 kr.)
Mottagningstid kl. 12—13.

Andersson, Anders lvar, Ingenjör, f. 78;

Suppleanter
Boöthius, Per Ulrik, Direktör, Stadsf. ,
f. 75; 31—
Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Rörarbetare, Stadsf., f. 00: 31—. .

Revisorer
Brunnander,

Nils,

Ingenjör,

Arbetschef (23)
Mottagningstid kl. 12,41
Blidberg, Per G u s t a f, Kapten, f. 89; 30.

Driftsingenjör (19)
Löfberg, Tor Erik, f. 88; 31

_
f.

86;

Rörnätsingenjör (17)
Ahlner, Jo h a 11, f. 73; 02.
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' Rörnätsassistent (14)

Johansson, Svante lvar, f. 83; 22.

.

Vaktmästare (4)
Ahlberg, El of, f. 69; 06.

Inspektorer (9)
Wallin, Johan Oscar, f. 83; 16.
Rudén, Jean Algot, f. 83; 22..

Måtareavlå'sare (6)
Pettersson, Bror Antonius, f. 98; 19.
Andersson, Jo han Edvin, f. 01; 30.

Driftverkmå'stare (16)
(vid Alelyckeverket)

Lundin, Eric Ric h a r (1, f. 70; 26.
, Dessutom en maskinist vid Alelyckan (10),
sex maskinister (8) samt n1o distriktsvakte'r.

Delegerade för ärenden angående gatu- och Vägförvaltningens samt'
styrelsens över vattenledningsverket 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 1903 hos gatu- och Vägförvaltningen, vattenledningsverket
och före år 1921 även hos hamnstyrelsen gemensamt anställda kontorspersonalen utövades
från förstnämnda är av byggnadschefen. Sedan byggnadschefsbefattningen jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 22'decemb'er 1926 indragits och det byggnadschefen åliggande arbetet
uppdelats på avdelningscheferna i de båda verken, utse gatu- och Vägförvaltningen och
styrelsen för vattenledningsverket en gemensam styresman, som bl. a. åligger att utöva för»
manskap för samtliga hos förvaltningen och styrelsen anställda å kamrerarekontorettjänstgörande befattningshavare. Styresmannen, som skall vara gatuchefen eller vattenledningschefen, uppbär i denna sin egenskap ett arvode av 1.200 kr.

Författningar m. m. se föregående samt instruktion för styresmannen den 22 december
I 926
Delegerade

Kamrerare (24)

Silfverstolpe, D a v 1 d - 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.
(se ovan) för Gatu- o. vägf.., Ordf.
Bruzelius, E d w a r (1 Ludvig, Apotekare, '
(se ovan) för Gatu- o. vägf, v. Ordf.
Rodhe, C a rl Wilhelm, Överstelöjtnant,
(se ovan) för Vattenledningsv.
Andersson, A x el Leopold, Expeditör,
(se ovan) för Vattenledningsv.

Mottagningstid kl. 12—13.
Boye, Emil Gustaf, Ingenjör f. 66; 03.»

Materialförvaltare (20)
Frode, Jean Rudolf, f. 69; 07.

Assistent (17)
Blomquist, Nils Albin, f. 90; 21.

Kassör (17)
Vakant. '

Suppleanter

Korrespondent (14)

Carlsson, Carl Richard, Spårvagnskonduktör, Stadsf., (se ovan) för Gatu- o.
vägf.

Andersson, Carl Edvin, f. 93; 21.

Öberg, Knut Erik, Ingenjör, (se ovan)

Samson, Knut Ei n a r, f. 94; 2.1
Severinsson, Aron Magnus W a 1 d e m a r,
f. 02; 30.

för Vattenledningsv.
Styresman
Mottagningstid kl. 12—13.
Hultman, Nils A r t h u r, Ingenjör, f. 79;
29. Gatuchef (se ovan).

Räkenskapsförare (10)

Förrådsbokhållare (10)
Johnson, Josef Gunnar P e r ry, f. 90; 19.
Dessutom nio bokhållare (8) och två
kontorsskrivare (4).
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Göteborgs hamnstyrelse
_och i samband därmed stående institutioner
Styrelsen sammanträder i regel andra och fjärde onsdagarna i varje månad kl. 14.

Hamnstyrelsen
Hamnkontoret, Norra Hamngatan 10.
Före år 1897 fanns en styrelse, benämnd Styrelsen över Göteborgs hamn- och älvarbeten,
vars verksamhet enligt kungl. reglemente omfattade huvudsakligen dels alla i och för sjötrafiken 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
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 1897 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 1920. Bland
de därvid genomförda organisatoriska förändringarna märkas särskilt överförande av byggnadskontorets 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 hörer
samt därjämte av broarna, färjetrafiken och de inre vattenvägarna. Vid handhavandet av de
till hamnstyrelsens förvaltningsområde hörande angelägenheter biträdes styrelsen av hamndirektören, vilken skall vara tillstädes vid styrelsens sammanträden och inför styrelsen föredraga de ärenden, som ankomma på styrelsens avgöranden, och är han berättigad att deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt att, då styrelsen fattar från hans mening avvikande beslut, få sin mening i protokollet antecknad.

Förvaltningsorganisationen omfattar tre avdelningar, nämligen kamerala avdelningen
(räkenskaps- och kassaavdelningen) under en hamnkamrerare, hamnbevakningen under en
hamnkapten samt tekniska avdelningen (hamnbyggnadsavdelningen) under en hamnöveringenjör. Dessutom sortera under hamnstyrelsen frihamnen och fiskhamnen, den sistnämnda
under tillsyn av särskilda av hamnstyrelsen utsedda fiskhamnsdelegerade, 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. vattenfallsstyrelsen 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 stadsfullmäktige. Nuvarande av stadsfullmäktige och handelskammaren utsedda ledamöter äro
valda för perioderna 1930—31 och 1931—32.
Stat för år 1931: Utgifter 10.640.438 kr., därav till hamnen 9.766848 kr., broarna 277.700
krr., färjetrafiken 543.779 kr.: inkomster 6.850.896 kr., därav från hamnen 6.457.800 kr.,

broarna 1.000 kr., färjetrafiken 364.679 kr.; brist 3.789.542 kr.; lånemedel 2.678.282 kr.,
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anslag 1.111.260 kr., därav till hamnen 630.760 kr., broarna 276.700 kr., färjetrafiken 179.100

kr. samt inre vattenvägar m. 111. 24.700 kr.
Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs hamnstyrelse, fastställt av Kungl. Maj:t
den 16 juli 1920 och 30 oktober 1925. Hamnordning för G öteborg, fastställd av K. B. den

28 juli 1921, med ändringar och tillägg den 31 december 1923.
Litteratur: P e t t e r s 0 n, K 11 u t E. och H ul ti 11, T 0 r s t e 11, Första utbyggnaden
av Centralhamnen i Göteborg samt dess inrättande till Frihamn, Gbg 1922. P e t t e r s 0 11,
K 11 u t E. och A r f w i d 3 s 0 11, J. H., Tredje utbyggnaden av Fiskhamnen i Göteborg,

Gbg 1926.
Ordförande

Suppleanter

Frick, Ernst Otto Manfred, J. K.,
tf. Handels- och politiborgmästare, f. 72;
led. 28—31, Ordf. 28— (förordnad av
Kungl. Maj:t).

Ekman, Carl J 0 sef, Direktör, _f. 70; 19—,
(vald av stadsf.).
Olsson, John Edor Fritiof, Handelsföreståndare, f. 79; 27— (vald av stadsf.).
Sternhagen, Fritz, Konsiil, f. 75; 28—,
(utsedd av handelskammaren).
Franklin, A 1 g ot Mauritz, Hamnarbetare,
Stadsf., f. 78; 31— (vald av stadsf.).

Vice ordförande
Rosén, Johan E mil, Redaktör, f. 75; led.
28—32, v. Ordf. 28— (vald av stadsf.).

Revisorer
Närådberg, Nils Evald, Förarbetare, f. 87;

Ovriga ledamöter
Nyström, Jo h 11 Oscar Herman, Överstelöjtnant i K, V. 0. V. K., f. 65; 14—31,
(vald av stadsf.).
Lembke, J 0 h a n Christopher, J. D., Sekr.
h. handelskammaren, f. 68; 19—32 (vald
av stadsf.).
Svensson, Carl Johan Albert, Skepps-

redare, f. 61; led. 21—31, Kassaf. 24—,
(utsedd av handelskammaren).
Dahlin, Gustaf Adolf W e r n e r, Direktör,
f. 84; 25—31 (vald av stadsf.).
Alpen, Heinrich Peter Theodor, Konsul, f. 67; led. 26——31 , Suppl. f. kassaf. 24—,
(utsedd av handelskammaren).
Karlsson, A x el Theodor, Kranförare,
f. 87; 26—32 (vald av stadsf.).
Andersson, 'Ax el _Leopold, Expeditör,
f. 69; 26—31 (vald av stadsf.).
Norman, Per A x el August, Kanaldirektör, f. 80; 27—31 (utsedd av kungl.
vattenfallsstyrelsen).

Elfstrand, C a rl Oscar, Underlöjtnant,
f. 75; 28—.,
Lagerholm, Gustaf E 111 i l, Skatteexekutor,
f. 76; 30—.

Suppleanter
Muhr, T 0 r s t e 11 Karl Viktor, Löjtnant,
f. 95; 30—.
Ze3treus, E ri k Botvid, Järnarbetare, f. 91;
Gråtlerliell, Pe r Edvard, Bokförare, f. 94;

Sekreterare och ombudsman (arvode)
Bengtsson, Nils Emanuel, J. K., Magistratsnotarie, f. 92; 25.
Hamndirektörens expedition

'

Hamndirektör (0)
(25.000 kr.)

Dieden, Gotthard, f. 79; 21.

Sekreterare (å extra stat)
Kjellander, A n n a Dahlia, f. 92; 21.

Kame'ralfa avdelningen
. Norra Hamngatan 10. Expeditionstid juni—augusti kl. 9—16, övriga månader kl. 9—16,30,
lördagar och helgdagsaftnar kl. 9—15.
_ Avdelningen, som står under förmanskap av hamnkamreraren, åligger bland annat'att
omhänderhava debitering och uppbörd av hamnavgifter för fartyg och varor samt lyftkransrn. fl. avgifter, räkenskapsföring, kontroll och inventeringar, verkställa inköp, omhänderhava
förrådsförvaltning, uthyrnings- och arrendefrågor, handhava diverse personalärenden,
sjuk- och olycksfallsfrågor, skatteindrivning och intresseverksamhet m. m.
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Debiterings- och kassa-

Hamnkamrerare (20)

kontoret

'

Almberger, A g a t o n, f. 82; 2l .
Smedjegatan 7—9.

Expeditionstid januari,

februari och december månader kl. 9—16,

Kamrerareexpeditionen

övriga månader kl. 9—17.

Hamnbokhållare (8)
Wik, Harald Hilding, f. 98; 19.
Inköp och förrådsbokföring samt ut-

Uppbördskamrerare (l9)
Agderfeåtl, Anshelm Harald Benjamin,

hyrning av upplagsområden

Assistent (l 7)
Förste hamnbo'khållare (lO)
Leandersson, John Iwar, Stadsf., f. 90;
Zl, Inköpschef.

Bezrttilfelt, Bertil Gustaf Holger, f. 95;

Förste hamnbokhållare (IO)
Hamnbokhållare (8)

Strandell, Jo s e f, f. 96; 24.

Larsson, Ernst Gustaf Wilhelm, f. 92;

Hamnbokhållare (8)

l .
Eklund, Herbert Einar, f. 98; 29.

Åhlvik, Eric Holger, f. 99; 29.

Hjärne, Erik Natanael, f. 02; 29.
Förste kontorsskrivare (5)
Norén, Ture Hugo Sebulon, f. 00; 29.
Två kontorsskrivare (4).
&

Förste kontorsskrivare (5)
Svensson, Jenny Charlotta, f. 88; 29

Huvudbokföring

Kontrollant (lZ)
Förste räkenskapsförare (l4)
Olsson, Jacob Reinhold, f. 89; 26.
'( Ekman, Olof William, f. 87; 23.

Kassabitråden (4)

En extra kontorsskrivare.
Kontrollavdelningen

Caravello, Carola Amélie, f. 85; 24.
Strutz, Kerstin Margareta, f. 00; 29

Förste hamnbokhållare (l 4)
Olsson, Gustaf lvar Olof, f. 94; 24.

Hamnbokhållare (8)
Andersson, C u s t af Valdemar, f. 00; 24.
En kontorsskrivare (4), ett skrivbiträde (l)
samt en extra kontorsskrivare.

Inkasserare (6)
Hansson, Karl Leonard Isidor, f. 81; 24.
Dessutom fem kontorsskrivare (4), tre första
skrivbiträden (2), två skrivbiträden (l ), en
extra bokhållare, två extra kontorsskrivare samt
tre extra skrivbiträden.

' Personalavdelningen

Förste hamnhokhållare (l0)

Tillsyningsman (8)

. Berndtson, Edvin A rvi d, f. 90, 24.

Svensson, Nils Harald, f. 86; 26.
En kontorsskrivare (4) och en extra bok..
hållare.

Dessutom en extra telefonist.

Hamnbevakningen
[Norra Hamngatan 10. Expeditionstid juni—augusti kl. 8—17, övriga månader kl. 8—18.

Hamnbevakningen, som förestås av hamnkaptenen, har att placera hit ankommande fartyg, öva tillsyn över trafikförhållandena inom hamnens vattenområde och å kajerna samt
övervaka efterlevnaden av för hamnen gällande föreskrifter m. m. Vidare utövas tillsyn
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och ledning av isbrytarefartygen (Isbrytaren ll och lll), vilka—vid ishinder upprätthålla '
förbindelsen mellan hamnen och havet, inspektionsfartyget >>Hamnen», varuskjulen och
pråmhamnarna.

Hamnkapten (28)
Flodman, Martin Nicolaus, f. 70; 20.

.

Tf. hamnmästare (23)
Ngtideman, C a r 1 Johan Alfred (se nedan)

.

Torberntson, A n d e r 5, f. 85; 25.
Coster, Hans Oskar, f. 84; 25.
Niklasson, Karl lvar, f. 94; 28.
Sjögren, Adolf Mauritz, f. 93; 28.
Beillon, O 3 car Yngve, f. 95; 29.
Dessutom lZ hamnserviser (5), därav tre i
frihamnen, och 3 extra hamnserviser samt en
kontorsskrivare (4).

Hamnfogdar (lö)

Sandström, Albert Niklas, f. 76; 08,
(distr. Gasverkskajen—Stenpiren).
Carlsson, Erik Reinhold, f. 92; 25,
(distr. Stenpiren—Rosenlundskanalen o.
Frihamnen).
Söderström, Victor Isidor, f. 86; l9,
(distr. Rosenlundskanalen—Fiskhamnen).
von Gerber, Adolf Fredrik lvar, f. 86;
l4 (distr. Sannegårdshamnen).

Isbrytarefartygen

Förste maskinist (l0)
Branden, Alexius, f. 73; 17
Två extra besättningsmän.
Inspektionsfart yg

Befälhavare
Peterson, E d v a r d Fabian, f. 68; 25.

Hamnlotsar (l )
Arvidsson, Carl Emil, f. 72; 05.
Bohlin, RudolfAlbert Hegardt, f. 72; 05.
Åberg, John Orvar Kristian, f. 74; 08.
Åhlander, Karl Abraham, f. 75; lO.
Lilljegren, Johan Teodor, f. 81; 13.
Nilsson, Axel Viking, f. 85; l5.
Rödin, Bror Georg, f. 82; l5.
Scherman, Carl Arthur, f. 79; 15.
Jansson, Carl, f. 83; l6.

Dessutom

en

extra

styrman,

två

extra

maskinister samt två extra besättningsmän.
Pråmhamnarna
Sex extra vaktare.

Varuskjulen
Sju extra vaktare.

Tekniska avdelningen
Norra Hamngatan 10. Expeditionstid jum—augush kl. 9—16, övriga månader kl. 9—16,30,
lördagar och helgdagsaftnar kl. 9—15.
Avdelningen, som förestås av hamnöveringenjören, handhar nybyggnad och underhåll
av infarts- och segelrännorna med fyrar, fyrlyktor m. m. (innanför Vinga), hamnanläggningar med magasin och varuskjul, färjelägen, inre kanaler med sluss och dämmen, fasta
och rörliga broar samt stadens lyftkranar, underhåll av färjorna, skötsel av 'reparationsverkstäderna samt drift av fyrarna, slussen, 'de rörliga broarna och lyftkranarna.
Ritkontoret .

Hamnöveringenjör (0)

Könstruktör (ritkontorschef) (23)

(l 7.040 kr.)

Hultin, T 0 r s t e n, Stadsf., f. 85; 20.
Petterson, Kn u t Erik, f. 81; 20.
Dessutom fyra extra ingenjörer och fyra
extra "ritare.

Varvs- och älvarbeten

Byråingenjör (23)
Lind, Albin Alexius, f. 79;
tf. Frihamnsföreståndare.

|7, til.,

Arbetschef (23)
Frode, Hugo William, f. 71; 05.

Färjetrafiken

9l

Lyftkranarna
Dalagatan 5. Expeditionstid kl. 7—16.

Byggnadsinspektor (10)
Vakant.

Kraningenjör (23)

Mudderverksbefälhavare (9)

.

Sinclair, John Gunnar, f. 78; W.

Jacobsson, Ossian Emanuel, f. 85; 23.

Tillsyningsman (l4)

Arbetsinspektor (9)

Holmdahl, O 3 c a r Engelbrekt, .f' 7l; 02.

Olsson, Olof Gustaf, f." 71; 20.

Boj- och fyrinspektor (9) *

Bitr. tillsyningsmån (9)

Beckman, Josef Alex i u 3, f. 85; 29.

Ahlgren, Axel Mauritz, f. 84; l9 (Stigbergskajen).
Abrahamsson, Johan G 0 t t f r i d, f. 74;
l9 (Masthuggskajen).

Kaj- och broarbeten

Underhållsarbeten
Arbetschef (23)

Lidman, E r i k Valdemar, f. 84; l9 (Packhuskajen).
Mattiasson, 0 5 c a r Miliam, f. 85; l9 (Gullbergskajen).
Pettersson, 0 t t 0 Ludvig, f. 75; l9 (Sannegårdshamnen).
_
Peterson, A x el Orion, f. 84; 19 (Frihamnen).

Wullt, Arvid, f. 80; ll.

Arbetsinspektorer (9)
Ryberg, Carl Rudolf, f. 89; 19.
Eriksson, Erik Martin, f. 92; 22.

Broinspektor (9)

Dessutom två extra bitr. tillsyningsmän

Hedén, Agdal Fritiof, f. 75; l9.
DeSSutom fem broförare (5) och två extra
broförare.

och tre kontorsskrivare (4).
Fyrplatserna

Nybyggnadsarbeten

Tillsyningsman

Arbetschef (23)

(vid stadens ledfyrar)
Frode, l'lugo William (se ovan).

Arfwidsson, J 0 h a n n e s Henrik, f. 87; 20.

Arbetsinspektorer (9)
Fyrinspektor

Sundqvist, E r i k, f. 78; 15. '
Wåhlstrand, G e o r g Edvard, f. 75; l8.

-

Beckman, Josef Alex i us (se ovan).

' Reparationsverkstäderna

Fyrvaktare

Maskiningenjör (23)

Westergren, Edvin, f. 89; Zl (Böttö).

Ågren, A x e ] Nikander, f. 90; 18 (Geveskär).

Karlsson, K a rl Albert, f. 74; 18.

tf. Samuelsson, Olivia Fredrika, f. 63;
l9 (Knippelholmen).

Verkmästare (9)

Ett extra fyrbiträde å Böttö fyrplats.

Christensson, Johan Ossian, f. 77; l8.

Verkstadsförmän (8)

Slusskontoret

Fogelström, A 1 b e r t Valdemar, f. 84; l9.
Karlsson, John Heribert, f. 84; l9.
Jansson, F r i t 2 Gustaf Adolf, f. 88; Zl.

Slussgatan. Expeditionstid kl. 7—17.

Två kontorsskrivare (4).

.

Slussvakt (3)
'

Vakant.

Färjetrafiken
Norra Hamngatan 10. Verkstads- och förrådskontoret: Kustens varv. Expeditionstid kl. 7—21 .
Trafiken mellan de båda älvstränderna övertogs år l9l 7 av Göteborgs stad och uppdrogs
åt Göteborgs hamnstyrelse att ombesörja densamma. För närvarande trafikeras älven på fem
färjelinjer, och finnas härför två kördons- och passagerarefärjor, fyra passagerarefärjor samt
tre ångslupar.
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Färjelinjerna äro följande: Linje l Klippan—Färjenäs (för passagerarebefordran och kördon), linje 2 Fiskhamnen—Eriksberg—Sandviken (för passagerare), linje 3 Fiskhamnen——
Sannegårdshamnen (för passagerarebefordran och kördon), linje 4 Sänkverket—Hisingstad
(för passagerare), linje 5 Residensbron—Götaverken (för passagerare).

Ledningen och tillsyn av färjetrafiken handhaves av hamninspektören.
Hamninspektör (23)
Nordeman, Carl Johan Alfred, f. 78; 18,

Maskininspektor (l0)
—
Nygren, Gustaf Fredrik, f_ 86; 22_

tf. Hamnmästare.

_Färjefogde (l4)
'
Ekbom, Harry Theodor, f. 78; l9.

Dessutom l7 extra färjebefålhavare och
två extra maskinister.

Frihamnen
Kvillegatan. Expeditionstid alla söckendagar kl. 7—17, dag före helgdag samt lördagar under
månaderna januari—augusti kl. 7—15.

Frihamnen, som öppnades för trafik den 3l augusti 'l922, utgör en del av Göteborgs
hamn med särskilda lättnader för trafiken med avseende å tullen. I 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 frihamnen till tullinlandet. Overföres gods till andra
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 tullrestitutioner, 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:t
i varje särskilt fall. Endast för exportindustri torde tillstånd kunna påräknas.
Förvaltningen och driften omhänderhaves av hamnstyrelsen dels direkt genom egna tjänstemän, 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. A. B. Godsemottagning i Göteborgs hamn ombesörjer den del av lossningsarbetet m. m. med utländskt gods,
som påvilar varuägaren, nämligen mottagning av godset vid fartygets reling och uppläggning antingen direkt i järnvägsvagn, på kaj eller i skjul samt tullhandräckning på kaj eller

i skjul. Göteborgs Frihamns aktiebolag ombestyr magasinering, i magasinen förekommande
handräckning, uthyrning av kontorslokaler och lagerrum samt olika varuförsäkringar (se
närmare kap. X: 2).

Debitering och uppbörd av hamnavgifter skötas genom hamnens huvudkontor.
Frihamnsföreståndare
Dieden, G 0 t t 1, a , d, Hamndirektör

' 0V8n)ff' Frihamnsförestandare
Lind, A 1 b i n Alexius (se ovan).

Hamnfogde (l 6)
(se

Carlsson, Erik R e i 11 h 0 1 (1 (se ovan).

' Expeditionsföreståndare (l 4)
Koch, Carl Hugo Alexander, f. 9l; 24.
Dessutom tre hamnserviser (5) se ovan; ett
skrivbiträde (l) samt två extra kontorsskrivare.
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Fiskhamnen. Gas- och elektricitetsverket
A.-B. Godsemottagning

Direktör
Witting, ' Georg Petter Leonard, Sjökapten, f. 83; 22.

Göteborgs Frihamns Aktiebolag
Direktör
Isberg, Sten Johan, Sjökapten, f. 76; 20.

Magasinsföreståndare
Magnusson, P e r Bo Malte, f. 06; 3l.

Fiskhamnen
Vädersågen, Oscarsgatan. Expeditionstid: onsdag och lördag kl. 7—15, övriga vardagar
kl. 8'—I5.
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. 8.

Fiskhamnsdelegerade
Ekönan, Carl Josef, Direktör (se ovan),
T

Kassör (l4)

.

Gréen, Oscar Daniel, f. 92; 29.

.

Svensson, Carl Johan Albert, Skeppsredare (se ovan).
Alpen, Heinrich Peter Theodor, Konsul (se ovan).
Olsson, John Edor Fritiof, Handelsföreståndare (se ovan) Suppl.

Fiskhamnsdirektör
Klinton, Hilma r August, f. 79; l7.

Kontorschef (l 7)
Ljungström, Carl Erland, f. 82; 19.

Bokhållare (8)
Wallén, Sve n August Brynolf, f. 90; l9.
Hellman, Johan Algot, f. 96; l9.
Wennerholm, Gustaf Yngve H a r r y,
. 96, l9.
Schoultz, Kn u t Valdemar f. 85; 28.

Tillsyningsman (9)
Pettersson, Johan Axel f. 81; 19.
Dessutom fyra kontorsskrivare (4), fyra
skrivbiträden (I), två extra kontorsskrivare
samt en extra vaktmästare.

Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk
Huvudkontor: Stora Badhusgatan 1 7. Kontorstid kl. 9—17, lördagar kl. 9—15.
Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk förvaltas enligt stadsfullmäktiges beslut av
den 24 oktober l907 av en för båda verken gemensam styrelse, benämnd styrelsen över Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk. Enligt det då fastställda reglementet samt däri den
ll mars l909, den 4 januari l9l l, den 2 mars l922 och den ll september l930 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 är fem revisorer med
lika många suppleanter. Vid styrelsens sammanträden 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 hörer, att ombesörja
den allmänna gatubelysningen samt att medgiva tillstånd till särskilda installatörer till utförande 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.
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Sedan l9l5 förestås gas- och elektricitetsverken av en för båda verken gemensam direktör.
Den kamerala avdelningen med kassa, bokföring, avlöning, avläsning och inkassering är
gemensam för båda verken, under det att de i tekniskt avseende äro helt skilda med en 'överingenjör för vartdera verket.
Vid styrelsens första sammanträde varje år väljas ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och suppleant för denne. De två sistnämnda valen skola underställas stadsfullmäktige
för godkännande. Dessutom utses inom styrelsen särskilda delegerade för tillsyn av verkens
olika avdelningar. Nuvarande ledamöter av styrelsen äro valda för perioderna l929—3l,
l930—32 och l93l -—33 .
Författningar m. m. Reglemente för styrelsen över Göteborgs gas- och elektricitetsverk,
fastställt av stadsfullmäknge den 24 oktober l907_med däri sedermera vidtagna ändringar.
Reglemente för förbrukning av gas och elektr1c1tet, fastställt av stadsfullmäktige den ll
september l930.

Ordförande
Reuterskiöld, S i g v a r (1 Heribert Casimir,
Disponent, f. 69; led. 09—33, Ordf. l6—.

Revisorer
Bergman, C | a e 3 Anton, Stationskarl,
Stadsf., f. 8l; 28—.
Wastensson,

Vice ordförande
Lamm, F r e d r i k Hjalmar, Professor,
f. 72; led. 07—32, v. Ordf. l6—.

Ovriga ledamöter
Blidberg, lvar P e t e r, Grosshandlande,
f. 65; led. 09—3l. Kassaf. 10—.
Blom, Gustaf, Redaktör, Stadsf., f. 75;
led. 24—32, Suppl. f. kassaf. 30—.
sterholm, Sven August, Reparatör,
f. 83; 25—33.
Hagvall, T h 11 r e Wilhelm, Kontrollör,
f. 86; 26—l.
Holm,J u l1 U 5, Ombudsman, f. 80; 30—32

Åke., Waste

Maximilian,

Bokhållare, f.- 97; 29—.
Johansson, K a rl Oscar Waldemar, Tillsyningsman, f. 97; 29—.
Landahl, Laurentius (L a r 5) Erik, lngenjör,
f. 85; 30—.
Al;dråas;on, Algot H e n r y, Lagerarbetare,
.
; l—.
Suppleanter

Frenell, P e r, Civilingenjör, f. 76; 30—.
Lundberg, Kärl A r m a n d Raimond, Rörarbetare, f. 96; 30—.
Oving, Fredrik Olof G e r h a r d, lngenjör,
f. 86; 3l—.
Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Rör-

arbetare, Stadsf., f. 00, 3l—.

_

Suppleanter
Landqvist, K a rl Olof, Verkmästare, f. 85;
30—.
Juhlin, Johan A 1 g 0 t, Kamrer, f. 85; 30—.
Billvall, N i ls Andreas, Kamrer, f. 82; 3l—.

Yckert, E r n s t Edvard, Kassör, f. 88; 3l—.

Sekreterare (arvode)
Claesson, E r i k Ragnar, J. K., Andre

stadsfogde, f. 79; l6

För Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk gemensam personal
Huvudkassan

Direktör (0)
(2l.540 kr.)

Kassör (l7)
Forssell, G u s t a f, f. 74; 07.

Mottagningstid kl. _13—14.
Hammarstrand, Sigurd, f. 80; 15.

Ett kassaliiträde.

Uppbördskassan

Kamerala avdelningen
Kassatid: kl. 10—14.

Förste bokhållare (l0)
Ragnér,

Kamrer (Zl)
Nilsson, Carl Alfred,
reservstat, f. 8l; 26.

Kapten

på

Georg Lindegard, f. 89; 28.

Ett kassabiträde, ett kontorsbiträde (3) och
ett extra kontorsbiträde.

Gasverket
Bokföringsavdelningen
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Avdelning för avläsning och inkassering

Bokförare (l0)

Inspektör (l0)

Bergendahl, Alm a Emilia, f. 78; 09.

Berglund, C u % t af Albm. f. 77: 17.

tf- Bokförare

Ett inspektörsbiträde (8), en bokhållare (8),

Wilck, Ester
Kristina Birgitta, f. 94; 25." ' 20
Time”” (Öl; 24 avlusa” (6)» ..mo m'a
Förste bokhållare (l0)
avlasare samt tva extra kontorsb1traden.
Persius, F r a n 3, f. 95; 28.

Debiteringsavdelninsen

Ett extra kontorsbitråde.
.. .
Avlonmgskontoret

D hl
för8t%1b0kåållare (IfO)86 28
aén, ars iip
eorg, .
;
.
Två bokhållare (8), fem kontorsbitråden (3)

Förste 'bokhallare (l0)

samt två extra kontorsbiträden.

Gredin, J 0 h n Vilhelm, f. 88; 30.
En bokhållare (9), en bokhållare (8) och
ett extra kontorsbitråde.
'

Dessutom å kamerala avdelningen en vaktmästare (3), en extra vaktmästare och en telefonist.

Gasverket
Den engelske ingenjören James Malam erhöll år l845 koncession å 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 1865 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 4 vertikalugnar
med kontinuerlig drift och åren l920—2l ytterligare 5 dylika ugnar. Fyra diskontinuerliga
' vertikalkammarugnar tillkommo år l927. Horisontalugnarna nedrevos år l922. Reningsapparaterna hava även utökats och— tidsenliga metoder för gasreningen införts. Gastillverkningen uppgick år l930 till 27.369.800 kubikmeter. Anläggningskostnaden beräknades
den I januari l930 till l5.902.030 kr. och det bokförda värdet utgjorde 8.l43.793 kr.
Gasen distribuerades ursprungligen genom ett lågtrycksnät, som vid behov utökades
och omlades till större dimensioner. Numera matas lågtrycksnätet genom ett flertal regulatorstationer från en högtrycksledning, som utlagts från gasverket till Majorna med förgreningar till flera av stadens utkanter.
Gasen användes numera huvudsakligen till värmeändamål, under det att användningen
till 'belysning är obetydlig. Gatubelysningen med gas upphörde år l926.
Enligt stadsfullmäktiges beslut av den l8 december l930 beräknas priset för gas, levererad *
från Göteborgs stads gasverk, enligt endera av följande valfria taxor. l: lZ öre pr kbm., ll:
lZ kr. pr år jämte tio öre pr kbm., lll: 90 kr. pr år jämte åtta öre pr kbm., IV: 360 kr.
pr år jämte sju öre pr kbm.
Stat för år 1931: Utgifter 4.387.529 kr., därav driftsutgifter 3.354.933 kr.; inkomster
4.804.924 kr., därav inkomst av rörelse etc. 4.524.896 kr.; inlevereras till stadskassan 4l 7.395 kr.
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Instruktion för rörarbetsfirmor för utförande av gasledningar, fastställd av styrelsen den
l7 januari l9l2.
Litteratur: C.A. Mebius, Göteborgs belysning, Historik, Gbg l897. Litteratur1
övrigt, se under kap. l

Överingenjör (0)

Förrådskontoret

(l5.840 kr.)
Mottagningstid kl. 13—14.

Material- och driftsförvaltare (ll)

Hall, Alfred Teodor, f. 69; l5.

Föreståndare f. biproduktförsäljningen (l 9)
Brfoc8k61nätå, T h 0 r s t e n Gillis Wilhelm,
En assistent vid biproduktsförsäljningen (9).

Norén, Bo A r t h u r Fritiof, f. 80; l5.
Tre bokhållare (8), ett kontorsbiträde, en
tidskrivare.
Dessutom för driften fyra portvakter och
l6l arbetare.

Distributionsavdelningen

Distributionsingenjör (23)
Försäljningsexpedition för biprodukLaägrblom, Johan Ewald Georg, f. 74;
terna

Rosenlundsgatan 2. Expeditionstid kl. 9—16,
lördagar kl. 9—14.

Förste bokhållare ( l0)
Da2r71ielson, T h 0 1 W Anders Martin, f. 82;
Två bokhållare (8) samt en extra koksbokhållare.
Driftsavdelningen
Gullbergs Strandgata. Kontorstid kl. 9—1 7,
_
lördagar kl. 9—15.

Ett kontorsbiträde.
Römätsavdelningen

Distributionsassistent (l 7)
Eriksson, Josef Tobias, f. 85; l6.
Rörledningsinspektorer (9)
Andersson, Carl Wilhelm, f. 82; 19.
Alexandersson, H a n s Reinhold, f. 9l; l9.
En inspektor för rörnätets skötsel (8), en
förman (4), två ritare och tre sifonskötare.
Installations- och verkstadsavdelningen

Driftsingenjör (23)

Besiktningsingenjör (l 6)
Samzelius, S i gu rd, f. 83; l5.

Ugnsingenjör (20)
Robertsson, G u s t a f Eugen, f. 87; 19.
'Driftsassistent (l7)
Svensson, Hjalmar Sigfrid, f. 83; 19.
Kemist (l6)
Ekblad, David Hjalmar, f. 89; l9.

Ljungberg,

Stellan

Axel

Wilhelm,

f. 83; l9
lnstallationsverkmästare (8)
Mattsson, Gu n nar Theophilius, f. 78; l9.
Två ingenjörer, en ackvisitör, ett biträde för
tillsyn och skötsel av konsumenternas gas-,
apparater, en mätareverkmästare (6), en förste
mätareprovare (5), två bokhållare (8) och två
kontorsbiträden.

Byggnadsingenjör
Förrådskontoret
Backlin, Alexander, f. 90; l9.

Förste verkmästare (l4)
Hallenius, Karl August, f. 77; 15.

Distributionsbokhållare (l0)
Hallberg, Olof, f. 88; l9.
En bokhållare (8), ett kontorsbiträde. en
förrådsvakt.

Andre verkmästare (ll)
Miaåtsson, Karl G u s t af Valdemar, f. 85;
En ingenjör, en ritare, en verkstadsförman
(8), tre gasmästare (två i ll och en i 9), tre
undergasmästare (9), tre exhaustermaskinister (6), två koksförmän (6), tre journalskrivare (6), ett laboratoriebiträde och en

extra maskinist.

Utställningen
Stora Badhusgatan38. Expeditionstid kl. 9:48.

Föreståndare
Paepke, Jo s ef Wilhelm, f. 86; 28.
Ett biträde.
Dessutom vid distribtitionen fyra portvakter och 60 arbetare.

Elektricitetsverket
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Elektricitetsverket
Det första elektricitetsverket i Göteborg, avsett att distribuera elektrisk energi för allmän-

hetens behov, anlades av privat företag är 1884 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 fullständig nybyggnad av ett kommunalt elektricitetsverk. Den l juli l908 igångsattes ång-

centralen vid Stora Badhusgatan, en utbyggnad av den år l902 anlagda kommunala ångcentralen för spårvägsdrift, samt verkets första understation vid Västgötagatan, vilken

station erhöll sin primära energi i form av 3-fasig växelström, 25 perioder, från ångcentralen.
Distributionssystemet för tillgodoseendet av det borgerliga behovet av elektrisk energi fastställdes till 2Xl20 volt likström.
[ slutet av år l907 slöts kontrakt med Trollhätte kanal- och vattenverk om leverans av
erforderlig vattenkraftsenergi för stadens behov, och blevo dess kraftanläggning i Trollhättan, linjebyggnad ned till Göteborg samt dess transformatorstation å Marieholm färdiga

för energileverans den l8 april l9l0. Från och med denna dag erhåller således elektricitets—
verket sitt huvudsakliga behov av elektrisk energi från Trollhätte kraftverk.
Efter hand tillkommo ytterligare understationer, en i Bagaregården år l9l4, en provisorisk i Lundby l9l7, en i Majorna l926 och en i Landala l927.

Tillfölje Orgryte sockens införlivning med staden upptogos underhandlingar med Yngeredsfors kraftaktiebolag, som innehade koncession å distribution av elektrisk energi inom Örgryte,
Gårda och Krokslätt, om övertagande av bolagets rörelse inom dessa kommuner. Stadsfullmäktige godkände den l juli l926 kontrakt mellan elektricitetsverket och bolaget, varigenom rörel-

sen successivt och i sin helhet fr. o. m. den I januari l930 skulle övertagas av elektricitetsverket.
Genom särskilt avtal med kungl.ivattenfallsstyrelsen år l925 tillförsäkrades elektricitetsverket leverans av 50-periodig energi vid sidan om huvudavtalet om 25-periodig. Till följd

av detta avtal kunde elektricitetsverket frångå sin tidigare intagna ståndpunkt, att all distribution av elektrisk energi för borgerligt behov skulle ske medelst likström, och fastställdes
år l924 en generalplan för stadens fortsatta elektrifiering. Enligt denna kommer 50-periodig
växelström om 3X220/l27 volt att distribueras _i hela Lundby samt i Gårda, Örgryte, Krokslätt och i övrigt i alla områden utanför elektricitetsverkets normala likströmsområden.

Storindustrin förses med elektrisk energi i form av 3-fasig växelström, antingen vid 25
per. pr sek. och 3X 6.000 volt eller 50 per. och 3X l0.000 volt. Numera är så gott som hela

stadens industri elektrifierad. Gatubelysningen är helt elektrifierad samt manövreras och
kontrolleras från verkets stationer. Anläggningskostnaden beräknades den l januari 1930
till 28.953984 kr. och det bokförda värdet utgjorde l6.63l.047 kr.
Enligt nuvarande taxa för elektrisk energi, som fastställts av stadsfullmäktige den l9 de-

cember l929, utgör priset pr kwh för belysning 25 öre och pr kwh för motordrift m. m.
l5 öre, allt med vissa rabatter. Dessutom finnas specialtaxor för särskilda ändamål.
Stat för år 1931 : Utgifter 6.82032l kr., därav bestridda av lånemedel 320.000 kr., driftsutgifter 3.834.l58 kr.; inkomster 9.627.453 kr., därav inkomst av rörelse 9.045.76l kr.; inleverans till stadskassan 3.l27.l32 kr.
,
'

Författningar. Bestämmelser angående entreprenörsrätt för utförande av elektriska anläggningar, fastställda av styrelsen den 2l februari l923.
Litteratur: G r a u e r 5, G. H. och 5 c h ii l e r, E (1 v., Berättelse över elektrifieringen
av gatubelysningen i Göteborg l922—l926, Gbg l926. Litteratur i övrigt, se under kap. 1.
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Överingenjör (0)
(l5.840 kr.)

Mottagningstid kl. 13—14.
Grauers, G u n n a r Henrik, f. 78; l5.

Understationen, 'Gibraltargatan
Förste stationsförman (l0)
Andersson, Karl Sigfrid, f. 82; 26.
En maskinist (8) och två stationsvakter (5).

Korrespondent (l0)
Liljeqvist, Sven Gustaf, f. 93; l8.

En bitr. korrespondent (8).

Driftsavdelningen

Driftsingenjör (23)
Carlsson, T 0 r Fredrik, f. 84; W.

i

'

Kopplingshuset, Thaliagatan
En stationsvakt (5).

Ångcentralen, Otterhällan
En extra maskinist (9).
Dessutom för driften 59 arbetare.

Driftsassistent (l 7)

Björnsson, Arne, f. 93; 21 .
o

Kopplingshuset, Marieholm
Två extra stationsvakter.

.

I..

Distributionsavdelningen

I

Tva ingenjorer. och tre r1tare.

Distributionsingenjör (23)
Hjelrnström, K. 11 u t Napoleon, "f. 79; l l .

Driftsverkmästare (16)
Distributionsassistent (l 7)

Lilljegren, Carl Gustaf, f. 77; 15.

Nilsson, N i l s, f. 81; 19.

Å'Ångcentralen, Stora Badhusgatan
Förste maskinmästare (l4)
Hultqvist, E r n s t August Helge, f. 84; 23.
Fyra maskinister (9), en batteriverkmästare
(9), fem förste reparatörer (6), en förste kontorsskrivare (6) .och en kontorsskrivare (4),
en extra maskinist, åtta centralvakter och två

Distributionsverkmästare ( l 4)
Olsson, Tho rs te 11, f. 74; 15.
Två kabelmästare (9), en bitr. distributionsvérkmästare (8), en övermontör (6), en
ingenjör och två ritare.
Dessutom för distributionen 29 arbetare.
Gatubelysningen

extra förste reparatörer.

Ingenjör (å extra stat)
Understationen, Västgötagatan
Förste stationsförman (l0)
Ahlberg, Oscar, f. 73; l9.
En maskinist (8) och tre stationsvakter (5).

Stahre, Nils G u s t a f, f. 02; 3l.

Distributionsverkmästcire (l 4)
Johansson, Knut R 0 b e r t, f. 86; 23.
En övermontör (6) och en kontorsskrivare (4).
Dessutom för gatubelysningen 28 arbetare.

Understationen, Svangåtan.

Förste stationsförman (l0)
Pettersson, J 0 h a n n e 3, f. 74; l9.
En andre stationsförman (8) och tre stationsvakter (5).

Installationsavde-lningen
Installationsingenjör (23)
Nilsson, M a 1 t e Wiktor, f. 83; 20.

Besiktningsingenjör (l 7)
Vakant.

Understationen, Sannegårdshamnen
En andre stationsförman (8) och två stations_ vakter (5).

-

'

'

Byråingenjör ' (l 4)
Spetz, A rv i d Hugo, f. 85; 19.

Mätareinspektör (l0)
Understationen, Kustgatan

Förste stationsförman (IO)
Hallström, Jo h a n n e 3, f. 85; 26.
En maskinist (8) och tre stationsvakter (5).

Lund, John Vilgot, f 69; 09.

Ackordsinspektör (l0)
Olsson, Carl Hjalmar, f. 77; l9.
Fyra bitr. mätare- och ackordsinspektörer (8).

Göteborgs spårvägar
Högsp.-mät.-kontrollant (10)
Johansson, Ivar Mauritz, f. 90; 19.
Två tekniska biträden.
Verkmästare (9)
Andersson, E ri k Vilhelm, f..—87; 19.
Två bokhållare (8), ett verkmastarebiträde,
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Utställningen, Södra Hamngatan 37
tf. Föreståndare
Pettersson, Hjalmar, f." 77; 18.
Ett biträde. _
Förrådsköntoret
M
. l ..
l
|4

' en extra avlösare och en mätareutlämnare.

Dessutom för installationen 18 arbetare.
_ ,
_
Statistiska avdelmngen
En statistiker (8), två bokhållare (8) och
!

bu

..

)

.

ett kanorsmade (3)
Mätareverkstaden

_

ater1a forva tare (

Danlell, Ernst Daniel, f— 87; 19'
En materialbokliållare (8), en förste kontorsskrivare (6), ett extra kontorsbiträde och
två materialutlämnare.

Föreståndare (9)

Molln, 0 s C a r Walter, f- 8]; 19.
Dessutom en förste mätarereparatör (6),
11 mätarereparatörer och tre arbetare.

Husbyggnadsavdelningen
Byggnadsingenjör (16)

Hammarstrand, Harry, f. 93; 29.
Två ritare och fem arbetare.
Dessutom å elektricitetsverket en vaktmästare (3).

Styrelsen över Göteborgs spårvägar
Drottninggatan 33. Expeditionstid kl. 9—16 (för kvarglömda effekter kl. 12—14).
Frågan om införande av spårvägar i Göteborg väcktes redan år 1873, då en enskild perso'n
_ 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 koncessionsansökan under motivering, att staden genom en dylik anläggning ej kunde fritt få

disponera över de gator och öppna platser, där spårvägar anlades. Även Kungl. Maj:t avslog
ansökan år 1874. Genom motion i stadsfullmäktige i september 1875 hemställdes emellertid,
att åtgärder måtte vidtagas till befrämjande av en spårvägsanläggning för beredande åt samhället av därmed förenade fördelar. En beredning tillsattes för frågans utredning, och i
juni 1877 förelade denna ett förslag till koncessionsbestämmelser för hästspårvägar i Göteborg.

Stadsfullmäktige godkände förslaget, och beredningen gick i författning om infordrande av
anbud. Vid anbudstidens utgång hade emellertid endast ett inkommit, nämligen av danske
undersåten, kaptenen C. C. Juel. Den 18 oktober 1877 erhöll Juel koncession under 40 år
å anläggning och trafikering av hästspårvägar i Göteborg. Koncessionen överläts på ett engelskt
bolag The Gothenburg Tramways Company Ltd i London, vilket bolag anlade hästspår- *
vägarna och påbörjade trafiken den 24 september 1879 samt bedrev densamma till 1899 års
utgång, då staden enligt tidigare beslut att i och för elektrifiering inköpa bolagets egendom
och koncession själv övertog driften fr. o. m. den 1 januari 1900. Köpesumman uppgick
till 1.282.400 kr. Elektrifieringen av Göteborgs spårvägar var i sin helhet genomförd på

hösten 1902 och omfattade förutom elektrisk ångkraftstation på den gamla gasverkstomten
i Pustervik linjerna Majorna.—Redbergslid, Majorna—Getebergsäng, Redbergslid—Getebergsäng och Ringlinjen, anordnad i åttaformig utsträckning mellan Lilla Bommen och
Slottsskogen med medelpunkten i Viktoriagatan. Slutligen omfattade anläggningen vagnhallar och reparationsverkstäder 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. Det i Spår-

vägen nedlagda kapitalet utgjorde vid 1930 års slut ZZ.466.414 kr. och det bokförda värdet
10.859.166 kr.
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Spårvägens angelägenheter handhavas av en av stadsfullmäktige för tre år i sänder till-

satt styrelse, bestående av fem ledamöter och tre suppleanter. Revisorer utses jämväl av
stadsfullmäktige'för ett år i sänder till ett antal av tre jämte lika många suppleanter.
Senaste val avse perioderna 1929—31, 1930—32 och 1931—33.
Stat år 1931: Utgifter 8.932.500 kr., därav driftkostnader 6.079.000 kr., kapitalavbetalningar och räntor 944.528 kr., avlöningar och arvoden 636.248 kr., pensioner och understöd
220.000 kr., nybyggnader 483.200 kr., (varav 55.000 kr. skall gäldas av lånemedel) och övriga
kostnader 569.524 kr.; inkomster 9.621.000 kr., därav trafikinkomster 8.678.000 kr., över"
skott från 1929 834.880 kr., räntor och övriga inkomster 108.120 kr.; inleverans till stadskassan 743.500 kr.
Författningar. Ordningsstadga' för trafiken med Göteborgs stads elektriska spårvägar,
fastställd av K. 13. den 24 april 1903. Ordningsstadga för trafiken med spårvägen mellan
Göteborg och Mölndal, fastställd av K. B. den 15 januari 1907 och trafik- och tjänstgöringsreglemente för järnvägen mellan Göteborgs stad och Saltholmen, ,fastställt av K. B. en
19 september 1907 med därefter vidtagna smärre ändringar. Reglemente för styrelsen över
Göteborgs spårvägar, antaget av stadsfullmäktige den 27 september 1900 med däri sedermera gjorda ändringar. Taxa för persontrafiken å Göteborgs stads spårvägar och omnibusar,
fastställd av K. B. den 29 december 1928.

Spårvägstrafiken
Vid 1930 års slut funnos följande linjer: Linje 1 och 2 Ringlinjen, linje 3 Härlanda-Stadsgränsen, linje 4 Elisedal-Klintens väg, linje 5 Redbergsplatsen-Örgryte, linje 6 Linné- *
platsen-Änggården, linje 7 Landala-Kviberg, linje 8 Drottningtorget-Mölndal, linje
9 Järntorget-Saltholmen, och linje 10 Bangatan-Lilla Stampgatan, med en sammanlagd trafiklängd av 34.5 km. Linjen Järntorget—Saltholmen (Långedragslinjen) är mellan Stadsgränsen och Saltholmen koncessionerad som järnväg.
Taxorna för trafiken å stadens spårvägar utgöra f. n. 15 öre för vuxen person och 10 öre

för barn för enkel resa inom staden och resp. 30 och 20 öre för linjerna till Saltholmen och
Mölndal med påbörjad resa inom staden. Taxan för personbefordran nattetid (mellan kl.
» 0—5) utgör 50 öre pr person å linjer inom eller utom staden och en krona till Saltholmen

och Mölndal för inom staden påbörjad resa.
Under år 1930 befordrades 59.604.692 passagerare.

Omnibustrafiken
l skrivelse den 14 juli 1921 gjorde styrelsen över stadens spårvägar framställning till stadsfullmäktige om anordnande av automobilomnibustrafik från Falutorgettill Lundby gamla
kyrka samt återkallande av de av stadsfullmäktige fattade besluten den 13 juni 1918 och den
13 november 1919 rörande spårvägsanläggning inom Lundby samt till Hultmans holme.
Sedan en för ändamålet tillsatt beredning yttrat sig och samfällda drätselkammaren tillstyrkt
hemställan, beslöto stadsfullmäktige den 18 maj 1922 i huvudsak enligt spårvägsstyrelsens
förslag. Sedan poliskammaren den 25 oktober s. å. meddelat nämnda styrelse tillstånd att
utöva yrkesmässig automobiltrafik, öppnades den 28 mars 1923 omnibustrafiken mellan Trollhättegatan och Lilla Bommen till Lundby gamla kyrka. Denna linje var den första kommunala
automobilomnibuslinje i vårt land. Linjen uppdelades därefter under samma år till två
linjer, nämligen Lilla Bommen—Lundby och Lilla Bommen—Hultmans holme.
Taxa för personbefordran med automobilomnibus å nämnda linjer fastställdes av konungens
befallningshavande den 28 november 1922, varvid avgiften för enkel tur fastställdes till 25
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öre för vuxen person och 10 öre för barn med rätt till övergångsbiljett utan tilläggsavgift
till'övriga spårvägslinjer inom staden. På därom av stadsfullmäktige och magistraten gjord

framställning ändrades taxan av konungens befallningshavande den 23 juli 1928 fr. o. m. den 1
januari 1929 till 15 öre för enkel resa eller del därav för vuxen person och 10 öre för barn
under 14ar med rätt för resande att erhålla fri övergång för omedelbart fortsatt resa från omnibuslinje till stadens spårvägar och tvärtom.
Underar 1930 befordrades 2.91 8.936 passagerare, exkl. övergångspassagerare från spårvagn.

Ordförande

Baningenjör (23)i

Larsson, H u g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,
Stadsf., f. 74; led. 22—32, Ordf. 27—.

Bellander, Bror Hjalmar, f. 91; 30.

Vice ordförande

Verkstadsingenjör (23)

Rosén, Johan E mil, Redaktör, f. 75; led.
25—33, v. 'Ordf. 29—

Christensson, Carl A r t h u r, f. 82; 20.

Ovriga ledamöter
Larsson,

Curt

Lauritz,

Byråingenjör (23)

Ombudsman,

Stadsf., f. 87; 26—31.
Larsson-Ryhagen, A 11 to n Fredrik, Civil-

Vakant t. f. Enell, Oskar Ceor g, f. 98; 30.

Kamrer (19)

ingenjör, Bandirektör, f. 73; led. 27—33,
Kassaf. 29—
Eduards, Alb e rt Julius, lngenjör, f. 75;
led. 29—31, Suppl. f. kassaf. 29—.

__

Svensson, Johan Alfred, f. 80; 24.

Kassör (16)

Suppleanter
Wilck, Tor Oskar Julius, f. 97; 24.
Jonasson, john A r t h 11 r, Verkstadsarbetare,

Förrådsförvaltare (16)
' Lagerlierg, Per Gustaf Pontus, Kapten,
Trafikdirektör, f. 78; 29—
Skfoglunåll, Anders johan, Järnarbetare,
.87; —.

Revisorer
Olsson, Carl Gabriel, Distriktskassör,
f. 75, 28—.
Nerinder, Karl David H:son, Föreståndare, f. 84; 30—
Lindau, Frans Hilmer Isidor, Förste
postiljon, f. 85; 31—

Bredelius, Gustaf Emil, f. 81; 18.

Verkmästare (19)
Palm, Ca rl Richard Benjamin, f. 69; 01.

Trafikmå'stare (14)
Lindqvist, Carl Vilhelm, f. 74; 19.

Banmästare (1 1)
Vakant.

'

Söppleanter
Johansson,. Anders Johan, Sjukkasse-

Övrig personal

expeditör, f. 82; 30—.

Lindström, Erik Yngve, Ombudsman,

f. 97; 31—.
Kristensson, E r n s t Georg, Sjukkontrollant, f. 75; 31—.

Sekreterare (arvode)
Gustafson, Fredrik, J. K., Förste notarie, f. 88; 27.

Direktör (0)
(21.540 kr.)
Mottagningstid kl. 10—11.
Reuterswärd, Carl Å x el, Civilingenjör,
i. 75; 26

Avdelningschefer (28)
Mottagningstid kl. 10—12.
Eriksson, Adolf, f. 77; 19, trafikavd.
Vidlund, Johan T h u r e, f. 86; 30, tekn. avd.

Dessutom äro anställda å ordinarie stat en
förste hallmästare (10), åtta inspektorer (9),
en ledningsmästare (9), fyra hallma'stare (9),
en andre banma'stare (9), en förvaltare (9),
fem bokhållare (8), en korrespondent (8), ett
kassabiträde (8), tjugofem trafikförmän (8),
varav tre vakanta, en ledningsförman (8) och
fyra linjeförmän (8); å extra stat: tre biträande ingenjörer, tre ritare, nio skrivbzträden,
en hallmästare, nio reparatörsförmän, fem
verkstadsförmän, en förrådsförman, en tidskrivare och en sjukbesökare. Antal arbetare,
vilkas anställnings- och avlöningsvillkor
bestämmas av avlöningsnämnden, utgör 890
trafikpersonal, 130 vagnhallspersonal, 90 verkstads- och förradspersonal och 71 lmje- och
lednmgspersonal.
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3. Styrelser och institutioner för sjukvård
och sanitära förhållanden
— Göteborgs stads hälsovårdsnämnd
och i samband därmed stående institutioner
Gustaf Adolfs torg 4. Expeditionstider, 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 sundhetsnämnden upprättades ej förr än är 1831 , då till åtlydno av kungl. kungörel-

sen av samma år om >>hvad i hänseende till kolerafarsoten iakttagas bör» en sådan nämnd utsågs.
Sundhetsnämnden upplöstes 1836, och en ny sådan utsågs ej förrän år 1847, då koleran på
nytt börjat utbreda sig över Europa. Denna nämnd utövade sin verksamhet huvudsakligen

under koleraåret 1850 och under en kort därpå utbrytande koppepidemi. År 1853 konstituerades åter en ny nämnd, som var i verksamhet till 1858 under de olika koleraepidemierna
på 1850-talet. Redan ett par tiotal år tidigare hade sockennämnders inrättande på landsbygden föreskrivits, och i december 1857 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 ej fanns, annan läkare tjänstgöra. Enligt denna förordning utsågs en sundhetsnämnd i

Göteborg år 1858, bestående utom ordföranden av 12 ledamöter, av vilka 8 blevo uppsyningsmän inom var sitt distrikt. Till socken- och sundhetsnämndernas tjänst utgav Kungl. Sundhetskollegiet 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 åtgärder för de smittosamma sjukdomarnas hejdande eller hämmande. 1 september 1874 utfärdades också av Kungl. Maj :t en ny förordning, en hälsovårdsstadga, innehållande en reg-

lering av nämndens (nu kallad hälsovårdsnämnd) verksamhet på olika områden av hygienen,
samt i mars 1875 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 ytterligare utvidgades genom den nya hälsovårdsstadga, som utfärdades i juni 1919.
Städernas hälsovårdsnämnder, som enligt stadgan av 1874 ej handhade någon del av sjukvården förutom epidemivården, fingo enligt den nya stadgan rätt att förvalta hela den allmänna sjukvård, som av stad anordnades, om stadsfullmäktige så funne lämpligt. Detta
uppdrag hade för Göteborgs vidkommande redan från ingången av 1917 fullgjorts av nämnden
i enlighet med en lokal stadga, fastställd av Kungl. Maj:t i juli 1916. 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 sjukvårdsanstalter,
i sammanhang varmed de fungerande styrelserna för stadens olika sjukhus upphörde, vidare
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att för tillsyn och kontroll över den ekonomiska förvaltningen av sjukvårdsanstalterna hos

hälsovårdsnämndens sjukvårdsavdelning (2zdra avd.) skulle anställas en ekonomidirektör.
- Hälsovårdsnämnden utövar i regel sin verksamhet på två avdelningar. Första avdelningen
handlägger alla de ärenden, som enligt gällande författningar tillkomma hälsovårdsnämnd
i stad ävensom övriga ärenden, vilka icke tillhöra andra avdelningen eller båda avdelningarna
samfällt (samfällda nämnden). Andra avdelningen utgör styrelse för stadens sjukvårdsan-

stalter och handlägger även ärenden rörande stadens distriktsläkare. Samfällda nämnden
åligger bl. a. att avgiva yttrande i frågor, som av vederbörande myndighet uttryckligen hän-

skjutits till samfällda nämnden eller som av denna anses gemensamma för nämndens båda
avdelningar, att fördela ärendena mellan avdelningarna samt att besluta i frågor om de befattningar och förrätta de val, som äro för hela nämnden gemensamma. Samfällda nämnden
skall vidare i stadgad ordning avgiva berättelse om nämndens och under densamma lydande
anstalters verksamhet samt överlämna nästförutgångna års räkenskaper till drätselkammaren
för att upptagas i stadens allmänna räkenskaper och granskas tillika med dem.
Första avdelningen består av ordförande, som utses av samfällda nämnden bland avdel- '

ningens ledamöter, av polismästaren och förste stadsläkaren såsom självskrivna ledamöter
samt fyra andra ledamöter, vilka jämte fem suppleanter för de valda ledamöterna utses av

stadsfullmäktige för en tid av fyra år. Avdelningen utser årligen inom sig en vice ordförande.
Andra avdelningen består av nio ledamöter, av vilka två äro självskrivna, nämligen ordföranden
i samfällda nämnden och förste stadsläkaren, samt övriga sju äro valda av stadsfullmäktige.
Hälsovårdsnämndens nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1928—31, 1930—33
och 1931—34. Fem revisorer gemensamma för alla avdelningarna, jämte fem suppleanter
utses årligen av stadsfullmäktige.
För vart och ett av de under andra avdelningens förvaltning stående sjukhusen finnes
ett förvaltningsråd, bestående av en utav hälsovårdsnämndens andra avdelning bland dess

ledamöter vald delegerad, ekonomidirektören vid stadens sjukhus och vederbörande över- '
läkare. Förvaltningsråden åligger att särskilt följa förhållandena vid sjukhusen, uppgöra
förslag till sjukhusens årliga utgifts- och inkomststat samt att i övrigt handlägga löpande
och mindre viktiga ärenden i enlighet med instruktion, som på förslag av hälsovårdsnämndens
andra avdelning fastställes av stadsfullmäktige.

Under hälsovårdsnämndens förvaltning stå donationsfonder till ett sammanlagt belopp av
cirka 1,5 mill. kr.
Stat för år 1931: Utgifter 17.257.187 kr., därav bestridda med lånemedel 11.605.750
kr. och med anslag 3.664.829 kr.; inkomster 1.986.608 kr.
Författningar m. m. Hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919. Epidemilagen. den 19 juni
1919. Kungl. brev den 3 juli 1916 med fastställelse av reglemente för Göteborgs stads
hälsovårdsnämnd m. m. Reglementen för stadens sjukhus. Arbetsordning för förvaltningsråden v1d Göteborgs stads sjukhus, antagen den 13 juni 1918."
Samfällda hälsovårdsnämnden
Ordförande
Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89; led.

Kassaförvaltare
Hagberg, Karl Axel, e. o. Hovrättsnotarie,
Direktör, f. 72; led. 17—31, Kassaf. 17—.

Övriga ledamöter
Se under resp. avdelningar.

30—33, Ordf. 31—.
Första avdelningen

Ordförande
Vice ordförande
Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Stadsf., f. 80; led. 30—34, v. Ordf. 31—.

&

Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf. (se ovan),

Ordf. 31—.
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Vice ordförande
Kjellin, August Martin, Polismästare,
f. 67; självskriven led., v. Ordf. 13—.

Revisorer
Benckert, H e n r i c August, M. L., Prakt.

läkare, f. 84; 28—.
Maxson, Karl Emil, Sjukvårdare, f. 94";

Ovriga ledamöter

Gezelius, K a rl Jo h a 11, M. L., Förste
Dahl—berg, F r e (1 r i k August, Styckjunstadsläkare, f. 66; självskriven led.
kare,f. 83; 30—
Hagberg, Karl Axel, e. o. Hovrättsnotarie,
, Lundqvist, Axel Gunnar, KullagerarbeDirektör (se ovan).
tare, Stadsf., f. 97; 31—.
Belfrage, Eri k Gustaf, M. L., Prakt. läLindberg, Per Jakob Hel m er, Kontorskare, f. 79; 28—31.
chef, f. 80; 31—.
Johansson, H e n r y Bernhard, AvdelningsSuppleanter
chef, f. 89; 28—33.
Holmqvist, B r o r Richard, Spårreparatör,
Frankenberg, John E v e r t Konrad, Bagef. 87; 31—
riarbetare, Stadsf., f. 00; 31
Neander, Gu s t af Emil, Amneslärare,

Suppleanter

f. 77; 31—.
Drakenberg, Bernt Erik, v. Hhövd.,

_

Carlgsäoråa O 3 c & r Jonatan, Sjukvårdare,

Advokat, f. 58; 03—31.
Johansson, H e d vi g Josefina, Barnmor-

Armstedt, C 11 rt Henry, Disponent, f. 91;

ska, f. 80; 23—33.
Hultin, S v e n, Professor, f. 89; 29—31.
Söållerlåårg, Inez Eleonora, Fru, f. 87;
Sandberg, C h a r 1 e s Manfred,

Butiks-

Hälsovårdsnämndens byrå och
expedition
Gustaf Adolfs torg 4. Expeditionstid kl. 9—7 6.

föreståndare,f. 01; 3.
Andra avdelningen

Förste stadsläkare (0)
(18.180 kr.)

Ordförande
Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf. (se ovan),
Ordf. 31—.

Mottagningstid kl. 12—14.
Gezelius,KarlJohan, M. L., f 66 01.

Vice ordförande

Friis, Ha n 3 Ludvig Eugen, J. K., f. 87; 22.

Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Stadsf. (se ovan), v. Ordf. 31—.

Ovriga ledamöter
Gezelius, K a rl Jo h a n, M. L., Förste
stadsläkare(se ovan).
Kristensson, E r n s t Georg, Sjukkontrol-

.

Hilmersson, A x e l Hugo, Reparatör, f. 97;

lant, f. 75; 22—34.
Ahlström, N a t h a l i a Blenda Hilda, Fru,
f. 77; 24—34.
Wangson, O tto Robert, J. K., Ombudsman 0. sekr. h. fattigv., f. 93; 31—34.
Andersson, A r v1d Theodor, Portvakt,
f. 89; 31—34.
Törnblom, August A 1 e x a n d e r, lngenjör, f. 77; 31—34.Leandersson, John I w a r, Kamrersassistent, Stadsf., f. 90; 31—34.

Sekreterare och ombudsman
Amanuens (arvode)
Hallbeclr, Jo h a n, e. o. Hovrättsnotarie,
Registrator, f. 80; 17.
Ekonomidirektör

Vakant. Tf. Svenning, Hans Gö sta Engelbrekt, f. 97; 30.
Tf. Assistent h. ekonomidirektören (8)
Funk, Gustaf Hild i ng, f. 05; 30.
Kamrerare (17)
Mellbin, Erik Numa, f. 78; 17.
Bokhållare (8)
Wilck, Ca rl Johan Robert, f. 90; 20.
Dessutom fem skrivbiträden.

Vaktmästare (3)
Eriksson, Axel Wilhelm, f. 86; 17.

Dispensärcentralen
Stampgatan I . Mottagningstid kl. 9—10.
Hälsovårdsnämndens dispensärgentral, tidigare benämnd hälsovårdsnämndens tuberkulosbyrå, började sin verksamhet 1910. Dispensärens verksamhet har till syfte att omhändertaga tuberkulosfall i samhället och därigenom förhindra smittas spridande till om-
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givningen. Detta sker ej endast genom omhändertagande av den sjukes person utan i nästan
lika hög grad genom omhändertagande av hans hem och familj, varvid särskilt barnen ställas
under observation. Närmaste tillsynen utövas av sundhetsinspektören i egenskap av föreståndare för byrån. Byrån är förlagd till f. d. Hemmets för lungsotssjuka lokaler, Stampgatan 1, inom vilka platser komma att finnas för intagning av patienter för observation
och sådana patienter, som äro i trängande behov av snabb intagning.

Föreståndare

Biträdande dispensärläkare (arvode)

Sundhetsinspektören, se nedan.
Dispensärläkare (14)
Andersson, Hjalmar David, M. L.,
Stadsf., f. 86; 29.

.

Belfrage, Rolf H är al d, IVL L" [. 94; 30_
Sju dispensärsköterskor (4).

Bostadsinspektionen

Gustaf Adolfs torg 4. Mottagningstid kl. 13—14.
* Bostadsinspektionen inrättades 1910. Dess arbete omfattar huvudsakligen slutbesiktning
av nybyggda lägenheter före deras ibruktagande, upptagande av klagomål över förment
osunda bostäder och systematisk besiktning av de bredare befolkningslagrens bostäder.
Det bostadshygieniska arbetet ledes av sundhetsinspektören, som är läkare, och under honom
arbeta tre bostadsinspektrisei' och en tillsyningsman.
Författningar. Hälsovårdsstadgan den 19juni 1919 och instruktion för sundhetsinspektören, antagen av stadsfullmäktige den 28 oktober 1909.

Sundhetsinspektör (0)
(14700 kr.)

Mottagningstid kl. 13—14.
Göthlin, Gustaf (G 6 s t a) Valdemar, M. L.,
Leg. läkare, f. 77; 10.

Bostadsinspektriser (4)
B 1 d ,
11
H
El' b ,

jan.";
. 85, 1 . JO anna ( än”)

'33 et

Samuelsson, Ingrid H i l m a, f. 87; 21.
Borgstedt, E n n y Valborg, f. 86; 23.

Göteborgs stads hälsopolis
Gustaf Adolfs torg 4. Mottagningstid kl. 14—15.
Hälsopolisinrättningen avser att bereda hälsovårdsnämnden biträde vid tillsynen över

ordningen i staden vad hälsovården angår. Hälsopolisens chef närmast förste stadsläkaren
är sundhetsinspektören, som antages av hälsovårdsnämnden och skall vara en i allmän hälso-

vård kunnig läkare. Närmaste förmanskapet över tillsyningsmännen utövas av sundhetskommissarien, vilken vägleder dessa i deras arbete, övervakar, att hälsovårdsnämndens uppmaningar angående avhjälpande av sanitära olägenheter efterkommas. Hälsopolisen utgöres
av två förste tillsyningsmän och 16 tillsyningsmän. Av förste tillsyningsmännen tjänstgöra
en vid matvarukontrollen och en vid karantäns- och desinfektionsanstalten. Av tillsyningsmännen tjänstgöra 11 å den allmänna hygieniska byrån, av vilka en under sundhetsinspektörens överinseende fullgör vad som åligger staden med avseende å lagen den 29 juni 1912
om arbetarskydd. Ovriga åligga huvudsakligen att efterspana befintliga sanitära olägenheter
samt att även hava uppmärksamheten fästad på efterlevnaden av de föreskrifter rörande
sundheten och snyggheten i staden, vilkas övervakande författningsenligt tillhör allmänna

polisen.
Staden är med hänsyn till den allmänna hygieniska byråns arbete indelad i fyra distrikt,
nämligen östra distriktet, omfattande Gamlestads och Örgryte församlingar med undantag
av Krokslätts f. d. municipalsamhälle, södra distriktet, omfattande Sydstaden, Landa1a och
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Gibraltar, Annedal och Änggården samt Krokslätts f. d. municipalsamhälle, västra distriktet,

omfattande Haga, Masthugget, Masthuggsbergen och Majorna samt norra distriktet, omfattande Kristine och Lundby församlingar.
Författningar. Hälsovårdsstadgan den 19juni 1919. Epidemilagen den 19juni 1919 och

lagen den 4 september 1914 angående vissa åtgärder mot utbredning av lungsot. Instruktion för sundhetsinspektören1 Göteborg den 28 oktober 1909. instruktion för sundhetskommissarien den 16 oktober 1895. Ordningsstadga för rak- och frisérstugor1 Göteborg,
fastställd av K. B. den 30 oktober 1919.
Dessutom 11 tillsyningsmän å den al]Sundhetsinspektör
Se bostadsinspektionen.

männa" hygieniska byrån (6), en obduktions-

Sundhetskommissarie (11)

UGltfmGSfafe (6).

Nilsson, A n d e r s Vilhelm, f. 88; 29.

Födoämneskontrollen
Östra Hamngatan 28.
Den på 1860-talet gjorda upptäckten av trikinsjukdom hos människan, förorsakad av tri-

kinöst 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 1881 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 födoämneskontroll i Göteborg. ReIdan 1 oktober 1882 blev trikinbyråns
föreståndare anställd hos hälsovårdsnämnden som stadsveterinär och skulle som sådan icke
blott handhava fläskbesiktningen utan även leda den kontroll över till salu hållna kött- och
andra matvaror, vars utövande anförtroddes åt hälsopolisen.
.

Efter införandet av obligatorisk köttbesiktning blev hälsopolisens arbete inom matvarukontrollen 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 1909, åstadkoms en avsevärd förbättring av matvarulokalerna i allmänhet. Köttoch 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. särskillda villkor för försäljning av pasteuriserad mjölk samt kontrollerad tuberkelfri
mjölk. Med inrättandet av hälsovårdsnämndens mjölklaboratorium år 1910 kunde systematiska undersökningar av mjölken företagas.
På grund av den nya hälsovårdsstadgan, som trädde i kraft den 1 januari 1920, har särskilt kontroll över matvarulokalerna måst väsentligt utökas. Sålunda tillkommer det matvarukontrollen, förutom att hålla tillsyn över alla i staden till salu hållna födoämnen och

dryckesvaror, 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 djurfett. Vidare åligger det matvaru-

Födoämneskontrollen. Karantänsanstalten

'
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kontrollen att övervaka, att'allmänna saluplatser och lägenheter för födoämnens förvaring,
beredning, försäljning och servering med tilllsamma lägenheter hörande upplagsrum äro
så inredda och underhållna, att de motsvara bestämmelserna i hälsovårdsstadgan och för

staden gällande hälsovårdsföreskrifter.
Staden är med avseende å matvarukontrollen uppdelad i följande fyra distrikt, nämligen
1:sta distriktet omfattande Gamlestaden, Olskroken, Stampen och Gullbergsvass, Nordstaden, Gårda och Lunden, 2.'dra distriktet omfattande Sydstaden, 13—15 rotarna, Landala
och Gibraltar samt Krokslätt, 3 :dje distriktet omfattande Haga, Annedal och Änggården,

11:te roten och Majornas 6—7 rotar samt 4:de distriktet omfattande Majornas 1—5 rotar
och Lundby.
Författningar. Hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919. Lagen den 13 oktober 1913 rörande

köttbesiktning och slakthus. Kungl. förordningen den 26 september 1907 angående förbud
i vissa fall mot användande av vilseledande varubeteckningar vid handel med födoämnen.
Kungl. förordningen den 30 september 1921 angående kontroll vid införsel till riket av kött-

varor och djurfett. Matvarustadga för Göteborgs stad, fastställd av K. B. den 10 april
1923. Särskilda föreskrifter rörande kontrolladugårdar, antagna av hälsovårdsnämnden i
mars 1909. instruktion för läkare och veterinär, vilka antagits i och för kontrollerandet av
ladugårdar, antagen av hälsovårdsnämnden i mars 1909.

Stadsveterinär (26)

Förste tillsyningsman (8)

Mottagningstid kl. 12—13.
Ahlström, Rudolf Alfred, f. 70; 10.

Mottagningstid kl. 10—14.
Brodin, Gu staf Mauritz, f. 76; 04.
Fem tillsyningsmän (6) jämte extra till-

synrngsman.

Desinfektionsanstalten och karantänsanstalten för husdjur
.

Vädersågen i Majorna.

Sedan Kungl. Maj:t år 1885 utfärdat kungörelse angående karantänsåtgärder mot kreaturssjukdomar, inrättades en anstalt för verkställande härav för Göteborg vid Kastellgården
intill Kungälv. Då denna anstalt emellertid snart såsom följd av ny lagstiftning måste nedläggas, hemställde handels- och sjöfartsnämnden i Göteborg hos stadsfullmäktige om inrättande av en karantänsanstalt inom staden, och beslöto stadsfullmäktige med anledning
härav år 1902 att i gamla torkrian vid Vädersågen inrätta en sådan anstalt. Förvaltningen
av densamma uppdrogs åt hamnstyrelsen men övertogs 1918 av hälsovårdsnämnden. År
1919 utvidgades anstalten att omfatta jämväl en avdelning för avlusning.
Författningar. Ordningsföreskrifter för desinfektionsanstalten vid hamnen, antagen av
stadsfullmäktige _den 17 juni 1920. Ordningsföreskrifter för begagnande av karantänsanstalten
1 GtOSteborg för sjöledes från utrikes ort införda djur, antagen av stadsfullmäktige den 17 juni

Förste tillsyningsman (8)

En extra tillsyningsman.

Palna, Alexander B:son, f. 79; 06.

Stads- och distriktsläkare m. fl.
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 tjänstgör i hälsovårdsnämnden..

Medicinalstyrelsen meddelar utlåtande över sökandenas kompetens och fullmakt å befattningen utfärdas av magistraten.
,
Förste stadsläkaren, som är självskriven ledamot av hälsovårdsnämndens båda avdelningar,

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
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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 närmaste uppsikt över apoteken i staden och ägna uppmärksamhet åt därifrån utlämnade läkemedels beskaffenhet och taxering m. m. Förste stadsläkaren är chef för hälso-

vårdspolisen och förman för andre stadsläkaren och distriktsläkarna samt har inseende över
i staden praktiserande barnmorskor, tandläkare och sjukgymnaster. Såsom ledamot av hälsovårdsnämnden 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, vars befattning f. n. är på övergångsstat, åligger bl. a. att på förordnande av konungens befallningshavande, rådhusrätten eller poliskammaren verkställa besiktning å levande person eller undersökning av död människas kropp enligt gällande
föreskrifter, att genom undersökning fastställa dödsorsaken vid dödsfall av sjukdom, under
vilken läkartillsyn ej åtnjutits, och att efter anmodan från poliskommissarie eller vakthavande

överkonstapel undersöka och i första hand ägna vård åt personer, vilka antingen blivit som
sjuka införda till polisstation eller där insjuknat.
Stadsdistriktsläkarna förordnas av hälsovårdsnämnden för en tid av tre år. Distriktsläkares
huvudsakliga åligganden äro att inom sitt distrikt lämna kostnadsfri läkarvård såväl åt
fattiga sjuka, som åtnjuta understöd av stadens fattigvård, som ock åt andra medellösa
personer, vilkas behov av fri sådan vård är vederbörligen styrkt, ävensom åt poliskåren,

hälsovårdspolisen, brandkarlar och vid stadens arbeten anställda personer, att utfärda betyg
för sjuka personer, som söka intagning å sjukvårdsinrättning, och för sådana fattiga, som till
följd av sjukdom söka understöd hos fattigvårdsstyrelsen, att i enlighet med gällande föreskrifter, tillse, huruvida behörig vård ägnas åt inom distriktet befintliga å anstalter icke intagna sinnessjuka, att till förekommande av venerisk smittas spridning söka utröna, huru
smittan tillkommit, samt på lämpligt sätt verka för den sjukes intagande till vård å sjukhus
och att f. ö. tillhandagå hälsovårdsnämnden med nödiga upplysningar och sakkunnigt biträde

samt ägna noggrann uppmärksamhet åt sådana förhållanden inom distriktet, vilka kunna
menligt inverka på det allmänna hälsotillståndet, att medelst råd och föreställningar i detta
hänseende söka åstadkomma förbättring och att hos hälsovårdsnämnden anmäla olägenheter,
för vilkas avhjälpande kraftigare åtgärder erfordras.
Fattiga sjuka, som icke kunna själva bekosta läkemedel, erhålla dylika anvisade på hälsovårdsnämndens stat. För att med sjukvård i hemmet tillhandagå obemedlade och mindre
bemedlade sjuka i staden äro anställda tio kommunala sjuksköterskor. Vården lämnas kostnadsfritt åt obemedlade, varemot mindre bemedlade erlägga viss avgift allt efter råd och lägenhet. Med denna verksamhet avses såväl att bereda bättre vård i hemmen för sjuka inom sagda
befolkningsgrupper som ock att minska kraven på sjukhusvård.
Två barnmorskor äro av kommunen anställda i Örgryte församling; i övriga delar av staden
äro avtal ingångna med ett antal barnmorskor, åt vilka ersättning utgår enligt särskild taxa.
Författningar m. m. Kungl. brev den 28 september 1900 angående ändring i gällande
bestämmelser i fråga om dels tillsättande av stadsläkare i Göteborg och dels kompetensvillkoren för förste stadsläkaren därstädes. Instruktion för stadsläkarna och distriktsläkarna
i Göteborg, antagen av kungl. medicinalstyrelsen den 23 december 1892. Instruktion för den
kommunala sjuksköterskeverksamheten, antagen av hälsovårdsnämnden den 10 juli 1923.

Stads- och distriktsläkare m. fl.

Förste stadsläkare (0)
(18.180 kr.)
Mottagningstid kl. 12—14.
Gezelius, Karl Johan, M. L., f. 66;

01.
Andre stadsläkare
Vakant, tf. Wingård,
M. L., f. 63; 04.

Elis

Nicolaus,

Distriktsläkarna (10)
1:sta distriktet
(omfattar stadsdelarna Olskroken, Gamlestaden, Kviberg, Bagaregården, Kålltorp
och Lunden samt införlivade delar av
Angered och Partille (Utbynäs).
Rubenson, Albert, M. D., f. 86; 25.
Mottagning: Redbergsplatsen 1, kl. 9—11
och 1630—1730, helgdagar kl. 9—10.
2:dra och 3:dje distriktet
(omfattar stadsdelarna Stampen, Gullbergsvass, Nordstaden, Inom Vallgraven, stadsdelen Heden, utom den del, som ligger
söder om Engelbrektsgatan öch den väg,
som förbinder Engelbrektsgatan med gångbron över Mölndalsån, den del av stadsdelen
Lorensberg, som ligger norr om Engelbrektsgatan, samt den delav stadsdelen Gårda,
som ligger norr om Tomtegatan samt väster

om Ranbergen och Södra Kustbanegatan).
Carlström, C 1 ae s _Leonard, M. L.,
f. 83; 18. Mottagning: Kungsportsplatsen 2, kl. 830—930 och 14—15,
onsdagar även kl. 18—19, helgdagar
kl. 930—10.
4.'de di'str1ktet
(omfattar stadsdelarna Landala, Johanneberg, 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, Carl Axel, M. L., f. 89; 24.
Mottagning: Kungsportsavenyen 32, kl.
9,30—1'1 och 14—15, helgdagar kl. 10—11.
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den del av stadsdelen Olivedal, som ligger
öster om Jungmansgatan och Li a egagatan, samt Slottsskogen).
Bruhn, Axel Victor, M. L., f. 66; 01.
Mottagning: Linnégatan 2, kl. 830—930
och 1
15, sommarmånaderna vardagar

kl. 9—10 och 1330—1430.
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 Stigberget, som ligger väster om den gamla
gränsen mellan förra stadsdelarna Masthuggsbergen och Majorna).
Årén, Ture, M. L., 81; 26. Mottagning:
Amerikahuset, kl. 1030—1130, helgdagar kl. 10—11.
9:de distriktet
(omfattar den del av stadsdelen Stigberget,
som ligger öster om den gamla gränsen
mellan förra stadsdelarna Masthuggsbergen
och Majorna, ävensom Majornas 3zdje och
4:de rotar samt den del av Majornas 2:dra
rote, som ligger öster om Betzensgatan).
Schrödl, Johan L e o n a r d, M. D.,
f. 77; 13. Mottagning: Stigbergsgatan 15,
kl. 9—10 och 14—15, helgdagar kl. 10—11.
10:de distriktet
(omfattar Majornas 1:sta rote, stadsdelarna
Kungsladugård och Sandarne samt den del
av Majornas 2:dra rote, som ligger väster
om Betzensgatan).
Johannsen, Nicolaus Josef, M. L..
f. 91; 24. Mottagning: Timmermansgatan 8,
kl. 1030—1130, helgdagar kl. 9—10.

11:te distriktet

5:te och 6:te distriktet
(omfattar stadsdelarna Annedal, Änggården,

(omfattar Lundby, öster om en gräns
gående från Viktoriafärjans brygga — Lundby
Hamngata till Ceresgatan — Ceresgatan
och dess fortsättning väster ut över järnvägsspåren — den nya vägen upp till Regulusgatan — Regulusgatan till Nordiska Kullagerfabriken — öster om denna till kröken
på Björlandavägen till Räddningsinstitutet

Pustervik,

— Björlandavägen till Tuve sockens gräns).

Haga

och

Kommendantsängen

samt den del av stadsdelen Vasastaden, som
ligger norr om Engelbrektsgatan och väster
om Viktoriagatan).
Zachrisson, A x el Wilhelm, M. L.,
f. 84; 24. Mottagning, Vasaplatsen 2,
kl. 9—10,30 och 14—15, helgd. kl. 10—11.
7:de distriktet
(omfattar den del av stadsdelen Masthugget,
som ligger öster om Värmlandsgatan, samt

Hiort af Ornäs, Ca rl Jacob, M. L.,
f. 79; 20. Mottagning: Vilhelmsro, Lundby
Hamngata, kl. 10—12 och 15—16, månda- _
gar kl. 10—11 och 15—16, helgdagar kl.
10—11, juni, juli, augusti kl. 10—11.

12:te distriktet
(omfattar Lundby, väster om en gräns
gående från Viktoriafärjans brygga — Lundby
Hamngata till Ceresgatan — Ceresgatan

llO

Distriktsläkare. Göteborgs stads laboratorium. Stadskemisten

och dess fortsättning väster ut över järnvägsspåren — den nya vägen upp till Regulus-

Kallebäck,

Bö,

Torp,

Delsjön, Sävenäs,

den del av Gårda, som ej tillhör 2:dra och

gatan — Regulusgatan till Nordiska Kullagerfabriken — öster om denna till kröken
på Björlandavägen till Räddningsinstitutet

3zdje distriktet, samt den del av stadsdelen
Heden, som ligger söder om Engelbrektsgatan

—Björlandavägen till Tuve sockens gräns).

gatan

Lagerberg, Per Ivar, M. D., f. 84; 20.
Motta ning: villa Henrietteherg (invid
Volvofabriken), kl. 12—13.

Stenström, F r i t 2 Waldemar Nikodemus,

13:de distriktet
(omfattar

stadsdelarna

Krokslätt,

och den väg, som förbinder Engelbrektsmed gångbron över Mölndalsån).

M. L. f. 7]; 22. Mottagning: Emeliedal
i Örgryte, kl. 8,30—10 och 14—15,helgdagar kl. 9—10.

Skår,

Göteborgs stads laboratorium
Änggården
Laboratoriet började sin verksamhet l925 och arbetar på två avdelningar, en patologiskanatomisk, som förestås av en prosektor, och en bakteriologisk-serologisk, vilken förestås
av en laborator.
Reglemente för Göteborgs stads laboratorium, antaget av stadsfullmäktige den 2 juli l925.

Laborator (24)

Prosektor (24)
Fofrseliiäsö Carl Olof, M. L., Stadsf.,

Preparator (6)
Olsson, Otto Emil, f. 75; 10
Tre tekniska biträden (2).

Wassén,

Anders

Lambert,

'M. L.'

Teknisk assistent (8)
Olsson, T 0 r s t e 11 Viktor, f. 86; 27.
Två tekniska biträden (2), en vaktmästare (3).

Göteborgs stadskemist
Laboratorium Kungsgatan 3 B. Expeditionstid kl. 9—17.
Stadskemistbefattningen inrättades år 1885 av Göteborgs stadsfullmäktige med bestämmelser för innehavaren att enligt fastställd taxa tillhandagå i främsta rummet stadens
myndigheter och därjämte,1 den mån han sådant medhinner, allmänheten med utförande

av kemiska undersökningar.
Stadskemist

Tre assistenter, en städerska.

Almström, Gustav Karl, F. D., f. 86; 26.

Sjukhus lydande under hälsovårdsnämnden
Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset
Mottagningstid för inträdessökande: vardagar kl. 11—12 (avdelningen för ägonsjukdomar kl.
9,30—10,30). Besökstid å enskilt och halvenskilt rum kl. 9—19 och å allmän sal kl. 14—15

Förfrågningstid pr telefon angående sjuka kl. 11—12 och 16—18.
Direktören i Ostindiska kompaniet Niclas Sahlgren förordnade i testamente december
l772, 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 politiborgmästaren
i Göteborg Daniel Pettersson framlagda förslaget om inrättande av ett lasarett antogs, varom
magistraten i skrivelse år l779 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,

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset

.
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av *vilka l0 voro friplatser, därav två för barnaföderskor, och M sängar avsedda för betalande.

Sjukhuset, som var inrättat och drevs såsom en fullständigt privat inrättning, fick år l784
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 till
Sahlgrenska sjukhuset, på villkor att sjukhuset toge hand om stadens sjuka.

Sjukhuset, som genom ökat förtroende och folkmängdens tillväxt snart visade sig vara
otillräckligt, överflyttades l823 till den för ändamålet av grosshandlare Otterdahl donerade
fastigheten i hörnet av Östra Hamngatan och Spannmålsgatan (11. 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 Otterdahlska
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 (11. v. Hvitfeldtsplatsen). På
allmän rådstuga i september l846 beslöts i enlighet med detta förslag och uppläts bastionen
Carolus Dux för ändamålet kostnadsfritt. Magistraten godkände det beslut, som fattats
, å allmänna rådstugan. Den gjorda ansökan beviljades genom kungl. brev oktober l847,
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

120,000 rdr bco, gingo till över 290.000 rdr bco, och ändå var endast hälften av det beräknade
sjukhuset färdigt med c.a l70 sängar.
Redanar 1867 fick frågan om anskaffande av utrymme för de sjuka återupptagas, 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 år l875,
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 anskaffandet av ytterligare utrymme måste återupptagas. Efter flera utredningar och förslag såväl

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 öppnades sjukhuset i maj l900-.
Redan år l902 inkom emellertid styrelsen för sjukhuset med förslag att på grund av överbeläggning 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 I 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 konvalescenter, den sista såsom ersättning för konvalescentavdelningen vid Sprängkullsgatan, som
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skulle indragas. De nya tillbyggnaderna voro färdiga att tagas i bruk år l9l l, och hade då
fastställts, att inom de nya kirurgiska och konvalescentavdelningarna vissa utrymmen skulle
användas såsom specialavdelningar för öron- och ögonsjukdomar. I december l9lO inrättades
en särskild röntgenavdelning, och år l9l4 gjordes en omändring av polikliniklokalerna.
[ 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 båthus, en tillbyggnad av köks—
avdelningen samt likaledes av bad- och röntgenavdelningarna. Sjukhuset disponerar f. n.
över 561 vårdplatser. En plan för sjukhusets vidare utveckling är utarbetad för att så små-

ningom kunna genomföras.
Författningar rn. m. Reglemente för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, fastställt av Kungl.
Maj:t den 3 juli l9l6. Arbetsordning för förvaltningsråden vid Göteborgs stads sjukhus,
antagen av stadsfullmäktige den l3 juni l9l8. Instruktion för styresmännen vid Göteborgs
stads sjukhus, antagen av hälsovårdsnämnden den 13 augusti l9l8. Instruktion för ekonomidirektören vid Göteborgs stads sjukhus, antagen av hälsovårdsnämnden den l9 december

I9l6.
Medicinska avdelningen

Avdelningen för öron-, näs— och hals- *
sjukdomar

Överläkare (l9)
Mottagningstid kl. 14—15, utom lördagar.
Avdelningsläkare (lö)
Söderbergh, G 0 t t h a r d Axel Fritiof,
' Knutson, Knut Erik, M. L., f. 82; l5. .
M. D., f. 78; 23.

Andre läkare (arvode)
Lundberg, Ruben, M. L., f. 95; 26.
Melkersson, Ernst Gustaf, M. L.,
f. 98; 29.

Biträdande läkare (arvode)
Boström, Nils Erik Bernhard, M. L.,
f. 96; 30

Amanuens (arvode)

Amanuenser (arvode)

Aust, R ol f Moritz Fredrik, M. L., f. 99; 30.

Johnsson, Vera Helena Maria, M. L.,

En amanuensbefattning vakant.
Till avdelningen finnes knuten en poliklinik, öppen vardagar kl. ll—lZ.

. 6:, 29.
Eldh, Sve 11 Magnus, M. L., f. 98; 29.
Till avdelningen finnes knuten en medicinsk poliklinik, öppen vardagar kl. ll—l2.

Avdelningen för ögonsjukdomar

Avdelningsläkare (lö)
Kirurgiska avdelningen
Överläkare ( l 9)
Mottagningstid kl. 14—15, mandag, onsdag
och fredag.
Johansson, Sven Christian, M. D.,

i. so; 26

Sundqvist,
f. 68; l0.

Karl

Magnus,

M L.,

Amanuens (arvode)
Geffcken, Fritz lvar, M. L., f. 95; 28.
Till avdelningen finnes knuten en poliklinik, öppen vardagar kl. 9,30—l0,30.

Andre läkare (arvode)
Nygren, To r Elias, M. L., f. 97; 29.
Lundgren, Alf Gordon, f. 96; 3]. *

Röntgenavdelningen

Avdelningsläkare (] 7)
Amanuenser (arvode)

Sundin, Karl R a g n a r, M. L., f. 92,? _29.
Pettersson, Per Samuel (S a 111), f." 93; 29.
Till avdelningen finnes knuten en kirurgisk
poliklinik, öppen vardagar kl. ll—lZ.

von Bergen, Johan Fredrik, M. L.,
f.. 77; ll
Biträdande läkare (arvode)
Renander, Bror Axel Verner, M. L.,
.
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Amanuens (arvode)

Kommissarie (l7)

Roswall, Josef Harry, M. L., f. 97; 29.

Mottagningstid kl. 11—15.
Ström, Gö sta Harald; f. 98; 3l.
Två kontorsskrivare (4), ett kontorsbiträde
(2), två extra kontorsbiträden.

En amanuensbefattning vakant.

Föreståndarinna (8)
Hennig,2 lngeborg (1 n ga) Berta Maria,
. 8
5.
Husmoder (4)
Medin, Maria, f. 87; l5.

Förste maskinist (ll)
Lemond, Fritz David, f. 66; 02.
En andre maskinist (8), sex eldare samt
fyra extra maskinpersonal.

Förste vaktmästare (5)
' Dessutom en instruktionssköterska (4), en

första operationssköterska (4), två röntgensköterskor (4), sex operationssköterskor (3), 36 sköterskor (3), l25 sköterskeelever, 25 assistentsköterskor, sex biträden vid röntgen- och ljusavdelningen, två fotografer (l), tre sjukgymnas—
ter, en första baderska, fyra baderskor, 63 stä—
derskor (sjukvårdsbiträden) samt en kvinnlig
inskrivningsassistent.

Predikant (arvode)
Österström, K a rl Adolf Mauritz, Pastor,
— f. 02; 30

Dahlqvist, Johan Fredrik, f. 83; 09.
En trädgårdsmästare (6), en käksföreståndarinna (4), en bitr. köksföreståndarinna
(arvode), 7 kokerskor, l6 köks- och serveringsiträden, en tvättföreståndarinna (3), ett biträde åt tvättföreståndarinnan, två strykerskor,
två maskintvätterskor, l0 tvättbiträden, en
föreståndarinna för syavdelningen, två sömmerskor, tre telefonister, två snickare, två
portvakter (4), H vaktmästare och renhållningskarlar. (3), åtta trädgårdsarbetare samt en
korridorvakt o. garderobiär.

Holtermanska sjukhuset
Mottagningstid för inträdessökande: vardagar kl. 12—12,30. Besökstid: Avdelning för
veneriskt sjuka, måndagar och torsdagar kl. 14—15 å manliga avdelningen, onsdagar och fredagar
kl. 14—15 å kvinnliga avdelningen. Avdelningen för hudsjukdomar, vardagar kl. 14—15
Förfrågningstid angående sjuka å hudavdelningen kl. 12—13.
I" Göteborg hade redan år 1728 ett sjukhus för veneriskt sjuka för stadens räkning inrättats.
Det var förlagt »avsides» till Ekelundsgatan på plats strax norr om 11. v. engelska kyrkan och
disponerade där ett mindre antal platser (lZ st.). År l797 påbyggdes huset, så att fyra nya
rum erhöllos, och l800 skedde en ytterligare utvidgning. Den senare utvidgningen var avsedd
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 genom branden husvilla sjuka fingo då inhysas1 tillfälliga lokaler till l8l5, då de
överflyttades till det staden tillhöriga gamla »Cattuns Tryckeriet»1 Örgryte socken (liggande
_ ungefär där Kanolds fabrikskomplex nu är beläget). Men då detta på grund av det avlägsna
läget och andra olägenheter befanns vara olämpligt, inköptes emellertid snart en fastighet
vid lilla Bommens hamn, som inreddes till sjukhus och togs i bruk år 1835, då det omfattade 30 sängplatser. 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, då platserna för dessa sjuka voro otillräckliga på Sahlgrenska sjukhuset,
där de annars i regel vårdades. 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 utan tillräcklig isolering samt andra bristfällighetera sjukhuset

föranlett upptagande av frågan om ett nytt sjukhus. Kostnaderna för ett nytt sjukhus, var8
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till förslag framlades år l869, ansågos emellertid för stora och ökat utrymme måste därför
beredas genom utnyttjande av lägenheter i den med det gamla kurhuset sammanbyggda
f. d. Slöjdskolan, varigenom platsantalet ökades till l00. Behovet var därmed någorlunda

tillfredsställt till fram på l880-talet, då frågan om nybyggnad återupptogs. Efter långa utredningar om organisation, storlek och läge enade man sig slutligen om ett förslag till ny-

byggnad å tomt i l4 kvarteret av Landala, där ett nytt sjukhus uppfördes, det nuvarande
Holtermanska sjukhuset, som togs i bruk år l894 med plats för 98 sängar. Sjukhuset fick
namn efter direktör J. P. Holterman, som år l793 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 avdelningen

för veneriskt sjuka 75 platser och på avdelningen för hudsjukdomar 50 platser.
Till sjukhuset finnes knuten en poliklinik jämte röntgen- och ljusavdelning, den förra

öppen vardagar kl. ll,30—l2,30 samt onsdagar och fredagar dessutom kl. 18,30—l9 och
den senare vardagar kl. lZ—l3. Angående mottagnings- och besökstid i övrigt, se ovan.
Författningar m.m. Reglemente för Holtermanska sjukhuset, fastställt av Kungl. Maj:t
den 3 juli l9l6. Se f. ö. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Överläkare (l9)

Predikant (arvode)

Fex, Johan William, M. D., f_ 87; 24_

Nordlund, Olof Ewert,Pastor, f. OI; 31.

..

Syssloman (arvode)

B't'adande laka” (”Ode)

. ..

Vakant, tf. Mårthensson, Carl M a u ri t 2

Johnsson, Olof Folke Valdemar, M. L.,
f. 98; 29.

Eugén, f. 65; 29.

'

' Poliklinikläkare (arvode)
r
_
Eden, Ra gn a r Gustaf, M' L" f' 88” 20'
Åtta sköterskor (3), en baderska samt nio
städerskor (sjukvårdsbiträden).

Maskinist (8)

Bergelin, Ka rl l 0 ll & n, f. 74; 02.
En eldare, en vaktmästare (4), en portvakt
(4), en köksföreståndarinna (2), en kokerska,
fyra köks- och serveringsbiträden samt tre
tvättbiträden.

Göteborgs barnsjukhus
Mottagningstid för inträdessökande: med1cinska avdelningen vardagar kl. 12,30—13, k1rurgiska
avdelningen vardagar kl. 11—11,30. Besökstid å enskilt och halvenskilt rum kl. 10,30—19
samt å allmän sal onsdagar kl. 11—12 och söndagar kl. 13—14, spädbarnsavdelningen onsdagar
kl. 12—13. Förfrågningstid angående sjuka pr telefon kl. 13—14.
I Göteborg hade ett barnhus inrättats år l748, och år l757 inrättades genom frimurarorden ett barn- och koppympningshus, där barn intogos för genomgående av koppympning,
(variolisation d. v. s. inympning av verkliga smittkoppor).
-

År l857 donerade David Carnegie 50.000 riksdaler till grundfond för ett särskilt barnsjukhus, och påföljande år lämnades tvenne lika stora donationer, den ena av okänd genom

doktor Ch. Dickson och den andra av Ch. P. Dickson. Då sjukhus ej omedelbart kunde
_uppföras, förhyrdes ett hus i hörnet av Östra l-lamn- och Spannmålsgatorna för inrättande
av ett provisoriskt barnsjukhus med lZ sängplatser, och öppnades detsamma år l859. I
denna byggnad var sjukhuset inrymt till slutet av år 1865, då ett nytt barnsjukhus beläget
vid Södra Allégatan togs i anspråk med plats för l6 sängplatser. År l867 utökades platsantalet till 24 och under 1880-talet till 40, allt inom samma byggnad. Allt fortfarande varsjukhuset 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

Barnsjukhuset. Barnbördshuset
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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
l900. Efter omfattande utredningar och sedan genom enskilda donationer en byggnadsfond

på 540.000 kr. insamlats, framlades ett förslag på nybyggnad med begäran om fritomt av
staden. Sedan sådan beviljats på den plats, där sjukhuset nu är beläget, igångsattes uppförandet av sjukhuset, som kunde tagas i bruk april l909, bestående av en sjukpaviljong
aVSedd för l34 patienter och en administrationsbyggnad, där en spädbarnsavdelning på l8
sängplatser anordnats. Trots denna stora utvidgning visade sig snart att utrymmet var otillräckligt, i synnerhet sedan en delning av sjukhuset år l9l3 ägt rum i en "medicinsk och en
kirurgisk avdelning, varför framställning om anslag för tillbyggnad redan l9l6 framlades

och av stadsfullmäktige påföljande år godkändes. Den tillbyggnad, som därmed gjordes,
ökade platsantalet från l52 till .240, därav en medicinsk avdelning på lll sängplatser, varav
29 äro avsedda för barn under ett års ålder, och en kirurgisk avdelning på ll6 sängplatser,

därav 7 för späda barn, samt därjämte en gemensam isoleringsavdelning.
Redan på ett tidigt stadium av sin verksamhet hade sjukhuset (från l882) förhyrt ett sommarhem för ett 20-tal barn, varmed fortsattes år efter år. Sedan genom upprepade donationer
av grosshandlanden Axel H. Ågren en summa av l00.000 kr. samlats för uppförande av
en egen konvalescentavdelning i skärgården, inköptes Lilla Amundön och anlades där en
anstalt, som numera ger plats för 55 patienter. Genom fortsatta gåvor har samme donator
befrämjat fortbeståndet av anstalten.
.
Till sjukhuset finnas knutna en kirurgisk och en medicinsk poliklinik.
Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs barnsjukhus, fastställt av stadsfullmäktige
den ll november l9l5. Se f. 6. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Medicinska avdelningen

Husmoder (4)

Överläkare (|9)
Wallgren, A r vi d Johan, M. D., f. 89; 2] ,
.
Biträdande läkare (arvode)

Sjöström, Hanna Elvira, f. 80; 24.
En operationssköterska (3), en sköterska
å
grenska konvalescenthemmet (4), 5
sköterskor (3), 30 undersköterskor och sköterske-

Landau, Albin, NL L" f_ 99; 29_

biträden," 20 elever, ett fotografibiträde (l), en
gymnast, tvä ammor samt l7 städerskor (sjuk-

Amanuens (arvode)

vårdsbiträden).

Strandqvist, Per Gösta B i rg e r, M. L.,

f,- .97: 29.
.

Syssloman (l7)

Bergman,.Axel Wahltrid, t. 86; 20.
__

biträde (l).

Överläkare (lg)

.

Maskinist (9)

Edberg, Ein a r Theodor, M. L., f. 77; 26.

Karlsson, K , ,] Gideon, f. 89; 2].

B't "J d ["
d
V k t ! ra att 6 akare(arvo e)
a an '
Åmanuens (arvode)
Langert, Sven Gustaf Valdemar, M. L.,
;
.
_

Fyra eldare, en portvakt, en snickare,
fyra vaktmästare (4), en köksföreståndarinna
(3), fem kokerskor, lZ köks- och serveringsbiträden, en tvättföreståndarinna, en maskintvätterska, tio tvättbiträden, två sömmerskor
samt tre telefonister.

Göteborgs bambördsbus
Besökstid å enskilt och halvenskilt rum kl. 11—16 och å allmän sal kl. 13—14. Förfrågningstid
angående sjuka pr telefon kl. 9—11 och 17—19.

När Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg upprättades år l782, avsågos två av dess 24 sängar
för barnaföderskor, för vilkas betjänande en särskild barnmorska anställdes".

ll6

.

Barnbördshuset. Renströmska sjukhuset

Efter sjukhusets avflyttning till Otterdahlska huset är l823, fick förlossningsavdelningen
tre rum med l3 platser och ett särskilt förlossningsrum sig anvisad. l nybyggnaden (l855)

på Carolus Dux skildes förlossningsavdelningenhelt från de övriga avdelningarna och fick
sex rum med l3—l 5 sängplatser, förlossningsrum samt föreläsningssal för blivande barnmorskeskola. Snart nog visade sig avdelningen för trång och då dess lokaler behövdes för den övriga
sjukvården, utbröts densamma och kunde år l875 få inflytta i eget hus i Östra Haga, på den

s. k. Löndalsängen, söder om Haga kyrka. Vid anläggningen omfattade anstalten endast
24 sängplatser och visade sig snart för trång. Frågan togs därför redan l886 upp om en ut-

vidgning eller byggandet "av en ny anstalt. Efter långa utredningar beslöts år l897, att nybyggnad skulle ske och verkställdes sådan å tomten nr 82 A—E i Annedal. lnrättningen
gav plats för 63 patienter. I maj l906 beslöts en utvidgning genom tillbyggandet av en ny

flygel liksom den förra i två våningar, varigenom plats för ytterligare 32 patienter erhölls.
Slutligen beviljade stadsfullmäktige i juni 1920 medel för uppförande av en elevbyggnad.
Detta arbete avslutades i april l923. Genom överflyttning av ekonomipersonal till elevbyggnaden kunde, efter vissa omändringsarbeten, av dennas förutvarande bostäder beredas plats
för ytterligare ett antal sjuksängar så att inalles l09 patienter nu kunna emottagas. För-

utom förlossningsavdelning finnes en särskild gynekologisk avdelning.
Författningar m. m. Reglemente för barnbördshuset1 Göteborg, fastställt av stadsfullmäktige den ll november l9l5. Sef. ö.Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Överläkare (avl. av staten)

En Operationssltoicfslta (3),Ssex Sköiefsltof

Lund vist Ernst Bi r e r M D Prof g,. f,88- 30
g '
'
"
ess ' '
'
'

(3), två undersköterskor och operationsbiträden, fyra barnmorskor, 58 elever, l4
städerskor och sjukvårdsbiträden.

Biträdande läkare (avl. av staten)
Benckert,
f. 84;

H e n Y i C

August,

M.

Predikant (arvode)
L.,

18.

f

Amanuens (arvode)

Vakant

Elm ren-Warberg

,

'

.

Föreståndarinna och överbarnmorska (4)

Mottagning kl. usa—12,30. .
]önsson, A n n a, f. 93; 23.

-

%I' 23

. .

0 l 0 f
,

,

T

K
.

.,

Syssloman (l7)

Gedda, Ca.! 1, t. 87; 23 (tillika sysslomän
& ep'defmfllflfhusetl'

Ett skrivbrtmde (2)—
Alaskinist (8)

Biträdande föreståndarinna och assistent-

Wäin'eåarrzl ledebfitvhkt74(4)O4jen valt[_

barnmorska (4)
'
Lundgren, K a ri n Elisabet, f. 97; 24.
H
(1
3
usmo er ( )
"
Thyberg,'Signe Aurora, f. 77; l5.

mästare (4), , en köksföreståndärinna (3),
två kokerskor, sex köks- och serveringsbiträden, en tvättföreståndarinna, en maskintvätterska, 9 tvättbiträden, en sömmerska
samt två korridorvakter.

Renströmska sjukhuset å Kålltorp
Mottagningstid för inträdessökande kl. 1113. Besökstid onsdagar kl. 10—11,3,0 söndagar
kl.14—16.Förfrågn1ngstid angående patienter kl. 9,30—10,15,13,15—13,45 och 16,15—17,15.
År l903 föreslog 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,
att de intagna ej skulle vara berättigade till fattigvård och deras intagande skulle vara

Renströmska sjukhuset. Epidetnisjukhuset
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av påfallande vikt för hindrande av sjukdomens spridande. Sedan tomt utsetts å stadens
egendom Kålltorp i Örgryte socken, fördröjdes emellertid utredningsarbetet angående sjukhuset, då Renströmska testamentets ordalydelse ansågs lägga hinder i vägen för anstaltens
uppförande, med mindre det föreslagna området vore införlivat med staden. Då annat lämpligt område ej kunde uppdrivas, beslöto stadsfullmäktige därför att ingå med begäran om en
sådan införlivning, som också kom till stånd genom kungl. brev l908, då området införlivades
med staden. Under tiden hade stadsfullmäktige till hugfästande av konung Oscar llzs och
drottning Sofias guldbröllop ställt till hälsovårdsnämndens förfogande 200.000 kr. att användas till bekostande av inrättning för bekämpande av tuberkulos inom Göteborg. På
förslag av hälsovårdsnämnden användes detta anslag för uppförande av särskilda paviljonger
i samband med det föreslagna lungsotssjukhuset, och inkom nämnden med förslag till byggnadsritningar till hela anläggningen, som efter ytterligare överarbetning, av stadsfullmäktige
godkändes 1909. På grund av arbetskonflikter och andra svårigheter blev arbetet färdigt
först år l9l3. Antalet vårdplatser utgjorde l90. Den l6 juni'l927 beslöto stadsfullmäktige,
att inom sjukvårdsanstaltens område skulle uppföras en för äldre tuberkulösa personer avsedd paviljong jämte liggterrasser. lfrågavarande tillbyggnader med tillsammans 62 vårdplatser togos i bruk under sommaren l929.
”Författningar m. m. Reglemente för sjukvårdsanstalten å'Kålltorp, fastställt av stadsfullmäktige den ll november l9l5. Se f. ö. Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.

Överläkare (28)

Predikant (arvode)

Mottagningstid kl- 10—12'

Lindblom, Jakob N a t h a n a e l, Kom-

Vallentin, Nils G yl fe Elias, M. L., f. 86;

minister, f. 62; B.

31'

, Syssloman (l4)

Underläkare (arvode)
Johansson, Erik B e r t i 1, M. L., f. 00; 30.
Eckerström, Sten Gustaf Emil, M. L.
f. 03; 30.
'

Husmoder (4)
Danielsson, Maria Amanda, f. 7Z;I B.
En röntgensköterska (4), lZ sköterskor (3),
4l städerskor (sjukvårdsbiträden), tre baderskor.

Hwatz, Jo h a n n e s Ozson, f. 60; B.
Ett skrivbiträde (l).

Maskinist (8)
Petersson, Algot Matteus, f. 88; l9.
Tre eldare, en trädgårdsmästare (5), en
portvakt (4), fyra vaktmästare (4), en köksföreståndarinna (3), tre kokerskor, l4 köks-4
och serveringsbiträden, en tvättföreståndarinna,
en maskintvätterska, en strykerska, fem tvättbiträden, två sömmerskor samt ett telefonbiträde.

Epidemisjukhuset

_

Besökstid: tisdagar, fredagar och söndagar kl. 12—12,30. Förfrågningstid angående sjuka
å enskilt rum kl. 10,30—16 och 18—19, samt angående patienter å allmän sal kl. 8,30—9,30
och 17—18.
Detta sjukhus, vilket stod färdigt i november l886 och var landets första moderna epidemisjukhus, bestod då av två större och en mindre sjukhuspaviljong samt därjämte administrationsbyggnad 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.
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Epidemisjukhuset. Ekmanska sjukhuset

Då den för observation av misstänkta sjukdomsfall avsedda paviljongen ej medgav betryggande isoleringsmöjligheter, 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 1908 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.
År 1920 tillkom en större sjukpaviljong, rymmande dels tre sjukavdelningar, dels en
modern badavdelning för sköterskepersonalen samt dessutom en del bostadsmm. Av sjukavdelningarna var en avsedd för observation av scharlakanssjuka, de två övriga för deras

vård. Den förra innehåller fem sjukrum för två å tre patienter med badrum till varje rum
samt därjämte ett operationsrum med tillhörande sterilisationsrum. De båda senare inne-

hålla sammanlagt 30 sängplatser1 sex olika salar. '
I sitt nuvarande skick omfattar sjullhuset alltså l6 byggnader, av vilka 9 sjukpaviljonger
Dessa paviljonger rymma inalles omkring 252 sängplatser, vartill komma l08 platser för-

lagda till en särskild paviljong inom Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets område.
Författningar m.m. Reglemente för Göteborgs epidemisjukhus, fastställt av stadsfullmäk-

tige den ll november l9l5. Epidemilagen den l9juni l9l9. Sef. 6. Allmänna och
Sahlgrenska sjukhuset.

Överläkare (Zl)

Syssloman (_l7)

Wennerberg, Carl Hjälmar Christian,
M. L., f. 7]; 98,

Gedda, Carl, f— 87; l9 (tillika sysslomän å
barnbördshuset).
En kontorsskrivare (4) och ett kontors-

dande läkare (arvode)
T Biträ
va vakanta.

biträde (l)'

Maskinist (8)
Fréden, Bror lv a n Teodor, f. 89; lZ.
Tre eldare, en portvakt (4), en snickare.

.

_ Husmoder (5)

Mansson, El a, f. 80; (24) 30
Sex sköterskor (4), 20 undersköterskor och
sköterskebiträden samt fyra städerskor (och
sjukvårdsbiträden).

en desinfektör (4), tre vaktmästare (4).
en köksföreståndarinna (3), två ltOItCTSltOT.
sex köks- och serveringsbiträden, en tvättföreståndarinna. en strykerska, fem tvättbiträden, två telefonister samt en sömmerska.

Oscar och Maria Ekmans sjukhus
Mottagningstid för inträdessökande vardagar utom lördagar kl. 11—12, lördagar kl. 9,30—1030
Besökstid å enskilt och halvenskilt rum kl. 9—18 samt å allmän sal kl. 11,30—12,30.

I 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 l907 omförmälda sjukhus. 1 december l910 överlämnades det-

Upptagningsanstalten för sinnessjuka. Polikliniker .

ll9

samma till kommunalfullmäktige, som förbundo sig att för all framtid underhålla sjukhuset
och sjukvården inom detsamma. Efter Örgryte församlings införlivning med Göteborg
den I januari l922 förvaltas sjukhuset liksom stadens övriga sjukhus av stadens hälsovårdsnämnd.
Till sjukhuset finnes knuten en poliklinik, öppen vardagar utom lördagar kl. ll—lZ och
lördagar kl. 9,30—l 0,30.

Författningar m. 111. Se under Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset.
Läkare (arvode)

Syssloman (arvode)

Wallin, Karl Albert, M. L., f. 72; l3.

Svanberg, Carl August, f. 61; l3.

Extra läkare (arvode)
Hallberg, G u n n a r Emil, M. L., f. 96; 29.

Maskinist (6) .
Bergström, Johan Patrik, f. 68; l0.

Husmoder och köksföreståndarinna (3)
Froberg, B erna, f. 77; 14.
En operationssköterska (3), tre sköterskor
(3), sju undersköterskor och sköterskebiträden,
sju elever, en gymnast samt tre städerskor och
sjukvårdsbiträden.

En eldare, en vaktmästare (4), en vaktmästare (3), en kokerska, fyra köks- och serveringsbiträden, en tvättföreståndarinna, tre tvättbiträden, en sömmerska samt två telefonister.

Upptagningsanstalten för sinnessjuka vid hospitalet å Hisingen
Stadsfullmäktige beslöto den 30 november 1906, sedan överenskommelse därom träffats

med staten, att vid dess hospital å Hisingen låta uppföra en upptagningsplats avsedd för
vård av akut sinnessjuka, i Göteborg hemortsberättigade personer, som enligt läkarintyg
äro i trängande behov av hospitalsvård. Anstalten, som togs i bruk år l909, är avsedd för
75 patienter. Läkarvården å densamma utövas av hospitalets läkare.

Fristående polikliniker
(ej knutna till sjukvårdsinrättning)
Polikliniker, varmed förstås läkarmottagningar, vid vilka behandling meddelas åt sjuka,

som ej behöva sluten anstaltsvård, hava sedan lång tid tillbaka varit anordnade i Göteborg.
Författningar m.m. lnstruktion för läkarna vid stadens polikliniker. Lagen den 20juni
angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Kungl. kungörelsen den l3
december l9l8 angående ersättning av statsmedel för läkarundersökning m.m.
— Polikliniken för hud- och könssjukdomar
f.d. Sahlgrenska sjukhuset.
Mottagningstid för män: måndagar, ons-

dagar och fredagar kl. 19—20 samt tisdagar,
torsdagar och lördagar kl. 13—14.
Mottagningstid för kvinnor: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 13—14 samt tisdagar och
. torsdagar kl. 18—19 ävensom lördagar

kl. 14—15.Läkare (arvode)
Ålgmån, ]Carl Gustaf (Gösta), M. L.
Wimari, Axel Teodor, M. D., f 74; 17.
N?sstg'örliB-Lind, Signe Alloria, M. L.,

Polikliniken för kvinnosjukdomar
f. d. Sahlgrenska sjukhuset.
Mottagningstid: tisdagar och torsdagar kl.
18—19 samt lördagar kl. 9—10.

Läkare (arvode)
Bothén, Nils, M. L., f. 89; 23.
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar
f. d. Sahlgrenska sjukhuset.
Mottagningstid: vardagar kl. 12,30—13.

Läkare (arvode)
Kuylenstierna, Adolf Fredrik, M. L,
f. 69; 16.
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Polikliniker. Renhållningsverket

Gemensam övrig personal för nämnda

Polikliniken i Församlingshyddan i

polikliniker: Tre sköterskor (3), ett skrivbiträde och två städerskor.
Polikliniken för psykiskt sjuka
f. d. Sahlgrenska sjukhuset.
Mottagningstid: onsdagar och fredagar

Masthugget
Fjällgatan 15.
Mottagningstid:

måndagar,

tisdagar,

tors-

dagar och fredagar kl. 11,30.

Läkare (arvode)

kl. 16—17.
Läkare (arvode)
Nilsson, Nils A n t o 11, M. D., f. 80; 27.

Årén, Tu re,
f. 81; 26

M.

L.,

Distriktsläkare,

En sköterska (3).

Kurator (4)
Mottagning: Nordenskiöldsgatan 17, vardagar kl. 10—11.
Påhlsson, M a t hi l (1 a, f. 87; 27.

Kirurgiska polikliniken i Lundby
Götaverkens ungkarlshotell, Gothia, Lundby.

Mottagningstid: vardagar kl. 10—12.
Polikliniken för sjukgymnastik
massa

och
Läkare (arvode)

f. d. Sahlgrenskae sjukhuset.
Mottagningstid: kl. 10—14 samt måndagar
och fredagar kl. 17—18.
Fem sjukgymnaster (arvode).

Hozlgndahl, Henrik Sigfrid, M. L.,f. 88:
En sköterska (3) och en städerska (sjuk-

, vårdsbiträde).

Göteborgs kommunala tandpoliklinik
Mottagningstid : vardagar utom lördagar kl. 10—14 och 16—19, lördagar och dag före helgdag
kl. 10—1630 samt söndagar kl. 10—11.

Rådfrågningstid: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 1730—1830 samt tisdagar, torsdagar
och lördagar kl. 10—11.
Vid sammanträde den 21 juni 1928 uppdrogo stadsfullmäktige åt hälsovårdsnämnden att
upprätta och hålla tillgänglig en tandpoliklinik för beredande av billig tandvård. Polikliniken öppnades den 20 november 1929.

Föreståndare (l9)
Atterfelt, Knut A 1 h e r t,
t. 01; 29

Leg.

tandl.,

Dessutom sju, tandläkare (arvode), en över-'
sköterska, en kassörska, Sju tandsköterskor, två
tandtekniker, en tandsköterskeelev och en stäl derska.

Göteborgs stads renhållningsverk
Renhållningsverkets arbete omfattar dels fastighetsrenhållning, vari ingår avträdesrenhållning, sophämtning och brunnrensning, dels gaturenhållning.
I 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 1860-talet.
År 1864 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 1866 och fastställdes av konungens befallningshavande 1870. Sedan
hälsovårdsstadgan för rikets städer tillkommit 1874, tillsattes 1882 en renhållningsstyrelse.
Två år senare antogos av stadsfullmäktige renhållningsstadga och reglemente. Stadgan

fastställdes av konungens befallningshavande 1884, och följande år började styrelsen sin
praktiska verksamhet. —

'

Renhållningsverket
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Renhållningsverket övertog mot särskild avgift fastighetsrenhållningen i alla de fastigheter,

vilkas ägare därom anhållit. Det renhållningssystem, som från 1885 utvecklade sig, bestod
däri att latrinen uppsamlades på gårdarna i ovan jorden stående träkistor. Av latrinen bereddes kalk-och torvpudrett. Stadsfullmäktige antogo 1912 ny renhållningsstadga och taxa,
vilka fastställdes av konungens befallningshavande 1913. Reformen bestod i att renhållningsbestyren skulle obligatoriskt överflyttas på renhållningsverket samt i matavfallets skiljande

från övrigt avfall, anläggandet av kommunal svingård, införandet av kärlsystem för latrinhämtning och utbytandet av natthämtning mot daghämtning vid fastighetsrenhållningen.
Latrinen skulle behandlas enligt den _s. k. nitrammonmetoden. Ny hälsovårdsstadga för

riket stadfästes 1919, varför renhållningsstadgan måste omarbetas. Den nya stadgan antogs
av stadsfullmäktige 1926 och fastställdes av konungens befallningshavande samma år. Samtidigt antogs och fastställdes ny renhållningstaxa. Enligt stadsfullmäktigebeslut av 1927
upphörde den separata matavfallsuppsamlingen med 1927 års utgång och samtidigt nedlades

svingården. Renhållningstaxan ändrades 1928 vad beträffar avträdesrenhållningen, för vilken
avgifterna höjdes. Denna taxeändring fastställdes av konungens-befallningshavande samma år.
År 1929 ändrades reglemente, stadgar öch taxa, och dessa ändringar stadfästes av konungens befallningshavande samma år. Den viktigaste ändringen i stadgan innebär, att renhållningsstyrelsen mot avgift skall tillhandahålla fastighetsägarna_sopkärl.

Under 1700- och början på 1800-ta1et utfärdades mer eller mindre noggranna förordningar
rörande gaturenhållningen. Först år 1868 beslöts att gator, torg och andra allmänna platser

skulle sopas och rengöras samt orenlighet bortföras minst två gånger i veckan. Sedan år
1892 är daglig sopning av alla stensatta gator o. dyl. påbjuden.
Renhållning av gator, torg och allmänna platser och därtill hörande gångbanor och rännstenar ombesörjes för varje fastighet av dess ägare.. Undantag härifrån utgör tills vidare den
renhållning av makadamiserade gator, torg och allmänna platser, vilken såsom sammanhängande med dessas vård och underhåll ombesörjes av gatu- och Vägförvaltningen; dock
åligger det fastighetsägaren att bortforsla snö'och is. Gaturenhållningsskyldighet omfattar
för egendom vid gata halva gatans bredd utmed egendomen och för egendom vid torg
eller allmän plats den del, som ligger sex "meter närmast egendomen utmed densamma.
Renhållningsverket har att fullgöra Istadens renhållningsskyldighet i avseende på gator,
torg och allmänna platser med undantag av den renhållning, som utföres av gatu- och vägförvaltningen på makadamiserade gatuytor. 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 en av stadsfullmäktige tillsatt styrelse, bestående av fem ledamöter, valda för fyra år, och två suppleanter, för två år i sänder. Nuvarande

ledamöter äro valda för perioderna 1929—32 och 1931—34, suppleanterna för 1931—32.
För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige tre revisorer jämte suppleanter.
'
Stat för är 1931: Utgifter 2.873.120 kr. (därav avträdesrenhållning 484.500 kr., sophämtning
och brunnrensning 1.133.000 kr. och gaturenhållning 491.000 kr.); inkomster 2.415.000 kr.
(därav avträdesrenhållning 470.000 kr., sophämtning och brunnrensning 993.903 kr. och
gaturenhållning 720.000. kr.); lånemedel 140.000 kr. och anslag 318.120 kr.
Författningar. Reglemente för renhållningsstyrelsen, fastställt av stadsfullmäktige den 23
september 1926 med däri sedermera företagna ändringar. Renhållningsstadga och taxa å

renhållningsavgifter, fastställda av K. B. den 24 november 1926 med däri enligt K. B:s

Renhållningsverket
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kungörelser sedermera vidtagna ändringar. Magistratens kungörelse av den 16januari 1885
med senare vidtagna ändringar med föreskrift om tid och sätt för gaturenhållningen.

Ordförande

'

Revisorer

Alpen, Heinrich Peter T h e o d 0 r, Konsul,
f. 67; led. 04—32, Ordf. 14—.

Sjögren, C h a rl e s
säljare, f. 87; 27—

.

Valfrid,

Platsför-

Digriksson, Carl Arvid, Förman, f. 74;

Vice ordförande
Johansson,

Knut

Birger.

Fogelberg, Bengt Erland, Prokurist,
f. 81; 31—.

Järnsvarvare,

Stadsf., f. 79; led. 21—34, v. Ordf. 25—,
Kassaf. 26—.

Suppleanter

Övriga ledamöter Andersson, F r i t 2 Leonard, Renhållningsarbetare, f. 88; 25—32.

Svard, Ernst August Mauritz, Metall-

Hendén, H u g 0 Alexander, Instrument-

Heglund, Karl Ber—til, Kontorist, f. 05;

makare, f. 75; 2
Sillén, Klas Tor Knut, Kapten1 K. V. 0.

Johansson, Sven Julius, Portvakt, f. 81;

arbetare, f. 87;

V. K., f. 69; 27—34, Sizppl. f. kassaf. 27—.
Suppleanter
Berg, 0 t t o Vendel, Förste reparatör,
Stadsf., f. 88; 29—32.
Arby, Arthur, Direktör, f. 74; 27—32.

Sekreterare (arvode)
Dalén, Per August, v. Hhövd., Rådman,
f. 65; 08

Renhållningsverkets kontor, stationer och övriga
anläggningar
Huvudkontoret, Östra Hamngatan 18. Kontorstid kl. 9—16. Kassa kl. 9—15. Uppbörd av
renhållningsavgifter kl. 10—14. 1 :sta halvårets avg1fter erläggas under januari, 2:dra halv-

årets under juli månad.
I spetsen för renhållningsverket står en direktör, vilken biträdes av inspektör jämte underbefäl och kontorspersonal.

I fråga om organisationen av verkets hämtnings- och gaturenhållningsarbeten är staden
delad i två distrikt. Västra distriktet omfattar Kungsladugård, Majorna, Masthugget, Olivedal,
Änggården, Kommendantsängen, Haga och Pustervik med station belägen vid Standargatan.
Ostra distriktet omfattar övriga delar av staden med station belägen vid Gullbergs Strandgata. Å varje station är placerad en distriktsföreståndare, som biträdes av gaturenhållnings-

inSpektor och tillsyningsmän. Å östra stationen är en reparationsverkstad, som förestås
av en verkmästare.

För avfallets bearbetning och oskadliggörande finnes en fabriksanläggning å Skräppekärr, varest latrinkärlen tömmas och rengöras, kalk- och torvpudrett tillverkas m.m. Förbränningsugn för sopor är även belägen här. Vid Skräppekärrsanläggningen är placerad
' en föreståndare, vilken biträdes av maskinist och bogserbåtsbefälhavare.

Direktör (0)

l

(14.700 kr.)
Mottagningstid kl. 10—11.
Anderberg, Nils Johan Anton, Civil- .
ingenjör f. 82; 25

Kassör (14)
Hermansson, Bo Arvid, f. 79; 13.

Förste bokhållare och assistent (11)
Ekblad, Axel Emi1,_ f. 73; 19

inspektör ( 17)
Cederlöf, E ri k Axel Gustaf, lngenjör,

f. 89; 20.

Bokförare (10)
Hartvig, Tore Magnus, f, 97; 20.

Renhållningsverket. Slakthuset,

.

Förste kontorsskrivare (8)
Lundeby, Cert Edvard, f. 97; 27.
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Biträdande inspektor (8)
Fransson, Berndt August, f. 87; 22.

Kontorsskrivare (4)

Verkmå'stare (8)

Rubenson, Rudolf VWilhelm, f. 99; 26.
Två extra kontorsbiträden.

Andersson, Th eodor Johan, f. 86; 22.

Västra renhållningsstationen

Standargatan

Distriktsföreståndare (10)
Sjödahl, Nils P:son, f. 71; 25.

Biträdande inspektor (8)

Tillsyningsmän (6)
Strömwall, Carl Alfred, f. 71; 17.
Wallin, Erik Fritiof, f. 78; 18.
Otterdahl, John, f. 79; 22.
Svensson, Karl Edvm, f. 80; 22.

Hägg, Rickard Hilding, f. 89: 26.
Dessutom en stallmästare (6), samt 232
arbetare (vid 1931 års början).

Cronsell, Lars Vilhelm lVlalm, f. 80; 22.

Tillsyningsmå'n (6)

Anläggningen å Skräppekärr

Svensson, Ca rl jo h a n, f. 70; 17.

Eriksson, Evald Karl, f. 00; 30.

Föreståndare (10)
Boklund,'Albin Ossian, f. 95; 30.

97 arbetare (vid 1931 års början).

Andre maskinist av första graden (8)
Östra renhållningsstationen
Gullbergs Strandgata

Distriktsföreståndare (] 0)
Rundqvist, Johan Ernst, f. 82; 25.

Ering, Gustaf Robert, f. 89; 16.
Dessutom en bogserbåtsbefälhavare, en bogserbåtsmaskinist samt 52 arbetare (vid 1931
års början).

Göteborgs stads offentliga slakthus
med tillhörande inrättningar
Expeditionstider: kamrerarekontoret kl. 9——16, lördagar kl. 9—14; expeditionskontoret kl. 8—15,
lördagar kl. 8—13; kylhuset, förkylrummen kl. ÖBO—16,30, lördagar kl. 6—13, kylhallen
kl. 6,30—12 och 1330—15, lördagar kl. 6—13; slakthallarna kl. 8—15, lördagar kl. 8—12;
marknaden kl. 7,30—17, lördagar kl. 730—13; köttbesiktningsbyrån vid slakthuset kl. 9—15,
lördagar kl. 7,30—12; köttbesiktningsbyrån vid Nordhemsgatan måndagar och torsdagar
kl. 8—11, 15—17, tisdagar och fredagar kl. 7—1 I , 15—17, onsdagar och lördagar kl. 7—1 I .
Göteborgs stads offentliga slakthus uppfördes under åren 1902—1905 jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 30 maj 1901 och öppnades för allmänt begagnande den 15 november 1905.
Slakthuset är beläget i stadens—östra del, Gamlestaden, och omfattar en areal av c:a 82.000
kvm., vilken till ungefär tre fjärdedelar är upptagen av byggnader, gator och järnvägsspår.
För Göteborg gäller slakthus- och köttbesiktningstvång jämlikt lag den 10 oktober 1913
angående köttbesiktning och slakthus. Slakthustvång innefattar förbud att inom stadens
område 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 sjukdom eller olyckshändelse, varjämte det är tillåtet för person, bosatt inom staden men utanför 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. Köttbesiktningstvång innefattar förbud att inom stadens område till salu hålla eller utbjuda till
människoföda avsett färskt, rått kött av ovannämnda djurslag eller använda dylikt kött vid
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beredning av föda för utspisning å offentligt spisningsställe eller av vara, avsedd för försälj- _

ning till människoföda, eller förvara Sådant kött å allmän saluplats, i salubod med därmed
i omedelbart samband varande lagerrum, å offentligt spisningsställe eller i lokal för tillverkning till avsalu av matvaror, därest köttet icke är besiktigat och stämplat enligt bestäm-

melserna i sagda lag. Staden äger tvenne köttbesiktningsbyråer, en vid slakthuset och en vid
Nordhemsgatan.

'

Med slakthuset är förenad kreatursmarknad för handel med dels slaktdjur alla söckendagar och dels med s. k. livdjur å andra onsdagen i varje månad.

För begagnande av kreatursmarkriaden och slakthuset samt för besiktning å byråerna
erläggas avgifter enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa. Avgifter för förvaring av kött i det
med slakthuset förenade kylhuslet och vissa vågavgifter bestämmas av stadsfullmäktige.
Tillförseln sker järnvägs- och landsvägsledes och även sjöledes. Lossning verkställes,
om så önskas, av slakthusets personal enligt taxa, fastställd av Kungl. Maj:t, foder till djuren
tillhandahålles av slakthuset, och priset å fodret bestämmes av slakthusstyrelsen.

Styrelsen består av sju ledamöter, vilka av stadsfullmäktige väljas för tre år 1 sänder. Därjämte utse stadsfullmäktige två suppleanter och två revisorer med suppleanter för ett åri
sänder. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för perioderna 1929—31 , 1930—32 och 1931—33.

Stat för år 1931: Utgifter 491.475 kr., inkomster 597.000 kr., inleverans_till stadskassan
105.525 kr.
Författningar m. m. Lag den 10 oktober 1913 ang. köttbesiktning och slakthus med
ändringar den 1 juni 1923.g Kungl. brev den 31 dec. 1913 ang. införande1 Göteborg av
det 3. k. organtvånget. Taxaa avgifter för begagnande av Göteborgs stads offentliga slakthus samt för lköttbesiktningen m. m. att gälla under år 1931, fastställd av Kungl. Maj:t
den 28 nov. 9130 Taxa å vågavgifter för kött, kylhusavgifter m.m.., fastställd av stadsfullmäktige den 21 okt. 1920 med ändringar den 25 okt. 1923. Reglemente för slakthusstyrelsen, antaget av stadsfullmäktige den 7 maj 1903 med ändring den 2 mars 1922. Ordningsstadga för slakthuset, antagen av stadsfullmäktige den 11 maj och 15juni 1905. Ord» ningsföreskrifter för marknadsplatsen vid slakthuset, meddelade av poliskammaren den 5
juli 1905 och den 11 dec. 1906. Ordningsstadga för köttbesiktningsbyråerna, antagen av
stadsfullmäktige den 15 juni 1905. Instruktioner för slakthusdirektören, sanitetsveterinären och
. assistentveterinärerna, fastställda av slakthusstyrelsen den 27 okt. 1920 och den 9 jan. 1931.

Ordförande
Johansson, H e n r y Bernhard, Avdelnings-

[,

chef, f. 89; led. 24—33, Ordf. 31—.

F

laffyåfoåf__ ” " S

Vice ordförande

f_nan, '

' S

29—31, v. Ordf 31—.

garll,fl—1Ändla;ndze:7:

upp..

l

UPP earlier

förare, f. 65; led. 17—32, Kassaf. 26—.
,

assa,

f.

79;

f. 90; 31——.

led.

——.

Sekreterare (arvode)

'

,

k

Borgström,Olof, Portvakt, _f. 71, 26—31. 31%?ng OS ”Mal":
Agnlllfå-ållsson, Osvald, Direktor, f. 84;

F

b ' ,

h

A

a" a” e

Svanlund, G u s t a v Alfred, Åkeriagare,
f. 76; 31
Isaksson, V1 1 h e l m Olaus, Metallarbetare,

Övriga ledamöter
Carlson, A u g u s t Wilhelm, f. d. Lok—
_

H d] d ,

”" '

Berg, Vfi f(Zt-O31—Emanuel, Tulluppsynings-

Eriksson, Johan, Fabrikschef, f. 83; led.

Iogåsogé

Revisorer
Ed d

, 5 .

k -

afåftöffåtacjjs?” ft.1 98;rt3ulr_33parvagns on

Suppleanter
Frankenberg, John E v e r t Konrad, Ba-

geriarbetare, Stadsf., f. 00; 31—.
Carlsson, Cu staf, Bokhållare, f. 84; 31—.

d.Å

_

Slakthusdirektlör (28)

,

;

88653" 1 82 .

Mottagningstid
_ _ k. 12—13.

Wadstein, C h r 1 s t 1 a 11, f. 71; 10.

Sanitetsveterinär (24)
Engbom, Johan. G e 0 r g,. (' 80; 12'

Förste as51stentveter1när(21)
Kolmodin, Johan C u s t a f, f. 81; 14.

Slakthuset. Torg- och saluhallsstyrelsen

Andre assistentveterinär (20)
Tufvesson, T u r e Mauritz, f. 94; 27.

'Kamrerare (19)
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Å slakthuset och kreatursmarknaden äro
dessutom anställda fyra hallförma'n, en
sanitetsslaktare, en kylhusförman, tre kylhusvakter, en portvakt, 31 hallbiträden o. d.

Berglin, Karl Yngve, f. 74; 05.

Å köttbesiktningsbyrån vid Nordhemsgatan
en hallmästare (6), tre hallbiträden.

Bokhållare (8)
Berg, G u s t af Leopold, f. 81; 05.
Tistrand, K a rl Henrik Alexius, f. 77; 05.
Dessutom en kontrollant å kassakontoret (4),
ett biträde å kassakontoret (2) samt fem
mikroskopister (1).

Andre maskinmästare (11)
Andersson, A x el julius, f. 78; 31.
Dessutom två maskinister (8) samt 11 eldare, smörjare o. d

Hallmå'stare vid slakthusavdelningen (10)
Ekstrand, C a rl Theodor, f. 75; 05.

Göteborgs torg- och saluhallsstyrelse
Saluhallskontoret, Basaren å Kungstorget. Expeditionstid kl. 10—12, lördagar 12—14.

Göteborgs stads saluhallar, som stå under närmaste överinseende av Göteborgs torgoch saluhallsstyrelse och den styrelsen underordnade inspektören och kommissionären äro

följande:

_

Saluhallen å Kungstorget (stora saluhallen) med 166 salubodar, saluhallen å Skanstorget
med 23 salubodar, saluhallen å Rantorget med 20 salubodar, basaren å Masthuggstorget
med 13 salubodar, samtliga avsedda för handel med livsmedel, samt basaren å Kungstorget,
vilkens norra sida inrymmer 37 salubodar för handel med livsmedel och södra sida 37
salubodar för handel med manufakturvaror och skodon. Sistnämnda byggnad innehåller
dessutom lokaler för saluhallskontor, inspektörsbostad, vågbod m. m.

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. Bottenvåningen upptages endast av fasta,—inredda salustånd till ett antal av 142. Genom senare
tillbyggnad å norra och södra långsidorna har hallen utökats med ytterligare 24 salubodar.
Saluhallarna å Skanstorget och Rantorget samt basarerna å Kungs- och Masthuggstorgen
bestå av bottenvåningar. l saluhallen å Skanstorget ha även anordnats förvaringskällare. '
Förutom ovannämnda saluhallar står även Göteborgs stads fiskhall vid Fisktorget under
torg- och saluhallsstyrelsens överinseende och förvaltning. Fiskhallen, som består av bottenvåning och innehåller plats för 51 fiskförsäljningsbord, har tillkommit genom donationsmedel ur Renströmska fonden.
Från år 1916 förvaltas salutorgen av torg- och saluhallsstyrelsen, och uppbär styrelsen
platsavgifter i enlighet med av stadsfullmäktige fastställd taxa. Bestämmelser angående upplåtandet av försäljningsplatser återfinnas i de särskilda ordningsföreskrifterna rörande handeln å allmänna saluplatser i Göteborg, utfärdade av poliskammaren den 12 november 1928.
I enlighet med magistratens kungörelse den 16 november 1928 äro följande torg och andra

öppna platser i Göteborg upplåtna för handel, nämligen Kungstorget för försäljning av livsförnödenheter utom'fisk; Grönsakstorget för försäljning av grönsaker, rotfrukter och trädgårdsalster; Fisktorget å det område av omkring 400 kvm., som angränsar Hvidtfeldtsplatsen,
för försäljning av frukt och grönsaker och å övriga områden för försäljning av fisk; terrassen
mellan Rosenlundsbron och Fisktorget för försäljning av fisk samt grönsaker, rotfrukter och
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frukt; Stigbergstorget, Kusttorget och Masthuggstorget för försäljning av livsförnödenheter;
Skanstorget för försäljning av livsförnödenheter samt västra delen av detsamma för försäljning
av laggkärl, stegar, årämnen och andra bearbetade trävaror; Olskrokstorget, Kapellplatsen,
Kvilletorget, Holländareplatsen och Rantorget för försäljning av livsförnödenheter.
Enligt stadsfullmäktiges beslut den 24 augusti 1916 har styrelsen i uppdrag att dels

vårda, underhålla och förvalta ovannämnda saluhallar och basarer samt de övriga byggnader,
som kunna varda av stadsfullmäktige ställda under styrelsens förvaltning, dels vårda och

förvalta stadens samtliga salutorg och dels utöva tillsyn över samt söka främja och organisera
tillförseln av och handeln med livsmedel på de offentliga saluplatserna.

Styrelsen består av sju ledamöter, vilka väljas av stadsfullmäktige för tre år1 sänder. För
styrelsens ledamöter utse stadsfullmäktige årligen tre suppleanter. Till sitt biträde äger

styrelsen antaga en inspektör för saluhallar, basarer och salutorg.
För revision av styrelsens räkenskaper och förvaltning utse stadsfullmäktige årligen två
revisorer jämte suppleanter. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för perioderna 1929—31 ,
1930—32 och 1931—33.
Stat år 1931:'Utgifter139.638kr., inkomster259.638kr., inleverans till stadskassan 120.000kr.
Författningar m.m. Reglemente för Göteborgs torg- och saluhallsstyrelse, antaget av
stadsfullmäktige den 24 augusti 1916. Ordningsregler för Göteborgs saluhallar, antagna av
torg- och saluhallsstyrelsen den 27 mars 1922 med däri vidtagna ändringar. Taxa
för uthyrning av torgplatser, antagen av stadsfullmäktige den 9 februari 1922. Ordnings-

föreskrifter rörande handeln å allmänna saluplatser1 Göteborg, utfärdade av poliskammaren den 12 november 1928. Magistratens kungörelse den 16 november 1928 angående
de varor, som få saluförasa stadens allmänna försäljningsplatser. lnstruktion för saluhallsinspektören, fastställd av torg- och saluhallsstyrelsen den 18 april och den 12juni 1928.

Ordförande
Johansson, l—l e n r y Bernhard, Avdelningschef, f. 89; led. 24—32, .Ordf. 25—.

Didriksson, Carl Arvid, Förman, f. 74;

30—
Westergren, B r o r Hugo Vilhelm, Kommunalarbetare, Stadsf., f. 94; 31—.

Vice ordförande

Revisorer

Ahlström, Alfred R u d 0 1 f, Stadsveterinär,

Olzsåin-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;

f. 70; led. 16—31, v. Ordf. 25—.
Hözgéberg, Karl 0 s kar, Järnarbetare, f. 90;

Övriga ledamöter
Norrby, Carl Oscar Albin, Poliskommissarie, f. 68; 6—32.
Johansson, H c (1 vi g Josefina, Barnmorska,

f. 80; 24—31.
Detterberg, Gustaf H e r m a n, Linjeförman, f. 86; 5—3 .
Hjern, August, Trädgårdsmästare, f. 63;
26—31.
Leandersson, John Iwar, Kamrersassis-

Suppleanter
Niåsson, H1 1 d e g a r (1 Sofia, Fru, f. 88;
Ntaridberg, 1 v a r Emanuel, Reparatör, f. 82;

Sekreterare (arvode)
Wadström, A r t h u r
Rådman, f. 72; 18.

Oscar

August,

Inspektör och kommissionär (14)

Eent, Stadsf., f. 90; led. 28—33, Kassaf.

Hallberg, Ca rl Sigurd Robert, f. 82; 21.
8—.

Tillsyningsmän (4)
Suppleanter
Kristensson, A n d e r s Johan, Träarbetare,
f. 80; 25—

Andersson, Carl, f. 66; 99.
Carlsson, Ax e 1, f. 83; 10.
Olsson, A x e ] Rudolf, f. 89; 19.

Folkskoleväsendet

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

fysisk fostran _
Folkskoleväsendet
Sedan folkundervisningen i Göteborg i över 200 år frivilligt, ehuru mycket ojämnt, betjänats

av enskilda skolinrättningar och filantropiska stiftelser, såsom Tyska skolan (upprättad 1625),
Barnhusets skola (1737) och Willinska fattigfriskolan (1767), blev det genom folkskolestadgan
av år 1842 föreskrivet, dels att i varje församling borde finnas minst en folkskola med vederbörligen 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 åtnjutande 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 1817 uppförda, vid Skolgatan nr 221 Ostra
Haga belägna annexet till Willinska skolan. Det äges och brukas ännu—ehuru tillbyggt och

förändrat -— av stadens folkskoleväsen.
De första folkskolorna efter 1842 voro församlingsskolor. Men några bestämda territoriella
församlingsgränser funnos, som bekant, icke härstädes före 1883. Därigenom försvåradesi

hög grad en effektiv kontroll över skolgången. Av detta och andra skäl samlade sig snart
folkundervisningens vänner med stor enhällighet kring önskemålet att folkskoleväsendet
borde bliva en kommunens gemensamma angelägenhet, oberoende av den kyrkliga församlingsindelningen. Församlingarna själva gjorde framställning hos Kungl. Maj:t i detta syfte.
Genom kungl. brev av den 11 december 1857 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 1858, skulle enligt nämnda
kungl. brev bestå av »stadens pastorer» (kyrkoherdarna eller deras ställföreträdare) såsom
självskrivna och därjämte av minst sju 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 1910. På huvudsaklig tillstyrkan av folkskole-

styrelsen och efter beslut av stadsfullmäktige blev för Göteborgs folkskoleväsen från och
med 1911 lagen av den 25 juni 1909 angående skolväsendet i vissa städer gällande. Denna
lag bygger i väsentliga delar på samma grundprincip som det kungl. brevet av 1857 rörande
folkskoleväsendet som en »gemensam angelägenhet, vilken staden som kommun har att
vårda». Från stadgandena i denna lag gjordes emellertid för Göteborgs vidkommande vissa
avvikelser i fråga om folkskolestyrelsens sammansättning. På framställning av stadsfullmäktige
förordnade Kungl. Maj:t den 21 oktober 1910, att folkskolestyrelsen i Göteborg skall utgöras

av tre av stadens kyrkoherdar (med två suppleanter), valda av domkapitlet. samt av
ett jämnt antal ledamöter, minst fjorton och högst tjugo, utsedda av stadsfullmäktige bland
stadens vid stadsfullmäktigeval röstberättigade invånare. Stadsfullmäktige bestämde den

8 december 1920, att antalet valda medlemmar tillsvidare skulle utgöra tjugo, valda för fyra
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är 1 sänder. Jämlikt lag om skolstyrelse i vissa kommuner den 6 juni 1930 har stadsfullmäktige den 8 januari 1931 fastställt antalet ledamöter i folkskolestyrelsen till 21. Nuvarande ledamöter äro valda för perioden 1931—1935. Av stadsfullmäktige utses därjämte
årligen tre revisorer med två suppleanter för granskning av folkskolestyrelsens räkenskaper

och förvaltning.
Genom kungl. kungörelsen av den 17 november 1905 är stadgat, att lärarekåren vid folkskolorna äger utse en representant (jämte en suppleant för denne) att närvara vid folkskolestyrelsens sammanträden med rätt att enligt folkskölestadgan deltaga i styrelsens överläggningar men ej i besluten. Sedan fortsättningsskolan, högre folkskolan och kommunala
mellanskolan på senare åren organiserats, äga även dessa" skolors lärarekårer att utse representanter i folkskolestyrelsen.
.
Ända från 1858 har styrelsens olika arbetsuppgifter, åtminstone förberedelsevis, behandlats
av särskilda avdelningar, numera kallade nämnder, vilkas huvudsakliga arbetsområde framgår av namnet. Undervisningsnämnden, förut kallad pedagogiska avdelningen, förvaltningsnämnden, förut benämnd ekonomiska avdelningen, samt hälso- och sjukvårdsnämnden (den
sistnämnda inrättad 1917) bestå uteslutande av ledamöter i folkskolestyrelsen och ha sina
befogenheter bestämda i förenämnda lag av den 25 juni 1909.

Fortsättningsskolenämnden,

som tillkom 1920, väljes även, liksom de tre förut uppräknade nämnderna, av folkskolestyrelsen.
_
' De s. k. skolnämnderna, som organiserades 1892 i samband med överlärareinstitutionen,
ha sitt verksamhetsområde förlagt till det överläraredistrikt, för vilket de av folkskolestyrelsen
utsetts, bl. a. för övervakande av skolgången samt prövning av ansökningar om fri skolmateriell

och fri tandvård åt skolbarn. Av medlemmarna skall minst en (ordföranden) vara medlem
av allmänna folkskolestyrelsen. Skolnämnderna äro lika många som överläraredistrikten,
f. n. alltså nio och liksom överlärarebefattningarna organ för decentralisationen inom skolans
förvaltning.
1 förenämnda kungl. brev av den 1 1 december 1857 ingår som en av dess nio huvudpunkter
antagandet av en kommunal folkskoleinspektör med uppdrag att närmast under folkskole-

styrelsen utöva ledningen och tillsynen över stadens folkskolor. Detta hans huvudåliggande
ingår fortfarande i hans instruktion. Folkskoleinspektören förordnas i stadgad ordning
av folkskolestyrelsen för fem år i sänder. Stadens folkskolor hava tidigare varit underkastade
inspektion även genom statens folkskoleinspektör. På grund av kungl. kungörelsen den 9
oktober 1914 angående inspektion av folkskoleväsendet istad, som ej deltager i landsting,
befriades genom Kungl. Maj:ts beslut av den 22 januari 1915 Göteborgs folkskolor tillsvidare
från sådan inspektion. Statens folkskoleinspektör har dock att granska och vitsorda skolstyrelsens ansökningar om statsbidrag och äger i övrigt allt efter behov taga kännedom om
de läroanstalter, som denna hans verksamhet avser.
Vid sidan av stadens folkskoleinspektör äro för speciella grenar av undervisningsarbetet
särskilda ledare och rådgivare anställda, nämligen en gymnastikkonsulent, en slöjdkonsulent
(för gosslöjd), en handarbetskonsulcnt (för flickslöjd) och en skolkökskonsulent, dessutom en
föreståndare för hjälpskolan (för efterblivna barn) och en föreståndare för labiologi- och artikulationsklasserna (för lomhörda och med talfel behäftade). Skolträdgårdarna ha särskilda
föreståndare. I spetsen för skolbiblioteken och som föreståndare för folkskolornas centralbibliotek står en på viss tid förordnad bibliotekskonsulent liksom övriga ovan nämnda föreståndare och konsulenter, tillika lärare med bestämd undervisningsskyldighet i folkskolan.
Som ovan nämnts är staden uppdelad i nio överläraredistrikt. l spetsen för vart och ett
står en överlärare, förordnad av folkskolestyrelsen för tre år 1 sänder. Overläraren har enligt
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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 tillsyningslärare för skolhus, där ej överlärare är stationerad. Tillsynings-

lärare övervakar bl. a. den yttre ordningen, vården om fastighet, inventarier och skolmateriell
i sitt skolhus. Overlärare och tillsyningslärare tjänstgöra tillika som lärare i skolavdelning.
För folkskolans hälsovård hava sedan 1895 varit anställda skolläkare, nu nio till antalet för

egentliga folkskolan och särskilda för högre folkskolan och kommunala mellanskolan. För
Annedals-, Oscar Fredriks-, Nordhems- och Kvarnbergsdistrikten äro tre skolsköterskor provisoriskt anställda som skolläkarnas biträden. Sedan 1908 ha folkskolebarnen därjämte att tillgå
specialkliniker för ögon-, öron-, näs- och halssjukdomar (klinikerna förlagda till f. d. Sahlgrenska sjukhuset) samt sedan 1921 en ortopedisk klinik (å vanföreanstalten).
Folkskolornas tandklinik började förberedas 1903 och räknar som sitt egentliga begynnelseår
1908. Successivt utvidgad har kliniken, som ända till 1926 var förlagd uteslutande till f. d.
Sahlgrenska sjukhuset, sistnämnda år öppnat filialer i Lindholmsskolan för barnen i Lundby
och i Ånässkolan för barnen i Redbergets överläraredistrikt samt är 1931 i Nordhemsskolan
för barnen i Nordhems- och Oscar Fredriksdistrikten. Klinikerna ledas av en föreståndare
och en förste skoltandläkare "som chefens närmaste man. Vid klinikerna äro därjämte anställda skoltandläkare och biträden, alla med full tjänstgöring.
Folkskolestyrelsens centrala" expedition handhaves av styrelsens kamrerarekontor, som före-

stås av kamreraren.
Under folkskolestyrelsens förvaltning stå donationer till ett sammanlagt belopp av cirka

435.000 kr.

'

Stat för år 1931: Utgifter 8.683.811 kr., därav för egentliga folkskolan 7.591.710 kr.;

inkomster (huvudsakligen statsbidrag) 3.851.541 kr.; anslag 4.832.270 kr. '
Författningar m. m. Lag angående folkskoleväsendet i vissa städer, fastställd av Kungl.
Maj:t den 25 juni 1909. Kungl. brev den 21 oktober 1910 angående tillämpning för Göteborgs stad av nämnda lag. Lag om skolstyrelse i vissa kommuner den 6 juni 1930. Kungl.
brev den 20 februari 1920 angående inspektionen av folkskoleväsendet i Göteborg. lnstruktioner fastställda av kungl. skolöverstyrelsen för folkskoleinspektören och överlärarna den 31
maj 1922. Av allmänna folkskolestyrelsen fastställda instruktioner för slöjd-, gymnastik-,
handarbets- och skolkökskonsulenterna den 19 april 1926, för tillsyningslärarna den 21

juni 1921 samt för skolläkarna och befattningshavarna vid Göteborgs folkskolors tandklinik
den 21 juni 1921 och för bibliotekskonsulenten den 15 september 1930. Ordningsstadga
för Göteborgs stads skoldistrikt, fastställd av allmänna folkskolestyrelsen den 21 juni 1921 .
Ordningsregler för Göteborgs folkskolebibliotek, fastställda av allmänna folkskolestyrelsen
den 21 juni 1920. Lag om skolstyrelse i vissa kommuner, fastställd av Kungl. Maj:t
den 6 juni 1930. Arbetsordning för Göteborgs allmänna folkskolestyrelse, fastställd av
folkskolestyrelsen den 23 februari 1931.
Folkskolestyrelsens ledamöter

Övriga ledamöter

Ordförande
Mottagningstid i bostaden Linnégatan 14, tisdagar och torsdagar kl. l7——I7,30 samt
fredagar kl. 11—11,30.
Sjödahl, Hakon Lauritz Ed gar, Lektor,
Stadsf., f. 87; led. 21—35, v. Ordf. 29—30,
Ordf. 31— (vald. av stadsf. fr. 31).

Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69;
11—35.
Svensson, Carl V i k t o r, Cementarbetare,
Stadsf., f. 87; 23—35.
Westelius, S i g n e, Rektor, f. 80; 23—35.
Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, Stadsf., f. 90; 25—35.
Hellers, G u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88; 25—35.
Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasseexpeditör, f. 82; led. 26—35. Suppl. f.
kassaf. 29—.

Vice ordförande
Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
3Stadsf:s ordf., f. 85; led. 21—35, v. Ordf.
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Jungen, E r n s t Birger,
Stadsf., f. 90; 29—35.

Folkskollärare,

Hglgtheårå, Ture Folkskollärare, Stadsf., f. 94;
Nord, KarlJ 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,

Carlsson, G U 3 t a f, Bokhållare, f. 84; 28—.
Johansson, G 11 s t af Evert, Kontorsbi-

träde, f. 00; 30—.
_'

Suppleanter

Gillberg, Georg Alb e rt, Bagare, f. 96;

f. 83; 29—35.
Sjöström, Hulda Elvira, Fru, f. 83;

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Byggnadsinspektor, f. 92; 30—35.
Rahmn, Gustaf (G 6 sta) Erik Andreas,
F. L., Rektor, Stadsf., f. 82; 31—35.
HålltinåST o r s t e n, lngenjör, Stadsf., f. 85;

3—
Falck, Klas A n de rs, Redaktör, f. 80;
30_
Johansson, Knut Robert, Charkuteriarbetare, f. 98;

Sekreterare (arvode)
Falck, N 1 l s Christian Georg August, Rådman, f. 74; 08.

Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,

Stadsf., f. 96; 31—35.
Hellberg, Arv1 (1, J. K. Assuransdirektör,
Stadsf., f. 90; led. 31—35, Kassaf. 31—.
Andersson, Hj al m a r David, M. L.,
Dispensärläkare, Stadsf., f. 86; 31—35.
Söderberg, Edvin Johan, Posttjänste' man, f. 81; 31—35.
Sil3nrg55A lf Engelbert, Tandläkare, f. 97;

Darell, Johan E d v i n, Komminister, 1. 85;

Folkskolestyrelsens nämnder
Undervisningsnämnden
Ledamöter
Jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, Stadsf:s
ordf., f. 85; Ordf.
Westelius, Si g 11 e, Rektor, f. 80; v. Ordf.

Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87
Jungen, E r n s t

31—35.

Birger,

Folkskollärare,

Stadsf., f. 90.
Domkapitlets representant '
Cullberg, Carl O skar Daniel, Kyrkoherde, f. 87; 29—35.

Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, Stadsf., f. 90.
Dan", Johan E (1 v i n, Komminister, f. 85.
Hlfdtflfzfn, T u r e, Folkskollärare, Stadsf.,

Suppleant
Setterwall, Carl Gustav, F. D., Kyrko-

Sekreterare
Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L., Folkskoleinspektör, f. 85.

herde, f. 72; 31—35.

Lärarkårens vid folkskolorna representant
Förvaltningsnämnden
Andersson, Johan B e r 11 h a r (1, Folkskollärare, f. 80; 30—33.

Suppleant
Ericson, K e r s t i n, Folkskollärarinna, f. 80;
26—33.
_Lärarkårens vid fortsättningsskolorna
representant
Jern, Hjalmar Fridolf, Folkskollärare,
f. 82; 26—33.

Ledamöter
Sjödahl, Hakon Lauritz E (1 g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87; Ordf.
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Byggnadsinspektor, f. 92; v. Ordf.
Larsson, A1b1n Petrus, Fabrikör, f. 69.
Svensson, Carl V1 k t o r, Cementarbetare,
Stadsf.., f. 87.
Hellers, G u s t a f A (1 0 1 f, Hälsovårds- tillsyningsman, Stadsf., f.88.
Hellberg, Arvid, J. K, Assuransdirektör, Stadsf.., f. 90.

Nt;rd83Karl J 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,

Suppleant
Gustafsson,

J U 1 i a,

Skolkökslärarinna,

f. 90; 30—33
Revisorer
Ekström, Jo h n Albert, Seminarielärare,

Johansson, A n d e r 3 Johan, Sjukkasse-.
expeditör, f. 82.
Söderberg, Edvin Johan, Posttjänsteman, f. 81

Sekreterare
Steier, Elof Magnus, Kamrerare, f. 82.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Handarbetskonsulent

Ledamöter

Mottagningstid måndagar o. onsdagar kl.
14—15 samt fredagar kl. 15—16.

Johansson, A n d e r 5 Johan, Sjukkasseexpeditör, f. 82; Ordf.
Andersson, Hjalmar David, M. L.,

Berntsson, Maria (M a j a) Kristina, f. 83;

Dispensärläkare, Stadsf., f. 86; v. Ordf.
Hellers, G u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88.
Westelius, S1gne, Rektor, f. 80.
Hultin, T 0 r s t e n, lngenjör, Stadsf., f. 85.
Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,

Skolkökskonsulent
Mottagningstid måndagar, onsdagar o. fredagar k. 14—15.

Johnson, Elsie, f. 94; 28—31.

Stadsf., f. 9.6
Siberg, Alf Engelbert, Tandläkare, f. 97.

Bibliotekskonsulent (arvode)

Sekreterare

Mottagningstid onsdagar kl. 18—19 öch lördagar kl. 13—14.

Leander, O 1 0 f Leopold, Förste bokhållare
och assistent, f. 5

Norbeck, Karl Axel Georg, Folkskollärare, f. 91; 29
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Biblioteksbiträde (arvode)
Ledamöter

Jansson, Lilly Maria, f. 10; 28.

Svensson, Carl Vi k t o r, Cementarbetare,

Stadsf., f. 87; Ordf.
Hultin, T 0 r s t e n, lngenjör, Stadsf., f. 85;
v. Ordf.
Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f. 85..
Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69.
Sjöström, H u 1 (1 a Elvira, Fru, f. 83.

Sekreterare
Ingwarsson, Johannes Julius, Överlä-

rare, f. 77.

Föreståndare för hjälpskolorna (arvode)
Mottagning i Nordhemsskolan tisdagar kl.
1730—1830 och fredagar kl. 13—14,30.
Ohlander, Sten M a n n e Johannes, Folk-

skollärare, f. 94; 31.
Föreståndare för labiologi och artikula-

tionsklasserna (arvode)
Mottagning i Nordhemsskolan varje läsdag

utom lördagar kl. 13,40—14,25, lördag kl.
1150—1235.
In sp ekti on en öVer folkskolorna
(Folkskolestyrelsens expedition, Hvitfeldtsplatsen 6.)

Fridolf, G u s t a f
f. 89; 27—33.

Åke,

Folkskollärare,

Mottagningstid varje låsdag kl6.14—15,torsdagar kl. 15—16

Folkskolestyrelsens expedition
Hvitfeldtsplatsen 6. Expeditionstid kl. 9—16,
dag före sön- och helgdag kl. 9—15.

_Lundgren, Vilhelm B r u n 0,T. L., f. 85;
21—35.

Kamrerarekontoret

Folkskoleinspektör (28)

Slöjdkonsulent
Mottagningstid måndagar, onsdagar kl. 14—15
och fredagar kl. 15—16.

Kamrerare (21)
Mottagningstid kl. 14—15.
Steiér, Elof Magnus, f. 82; 14.

Ågård, S ve n Botvid, f. 92; 26—32.

Gymnastikkonsulent

Kassör (16)
Augustsson, Ernst B e rti 1, f. 95; 19.

Mottagningstid måndag, onsdag 0. fredag

kl. 14—15.
Karlsson, A r vi d Andreas, f. 88; 26——32.

Förste bokhållare och assistent (10)
Leander, Olof Leopold, f. 95; 25.
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Byggnadsavdelningen

Bokhållare (8)
Jonsson, Eric Isidor, f. 99; 24.
Larsson, John Ha rry, f. 99; 28.

Byggmästare (19)
Mottagningstid kl. 13—14.
Brihs, Ern st Herman, f. 72; 12.

Kontorsskrivare (4)

Byggnadsingenjör (16)
Mendes, 1 r m a Kristina, f. -93; 19.
Käglsteen, K a r 1 Oskar Arvid Henrik, f. 90;

Vaktmästare (4) .

Byggnadsritare (8)

Hedlund, Arvid, f. 74; 03.

Schroeder, Sigfrid T h e o d 0 r, f. 83; 31 ,

Dessutom två skrivbiträden (1) och ett
extra skrivbiträde.

Trädgårdsmästare (5)
Hjern, Folke William, f. 90; 31.

.Göteborgs stads folkskolor
Götabergsdistriktet

Tillsyningsvaktmästare (4)

(omfattar Vasa och Johannebergs försam-

Andersson, Olof Leopold, f. 85; 26.

hngar samt Domkyrkoförsamlingen söder om
Vallgraven.)

Skolnämnd

Landalaskolan
(Aschebergsgatan)

Rahmn, Gustaf (G ö s t a) Erik Andreas,
F. L., Rektor, Stadsf., f. 82; Ordf.
Gilllåtårg, Georg A 1 b e r t, Bageriarbetare,

Kålåner, Nils A n t o n, Folkskollärare, f. 76;

f.

Materiellförvaltare

.
Vaktmästare (3)

Gullgåerg, Harald Osvald, Reparatör,

Nordlund, lvan, f. 89; 17.
Hjern,.A u g 11 s t, Trädgårdsmästare, f. 63.
Jonassofn,86
John A r t h 11 r, Verkstadsarbetare,

.

Pettersson, G u s t a f Alfred, F. K., Läroverksadjunkt, f. 76.

Kvarnbergsdistriktet
(omfattar Kristine församling samt Domkyrkoförsamlingen norr om Vallgraven och
Rosenlundskanalen.

Sekreterare
Olsson, G U 5 t a f
nedan).

Olof,

Overlärare

(se

Overlärare
Mottagning i Götabergsskolan varje läsdag
kl. 13—14,30.
Olsson, Gustaf Olof, f. 78; 26—32.

Götabergsskolan
(Molinsgatan 6.)

Skolnämnd
Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69; Ordf.
Dahlslåif, Carl Ernst, Förste kontorist, "
Janson, R 0 b e r t, Domkyrkokornminister,
Lorentzon, Johan A r o n, Handlande, f. 73.
Svensson, Selma Nickolina8 Theresia"
(T h e r e s), Fru, Stadsf., f.7
allin, H e n r i k A:',son Sta7tionsförman,

f. 82.
Sekreterare

Materiellförvaltare
Lindén, O 1 0 f P:son, Overlärare (se nedan).
Torstensson, Tage Severin, Folkskollä-

rare,f. 96, 26.

Skolbibliotekarie
Rosell, Paul Ferdinand, Folkskollärare,
f. 96; 29—32.

Overlärare
Mottagning i Kvarnbergsskolan varje läsdag
kl. 13—14,30.

Lindén, o 1 of P:son, 1,71; 2'1—31.

Folkskoleväsendet

1 33

Kvarnbergsskolan

Ånässkolan

(Kvarnbergsgatan 1.)

(Falkgatan.)

Materiellförvaltare
Jolfm, O 5; o Gerhard J:son, Folkskollärare,

Materiellförvaltare
Börjesson, H u g 0 Georg, Folkskollärare,
f. 78; 29
.

Tillsyningsvaktmästare (4)
Carlström, Otto A 1 got, f. 90; 24.

Skolbibliotekarie
Söhrman, J 0 n a 5 Fredrik, Folkskollärare, ”

Otterhälleskolan
(Västra Liden.)

f. 87; 26—32.

_

Tillsyningslärare

Tillsyningsvaktmästare (4)

Kristensson, K a rl- Iva 1, f. 82; 28—31.

Abrahamsson, Karl Richard Robert,

f. 83; 22

Skolbibliotekarie
Ekeberg, G u s t a v Manfrid, Folkskollärare, f. 92; 31

Vaktmästare (3)
Johansson, Vilhelm R 0 b e r t, f. 81; 08.

Redbergsskolan
(Orngatan 6.)

Tillsyningslårare
Hulthén, Nils M:son, f. 97; 28—31.

Odinsskolan
(Odinsgatan 15 & 17.)

Vaktmästare (3)

Tillsyningslärare

Gunborg, Klas Albert, f. 88; 19.

Holmberg, E r n s t Herman, f. 80; 28—3 | .

Skolbibliotekarie
Ljungdahl, Eri k Mauritz, Folkskollärare,

f. 91, 27—-33.
Vaktmästare (3)

Tillsyningslärare

Ottosson, J 0 h a n Alfred, f. 90; 20.
Mårten Krakowsskolan
(Kämpegatan 13.)

Vaktmästare

Bagaregårdsskolan
(Bagaregårdsgatan .)

.

Holmstrand,
28—31 .

Anders

L:son,

f.

72;

Vaktmästare (3)
Olsson, Johan Albert, f. 74; 18.

Andersson, An n a Lovisa, f. 72; 99.
Redbergsdistriktet
(omfattar Gamlestads församling.)

Kvibergsskolan
(Artillerigatan)

Tillsyningslärare
Skolnämnd
Svensson, Carl V i k t o r, Cementarbetare,
Stadsf., f. 87,
Hällgåen, Ernst Georg, Uppsyningsman,

Svedberg, S i g u r d Gustaf Emanuel, f. 77;
26—32.

Ja?S;(2)n, Josef E mil, Trävaruhandlande,

Nilsson, A n n a, Fru, f. 64; 11.

Jolfinåäbn, Jo h 11 Gunnar, Polerare, Stadsf.,

Vaktmästare

Lödöseskolan
(Harald Stakegatan )

Olofsson, Alfred, Arbetsförman, f. 66.
Öst, Klas Alfred, Sågverksarbetare, f. 71.

Tillsyningslärare

Sekreterare

Palm, Martin N a t h a n a e 1, f. 92; 28—31.

. Andersson, E 11 0 c h Ferdinand, Overlärare
(se nedan).

' _

Overlärare
Mottagning i Ånässkälaråovarje läsdag
Arigeräslon, E n 0 c h Ferdinand, f. 78;

Skolbibliotekarie
Stene, A x el lvar Leonard, Folkskollärare,
f. 82; 26—32.
,

Vaktmästare (3)
Olsson, E r n s t Severin, f. 85; 22.
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Folkskoleväsendet
Utbynässkolan

Östra Hagaskolan

(folkskolan. Utby Nedergård, småskolan

(Skolgatan 22)

Utby Stora Sörgård.)

Tillsyningslårare
Tillsyningslärare

Fridlizius, Anders J 0 el, f. 69; 28—31.

Engström, M ä r t & Martina, f. 95; 26—32.
_

Vaktmästare
Andersson, Hilma Charlotta, f. 71; 19,
för folkskolan.
Käck, Te kla Amalia, Fru, f. 70; 19, för

Skolbibliotekarie
'

Allström, John Berthold Ossian, Folkskollärare, f. 93; 28—31.

Vaktmästare (3)
Sjöstedt, Valfrid Alexius, f. 88; 20.

smås 0 an.

Västra Hagaskolan
(Ostra Skansgatan 13.)

Annedalsdistriktet
(omfattar de delar av Haga och Annedals

Tillsyningslärare

församlmgar, som l1gga öster om Västra
Skansgatan, R1såsgatan och Sveagatan.)

Lindälv, Elof Alexius, f. 87; 28—31.

.

Skolnämnd
Westelius, S1 g 11 e, Rektor, f. 80; Ordf.
Haglund, A n d e r s Bernhard, Seminarielårare, f. 72.
Holm, Al bi n Bertrand Carl David, F. L.,
Kyrkoherde, f. 65.
Johansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82.
Lundahl, Fi 1 ip Natanael, T. L., Kyrko-

herde, f. 79.
Nilsson, Ludvig Ernfrid, Tapetseraremästare, f. 86.

Vaktmästare (3)

Carlsson, Gustaf Adolf, f. 92; 26. _
Nordhemsdistriktet

(omfattar de delar av Haga och Annedals
församlingar, som ligga väster om Västra
Skansgatan, Risåsgatan och Sveagatan, samt

Oscar Fredriks församling utom hela Fjällgatan, Jungmansgatan nr 1—24 och det
område, som begränsas av sistnämnda gata
och Paradisgatan.)
-

Sundberg, Abel Gotthard Leopold, Sta-i
tionskarl, f. 93.

Sekreterare
Hedfors, Axel Emanuel, Overlärare (se
nedan).

Overlärare
Mottagning i Annedalsskolan varje läsdag
kl. 13—14,30

Skolnämnd
Sjödahl, Hakon Lauritz Edgar, Lektor,
Stadsf., f. 87; Ordf.
Ahlforss, Nils Arvid, Syssloman, f. 67.
Cullberg, Carl Oscar Daniel, Kyrkoherde, f. 87.
Dahlström, Alma Charlotta, Fru, f. 84.
Ekman, Johan (John), f. d. Poliskommissarie, f.
Svensson, Ka rl Johan, Skräddare, f. 88.

Hedfors, Axel Emanuel, f. 82; 25—31.

Sekreterare
Annedalsskolan
(Folkskolegatan 4.)

Fredriksson, Carl Fritz, Overlärare (se

Materiellförvaltare

Mottagning i Nordhemsskolan varje läsdag

Olsson, Olof Emanuel, Folkskollärare,
f. 92; 25.

Fredriksson, Carl Fritz, f. 71; 12—31.

nedan).

Overlärare

Skolbibliotekarie
Nordh, Anton,
. 28—31.

Folkskollärare, f.

78;

kl. 13—14,30.

Nordhemsskolan
(Nordhemsgatan 51—61.)

Materiellförvaltare

Tillsyningsvaktmästare (4)
Eliasson,] 0 h a n n e s, f. 69; 19.

Blomqvi2s8t, Carl Edvin, Folkskollärare,

Folkskoleväsendet
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Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Wessman, Karl Folke, Folkskollärare,
f. 96; 28—32.

Dahlberg, Anders O 8 k a r, Folkskollärare,

f. 92; 26—32.
Vaktmästare (3)

Tillsyningsvaktmästare (4)

Johansson, Carl Oskar, f. 77; 02.

Hagman, Alf Valdemar, f. 96; 27.
Viktoriaskolan
(Nordhemsgatan 34—42.)

Barnavårdsnämndens skolhem
(4:de Långgatan 7, se närmare barnavårdsnämnden.)

Vaktmästare (3)
Johansson, Erik Vilhelm, f. 88; 14.

Föreståndare

Oscar Fredriksdistriktet
(omfattar Masthuggsförsamling, utom Majzs
4.e rote, samt av Oscar Fredriks församling,
hela Fjällgatan, Jungmansgatan nr 1—24 och

det område, som begränsas av sistnämnda
gata och Paradisgatan.)

Mottagning varje skoldag utom lördag
kl. 1330—1430.

Nyberg, Karl Erik, f. 70; 14.
Vaktmästare
K?rlssonélKarl A r t h u r Seth, Slöjdlärare,
!

Skolnämnd
Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasseexpeditör, f. 82; Ord.
Andréasson, Otto Birger, Sjukbe'sökare,

Carl Johansdistriktet
(omfattar

Carl Johans församling samt
Majornas 4:de rote.)

Engström, A 1 g 0 t Edvin, Typograf, f. 90.
Klfingger, Carl G 0 t t f r 1 d, Kyrkoherde,

Rundberg, G e o r g Natanael, Parkföre-

Carlén, Otto, Spårvagnsförare, f. 77.

ståndare, f. 94.

Stiller, Johan Emil Theodor, Poliskonstapel, f. 76.
Sekreterare

Hagnell, Axel
nedan.)

Skolnämnd
Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,
Stadsf., f. 96; Ordf.

Linus,

Overlärare,

(se

Carlson, H e n r i k Edvard, Komminister,
. 3.
Lind, Al bi n Alexius, Byråingenjör, f. 79.
Lindau, Frans Hilmer Isidor, Förste
postiljon, 1.85.
Sjöström, Hulda Elvira, Fru, f. 83.

Overlärare
Mottagningl i Oscar Fredriksskolan varje
läsdag kl. 13—14,30

Hagnell, Axel Linus, f. 89; 27—32.

Sekreterare
Alin, J 0 h a n Alfred A:son, Overlärare (se
nedan).

Overlärare
Oscar Fredriksskolan
(Fjällgatan 1.)

Mottagning i Carl ]ohansskolan varje läsdag

Materiellförvaltare

Alin, Jo h a n Alfred A:son, f. 79; 27—33.

kl. 13—14,30.

Engkvist, H e n n i n g Erhard, Folkskollärare, f. 94; 25.

Carl ]ohansskolan

Skolbibliotekarie

(Koopmansgatan 16.)

Wessman, Iva r Laurent, Folkskollärare,

f. 95; 30—33
Tillsyningsvaktmästare (4)
Andersson, Erik Paul, f. 00; 28.
Fjällskolan
(Fjällgatan 40.)

Tillsyningslärare
Ågård, F r a n 3 Ludvig, f. 88; 30—33

Materiellförvaltare
Lindberg, Karl Johan,
f. 73; 17

Folkskollärare,

Skolbibliotekarie
Andersson, G 11 s t af Sigfrid, Folkskollärare, f. 80; 28—31.

Tillsyningsvaktmästare (4)
Granlund, Karl Emil, f. 67; 92.

6
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Folkskoleväsendet
Djurgårdsskolan

Materiellförvaltare

(Djurgårdsgatan 29.)

'

Tillsyningslärare
Lindqvist, J 0 h a n Gottfrid, f. 69; 28—33.

Da3hlström, B 1 r g e r, Folkskollärare, f. 96;
1.

Skolbibliotekarie
Appelgren, K n 11 t Reinhold, Folkskollä-

Vaktmästare (3)

rare, f. 96; 30—33.
Håkansson, G u s t a v Wilhelm, f., 75; 07.

Tillsyningsvaktmästare (4)
Gråbergsskolan
(Gråbergsgatan 30.)

Holmström, Rub en Fridolf, f. 95; 25.

Tillsyningslärare

Gamla Lindholmsskolan
(Lindholmsvägen nr 29A _och B.)

Ahlstrand, A n d e r s P:son, ,f. 72; 28—31 .

Nya Lindholmsskolan
Vaktmästare (3)

(Verkmästaregatan nr 35 B.)

Johansson, Sven 0 s b 0 1 n e, f. 04; 26.
Nya Lindholmsskolans annex
(Verkmästaregatan nr 35 B.)

Älvsborgsskolan
(Carl Johansgatan 103.)

Tillsyningslärare

Tillsyningslärare

' Fredriksson, Vi k t o r Adolf, f. 92; 26—32.

Abrahamsson, E'ri k Hilding, F. L., 1. 90;

.

Skolbibliotekarie

28—31.
Helgesson, G e o r g, Folkskollärare, f. 78;
30—33.

Skolbi'blzotekarie
Thorbjär, T h 0 r s t e 11 S:s,on

Folkskol-

lärare, f. 93; 28—31.

Vaktmästare (3)
Hagman, G u n n a r, 1. 97; 29.

Vaktmästare (3)
Gustafsson, Carl Johan, f. 79; 07.
Lundbydistriktet
(omfattar Lundby församling.)

Skolnämnd
Hultin, T 0 r s t e n, Ingenjör, Stadsf., f. 85;

Kyrkbyskolan
(folkskolan. Prästgården, Lundby; småskolan: Andersgården, Lundby.)

Tillsyningslärare
Wessberg, Evald Fabian, f. 76; 28—31

Ordf.
Andersson, N a n n a Sofia, Fru, f. 91.
Eduards, A 1 b e rt Julius, Ingenjör, f. 75.
Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskonstapel, Stadsf., f. 90.
Forsberg, Nils Edvin Mauritz, Porslinsmakare, f. 91.
—
Pefrsggn, Hilde Ansgarius, Svarvare,

Vaktmästare (3)
Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, f. 92; 25.

Hisingstadsskolan
(Pumpgatan, 7 kv. 5 roten, Hisingstad.)

Tillsyningslårare
Nilson, Carl Albert, f. 72; 28—31.

Sekreterare
Sandström, G u s t af Vilhelm Leonard,
Overlärare (se nedan).

Overlärare

.

Mottagning i Rambergsskolan varje läsdag

kl. 13—14,30

Vaktmästare (3)
Carlsson, Johannes Albin, f. 75; 08.
Kvillebäcksskolan
(Herkulesgatan, Litt. I bz—I bö kv. B. Brämaregård.)

Sandström, G u s t a f Vilhelm Leonard,

f. 84; 26—31.

Tillsyningslårare
Halling, Johan R 11 d 0 1 f, f. 85; 28—31.

Rambergsskolan '
.(Norra sidan av Keillers park, Litt. I dd,
Stillestorp.)

Vaktmästare (3)
Nyberg, Torsten G u n n a r, f. 94; 26.

Folkskoleväsendet
Ivarsbergsskolan
(Färjenäs, Ivarsberg, Lundby.)

» —

.
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Vaktmästare (3)

Johnsson, Per, f. 68; 01.

Tillsyningslärare .

,/

Ahlén, Gustaf Viktor, f. 71; 28—31.

.

Lundenskolan
(Lunden .)

Vaktmästare

Fredriksson, Ida Linnéa; f. 87; 27.

Tillsyningslärare
Härödsskolan
(Häröd Norgård.)

Josefsson, J 0 h a 11, f. 75; 28—31.

Vaktmästare

Skolbibliotekarie

Olsson, Ida, f. 01; 28.

Jern, Hjalmar Fridolf, Folkskollärare,

f. 82; 26—32.
Örgrytedistriktet '
(omfattar Örgryte församling.)

Vaktmästare (3)

Skolnämnd

Andersson, Carl Oscar, f. 78; 14

Hellers, Gustav Adolf, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88; Ordf.

Johansson, Johan, Åkeriägare, f. 73.

Silvanderska skolan
(»Gamla skolhuset», Krokslätt.)

Johansson, Edith Maria, Fru, f. 83.
Setterwall, Carl Gustav, F. D., Kyrkoherde, f. 7.2
Skoglund, Olga Viktoria (Tora), Fru, f. 88.
Henden, H u go Alexander, Instrumentmakare,f. 75.

Neuman, Fritz Georg Konrad, f. 91;

Sekreterare

Lindahl, Helena Bernhardina (Bertha),

Andersson, La rs, Overlärare (se nedan)

Tillsyningslårare
29—32.
Vaktmästare

_

f. 77; 22

Overlärare
Mottagning

i

Gårdaskolan

varje

läsdag

kl. 13—14,30.

Framnässkolan
(Broen 3 och 4, Krokslätt, Litt. E 11 O.

Andersson, Lars, f. 77; 22—31.
Gamla Gårdaskolan
(Drakegatan.)

Tillsyningslärare
Neuman, F r i t 2 Georg Konrad (se ovan),,

29—32

Materiellförvaltare
Johnsson, Ev al d, Folkskollärare, f. 00.

Vaktmästare (3)
Ekman, Oskar Leonard, f. 68; 07.
1

Nya Gårdaskolan
(Södra Kustbanegatan 29.)

Kallebäcksskolan
(Kallebäck, Kallebäck Sörgård.)

' Materiellförvaltare
Maåtsson, A u g 11 s t," Folkskollärare f. 96;

Vaktmästare
Larsson, K a r oli n a, f. 67; 27.

.
_

Skolbibliotekarie
Tyrén, A 1 f r e d, Folkskollärare, f. 81;

28—32.

Buråsskolan
(Framnäsgatan)

Tillsyningsvaktmästare (4)
Persson, Sven Daniel," f. 86; 22.
Bööskolan
(Böö, *Göteborg 5).

Tillsyningslärare
Hultén, Hans, f. 73; 27—33.

Skolbibliotekarie
Larsson, E 1 s a Katarina, Folkskollärarinna,

f. 81; 27—33.
Tillsyningslärare
Samuelsson, Samuel Amandus, f. 71;

26—32

Vaktmästare (3)
Svensson, C a rl Johan, f. 97; 27.

'
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Fortsättnings- och repetitionsskolorna
Gamla och Nya Torpaskolan
(Torpa, Sävenäs, Vidkärr.)

Tillsyningslärare
Pihlquist, Albin, f. 71, 28—31.

Skolbibliotekarie
Pihlquist, Albin, Tillsyningslärare (se
ovan) 28—31.

Lärarpersonall)
Förutom förenämnda nio överlärare finnes följande lärarepersonal: 197 folkskollärare, 32 e. o. och 14 på vakanta platser vik.
folkskollärare, 208 folkskollärarinnor, 25 e. o.
och 25 på vakanta platser vik. folkskollärarinnor, 261 småskollärarinnor, 16 e. o. och
2 på vakanta platser vik. småskollärarinnor,
39 slöjdlärare, fem e. o. och fem på vakanta

Vaktmästare (3)

platser vik. slöjdlärare, 57 handarbetslära-

Andersson, Axel Ruben Bertram, f. 91 ;

rinnor, 4 e. o. och sju på vakanta platser
vik. handarbetslärarinnor, två sånglärare, två
sånglärarinnor, två gymnastiklärare, sex gymnastiklärarinnor, en e. o. gymnastiklärare, en
gymnastiklärare med timtjänstgöring, en
e. o. gymnastiklärarinna och fyra gymnastiklärarinnor med timtjänstgöring, 20 skolkökslärarinnor och tre e. o. skolkökslärarinnor.

Hvitfeldtsskolan
(Hvitfeldtsplatsen 6.)

Tillsyningsvaktmästare (4)
Olsson, Frans Oscar, f. 84; 22.

Fortsättnings- och repetitionsskolorna
I enlighet med av stadsfullmäktige den 10 juli 1919 fattat beslut äro från och med höst-

terminen 1920 obligatoriska fortsättningsskolor upprättade. Skyldig att deltaga i fortsättningsskolans undervisning är envar, som med fullständigt avgångsbetyg enligt 5 47 av gällande
folkskolestadga genomgått den egentliga folkskolan eller på annat sätt förvärvat sig motsvarande kunskaper och ej åtnjuter annan undervisning.
Skolplikten omfattar 528 undervisningstimmar, fördelade på två läsår. Den årliga lästiden
utgör 33 veckor med åtta timmar pr vecka. I allmänhet är lästiden förlagd till en dag i veckan.
Skolorna äro yrkesbetonade, d. v. s. undervisningen avser att giva en förberedande yrkesutbildning. Den praktiska utbildningen erhålles i särskilda för ändamålet inrättade skol-

verkstäder. F. 11. finnas följande skoltyper:
För gossar: 1) järnindustri, 2) snickeriyrket, 3) elektroteknik, 4) handel och 5) jordbruk;
för flickor: 1) husligt arbete och 2) beklädnadsyrken.

Vårterminen 1931 äro i skolorna inskrivna 1.935 elever, fördelade på 77 avdelningar.
För de elever, som genomgått högre avdelningens första årsklass, ha upprättats skolor
med koncentrerad lästid; Kursen är förlagd till juli och augusti månader och omfattar sex
veckor med 36 timmars lästid pr" vecka. Elevantalet utgjorde sommaren 1930 829.
För de från folkskolan avgångna elever, vilka ej kunnat inhämta hela folkskolekursen
(% 48 av folkskolestadgan) äro ersättningsskolor, repetitionsskolor, från ovan sagda tid upprättade. Samma bestämmelser i fråga om skolplikt och undervisningstid pr läsår och vecka
' som för fortsättningsskolan äro gällande. 1 repetitionsskolorna undervisas vårterminen
1931 544 elever i 30 avdelningar.
Undervisningen är centraliserad till vissa skolor: Viktoriaskolan (40 avd.), Bagaregårdsskolan
(15 avd.), Lindholmsskolan (15 avd.), Lundenskolan (10 avd.), och Buråsskolan (8 avd.). De
övriga avdelningarna äro förlagda till skilda skolhus i staden.
Enligt gällande reglemente skall folkskoleinspektören även vara inspektör för fortsättningsskolorna. Som styrelse fungerar allmänna folkskolestyrelsen. För övrigt handhaves
ledningen av en för tre år i sänder av fortsättningsskolestyrelsen utsedd överlärare.
Stat för år 1931: Utgifter 323.716 kr., inkomster 115.000 kr. (statsbidrag).
Författningar m. m. Reglemente för fortsättningsskolorna, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 9 september 1927. Instruktion för överlärare vid Göteborgs fortsättnmgs1) Angående lärarepersonalens löner se tablån i slutet av boken.
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och ersättningsskolor, fastställd av kungl. skolöverstyrelsen den 9 september 1927. Kursplan
för fortsättningsskolorna, fastställd av_ kungl. skolöverstyrelsen den 4 september 1929.

Overlärare

Lärarpersonal

Mottagning å Viktoriaskolan varje läsdag
ltl- 13,—14311
Ingwarsson, Johannes Julius, f. 77; 21.
T'll
.
..
4
l syrungsvaktmastare ( )
Lindqvist, Karl G e o r g Alexius, f. 91; 22.

Vid skolorna äro anställda med hel tjänstgöring 10 folkskollärare, fyra folkskollärarinnor, fem slöjdlärare, sex handarbetsläraririnor och 12 skolkökslärarinnor. Denövriga undervisningen handhaves av timlärare.

Göteborgs stads högre folkskolor
Vid sidan om statsläroverken, kommunala mellanskolan, folkskolans högre avdelning och
fortsättningsskolan finnas i Göteborg tre typer av högre folkskolor, nämligen med handelsundervisning, med teknisk undervisning och med husligt arbete. Skolorna äro anordnade
såsom yrkesbestämda högre folkskolor. Deras område har samma omfattning som Göteborgs

stads skoldistrikt. Stadsfullmäktige i Göteborg ansvara för skolornas bestånd och besluta
om deras ekonomiska förhållanden.

Göteborgs stads högre folkskolor äro följande:
Högre folkskolan med handelsundervisning för gossar,
»
»
»
»
» flickor,
»

»

» teknisk undervisning,

»

»

» husligt arbete.

Alla skolorna äro treåriga.

Den närmare vården och ledningen av de högre folkskolorna utövas av en gemensam
styrelse. Denna styrelse skall, förutom av högre folkskolornas rektor och stadens folkskoleinspektör, vilka äro självskrivna ledamöter i styrelsen, bestå av 11 ledamöter och sju suppleanter, vilka utses av allmänna folkskolestyrelsen. Av styrelsens medlemmar skola minst

två ledamöter och en suppleant vara sakkunniga i fråga om handel, minst två ledamöter
och en suppleant vara sakkunniga i fråga om industri eller hantverk samt minst två ledamöter och en suppleant vara kvinnor med insikt och erfarenhet på det husliga arbetets

område.
Ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av fyra år. Nuvarande ledamöter och
suppleanter äro valda för perioderna 1928—31 och 1930—33.

Allmänna folkskolestyrelsen har viss begränsad befogenhet angående förvaltningen (regl.
55 17, 18).
Högre folkskolorna med handelsundervisning; en för gossar och en för flickor, började sin
verksamhet höstterminen 1917 efter att förut under tvenne läsår utgjort en försöksavdelning inom folkskolans högre avdelning. Dessa båda skolor hade, liksom var och en av de
övriga högre folkskolorna, var sin särskilda styrelse och var sin rektor till och med den 15
oktober 1925, då samtliga skolor enligt det av Kungl. Maj:t den 31 juli 1925 fastställda
reglementet sammanfördes under en gemensam styrelse och en gemensam rektor.

Handelsskolorna meddela undervisning i de vanliga skolämnena samt i tyska och engelska med
handelskorrespondens, handelsräkning, bokföring med handels- och växellära samt kontorsar-

bete, maskinskrivning o. stenografi, för flickorna därjämte skolköksundervisning o. handarbete.
Skolorna omfattade vid senaste höstterminens början 15 avdelningar, därav sju för gossar

med 198 elever och åtta för flickor med 260 elever.
Högre folkskolan med teknisk undervisning började sin verksamhet med vårterminen 1923.

Den hade dock förut under tre och ett halft år arbetat som en teknisk linje av folkskolans
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högre avdelning. Denna skola har sin undervisning inriktad på praktiskt yrkesarbete. Utom .

i de vanliga skolämnena åtnjuta eleverna undervisning i ritning, yrkesbokföring, tyska
(frivilligt) och engelska samt i verkstadsarbete.
_
Den, som erhållit godkänd avgångsexamen vid denna skola, är enligt kungl. skolöver-

styrelsens beslut i fråga om tillträde till tekniska fackskolor och tekniska gymnasier likställd
med sådan sökande, som avlagt realskolexamen.

Skolan omfattade vid höstterminens början åtta avdelningar med inalles 226 elever.
Högre folkskolan med husligt arbete startade såsom allmän högre folkskola med höstterminen

1920 och blev av Kungl. Maj:t förklarad för yrkesbestämd högre folkskola från och med
höstterminen 1921 .

Skolan är avsedd för flickor, som önska utbildning i handarbete, enkel vävning, hushållsgöromål och barnavård samt i sjukvård. Undervisning meddelas dessutom i de vanliga

skolämnena samt i engelska och tyska, det senare ämnet är frivilligt.
Skolan omfattade vid höstterminens början 12 avdelningar med 345 elever.
Stat för samtliga högre folkskolor år 1931: Utgifter 425.743 kr., inkomster 211.800 kr.
(statsbidrag).

Författningar rn. rn. Kungl. stadga angående högre folkskolor den 16 september 1918
med ändringar den 30juni 1920, 8 april 1921 och 30 maj 1924. Reglemente för Göteborgs
högre folkskolor, fastställt av Kungl. Maj:t den 31 juli 1925 med tillägg enligt kungl. brev
den 13 november 1925.
lnspektor för högre folkskolorna med Ohlon, Sven Johan Emanuel, F. D.,

handelsundervisning

Lektor, Stadsf., f. 88; 28—31.
Svensson, Carl Vi k t o r, Cementarbetare,

Blidberg, C a rl Mauritz, Handlande, f. 67; 21 ,
(förordnad av kungl. skolöverstyrelsen).

Stadsf., f. 87; 30—33.
Lundgren, Vilhelm Bruno, T. L., Folk-

lnspektor för högre folkskolan med husligt
arbete

skoleinspektör, f. 85; 25, självskriven.
Nord, KarlJ o ha n Ludvig, Rektor, Stadsf.,
f. 83; 25, självskriven, styrelsens sekr. 25—.
Kassaf. se folkskolestyrelsen.
.
Suppleanter
Verhage, Clara Teresia, Fru, f. 74; 25—31.
Jansson, Gustaf W al d e m a r, Folkskollärare, f. 95; 25—33.
Olsson, John E d 0 r Friticåf,Avde1ningsföreståndare, f. 79; 25—3
Wistrand, Gustaf Hugo, Restaurantföreståndare,f. 87; 28—31.
Kärrberg, Johan Fritz, Handlande,
f. 73; 29—33.
Hedén, Ingrid Alvilde Elise (Tulla n),
Fru, f. 84; 31—33.
Cronlund, J 0 h n Daniel, Lektor, f. 74; 31.
Lärarkårens representant
Hansson, F ra n s Josef, F. M., Amneslä-

Burman-Andersson,
B e r t h a,
Fru,
f. 70; 21 (förordnad av kungl. skolöverstyrelsen).

Ordförande
Sjödahl, Fredrik Oscar G u s t a f, Generalkonsul, f. 68; led. 25—33, Ordf. 28—.

Vice ordförande
Rahmn, Gustaf (G 6 s t a) Erik Andreas,

F. L., Rektor, Stadsf., f. 82; led. 25—31,
v. Ordf. 28—
Ovriga ledamöter
Carlsson, Gunnar Fredrik, Skeppsredare, f. 87; 25—33.
Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69;

25—-—.33
Skoglund, A nd ers Johan, Järnarbetare,

f. 87; 25—1.3

rare, f. 87; 31

Suppleant

Hazgrleåll, Axel Linus, Overlärare, f. 89;
Dazlåilstå'åm, Alm a Charlotta, Fru, f. 84;

Holmblad, 1 n g r i d'Wilhelmina, Ämneslärarinna, f. 83; 28—31.

Werner, 1 (1 a Gustava, Skolföreståndarinna,
f. 77; 25—31.
Karlson, C aro l a Wilhelmina, Kontorschef, i. 70; 25—33.

(förordnad av kungl. skolöverstyrelsen).
Mottagningstid varje läsdag kl. 11—11,30.
Nord, Karl J 0 h a n Ludvig, Ämneslärare,
Stadsf., f. 83; 25—31.

Rektor

Göteborgs kommunala mellanskola

Lärarpersonal
16 ämneslärare, därav en vakant, 12 ämneslärarinnor, därav en vakant, fyra e. o. ämneslärare, fem e. o. åmncslärarinnor, två lärare

och åtta lärarinnor i yrkes- o. övningsämnen,
sex e. o. lärarinnor i yrkes- o. övningsämnen,
fem timlärare i läs- o. skrivämnen, två gymnastiklärare, tre timlärare i sång och musik,

'
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fem lärarinnor i barnavård samt 20 timlärare,
som jämväl i annan egenskap äro anställda
vid skolorna och således äro inräknade bland

resp. grupper.
Dessutom finnes vaktbetjäning m. m.,
gemensam med folkskolornas i de fastigheter, dit skolornas olika avdelningar äro
förlagda.

Göteborgs kommunala mellanskola
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 1925 erkändes den som sådan
från och med den 1 juli 1925, i.vilken egenskap skolan åtnjuter statsbidrag samt har'rätt att
anordna realskolexamen. Undervisningsplan för skolan fastställdes av kungl. skolöverstyrelsen den 9 juni 1925. Ny undervisningsplan, gällande fr. o. rn. läsåret 1930—31, fastställdes av kungl. skolöverstyrelsen den 2 juni 1930.
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-klassiga realskolor. Lärokursen är fyraårig och avslutas med realskolexamen.
Undervisningen är avgiftsfri. Undervisningsmateriell. läroböcker m. m. erhållas till
nedsatt pris som i folkskolan. Medellösa lärjungar erhålla fria läroböcker. Till fattiga begåvade lärjungar utdelas stipendier.
Ledningen av skolan utövas av en särskild styrelse. Denna består av, förutom tjänstgörande rektor, minst sex ledamöter med fyra suppleanter, valda för en tid av fyra år
av allmänna folkskolestyrelsen, vilken sistnämnda styrelse även handhar den ekonomiska.
förvaltningen. Inspektor för skolan förordnas av kungl. skolöverstyrelsen. För den närmaste
ledningen av skolan förordnar skolöverstyrelsen en bland deitjänstgörande lärarna som rektor.

Därjämte förordnar skolstyrelsen en av lärarinnorna som biträdande föreståndarinna.
Skolan omfattar f. n. 29 avdelningar, därav nio gossavdelningar förlagda till Viktoriaskolan, två gossavdelningar till Nordhemsskolan, 17 fl'ickavdelningar till Landalaskolan samt
en blandad goss- och flickavdelning till Landalaskolan. Antalet lärjungar vid vårterminens
början var 803 (336 gossar, 467 flickor).
Stat för år 1931: Utgifter 317.072 kr., inkomster 176.266 kr. (statsbidrag).
Författningar. Kungl. stadgan angående kommunala mellanskolor den 19 november 1918 med
ändringar den 30juni och 31 december 1920, den 13 april 1923, den 28 maj och 18juni 1926.
Kungl. kungörelsen angående statsbidrag för undervisning1 inanlig och kvinnlig slöjd samt
handarbete vid kommunala mellanskolor den 31 december 1920. Reglemente för kommunala
mellanskolan i Göteborg, fastställt av Kungl. Maj:t den 29 maj 1925, med tillägg den 3 juli 1930.
Inspektor

Karlgren, Klas B e 1 11 h a r (1 Johannes,

Stadsf., f. 80; led. 25—31, V. Ordf. 25",

Kassaf' 30—'

Professor, i. 89; 27.01”ng ledamöter

Ordförande
Sjödahl, Hakon Lauritz E dgar, Lektor,

5 " di..
' f.

87 ; 1.11 . 25 —3.
3 ordf . 25 —.
Vice ordförande

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Disponent,

Hjertberg, Kathinka Walfrida (F ri (1 a), f. d.
MSkolförestånÅiarinna',TSltIadsf.(,1 f. 66E;: 25—33;

agnusson» Stadsf.,
ugust f. 90;"021.—33.
'” manue,
Redaktör,
' Lilie, Einar Theodor, Rektor (se nedan),
självskriven, styrelsens sekr. 26—.
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Sandström, Gustaf Vilhelm Leonard,
F. L., Overlärare,f. 84; 30—31.

Janson, E ri k Esaias, F. K., Läroverksadjunkt, f. 78; 30—31.
Suppleanter
Hellers, Hedvig Aurora Josefina, Fru,

f. 91; 253.1
Wikander, K e r st i 11, F. M. Amneslärarinna, f. 83;

5—33.

Wangson, Otto Robert, J. K., Ombudsman 0. sekreterare, f. 93; 30—31.
Söderberg, E (1 v 1 11 Johan, Posttjänsteman,

Hellberg, Dagmar Eleonora Vilhelmina,

Fru, f. 88; 28—.
Borglund, Anders, Boktryckare, f. 84; 28—
Rektor
Mottagningstid i regel varje läsdag kl. 11,30
_12 på rektorsexp. i Landalaskolan.
Lilie, Einar Theodor, F. D., f. 90; 26.

Biträdande föreståndarinna
Matell, Greta Boel Augusta, F. M.,
f. 92; 27—30.

jourhavande lärare i Viktoriaskolan
Andersson, August, F. M., Amneslärare, f. 89; 28

f. 81; 30—33
Examensvittnen
Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Stadsf., f. 80; 26—.
Ewan-Andersson,8 e r t h a, Fru, f. 70;
Olsson,CustafOlof, Overlärare, f. 78; 26—.
Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88; 28—
Hägg, CarlEmil, F. D. Lektor, f. 71; 28—.

Suppleanter
Karlson, C a r o 1 a Wilhelmina, Kontorschef, f. 70; 26—.

Vaktmästare
Nordlund, 1 v a 11, f. 89; 25, Landalaskolan.
Johansson, E ri k, Vilhelm, f. 88; 25,
Viktoriaskolan. '

Lärarpersonal
Åtta ämneslärare, åtta ämneslärarinnor, nio

e. o. ämneslärare, tio e.o. ämneslärarinnor,
tre övmngslärare, en e. o. övningslärare, två
timlärare1 läsämnen samt nio timlärare1
övningsämnen.

Skall"akare
Folkskolan
Lind,

Gunnar Olof, M. L., f. 85; 29,

Götabergsdistriktet. Mottagning i Götabergsskolan andra och fjärde fredagen i
varje månad kl. 11,15.

Belfrage, Rolf H a r al d, M. L., f. 94; 29,
Kvarnbergsdistriktet. Mottagning i Kvarn-

bergsskolan andra och fjärde torsdagen i
varje månad kl. 12,15" samt dessutom i
bostaden, Götabergsgatan 22, varje söckendag kl. 9—10 och 14—15.
Fries, Elias Harald, M. L., Järnvägsläkare,f. 78; 21, Redbergsd1striktet. Mottagning i Gamlestadens fabrikers sjuk—

stuga onsdagar kl. 11.
Wallgren, Arvid Johan, M. D., Överläkare,f. 89; 26. Annedalsdistriktet. Mottagning i Arinedalsskolans läkarerum andra
0. fjärde fredagen1 varje månad kl. 11—12.
Herner, Alfi c (1, M. L., Provinsialläkare,
f. 81; 29, Oscar Fredriksdistriktet. Mottagning i Oscar Fredr1ksskolan andra och
fjärde fredagen1 varje månad kl. 17 samt
dessutom å mottagningen, Kungsports-

platsen 2 kl. 10—12.
Wikander-Brunander,

S1 ri,

M.

L.

f. 76; 14, Nordhems— och Carl ]ohansdistrikten. Mottagning1 Nordhemsskolan
första och tredje fredagen i varje månad
17, i Älvsborgsskolan första torsdagen i varje månad kl. 17, i Carl Johans-

skolan tredje torsdagen i varje månad
kl. 17 samt dessutom1 bostaden, Viktoria-

gatan 11, varje söckendag kl. 8,30—9,30.
Årén, ure, M. L., Distriktsläkare,f. 81;
16, Lundbydistriktet. Mottagning1 Hisingstadsskolan varje tisdag kl. 13, å mottagningen, Södra Vägen 6, varje söckendag
kl. 1430—15 30 samt å mottagningen 1 '
Amerikahuset kl. 10,30—11 ,30.
Stenström, Fritz Valdemar Nikodemus,
M. L. Distriktsläkare,f. 71; 22, Krokslättsomrädet av Örgryted1striktet.Mottagning i bostaden, Emiliedal, Orgryte,
varje söckendag kl. 8.3
Wengberg, H1 lm a Charlotta, M. L.,
f. 78;
Örgrytedistriktet utom Krokslättsomrädet. Mottagning1 Gårdaskolan
(gamla skolhuset) första måndagen1 varje
månad kl. 12, i Lundenskolan tredje
måndagen i varje månad kl. 12 samt dessutom i bostaden, Viktoriagatan 2 B, varje
söckendag kl. 9—9,30.
Högre folkskolan
Wirseen, Josef Natanael, M. L., f. 65;
24. Mottagning för gossar i bostaden,
Vasagatan 38,” vardagar kl. 9,30—10,30
och 1430—1530.
af Geijerstam,Gärda Lidforss, M. L. f.;71
Mottagning för flickor1 Hvitfeldtsskolan torsdagar kl. 8,15 samti bostaden, Götabergsgatan 26, varje söckendag kl. 1 1—13.

Skolläkare. Folkskolans tandkliniker
Kommunala mellanskolan
Lind, G u n n a r Olof, M. L., f. 85; 26.
Mottagning för gossar i Viktoriaskolan tisdagar kl. 8,50—9,20.
af Geijerstam, C 21 rda Lidforss, M. L., f. 71 ;
21 . Mottagning för flickori Landalaskolan
måndagar kl. 9,15—9,30 samt i bostaden,
Götabergsgat. 26, varje söckendag kl. 1 1—13.

_

Skolsköterskor
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f. 83; 26. Mottagning å Vanföreanstalten
1 oktober — 31 maj fredagar kl. 10_—l l.

Assistent
Täcklind-Lindström, M a r t a Carolina,
Gymnastikdirektör, f. 99; 26.
Polikliniken för öron-, näs- och ha.-lssjukdomar

Föreståndare

Öhlund, A n n i e, f. 90; 26, Annedalsdistrik-

Kuylenstierna, Adolf Fredrik, M. L.,

tet.

Isberg, Alm a, f. 97; 29, Oscar Fredrikssamt Nordhemsdistriktet.

Berner, B e r gl i o t Filippa, f. 97; (29) 30,
Kvarnbergsdistriktet.
Polikliniker
Ortopediska polikliniken

Föreståndare
Camitz, H e 1 g e Georg Botvid, M. L.

f. 69; 15. Mottagning i Sociala huset
tisdagar och lördagar kl. ”,30—12,30.
Polikliniken för ögonsjukdomar

Föreståndare
Berg, Sven Fredrik, M. D., f. 87; 20.
Mottagning i Sociala huset onsdagar och
lördagar kl. 17—1 8

Folkskolans tandkliniker
Rådfrågnings- och mottagningstider för akuta fall: å centralkliniken vardagar kl. 8,30—9
och 12,30—13,å Ånäskliniken (för Redbergsdistriktet) kl. 8,30—9 och 12—1230, aLindholmskliniken (för Lundbydistriktet) kl. 8,30—9 och 12—12,30 ä Nordhemskliniken (för Nordhemsoch Oscar Fredriksdistrikten). kl. 8,30—9 och 12—12,30.
Den 17 september 1908 beviljade stadsfullmäktige medel till upprättandet av en poliklinik för vård av folkskolebarns tänder. Kliniken, som till en början var en försöksklinik,
omfattande 1:sta överläraredistriktet, trädde i verksamhet redan den 23 september samma år.

Den 23 mars 1911 beslutade stadsfullmäktige, att tandvården vid folkskolorna från höstterminen 1911 skulle utsträckas till 2:dra, 3zdje och 4:de distrikten samt från höstterminen
1913 till samtliga distrikt i enlighet med de närmare bestämmelser, som utarbetats inom folkskolestyrelsen. Efter successivt genomförande i de olika årsklasserna omfattade behandlingen
är 1919 folkskolans samtliga sex klasser.
Örgryte kommuns införlivande med Göteborgs stad föranledde skoltandvårdens utsträckande även till Örgryte överläraredistrikt med början läsåret 1923—24.
Den 16 juni 1927 beslutade stadsfullmäktige en utvidgning av tandvården till 7:de och
8zde årsklasserna inom den egentliga folkskolans samtliga överbyggnader.
'
Institutionen avser enligt nuvarande arbetsordning att meddela en systematisk och fullständig tandvård åt eleverna i den egentliga folkskolan samt i de två första årsklasserna
inom dennas samtliga överbyggnader med en successiv sanering av barnens munnar.
En årlig avgift av en krona upptages av de i tandvården deltagande barnen. Elever med
fri skolmateriell erhålla avgiftsfri behandling.

Jämsides med denna fortlöpande utsträckning av tandvården till allt flera distrikt och årsklasser har gått en successiv utökning av personal och lokaler.
För närvarande disponerar institutionen en centralklinik i Sociala huset avsedd för 12
. tandläkare samt tre mindre kliniker i Lindholms-, Ånäs- och Nordhemsskolorna, den förra
avsedd för två, de senare för tre tandläkare.
Stat för är 1931: Utgifter 325.910 kr., inkl. utgifter för folkskolans hälsovård i övrigt,
inkomster 18.000 kr.
'
Instruktion för befattningshavare vid Göteborgs folkskolors tandklinik, fastställd av allmänna folkskolestyrelsen den 21 juni 1921.
.
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Föreståndare (28)
Mottagningstid ål centralkliniken
von Sneidern,l Sven
f. 77; 24.

lvar

vardagar
Reinhold,

Förste skoltandläkare (20)
Palmer, E ri k Gustav, f. 99; 24.

Skoltandläkare (20)

Nilsson, Karin Maria, f. 95; (29) 30.
Anställda å Lindholmskliniken
von Sneidern, Eva Maria, f. 88; 27.
Florath, Svea Elisabeth, f. 01; 27.
Anställda å Nordhemskliniken
Wessberg, T h é r e s e Amalia Albertina,

Atterfelt, "E ste r Fanny, f. 01; 29.
Ehrby, K 11 u t Oskar, f. 00; (29) 30.

Anställda å centralkliniken
Kafrsåerg, Anna Katarina Isabella (N it a),

.

Skoltandläkare & extra stat
Anställda å centraltandkliniken
Berg, Ain a Maria, f. 04; 30.

Lundgren, R u t h Elisabeth, f. 95; 20.
van der Heeg-Long, Lin n é a Karin,

Hultin, Eri k, f. 03; 31.

f. 87; 21.
Isberg, Kerstin Ingeborg Sigrid (Stina),

Johansson, Nils, f. 01; 31.
Lindberger, Grace Elisabeth, f. 01; 31.
Anställd å Ånäskliniken

Florén, lh ga Birgitta, f. 03; 27.
Lindenau, G r e t a, f. 01; 29.
Anställdaa Ånäskliniken
Siberg, Stina Margit, f. 00; 27.

Ohlsson, Åke, 1.04; 30.

Första biträde (1)
Olsson, Carin, f. 98; 13.
Dessutom ll biträden och fem städerskor.

Göteborgs skolköksseminarium
Ungefär 25 år efter det två av folkskolestyrelsens manliga ledamöter tagit initiativet till
"Praktiska 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 började 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 12 elever från olika

delar av landet. Från seminariets tillkomst ha utexaminerats 241 skolkökslärarinnor.
Seminariet, som sedan 1906 har sina lokaler i Götabergsskolan, står under överinseende
av kungl. skolöverstyrelsen, som utser inspektor över läroanstalten. Seminariets angelägenheter handhavas närmast av en styrelse, bestående av fem medlemmar, 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 1931: Utgifter 9.970 kr.., inkomster 9.200 kr., därav statsbidrag 8.000 kr.
Reglemente för Göteborgs skolköksseminarium, fastställt av allmänna folkskolestyrelsen
den 14 mars 1921 med ändring den 20juni 1927

Inspektor
von Sydow, M ary Emily, Landshövdingska, f. 84; 22.

Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stade. f. 87; 28—.
Suppleanter
Höglund, A g 11 e 3 Helena Sofia, Fru, f. 91;

Ordförande
Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L. Folkskoleinspektör, f. 85; led. 21—, Ordf. 21—.

Övriga ledamöter
Hamberg, Hilda Sign e Henrique, Fru,
f. 73; 19—.
Rodhe, Sigrid, Fru,f. 83, 22——.
Wfrnerälzda Gustava, Skolföreståndarinna,

77

Ekström, Jo h 11 Albert, Seminarielärare,
f. 74; 28—
Sekreterare
Föreståndarinnan, se nedan.

_

Föreståndarinna

Öberg, Emmy Karolina, f. 77; tf. 28.
Undervisningen handhaves, utom av föreståndarinnan, av två lärare och tre lärarinnor.

Göteborgs småskoleseminarium
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Göteborgs småskoleseminarium
Annedalsskolan, Folkskolegatan 4.
Göteborgs stads småskoleseminarium har till uppgift att utbilda'lärarinnor för folkskolans
två lägsta klasser.
Läroanstalten, som egentligen började sin verksamhet redanar 1861 under form av kurser
för1 stadens folkskolor redan anställda lärarinnor och för sådana kvinnor, som ämnadeägna
sig åt folkskolans tjänst, stod tidigare under ledning av Göteborgs allmänna folkskolestyrelse.
Seminariet är sedan 1920 organiserat i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts stadga för av
landsting eller stad, som ej i landsting deltager, inrättade småskoleseminarier av den 31 december 1919. Från nämnda år lyder seminariet närmast under en av stadsfullmäktige för
fyra år 1 sänder vald styrelse, bestående av minst fyra (f. n. fem) ledamöter med tre suppleanter.
Rektor är självskriven ledamot av styrelsen. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för
perioderna 1928—31 och 1929—32. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två revisorer
och två suppleanter för granskning av styrelsens räkenskaper. 1 övrigt lyder seminariet under
kungl. skolöverstyrelsen, som även utser seminariets inspektor.
Lärokursen år tvåårig, och intagas nya elever vartannat år. Läsåret omfattar 38—39 veckor.
Med seminariet är förenad en övningsskola, bestående av en första och en andra årsklass
av folkskolan. Seminariet disponerar av allmänna folkskolestyrelsen förhyrda lokaler
i Annedalsskolan.
Stat for är 1931: Utgifter 32.398 kr., inkomster 18.156 kr., varav 17.681 kr. beräknas utgå
av statsmedel, anslag av staden 14.242 kr.
Författningar m.m. Kungl. Maj.ts stadga för av landsting eller stad,som ej i landsting deltager, inrättade småskoleseminarier av den 31 december 1919. Kungl. Maj:ts kungörelse angående avlöning åt lärare vid av landsting eller stad, som ej i landsting deltager, inrättade småskoleseminarier samt angående statsbidrag till sådanå seminarier av den 31 december 1919. Undervisningsplan för småskoleseminarier, fastställd av kungl. skolöverstyrelsen den 30 juli 1920.
Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Folkskol'
Inspektor
lärare, f. 95; 30—31.
Walli, Gustaf Pontus, T. L., Seminarie.rektor, f. 77; 30. Revisorer
Sandberg, C h a rl e s Manfred, ButiksföreOrdförande
ståndare,
01; 29—.
Göthlin, Gustaf (Gösta) Valdemar, M. L.
Engkvist, H e n n i n g Erhard, Folkskol* Sundhetsinspektör, f. 77; led. 21—32,
lärare, f. 94; 31—.
Ordf. 25—.

Suppleanter

Vice ordförande
Sjödahl, Hakon Lauritz Edgar, Lektor,
Stadsf., f. 87; led. 21,—32 v. Ordf. 25—.

Engström,Sigrid Ingeborg, Fru, f.97;3l——.
Holm, H 1 1 d u r Ingeborg, Folkskollärarinna, f. 78; 31—

Ovriga ledamöter

Rektor

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L., Folkskoleinspektör, f. 8;5 21—'—31.
Werner, I (1 a Guståva, Skolföreståndarinna, f. 77; 21—31.
Holmberg, Otto Malte, Läroverksadjunkt,
. "f. 77; 254—31. »
Westelius, S i g 11 e, Rektor, se nedan (självskriven) Sekr. o. kassaf. 24—.

Mottagningstid onsdagar kl. 10—10,30, fredagar kl. 1330—1430.
Westelius, S i g 11 e, f. 80; 24.

. Suppleanter
Nåliinäågd a Mathilda, Lärarinna, f. 69;

Läkare
Wikander-Brunander, Si r i, M. L. , f. 76; 14.

Lärarpersonal
Två ord. ämneslärarinnor, tre timlärare, fyra
tlmlärarlnnor samt fem lararlnnor[ Övningsämnen.

Vaktmästare
Ahlberg,. Karl
f. 75; 21—31.
10

August,

Kyrkoherde,
__

Eliasson, J 0 h a n n e s, 1. 69; 19.
mästare i Annedalsskolan.-

Vakt-

."
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Fr. Mossbergs donation

Styrelsen för förvaltning av apotekaren Fredrik Mossbergs donation
'
Västra Bodarne i Hemsjö socken av Älvsborgs län.
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 Bodarne, Hemsjö

socken av Älvsborgs län, skulle tillfalla Göteborgs stad. Förvaltningen skulle anförtros
åt en av stadsfullmäktige utsedd styrelse, och don tionen användas för upprättande av barnkolonier, barnhem, sjukhem för barn, konvalescerllthem 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 vanartigal icke finge upprättas, dels att räntan å de
kontanta medlen, vilkas belopp icke finge rubbzls, skulle till tre fjärdedelar användas till
egendomens underhåll och förbättring samt förl 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.
I enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 5 mars 1925 har å egendomen Sommarro upp-

rättats en friluftsskola, 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. Genom inredning av ett nytt klassrum har barnantalet
under år 1930 utökats till 60. Skolbyggnaden har kostat något över 130.000 kr. och blev färdig
att tagas i anspråk för sitt ändamål i augusti 1927. Av nyssnämnda kostnad har Göteborgs
stad bestridit 65.810 kr., under det att återstoden täckts med behållen avkastning av donationen. lnvid friluftsskolan har under år 1930 uppförts ett bostadshus 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 1934 års utgång få utarrenderas för en tid av högst 50 år. I enlighet härmed hava hittills upplåtits inemot ett 20-tal
tomtområden å Sommarro.
Den 31 december 1930 belöpte sig donationens kapitalbehållning jämte ränta till något

över 200.000 kr. Taxeringsvärdet utgör för egendomen Sommarro 65.600 kr. samt för dårå
befintlig, donationen tillhörig »annan fastighet» 95.500 kr. Härtill kommer värdet av friluftsskolan, som uppskattats till 125.000 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 1 sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för tiden 1929—31.. Styrelsens verksamhet
granskas årligen av två revisorer, som jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige.
Stat för är 1931: Utgifter 40.736 kr., inkomster 28.951 kr., anslag 11.785 kr.
Reglemente för förvaltningen av donationen har antagits av stadsfullmäktige den 16 april 1925.
Johnsson, John 0 10 f, J. K., Sekr. h. stadsOrdförande
fullmäktige, f. 86; led. 25—31 , Sekr. 25—.
Jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, Professor,
Erlandsson, E rlan d Gabriel, Konsul,
Stadsf:s ordf, f. 85; led. 25—31 , Ordf. 25—.
f. 79; led. 29—31, Kassaf. 29—.
Vice ordförande
Göthlin, Gustaf (G 6 s t a) Valdemar, M. L.,
Suppleanter
Sundhetsinspektör, f. ' 77; led. 25—31 ,
v. Ordf. 25—.
Dahlström, Birger , Folkskollärare, f. 96;
Övriga ledamöter
25—31, Suppl. f. kassaf. 29—.
ngdåri, J oh n Gustav, Typograf, f. 96;
Christenson, A 1 f r 1 (1 a, Folkskollärarinna,

f. 84; 25—31 .

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor
Revisorer
Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollä-

rare, f. 97; 30—
Pegösson, E r i k Valdemar, Handlande, f. 84;
Suppleanter
Hagendahl, Karl Oskar H a r ald, F. D.,
Lektor, f. 89; 30—.
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Liljeström, Em ma Karolina, Fru, f. 91;
_

Husmoder
Strömberg, C e r d a Magdalena, [ 95. 30
. *

'Lärärpersonal

Ohlsson, Wa n d a Gunilla, f. 86; 27.
Olsson, Karl Gustav Nils, f. 99; 29__

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor
Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg konstituerade sig den 26 juli 1839
och" började sin verksamhet med inrättandet av en småbarnsskola, som öppnades den 4 oktober 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 1847
och användes till hösten 1881 . Sedan år 1904 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.

_

Sällskapets ändamål är att i möjligaste mån ersätta bristande föräldravård i hemmen.
Bam mottagas i småbarnsskolörna från tre års ålder och få stanna kvar till omkring sju år,
då de övergå till folkskolan. Psykiskt svaga och sent utvecklade barn kunna dock undantagsvis få stanna något längre.
Barnen sysselsättas med handarbeten, teckning, modellering, lekar, undervisande samtal

med de äldre barnen samt sång. Bespisningen består av såväl frukost som middagsmål.
Under tioårsperioden 1918427 har det sammanlagda under varje år mottagna barnantalet utgjort 1.010 och medeltalet dagligen närvarande barn 493.
Sällskapets styrelse består av minst 18 personer, av vilka stadsfullmäktige — med beaktande av behov av representation för såväl allmänna folkskolestyrelsen som barnavårdsnämnden — utse åtta och sällskapet de övriga. De av stadsfullmäktige utsedda representanterna i styrelsen väljas för ett år 1 sänder. Ovriga 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 barnantalet vid varje skcla. 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 1929 års slut bokförda till ett värde av 241.115 kr.
samt övriga tillgångar (utom stadens anslag), huvudsakligen placerade1 räntebärande obligation'er, till 187.472 kr.
Stat för år 1931 : Utgifter 204.840 kr., inkomster 98.025 kr., därav bidrag av sällskapets
fonder 73.725 kr., anslag 106.815 kr.
Stadgar och instruktioner. Instruktion för lärarinnorna, fastställd av styrelsen år 1865.
Stadgar antagna av stadsfullmäktige den 13 februari 1930.
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Peterson, Ellen Charlotta, Fru, f. 92;

Ordförande

"' Holm, H 0 1 g e r Fredrik, Generalkonsul,

f. 76; led. 14—31, Ordf. 30— (vald av
stadsf. fr. 31).
Vice ordförande
'/ Mellgren, Anders Valdemar, Konsul, f. 66;
led 98—31, v. Ordf. 31— (vald av sällskapet). _ _

Ovriga ledamöter
Valda av sällskapet
Mellgren, Magda, Fru, f. 71; 98—31.
Leåfler, M a r y, Fru, f. 69; 99—32, led. av

1r.
v Ambrosius, Mä r t a Elisabet Bzz, Fröken,
f. 79; 16—32, led. av dir.

V Waern, A rn e Colbiörnsen, Grosshandlande, f. 83; 19—31, led. av dir.
Wern, Aina Hilda M a r g a r e t a, Fru,

f. 93;19——32. "

31—

vara

evisorer
Thorslund, Karl Johan (Jo h n), Folkskollärare, Stadsf., f. 93, 30— (vald av sällskapet).
.Wistrand, Gustaf H u g 0, Restaurantföreståndare, f. 87; 31— (vald av stadsf.).
Olander, R ut Katarina, Korrespondent,
f. 02; 31— (vald av stadsf.).

Suppleanter
Peterson, A 1 m a Kristina, Skolköksinspektris, f. 66; 31— (vald av sällskapet).
Svensson, El le n Konstantia, Fru, f. 85;
31— (vald av stadsf.).
Ljungdahl, E ri k Mauritz, Folkskollärare,
f. 91; 31— (vald av stadsfn)

Sekreterare (arvode)

Ekzråialå,|Bertha Carola Ei na, Fru, f. 91;

Nyberg, Karl Erik, Skolföreståndare, f. 70;
31.

Ekman, Signhild, Frökenf. 87; 27f.——32
Melin, Berta Maria (Maj a), Fru,f.;99

Småbarnsskolorna

Inspektor

28——32.
V Hedlund, S1 g rid Augusta, Fru, f. 87;

2.8——31
Granfelt, Na e mi Sara Karolina, F. M,
f. 91; 28—32.
tf Wikland, Hj al m a r, Kamrer, f. 77; led.
30——32, Kassaf. 30—.
von Kocli, Ester E v a Maria, f. 86; 31 .
von Koch, Nils R a g n a r, Hhövd., f 81;31.
Valda av stadsfullmäktige
VBurman-Andersson, B e r t h a, Fru, f. 70;
28——.
V' ' Svensson, Selma Nickolina Theresia (T h er e s), Fru, Stadsf., f. 78; 3l—.
; Hellberg, Arvid, J. K., Assuransdirektör,
Stadsf., f. 90; 31—.
_
" Ol3sson, G 11 s t af Olof, Overlärare, f. 78;
0...
J Nilsson, E ri c, Inspektör, f. 88; 31—.
Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasseexpeditör, f.' 82; 31—.

Nyberg, Karl Eri k, Skolföreståndare, (se
ovan) 31

Föreståndarinnor
Jacobson, Hildur Christina, f. 75; 09,
Annedal.
_
Johanson, E ste r, 1. 76; 04, Landala.
Hedvall, A n n a Margareta, Fru, f. 85; 20,

Majorna.

_

Heljesson, H el g a Viktoria, f. 84; 22,
Masthugget.

Svensson, Amalia Josefina, Fru, f. 71;
10, Redbergslid.
d Dessutom 16 biträden och två extra biträen.
Förskolan för dövstumma barn

Föreståndarinna
Koch, Agate An nie Marianne, f. 76; 02.
Dessutom två biträdande lärarinnor.

Göteborgs stads lärlings- och yrkesskolor
Expedition: Sociala huset.
År 1916 beslöto stadsfullmäktige att inrätta s. k. kompletterande 'lärlingsskolor, vilka
började sin verksamhet i januari 1919. Dessa skolor sorterade till en början under folkskolestyrelsen. 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 väljes av stadsfullmäktige. År 1922 inrättades även
' verkstadsskolor, och kungl. skolöverstyrelsen fastställde nytt reglemente, varvid namnet
ändrades till Göteborgs stads anstalter för yrkesundervisning, under det att styrelsen fortfarande
benämnes lärlings- och yrkesskolestyrelsen.
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Styrelsen'har till uppgift att handhava vården om den kommunala yrkesundervisningen och
handlägga därmed sammanhängande ärenden. Styrelsen består av sex av stadsfullmäktige för
två år i sänder utsedda ledamöter samt rektor för skolorna, som även är styrelsens sekreterare.
Dessutom väljas av stadsfullmäktige två revisorer och två revisorssuppleanter. Styrelsen utser för varje år inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom styrelseni
kassaförvaltare. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1930—31 och 1931—32.
Overinseende över olika yrkesavdelningar kan styrelsen, om så finnes erforderligt, överlämna åt nämnder bestående av tre för fyra år valda personer. Ledningen av skolorna
utövas under styrelsens och resp. nämnders inseende av rektor, som på förslag av styrelsen

förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

_

Uppsikt, över skolorna utövas av en av kungl. skolöverstyrelsen "förordnad. inspektor.
För närvarande finnas följande skolor:
|. Verkstadsskolan och lärlingsskolan för mekaniker, Allmänna Vägen l8'—20.
' 2. Verkstadsskolan och lärlingsskolan för snickare, Karl Johansgatan 23—25.'
3. Verkstadsskolan för murare, Såggatan 6.
4. Verkstadsskolan för sömmerskor, Gamla högskolan.
5. Lärlingsskolans avdelning för husligt arbete, Sociala huset och Gamla högskolan.
Dessutom lokaler på skilda ställen1 folkskolorna.
Donation. Lektor A. B. Öbergs premiefond (8.000 kr.), som förvaltas av drätselkammaren.
Stat för år 1931: Utgifter 153.585 kr., inkomster 57.447 kr., därav statsbidrag 46.400 kr.
Författni.ngar Kungl. Maj.ts förnyade stadga för den kommunala yrkesundervisningen
den 4 november 1921. Kungl. kungörelse angående statsunderstöd till kommunala och enskilda anstalter för yrkesundervisning av den 4 november 1921 med ändringar den 13 oktober '
1922 och den 20jum 1924. Reglemente för Göteborgs stads anstalter för yrkesundervisning
fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 21 december 1922.
Inspektor

Ahlström, Gustaf A x e 1, F. D., f. d. Rektor,
f. 60; 22

Höglund, Hjalmar H u g 0,Föreståndare f.

arbetsförmedlingen, Stads? f 89 29—32
Slettengren, K nu t Leonard, Ingenjör,
Rektor, se nedan (självskriven) Se.kr 20—.

,
Ordförande_
Heden,
E
r
n
s
t
August, D1rektor, Stadsf.,
f. 78; led. 20—31,
Ordf. 20—
Vice ordförande

Revisorer
Durzenberg, Karl Erik, Posttjänsteman,

f 85' 27—
Pefrsso'n, John Vålfrid,

Folkskollärare,

.

Svensson, Carl V i k t o r, Cementarbetare,

,

Suppleanter

Stadsf., f. 87; led. 26—31, v. Ordf. 28—.
__

Smith,

Erik

Ovriga ledamöter
_
Ingwarsson, Johannes J u ] i u s, 'Overlä-

f— 80; 30_Ericson, E'”

rare, f. 77; led. 7.2—32, Kassaf. 22—.

f 86 31—

Holm, P e r, Snickaremästare, f. 66; 20—32.
Olzsgon3,_Karl O sc ar, Järnarbetare, f. 66;

Vilhelm,

Cementarbetare,”

G " n n a r Bankkamrer,

Rektor
.
Slfttfäigå'ån, Knut Leonard, Ingenjör,

Göteborgs stads hantverksbyggnad
l anledning av motion av handlanden Knut J:son Mark beslöto stadsfullmäktige den 7
maj 1914, att å nyreglerade tomten nr 15 B i stadens sjätte kvarter skulle uppföras en byggnad,
huvudsakligen inredd med verkstadslokaler, avsedd att uthyras till hantverkare samt att
anförtro' förvaltningen av byggnaden åt en särskild styrelse, bestående av fem ledamöter,
vilka väljas av stadsfullmäktige för två år 1 sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perio-
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Hantverksbyggnaden. Slöjdföreningens skola

derna 1930—31 och 1931—32. Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, vilka

jämte suppleanter väljas av stadsfullmäktige för kommande kalenderår. Lokalerna i byggnaden få uthyras på högst fem år i sänder.
Stat för år 1931: Utgifter 11.400 kr., inkomster 29.000 kr., inleverans till stadskassan

17.600 kr.
Reglemente, för styrelsen för Göteborgs stads hantverksbyggnad, antaget av stadsfullmäktige den 7 maj 1914.

Ordförande

Revisorer

Håkansson, S v e n Tapetseraremästare,
f. 74; led. 14—31, Ordf. 29—.

Tistrand, Johan August Emanuel (M a n n e),
Tullkontrollör, f. 82; 29—.
Refin;;r,3/1Änders W al f r i (1, Byggmästare,

Vice ordförande
Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69;

Suppleanter

led. 14—32, v. Ordf. 30—.
Övriga ledamöter

S%derlund, Jo h 11 Elis Hamlet, Bokbindare,

Person, Nils August” Abraham, Byggmästare, f. 78; led. 22—31, Kassaf.

Svensson, F r a n s E m i ], Bokbindaremästare, f. 84; 31—.

,

_ Novén, W i 1 h e l m, Skräddaremästare,
f. 80; 29—32.
.
Jönsson, A 5 s a r, Skräddare, f. 94 ; 30—31.

Sekreterare (arvode)
Hygrell, Carl Fredrik Hjalmar, J. K.,
Assessor, f. 77 ,.

.

Slöjdföreningens skola
Kristinelundsgatan 6—8. Expeditionstid kl. 11—12 och 1730—1930.
Den år 1846 bildade slöjdföreningen i Göteborg hade enligt då antagna stadgar bl. a.
till uppgift att åt 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 åtta ledamöter, varav fyra utses av stadsfullmäktige och fyra av slöjdföreningen för två år i sänder. Nuvarande styrelseledamöter äro utsedda för tiden 1930—31
och 1931—32. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två revisorer och suppleanter för
granskning av styrelsens räkenskaper. Uppsikten över skolan utövas i övrigt av en av
kungl. skolöverstyrelsen förordnad inspektor.
Stat för år 1931 : Utgifter 261.091 kr., inkomster 66.242 kr., därav statsbidrag 44.042 kr.,
anslag 194.849 kr.
Författningar m. m. Stadgar för Göteborgs slöjdförening, godkända av stadsfullmäktige
den 31 maj 1906. 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 och 23 mars 1925.
Enligt nu gällande reglemente och undervisningsplaner består Slöjdföreningens skola av
följande avdelningar:
Dagskolor
1. Högre konsthantverksskolan: yrkesskola med avdelningar för dekorativ skulptur, möbelsnickeri och interiörkonstk, onstsmide och emaljering, textil konst, dekorativ målning och
grafisk konst;
*
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2. Lägre konsthantverksskolani verkstadsskola med mönsterritnings- och vävkurs;
3. Maskinmästareskolan: yrkeskurs.

Aftonskolor
1. Skolan för bokindustri med lärlings- och yrkeskurser för sättare, tryckare, bokbindare,

litografer, litografiska tryckare och kemigrafer;
2. Aftonskolans tekniska avdelning med lärlings- och yrkeskurser för mekaniska yrken,

skeppsbyggeri, elektriska yrken, husbyggnads- och betongarbetare;
3. Aftonskolans konstyrkesavdelning med lärlingskurser för mönsterritare, grafiska tecknare

och litografer, dekorationsmålare, yrkesmålare, konstsmeder, ciselörer, träsnidare, bildhuggare
och modellörer samt möbelsnickare;
4. Fotografiskolan, verkstadsskola;
5. Guldsmedsskolan, verkstadsskola; samt
6. Åftonskolans förberedande avdelning.
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
300.000 kr., dels genom det betydande statsbidrag, som efter 1907 årligen lämnats, samt dels

och framför allt genom anslag från Göteborgs stad.

Inspektor

Revisorer

Schalin, Hilding, lngenjör, f. 73; 26.

Hulthén,2 M a rt in Julius J.son, Agent,

Ordförande

Hammarstrand, Sigurd Einar Gilbert,
Kontorsskrivare, , f. 99; 31'—.

f. 78 28—.
—

Bodman, Anders Gustaf (Gösta), Professor, f. 75; led. 23—32 (vald av slöjdf.),

Suppleanter

Ordf. 265.
Vice ordförande

Korsell, Karl G u s t a v, Möbelsnickare,
f. 97; 31—
Stigberg, David Emanuel, Bokförare,

Romdahl, Ax e'l Ludvig, Professor, f. 80;
led. 09—31 (vald'av slöjdf.) v. Ordf. 28—.

Ovriga ledamöter
Hamberg, R a g 11 a r, Direktör, f. 73; led.
06—31 (vald av slöjdf.) Kassaf. 17—
Agård, Sven Botvid, Slöjdkonsulent,
gf. 92; 25—32 (vald av stadsf.).
Haglund, Johan A r v 1 d,Ga1vanisör,
f. 74; 28—31 (vald av stadsf.).
Hallén, H a n s, Slöjdinspektör, f. 59;
16—32 (vald av stadsf.).
svensson, Carl V ik to r, Cementarbetare,
' Stadsf., f. 87; 26—31 (vald av stadsf.).
Ericson, Sigfrid, Arkitekt, f. 79; 12—32,
(vald av slöjdf.).

"Sekreterare och bibliotekarie
Langlet, lvar Alexander (Alex), Artist,
Teckningslärare, f. 70; 09.

Rektor
Ericson, Sigfrid, Arkitekt (se ovan) 13.

Lärarpersonal
24 ordinarie lärare, fem ordinarie lärarin—
nor, 16 lärare samt två lärarinnonförordnade'
för arbetsåret.

Vaktmästare (3)
Nord, Johannes, f. 66;10.
Haraldsson, Johan Alb e rt, f. 73; 17.

Robert Dicksons stiftelse för folkbilioteken
Biblioteken hållas öppna vardagar kl. 12—14 och 17—21, söndagar kl. 18—2l.
Den 24 oktober 1901 beslöto stadsfullmäktige, att två mindre folkbibliotek skulle av staden
upprättas, ett i Majorna och ett i stadens 16:de eller 18:de rote, samt uppdrogo åt styrelsen
för Robert Dicksons stiftelse att ombesörja organisationen ävensom tillsvidare förvaltningen
av de nya folkbiblioteken, för vilka skulle föras särskilda räkenskaper. Kostnaderna för

bibliotekens första uppsättning skulle till en del få bestridas av medel från nämnda stiftelse
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_ Folkbiblioteken. Läs- och väntrumsanordningen

Med anledning härav upprättade den år 1902 tillsatta biblioteksnämnden för Dicksonska

folkbiblioteket i Haga redan samma år två kommunala bibliotek, ett i Redbergslid och ett
i Majorna. År 1913 följde ytterligare två, i Landala och Lundby, och år 1927 upprättades —
det senaste i Getebergsäng.

Majornas folkbibliotek flyttades år 1925 till nya lokaler, vilka ytterligare utvidgades 1928.
Fri 0. m. sistnämnda år erhåller biblioteket avkastningen av en fond å cirka 40.000'kr., över-

lämnad av fru Ingegärd Almqvist, född Ekman, under villkor, att en barnavdelning upprättades

i biblioteket.

'

_

Bibliotekens förvaltning ombesörjes närmast av en inom styrelsen för Robert Dicksons
stiftelse och av densamma vald nämnd i enlighet med instruktion, som av stadsfullmäktige

på förslag av styrelsen eller efter dess hörande fastställes. Nämnden skall bestå av tre ledamöter, vilka väljas för ett år 1 sänder, och skall valet för erhållande av giltighet godkännas i
av stadsfullmäktige. Samma nämnd handhar även förvaltningen dels av Dicksonska folkbiblioteket i Haga (se kap. XB), dels av Robert Dicksons stiftelse för läs- och väntrums-

anordningen (se nedan).
Biblioteken äga f. n. tillsammans cirka 35.000 band och expediera årligen över 230.000
hemlån. Antalet besök uppgår inalles till cirka 290.000 pr år.
Stat för år 1931: Utgifter 103. 574 kr.., inkomster 1.900 kr., anslag 101 6.74 kr.
Instruktion för styrelsens för Robert Dicksons stiftelse biblioteksnämnd, fastställd av stads-

fullmäktige den 25 mars 1902.
Majornas folkbibliotek
Carl ]ohansgatan 25.

Biblioteksnämnd
Sjödahl, Hakon Lauritz E (1 g a r, Lektor,

Föreståndarinna (4)

Stadsf., f. 87; led. 21—, Of.df 26—.
Jungen, E r n s t Birger, Folkskollarare
Stadsf., f. 90; 26—.
Lafge7rhoår4n,Glistaf Em i 1, Skatteexekutor,

Breda], S vea, f. 95; 25.
Två extra biträden.

Landala folkbibliotek
Karl Gustafsgatan 59.

Suppleant
Sjödahl, Fredrik Oskar Gu staf, Generalkonsul, f. 68; 28—.

Föreståndarinna (4)

.

Brlllhn, Anna Brynhilda I 11 g e b 0 r g, f. 83;

3
Ett extra biträde.

Inspektör
Jungen, E r n s t Birger,
Stadsf., (se ovan) 28—.

Folkskollärare,

Redbergslids folkbibliotek
' Redbergsvägen 14.

Föreståndarinna (4)
Larsson, An na Kornelia, f. 83; (14) 27.
Dessutom ett biträde (1) och ett extra
biträde.

' Lundby folkbibliotek
Norra Neptunsgatan 22.

Föreståndarinna (4)
Danielsson, E m y Anna Ulrika, f. 96; 27.
Ett extra biträde.
Getebergsängs folkbibliotek
Silvanderska skolan, Mölndalsvägen

Föreståndarinna (4)
Jansson, E s t e r, f. 98, 27.
Ett extra biträde.

Robert Dicksons stiftelse för läs- och väntrumsanordningen
Läs- och väntrummen hållas öppna vardagar kl. 9—13 och 14—19, läsrummet nr 2 dessutom
sön- och helgdagar kl. 9—18. *
Läsrummen stå i likhet med folkbiblioteken (se ovan) under tillsyn av biblioteksnämnden
inom Robert Dicksons stiftelse. De grundades 1882, då fyra läs- och väntrum för arbetare
inrättades av Göteborgs utskänkningsaktiebolag, numera Aktiebolaget Göteborgssystemet,

Röhsska konstslöjdmuseet

.
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som då av stadsfullmäktige beviljades tillstånd att av staden tillkommande andel av bolagets
vinst använda 10.000 kr. för upprättandet av fyra läsrum. Utom tidningar skulle varje läsrum innehålla en liten boksamling och föreståndaren skulle tillhandahålla kaffe, te och andra
varma drycker. Denna servering indrogs,.då läsrummen övertogos av Robert Dicksons

stiftelse. Läsrummens antal utgjorde då sju, ,men sedan staden inrättat flera folkbibliotek,
indrogos två, så att läsrummens antal nu är fem.
Antal besök i läsrummen_uppgick år 1929 till 248.893.
Stat för är 1931: Utgifter 35.030 kr., inkomster 1.222 kr., anslag 33.808 kr.

Styrelse

Läsrum nr 3, Oscarsgalan 1—3.

Biblioteksnämnden hos Robert Dicksons
stiftelse, se ovan, folkbiblioteken.
Läsrum nr 1, Husargatan 36.

A

,

Föreståndarinna
'
_

. 9_

lpman Ester VIOla' Fru, [ 89' ]
Läsrum nr 2, Bryggaregatan 3.

Föreståndarinna
Norman, Hilma Dorotea, f. 75; 15.

Föreståndarinna
Hansson, Karin Mathilda, f. 83; 25.
. Läsrum nr 4, Karl ]ohansgatan 25.

Föreståndarinna
Breda], Svea, f. 95; 28, tillika föreståndarinna för Majornas folkbibliotek.

Läsrum nr 7, Spannmålsgatan 4.
Föreståndarinna
Strömkvist, El sa Gunhild, f. 87; 15.

Röhsska konstslöjdmuseet
Vasagatan 37—39. Samlingarna äro tillgängliga för allmänheten söndagar kl. 13—15 samt tisdagar och fredagar kl. 12—15 utan avgift; onsdagar, torsdagar och lördagar kl. 12—15 mot
en avgift av 50 öre; läsesalen är dessutom öppen vardagar med undantag av lördagar kl. 18—20.
Museet grundades av Göteborgs stad på grundval av en donation den 10 januari 1901 ,

då sterbhusdelägarna 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.
1 december 1901 överlämnade grosshandlanden August Röhss till stadsfullmäktige 900
aktier i Bergslagernas järnvägsaktiebolag med ett nominellt värde av 180.000 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 1904 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 1914,
varefter samlingarna ordnades under ledning av museets förste intendent doktor Axel Nilsson.
Museet öppnades för allmänheten den 15 september 1916.
Museets uppgift är att visa och väcka förståelse för det, som i fråga om gången och närvarande 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 institut. Ledamöterna
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väljas för två år i sänder, och äro de nuvarande ledamöterna valda för perioderna 1930—31
och 1931—32. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen
två revisorer med två suppleanter.
Museets fonder utgjorde den 31 december 1930 357.232 kr.
Stat för år 1931: Utgifter 99.456 kr., inkomster 19.350 kr., anslag 80.106 kr.
Stadgar för Röhsska konstslöjdmuseet, antagna av stadsfullmäktige den 3 november 1904
med ändringar den 19 december 1929.

Ordförande

Suppleanter

Wijk, Hjalmar, Handlande, 1 77, led.
115—31 Kassaf. 05—, Ordf. 13— (vald

Jonsson, S ven Vilhelm, Typograf, f. 97;

28—

'

Ståfnliagen, H a 1. o n, Handlande, _f. 02;

av stadsf.).

Vice ordförande
Philipson, Erik, Handlande, f. 57; led.
12.—32, v. Ordf. 25—, Suppl. f. kassaf.
30— (vald av stadsf.).

Intendent
Mottagningstid kl. 13—15.
Munthe, G u s t a f Lorentz, F. L., f. 96; 24.

Ovriga ledamöter
Romdahl, Ax el Ludvig, Professor, f. 80;
14—31 (vald av stad..sf)

Amanuens

Wernstedt, Carl M e 1 c h1 o r, Professor,

Anjou, S t e n Gustav Anton, F. D, Arki-

tekt, f. 95; 23.

f. 86; 25—32 (vald av Chalmers tekniskå
institut).

Ericson, Sigfrid, Arkitekt, Rektor, f. 79;
13—32 (vald av Slöjdföreningen).

Nilsson, Ludvig

Föreståndarinna för textilavdelningen
Sylwan, Anna Sofia (Vivi), f. 70; 14.

r n fri d, Tapetserare-

mästare, f. 86; 30—32 (vald av stadsf.).
Söderlund, John Elis Hamlet, Bokbindare, f. 97; 30—31 (vald av stadsf.).
Håkansson, S v e n, Tapetseraremästare,
f. 74:131—32 (vald av stadsf.).
Skottsberg, Ca rl Johan Fredrik, Professor,
f. 80; 31 —32 (vald av-Göteborgs museum).

e.o. Amanuens

_

Kanslibiträde
Carlson, K e r s ti 11, f. 01,23

i Vaktmästare

Revisorer '
Ström, Carl Ferdinand, Folkskollärare,
29—.
Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;
31—.

. _

Pols4se, Arvid Fredriksson, Greve, f. 85;

'

Dahnberg, Bror- -Wilhelm,-f. 84; 26,
förste vaktmästare.
Johansson, Hilding, f. 05; 28,_ andra
. vaktmästare.

Slottsskogsparken
Kontor i Slottsskogen, öppet vardagar kl. 9—17, lördagar kl. 9—15.
Redan vid Göteborgs anläggning "fanns några kilometer söder om staden en större vild. skog, tillhörande Älvsborgs slott, till större delen bevuxen med gamla ekar. Denna 'skog
uppläts av Gustaf ll Adolf den 24 februari »1624 på 100 år åt stadens invånare, vilka där
kunde om »sommaren sig förlusta». Sedan landshövding'eämbetet över Göteborgs och Bohus
län i slutet av 1600-ta1et inrättats, anslogs skogen som lön till landshövdingen, varefter
rörelsefriheten i skogen för stadens invånare genom påbud och förordningar begränsades.
' I och med stadens stora utveckling kring mitten av 1800-talet uppstod tanken på skapandet
av en större park till stadens invånares nöje och trevnad. Härvid riktades uppmärksam-

heten först på Slottsskogen. I samband med Carl Johans församlings införlivning med staden,
varvid Älvsborgs kungsladugård överläts till staden, förordnades, att av Slottsskogen skulle
skapas en stadens parkanläggning.

Slottsskogsparken. Keillers park
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] den av stadsfullmäktige år 1874 tillsatta styrelse, som skulle förestå Slottsskogens omdanande till park, blev grosshandlanden August Kobb, vilken förut som ledamot av gatu- och
Vägförvaltningen omhänderhaft planteringarna i staden, den ledande kraften. Under hans
ledning skapades av den förutvarande vilda skogen den vackra park, som Slottsskogen nu-

mera är. I parken anlades bekväma kör- och promenadvägar samt ett flertal dammar och
vattenkonsterf På en av bergshöjderna i parkens västra del inhägnades ett större område för

hjortar, rådjur och älgar. Sedermera äro anlagda kälkbacke och skidbacke, utsiktstorn (öppet 15
maj—15 september kl. 10—20 mot 10 öres entré), friluftsteater, amatörobservatorium (öppet
i regel stjärnklara måndags-, onsdags- och fredagsaftnar) m. m., samt uppförda tvenne

restauranter. Försäljning av träd och plantor äger rum från egna plantskolor och växthus.
Med de utvidgningar, som Slottsskogsparken tid efter annan erhållit, utgör arealen numera

140 hektar.
Enligt det av stadsfullmäktige den 9 december 1875 fastställda reglementet förvaltas
Slottsskogsparken av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter, som väljas

av stadsfullmäktige, ledamöterna för två och suppleanterna för ett år i sänder. Stadsfullmäktige utse dessutom årligen två revisorer med suppleanter. Nuvarande styrelseledalmöter äro valda för perioderna 1929—31 och 1931—32.
Under styrelsens förvaltning lyda J. W. Wilsons donationa 5.000 kr. och Aug. Kobbs
fond å 1.511 kr.
Stat för är 1931: Utgifter 252.314 kr., inkomster 81.570 kr., anslag 170.744 kr.
Författningar m. m. Reglemente för styrelsen för Slottsskogsparken, antaget av stadsfullmäktige den 9 december 1875. Bestämmelser angående trafiken med motorfordon inom Slottsskogsparken i Göteborg, fastställda av K. B. den 31 mars 1924 och 27 juni 1925.

Ordförande

Revisorer

Blom, G 11 s t a f, Redaktör, Stadsf., f. 75;

Claesson, J a n n e Alarik, Handlande, f. 75;
28
Hagberg, 1 v a r Reinhold Emanuel, Tapet-

led. 19—31, Ordf; 29—.
Vice ordförande
Jägerskiöld, Axel Krister Edvard Leonard, Professor, f. 67; led. 16—31,

v. Ordf. 29—

'

1———.

Suppleanter
Armstedt, Cu rt Henry,Disponent, f. 91 ;30—.
Risfelt, K n 11 t Josef, Lagerarbetare, f. 04;

Ovriga ledamöter
Johansson, John A b r a h a 111, Målare,
Stadsf., f. 82; led. 24—32, Suppl. f kassaf.

27—.
Hallberg, O 1 1 v e r,
f. 85; 25—31.

sör, f. 86;

Trädgårdsdirektör,

Juhlin, Johan Algot, Kamrer, f. 85; led.
28—32, Kassaf. 29—.

31—.

.
Sekreterare (arvode)

Hygrell, Carl Fredrik Hjalmar, J. K.,
Assessor, f. 77; 16.

Overträdgårdsmästare (14)
Ohlson, T h u r e, f. 70; 01.

Bitr. trädgårdsmästare (6)

Suppleanter
Gulclander, Karl Einar, Direktör, f. 68;
Sjöström, Algot Natanael, Bageriarbetare, Riksdagsman, f. 79; 28—.

Carlsson, Gustaf E (1 vi 11, f. 73; 01.
Karlsson, Ernst Henning, f. 91; 19.

Kassörska (4)
Edgren, E ste r Mathilda, f. 74; 94.

Keillers park
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 Ramberget, 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 inköpts,

x
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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
ar. Styrelsen väljer inom sig ordförande och kassaförvaltare. Styrelsen skall över sin förvaltning 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 stadsfullmäktige. Nuvarande styrelseledamöt'er äro valda för perioderna 1929—31, 1930—32

och 1931—33.
Stat för år 1931: Utgifter 30.830 kr., inkomster 250 kr., anslag 30.580 kr.
Reglemente angående förvaltningen av Keillers park, antaget av stadsfullmäktige den 14
februari 1907.

Ordförande

Revisorer

Keiller, J a m e s, Kabinettskammarherre,
f. 67; led. 07—31, Ordf. 07—.

Magnusson, ] 0 h n Oscar Wilhelm, Metallarbetare, f. 93; 29—
]acobsson, F r a n s Edvard, Handlande,

Övriga ledamöter

f 78 31"S

Ekman, Ernst, f. d. Overlärare, f. 61;

1

- upp eanier

led |3_32 Kåssaf 2|__

PefrsåZ-nål—Enk

Valdemar,

Handlande,

HäggnääonyAu g u S t Kvarnarbetare,f.87; . Grundberg, K arl Oscar, Kassör, f. 81;
Sekreterare (arvode)
Suppleanter

'
M 1

tämän &? J'yK. S e k '

Edluards, Albert Julius, lngenjör, f. 75;
Lorentsson, Gunnar Vilhelm, Skolvaktmästare, f. 92; 28—.

"

d

, El

h. (1 t 1-

råge

Parkvakt
Olofsson, A lf red, f. 68; 07.

Göteborgs botaniska trädgård
Stora Änggården. Ingång från Frölundagatan. Öppen för allmänheten hela året från kl. 8
till mör/(rets inbrott, den tillhörande naturparken endast den 15 april—15 oktober. Institutionen
med bibliotek och herbarium tillgänglig för studerande vardagar kl. 9—16,30. Expeditionstid

kl. 9—16,30.
Trädgården har väsentligen tillkommit genom anslag ur Charles Felix Lindbergs donationsfond såsom ett särskilt minnesmärke över donator. Marken har i huvudsak jämte vissa
gamla byggnader upplåtits av staden, varförutom betydande områden tillagts trädgården
genom donationer av enskilda personer. Anläggningen är helt bekostad med anslag ur Charles
Felix Lindbergs donationsfond med undantag dock för den botaniska institutionen, vartill
medel lämnats av särskilda donatorer.
*
Stadsfullmäktige fattade beslut om anläggandet av trädgården den 10 juni 1915, arbetena
påbörjades år 1916, naturparken öppnades för allmänheten år 1919 och'kulturområdena
år 1923.
Trädgårdens uppgift är att verka för väckande och underhållande inom samhället
av intresset för växtvärlden samt för botanisk forskning och hortikulturj 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

'
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läroanstalternas intressen. Fjällväxtavdelningen är den största och rikhaltigaste i Skandinavien. På institutionen äro även deponerade naturhistoriska mUSeets botaniska samlingar.
På enskild bekostnad utgivas från trädgården genom prefekten >>Meddelanden från Göteborgs
Botaniska Trädgård».

Styrelsen för trädgården består av sju ledamöter, varav stadsfullmäktige utse fem samt
styrelsen för Göteborgs högskola och Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle
vardera en ledamot. Ledamöterna väljas för _fyra år. Nuvarande ledamöter äro valda för
perioderna 1929—32 och 1931—34. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter.

Den omedelbara ledningen av trädgården med därtill hörande inrättningar utövas av prefekten. Under prefekten finnes för arbetsledningen och den närmaste förvaltningen en trådgårdsdirektör.
Stat för år 1931: Utgifter 104. 781 kr.., som bestridas genom anslag av staden.
Författningar m.m.

Reglemente för förvaltningen av trädgården, antaget av stadsfull-

mäktige den 14 november 1918. Instruktion för prefekten, antagen av styrelsen den 23 april
— 1919. Instruktion för trädgårdsdirektören, antagen av styrelsen den 17 september 1920.

Ordförande
Wijk, Hj a 1 m a r, Handlande, f. 77; led.
19—34, Ordf. 19— (vald av stadsf.).
Vice ordförande
Jägerskiöld, Axel Krister Edvard Leonard, Professor, f. 67, led. 19—34,
v. Ordf. 19— (vald av Kungl. Vetenskapsoch Vitterhetssamhället).

Revisorer
Gullberg, Harald Osvald, Reparatör,
f. 97; 29—.
Bergman, Axel W a h 1 f r 1 d, Syssloman,
f. 86; 31—

Suppleanter
Hellers, G u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårds—
tillsyningsman, Stadsf., f. 88; 31—.

Ovriga ledamöter
Magnus, E ri k Louis, lngenjör, f. 84;
led. 19—32, Kassaf. 19— (vald av stadsf ).
Holmberg, Ott 0 Malte, Läroverksadjunkt,
f. 77; led. 19—32, Suppl. f. kassaf.

Binning, A x e l G:son, Folkskollärare, f. 79;
31—.
Sekreterare (arvode)
Begger, Henning, J. K., Kapten, f. 84;
1

19— (vald av stadsfn
Forselius, Carl Olof, M. L. Prosektor,

Prefekt (0)

Stadsf., f. 80; 23—34 (vald av stadsf.).
Hjelm, Erik Gustaf, Trädgårdsdirektör,
f. 74; 25—32 (vald av stadsf.).
Kjellman, Gustaf H i 1 d i n g, Professor,
f. 85; 29—34 (vald av styrelsen f. Göteborgs
högskola).

,

(| 4.700 kr.)
Skottsberg, Carl Jo h a 11 Fredrik, Professor, f. 80; 19.
Trädgårdsdirektör
Nathorst-Windahl, To re Ellert, f. 86; "16.

Slottsskogsvallen och Ullevi idrottsplats

Slottsskogsvallen är upptagen såsom ett centralt lek- och idrottsfält uti ett av byggnadsnämnden den 24 maj 1911 till stadsfullmäktige överlämnat förslag, som av stadsfullmäktige
godkändes den 1juni 1911.
Initiativet till lek- och idrottsfältets utbyggande till större konstnärlighet togs vid 1912
års utdelning ur Lindbergska fonden av föreningen för Göteborgs förskönande genom vice
häradshövding Otto Mannheimer, förste stadsingenjör Arvid Lilienberg, kamrer Herman Lindholm, redaktör Edvard Alkman och professor Axel L. Romdahl. Förslagsställarna tänkte"
' sig att anläggningen i framtiden även skulle komma till användande vid folkfester i stor stil
såsom 'Valborgsmässofirandet, Barnens Dag 0. d.

. 158

.

Slottsskogsvallen och Ullevi idrottsplats

Första steget till iordningställandet av området togs sedermera genom stadsfullmäktiges

bifall i mars 1914 uti en av advokat Henrik Almstrand och direktör Herman Kunze såsom
egen motion framburen framställning från sällskapet för friluftslekar. Till 1915 års utdelning

ur Lindbergska fonden framkom kommittén med ett av professorn vid Kungl. tekniska
högskolan L. 1 . Wahlman uppgjort förslag efter de av föreningen för Göteborgs förskönande

angivna principerna.
Anläggningen är uppdelad i dels ett modernt friluftsstadion med platser för cirka 20.000
åskådare, fotbollsplan, löparebanor jämte banor för hopp och kast, dels flera smärre lekfält
för ungdom samt plaskdamm för småttingar. Anläggningen har utförts genom gatu- och vägförvaltningens försorg av medel dels från Göteborgs stad, dels från Lindbergska och Ren-

strömska fonderna.

'

Ullevi idrottsplats övertogs av Göteborgs stad från Göteborgs idrottsförbunds förlags-

aktiebolag enligt stadsfullmäktiges beslut den 24 april 1924 och är sedan dess inordnad under
styrelsen för Slottsskogsvallen.

Anläggningen rymmer förutom fotbolls- och träningsplaner med täckta åskådareläktare för
7.400 personer och öppna åskådareplatser för 10.200 personer även tennishall, isbanor jämte '
paviljong inrymmande föreståndarebostad, styrelserum och expeditionslokal'.
Villkoren för övertagandet av Ullevi voro att Göteborgs stad betalade till Göteborgs idrottsförbunds förlagsaktiebolag eller dess rättsinnehavare, så länge Ullevi användes till idrottsplats, dock minst under 10 år, årligen ett belopp av 4.500 kr., motsvarande 5 %a bolagets

inbetalda aktiekapital, jämte en del smärre förmåner för aktieägarna1 form av frikort vid fotbollsmatcher därstädes.
Styrelsen består av sju ledamöter med fem suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse
fyra ledamöter och två suppleanter samt sällskapet för friluftslekar, Göteborgs distrikts
idrottsförbund och Göteborgs fotbollsförbund en ledamot samt en suppleant för varje
sammanslutning. Ledamöter och suppleanter väljas för två år i sänder. Nuvarande'ledamöter äro utsedda för perioden 1930—31. För granskning av styrelsens räkenskaper utse
stadsfullmäktige årligen två revisorer och suppleanter för dessa.
Stat för år 1931: Utgifter 180.809 kr., varav 51.000 kr. bestridas av lånemedel samt av anslag 1.809 kr.., inkomster 128.000 kr.
Reglemente för styrelsen för Slottsskogsvallen, antaget av stadsfullmäktige den 24 maj 1923.
Johansson, John Sigfrid, Järnarbetare,
Ordförande
f. 95; 30—31 (vald av fotbollsförb.)
Silfverstolpe, D a v i d - 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf,
Suppleanter
f. 69; led. 23—31, Ordf. 23— (vald av
Nord, Karl J 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,
stadsf.).
f. 83; 23—31 (vald av stadsf.).
Vice ordförande
Lilie, E i na r Theodor, F. D., Rektor, f. 90;
Walles, Ku r t Leonard, Redaktör, f. 00;
23—31 (vald av sällsk. f. friluftslekar).
led. 30—31, v. Ordf. 30—, Suppl. f. kassaf.
Hoonk, Karl B e r t il Harald, Kontors30— (vald av stadsf.).
skrivare, f. 97; 28—31 (vald av idrottsförb.)
Övriga ledamöter
Stolt, John Olof Natanael, Frisörmästare,
Erlandsson, E rlan d Gabriel, Konsul,
f. 97; 30—31 (vald av fotbollsförb)
f. 79; led. 23—31, Kassaf. 30—. (vald av
Rundberg, G e o r g Natanael, Parkförestadsf.).
ståndare, f. 94; 30—31 (vald av stadsf).

Hagvall, T h u r e Wilhelm, Kontrollör,
f. 86; 23—31 (vald av stadsf.).
Zackrisson, Erik Natanael, Handlande,
f. 81; 23—31 (vald av idrottsförb.).
Slätt, John Emil, Folkskollärare, f. 68;
23—31 (vald av sällsk. f. friluftslekar).

Revisorer
Rahmn, Gustaf (Gösta) Erik Andreas,
F. L., Rektor, Stadsf., f. 82; 28—
Arvidsson, Carl Ei n a r Pontus, Kontorist,
f. 89; 30—.

Sällskapet för friluftslekar
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Direktör

_

_

Korsell, Karl G u s t a v, Möbelsnickare, 532550", R " d 01 * Arndt Benlamm» f— 72?
' '1 ;

,—

D ' |,

31231, 550612; lär—r ame

'kd' kGymnast1

Föreståndare

1re

Gunlrliarsson, 0 5 c a r, f. 83; 22, Slottsskogsva en.

Sekreterare (arvode)

'

Kristensson, J 0 h 11 Edvin, f. 82; 24,
llev1.
Två vaktmästare och sju extra arbetare.

Pahlby, Tu re, Avdelningschef, f. 92; 23.

Sällskapet för friluftslekar
Den 16 april 1898 antogos stadgar för ett sällskap, Ungdomens friluftslekar, med uppgift
att främja Göteborgsungdomens kroppsövningar utomhus och arbeta för skapandet av
offentliga lekfält. Genom en år 1901 företagen ändring av stadgarna bestämdes, att stadsfull. mäktige skulle tillsätta några av styrelsemedlemmarna. Samtidigt ändrades namnet till

Sällskapet för friluftslekar. De nya stadgarna blevo den 5 december 1901 godkända av stadsfullmäktige.
Sällskapet för friluftslekar utövar ledningen över lek- och idrottsverksamheten å stadens
allmänna lek- och idrottsplatser samt de inhägnade lekplatserna för småbarn, ombesörjer

anordnandet av de kommunala skridsko- och kälkbanorna och utflykter för skolungdomen.
Centraldepå för sällskapets lek- och idrottsmateriell är Malmgårdspaviljongen i Slottsskogen.

Styrelsen består av nio ledamöter, av vilka stadsfullmäktige utse fem, allmänna folkskolestyrelsen en och sällskapets ledamöter de övriga tre. Inom sig utser styrelsen ordförande,
v. ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt en förman för var och en av följande
sällskapets verksamhetsgrenar: läroverkens gosslekar, läroverkens flicklekar, frivilliga lekoch idrottsövningar för vuxen ungdom och äldre, vinteridrott, vård och tillsyn å lekplanerna

för småbarn samt de s. k. Fågelroutflykterna, de praktiska anordningarna på lekfälten samt
anskaffning och vård av lekredskap m. m.
För granskning av sällskapets räkenskaperutses två revisorer samt två suppleanter, av

vilka stadsfullmäktige utse en revisor och en suppleant.!" Stadsfullmäktige besluta för sin
del angående ansvarsfrihet för styrelsen. Från och med år 1918 är'hos sällskapet anställd
en avlönad intendent, för vilken särskild instruktion är fastställd.
Under sällskapets förvaltning står den s. k. Fågelrofonden, som tillkommit genom gåvor
och avser att bereda fattiga, klena barn tillfälle till utflykter och friluftsliv under sommaren.
För tillsyn och vakthållning samt utlåning av lek- ochidrottsmateriell voro under sist-

iförflutna kalenderår 36 personer anställda hos sällskapet.
Stat för år 1931; Utgifter 71.490 kr., inkomster 11.354 kr., anslag 60.136 kr.
Författningar m. m. Stadgar för sällskapet för friluftslekar, godkända av stadsfullmäktige
den 5 december 1901 med ändringar den 5 december 1921 och 12 september 1929.
lnstruktion _för intendenten, fastställd av sällskapets styrelse den 13 oktober 1917 med
sedermera gjorda ändrmgar.

Ordförande

''

Ericsson,
Rudolf Arndt Benjamin, Direktör, f. 72; led. 18—, Ordf. 21— (vald
av sällskapet).
_

_
Slatt,
.

.

.-

Om? ledamot"
Joh n Em11, Folkskollärare,

f. 68;
led. 13—, Kassaf. 28—, Sekr. 30— (vald
av sällskapet).

Vice ordförande

Karlsson, Arvid Andreas, Gymnastik-

Berger, lv a r Theodor, v. Hhövd., Polisdomare, f. 61; led. 02—, v. Ordf. 18—,

konsulent, f. 88; 17— (vald av stadsf.).
Lilie, Einar Theodor, F. D., Rektor, f.90;

(vald av stadsf.).

21— (vald av sällskapet).
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Gustavsson, Jo h 11 Leonard, Ombudsman, f. 89; 26— (vald av stadsf.).
Janocha, F ri d t j 0 f Josef Fredrik, Typo-

Lindström, B e n g t Anders, Kontorist,
f. 03; 30— (vald av stadsf.).

Suppleanter

graf, f. 98; 30— (vald av stadsf.)

Öberg, M ä r t a, Fröken, i. 95; 30; (vald
av stadsf.;.

Sandström, Gustaf Vilhelm Leonard,
Overlärare, f. 84; 30— (vald av folkskolestyr.).

Helling, Sten, Handlande, f. 69; 17—
(vald av sällskapet).
Dahl, Svante Gottfrid, Trafikbiträde,
f. 86; 30— (vald av stadsf.).

Intendent
Revisorer

Slätt, J 0 h 11 Emil, Folkskollärare (se ovan).

Flach, Carl Johan Otto Fredrik Potent
Fritz, Grosshandlande, f. 76; 17— (vald
. av sällskapet).

Tillsyningsman (3)
Andersson, Ern st Henry, f. 75; 07.

Göteborgs stads gymnastik- och exercishus
Gymnastik- och exercishuset uppfördes av grosshandlanden Julius Lindström, som överlämnade detsamma till Göteborgs stad genom gåvobrev av den 29 december 1865.
Gymnastik- och exercishuset upplåtes mot särskild avgift till skolor och fristående föreningar
för gymnastik och idrottsövningar.- Under de tider mellan kl. 7—21 , då gymnastik- och exercishuset icke disponeras för sitt egentliga ändamål, upplåtes detsamma mot särskild avgift för
tennisspel.
Styrelsen består av fem ledamöter med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse
tre ledamöter för tre år 1 sänder och årligen en suppleant samt folkskolestyrelsen två leda-

möter för två år i sänder och årligen en suppleant. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1929—31,1930—32 och 1931—33. För granskning av styrelsens räkenskaper utse
stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter.

?

Närmast under styrelsen handhaves rörelsen1 gymnastik- och exercishuset av en vaktmästare, som tillhandagår allmänheten med önskade upplysningar rörande uthyrningen av
lokaler o.dyl.
Stat för år 1931: Utgifter 10.200 kr., inkomster 10.200 kr.
Reglemente för Göteborgs stads gymnastik- och exercishus, antaget av stadsfullmäktige
den 2 november 1882 med däri sedermera vidtagna ändringar.
_

Ordförande

Suppleanter

Englund, Johan L e o p 0 1 d, Direktör, f. 68;
led. 13—32, Ordf. 20— (vald av stadsf.).

Tistrand, Johan August Emanuel (M a n n e),
Tullkontrollör, f. 82; 22— (vald av stadsf.).
Söderberg, E (1 v 1 11 Johan, Posttjänsteman,
f. 81 ; 31— (vald av folkskolestyr.).

Vice ordförande
Hagvall, T h u r e Wilhelm, Kontrollör,
f. 86; led. 26—31, v. Ordf. 30— (vald av
stadsf.).

Ovriga ledamöter
Karlsson, A r v i d Andreas, Gymnastikkonsulent, f. 88; led. 21—31, v. Ordf.
26—29, Sekr. 30— (vald av folkskolestyr.).
Ericson, Eric A r t h u r Malcolm, Syssloman, f. 83; led. 22—33, Kassaf. 22—
(vald av stadsf.).
Hellers, G U 5 t a v A (1 o 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88; 31—32 (vald
av folkskolestyr.).

Revisorer
Andersson, Fritz Emil, Bokbindare, f. 90;
28—.
_
Åhlvik, E ri c Holger, Bokhållare, f. 99; 30—.

Suppleanter
Augustsson, S v e n Arthur, Bryggeriarbetare, f. 93; 30—.
Arvidsson, Carl E1 n a r Pontus, Kontorist,
f. 89; 3'1—.
.
'

Vaktmästare
Sjöstedt, Frans Julius Walfrid, f. 93; 23.

Göteborgs fattigvård
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5. Styrelser och nämnder för sociala ändamål
Göteborgs fattigvård
Fattigvårdsstyrelsens centrala expedition, Fattigvårdsbyrån, är inrymd i Sociala huset
. (f. d. Sahlgrenska sjukhuset). Expeditionstider, se nedan.
1 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 barnhem 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 rationellt 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 utbyttes mot fattigvårdsstyrelse. Under tiden hade
å tomter vid nuvarande Drottningtorget uppförts ett stort fattigförsörjnings- och arbetshus, vilket togs i bruk år 1855. Med anledning av tillkomsten av 1871 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.
*

Det nu gällande reglementet för fattigvården antogs av stadsfullmäktige den 1 1 december 1919
och fastställdes av länsstyrelsen den 21 januari 1920. Enligt detta reglemente utövas den staden jämlikt lagen om fattigvården åliggande understödsverksamheten av fattigvårdsstyrelsen.
Fattigvårdsstyrelsen består av fjorton ledamöter, vilka jämte tio suppleanter väljas av stadsfullmäktige för fyra år. Minst två ledamöter och en suppleant skola vara kvinnor. Stadsfullmäktige utse bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande. Förste stadsläkaren och polismästaren äga närvara vid och deltaga i styrelsens förhandlingar. Ordinarie
sammanträde hålles fjärde 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 enskilt hem eller genom vård å anstalt. Medellösa, som äro i behov av sjukhusvård, omhändertagas dock även av hälsovårdsnämnden.. 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 föräldrahemmet, handhavas av barnavårdsnämnden. Genom fattigvårdsstyrelsen utdelas även
understöd utan fattigvårds karaktär enligt lagen av den 14 juni 1918 om kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag.
ll
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För handhavande av den yttre fattigvården är staden indelad i sju distrikt, omfattande en

eller flera av stadens territoriella församlingar. Distriktens antal och omfattning bestämmas
av stadsfullmäktige efter förslag av fattigvårdsstyrelsen. 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 distriktsstyrelsen 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 fattigvården och sammanträda en gång i

månaden på tid, som fattigvårdsstyrelsen bestämmer.
För ernående av större enhetlighet beträffande den yttre fattigvården tillsätter fattigvårdsstyrelsen en särskild nämnd, nämnden för den yttre fattigvården, bestående av ordförandena
i distriktsstyrelserna. Nämnden utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande
och sammanträder tredje helgfria onsdagen i varje månad. 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 föranleda, att besluta i ärenden
rörande ansökningar om erhållande av kommunala pensionstillskott samt i allmänhet hava

tillsyn över efterlevandet av de för den yttre fattigvården utfärdade instruktioner och övriga
för den yttre fattigvården gällande bestämmelser.
Enligt beslut av fattigvårdsstyrelsen den 28 februari 1927 tillämpas tillsvidare en särskild
ordning vid handläggning av ärenden rörande understöd till arbetslösa. Enligt denna ordning

är det uppdraget åt en delegation av nämnden för den yttre fattigvården att besluta angående
dylika understöd. Denna delegation består numera av fyra ledamöter, vilka årligen utses
av fattigvårdsstyrelsen. Delegationen väljer själv ordförande och sammanträder på tider,
som delegationen bestämmer med hänsyn till antalet inkommande ansökningar om understöd.
_
Den inre fattigvården handhaves av en särskild nämnd, nämnden för den inre fattigvården,

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

tredje helgfria tisdagen i varje månad. Nämnden tillkommer uppsikt och omvårdnad av
försörjningshemmen samt har' en allmän befogenhet att fatta beslut i alla ärenden rörande

den inre fattigvården, som ej äro av större betydelse. Den handhar fattigvårdens upphandlingar samt tillsätter till det antal och på de villkor, som fattigvårdsstyrelsen bestämt, tjänstebefattningar vid försörjningshemmen med undantag för sådana befattningar, som tillhöra
stadens lönestat, vilka tillsättas av fattigvårdsstyrelsen.
Nuvarande ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen äro valda för perioderna

1928—31 och 1930—33.
Under fattigvårdsstyrelsens förvaltning stå donationer till ett sammanlagt belopp av cirka

225.000 kr.
Stat för år 1931 : Utgifter 6.388.302 kr.; inkomster 1.420.828 kr., varav 850.000 kr. utgöra

ersättning för understöd och 355.000 kr. plats- och driftskostnadsbidrag av staten för vård
av sinnessjuka; anslag 4.967.474 kr.

Författningar m. m. Lag den 14 juni 1918 om fattigvården. Lag den 14 juni 1918 om
kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag. Reglemente för fattigvården i Göteborg,
antaget av stadsfullmäktige den 11 december 1919 och fastställt av länsstyrelsen i Göteborg den 21 januari 1920, med ändring, som fastställts av länsstyrelsen den 30 november 1921 .

Fattigvårdsbyrån
Ordförande
Johansson, L e a n d e r, Byggmästare, f. 60;
led. 14—31 , Ordf. 18—.

Vice ordförande
Dahlström, Axel, Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. ordf. f. 80; led.
19—31, v. Ordf. 19—.

Ovriga ledamöter
Jansson, Johan B 11 g e r, Handlande, Stadsf.,
f. 71; 18—31 .
Erlandsson, E r la n d Gabriel, Konsul,
f. 79; led. 19—31 , Kassaf. 24—.
Burman-Andersson, B e r t h a, Fru, f. 70;
20—31 .
Johansson, John A b r a h a 111, Målare,
Stadsf., f. 82; 24—31.
Bergman, C la e s Anton, Stationskarl,
Stadsf., f. 81; 26—33.
Lundström, Karl Gustav B e r n h a r d,
Målare, f. 83; 26—31.
Andersson, M a r t i n Arthur, Redaktör,
f. 86; 27—33.
Wallin, J 0 h a n Theodor, Vaktmästare,
f. 80; 28—.33
Karlsson, C a r o 1 & Wilhelmina, Kontorschef, f. 70; 30—33.
Berner, R 11 t h Linnéa Fredrika, Assistent
å arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 95; 30—33.
Hellner, Nils Fredrik, Direktör, Stadsf.,
f. 71; led. 30—33, Suppl. f. kassaf. 30—.
Lorentsson, Gunnar Vilhelm, Skolvaktmästare, f. 92; 30—33.

_
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Hansson, E r n st Algot, Ekonomichef,
f. 85; 29—33.
Lundin, E r n s t, Byggnadsarbetare, f. 91;
28—31.
Henrikson, E m a n u e ], Kakelugnsmakaremästare, f. 68; 20—31.
Petander, August Jo su a, M. L. Prakt.
läkare, f. 67; 20—31.
Leandersson, John I w a r, Kamrersassistent, Stadsf., f. 90; 30—31.
Skoglund, Olga Victoria (Tora), Fru,
f. 88; 31.

Tremannanämnden
(Med uppgift att avgöra vissa ärenden jämlikt % 38 mom. 2 i lagen om fattigvården.)
Burman—Andersson, B e r t h a, Fru, se
ovan (självskriven såsom ledamot av såväl
fattigvårdsstyrelsen som barnavårdsnämnden) 26—.
Andersson, M a r t i n Arthur, Redaktör,
se ovan (utsedd av fattigvårdsstyrelsen)
30—.

Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88; (utsedd
av barnavårdsnämnden) 26—.

Revisorer
Björklund, E r n s t Frithiof, Direktör,
f. 86; 29—.
B(fiiölsog,—C a rl Hjalmar, Bankkamrer,
GlfalåfleltålNae mi Sara Karolina, F. M.;

Olsson,, Fritz 'Gunnar, Avläsare, E. 94, 31—.
Suppleanter

Suppleanter
Forsblad, T 0 r s te n Ejmer, M. L.,
Prakt. läkare, f. 86; 26—33.
Johansson, G u s t a v Adolf, Linoleumarbetare, f. 79; 26—33.
Ridderstad, Hildur, Fru, f. 85; 26—33.
Johnsson, J 0 h 11 Gunnar, Polerare, Stadsf.,

Kristensson, John E 1 i s Herbert, Kontorschef, f. 95; 31—.
Hellers, G u s t a v A (1 o 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88; 3 —.
Czårdell, G r e t a, Småskollärarinna, f. 93;

l—.
Da3111lbom, Knut Emil, Finslipare, f. 84;

i. 93; 28—33.

Fattigvårdsbyrån
Expeditionstid kl. i9—16.
Fattigvårdsbyrån, som varit i verksamhet sedan början av år 1906, är fattigvårdsstyrelsens
centrala expedition. Dess chef är fattigvårdsdirektören, som närmast under fattigvårdsstyrelsen utövar ledningen av stadens fattigvård. Han skall ägna sorgfällig uppmärksamhet

åt allt, som rör den allmänna fattigvården inom samhället, verka för dess följdriktiga handhavande 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 fattigvårdsstyrelsens sammanträden samt, då han tillkallas eller så anser nödigt, jämväl vid de
under densamma lydande nämnders och styrelsers sammanträden. Han har att avgiva ut-
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låtande i alla frågor, som till honom av fattigvårdsstyrelsen hänskjutas, samt att i övrigt
bereda förekommande ärenden till föredragning hos styrelsen. Mellan styrelsens sammanträden 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 välgörenheten
samt att på begäran lämna stadens enskilda välgörenhetsinrättningar upplysningar och råd.
Å fattigvårdsbyråns ombudsmannaexpedition handläggas mål och ärenden rörande ersättning ,
för beviljad fattigvård. Å byråns registeravdelning föres ett centralregister över de personer,

som beviljats fattigvård och därmed likställd sjukvård ävensom kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag. Till detta register inflyta ävenuppgifter dels från barnavårdsnämnden rörande vård eller understöd, som lämnats av nämnden, och dels från pensionsnämndernas expedition angående av kungl. pensionsstyrelsen beviljade pensionstillägg
eller understöd.
Stat för år 1931: Utgifter 162.211 kr.
Författningar m. m. Allmänna bestämmelser för fattigvårdens befattningshavare, antagna
av fattigvårdsstyrelsen den 23 januari 1906 med ändringar den 27 december 1910 och den

27 februari 1922. Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för fattigvårdsdirektören den 22 december 1905 med ändringar den 21 december 1909 och den 27 februari 1922, för om- _
budsmannen och sekreteraren den 23 juli 1917 med ändring den 27 februari 1922 samt

för kamreraren, kassören och registratorn den 25 april 1921.

Fattigvårdsdirektör (28)

Mottagningstid kl. 10—12.

_

"

NifmgiifFZSGeorg Adrian, l. 0- F- K»

Ombudsman och sekreterare (24)

Registrator (14)

Axäll, Carl Algo t. f. 84; 21.
Förste kontorsskrivare (8)

, t. 05; 28.
Dahls tr"om ,A
Vxl;1 H"ein ”'(4)
a mas are

W

,Ott
angson

Rb t, .K., f. 93; 28.
O

0 er

J

Kamrerare (17)
Larsson, Ossian F rid o 1 f, f. 85; 10.
Kassör (14)
Gran, Karl Gustaf, f. 98; 26.

Andersson, Harry Olof Verner, f. 03;

(27) 29.
Dessutom en kassabokhållare (4), en kanslist (3), ett kontorsbiträde (3), fyra skrivbiträden (1), en extra tillsyningsman och fem
extra skrivbiträden.

Den yttre fattigvården
Distriktsstyrelserna, vilka såsom ovan nämnts företräda fattigvårdsstyrelsen vid den- yttre

fattigvårdens utövande, biträdas av för ärendenas rätta handläggning ansvariga tjänstemän,
assistenter, vilka hava till huvudsaklig uppgift att emottaga ansökningar om fattigvård, att
vid trängande behov bevilja tillfällig sådan och att i övrigt till distriktsstyrelserna avgiva
förslag rörande understöds utgående samt verkställa utdelning av beviljad hjälp.

Till biträde åt assistenterna för utredningar angående fattigvårdsbehov och för kontroll
över de utdelade medlens användande och tillräcklighet äro anställda fattigfogdar (besökare).
Stat för år 1931 : Utgifter 3.170.808 kr., därav för kontanta fattigvårdsunderstöd
2.000.000 kr. och för kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag 891.000 kr.
Författningar m. m. Fattigvårdsstyrelsens instruktion för nämnden för den yttre fattigvården den 23 mars 1909. Bestämmelser angående kommunala pensionstillskott i Göteborg, antagna av fattigvårdsstyrelsen den 18 december 1918. Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för distriktsstyrelserna den 22 december 1905 med ändring den 2 januari 1920, för
assistenterna den 2 januari 1920 och för fattigfogdarna den 22 december 1905 med ändring

den 27 februari 1922.

Den yttre fattigvården
Första distriktet
omfattar Gamlestads församling; distrikts-
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Assistentexpedition
Sociala huset. Mottagningstid kl. 9—13.

styrelsen sammanträder sista helgfria tisdagen i varje månad kl. 18.

Assistent (14)
Lindblom, Man n e Robert, f. 94; 19.

Ledamöter
Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r d,
Målare (se ovan) led. 24—33, Ordf.

( 26—33.
Grén, Johannes G u s t a f, Spårvägsinspek-

Fattigfogdar (8)
Staaf, Carl Gu n nar, f. 97; 28, Kristine
o. Domkyrka församl.
Svenningsson, Sigfrid, f. 68; 18, Haga
örsam .

tor, f. 70; led. 19—33, v. Ordf. 20—31.

Nåråd, 31111 f r i d a Konstantia, Fru, f. 83;
Johnsson, J 0 h n Gunnar, Polerare, Stadsf.,

f. 93; 28—33.
Landholm, A m a n d a, Fru, f. 72; 26—31.

Tredje distriktet
omfattar Vasa, Johannebergs och Annedals
församlingar; distriktsstyrelsen sammanträder första helgfria k(linsld7agen i varje månad

Suppleanter
Ledamöter
Nilsson, B r o r Arthur, Järnarbetare, Stadsf.,
Johansson, John Abraham, Målare,
Stadsf. (se ovan) led. 23—33, Ordf.

f. 89; 28—33.
Kihl, Karl J 0 h a n, Vagnmästare, f. 75;

30—31 .
Assistentexpedition
F. d. herrgårdsbyggnaden Bagaregården.
Mottagningstid kl. 9—13.

Brusewitz, Maria Elvira, Fru, f. 62;
led. 15—31, v. Ordf. 27—31
Lazrbdeåirs, Helene Elisabet, Fru, f. 70;
Rillåmgå Sven Otto, Handlande, f. 76;

Assistent (11)
Gran, Erik Robert, f. 98; 28.

Fattigfogdar (8)
Bark, Johan Alfred, f. 84; 22.
Lindborg, Karl Georg, f. 91; 29.

Forsström, Siri Oktavia Fredrika, Fru,
f. 62, 20— 1.
Lundström, Axel Wilhelm, Expeditionsvakt, f. 81, 24—33.

Suppleanter
Gillberg, Georg Albert, Bagare, f. 96;
30—33.

Andra distriktet
omfattar Kristine, Domkyrko och Haga församlingar; distriktsstyrelsen sammanträder
fjärde helgfria fredagen 1 varje månad

Årzén,-J 0 h a n Bernhard, Förste lokreparatör, f. 91; 30—31.
Assistentexpedition
Sociala huset. Mottagningstid kl. 9—13. '

,

Ledamöter
Bergman, C 1 a e s Anton, Stätionskarl,
Stadsf. (se ovan) led. 28—31 , Ordf. 28—31 .
Wilander, A u g U 3 t, f. d. Polisöverkonstapel, f. 62; led. 20—33, 0. Ordf. 22—31 .
Andersson, C 1 a r a Olivia Bernhardina,
Fru, f. 64; 20—31.
Lange, Johannes (Jo na 5) Victor, Domkyrkoklockare, f. 78; 20—31.
Sundberg, Ab el Gotthard Leopold, Stationskarl, f. 93; 28—33.

Suppleanter

Assistent (14)
Lindblom, M a n n e
distr.) 19

Robert (se andra

Fattigfogdar (8)
Peterson, Arnold William, f. 87; 28,
Vasa o. Johannebergs församl.
Nordqvist, Johan Alfred, f. 67; 01,,
Annedals församl.

Fjärde distriktet
omfattar Oscar Fredriks och Masthuggs församlingar; distriktsstyrelsen sammanträder
första helgfria onsdagen i varje månad kl. 18.

Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;
20—33

Ledamöter

Dahlbom, Knut Emil, Finslipare, f. 84;
28—3-I .

Wallin, J 0 h a n Theodor, Vaktmästare (se
ovan) led. 20—33, Ordf. 28—33.
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Ingwarsson, Johannes Juliu s, Overlärare, f. 77; led. 20—31, 0. Ordf. 20—31.
Karlsson, Edith Josefina, Fru, f. 89;
28—31
Samuelsson, K a rl Severin, Gjuteriför-

man, f. 80; 23—33.

Fattigfogdar (8)
Gustavsson, Frans O 1 0 f Magnus, f. 90; 22.
Thörnkvist, Ax el Teodor, f. 79; 24.
En extra fattigfogde gemensam för 4:de
och 5zte distrikten.

Ahlström, N a t h a l i a Blenda Hilda, Fru,

f. 77; 30—31.

Suppleanter
Ekberg, 0 v e Johan, Järnarbetare, Stadsf.,

Sjätte distriktet
omfattar Lundby församling; distriktsstyrelsen sammanträder första helgfria måndagen
1 varje månad kl. 17.

f. 96; 28—31 .
Kjellgren, Gustaf V i k t o r Wilhelm, Gross-

Ledamöter

handlande, f. 81; 30—33.
Assistentexpedition
Carl ]ohansgatan 2. Mottagningstid kl. 9—13.

Assistent (14)
Sandell, Eric Christian, f. 97; 21.

Fattigfogdar (8)
Hallberg, Olof, f. 75; 05, Oscar Fredriks
församl.

Lorentsson, C u n n a r Vilhelm, Skolvaktmästare, f. 92; led. 29—33. Ordf. 30—.
Danielsson, K a r 1 August, Maskinmästare,
f. 61; led. 20—31, 0. Ordf, 22—31.
Larsson, Carl Helge, Handlande, f. 88;
22—33.
Kristensson, A 1 f r ed Simon, f. d. Poliskonstapel, f. 71; 22—31.
Persson, H 1 1 d e Ansgarius, Metallarbetare,
f. 85; 30—33.

Lindahl, 1 v a r Georg, f. 76; 07, Masthuggs
församl.
Femte distriktet
omfattar Carl Johans församling; distriktsstyrelsen sammanträder första helgfria måndagen 1 varje månad kl. 18.

Ledamöter
Jansson, Johan Birger, Handlande,
Stadsf. (se ovan) led. 07—31 , Ordf. 18—31 .
Börjesson, A 1 b e r t Leopold, Siukkasseexpeditör, f. 78; led. 24—33, 0. Ordf. 28—31 .

Suppleanter
Borne, A d a Charlotta, Fru, f. 81; 22—31.
Engström, Si g ri d Ingeborg, Fru, f. 97;

30—33.
Assistentexpedition
Hörnet Miragatan—Lindholmsvägen.
tagningstid kl. 9—13.

Mat-

Assistent (11)
Nilsson, Sven Otto, f. 79; 28.

Fattigfogdar (8)

Aråtåeräson, K a rl Gustaf, Expeditör, f. 80;
Svensson, Ax el Leonard, Handlande,
f. 77; 13—33.
Christianson, Alm a Josefina, Sjuksköterska, f. 71; 13—33.
Hulthén, Martin Julius J:son, Agent,
f. 78; 28—31.

Suppleanter
Ahlström, M a r i a Kristina, Fröken, f. 72;
20—31 .
Pettersson, 5 v e n Albert, Spårvagnskonduktör, f. 88; 27—33.
Assistentexpedition
Carl Johansgatan 2. Mottagningstid kl. 9—13.

Assistent (14)
Saandell, Eric Christian (se fjärde distr.)

Karlsson, A rv id Otto Harald, f. 69; 06.
Strömberg, Carl Algot, f. 89; 22.

Siunde distriktet
omfattar Örgryte församling; distriktsstyrelsen sammanträder fjärde helgfria onsdagen
i varje månad kl. 17.

Ledamöter
Karlsson, C a r o 1 a Wilhelmina, Kontorschef (se ovan); led. 30—33, Ordf. 30—33.
Johansson, G u s t a v Adolf, Linoleumarbetare, f. 79; led. 30—33, 1). Ordf. 30—31.
Hartzell, G 11 s t a v Adolf, Arbetsförman,
f. 61; led. 22—31.
Lindgren, l'l i 1 (l a Elisabet, Fru, f. 79;
22—33
Persson, A n d e r s, Byggmästare, f. 48;

Den yttre fattigvården. Fattigvårdsanstalter
Suppleanter
Henden, H u go Alexander, Instrumentmakare, f. 75; 22—33.
Larsson, Johan Vi k to r, Posttjänsteman,

[. 82; 22—31.
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Vice ordförande
Johansson, John A b r a h 31 m, Målare,
Stadsf. (se ovan) 29—.
Övriga ledamöter
Ordförandena i distriktsstyrelserna (se ovan).

Assistentexpedition
Örgrytevägen II . Mottagningstid kl. 9—13.

Nämndens för den yttre fattigvården

Assistent (11)
Slättberg, E ri c Evald, f. 01; (25) 31.

delegation för beviljande av arbetslöshetsunderstöd.

Fattigfogde (8)

Ordförande
Björkman, Nl ls Emil, f. 72; 08.
En extra fattigfogde.

Dessutom tre kontorsskrivare (4), nämligen
en gemensam för 1:sta och 7:de, en gemensam för 2:dra och 3zdje och en gemensam
för 4:de och 5:te distrikten samt en extra
kontorsskrivare.

Nämnden för den yttre fattigvården
Ordförande
Jansson, Johan B1 r g e r, Handlande,
Stadsf. (se ovan) 29—.
.

Jansson, Johan B i r g e r,
Stadsf. (se ovan) _27—.

Handlande,

Vice ordförande
Johansson, John A b r a h a m,
Stadsf. (se ovan) 27—.

Målare,

Ovriga ledamöter
Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r (1,
Målare (se ovan) 28—.
Höglund, Hjalmar H ugo. Föreståndaref.
arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89; 28—

Göteborgs stads fattigvårdsanstalter
Nämnden för den inre fattigvården, som handhar förvaltningen av stadens fattigvårdsanstalter, i reglementet för fattigvården benämnda försörjningshem, biträdes närmast av
en syssloman, vilken är föreståndare för samtliga anstalter och har sin expedition förlagd
till det för alla anstalterna gemensamma sysslomanskontoret å den centrala anstalten, vårdhemmet Gibraltar. Sysslomannen skall sorgfälligt vaka däröver, att anstalternas rätt och

bästa iakttagas, att ordning, snygghet och sedlighet därstädes upprätthållas samt att underlydande fullgöra sina åligganden. Han äger att över de å anstalterna intagna försörjningstagarna utöva den tillsyn, som enligt gällande fattigvårdslag tillkommer fattigvårdsstyrelsen.
Han skall närvara vid nämndens för den inre fattigvården 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
Gibraltar.

Instruktioner. Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för nämnden för den1nre fattigvården
den 22 december 1905, för sysslomannen den 23januari 1906 med ändring den 27 februari

1922 samt för biträdande sysslomannen och förrådsförvaltaren den 27 september 1910
med ändring den 27 februari 1923.
Nämnden för den inre fattigvården

Vice ordförande
Erlandsson, E rl a n d Gabriel, Konsul,

Ordförande
Dahlström, Axel, Expeditionsföreståndare, Stadsf:'s andre v. ordf., f. 80; led.
19—, Ordf. 19—.

f. 79; led. 19—, v. Ordf. 19—.
Övriga ledamöter
Petander, August Jo s ua, M. L., Prakt.
läkare, f. 67; 26—.
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Gustavson, Gustav Valfrid, Sjukvår-

dare, f. 91; 30—_.

Ridderstad, Hildur, Fru, f. 85; 30—.

.

Berner, R u t h Linnéa, Ass1stent å arbetsförmedlingen, Stadsf., f, 95; 30_.

Suppleanter
Bergman, C 1 a e 3 Anton, Stationskarl,
Stadsf., f. 81; 28—.

Syssloman (21)
.

.

_

Ericson, ErlC A I t 11 11 I' Malcolm, f. 83, 28.

Biträdande syssloman o. förrådsförv. (16)
Norin, Carl Folk e, f. 96; 28.
En bokhållare (9).

Sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar
Ingång från Vinkelgatan.

Sysslomanskontorets expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15; '

angående särskilda avdelningar, se nedan.
Sedan den förut omförmälda gamla försörjningsinrättningen vid nuvarande Drottningtorget, vilken tagits i bruk är 1855, visat sig allt mera otidsenlig och otillräcklig, beslöto

stadsfullmäktige den 26 april 1883 att å en tomt, bestående av delariav lägenheterna Gibraltar,
Götaberg och Landala, uppföra en ny anstalt med 1.075 platser. Inflyttningen i den nya
anstalten, som numera benämnes Vårdhemmet Gibraltar, skedde år 1888. Av det nämnda
antalet platser voro 222 beräknade för kropps- och sinnessjuka, resten för arbets- och försörjningshjon. En ständig stegring av patientantalet å sjukavdelningarna har emellertid
framtvingat upprepade utvidgningar av dessa, så att desamma nu omfatta: sinnessjukavdelningen 637 platser och avdelningama för kroppssjuka 585 platser, därav allmänna sjukavdelningen 503 och tuberkulosavdelningen 82 platser, under det att arbets- och försörjningsavdelningen upptager 438 platser. Hela platsantalet utgör för närvarande 1.660. Till
Vårdhemmet hör c.a 4 hektar åkerjord.
Genom beslut den 28januari 1927 har Kungl. Maj:t för tiden från och med den 1januari
1926 tills vidare, dock högst intill utgången av år 1933, godkänt 504 vårdplatser vid sinnessjukavdelningen att användas för av staden ombesörjd sinnessjukvård i enlighet med ett
mellan Kungl. Maj:t och Kronan samt staden träffat avtal angående stadens övertagande
av hela sin sinnessjukvård, varjämte Kungl. Maj:t förklarat, att sinnessjukvården vid ifrågavarande avdelning må anses likvärdig med statens sinnessjukvård. Vidare 'har Kungl. Maj:t
genom beslut den 20 maj 1927 meddelat ett motsvarande godkännade för tiden från och
med den 14 februari 1927 av en vid sinnessjukavdelningen nyinrättad asylavdelning med
50 vårdplatser.
Genom beslut den 28 augusti 1928 har kungl. medicinalstyrelsen godkänt till erhållande
av statsbidrag i enlighet med kungl. kungörelsen den 27 juni 1927 en av fattigvårdsstyrelsen med stadsfullmäktiges medgivande i andra våningen av östra paviljongen å vårdhemmet inrättad, för 118 vårdplatser avsedd avdelning för kroniskt sjuka.
Stat för år 1931: utgifter 2.048.831 kr.; inkomster i form av ersättning för understöd,

se ovan.
Instrukti'oner Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för överläkarna den 26 juli 1920 med
tillägg1 avseende å överläkaren vid sinnessjukavdelningen genom stadsfullmäktiges beslut
den 12 maj 1926, för de biträdande läkarna den 27 augusti 1928, godkänd av kungl. medicinalstyrelsen den 14 september s.å. och för predikanten den 25juni 1928.

Sinnessjukavdelningen

Biträdande läkare

Besökstid varje söckendag kl. 14—16.

Mottagningstid kL 8,30—9.

Överläkare (O)

Hedenberg, S v e n Johannes, M. L., f. 88;

(15.840 kr.)
Mottagningstid kl. 8,30—9.
Nilsson, Ni ls A n t o 11, M. D., f. 80; 26.

25._
Henriques, Agn e s, M. L.. f. 93; 27.

Landalahemmet. Sprängkullshemmet. lvarsbergshemmet
Tuberkulosavdelningen och medicinska
avdelningen.

Besökstid tisdagar, torsdagar och söndagar
4—16.

Överläkare (21)
Mottagningstid kl. 8—9.
Arnell, Per David, M. L., f. 85; 20.

Biträdande läkare
Mottagningstid kl 8—9.
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sköterskor (3),' 79 sjukvårdsbiträden, 10 städerskor och tre baderskor.
Försörjningsavdelningen: tre tillsyningsmän (4), en föreståndarinna och sex
biträden.
Verkstäderna: en arbetsföreståndare (9),
en verkmästare (8), en extra kontorsskrivare
samt ett extra skrivbiträde.
Gemensam personal: en förrådsassistent
(5), ett kontorsbiträde (3), tre skrivbiträden (1),

Årén, Ture, M. I..., f. 81; 20.

en förste uppsyningsman (8), en andre upp-

Bergman, E m a n u el, M. D, f. 87; 24.

syningsman (5), en andre maskinmästare (11),
en maskinist (8), en föreståndare för bageriet
(8), en portvakt (4), en vaktmästare (3), en
husmoder (4), en föreståndarinna för stora
köket (3), en diakon, en organist, en extra
kontorsskrivare, sex extra skrivbiträden. fyra
eldare, två reparatörer, två bageribiträden,

Predikant (11)
Hernlund, Johan A rvi d, f. 99; 28.

Övrig personal
Sinnessjukavdelningen: en föreståndare
(10), en föreståndarinna (5), två biträdande
föreståndarinnor, fem sjuksköterskor (3),33 sjukvårdare, 63 sköterskor, 11 extra sjukvårdare,
11 extra sköterskor samt en manlig och 25
kvinnliga elever.
Tuberkulos- och medicinska avdelningarna. en prosektor, en halsspecialist, en
föreståndarinna (4), en sjukgymnast, 22 sjuk-

.

sex vaktmästare, en nattvakt,

en förestån-

darmna för betjänmgens kök, 17 köksblträden,
tre handräckningskarlar1 köken, en tvättförestånderska, åtta tvätterskor, en baderska,
ett badbiträde, två biträden i linneförrådet, en
tillskärerska, en linnelagerska, en skräddare,
en frisör, en telefonist samt en städerska.

Landalahemmet

Karl Gustafsgatan 30. Besökstid varje dag kl. 14—16.
Sedan åt den å Vårdhemmet Gibraltar utövade sinnessjukvården år 1905 upplåtits 70 av
därvarande försörjningsavdelnings platser, återvanns en del av dessa genom förvärvande
åt fattigvården av f. d. Brantdala skolhus vid Karl Gustavsgatan, varest år 1908 öppnades
ett ålderdomshem med 56 platser. Hemmet, som fortfarande rymmer det nämnda antalet
platser, är avsett för åldriga kvinnor.

Stat för år 1931: Utgifter 29.180 kr.
Föreståndarinna

.

En läkare och två biträden.

Johansson, Eva Kristina, f. 71; 08.

Sprängkullshemmet
Sprängkullsgatan 8. Besökstid varje dag kl. 14—16.
Hemmets byggnad, som år 1910 uppläts åt fattigvården, inrymde dessförinnan ett kon-

valescenthem och har uppförts år 1876. Hemmet är avsett för åldriga kvinnor ochrymmer
125 platser.

Stat för år 1931: Utgifter 64.019 kr.
En läkare, en predikant och sex biträden.

Föreståndarinna (3)
Johnson, Elisabeth, f. 66;11.

lvarsbergshemmet
Färjestaden, Lundby. Besökstid varje dag kl. 14—16.
Vid Lundby kommuns införlivning med staden är 1906 övertogs dess fattigvårdsinrättning
av stadens fattigvård och blev sedan efter en grundlig restaurering under namn av Ivars-
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bergshemmet använt såsom hem för åldriga män. År 1908 fick hemmet, som förut rymde
ett 60-tal platser, ett tillskott genom anslutning av den intilliggande f. epidemistugan. Hemmet
rymmer för närvarande 109 platser. Till hemmet hör c:a 5 hektar åkerjord, varjämte c:a 20
hektar hemmet närliggande jord arrenderas av fattigvården.
Stat för år 1931: Utgifter 68.397 kr.
Inspektor (8)

En läkare, en organist, en nattvakt och

Dahlqvist, K arl Sigfrid, 1. 89; 23.

fem biträden-

Föreståndarinna (3)
Nilsson, A n n i e Maria Anette, f. 90; 26.

Örgrytehemmet
Krokslätt, Örgryte. Besökstid'vaije dag kl. 14—16.
Då Örgryte kommun med början av år 1922 införlivades med staden, uppläts åt stadens

fattigvård kommunens förutvarande försörjningshem jämte vidliggande epidemisjukhus.
Denna anstalt, benämnd Orgrytehemmet, äv avsedd för åldriga män och äkta makar och

har 152 platser, därav 132 platser för ensamma män och 10 rum för äkta makar. Till hemmet
hör c:a 6 hektar öppen jord.

Stat för år 1931: Utgifter 112.228 kr.

Inspektor och trädgårdsmästare. (8)
-

_

hån Åäkare, änlpredillganf, kan organistden
o ers a, en av e ningss öters a, åtta iträ en,

Karlsson, OS kar Fredrik, f' 81” 22'

en vaktmästare o. portvakt samt tre träd-

Husmoder och sjuksköterska (4)

gårdselever.

Bondeson, P a u l i n e, f. 77; 22.

Fi ällbohemmet _
i Partille socken av Göteborgs och Bohus län.
År efter år hava ökade utrymmen måst beredas åt de å Vårdhemmet Gibraltar befintliga
avdelningarna för kropps- och sinnessjuka. Då detta skett genom inkräktning å därvarande
försörjningsavdelnings lokaler, har nytt utrymme för denna måst anskaffas, därvid även tagits
sikte på att skapa möjligheter till eventuella större utvidgningar eller till en omläggning av
anstaltsvården. För sådant ändamål har fattigvårdsstyrelsen med stadsfullmäktiges med-

givande av drätselkammaren arrenderat den staden tillhöriga egendomen Fjällbo i Partille
socken, där en del byggnader av fattigvården tillträtts den 1 oktober 1922 och egendomen i

dess helhet den 1 januari 1923. Till en början har dit förlagts 36 försörjningstagare i den
till logement apterade statbyggnaden.

Samtidigt har ladugården inretts till stall för fattig-

vårdens .svinbesättning, vilken på grund av Chalmersska institutets förflyttning till vårdhemmet Gibraltars närhet icke tillåtits kvarbliva i där förutvarande svinstallar. Fjällbohemmet är ett försörjningshem för män och dess platsutrymme är numera genom skedda

tillbyggnader ökat till 104 platser. Fattigvårdens vedgård, som förut varit inrymd å vårdhemmet Gibraltar, är numera förlagd till Fjällbohemmet. Till egendomen hör c:a 90 hektar i

öppen jord, som brukas av fattigvården. Tillsammans härmed brukas 32 hektar annan arrenderad jord.

Stat för år 1931: Utgifter 99.975 kr., därav för jordbruket 53.520 kr., inkomster från
jordbruket 80.000 kr.
]ordbruksinspektor (11)
Svensson, Ja n n e Adrian, [_ 82; |3_

Föreståndarinna
Svensson, Elin Sofia, f. 86; 23.

En chaufför, tre kuskar, en fördräng, tre
' drängar, två nattvakter samt två biträden.

Mölndalshemmet. Hemmen för änkor. Hemmet för änkemän
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Mölndalshemmet
Mölndal.
För vinnande av ersättning för en del av det utrymme, som från försörjningsavdelningen
å Vårdhemmet Gibraltar måst upplåtas åt sinnessjukavdelningen därstädes, har fattigvårds-

styrelsen efter medgivande av stadsfullmäktige av Göteborgs och Bohus läns landsting förhyrt på fem år från och med den 1 oktober 1926 den förutvarande sjukstugan i Mölndal,

vilken efter renovering tagits i bruk såsom försörjningshem för män vid nämnda års slut
och som rymmer 61 platser.
Stat för år 1931: Utgifter 38.146 kr.
_
Vaktmästare
Persson, J 0 h 11 Leonard, f. 93; 26.

_

'En läkare, en predikant, en organist och tre
biträden

Hemmen för änkor

A'nkehemmet vid Rygatan, Rygatan 16. A'nkehemmet vid Bagaregården, Uddevallagatan 16.
Hemmen för änkor hava tillkommit såsom led i fattigvårdsstyrelsens strävan att bereda
olika kategorier av oförskyllt nödställda en understödsform, som är på samma gång human
och effektiv. De i hemmen befintliga lägenheterna upplåtas åt änkor med flera minderåriga
barn. Familjen erhåller en god och billig bostad, och modern har möjlighet—att på dagen,
då barnen äro i hemmets barnkrubba, själv skaffa sig inkomst genom arbete. I krubban få

barnen kost, vård och tillsyn mot billig ersättning. När mödrarna äro hemma, hava de själva
hand om sina barn.' Det första hemmet tillkom år 1908 i ett av staden då inköpt landshövdingehus vid Rygatan. Det andra öppnades år 1916 i en för ändamålet nyuppförd byggnad vid
Uddevallagatan. Hemmen stå under ledning av fattigvårdsdirektören, varjämte fattigvårdsstyrelsen bland sina kvinnliga ledamöter utser en inspektris, som har tillsyn över hemmen.
A'nkehemmet vid Rygatan inrymmer jämte personalbostäder och barnkrubba 13 för änkor
avsedda lägenheter med rum och kök samt Ainkehemmet vid Bagaregarden 14för änkor avsedda
lägenheter med rum och kök eller kokvrå förutom personalbostäder och barnkrubba.
Inspektris för änkehemmen
Änkehemmet vid Bagaregården
Burman-Andersson, B e r t 1, a, Fru, _
Stat för år 1931: Utgifter 14.955 kr.

f. 70;”20.

.
Ankehemmet Vid Rygatan
Stat för år 1931 : Utgifter 24.710 kr.
Föreståndarinna (3)

Föreståndarinna (3)
von Sydow, Maria E 1 i s a h e t h, f. 78; 16.
En kokerska och två biträden.

Östberg, A da Charlotta, f. 89; 27.
En kokerska och två biträden.

Hemmet för änkemän
]ungmansgatan 37.
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 1912 genom donation av fru Caroline Wijk. Det förvaltas av en av fattigvårdsstyrelsen för varje år vald nämnd, bestående av tre ledamöter med två suppleanter, och har,
förutom personalbostäder och barnkrubba, 23 lägenheter, avsedda för uthyrning till änkemän med minderåriga barn. Utgifterna för hemmet utöver inkomsterna täckas av donationsmedlen.

Bruttoulgifter för hemmet under år 1930: 11.450 kr., inkomster 10.215 kr., därav hyror
9.245 kr.

z
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Arbetshem

Nämnden för änkemanshemmet

Suppleanter

Ordförande

Odlöler, Anna, Folkskollärarinna, f. 83;

Ptd,A

t

,M.L.,Pk.

ejäigrå? öyllgjäj Jzäiflärdp 30__ ra t
- '

.

..

Johansson, John A b 1 a h a 111, Målare,
Stadsf., f.;82 30—.

Ovnga ledamoter

, F"

Nyman, Georg Adrian, J. 0. F. K.,

Fattigvårdsdirektör, f. 84; 28—.

Persson, Ellen Mana» f— 85: 20-

Burman-Andersson, Bertha, Fru, f. 70;

30—.

t” d .

ores an .armna
En kokerska, en barnsköterska och två

biträden.

Arbetshem
Genom föreskrift i 5 33 i 1918 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 emottagas eller behållas å ålderdomshem, försörjningshem eller vårdhem, dels ock försörjningspliktiga, vilka jämlikt & 71 i fattigvårdslagen förelagts arbete. Män och kvinnor må ej intagas

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 1919 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 Västergårdens arbetshem för män i Erikstads socken i Dalsland, varigenom
direktionen ställde till stadens förfogande 20 platser å arbetshemmet mot en grundavgift
av 547 kr. 50 öre pr år och plats och en dagavgift därutöver av en krona 25 öre pr dag
och belagd plats. Avtalet gäller till en början från och med den 1 januari 1926 till och med
den 31 december 1935, _med rätt likväl för staden att, därest staden under denna tid nödgas '
upprätta eget arbetshem för män, frånträda avtalet vid utgången av det kalenderår, varunder

sagda arbetshem träder i verksamhet. För tiden efter den 31 december 1935 gäller avtalet
tillsvidare, dock med rätt för vardera kontrahenten'att frånträda avtalet vid nytt kalenderårs
inträde, såvida uppsägning skett tre år förut. Härefter har staden genom beslut av Kungl.

Maj:t den 31 december 1925 befriats tills vidare intill den 1 januari 1936 från skyldigheten
att upprätta arbetshem för män. De 20 upplåtna platserna hava fördelats mellan barnavårdsnämnden och fattigvårdsstyrelsen så, att barnavårdsnämnden särskilt disponerar 12
och fattigvårdsstyrelsen 8 platser.
Ett avtal, motsvarande det nämnda, har år 1926 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 grundavgift av 365 kr. pr år och plats och en dagavgift därutöver av en krona 50 öre pr dag och
belagd plats. Avtalet gäller till en början från och med den 1 juli 1926 till och med den 30
juni 1936, med rätt likväl för staden att, därest staden under denna tid nödgas upprätta eget
arbetshem för kvinnor, frånträda avtalet vid utgången av det avtalsår, varunder sagda arbetshem träder i verksamhet. För tiden efter den 30 juni 1936 gäller avtalet tills vidare, dock
med rätt för vardera kontrahenten att frånträda avtalet vid nytt avtalsårs inträde, såvida
uppsägning skett tre år förut. Härefter har staden av Kungl. Maj:t genom beslut den 3

februari 1928 befriats tills vidare intill den 1 juli 1936 från skyldigheten att upprätta arbetshem

Göteborgs barnavårdsnämnd
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för kvinnor. De åtta upplåtna platserna å arbetshemmet, vilket börjat sin verksamhet först
under år 1928, hava fördelats med tre närmast för barnavårdsnämndens räkning och de
återstående fem närmast för fattigvårdsstyrelsens 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.

Arbetshemmet för kvinnor i Herrljunga
Revisor

Suppleant

Karlson, C a r o 1 a Wilhelmina, Kontorschef, f. 70; 29—.

Svensson, Selma Nickolina Theresia (T h eres), Fru, Stadsf., f. 78; 31—.

Göteborgs barnavårdsnämnd
Östra Hamngatan 28. Expeditionstider, se nedan.
Den 1 januari 1926 trädde lagen av 6 juni 1924 om samhällets barnavård i kraft, och från
och med förstnämnda dag inträdde en genomgripande förändring i barnavårdsverksamheten.
Barnavårdsnämnden, som tidigare varit en avdelning inom folkskolestyrelsen, och haft att
handlägga ärenden rörande vanartade och i sedligt avseende försummade barn samt fr. o. m.
1918 ärenden angående barnavårdsmannaskap, 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 de Uppgifter,
som dittills påvilat fattigvårdsstyrelsen och utförts av dess barnavårdsavdelning och hälso-

vårdsnämnden vad beträffar inspektion av fosterbarn.
Enligt bestämmelserna i ovannämnda lag om samhällets barnavård har barnavårdsnämnden
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 liv eller hälsa utsatta barn samt barn, som äro vanartade
eller i fara att bliva vanartade (skyddsuppfostran), att omhändertaga nödställda, sjuka och
värnlösa barn (samhällsvård), att öva kontroll över fosterbarnsvården samt att vidtaga vissa
åtgärder, varom är stadgat i lagarna om äktenskaplig börd; om barn i äktenskap, om adoption,
om barn utom äktenskap, om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket samt
om förmynderskap ävensom i 14 kap. 5 45 strafflagen och i lagen innefattande bestämmelser

om förfarandet i brottmål rörande vissa minderåriga.
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 och öva uppsikt

över arbetet inom desamma.
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 folkskolor eller fortsättningsskolor anställd lärare eller lärarinna eller för kommunen anställd
särskild folkskoleinSpektör, en läkare och fem för nit och intresse för barn- och ungdomsvård kända män och kvinnor. Minst en ledamot skall vara kvinna. För de obligatoriska
ledamöterna utses suppleanter i motsvarande ställning. Stadsfullmäktige utse därjämte ord-
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förande och vice ordförande bland de valda ledamöterna för den tid valet avser samt tre

revisorer och suppleanter för dem.
Barnavårdsnämnden sammanträder andra och fjärde helgfria fredagen i varje månad
kl. 18 å barnavårdsbyrån. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1928—31 och

1930—33.
Den nära beröring fattigvårdsstyrelsens och barnavårdsnämndens verksamhetsområden
hava med varandra har i barnavårdslagen förutsatt behovet av en särskild nämnd bestående
av tre ledamöter, som har att i tvistig'a fall avgöra, vilkendera myndigheten skall taga befattning med dylika ärenden.
Barnavårdsnämndens verkställande organ är barnavårdsbyrån. Under barnavårdsnämnden
sortera fyra barnhem, nämligen ett 'för späda barn med eller utan mödrar, två för äldre

barn och ett skolhem, delvis internatskola, den sistnämnda för gossar, huvudsakligen omhändertagna för skyddsuppfostran.
Staden är indelad i kretsar utgörande en eller två församlingar. För varje krets finnes ett

kretsombud, med uppdrag att verkställa utredningar i skyddsuppfostringsärenden och övervaka, alltefter som barnavårdsnämnden för vart fall beslutar, barns vård och fostran.
Stat för år 1931: Utgifter 1.176.949 kr., inkomster 203.000 kr., anslag 973.949 kr.
Författning. Lag om samhällets barnavård den 6 juni 1924.
Fredman, Anders Gustaf, PoliskonstaOrdförande
pel, Stadsf., 90; 30—33.
Ahlberg, Karl August, Kyrkoherde,
Bengtsson, Nils Emanuel, ]. K., lVlagif. 75; led. 26—33, Ordf. 26—.
stratsnotarie, f. 92; 28——31

Vice ordförande

Revisorer

Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88; led.
26—33, v. Ordf. 26—, Suppl. f. kassaf. 28—.

Hellers, C u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88; 29—.
Leandersson, john I w a r, Kamrersassistent,

Ovriga ledamöter
Burman-Andersson, B e r t h a, Fru,
f. 70; 26—3.
Thorslund, Karl Johan (] 0 h n), Folkskol—
lärare, Stadsf., f. 93; 26—33
Wallgren, Arvid Johan, lVl. D., Överläkare, f. 89; 26—33.
Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, Stadsf., f. 90; 26—33.
Joggingsfn, Sigrid Armida, Fru, f. 82;
Nilsson, Hilma (Wilma) Josefina, Fru,
f 90; 30—31.
Boysen, E s ki 1 S:'som Disponent, Stadsf.,
f. 93; led. 31—33, Kassaf. 31—.

Stadsf., f. 90; 31—.
Dafihllöf, Carl Ernst, Förste kontorist,

Suppleanter
Jansson, F r e d r i k Vilhelm Sigfrid, Folkskollärare, f. 90; 31—
Magnusson,ElsaKornelia, Fru, f. 84;31—.
Neander, G u s t af Emil, Ämneslärare,

f. 77; 31—.
Sekreterare (arvode)
Nålåerg, Karl E ri k, Skolföreståndare, f. 70;

Barnavårdsnämndens arbetsfördelning
Suppleanter
Berner, R u t h Linnéa Fredrika, Assistent
å arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 95; 27
—-33.
Kärrby, T h 0 ri 1 d Emanuel, Komminister, f. 87; 30—33. Christenson, Alf rida, Folkskollärarinna,
f. 84; 26—33.
Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.
läkare, f. 94; 27—33.
Svensson, V i k t o r Harald, Sågverksarbetare, f. 88; 26—33.

Utskott nr 1
sammanträder första och tredje helgfria fredagen1 varje månad

.

Ledamöter

August,
Kyrkoherde,
f. 75; Ordf. 26—.
Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, Stadsf., f. 90; led.26—, v. Ordf.
Ahlberg,

K & r-l

Burman-Andersson, — Bertha,
f. 70; 26—.

Fru,

Barnavårdsbyrån
Thorslund, Karl Johan2(J 0 h n), Folkskollärare, Stadsf., f. 93;2
Nilsson, Hilma (Wilma) Josefina, Fru,
f. 90; 30—
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Jolziöansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82;
Boysen, Es k il S:sou, Disponent, Stadsf.,

Suppleanter

Suppleanter

Kärrby, T h 0 r i 1 d Emanuel, Komminister,
Svensson, V i k to r Harald, Sågverksar-

f. 87; 30—.

betare, f. 88; 26—.

Christenson, A 1 f r i (1 a, Folkskollärarinna, f. 84; 26—'—.
Bengtsson, Nils Emanuel, J. K. Magistratsnotarie, f. 92; 28—.
Fredman, A n d e r 5 Gustaf, Poliskonstapel, Stadsf., f. 90; 30—.
Sekreterare

Nyberg, Karl E rik, Skolföreståndare (se
ovan).

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.
läkare, f. 94; 27—
Berner, R u t h Linnéa Fredrika, Assistent

å arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 95; 27—.
Sekreterare
Nyberg, Karl Erik, Skolföreståndare (se
ovan).

Tremannanämnden
Utskott nr 2
sammanträder andra helgfria onsdagen i
varje månad kl.

Burman-Andersson, B e r t h a, Fru, f. 70;
(självskriven såsom ledamot av både barnavårdsnämnden och fattigvårdsstyrelsen),

26—.
Ledamöter
Nilsson,Eric, Inspektör, f. 88; ODrdf. 26—.

Nilsson, E r i c, Inspektör, f. 88; (utsedd av
barnavårdsnämnden) 26—.

Wallgren, A r v1d ohan,M

Andersson, M a r t i n Arthur, Redaktör,

läkare, f. 89; v. Ordf. 26—.

,Över-

f. 86; (utsedd av fattigvårdsstyrelsen) 30—.

Barnavårdsbyrån
Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15, juni-augusti kl. 9—15.
Byrån är nämndens organ för verkställighet av fattade beslut och expedition av löpande
ärenden. Dess chef benämnes föreståndare och har till uppgift att handhava ledningen av

nämndens expedition och ärenden i övrigt. Arbetet å byrån är uppdelat på olika avdelningar,
nämligen:
Avdelningen för kassa och bokföring, vilken avdelning även tillkommer att övervaka att belopp, som försörjningspliktiga förbundit sig betala i ersättning för lämnad vård, inflyta och att
andra kommuner debiterad kostnad bliver ersatt liksom ock att emottaga och till vederbörande
utbetala avtalat underhållsbidrag för barn utom äktenskap.
Avdelningen för tillsyn över barn utom äktenskap, vilken avdelning tillkommer det närmare
handhavandet av de uppgifter, som innefattas i lagen om barn utom äktenskap den 14 juni
1917 och kungl. kungörelsen angående föreskrifter om barnavårdsmans verksamhet och tillsynen dårå den 23 november 1917. För vissa av barnavårdsmännen är ordnad särskild mottagningslokal i anslutning till byråns övriga lokaler med ingång från Köpmansgatan 28.

Avdelningen för omhändertagande av barn, vilken avdelning har att emottaga anmälningar
om barn, som behöva omhändertagas för samhällsvård eller skyddsuppfostran. Avdelningen
verkställer utredning i förekommande fall av samhällsvård, medan ärende, som synes påkalla skyddsuppfostrande åtgärder, i regel överlämnas till kretsombuden för undersökning.

Vidtagande av åtgärder, varom nämnden beträffande sistnämnda kategori barn särskilt
beslutar, påvilar sekreteraren.
Avdelningen för utkrävande av ersättningar från kommuner och enskilda och utredning av

krav på ersättning, som inkomma från andra kommuner.
Därjämte sorterar under barnavårdsbyrån allmänna expeditionen, som handhar bokföringen
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av de omhändertagna barnen med uppgifter i vart särskilt fall om förhållandena och den!
_ vård och vårdkostnad, som lämnas. Expeditionen handhar i övrigt ärenden, som icke äro av
natur att hänföras till någon annan byråns avdelning.
Stat för år 1931: Barnavårdsbyråns utgifter cirka 197.390 kr.

Föreståndare (20)

Biträdande assistenter (4)

Mottagningstid kl. 11—13.
Carlsson, Ern st Alexius, f. 82; (21) 26.

Gillberg, Nanna-B r i t a Margit, f. 03; 28.
Bohlin, Karin Ester Maria, f. 01; 29
Olsson, A n n a Matilda, f. 02; 31.

Avdelning för kassa och bokföring
Kontorschef (14)
Hermansson, S te n Hugo, f. 91; 28.

Kassörska (3)
Ljungqvås8t, Eleonora (Ella) Magdalena,

,

. Kassakontrollant

Carlsson, Tage Göran, f. 07; 28.
Dessutom ett manligt biträde.
Avdelningen för tillsyn över barn utom
äktenskap

Kretsombud

Holmberg, Ern st Herman, Folkskollärare,
f. 80; 26, Domkyrka o. Kristine församl.
Christenson, A 1 f ri (1 a, Folkskollärarinna,
f. 84; 26, Vasa o. Johannebergs församl.
Thiberg, C a rl Otto, Folkskollärare, f. 77;

26, Gamlestads församl.
Olegård, Johan Al b a n, Folkskollärare,
f. 86; 26, Haga o. Annedals församl.
Ågård, F r a n 3 Ludvig, Folkskollärare,
f. 88; 26, Oscar Fredriks o. Masthuggs
försam .

Föreståndarinna
Lundholm, A m el i e Cornelia, f. 68; (13) 26 .

Assistenter (4)
Bonge, Nan cy Linnéa, f. 96; 27.
Henriksson, Edit Elisabet Vilhelmina,
f. 82; 26 (ej å stat).

Barnavårdsman (8)
Häggmark, M ä r t e n, f. 95; 21 .

Extra barnavårdsmän

Dahlberg, Anders 0 s k a r, Folkskollärare,
f. 92; 26, Carl Johans församl.
Hallin,J 0 h n Richard, Folkskollärare, f. 87;
26, Lundby församl.
Tyrén, A 1 f r e d, Folkskollärare, f. 81; 26,
Örgryte församl.

Avdelningen för utkrävande av ersättningar från kommuner och enskilda och
utredning av krav på ersättning, som

inkomma från andra kommuner
Wickloff, H ul d a Elfrida, f. 84; 22.
Jansson, Mia Charlotta, f. 77; 22.
Österberg, Anna F rida, f. 85; 22.
Friberg, Ellen Cottfrida, f. 76; 20.
Danielsson, A 1 i c e Linnéa Eleonora, f. 88;
22.
Wilk, l r i s Hulda Sofia, J. K., f. 97; 30.
Dessutom 27 barnavårdsmän med arvode
pr förordnande samt ett skrivbiträde (l).

Avdelningen för omhändertagande av
barn

Assistent (10)
Lidner, Berndt Rudolf, f. 96; 27.

Förste kontorsskrivare
Pehrsson, Gustav H & r r y, f. 02;

(25) 31.

Sandberg, Ni ls Fredrik, f. 06; (24) 31.

Kontorist
Lindholm, Jo sef Otto, f. 81; 26.
Dessutom ett manligt extra biträde.
Allmänna expeditionen

Förste kontorsskrivare
Andersson, Nils Erik, f. 95; (25) 31.
Dessutom två skrivbiträden (l).

Utackorderingen, fosterbams-r och spädbarnskontrollen
Beträffande barn, som skola utackorderas, vidtager avdelningen åtgärder för förberedande
av utackorderingar, vilka å ena sidan, då föräldrar finnas, utmynna i ett rådgörande beträffande
omhändertagna barns fortsatta vård och å andra sidan bestå i undersökning av föreslagna
fosterhem och utväljande eller anskaffande av lämpligt hem. Dessa förberedande arbeten
påvila förste inspektören. För inspektion av utackorderade barn finnas två inspektörer, som
hava till uppgift att minst två gånger om året besöka barn, som utackorderats utanför Göteborg.

Barnhemmen

'
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Inspektioner av fosterbarn, d. v. s. barn som inom Göteborgs stad mot ersättning vårdas
hos annan än föräldrar eller förmyndare, förrättas beträffande barn under ett års ålder av
barnavårdsnämndens barnavårdscentral och stadens mjölkdroppar samt för barn över ett

år av nämndens särskilda inspektörer. Besöken1 fosterhemmen ske så ofta inspektören finner
det med hänsyn till barnets bästa vara behövligt.
'
Stat för år 1931: Utgifter för inspektion och utackordering 509.395 kr.

Förste inspektör (11)

Reseinspektörer (6)

Ullman, H a r al d Leonard f' 92 22'

Fosterbarnsinspektriser (4)

Ekelin, E s t e r Axelina, f. 97; 28.

Dahlberg,'Ture, f- 63; (03) 26 (ei å Stat)-

Hultén,
11 11,] da
l' 85;
10 f. 91; 26.
Winther,E H1
Amalia,
Holm, Beda, f. 80; '26.

Spädbarnskonsulent (4)
Ahlström, Gerda Maria, f. 01; 28.

Barnhemmen
Gullbergsbrohemmet, som är ett hem för späda barn, öppnades år 1910 och sorterade under

fattigvårdsstyrelsen t. o. m. är 1925. Å hemmet finnas 23 platser för späda barn med mödrar
och 52 platser för fosterbarn.
Stat för år 1931: Utgifter 82.662 kr.

Majornas barnhem, som tidigare var ålderdomshem, utgör ett hem för barn från ett till 16
års ålder. Hemmet iordninggjordes för sitt nuvarande ändamålar 1906. Det tillhörde då fattigvårdsstyrelsen, som fr. o. m. är 1926 överlämnade det till barnavårdsnämnden. Sedan ett
annex till barnhemmet, förutvarande Majornas sjukhus, vilket år 1925 av hälsovårdsnämnden

överlämnats till fattigvårdsstyrelsen, iordningställts, finnas å barnhemmet 130 platser.
Stat för år 1931: Utgifter 91.848 kr.

Adolfsbergs barnhem tillkom 1918, närmast till följd av spanska sjukans härjningar, som
' gjorde, att kraftiga åtgärder måste Vidtagas för beredande av vård för barn. Fattigvårdsstyrelsen,

som då handhade verksamheten, kunde under tiden till inpå år 1920 provisoriskt ordna för
det stora antal skyddslingar, som måst omhändertagas. Emellertid visade det sig, att ett större
antal platser än förut var behövligt, vadan staden är 1920 inköpte den fastighet, vari barnhemmet nu är inrymt. l barnhemmet, där 30 platser finnas, vårdas barn1 åldern 1—7 år.
' Stat för år 1931: Utgifter 30.184 kr.
Gullbergsbrohemmet Läkare
Johannsen, Nicolaus Josef, M. L,
Föreståndarinna (4)
Distriktsläkare,f. 91; 24.
Lindqvist, An na Tora Maria, f. 76; 12.

Läkare

Sjuksköterska (2)
Edelman, Judith Kornelia, f. 89; 19.

Wengberg, Hilma Charlotta Augusta,

M. L., f. 78; 19.
'

Sjuksköterska (2)

Larsson, ln ez Dagmar, f. 95; 27.

Tillsyningsman (4)
Johansson, Viktor-Albin, f. 81; 08.
Dessutom en köksföreståndarinna, nio
barnsköterskor och tio biträden.

Tillsyningsman (4)
Adolfsbergs barnhem
Johansson, Karl Algot, f. 86; 13.

Föreståndarinna (3)
Dessutom en_ köksföreståndarinna, sju
barnsköterskor, Sju biträden och nio' elever.

Nilsson, Ingeborg Margareta (G r e t a),

Läkare
Majornas barnhem

Föreståndarinna (4)
Liberg, An n a Ulrika, f. 85; 09.
12

Lind, Gun nar Olof, M. L.,"f. 85; 21.
Dessutom en kokerska, fem barnsköterskor

och två biträden.
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Skolhemmet.

Nykterhetsnämnden

Skolhemmet

4.de Långgatan 7.
1 april 1869 öppnades här1 staden en skola, som benämndes avsöndringsskolan och som
förblivit den enda1 sitt slag'1 landet. Den avsåg att emottaga barn, som ej ville arta sig väl
i folkskolorna. År 1893.inrättades ett internatsrum för emottagande av de oroligaste eleverna.

Plats kunde å detta beredas för tre å fyra barn och internatstiden uppgick till högst två veckor
i följd. Denna karaktär behöll skolan till år 1903.
Lagen av den 13 juni 1902 angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn nödvändiggjorde, att den myndighet —— barnavårdsnämnden —— som hade
att utöva tillämpningen av nämnda lag, förfogade över möjlighet att beredabarn, som skulle

omhändertagas, vård å" barnhem till dess vård under annan form kunde ordnas. Till följd
härav inrättades vid skolan en barnhemsavdelning, benämnd Göteborgs folkskolors b'arnhem. I skolan och barnhemmet emottagas barn, som genom folkskoleinspektörens förordnande eller barnavårdsnämndens beslut där skulle placeras.
Efter ikraftträdande av lagen av den 6juni 1924 om samhällets barnavård den 1 januari
1926, övergick fastigheten från folkskolestyrelsens till barnavårdsnämndens förvaltning
med rätt för den förstnämnda att därstädes hyresfritt disponera erforderliga skollokaler,

men med skyldighet att därstädes fortfarande leda och omhänderhava undervisningen.
Från sistnämnda tidpunkt ändrades skolans och hemmets namn till Bamavårdsnämndens
skolhem. Någon förändring i den folkskoleinspektören tidigare tillkommande befogenheten
att förordna om barns placerande i detta skolhem, har givetvis icke skett genom förvaltningens
överflyttan'de. Skolhemmet inrymmer 10 platser,
Under år 1929 företogs en. ombyggnad vid Skolhemmet i avsikt att giva nämnden möjlighet bereda bostäder åt ett antal ynglingar, som äro i saknad av föräldrahem eller vars
föräldrahem ärav den beskaffenhet, att 'de lämpligen icke k nna vistas därstädes. Företrädesvis har detta avseende på ynglingar, som tidigare omhändertagits av nämnden, och
vilka å skolhemmets lärlingsavdelning erhålla bostad och kost medan de utbilda sig i något
yrke eller innehava någon anställning.
För den förmån, som härigenom beredes dem, få de erlägga en viss avgift, avvägd efter
deras inkomster och tills vidare fixerad till högst kronor 1: 25 pr dag.
Denna avdelning, som öppnades den 4 november 1929, inrymmer 10 platser.

Stat för år 1931: Utgifter 32.270 kr.
Skolföreståndare
Mottagningstid varje skoldag utom

N ber K llcl.EI3
r 35110 f1703'026
y
g, ar
I
HHSmOClef (2)
Johansson, Sig n e, f. 82; 13.

»
lördag

Vaktmästare (3)

Fredriksson, H l alm a r, f_ 96; 20_

Dessutom en slöjdlärare med kontant av—
löning som sådan i folkskolestyrelsens stat
och fri bostad å Skolhemmet i egenskap av
.bitr. vaktmästare samt två "biträden;

Göteborgs stads nykterhetsnämnd
Sociala huset. Expeditionstid kl. 10—11.
Enligt stadgande1 lagen den 30juni 1913 ombehandling av alkoholister, vilken lag trätt
i kraft den 1 augusti 1916, skall'1 varje kommun finnas en nykterhetsnämnd. Nykterhetsnämnden skall, om särskild sådan nämnd icke blivit tillsatt, utgöras av kommunens fattigvårdsstyrelse. Särskild'nykterhetsnämnd må "tillsättas, i fall så prövas lämpligt, och till-

sättandet tillkommer i stad stadsfullmäktigei. Den 9 december 1915 väcktes i stadsfullmäktige av dess ledamot K. Ahlberg motion? om utredning rörande en blivande nykter-

Nykterhetsnämnden
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hetsnämnds i Göteborg verksamhet och organisation. Sedan fattigvårdsstyrelsen och drätselkammaren avgivit yttrande i ärendet och förslag till reglemente, beslöto stadsfullmäktige den
6 april 1916, att för Göteborgs stad skulle tillsättas en särskild nykterhetsnämnd.
Nykterhetsnämnden har i främsta rummet till uppgift att handlägga ärenden, med vilka
nämnden enligt ovannämnda lag 'har att taga befattning. Denna lag stadgar, att person,
som ,är hemfallen åt dryckenskap och i följd därav finnes vara farlig för annans personliga
säkerhet eller eget liv eller utsätter hustru eller barn, som han är skyldig försörja, för nöd

eller uppenbar vanvård eller ligger fattigvården eller sin familj till last, må, sedan konungens
befallningshavande i länet i den ordning lagen föreskriver förordnat därom, intagas å all—
män anstalt för vård av alkoholister (interneras). Förordnande om internering må även
meddelas beträffande person, som är hemfallen åt dryckenskap och under de två senast
förflutnaåren upprepade gånger blivit dömd till ansvar för fylleri. Ansökan om internering
kan i visst fall göras av polismyndighet men göres i regel av nykterhetsnämnden, som har
att dessförinnan-inhämta noggranna upplysningar om den person ansökningen avser, samt

vidtaga erforderliga åtgärder. För vidtagande av dessa åtgärder äger nämnden'att 'till sitt
biträde utse ombud antingen bland sina egna ledamöter eller bland andra för uppgiften
lämpade personer, föreningar eller stiftelser. Sålunda har nämnden träffat överenskommelse
med Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg (se denna institution), som med utgången av år
1919 övertagit Föreningens för alkoholistvård i Göteborg verksamhet, att Skyddsvärnet mot
viss ersättning skulle genom sin byråpersonal på uppdrag av nämnden verkställa förundersökningar och övervakning beträffande personer, som vore hemfallna åt dryckenskap, ävensom
utföra andra uppdrag, i vilket avseende särskilda bestämmelser meddelades. Denna över-.
enskommelse, som fortfarande äger bestånd, skall emellertid upphöra att gälla. Den 11
december 1930 beslöto nämligen stadsfullmäktige på förslag av nykterhetsnämnden, att
för nämnden skulle inrättas en särskild byrå, och det arbete, som Föreningen Skyddsvärnet
utför för nämndens räkning, skall, sedan byrån trätt i verksamhet, vilket beräknas kunna
ske under loppet av 1931, skötas av å byrån anställd personal.

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 1916 att anordna en
alkoholistanstalt å stadens egendom Lerjeholm, vilken anstalt blivit av Kungl. Maj:t erkänd

såsom allmän.

För tillgodoseende av stadens behov av platser för alkoholistvård står i —

första hand nämnda anstalt till förfogande, men därjämte kunna för sådant ändamål även
platser disponeras å liknande anstalter å annan ort.
Genom kungl. förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker hava
nya uppgifter pålagts nykterhetsnämnden. Enligt denna kungl. förordning har nämnden
att övervaka nykterhetstillståndet i staden, i vilketavseende det särskilt åligger nämnden
att genom upplysningar och råd till försäljare söka förebygga missbruk av rusdrycker; att
bereda de ärenden berörande nykterhetstillståndet, vilka av stadsfullmäktige till nämnden
remitteras; samt att till stadsfullmäktige göra framställningar om vidtagande av nykterhets—
främjande åtgärder och avgiva årlig berättelse över nykterhetstillståndet inom staden, varjämte nämnden äger förordna om vissa inskränkningar i rusdryckers utminutering. Ordföranden i nykterhetsnämnden eller annan av nämnden utsedd äger enligt sagda förordning

närvara vid sammanträden med styrelsen för Aktiebolaget Göteborgssystemet och deltaga
i dess överläggningar men ej i besluten.
'.
'
Vidare skall nämnden genom ett ombud deltaga i besiktning av lokaler, vilka skola användas för detaljhandel med spritdrycker, vin, öl eller pilsnerdricka samt alkoholfria drycket.
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'

Nykterhetsnämnden. 'Alkoholistanstalten

För att kunna tillfredsställande fullgöra de åligganden, som genom ovanberörda kungl.
förordning ålagts nämnden, särskilt beträffande övervakande av sådana ställen, där utskänkning av rusdrycker och pilsnerdricka äger rum, samt s. k. nykterhetscaféer, fann nämnden
nödigt att anställa en tjänsteman att biträda nämnden i sådant avseende. Sedan stadsfullmäktige på framställning av nämnden härför beviljat erforderligt anslag, antog nämnden

från den 1 november 1919 en dylik tjänsteman, som fr. o. m. 1922 under benämning
nykterhetsinspektör upptagits å nämndens ordinarie stat.
Nykterhetsnämnden består av sju av stadsfullmäktige för fyra kalenderår valda ledamöter,
bland vilka stadsfullmäktige utse ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Nuvarande ledamöter äro valda 'för perioderna 1929—32 och 1931—34. För granskning av nämndens

räkenskaper och förvaltning välja stadsfullmäktige årligen för kommande är två revisorer jämte
suppleanter. Nämnden utser inom sig för varje år en delegation, bestående av ordföranden
och tre av nämndens övriga ledamöter, för handläggning av ärenden av brådskande natur.
Stat för år 1931: Utgifter 73.360 kr.., inkomster 5.500 kr., anslag 67.860 kr.
Författningar m.m. Lag den 30juni 1913 angående behandling av alkoholister, med

_ ändring den 9 juni 1922. Kungl. förordning den 14juni 1917 angående försäljning av
rusdrycker med däri sedermera vidtagna ändringar. Kungl. förordning den 11 juli 1919
angående försäljning av ilsnerdricka, med senare vidtagna ändringar. Kungl. förordning
den 8 maj 1925 angåencfe försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker.
Reglemente för Göteborgs stads nykterhetsnämnd, antaget av stadsfullmäktige den 6 april
1916. Bestämmelser och anvisningar beträffande samarbetet mellan Göteborgs stads nykterhetsnämnd och Föreningen Skyddsvärnet1 Göteborg, antagna av nykterhetsnämnden den
1 januari 1920 med senare ändringar. Instruktion för nykterhetsinspektören1 Göteborg,
antagen av nykterhetsnämnden den 19 januari 1922.

Ordförande

Novén, Wilhelm, Skräddaremästare (se

Nyman, G e o r g Adrian, J. 0. F. K..
Fattigvårdsdirektör, f. 84; led. 29—32,
Ordf. 29.

ovan).
Haglund, Johan Arvid, Galvanisör (se
ovan).
'

Vice ordförande
Rodhe, Gustaf Wilhelm Einar, M. D.,
f. 75; led. 16—32, v. Ordf. 16.

Övriga ledamöter
Novén, Wilhelm, Skräddaremästare,
f. 80; led. 25—32, Kassaf. 26—.
Haglund, Johan A rvid, Galvanisör,
f: 74; 20—34.
Burman-Andersson,
B e r t h a,
Fru,
f. 70; 28—32.
Rosendahl, Karl H e lm e r, Kommunalarbetareförman, f. 88; 25—34.
Carlsson, C a r i R 1 c h a r (1, Spårvagnskonduktör, Stadsf., f. 81; 26—34.

Nämndens delegerade
Nyman, Georg Adrian, J. 0. F. K.,
Fattigvårdsdirektör (se ovan).
Rodhe, Gustaf Wilhelm Einar, M. D.
(se ovan).

'

Revisorer

Svensson, Vi k t o r Harald,
arbetare,f. 88; 30—.

.
Sågverks-

Cardell, Edit Keitarina (K a r i n), Småskollärarinna, f. 95; 3 —.

Suppleanter
Liljegåriårn, K a rl Gustaf, Stationsbiträde,
Holmb'erg, 'Carl (C a j) Jacob, Sjökapten,

* f. 90; 31—.
Sekreterare (arvode)
Mattson, Anders V e n 2 e 1, J , K., Assessor,

91; 28.
Inspektör (l4)
Mottagningstid kl. 10—1 ] .
Nilson, Gustav Albert, f. 80; (19) 22.
En bokförare o. kassör samt ett vaktmästarebiträde.

Göteborgs stads alkoholistanstalt
Lerjeholm i Angereds socken, Älvsborgs län.

Den 7 maj 1914'uppdrogo stadsfullmäktige åt fattigvårdsstyrelsen att till stadsfullmäktige
inkomma med utredning och förslag angående upprättande för Göteborg av en vårdanstalt

*

Alkoholistanstalten. Natthärbärgena
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för alkoholister enligt lagen av den 30 juni 1913 (se under Göteborgs stads nykterhetsnämnd),
I enlighet med fattigvårdsstyrelsens förslag beslöto stadsfullmäktige den 8 juni 1916, att
en alkoholistanstalt skulle anordnas å stadens egendom Lerjeholm i Angereds socken under
förutsättning bl. a., att kungl. socialstyrelsen hos Kungl. Maj:t tillstyrkte anstaltens erkännande såsom allmän enligt 5 2 i ovan omnämnda lag. Reglemente antogs av stadsfullmäktige

den 11 januari 1917 och fastställdes av Kungl. Maj:t den 25 januari 1918. Samtidigt erkände
Kungl. Maj:t alkoholistanstalten såsom allmän enligt omnämnda lagrum.
Alkoholistanstaltens verksamhet ledes av en styrelse, bestående av ordförande och fyra

ledamöter, vilka utses för en tid av fyra år. Ordföranden förordnas av Kungl. Maj:t. De
övriga ledamöterna väljas av stadsfullmäktige. 'Over sin verksamhet avgiver styrelsen års-'
berättelse till kungl. socialstyrelsen och till stadsfullmäktige. För granskning av styrelsens
- förvaltning och räkenskaper välja stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter.
Nuvarande ledamöter äro. valda för perioderna 1928—31 och 1930—33.
Stat för år 1931. Utgifter 48.700 kr., inkomster 48.700 kr., därav beräknat statsbidrag

och ersättning från nykterhetsnämnden för å anstalten vårdade 42.000 kr.
Författningar m.m. Lag den 30juni 1913 om behandling av alkoholister. Kungl. kungörelse
den 17juni 1916 angående ikraftträdande av lagen den 30juni 1913 om behandling av alkoholister. Kungl. kungörelse den 17juni 1916 angående villkor, vilka må föreskrivas1 fråga
om person, som blivit utskriven från allmän alkoholistanstalt. Kungl. kungörelse den 29
augusti 1921 angående statsbidrag till driftskostnaderna vid alkoholistanstalter föraren 1921
och 1922 med däri gjorda ändringar och tillägg. Reglemente för Göteborgs stads alkoholistanstalt vid Lerjeholm, fastställt av Kungl. Maj:t den 25'januari 1918.
Blålén, E 5 ki l Ferdinand, Typograf, f. 94;
Ordförande
(förordnad av Kungl. Maj:t). .
Sekreterare (arvode)
Sjögren, Folke Olof Waldemar, J. K.,
Advokat, f. 85; led. 18—33, Ordf. 18—33. Hård af Segerstad, Jacob Carl G u s t a f,
J. K., Förste länsnotarie. f. 85; 18.
Ovriga ledamöter
(valda av stadsfullmäktige).
Rodhe, Gustaf Wilhelm Einar, M. D.
Fåakt. läkare, f. 75; led. 18——33, v. Ordf.

Räkenskapsförare
Larsson, Ossian F rid o 1 f, Kamrerare h.
fattigvårdsstyrelsen, f. 85; 18

Föreståndare

Cornér, Johan Alfre d, Handlande,
f. 72; led. 18—33, Kassaf. 28—.
Hjlern,3A 11 g u s t, Trädgårdsmästare, f. 63;

Sjgåten, Johan Enok T 11 r e, Diakon, f. 89;

Bergman, Claes Anton,
Stadsf., f. 81; 28—31.

Stationskarl,

Zachrisson, Axel Vilhelm, M. L., Distriktsläkare, f. 84; 20.

Revisorer

Predikant

Rodhe, Alfhild Thora Catharina, Fröken, f. 70; 31—.
Neptun, Jarl Robert G u n n a r, Stationskarl, f. 91; 31—.
Suppleanter
Ljållnggren, A 1 f r e (1 S:son, Direktör, f. 66;

Ericson, Knut Herman, Komminister,
f. 93; 21.
,

Läkare

Trädgårdsmästare
Olsson, Sve n Artur, f. 97; 21.
Dessutom två vårdare, en husmoder och

' köksbetjäning.
Göteborgs stads natthärbärgen
Natthärbärget vid Skanstorget. Ungkarlshotellet Labor, Mellangatan 9.

Den 4 april 1918 beslöto stadsfullmäktige upprätta ett kommunalt natthärbärge uti fastigheten nr 27 i Östra Haga, Natthärbärget vid Skanstorget, för beredande av tillfälligt nattlogi
åt husvilla personer i enlighet med bestämmelser som styrelsen för natthärbärget ägde med-
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dela.

Natthärbärgena. Rättshjälpsanstalten

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 17 juni 1920 bedrives därjämte hotell-

rörelse i de från Aktiebolaget Labor av, staden inköpta fastigheterna nr 34 och 35 i Västra
Haga, Ungkarlshotellet Labor. Natthärbärget rymmer 124 personer och Labor 160 personer.
Logiavgiften utgör f. 11. på natthärbärget 85 öre pr natt, för sju nätter i följd 5 kr.; på
Labor pr dygn 1.25 kr., för sju dygn 7 kr., för 15 dygn 1 1 kr.och för 31 dygn 20 kr. 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. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1930—31 och 1931—32.
Styrelsens verksamhet granskas av två revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas av
stadsfullmäktige.
. Stat för år 1931: Utgifter 90.621 kr., inkomster 76.621 kr., anslag 14.000 kr.
Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads natthärbärge, fastställt av stadsfullmäktige

den 4 april 1918.
Ordförande
Ahlb

,

Revisorer
'

K k 1,

,

f_ år,:gledliglåz,%ugjnstm—yr o erde

Tyrén, Alfred, Folkskollärare, f. 81; 29—.

Larsson, Karl August, Vagnkarl, f. 92;

Vice ordförande
Peterson

Axel Hilding, Snörmakare,

2.191; léd.26——31,Kassaf.29——,v.0rdf.
_ _

Suppleanter
C

S , k _
.
K
al;,ajiåm, &)??? ann) mas 01
(11 ll Ed K

Johansson-Jansson, 0 s c a r Julius, Spår-

Ovriga ledamöter

vägsman,f. 97; 31—

Ljunggren, Alfred S:son, Direktör, f. 66;

Sekreterare (arvode)

led. 18—31, Kassaf. 18—19 och 25—28.
Abrahamsso'n, lohan Oskar Konstantin, Målare, f. 89; 27—31.

—
C'satådi'Zf'd'gide'? fra1k9;Rla8gnar, ] ' K" Andre,

Ekbe'rg, 0 v e Johan, Järnarbetare, Stadsf.,
f. 96; 31—32.

syssloman (14)
Jonzon, Vivat Carl Alfred, f. 84; 20.

Göteborgs stads rättshjälpsanstalt
Köpmansgatan 28. Expeditionstid kl. 10—16, lördagar kl. 10—15 samt dessutom tisdagar
och torsdagar kl. 18—19. Mottagningstider för anstaltens jurister kl. 12—14 samt dessutom
tisdagar och torsdagar kl. 18—19.

Den 5 september 1872 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 1873 att tillsätta en förlikningsnämnd med uppdrag att anställa 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 rättegångar borde avböjas eller förlikning åstadkommas.
Förenämnda institution fungerade i stort sett i oförändrad form under c:a 50 års tid. 1
en av lektor Edgar Sjödahl den 27 januari 1921 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 1919 års riksdag genomförda rättsskyddsreformen.
Den 27 augusti 1925 beslöto stadsfullmmttige att inrätta en offentlig rättshjälpsanstalt
1Göteborg, och sedan Kungl. Maj:tden 16 oktober samma år fastställt reglemente för anstalten,
trädde densamma i verksamhet den 1 januari 1926, vid vilken tidpunkt förlikningsnämndens
verksamhet upphörde.

Rättshjälpsanstalten
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' Rättshjälpsanstalten har till uppgift att inom Göteborg i'rättsliga angelägenheter tillhandagå mindre bemedlade och i sådant avseende bl. a. lämna råd och upplysningar—”

samt hjälp med upprättande.av handlingar, så ock biträda vid tvisters bilö'umnde genom ""
förlikning samt vid .1 ' ' -..- av talan'1 rättegång, anhängiggjord vid domstolinom anstaltens verksamhetsom'råde. Rättshjälpen lämnas kostnadsfritt, dock kan fölände 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 gagnlös, 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 1 sänder. 'Ovriga ledamöter jämte två suppleanter för dem utses av stadsfullmäktige för
en tid av två år. Nuvarande ordföranden är utsedd för perioden 1930—33 och övriga leda-

möter valda för perioden 1930—31 . 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 ett år.
Anstaltens verksamhet utövas under styrelsens överinseende genom en föreståndare med
biträde av erforderlig personal. Föreståndaren, som skall hava avlagt de för utövande av
domareämbetet 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 1931 : Utgifter 51.610 kr., inkomster 25.451 kr. (därav statsbidrag 6.200 kr.),
ansla'g 26.159 kr.
Författningar m.m. Kungl. kungörelse angående understöd av statsmedel till offentliga
rättshjälpsanstalter den 12 september 1919. Reglemente för Göteborgs stads rättshjälpsanstalt, fastställt av Kungl. Maj:t den 16 oktober 1925.

Ordförande

Revisorer

Wijkander, Anders Emil T h e o d 0 r,
., Assuransdirektör, Riksdagsman,
10

Brunbäck, S t e n Torgny, Häradsskrivare,
f. 81; 26— (utsedd av K. B
Swedberg, Nils August Hj al mar, e. o.
Hovrättsnotarie, f.02 ; 30— (vald av stadsf.).

f. 80; 26—33 (utsedd av K. B..)

'O'vriga ledamöter
(valda av stadsfullmäktige.)
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87; 26—31.
Johnsson, John Olof, J. K., Sekr. h.
stadsfullmäktige,f. 86; 26—31'.
Falck, N1 l 3 Christian Georg August, Rådman, f. 74; 27—31.
Olåtlalu'nd, Truls S t e f a n, Redaktör, f. 93;

Suppleanter
Foghammar, Nils Florentin, Länsbokhållare, f. 90; 28— (utsedd av K..B)
riksson, John, Reparatör, f. 97; 30—
(vald av stadsf.).

Sekreterare
Hanse, John Eric Einar (se nedan) 26,
Kassaf. 3
.

Suppleanter
Stern, Harald Samuel, J. 'K., Kronouppbördskasdsör, f. 82; 26—33, Suppl. f.
ordf. (utsedd av K. B..
Mellander, Carl Ei n ar Nathanael, e. o.
Hovrättsnotarie, Stadsf, f. 87; 30—31
(vald av stadsf.).
Durzenberg, Karl E ri k, Posttjänsteman,
f. 85; 31 (vald av stadsf.).

Föreståndare (0)
(13.500 kr.)
Hafmse, Jzoåm Eric Einar, J. K., Advokat,

Biträdande jurist (20)
Vakant, t. f. Schenholm, Karl T 0 r s t e n
Reinhard, J. K., Advokat, f. 91; 26.
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Göteborgs ålderdomshem

Extra biträdande jurist

Kassabokhållare (6)

(Arvode 7.620 kr.)
.
Kihlman, U r b a n Natanael," e. o. Hov-

Ålander, G u s t af Alvar, f. 99; 26.
Dessutom en stenograf o. maskinskriverska,

rättsnotarie,_J..—98; 29;

_ ett kontorslzzträde samt ett kontorsbud.

)

Göteborgs ålderdomshem
Göteborgs ålderdomshem eller, såsom det före 1896 —- innan hemmets nuvarande byggnader
vid Slottsskogen togos i bruk — kallades, Göteborgs Stads Fattighus, 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 Xll:s krig. För inrättningens beståndande begärdes och erhölls konungens stadfästelse genom ett kungl. privilegiibrev av den 8 november 1726, 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 överlåtet markområde utgjorde i början inrättningens egentligainkomster. Visserligen ökades tolagsmedlen genom en
kungl. resolution av den 22 januari 1799, men inrättningen skulle ej ha varit i stånd att fortsätta sin verksamhet i den utsträckning som behövdes, om densamma ej erhållit både många
och stora donationer. Dessa jämte inbesparade medel uppgingo vid senaste räkenskapsårs

slut till sammanlagt 1 739.053 kr. Räntemedlen av dessa äro nu hemmets förnämsta inkomst.
Ursprungligen handhades inrättningens angelägenheter av magistraten och tre av densamma i samråd med borgerskapets äldste utsedda föreståndare. Den 7 maj 1728 utfärdade
magistraten en »Förordning» för inrättningen och denna förordning var gällande till den 27
februari 1818, då magistraten antog ett reglemente, varigenom föreståndarnes antal ökades

till fyra. Detta reglemente ersattes den 18 mars 1844 med ett nytt. Sedan stadsfullmäktigeinstitutionen införts i Göteborg, antogo stadsfullmäktige den 3 maj 1866 ett nytt reglemente,
vari bestämdes, att inrättningens angelägenheter skulle handhavas av en av dem utsedd styrelse, bestående av fyra personer (föreståndare). Nya reglementen hava sedermera av stads-

fullmäktige antagits den 21 januari 1897 och den 21 augusti 1924. Genom stadsfullmäktiges
beslut den 13 november 1924 ökades styrelseledamöternas antal till fem, därav minst en
kvinna, av vilka kassaförvaltaren utses för ett år och de övriga ledamöterna för fyra år.
Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1928—31 , 1929—32, 1930—33 och 1931—34.
För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer jämte suppleanter.
Intagning av försörjningstagare i inrättningen beviljades av magistraten på förslag av föreståndarne ända till 1866, då denna angelägenhet övergick till den av stadsfullmäktige utsedda
styrelsen.
Vid inrättningens början erhöllo så många fattiga som möjligt utan åtskillnad, även yngre
personer, fri bostad, ett mål mat om dagen samt läkarevård, men sedan den s. k. Allmänna
Fattigförsörjnirigsinrättningen 1799 tillkommit, minskades antalet försörjningstagare och
rikligare underhåll gavs åt de fattiga, och småningom övergick man till att vid intagningar
i hemmet invälja behövande, som sett bättre dagar (pauvres honteux). Enligt nu gällande

reglemente antagas till helförsörjning i hemmet, bland behövande, från längre tid tillbaka
här i staden hemortsberättigade personer, sådana, som med avseende på sina föregående

levnadsförhållanden må anses böra komma i åtnjutande av större förmåner än dem, som
stadens allmänna fattigförsörjningsinrättning har att erbjuda, samt sådana, som en längre
tid troget och nitiskt tjänat ett och samma husbondefolk; dock bör den person, som söker .

helförsörjning, vara känd för en nykter och ordentlig levnad, för flit och arbetsamhet samt

Ålderdomshemmet. Pensionärshemmen

*
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dessutom styrka sig vara välfrejdad och icke behäftad med smittosam eller för omgivningen
störande sjukdom.
Stat för år 1931. Utgifter 103.700 kr., inkomster 103.700 kr., därav räntemedel 75.000 kr.

Reglemente för Göteborgs ålderdomshem, antaget av stadsfullmäktige den 21 augusti 1924
med däri vidtagen ändring den 13 november s.å.

Ordförande

Ol3slson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

Nilsson, Hj a l m a r Julius, Konsul, Stadsf.,

Sekreterare

f. 85; led. 31, Ordf. 31—
Vice ordförande
Ahlström, N a t h a l i a Blenda Hilda,_Fru,
f. 77; led. 25—32, v. Ordf. 31—.

Sysslomannen (se nedan) 06.
Syssloman
Träffas säkrast mellan kl. 10—12.
Ahlforss, Nils Arvid, f. 67; 97.

Övriga ledamöter
Durzenberg, Karl Eri k, Posttjänsteman,

Predikant

f. 85; 29—34
Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L. Folk-

Österström, K a r ] Adolf Mauritz, f. 02; 30.

skoleinspektör, f. 85; 31—33.
Janson, Per 1 w a r, Direktör, f. 76; led. 31,
Kassaf. 31—.

Wingård, Eli s Nikolaus, M. L., f. d.
Andre stadsläkare, f. 63; 03.

Läkare

Husmoder
Suppleanter

Loäåramz, Ev a Viktoria Margareta, f. 61;

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,
f. 97; Suppl. f. kassaf. 29_
Dahlin, Gustaf Adolf W e r n e r, Direktör,

f. 84; 31—.
Revisorer
Lindborg, Kristina Charlotta (Lotten),
Skolföreståndarinna, f. 59; 1-—.
Höglund, A 11 c e Hedvig Josefine, Fröken,

f. 87; 31
Suppleanter
Lindau, Frans H 1 1 m e r Isidor, Förste
postiljon, f. 85; 31—.

Sjuksköterska
Sandqvist, G 11 l li Arvida, f. 90; 24.

Eldare
Ekberg, Johannes f. 67; 96.
Vaktmästare
Eriksson, Olof Harry, f. 87; 13.
Dessutom fyra sköterskebiträden, en nattsköterska, två _köksbiträden, "fyra städerskor,
två tvätterskor, två portvakter samt en organist o. kantor.

Göteborgs stads pensionärshem till minne av Konung Gustaf V:s
($O-årsdag
l anledning av motion den 17 oktober 1916 av kamrer H. Lindholm om åtgärder för upp-

förande av bostäder för folkpensionärer beslöto stadsfullmäktige den 1 mars 1917 att hänskjuta ärendet till en beredning av fem personer. Sedan denna beredning inkommit med
utredning och förslag i ämnet, beslöto stadsfullmäktige den 13 juni 1918 att uppföra tvenne

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 16juni 1918 anhålla om nådigt tillstånd
att vid dessa hem få fästa H. lVl. Konungens namn.

Hemmen blevo färdiga1 slutet av år 1921 och hava kostat sammanlagt omkring 618.000
"kr., som tillhandahållits staden av kungl. pensionsstyrelsen i form av lån.
Pensionärshemmen hava till uppgift att bereda bostäder åt i Göteborg bosatta aktningsvärda pensionerade åldringar, vilka icke åtnjuta fattigvård och vilka genom den förmån av
fri eller billig bostad, som i pensionärshemmen kan beredas, hava utsikt att jämväl i fortsättningen kunna reda sig utan dylik vård. Bland nyssnämnda åldringar hava sådana personer, som åt'njuta understöd ur pensionsförsäkringsfonden, företrädesrätt till erhållandet

av bostäder i ifrågavarande hem.
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Till antalet äro pensionärshemmen två, belägna det ena i Kungsladugård vid Fågelfängaregatan och det andra i Bagaregården i hörnet av Falk- och Uddevallagatorna. Hemmet i
Kungsladugård är avsett för 43 gifta par jämte föreståndarinna. l hemmet i Bagaregården
finnes plats för 23 gifta par och 36 ensamstående män jämte föreståndarinna. lnom båda

hemmen kunna sålunda 168 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.
Vidare beslöto stadsfullmäktige den 5 juni 1930 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 skall benämnas »Göteborgs
stads pensionärshem till minne av stadens 300-årsjubileum» och som beräknas bliva färdigt
sommaren 1931, kommer att innehålla 18 enkelrum och 24 dubbelrum med plats för tillhopa 66 pensionärer. Till hemmets uppförande hava stadsfullmäktige beviljat ett anslag
av 175.000 kr., upplånade hos kungl. pensionsstyrelsen.

Förvaltningen av hemmen ombesörjes av en av stadsfullmäktige för två år i sänder utsedd
styrelse, bestående av fem ledamöter. Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, vilka jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige. Nuvarande ledamöter äro valda

för åren l931——32.
Stat för år 1931: Utgifter 22.725 kr., inkomster 8.024 kr., anslag av staden 14.701 kr.
Reglemente för stadens pensionärshem har antagits av stadsfullmäktige den 27 mars 1919
med tillägg den 29 april 1926 och den 5 juni 1930.

Ordförande
Sjöström, Algot Natanael, Bageriarbetare, Riksdagsman, _f. 79; led. 29—32,
Ordf. 29—.

Vice ordförande
Blomberg, J 0 h a 11 Fredrik, Förman, f. 85;
led. 26—32, v. Ordf. 29—.

Övriga ledamöter
Lindqvist, Johan Gottfrid, Folkskollärare, f. 69; led. 18—32, Kassaf. 27—.
Nilsson, Hilma (Wilma) Josefina, Fru,
f. 90; 25—32.
Christianson, Alma Josefina, Sjuksköterska, f. 71; 27—32.

Revisorer
Andersson, F r i t z Viktor Reinhold, Lagerarbetare, f. 93; 29—.

Nerdrum, Claus, lngenjör, f. 78; 30—.
Suppleanter
Lundberg, Karl A r m a n d Raimond, Rörarbetare, f. 96; 30—.
uhr, T 0 r s t e 11 Karl Viktor, Löjtnant,

f. 95; 31—.
Sekreterare (arvode)
Johnsson, John Olof, J. K., Sekr. h.
stadsfullmäktige, f. 86; 18.

Föreståndarinnor (2)
Wallerius, Kla ra Sofia, f. 83; 24 (hemmet å Bagaregården).
Cullberg, Tekla Charlotta, f. 76; 26
(hemmet å Kungsladugård).

Folkpensioneringen
Såsom grundval för den svenska folkpensioneringen gäller lagen den 30 juni 1913 angående

allmän pensionsförsäkring med senare vidtagna förändringar och tillägg. Häri stadgas,
att varje svensk man och kvinna skall genom erläggande av årliga pensionsavgifter (avgiftspension) och i vissa fall med bidrag av allmänna medel (pensionstillägg eller understöd) tillförsäkras en årlig pension, som inträder vid varaktig oförmåga till arbete eller senast vid fyllda
sextiosju år, även om varaktig arbetsoförmåga då ännu icke är för handen. De försäkrades
avgifter utgå årligen dels med en grundavgift av tre kronor av varje arbetsför person fr. o. 111.
det år, under vilket han fyller 16 t. o. m. det år, under vilket han fyller 66 år, dels med en
tilläggsavgift, som, beroende på inkomstförhållanden, utgår med ytterligare 'två till trettio
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kronor. Grundavgiften liksom tilläggsavgiften erlägges i Göteborg i samband med kronoutskylderna. Kommunen är ansvarig för grundavgiftens erläggande.
Undantagna från avgiftsplikt äro vissa ordinarie statstjänstemän med rätt till statlig pension, delägare i vissa pensionsinrättningar' m. fl.
Rätt till pension inträder vid fyllda 67 år eller vid dessförinnan inträffad varaktig oförmåga till arbete. Pension utbetalas genom postverkets försorg. Avgiftspension, som utgår
till varje pensionsförsäkrad i mån av hans avgifter, sökes medels inlämnande till pensions;
nämndernas expedition eller vederbörande pensionsnämndsordförande av särskild ansökan,
åtföljd av åldersbetyg, och underkastas ej pensionsnämndens prövning. Pensionstillägg utgår till pensionstagare, som är till arbete varaktigt oförmögen, och vilkens årsinkomst ej
uppgår till visst minimibelopp._ Denna ansökan, som utom prästbevis vid invaliditet före
uppnådda 67 år bör åtföljas av läkareintyg, vitsordande sökandens varaktiga oförmåga till

arbete, prövas av vederbörande pensionsnämnd. Under vissa förhållanden kan barntillägg
beviljas liksom understöd kan sökas för den, som vid 15 års ålder är varaktigt arbetsoförmögen eller för vilken pensionsavgifter icke erlagts. Även dylika ansökningar prövas av

pensionsnämnden. För vissa sjukdomar kan sjukhusvistelse beredas å kungl. pensionsstyrelsens vårdanstalter.
_
Kostnaden för pensionstilläggen bestrides intill tre fjärdedelar av staten. Återstoden

betalas av Göteborgs stad. Envar kan emellertid förbättra sin ålderdomsförsörjning genom
frivilliga avgifter, som erläggas å närmaste postkontor. Även arbetsgivare kunna gruppförsäkra sina anställda.
Genom kommunalt pensionstillskott, jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 19 dec. 1918, kunna
mindre bemedlade genom fattigvårdsstyrelsens försorg få sina pensionsvillkor förbättrade.
Folkpensioneringens expeditions- och förvaltningsorgan utgöres dels av ett centralt
statens ämbetsverk, kungl. pensionsstyrelsen, dels av kommunala pensionsnämnder, i
Göteborg till antalet 14. lnom varje pensionsnämnd utses ordförande och dennes suppleant av konungens befallningshavande för en tidrymd av fyra är (f. 11. 1930—33). Ledamöterna, till antalet högst sex jämte lika många suppleanter, utses av stadsfullmäktige
likaledes för fyra år (hälften avgår vartannat år). Perioderna äro för dessa ledamöter
och suppleanter 1928—31 och 1930—33. Suppleant inträder vid förfall för viss ordinarie
ledamot (vilket här nedan angives genom att suppleanterna uppräknas i samma ordningsföljd som de ledamöter vilkas resp. ställföreträdare de äro).

Pensionsnämnd tillkommer att i första hand pröva pensionsansökningarna och besluta,
huruvida sökande äga rätt till pension eller understöd samt bestämma storleken av den årsinkomst, som skall läggas till grund för eventuellt pensionstillägg. Själva pensionsbeloppens
storlek fastställas av kungl. pensionsstyrelsen, som utfärdar pensionsbrev. Pensionsnämnds
beslut kan inom trettio dagar överklagas hos kungl. pensionsstyrelsen. Även av kungl.

pensionsstyrelsen fattat beslut kan efter framställan hos justitiekanslern och efter dennes
beprövande överklagas hos regeringsrätten antingen av Göteborgs stad eller av pensionsnämndens ordförande.
lnnehavarna av folkpension i Göteborg uppgå f. 11. till cirka 10.000. År 1927 uppbar

Göteborgs fattigvård från kungl. pensionsstyrelsen cirka 226.000 kr. för anstaltsvårdade
understödstagare.
Stat för år 1931 : Folkpensioneringen, som är uppförd på drätselkammarens stat, utvisar
utgifter 600.875 kr., därav stadens bidrag till pensionstillägg och understöd 500.000 kr.,
ersättning av oguldna pensionsavgifter 70.000 kr. samt till utgifter för pensionsnämndernas
verksamhet m. m. 30.875 kr.
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Författningar m.m. Lag den 8juni 1915 om övergångsbestämmelser. Kungl. kungörelse
den 13 januari 1922 angående vissa uppgifter enligt 11 51 förordningen den 28 oktober
1910 om taxeringsmyndigheter (5 5). Lag den 14juni 1918 om kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag (6 5). Kungl. brev den 31 december 1920 angående användning

av medel, anvisade för vidtagande av åtgärder till förebyggande och hävande av invaliditet (8 å).

Lagen om fattigvården den 14juni 1918 (8 och 9 55).

Lag den 6juni 1924

om samhällets barnavård (9 $). Kungl. kungörelse den 12juni 1925 angående inbetalning
av landstingens och kommunernas andelar1 pensionstillägg och understöd (10 å).

Regle-

mente den 17 juni 1916 angående pensionsförsäkringsfondens förvaltning (11 å). Kungl.
kungörelse den 10 april 1915 angående redovisning och inbetalning av pensionsavgifter
(14 och 16 55).

Kungl. kungörelse den 26 april 1918 angående tillämpningen av 14 och

15 _551 lagen den 30juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Kungl. kungörelse den 14
maj 1915 angående indrivning av de1 lagen om allmän pensionsförsäkring omförmälda pensionsavgifter m. m. (15 å). Kungl. Maj:ts instruktion för pensionsnämnderna den 31 december 1918 (22 å). Kungl. pensionsstyrelsens instruktion den 20juni 1924 för de av
styrelsen jämlikt 27 5 av lagen om allmän pensionsförsäkring förordnade ombud. Kungl. för-

ordning den 16 november 1917 om avlämnande till kungl. pensionsstyrelsen av vissa uppgifter ur församlingarnas död- och begravningsböcker (31 å). Kungl. kungörelsen den 5 de-

cember 1924 angående sättet och tiden för utbetalning av pension, pensionstillägg och under-_
stöd (32 å). Kungl. kungörelsen den 22 december 1927 angående anordnande av den1
345 av lagen om allmän pensionsförsäkring omförmälda på frivilliga avgifter grundade

försäkringen. Kungl. brev den 22 juni 1928 angående särskilda bestämmelser rörande den
i 34 5 av lagen om allmän pensionsförsäkring på frivilliga avgifter grundade försäkringen.
Pensionsnämndernas expedition
Sociala huset. Expeditionstid kl. 9—14.'

Genom stadsfullmäktiges beslut den 29 januari 1914 grundades den centrala institution,
som trädde i verksamhet den 1 april 1914. Denna har till uppgift att tillhandagå såväl allmänna verk som allmänheten med alla upplysningar rörande folkpensioneringen, hjälpa

pensionssökande med handlingarnas uppsättande, biträda'pensionsnämnderna i deras verksamhet, underhålla nödigt samarbete med fattigvård, sjukvårdsanstalter och organ för stadens
understödsverksamhet, lämna behövliga statistiska uppgifter samt genom ett hela staden
omfattande kortregister ständigt kunna lämna de uppgifter och utredningar, som erfordras.

Registrator (14)

Föreståndare
Träffas säkrast onsdagar”kl. 12—14.
Tiselius, C a rl August, Kapten, f. 68; 14.

Nyström, T 0 r ste n Elof, f. 78; 14.
Dessutom två assistenter (1).

Pensionsnämnderna
(anslagstavla för samtliga nämnder Sociala huset, uppg. 6).
Första pensionsdistriktet
(Domkyrkoförsamlingen).
Mottagni:ng Pensionsnämndernas exp. första

helgfria onsdagen i varje månad kl. I I—lZ.
Ordförande
Tistrand, Johan August Emanuel (M a n n e),

Tullkontrollör, f. 82; 15—33.

Suppleant för ordföranden
Lange, Johannes (J 0 n a s) Victor, Domkyrkoklockare, f. 78; 26—33.

Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;
28—31.
Johansson, H e r b e r t Oskar, Handelsar—
betare, f. 01; 31
Bergman, Claes Anton, Stationskarl,
Stadsf., f. 81;
Bussqvist, Johan, Månadskarl, f. 66;
4—33

Johansson, Edvard, &. a. Handlande,
f. 6 ; 14—33.
Suppleanter
Hedquist, Alb ert Valdemar, Direktör,

Ledamöter
Olsson, Karl R u du 0 1 f Kristian, e. o. Vagnkarl, f. 00; 28—31.

f. 93; 28—31.
Blomberg, M a r i a Amalia, Fröken, f. 58;
14—31 .

Pensionsnämndema

”August,
f. 50; 14—3 1.

Pettersson,

Måleriarbetare,

_
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Suppleant för" ordföyanden
Ryztåbegåg, L u (1 vi g, Folkskollärare, f. 76;

Clarholm, Jan Fritiof, Handelsagent,

f 63;14—-—33.
Broström, Anders Gustaf, Poliskonstapel, f. 75; 18— .
Dahllöf, Carl Ernst, Förste kontorist,

f. 83; 23—33

Ledamöter
Lindström, D avid Nikolaus, Skräddare,

f. 76; 14—31 .

—

Rydberg, Ludvig,

Folkskollärare (se

ovan) 16—31 .
Jonasson, John A r t h u r,
arbetare, f. 86; 22—31.

Andra pensionsdistriktet
(Vasa' församling).

Hjern, A 11 g 11 s t, Trädgårdsmästare, f. 63;

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition,

första

helgfria [tisdagen

i

varje

Verkstads-

månad

14—33.
Nilsson, G e r d a Malvina Carolina, Fröken,

f. 62; 22—33.
Gullberg, Harald 0 s v a 1 d, Reparatör,

Ordförande

f. 97; 30—33.

Waller, S v e n, Handlande, f. 78; 14—33.

Suppleanter
Suppleant för ordföranden
Hall, David Emanuel, Grosshandlande,'
f. 71; 30—33.
Ledamöter

Berggren, Anna Viktoria (Tora), Sköterska,
f. 88; 20—31 .
Svalander, John Emil G u n n a r, Köpman,

f. 81; 20—31 .
Holmström, Karl E i n a r, Tillsyningsman,

_

Nilsson, Leonard Mille, Handlande,
f. 66; 14—31.
Olsson, Klas l_war, Posttjänsteman,
f. 81; 28—31.
Olson, Birger August Gotthard, Verk—
mästare, f. 85; 30—31.
Ström, Jo han, Stenarbetare, f. 80;

26— 3.
Lundström, A x el Wilhelm, Expeditionsvakt, f. 81; 26—33.
Brusewitz, lVIaria Elvira, Fru, f. 62;
14—33.
.

Suppleanter

f. 85; 27—31.
Sillyberggå, Frans 0 s c a r, Lyktskötare, f. 82;
Fredriksson, Ro s a Karola Linnéa, Handelsbiträde,f. 08; 30—33.

Lindström, Erik Yngve, Ombudsman,
f. 97; 30—33.
Fjärde pensionsdistriktet
(Kristine församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
första helgfria måndagenri varje månad kl.

0.

Cedermalm, David Jonas Emanuel,
Handlande, f. 73; 14—31.
Rågergll, Carl Ludvig, Kontorist, f. 91;

Ordförande
ijtgg3r3en, Alfred S:son, Direktör, f. 66;

Ca31(']dell,.Greta, Småskollärarinna, f. 93;
—31

Suppleant för ordföranden

Hall, D ä vi d_Emanuel, Grosshandlande,
(se ovan) 22——33.
— Johansson, Ida Karolina (Karin), Fröken,

Palmér, W al t e r, Avdelningschef, f. 84;

24—33.
Ledamöter

f. 96; 27—33.
Hallberg, Beda SOphia, Fru, f. 69; 14—33.

Karlson, C a r ola Wilhelmina, Kontors-

Tredje pensionsdistriktet
(Johannebergs församling).

Wallin, H e n ri k A:son, . Stationsförman,

chef, f. 70; 20—31.
_

_

f. 82; 22—31.
Ålåvist, C a rl Anders, Styckjunkare, f. 76;

Mottagning: Karl Gustafsgatan 7. Första
helgfria torsdagen i varje månad kl. '18—19.

Ordförande
Ljungström, Hjalmar Uno, Folkskol—
lärare, f. 66; 1

33.

.,Mollstedt, R1 ckard Efraim, f. d. Poliskonstapel, f. 73; 14—33.
Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; 31—33.
Neptun, Jarl Robert G u n n a r, Stationskarl, f. 91; 30—33.
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. Suppleanter

Sjätte pensionsdist'riktet

Ligidberg, E ri k Oskar, Gasverksarbetare,

(Haga församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
första helgfria gåndagen i varje månad

Dicårikälson, Carl Arvid, Förman, f. 74;
2 — .
Franzén, Karl T 0 r s t e 11 Mikael, Lagerbiträde, f. 87; 29—31.
Engelbrektsson, Ca rl Johan, Handlande,
f. 73; 14—33.
Lindblad, E 1 n s t Aron Vimer, Stenarbetare, f. 77; 30—33.
Eklund, Å k e Vitus, Civilingenjör, f. 84; 31.

. I

1.

Ordförande
Anderson, G6 s t a, .lVlantalsskrivare, f. 63;

14—33.
Suppleant för Ordföranden ,
Bergström, Johan A (1 o 1 f, lngenjör, f. 79;
30—33.
—
—

Ledamöter
Femte pensionsdistriktet
(Gamlestads församling).

Allgeräslon, F ri t 2 Albert, Nattvakt, f. 79;

.

'

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
första helgfria t1sdagen1 varje månad kl. 9—10.

Ordförande
Rydbeck, P a t r i k Samuel, Overingenjör,
Stadsf., f. 83; 24—33.
Suppleant för ordföranden
Elfstrand, Carl _Oscar, U'nderlöjtnant,
f. 75; 25—33.
.

Ledamöter
Bengtsson, Alarik Eugen *Napoleon,
Sjukvårdare, f. 98; 27—31.
Edvardsszongjl0 h 11 Alfred, Järnarbetare,
7__
Engström, Carl Ma r t e n,Assuranstjänsteman, f. 94; 28—31.
erman, Emma Amalia, Fru, f. 82;
27—33.
Berg, Otto Vendel, Förste reparatör,
Stadsf., f. 88; 30—33. .
Magnusson, Hillevi, Folkskollärarinna,

f. 73; 30—33.

Suppleanter

Måtllin, A n n a Kristina Elisabeth, Fru, f. 99;
Persson, John Valfrid, Folkskollärare,
f. 84; 30—31.
Bergström, Johan Adolf, Ingenjör (se
ovan) 14—3.
Österholm, John Axel Wilhelm, Stuveri-

arbetare, f. 79' 2 —33.
Anderssoh, Anders Ha få 1 d, Lagerarbetare,f. 96; 30—33.

Suppleanter
Oskarsson, Carl Fritz Dalén, Pitpropsarbetare, f. 86; 27—31.
Andersson, Ida Kristina, Fru, f. 88; 31.
Borén, A d 0 1 f Fredrik, Banktjänsteman,
f. 98; 30—33.
Andreasson, Algot H e n r y, Lagerarbetare,
f. 01; 29—33.
Berggren, J 0 h n Vilhelm, Kommunal-'
arbetare, f. 87; 28—31 .
Scåbröcåär, F r 1 d a Charlotta, Fröken, f. 67;

Sjunde pensionsdistriktet
(Annedals församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
första helgfria [tisdagen i varje månad

k
Karlsson, Viktor
arbetare, f. 93;
Bergh, E r n s t
f. 87; 27—31.
Svanlund, G?)? s

Ax el Konrad, Maskin27—31.
Mauritz, Maskinslipare,
t a v Alfred, Åkeriägare,

f. 76; 27—
Bengtsson, Henning Alexius, Bokhållare, f. 94; 25—33.
Andersson, Wilhelmina .(Vilma), Fru,

. f". 95; 30—33.
Carlsson, Otto Hugo Slöjdlärare, f. 88;

30—33.

1

1.

Ordförande,
Carlsson, C a r 1 Gustaf, Bankkamrer, f. 88;
.14—33.

Suppleant för ordföranden .
Hedén, G 11 s t a f
f. 60; 28—33.

Leonard,

Handlande,

Ledamöter
Årzén, J 0 h a n Bernhard, Förste lokreparatör, f. 91; 25—.—_31.
'
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Hedén, Gustaf Leonard, Handlande (se
ovan) 14—31.
Westelius, Signe, Rektor, f. 80; 28—31.

Svensson, Ka rl Johan, Skräddare, f. 88;

Dahlbom, Knut Emil,Finslipare, f. 84;

Nionde pensionsdistriktet
(Del av Oscar Fredriks församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
första helgfria tisdagen i varje månad kl. 9—10.

26—33.
Nordqvist, Johan A 1 f r e d,Fatt1gfogde,

f. 67; 14——.33
Johansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82 ;

26—33.

Suppleanter
Jönsson, G u s t a f, Platsförsäljare, f. 95;

8—31

Ordförande
Ahlforss, Nils Arvid, Syssloman och
kamrer vid Göteborgs ålderdomshem,

f. 67; 25—33.

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;
26—31.
Agghéåzi A r v i (1, Banktjänsteman, f. 96;

Suppleant för ordföranden
Karlsson, T h u r e Fridolf, Förste kontorist,
f. 64; 29—33.
,

Andreasson, E1 n a r Alexius, Rörarbetare,

f. 93; 28—33.

.

Sundberg,” Abel Gotthard Leopold,
. Stationskarl, f. 93; 29—33.
Bezrögliåiå Karl Yngve, Kamrer, f. 74;

Ledamöter

7 Larsson, J 0 el, Direktör, f. 83; '14—33.

Kjellgren, Gustaf Vikto r Wilhelm,
Grosshandlande, f. 81; 14—31.
Stiller, Johan Em il Theodor, Poliskonstapel, f. 76; 14—31.
Jonsson, Klara Bernhardina, Folkskollärarinna,f. 70; 24—31.
Karlsson, T h u r e Fridolf, Förste kontorist,
(se ovan) 14—33.
Granqvist, Kar-l Adolf, Posttjänsteman,
f. 84; 30—33.
Bredberg, Oskar Konrad Wallentin,
Rörarbetare,f. 93; 30—33.

Suppleant för ordföranden
. Månsson, Sven A x el, Ombudsman, f. 88;
.28—33.

Suppleanter
Eriksson, A 1 f r e d, Snickare, f. 69; 14—31 .
Båggltårlid, A n d e r s, Boktryckare, f. 84;

Åttonde pensionsdistriktet
(Del av Oscar Fredriks församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
måndagar kl. lO—ll .

Ordförande

—

Ledamöter
Welinder, A n n a Kristina, Fru, f. 88;

Wilander, August, f. d. Polisöverkonstapel, f. 62; 14—31.

'

'

' Stendahl Anders J:son, Handlande,
f. 62; 14—31.
Kraft, Axel E v a 1 d, Förman, f. 97; 30—31 .
Nerdrum, Clau s, lngenjör, f. 78; 29—33.
Andersson, K 1 a r a Josefina, Fru, f. 66;
14—33.
Hagberg, 1 v a r Reinhold Emanuel, Tapetsör, f. 86; 2 —33.

24—31.
Johansson, E 11 11 Maria, Fru, f.9,8 29—33.

Hallberg,Olof, Fattigfogde,f. 75; 26—33.
Ling, An n a Ottelia, Fru, f. 87; 30—33.
Tionde pensionsdistriktet
(Masthuggs församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
första helgfria tisdagen i varje månad kl. 12—13.

Suppleanter
Thoreson, Sven Evald Teodor, Avdelningschef, f. 02; 30—31.
Sjöström, Algot Natanael, Bageri—
arbetare, Riksdagsman, f. 79; 14—31.
Andersson, Karl Vilhelm,. Kranförare,
f. 86; 27—31.
. Johansson, K n ut Robert, .Charkuteriarbetare, f. 98; 28——33.
_theåteråtröm, A n n a Kristina, Fru, f. 74;

Ordförande
Ling, C a rl Johan, Kriminalöverkonstapel,

f. 83; 30—33.

Suppleant för ordföranden
Hagman, C a 11 Mikael, Förste postassistent,

f. 80; 30—33.

.
Ledamöter

Karlsson, Karl Edvin, Fastighetsägare,

f. 63, 14—31.
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' OllsfsonålKarl 0 3 c a r, Järnsvarvare, f. 66,

'Aråcåerääon, Elsa Charlotta, Fru, f. 93;

Danielsson, Nicolai 0 s c a r Fredrik, Ombudsman, f. 90; 28—31.
Hagman, C a r 1 Mikael, Förste postassistent,
(se ovan) 18—33.
Andersson, M a r tin Arthur, Redaktör,
f. 86; 23—33.
Johansson, H U 1 d a Josefina, Sömmerska,
f. 78; 30—33.

Andreasson, Johannes A 1
g 0 t, Handlande,

Suppleanter

f. 87; I —433.
Janssoii, 0 s k & r Julius, Spårvagnsförare,

f. 97; 30—33.
Tolfte pensionsdistriktet
(Lundby församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
fjärde helgfria måndagen i varje månad

_

SyzlörénB, Pehr John, Klockare, f. 81;

kl.
Ordförande

Österholin, S v e 11 August, Reparatör, f. 78;
24—31 .
Måålgrån, Oskar, Stenarbetare, f. 82;

Magnusson, Nils Albin, Skatteexekutor,

Svensson, Ca rl August, Korkarbetare,
f. 75; 26—33.

Hultin, T 0 r ste n, lngenjör, Stadsf., f. 85;

f. 83; 30—33.

Suppleant för ordföranden
Larsson, .K a rl August, Vagnkarl, f. 92;

30—33.

' .
.
. Ledamöter

26—33.
Nordman, Claes T h e o d 0 r, Kontorist,
f. 79; 18—33.

Ekman, E r n s t, f. d. Overlärare, f. 61;

, Elfte pensionsdistriktet
(Carl Johans församling).
Mottagning. Pensionsnämndernas expedition

Johansson, A x e ] Leonard, Kyrkovaktmästare, f. 79; 14—31.
Åkerblom, Adolf E 111 i l Konrad, Handelsarbetare, f. 91; 28—31.
Hilliard, Agnes Hildur, Fru, f. 77; 14—33.
Niklasson, B1 r g e r Nikander, Plåtslagare,

lördagar kl. 14,30—15.

14—31 .

f. 82; 14—33.

Ordförande

Sällström, J 0 h a n n e s J:son, Handlande,
Lindqvist, Johan Gottfrid,
lärare, f.69;1334—

Folkskol-

Suppleant för ordföranden
Thorson, Axel Birger, Mantalsskrivare,
f. 67; 22—33.

Ledamöter
' Peterson, Axel Hilding, Snörmakare,
f. 91; 30—31.
Göransson, Ax e 1 Julius, f. d. Poliskonstapel, f. 72; 30—31.
Aggeräslon, Fritz E mil, Bokbindare, f. 90;
Ahlström, Maria Kristina,
lärarinna, f. 73; 14—33.
Andersson, Axel

Filip,

Småskol-

Mälteriförman,

f. 76; 14—33.
Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnsförare,
Stadsf., f. 88; 30—33.

f. 82; 30—33.
Suppleanter
Ström, Johan Albin, Byggnadsarbetare,
Riksdagsman, f. 92; 25—31.
Kristensson, Johaii August, Pitpropsarbetare. f. 57; 24—31.
Nord, N ils Axel, "Metallarbetare, f. 94;

28—31.
Svanberg, E 111 i 11 e Caroline. Fru, f. 73;
21—33.
Persson, Hilde Ansgarius, Svarvare,
f. 85 22—33.
Melin-Johansson, Hj alm a r, Byggmästare, f. 85; 30—33.
Trettonde pensionsdistriktet

(Del av Örgryte församling).
Mottagning.

Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen1 varje månad kl. 110— 1.

Suppleanter
Ordförande
Jacobsson, Frans Edvard, Handlande,

f. 78; 30—31.
. Jalfgbs;?n,Martin, f. d. Overlärare, [. 64,
Blomqvist, Alfred Ludvig, Kommissionär, f. 77'; 14—31.
.

Hultgren, Karl Mattias (M a t t 3), Kapten.

f. 84; (20—25) 27—33.
— Suppleant för ordföranden
Brandel], Nils Johan," f. d. Folkskollärare f. 65; 15—33.
.
, . '
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».

Suppleant för ordföranden

Ledamöter
' Brandell, N i l 5 Johan, f. (1. Folkskollärare (se ovan) 22—33.
Andersson, Amalia (A n n a) Leontina, Fru,
f. 81; 22—33.
Hillén, H i l m e r, Verkmästare, f. 60;
22 33

Bergqvist, c & . 1 Wilhelm, Åkeriägare, 1. 71 ;
Hansson, 5 v e n Amandus, Lagerbiträde,

f. 70; 22—31 .
Törnqvist, F 1 i t 2 Hjalmar, Poliskonstapel,
f. 79; 22—3
J 0 h a n,

Snickare,

f. 80; 28—33.
Ledamöter
Johansson, Johan Wilhelm, f. d. Smedmästare, f. 54; 2——33.
Lindgren, Hilda Elisabet, Fru, f. 79;
22—33.
Tessman, Herman, Bryggeriarbetare,

f. 79; 26—33.
Andersson, Axel Vilhelm, Sjukbesökare,
(se ovan) 22—31

Carlsson, Johan Emil, Snickare, f. 73:

Suppleanter
Andersson,

Andersson, Axel Vilhelm, Sjukbesökare,

f.

66;
Gustafsson,
3 —31.

3

Hilda, Lärarinna, f. 85;

Lund, Hugo Wilhelm, Exekutor, f. 83;

Suppleanter

22—33
Kristensson, Karl Ju 1 i u s, Sågverksarbetare, f. 67; 26—33.
Skoglund, Olga Victoria (Tora), Fru,
f. 88; 27—31.
Johansson, G 11 s t a v Adolf, Linoleumarbetare, f. 79; 28—31.
Jonsson, Oscar Albert, Folkskollärare,

f. 98; 30—31.
Fjortonde pensionsdistriktet
(Del av Örgryte församling).
Mottagning: Pensionsnämndernas expedition
första helgfria tisdagen i varje måna

Pensionsstyrelsens ombud

kl. 14—15
Ordförande
Pihlquist, Albin, Folkskollärare, f. 71;

22—33.

Larsson, Johan _V i k t o r, Posttjänsteman,
f. 82; 23—33.
Rydström, Carl Victor, Drickutkörare,
f. 72; 26—33.
Karlsson, l v a r Gustav, Bryggeriarbetare,
f. 91; 30—33.
Johansson,
Fabian Ju l iu s Wallentin,
Typograf, f. 81; 22—31 .
Hartzell, G u s t af Adolf, Arbetsförman,
f. 61; 27—31.
Bodin, Sven Johannes Vilhelm, Postassistent, f. 84; 30—31.

»

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition.
Träffas säkrast onsdagar kl 12—14.
Tiselius, C a rl August, Kapten, f. 68; 15.

Göteborgs offentliga arbetsförmedling
Huvudkontoret: Sociala huset. Expeditionstid manliga avdelningen kl. 7— 16, kvinnliga avdel—
ningen kl. 9—16. Avdelningskontoret för dricks-, maskin-» och manlig intendenturpersonal:
Sjömanshuset. Expeditionstid kl. 10—17.
Den 12 september 1901 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 10 april 1902. Arbets—
förmedlingsanstalten öppnades den 11 november 1902.
Arbetsförmedlingen, som omfattar såväl män som kvinnor, står under kontroll av staten
genom dess arbetsförmedlingsinspektörer och har till uppgift att till arbetsgivares och arbe—
tares tjänst förmedla allt slags arbete. Härvid åligger arbetsförmedlingen, att i främsta rummet
söka skaffa arbetsgivaren bästa möjliga arbetskraft och arbetaren det arbete, vartill han bäst
lämpar sig. Hänsyn skall även tagas till huruvida vederbörande arbetstagare är mantalsskriven
inom staden eller har försörjningsplikt.

All arbetsförmedling sker i regel avgiftsfritt. Arbetsförmedlingen fortgår oberoende av
arbetsinställelser (strejker eller lockouter). inkommer från någon av de stridande parterna
13
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skriftligt meddelande om dylik arbetsinställelse, skall sådant tillkännagivas genom anslag
i väntrummen, såvida-någon'av parterna så önskar.

Arbetsförmedlingen upprättar för varje månad en statistisk rapport över sin verksamhet.
Överenskommelse har träffats om att Göteborgs offentliga arbetsförmedling skall fungera
såsom distriktskontor för arbetsförmedlingsanstalterna i Göteborgs och Bohus län, Hallands,
Älvsborgs och Skaraborgs län. Distriktet omfattar fem huvudkontor och 20 avdelningskontor, varjämte finnas 16 ortsombud. Med ledning av från länsanstalternas huvudkontor
inkommande uppgifter har distriktskontoret att sammanställa och expediera en för distriktet
gemensam veckorapport, s. k. distriktslista, över sådana arbetssökande och lediga platser,
som kunna lämpa sig för interlokal förmedling. Dessa veckorapporter utväxlas med vecko-

rapporterna från andra distriktskontor, varav inom landet finnas sex, och insändas till kungl.
socialstyrelsen, där de inarbetas i »riksvakanslistan».
Sedan år 1930 finnes en särskild avdelning för ungdom i åldern under 18 år, som står un—

der ledning av åtta delegerade, utsedda av arbetsförmedlingens styrelse, allmänna folkskolestyrelsen, Göteborgs fortsättningsskolestyrelse, styrelserna för kommunala mellanskolan, högre
folkskolan, Göteborgs lärlings- och yrkesskolor samt hantverks- och industriföreningen.
Arbetsförmedlingens angelägenheter handhavas av en styrelse, som väljes av stadsfullmäktige, och består av en ordförande med en suppleant samt sex ledamöter med sex suppleanter.
Tre ledamöter och tre suppleanter skola representera arbetsgivarna samt tre ledamöter och

tre suppleanter arbetarna. Ordföranden och ledamöterna väljas för två år 1 sänder och suppleanterna för ett år. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1930—31 och 1931—32.
Minst en månad före valet skall stadsfullmäktiges valkommitté låta tillkännagiva, att arbetsgivare och arbetare i staden äga rätt att till valkommittén avgiva förslag till val av ledamöter
och suppleanter i styrelsen. För revision av styrelsens räkenskaper och förvaltning utse
stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter. Sveriges redareförening, Svenska
sjömans- och eldareunionerna och Sveriges sjöfarande kvinnors förening i Göteborg utse
vardera en delegerad jämte en suppleant för att deltaga1 behandling av frågor, som röra

fackarbetsförmedlingen för sjöfolk.
Stat för år 1931: Utgifter 123.813 kr., inkomster 37.976 kr. (beräknat statsbidrag till
täckande av vissa med verksamheten förenade kostnader såsom telefonavgifter, tryckningskostnader, porton m. m. samt huvudsakligaste delen av de arvoden, som utgå till personalen
vid fackarbetsförmedlingen för sjöfolk).
Författningar m. m. Kungl. kungörelse den 30 juni 1916 angående understöd av statsmedel till befrämjande och organiserande av den offentliga arbetsförmedlingen i riket med
ändring den 16 maj 1918 Reglemente för Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt, antaget av
stadsfullmäktige den 10 april 1902, med ändringar den 16 oktober 1902, den 17 september
1925 och 9 december 1926. Arbetsordning för Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt, godkänd
av stadsfullmäktige den 16 oktober 1902, med ändring den 9 december 1926.

Ordförande

Arbetarrepresentanter

Juhlin, Johan A 1 g60t, Kamrer, f. 85; led.

Niklasson, B i r g e r Nikander, Plåtslagare,

26—31, Ordf.

Arbetsgivarrepresentanter
Andersson, Carl Olozfl, Direktör, f. 67;
led. 21—32, Kassaf.2
Hallgren, Anders G u s tl &f Richard, Over%rögenjör, f. 76; led. 26—31, Suppl. f. kassaf.

Karlarider, Judith, Fru, f. 65; 29—31.

f. 82; 21—32.
Johansson, John A b r a h a 111,
Stadsf., f. 82; 27—31.
Jansson, Gerda

Kristina,

Målare,

Sömmerska,

f. 77; 28—32.

Suppleanter
för ordföranden
Nord, Karl J 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,

f. 83; 28—.

Arbetsförmedlingen. Bostadsförmedlingen
för arbetsgivarrepresentanterna
Palmers, Claes 0 3 c a r Samuel, Direktör,
f. 89; 26—.

Engblad, Carl Torsten Sigurd Ein a r,
Disponent, f. 95; 27
Olson, Johanna Maria (M1 a), Sömmerska,

Stadsf., f. 81; 29—.
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Svensson, Carl V i k t o r, Cementarbetare,

Stadsf., f. 87; 30—31.
Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69;

30—31.
Revisorer
Wallman, K a rl E ri k Algot, Civilingenjör,

f. 92; 28—.

för arbetarrepresentanterna

Böereson, Filip Isidor, Typograf,, f. 94;
7—.
.
Fredriksson, S v e n Adolf, Sågverksarbetare, f. 05; 31—.

Mggnusson, Elsa Kornelia, Fru, f. 84;
1—.

Delegerade för fackarbetsförmedlingen
för sjöfolk"

Karlsson, T h 11 1 e Fridolf, Förste kontorist,

f. 64; 30—

Suppleanter
Blomberg, E r n s t Birger, Kontorsskrivare, f. 97;
Steen, P e r 01 of,Fabrikör, f. 89; 31—.

Föreståndare (l 7)
Mottagningstid kl. 10—12.
Häglund, Hjalmar H u g 0, Stadsf. (se ovan)

Ericsson, Carl Eric, Sjökapten, Stadsf.,
f. 82; 20—32, representant för arbetsgivarna.

Huvudkontoret

Assistenter & mant. avd. (9)

Carlsson, H1 1 d1 n g Julius, Ombudsman,
f. 96; 27—32, representant för arbetarna.
Svensson, Selnia Nickolina Theresia (T h e-

res) Fru, Stadsf., f. 78; 29—32, represen-

Malmborg, Frithiof T h 0 r v a 1 d Waldemar, f.
02) 08.
Olofsson, 7;A r v 1 d Alexis, f;89 (10) 17.
Ålzf'ff, Carl G u n n a r Hilding, f. 84;

tant för arbetarna.

Suppleanter

Lundgren, K a r 1 Oscar Adolf, f. 94; (18) 29.

Thorén, Edvard Si g f r 1 d Natanael, Sjökapten, f. 78; 20—, för arbetsgivårna.
Olofsson, S a m u el, Ombudsman, f. 81;
27—, för arbetarna.
Danielsson, Nicolai 0 s e a 1 Fredrik, Ombudsman, f. 90; 29—, för arbetarna.

Sohrne, Alice Helfrid, 1.873; (13) 14.
Möller, E 1 s a, f;82 (17)28
Elliot, Ruth Elly Linnéa, f. 92; 29.

Delegerade för ungdomsavdelningen
Juhlin, Johan Algot, Kamrer (se ovan)

Bengtsson, John A r v i cl Severius, f. 86; 25.
Dessutom ett kontorsbiträde och kassörska
(3) samt ett tf. kontorsbiträde.

Höglund, Hjalmar H 11 g 0, Föreståndare f.

Avdelningskontoret för däcks-, maskinoch intendenturpersonal

arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89; 30—31.
Ingvarsson, Johannes Julitis, Overlärare,

Assistenter å kvinnl. avd. (6)

Tillsyningsman (4)

Föreståndare
Peterson, Alfred, f. 56; 20.

f. 77; 30—31.
Thorslund, Karl Johan (] 0 h n), Folkskol-

lärare, Stådsf" f. 93; 30—31.
Liåiöa, l'åIinar Theodor, F. D., Rektor, f. 90;
Olsson, John Edo r Fritiof, Handelsföreståndare, f. 79; 30—31.

Assistenter
Österwall, Bror Johan Al f r e d, f. 65; 20.
Blomqvist, Peter Ulrik F r e (1 r i k, f. 68; 20.
Beirngeår, 71511 t h Linnéa Fredrika, Stadsf.,
Dessutom ett skrivbiträde.

Göteborgs stads bostadsförmedling
Östra Hamngatan 18. Expeditionstid kl. 10—16, lördagar kl. 10—15,

Efter år 1913 hos stadsfullmäktige väckt motion och sedan yttranden över motionen inhämtats av olika kommunala myndigheter beslöto stadsfullmäktige den 25 januari 1917,
att en kommunal bostadsförmedling skulle inrättas. Genom >>hyresstegringslagens» tillkomst

den 25 maj 1917, i vilken stadgades skyldighet för bl. a. Göteborgs stad att anordna bostadsförmedling, kom bostadsförmedlingens byrå att från början sammanslås med den nästan
samtidigt inrättade hyresnämndens byrå. Först sedan hyresnämndens verksamhet genom
hyresstegringslagens upphävande den 1 oktober 1923 avslutats, tog bostadsförmedlingens
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självständiga verksamhet sin början. I enlighet med nu gällande lag den 10 mars 1923 med

vissa bestämmelser rörande hyra äger staden fortfarande skyldighet att, där icke Kungl.
Maj:t på framställning av stadsfullmäktige medgiver undantag, genom kommunalt organ
förmedla uthyrning av omöblerade bostadslägenheter.
Bostadsförmedlingen har till uppgift att kostnadsfritt förmedla dels uthyrning av alla

slags bostads- och affärslägenheter och dels, i de fall då hyresvärd så medgiver, byten av
lägenheter. Enligt stadsfullmäktiges beslut den 8 oktober 1925 har bostadsförmedlingen
dessutom erhållit i uppdrag att medla i hyrestvister'och tillhandagå allmänheten med råd
och upplysningar i hyresärenden, vilken sistnämnda verksamhet utövas av föreståndaren.
Bostadsförmedlingen omhänderhaves av en styrelse, som väljes av stadsfullmäktige och

består av en ordförande med en suppleant samt fyra ledamöter med fyra suppleanter, av
vilka två ledamöter och två suppleanter skola vara husvärdar samt två ledamöter och två

suppleanter hyresgäster. Ordföranden och ledamöterna väljas för två år och suppleanterna
för ett år i sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för tiden 1930—31 och 1931—32. Stadsfullmäktige utse'även årligen två revisorer med två suppleanter.
Stat för år 1931 : Utgifter 17.180 kr., inkomster 1.682 kr., anslag 15.498 kr.
Författningar m. m. Lag av den 10 mars 1923 med vissa bestämmelser rörande hyra.
Reglemente för bostadsförmedlingen, antaget av stadsfullmäktige den 25 januari 1917. .
Ordförande

_

Gärde, Alfred Levin, J. K., Fastighetsdirektör, i. 74; led. 17—31, Ordf. 17—.

Suppleant för ordföranden
Göthlin, Gustaf (G 6 s t a) Valdemar, M. L.,
Sundhetsinspektör, f. 77; led. 17—31,
Suppl. f. ordf. 17—.

Kunze, l'l e r m a n Gustaf Emil, Hand-

lande. f. 63; 29—.
Ligidholm, Jo s ef Otto, Kontorist, f. 81;
Englund, Carl Gustaf Oskar, Gjutare, '
Stadsf., f. 00; 31—.

Revisorer
Rydberg, Sven Erik Bernhard, Kamrer,

Ledamöter
Jacobsson, C h a rl e 3 Justus, Byggmästare,
f. 64; led. 17—32, Kassaf. 29—.

Jolli7ans3slon, L e a n d e r, Byggmästare, f. 60;
Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnsförare, Stadsf., f. 88; led. 29—31, Suppl. f.
kassaf. 31——.
Hedberg, C a rl Johan Ludvig, Skrädderiidkare, f. 67; 31—32.

Suppleanter
Glasell, A lf r e d Martin, Fastighetsägare,
f. 77; 29—

Nordström, Ka rl Anders, Poliskonstapel, f. 90; 3 —.

Suppleanter
Odeling, Carl E m i 1, Kontorist, f. 92; 31—.
JanssånäO s k a r Julius, Spårvagnsförare,

Sekreterare (arvode)
Benktander, Axel Edvin, J.K., Stads-

fiskal, f. 87; 17.
Föreståndare (l4)
Wahlgren, F r a n s Mauritz, f. 82; (19) 20.
Dessutom två extra skrivbiträden.

Göteborgs stads skyddshem för flickor
Lingatan i Bro socken (postadress Hallinden).
Lagen om samhällets barnavård den 6 juni 1924 föreskriver, att för varje landstingsområde samt för varje stad, som ej deltager i landsting, skall finnas skyddshem för beredande
av skyddsuppfostran åt varnartade barn. Å skyddshem intagas barn i åldern upptill aderton
år. Med utskrivning kan i undantagsfall anstå, högst till dess vederbörande fyller tjugoett år.
På av allmänna folkskolestyrelsen gjord framställning beslöto stadsfullmäktige redan

den 17 juni 1920 att för skyddshemsändamål inköpa egendomen ett mantal Lingatan
i Bro socken av Göteborgs och Bohus län, och den 22 maj 1922 fattades beslut om att å Lin-

gatan upprätta ett stadens skyddshem för flickor. Skyddshemmet är beläget fyra kilometer

Skyddshemmet för flickor
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från Hallindens station (vid järnvägen Lysekil-Munkedal), och hemmanets areal upptager
ungefär 65 hektar, varav icke fullt en tredjedel utgöres av öppen jord. '
Skyddshemmet erhöll sitt första av Kungl. Maj:t fastställda reglemente den 5 oktober
1922. Den 22 november samma år mottog hemmet sina första skyddslingar, då från det genom
enskilt initiativ upprättade skyddshemmet vid Kragenäs överflyttades sju elever. Det för

skyddshemmet nu gällande reglementet fastställdes av Kungl. Maj:t den 5 mars 1926.
Det högsta antal elever, som för närvarande kan intagas i hemmet, är 34. Av de 28 elever,
som vid 1930 års slut kvarstå i hemmet, tillhöra 21 Göteborg.
Uppfostringsarbetet inom skyddshemmet ledes efter de grundsatser, som böra följas i
ett gott enskilt hem, så att eleverna i kärlek och allvar fostras i syfte att bliva rättrådiga och

dugliga medlemmar i samhället. Åt sundhetsförhållandena i skyddshemmet och elevernas
hälsovård ägnas sorgfällig uppmärksamhet. Minst en gång om året undersökas samtliga
elever av läkare, varjämte ordnad tandvård beredes dem. Den skolundervisning, som med—
delas i skyddshemmet, lämpas efter elevernas ålder och utveckling, varvid gällande för-

fattningar för folk- och fortsättningsskola iakttagas. Synnerlig uppmärksamhet ägnas åt
elevernas uppfostran till arbetsduglighet och yrkesskicklighet. Undervisning meddelas
uti alla1 ett lanthushåll förekommande sysslor, såsom husligt arbete, kvinnlig slöjd, husdjurs- och trädgårdsskötsel m.m.
Ledningen av skyddshemmets angelägenheter utövas av en av stadsfullmäktige utsedd
styrelse, bestående av sju personer jämte tre suppleanter för dem. Nuvarande ledamöter
och suppleanter äro valda för tiden 1929—31. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två
revisorer jämte suppleanter.
Stat för år 1931: Utgifter 48.376 kr., inkomster 43.712 kr., därav statsbidrag 5.400 kr.
samt från Göteborgs m. fl. barnavårdsnämnder 27.000 kr., anslag 4.664 kr.
Författningar m. m. Lag om samhällets barnavård den 6 juni 1924. Kungl. kungörelse
med vissa föreskrifter i anledning av lagen om samhällets barnavård den 8 maj 1925. Kungl.
kungörelse om statsbidrag till vissa kostnader enligt lagen om samhällets barnavård m. m.
den 8 maj 1925. Reglemente för skyddshemmet, fastställt av Kungl. Maj:t den 5 mars 1926.
Ordförande
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stadsf” f_ 87; [ed_ 22_3|_ Ordf_ 24__,
Verkställande ledamot 22—.

Tengberg, Vera Charlotta, Fru, f. 95;
27—31
'
Ahlberg,.Karl August, Kyrkoherde, 1.75;
' 30—31-_

Vice ordförande
Carlbring, Carl GustafE1nar Disponent,
Stade f 80 led 22—31 Kassaf 22—

F
f'
H] Rail-sr”
N1
1fss91(:1)n,_1ma ( ! ma) Jose ma, ru
Hedfoi's, Ax el Emanuel, Overlärare,

Ovriga ledamöter
Nyberg, Karl E ri k, Skolföreståndare,
f. 70; led. 22—31, Sekr. _22—.
Stranne, S1 g 11 e Elvira, Polissyster, f. 79;

Suppleanter
Eråglström, A 1 g 0 t Edvin, Typograf, f. 90;

Rhedin, H u 1 d a Maria, Folkskollärarinna,
f. 82; 31—.

Dahlström, Alma Charlotta, F..., 1. 84;
24—31

Föreståndarinna
Karlberg, M ä r t a Josefina, f. 87; 26.

Lindgren, lda Margareta (G r e t a), Folkskollärarinna, f. 94; 27—31.
Svensson, Carl V i k t o r, Cementarbetare,
Stadsf., f. 87; 31.

Suppleanter
Hallberg, O 1 i v e r,
f. 85; 24—31.

Trädgårdsdirektör,

Skolkökslärarinna och husmoder
Vakant.

Lärarinna i kvinnl. slöjdo. trädgårdsskötsel
Åkerman, M ä r t a Emmy Beata, f. 03; 28.
För jordbrukets skötsel finnas rättare.
kusk och ladugårdssköterska.
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Stadsfullmäktiges kommittéer och beredningar

IX. Stadsfullmäktiges kommittéer och beredningar av
icke permanent natur
'

Enligt stadsfullmäktiges arbetsordning % 18 utse stadsfullmäktige årligen ett kansliutskott,
en valkommitté och en budgetsberedning. Därjämte må för utredning av ärende eller verkställighet av uppdrag av stadsfullmäktige tillsättas särskild beredning, kommitté eller utskott.
Närmare bestämmelser angående sistnämnda slag av beredningar finnas införda i 55 22—25

av stadsfullmäktiges arbetsordning.
Val till ledamöter1 särskild beredning, däruti jämväl andra personer än fullmäktige kunna
ingå, verkställes1 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, i vad detsamma angår beredningens tillsättande, ävensom därtill hörande handlingar, varefter bemälde ledamot ofördröjligen sam-

mankallar beredningens övriga ledamöter för val av ordförande.
Till särskild beredning äger envar stadsfullmäktig, även om han ej 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 samtidigt vara ledamot uti mera än en beredning.
Med anledning av väckt motion i ämnet beslöto stadsfullmäktige den 16 april 1925, att
beträffande beredning, som icke fullgjort sitt uppdrag inom tre år, sedan den tillsatts, nytt
val av ledamöter skulle verkställas i februari månad året efter det, varunder sagda treårsperiod

gått till ända. Det åligger kansliutskottet att, efter inhämtande från vederbörande beredningar
av redogörelser för deras verksamhet och åtgöranden med bifogande av dessa redogörelser
årligen under december månad till stadsfullmäktige inkomma med uppgift å dessa beredningar och deras ledamöter.
'

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 ej blott från de under stadsfullmäktige lydande styrelserna och tjän-

stemännen infordra handlingar, yttranden och upplysningar, utan även till beredningens sammanträden kalla personer utom beredningen, vilka dock ej må deltaga i beredningens beslut.

Beredningen äger ej att inlåta sig uti behandling av eller avgiva förslag om andra ämnen
än dem, som blivit till densamma överlämnade, dock må beredningpdär 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 återförvisning ej äga rum. Stadsfullmäktige äga jämväl att hänskjuta ett ärende till ny utredning

av andra personer._
Varje beredning. som för fullgörande av sitt uppdrag måste vidkännas utgifter, äger tills

vidare rätt att, mot redovisningsskyldighet t-ill stadsfullmäktige, i stadskassan lyfta erforder-

Arbetslöshetskommittén
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liga medel, dock icke, utan stadsfullmäktiges särskilda medgivande, sammanlagt mera än

5.000 kr.
Beredning utser själv sin sekreterare samt äger att härtill anlita stadsfullmäktiges sekreterare, i mån hans övriga tjänstegöromål det medgiva.
För kansliutskottet, valkommittén och budgetsberedningen hava redogörelser redan lämnats
i kap. VII (under stadsfullmäktige), för taxeringsnämnderna och stadsfullmäktiges beredningar
för avkortning av kommunalutskylder och pensionsavgifter i kap. IV (under skattemyndig-

heterna) samt för pensionsnämnderna i kap. Vill: 5. Samtliga dessa beredningar, kommittéer
etc., vartill årliga val förrättas, äro — så att säga -—— av mera permanent natur. Dit kunna
med en viss rätt även hänföras:

a) Göteborgs arbetslöshetskommitté;
b) Beredning för ärenden angående ansökningar om tillståndtill utskänkning eller utminutering av pilsnerdricka samt

c) Kommittén för studiekurser och resestipendier för stadens befattningshavare.
Redogörelser för sistnämnda kommittéer och beredningar följa här nedan och därefter
stadsfullmäktiges övriga 24 arbetande beredningar av mera tillfällig natur, grupperade med
hänsyn till resp. arbetsuppgifters art i
]) Beredningar för administrativa rn. fl. ändamål;
2) Beredningar för kulturella ändamål;

3) Beredningar för sociala ändamål samt
4) Byggnadskommittéer.
För täckande av kostnaderna för utredningar har å drätselkammarens stat för år l93|

(under rubriken stadsfullmäktige) uppförts ett anslag å 15.000 kr.

Göteborgs arbetslöshetskommitté
Expedition: Sociala huset.
[ 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 hjälpkommittéer och länshjälpkommittéer».
Kungl. Maj:t har sedermera vid skilda tillfällen utfärdat bestämmelser rörande arbetslöshetskommittéernas 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 arbetslöshetskommittén bestå av —— förutom

ordföranden — minst fyra och högst tio ledamöter. För ordföranden och minst halva antalet ledamöter skola finnas suppleanter. Ordföranden" och dennes suppleant förordnas för
ett år i sänder av konungens befallningshavande. Ledamöterna och deras suppleanter väljas
årligen av stadsfullmäktige.

Arbetslöshetskommittén inrymmer'representanter dels för de kom'munala myndigheter,
vilka äga särskild sakkunskap å ifrågavarande område, dels för den frivilliga hjälpverksam-

heten i orten, dels ock för arbetsgivarnas och arbetarnas intressen. Kommitténs verksamhet.
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Arbetslöshetskommittén. Pilsnerdricksberedningen

granskas av tre revisorer, varav en är förordnad av konungens befallningshavande och två
äro valda av stadsfullmäktige.
För arbetslöshetskommitténs verksamhet, tiden september l9l4—juni 1924, är särskild

berättelse avlämnad till stadsfullmäktige. (Stadsfullmäktiges tryckta handlingar 1924 nr 509).
Anslag till arbetslöshetskommittén föres på drätselkammarens stat.
På därom gjord hemställan hava stadsfullmäktige för kommitténs verksamhet under år
l93l anvisat l25.000 kr.

Ordförande

Wallin,] 0 h a n Oscar, lnspektor, f. 83; 26-'—.

Erlandsson, E rlan d Gabriel, Konsul,

Hif1h71lir3|N i l 8 Fredrik, Direktör, Stadsf.,

f. 79; Ordf. 26— (förordnad av K. B

Suppl. för ordföranden

Ström,, Jo 1... n, Stenarbetare f 80, 30—.
Elfbglå,3(l)—
v e johan, Järnarbetare, Stadsf.,

Nyborg, Ivan, ]. K. Rådman, f. 79;"
Suppl. 26— (förordnad av K. B.).

Arbetsutskott

Övriga ledamöter
Ahlberg,

Ahlberg, K a r 1 August, Kyrkoherde,
f. 75; led. l4—, Kassaf. l4—.
— Johansson, John A b r a h a m, Målare,

Stadsf., f. 82; Zl—.
Höglund, Hjalmar H 11 g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89; 24—.
H1517tman, Nils A r t h u r, Gatuchef, f. 79;

K a rl

August,

Kyrkoherde,

(se ovan) Ordf.
'Höglund, Hjalmar l—l u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf. (se ovan)
1). Ordf.
Johansson, John A b r a h a m, Målare,
Stadsf. (se ovan).

Revisorer
Börjeson, Filip Isidor, Typograf, f.94; 30—.
Svensson, Selma Nickolina Theresia (T h e—
res), Fru, Stadsf., f. 78; 30—.
Fernberg, E go n Isidor, Spårvagnskon-

duktör, f. 97; 30—.

-

Gabrielsson, A s s a r Torvald Natanael,

Landahl, M & u r i t 2 Wilhelm, Stadsrevisor, f. 9l; 28—3l (förordnad av K. B.).
Neptun, jarl Robert G u n n a r, Stationskarl, f. 9l; 29— (vald av stadsf.).
Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,
f. 98; 30— (vald av stadsf.).

Direktör, Stadsf., f. 91; 3l——.
Lundqvist, A x e 1 Gunnar, Kullagerarbetare,
Stadsf., f. 97; 3l—
Nyman, Georg Adrian, ]. 0. F. K.,
Fattigvårdsdirektör, f. 84; 3l—.

Suppleanter
Norling, 0 s c a r, Overmaskinist, f. 65; Zl—.
Juhlin, Johan Algot, Kamrer, f. 85;
suppl. 26—, Sekr. 28—.

Suppleanter

Lange, S t el la n Gerhard, Kamrer, f. 83;
28—3l (förordnad av K. B..)
Petterson-Johnson, Karl Al b e r t, Verkstadsarbetare, f. 89; 30— (vald av stadsf.).
Expeditionsföreståndare
Ljungström, O 1 0 f Viktor, f. 87; 27. _
Dessutom ett extra biträde.

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 pilsnerdricka ävensom flyttning av rättigheter till sådan utskänkning eller utminutering. Den 25
oktober l928 hava stadsfullmäktige utvidgat beredningens befogenhet genom att uppdraga
åt beredningen att å stadsfullmäktiges vägnar avgiva yttranden över alla ansökningar om tillstånd 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
hänskjutet till direkt yttrande av stadsfullmäktige. I samband härmed hava stadsfullmäktige

även beslutat, att två suppleanter skola utses för beredningens ledamöter.

Kommittén för studiekurser och resestipendier

Ordförande
Carlsson, C a rl R i c h a r d, Spårvagnskon-

Franklin, A 1 g 0 t Mauritz, Hamnarbetare,
Stadsf., f. 78; 3l—.

duktör, Stadsf., f. 8l ; led. 24—, Ordf. 3l—.

—
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Suppleanter

Vice ordförande

Hulthén, Tu re, Folkskollärare, Stadsf.,

f. 94; led. 30—, v. Ordf. 3l—.
Ovriga ledamöter

Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskonstapel, Stadsf., f. 90; 3l—.
Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D., Lektor, Stadsf., f. 88; 3l——.

Boysen, E s k i l S:son, Disponent, Stadsf.,

Sekreterare

f. 93; 31—.
Hellers, G U 5 t a v A d 0 ] f, Hälsovårds-

tillsyningsman, Stadsf., f. 88; 3l——.

Johnsson, john Olof, ]. K., Sekr. h. stads, fullmäktige, f. 86.

Kommittén för studiekurser och resestipendier för stadens
befattningshavare
I motion den l9 oktober 1922 anhöllo herrar Malte jacobsson m.fl. om tillsättande av en

beredning för utredning av frågan om anordnande av studiekurser och inrättande av resestipendier för de kommunala befattningshavarna. Sedan stadsfullmäktige den 23 november
s. å. utsett en beredning av fem personer för frågans utredande, inkom denna beredning
till stadsfullmäktige den l7 maj l923 med skrivelse, i vilken beredningen anhöll, att en särskild styrelse för ändamålet måtte tillsättas och om stadsfullmäktiges godkännande av beredningens förslag till reglemente för styrelsen. Stadsfullmäktige beslöto den 28 juni l9Z3 att för
tiden till utgången av år l924 tillsätta en kommitté av sju personer med uppdrag att anordna
studiekurser och utdela resestipendier för de kommunala befattningshavarna, och 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 kommunala 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 erfarenheter i och för resp. tjänster samt kunde antagas hava nödiga förutsättningar att tillgodo-

göra sig ifrågavarande stipendier. Stipendierna, som i regel icke må överstiga 1.000 kr.,
skola på lämpligt sätt kungöras till ansökan lediga, och har sökande att förete plan och kostnadsförslag för tillämnad studieresa jämte de intyg han vill åberopa med rätt för kommittén,
om den så finner påkallat, att från vederbörande stadens styrelse, befattningshavare i stadens
tjänst eller från sammanslutningar av dylika befattningshavare eller arbetare infordra yttranden över ansökningarna. 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.
Tidigare har stadsfullmäktige beviljat särskilda anslag dels för anordnande av föreläsningar

och studiekurser och dels till resestipendier. Då emellertid det fastställda anslaget till resestipendier ej på långt när räckt till för antalet väl förtjänta sökande, syntes det kommittén
önskvärt att erhålla större frihet vid disponerandet av anslag. På grund härav har stadsfullmäktige beviljat kommitténs förslag att under år l93l anslå 6.000 kr. med rätt för kommittén
att med hänsyn till föreliggande behov själv bestämma, huru stor del av beloppet, som

skall användas för resp. resestipendier och studiekurser.
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Beredningariför administrativa m. fl. ändamål

Ordförande
Carlsson, C a rl R i c h a r d, Spårvagnskonduktör, Stadsf., f. 8l ; led. 23—, Ordf. 3l—.

Carlsson, C u s t a f, Bokhållare, f. 84; 29—.
Åberg, Carl Gunnar Hilding, Assistent,
f. 84; 29—.

Övriga ledamöter
Olgglund, Truls S t e f a n, Redaktör, f. 93;

Jerf'n,8 Hjalmar Fridolf, Folkskollärare,

Magnusson, Nils Albin, Skatteexekutor,

Westergren, B r o r Hugo Vilhelm, Kommunalarbetare, Stadsf., f. 94; 3l—.

,

f. 83; 29—.

.

1. Beredningar för administrativa m. fl. ändamål
Kommitté för utredning av Västra Frölunda kommuns införlivning med staden
Kommunalstämman i Västra Frölunda kommun beslöt den 16 mars l918 att ingå till
stadsfullmäktige i Göteborg med framställning om att en gemensam kommitté måtte tillsättas

för att avgiva yttrande, huruvida införlivning med Göteborg av Västra Frölunda kommun
bör ske, samt, om införlivning tillstyrkes, vilka villkor ööra bestämmas för densamma. Stadsfullmäktige beslöto den 3 oktober så att medverka till den av kommunen begärda utred-

ningen. Den av stadsfullmäktige i Göteborg och kommunalstämman i Västra Frölunda
kommun tillsatta kommittén består av tio ledamöter med fyra suppleanter, valda hälften av
vardera korporationen, med en av kommittén vald ordförande.
Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Ordförande
Stadsf., f. 80.
von Sydow, 0 s c a r Fredrik, Landshöv-

Ledamöter

ding, f. 73.

Ledamöter
(valda av stadsfullmäktige)
Blom, G u s t a f, Redaktör, Stadsf., f. 75.
Gärde, A 1 f r e (1 Levin, j. K., Fastighetsdirektör, f. 74.
NartåäKarlj 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,
Dahlström, Axel, Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. ordf., f. 80.
Cavalli, Per johan Arvid, v. Hhövd.,

(valda av Västra Frölunda—kommun)
Rudolf, Karl, lngenjör, f. 80.

Gulin, Sven Petter, Skrädderiidkare, f. 66.
Holmén, Axel Bernhard, Packhuskarl, f. 76.
Johansson, j 0 h a-n n e 5 Anton, Lantbrukare, f. 63.
Pettersson, C h a r 1 e 3 Emil, Lantbrukare,

Suppleanter
Arfldcågsson, johan Adolf, Lantbrukare,

Stadskamrerare, f. 67.

Helgesson, C a rl Edvin, Handlande, f. 7l.
Suppleanter
Colliander, Ernst August, ]. K., Rådman, f. 67

Sekreterare
Holmquist, jarl Leopold, ]. K., Magistratssekreterare, f. 87.

Beredning för frågor om' utläggning av gator och ledningar inom bebyggda
områden i Lundby och Örgryte

Med anledning av promemoria från fastighetsdirektören ingick drätselkammarens andra
avdelning till stadsfullmäktige med hemställan om tillsättande av en beredning av sju personer 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 områdena i Lundby och Örgryte, och gåvo stadsfullmäktige den 20 april 1922

härtill sitt bifall.

Ordförande

Övriga ledamöter

Dahlén, Gustaf Adolf W e r n e r, Direktör,

Eduards, A 1 b e r t julius, lngenjör," f. 75.
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Gärde, A l f r e d Levin, ] . K., .Fastighets-

direktör, f. 74.

*

' Hultman, Nils A r t h 11 r, Gatuchef, f. 79.
Andersson, F r i t 2 Leonard, Renhållningsarbetare, f. 88
Johansson, Knut Birger, järnsvarvare,

Stadsf., f. 79.

Petersson, K n ut Zakarias, F. D., Redaktör, Stadsf., f. 92.

_ Sekreterare
Melander, E I i a s, ]. K., Sekr. h. drätselkzs
andra avd., f. 85

Beredning för frågan om förläggandet av en hovrätt till Göteborg
Med anledning av motion den 27 maj l926 av herr Herman Lindholm beslöto stadsfullmäktige den l juli s. å. att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag att verkställa

undersökning angående lämpligheten ur Göteborgs stads synpunkt att förlägga en hovrätt
till Göteborg ävensom angående sättet för anskaffande av lokaler för hovrätten och kostnaderna för dessa lokaler.
Ordförande
Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75.

Övriga ledamöter
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87.
Åkesson, A u g u s t Edvin, Direktör, f. 89;
Wigert-Lundström, Carl H a k 0 n, F. L.,
Redaktör, Stadsf., f. 75.
,,,

D?]égå, P er August, v. Hhövd., Rådman,

von Köck, Nils Ragnar, Hhövd., f. 81.
Wangson, Otto Robert,
o. sekr. h. fattigv., f. 93.

Ombudsman

Sekreterare
Johnsson, john 0 l 0 f, ]. K., Sekr. h. stads-_
fullmäktige, f. 86.

Beredning angående fråga om återbesättande av handels- och politiborgmästarebefattningen i Göteborg m. m.
Den 9 oktober l930 beslöto stadsfullmäktige med anledning av skrivelse från drätselkammarens första avdelning att tillsätta en beredning av nio personer för avgivande av yttrande
och förslag i anledning av dels den i stadsfullmäktiges protokoll den 20 oktober l927 omförmälda frågan om återbesättande av handels- och politiborgmästarebefattningen i Göteborg
och dels av konsuln Arnold Bratt, den 29 september och 22 december 1927 väckta motioner, den ena om utredning i fråga om inrättande av ett ämbete för överinseende över sta—
dens ekonomiska förvaltning och den andra om utredning angående centralisering av de
kommunala myndigheterna samt koncentrering av dessa myndigheters arbete..

Ordförande
Jacobsson, M al te Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f. 85.

Ledamöter
Dahlström, Axel, Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. Ordf., .f_ 80.

Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.
arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89.
Mellander, Carl E i n a r Nathanael, e. o.
' Hovrättsnotarie, Stadsf., f. 87.
Hansson, F. r n st Algot, Ekonomichef, f. 85.
Silfverstolpe, D a vi d-O tto Mauritz, Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf., f. 69.

Mellgren, Olof E rik August, e. o. Hovrättsnotarie, f. öl.
Carlbring, Carl Gustaf E i n a r, Disponent,
Stadsf., f. 80.
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87.

Sekreterare
johnsson, john O lo f, ]. K., Sekr. h. stadsfullmäktige, f. 86.
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Beredning rörande möjligheten att förbättra inbetalningen av kommunalutskylder å uppbördsstämmor och öka skatteindrivningens effektivitet

Med anledning av motion den 22 december l927 av herr Malte jacobsson beslöto stadsfullmäktige den 26 januari l928 att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag
att verkställa utredning om möjligheten att förbättra inbetalningen av kommunalutskylder
å uppbördsstämmorna och öka skatteindrivningens effektivitet.

Ordförande
Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f. 85.

Övriga ledamöter
Mellander, Carl Ei n a r Nathanael,
e. o. Hovrättsnotarie, Stadsf., f. 87.
Lage7rålolm, Gustaf E m i l, Skatteexekutor,

f.

.

Nerinder, Karl D av i d H:son, Föreståndare, f. 84

Målgnåisson, Nils Albin, Skatteexekutor,

Norling, A n t o n, Metallarbetare, f. 89.
Gustafsson, Gustaf A i b e r t, Byggnadsingenjör, f

Sekreterare
Meyer, Per Otto Bernhard, ]. K., Mantalsdirektör, f. 89.

Beredning för frågan om indragning till staden av till befattningshavare vid
stadens verk utgående sportler
Med anledning av motion den 10 juni l926 av herr Edgar Sjödahl beslöto stadsfullmäktige
den 23 september s. å. att tillsätta en beredning av fem personer med uppdrag att utreda,
huruvida och i så fall till vilken omfattning och på vilket sätt nu till befattningshavare vid

stadens verk utgående sportler kunde till kommunen indragas.
Ordförande

Haggard, .johan Arvid, Galvanisör,

Silfverstolpe, D a vi d - 0 t t o Mauritz,
stgkindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,

Sjödahl, Hakon Lauritz E d ga i, Lektor,
Stadsf., f. 87.

Ovriga ledamöter
Jansson, johan B i r g e r, Handlande,
Stadsf., f. 7] .
Dahlén, Gustaf Adolf W e r n e r, Direktör,

Sekreterare
Beyer, H e n n'i n g, ]. K., Kapten, f. 84.

Beredning för anordnande genom stadens försorg av ändamålsenliga samlingslokaler för fackförenmgs-, hyresgästs- och nykterhetsorganisationer m. fl.

Med anledning av motion den 25 april 1929 av herr Knut Senander m. fl. beslöto stadsfullmäktige den 16 maj s. å. att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag att verkställa utredning angående lämpligheten av anordnande genom stadens försorg av ändamålsenliga samlingslokaler för fackförenings-, hyresgästs- och nykterhetsorganisationerna här i
staden m. fl.

Ordförande
Larsson, C u r t Lauritz, Ombudsman,
Stadsf., f. .87.
Övriga ledamöter
Ericsson, Carl Eric, Sjökapten, Stadsf.,f. 82.
Elibeähg, 0 v e johan, järnarbetare, Stadsf.,

Olfssgn, I via r sebastian, Byggnadsarbetare,
. 7.
Skfogågnd, A n d e r s johan, järnarbetare,
Petersson, K n 11 t Zakarias, F. D., Redaktör, Stadsf., f. 92.

Sekreterare
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Bygg-

nadsinspektor, f. 92.

Gustafson, Fred rik, j. K., Förste notarie, f. 88.

Beredningar för kulturella ändamål
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Beredning för naturskydd inom staden och å staden tillhöriga egendomar utom
stadsområdet
i anledning av till stadsfullmäktige från herrar Gustaf Ekman, L. A. jägerskiöld, Axel

Liljedahl, Emil Bäcklin, Otto Nordenskiöld och C. ]. Gardell ingiven skrivelse, vilken skrivelse herr Hjalmar Wijk upptog som egen motion, beslöto stadsfullmäktige den 25 oktober

l9l7 efter tillstyrkan av drätselkammarens andra avdelning och byggnadsnämnden att tillsätta 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. Beredningen består f. 11. av sju
ledamöter.
Ordförande
..

Alin, ()j 0 h a n Alfred A.som Overlärare,

.

f7

Wijk, H] alm & r, Handlande, i. 77'

Ovriga ledamöter

dent, f. 92.

Blom, G 11 staf, Redaktör, Stadsf., f. 75.
Jägerskiöld, Axel Krister Edvard Leon a r d, Professor, f. 67.

Gardell, Carl jo 1. a n, f. d. Folkskollärare,
.

_

Kjellberg, S v e n Torsten, F. L., inten-

f. 53.

Böös, Ernst Georg, F. D., Lektor, f.-82.
S

_

ekreferare

Beyer, H e n n i n g, j. K., Kapten, f. 84.

Beredning att utreda frågan om lärlingsväsendets ordnande i Göteborg
Med anledning av motion den l0 maj l928 av herrar Hugo Höglund, Ernst Ohlsson,

Ernst A. Hedén, Viktor Svensson och Einar Carlbring beslöto stadsfullmäktige den 24 maj
s. å. att tillsätta en beredning av sju ledamöter med uppdrag att utreda och till stadsfullmäktige inkomma med förslag till. lärlingsväsendets ordnande i Göteborg.

Ordförande
.

Svensson, Carl Vi k t o r, Cementarbetare,
.

..

Stadsf., f. 87.

Åkesson, A u g u S t EdVln, Direktor, f. 89.

D?!!lglåerg, Anders 0 S K a r, Folkskollärare,

Ovriga ledamöter
Höglund, Hjalmar H u g 0, Föreståndare f.

Bargåeö. john B e r t i ], Kommunalarbetare,

arbetsförmedlingen, Stadsf.,
Steen, S v e 11 Oskar, Arkitekt, Stadsf., f. 77.

Hedén, E r n s t August, Direktör, Stadsf.,
f. 78.

Sekreterare
Hagnell, A x el Linus, Overlärare, f. 89.

Beredning för upprättande av plan för stadens verksamhet för främjande av
fysisk fostran
l anledning av motion i stadsfullmäktige den l3 december 1928 av herr lwar Leandersson
m. fl. beslöto stadsfullmäktige den l7 januari l929 att tillsätta en beredning av sju personer
med uppdrag att till stadsfullmäktige inkomma med förslag till fullständig plan för stadens
verksamhet för understöd åt enskilda organisationer för främjande av fysisk fostran.
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Ordförande
Johansson, H e n r y Bernhard, Avdelnings-

che , f. 8
Vice ordförande
Rahmn, Gustaf (G 6 sta) Erik Andreas,

Leandersson, john Iwa r, Kamrersassistent, Stadsf., f. 90.
Niflssån, B r o r Arthur, järnarbetare, Stadsf.,
Sörvik; Knut B i rge r, Köpman, f. 79.
Lilie, E i n a r Theodor, F. D., Rektor, f. 90.

F. L., Rektor, Stadsf., f. 82.
Sekreterare

Övriga ledamöter
Andersson, R a g n a r, Maskinist, f. 90.

Bertilsson, P e r Daniel, Gymnastikdirektör,
f. 92.

Beredning att utreda fråga om anordnandet här i staden av ett »ldrottens hus»
Med anledning av motion den_l6 maj l929 av herr Aug. Åkesson beslöto stadsfullmäktige
den 30 maj s. å. att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag att verkställa utredning
angående frågan om anordnande här i staden av ett »ldrottens hus» samt att till stadsfullmäktige inkomma med det förslag, vartill utredningen kunde föranleda.
Ordförande

.F

Aritdtåråsson,

Axel

Theodor,

Expeditör,

11 ,
, . .,
,
"se us carl 010; M L P'osektor

_- .
Blidberg,CarlMaur1tz,Handlande,f.67.

Stad”" 80

Albrechtson, Knut Harald, Disponent,

Ovriga ledamöter

f. 86.

Nielsen, jens jessen, Snickaremästare,

Sekreterare

f. 80, v. Ordf.
Holm,julius, Ombudsman, f. 80.

Arning, Kn ut, j. K., Advokat, f. 92.

Leandersson, john lwar, Kamrersassistent, Stadsf., f. 90.

Beredning för ordnandet av kvarteret Kronhuset i stadsdelen Nordstaden
Med anledning av motion den 25 april l929 av herr Arnold Bratt beslöto stadsfullmäktige
den 12 sept. s. å. att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag att verkställa
utredning angående ordnandet av kvarteret Kronhuset i stadsdelen Nordstaden och disponerandet av därå befintliga byggnader samt att till stadsfullmäktige inkomma med det yttrande och förslag, vartill utredningen kan föranleda.
Ordförande

Johanss)[_onö0Karl V i l h e l m, Folkskollä-

—Mellgren, Olo; E r 1 k August, e. O' Hov-

rattsnotane, ' 61'

Silfi'ik'stolpe,

D 8 v i d- 0 t t o

Mauritz,

Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,

Övriga ledamöter
Blom, G U 5 t a f, Redaktör, Stadsf., f.
Steen, S v e n Oskar, Arkitekt, Stadsf., f.
esson, A 11 g u s t Edvin, Direktör, f.
Holm, julius, Ombudsman, f. 80.

i' 69'
75.
77.
89.
_

Sekreterare
Wahlgren, Nils August, e. o. Hovrättsnotarie, f. 96.

3. Beredningar för sociala ändamål
Beredning för nedbringande av stadens kostnader för läkarvård och medicin
till befattningshavare1 stadens tjänst
Stadsfullmäktige beslöto den l9 december l929 att tillsätta en beredning av sju personer
för utredning av fråga rörande möjligheten och lämpligheten av att genom anställande för
olika verk av särskilda tjänsteläkare eller på annat sätt nedbringa stadens kostnader för
läkarvård och medicin m. m. åt i stadens tjänst anställda personer.

Beredningar för sociala ändamål. Byggnadskommittéer.
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Olfllsgsåm, E r n s t Theodor, Ombudsman,

Ordförande
Larsson, H'u g 0 Gottfrid Leonard, 'Kas-

Hultin; S v e n Professor f 89

Nilsson, Carl 0 1 of, Spårvagnskonduktör,

sör. Stadst. *. 74.

Stadsf.., f. 96.

,

Andersson, H) al m a r David, M. L., Dis-'

Övriga ledamöter
Johansson, H e n r y Bernhard, Avdelnings-

pensärläkare, Stadsf., f' 86'

chef, f. 89.

Sekreterare

Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Stadsf., f. 80.

Gustafson, Fredrik, j. K., Förste notarie,f. 88.

Beredning för fråga om omorganisation av Vårdhemmet Gibraltar till ett under
hälsovårdsnämnden lydande sjukhus
1 anledning av motion den l6juni l927 av herr C. 0. Forselius beslöto stadsfullmäktige

den 24 november s.å. att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag att undersöka
huruvida, och i så fall i vilken utsträckning, Vårdhemmet Gibraltar borde i samband med
sinnessjukvårdens utflyttande därifrån omorganiseras till ett från fattigvården skilt, under
hälsovårdsnämnden sorterande sjukhus för kroniskt sjuka, samt vilka åtgärder, som, under

förutsättning att förändringarna befunnos önskvärda, borde under övergångstiden vidtagas.
ah

"

Ordförande
, A
1, E
d' '

Hall:;cler, Nils Fredrik, Direktör, Stadsf.,
f"

" -

DdaiztrSgilsfzs åiniilre v.xd)r(iifiiuf.ns80).resmn
'

,_

Barman-Andersson,

B e r t h a,

Höglund Hjalmar Hugo, Föresååndare f
arbetsförmedlingen, Stad
d,s.f

'

Ovriga ledamöter

Svensson, Selma Nickolina Theres8ia(T h e-

Fru,

. 70.
Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Stadsf., f. 80.
Kristensson, E rn st Georg, Sjukkontrollant, f. 75.

r e s), Fru, Stadsf, f. 78.
'
Sekreterare
Nyman, Georg Adrian, j. 0. F. K.,
Fattigvårdsdirektör, f. 84.

4. Byggnadskommittéer
Byggnadskommitté för uppförande och inredande av ett konserthus
Med anledning av fru Caroline Wijks, född Dickson, donation till staden av 700.000 kr.

till uppförandet av ett nytt konserthus beslöto stadsfullmäktige den l5 juni l9l6 att för
ändamålet utse en byggnadskommitté av fem personer.

Ordförande
..

.

W'Jk' H 1 a ' m a ** Handlande» *- 77'
Övriga ledamöter
Mannheimer, H e r m a n, Bankdirektör,
f. 67.
Jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f. 85.

Jolåanlssfon; gåhn A b r a 11 a 111, Målare,
ta s .,

.

.

_

Steen, s v e n Oskar, Arkitekt, Stadsf., f. 77.
Sekreterare
Beyer, H e n nin g, j. K., Kapten, f. 84.

Byggnadskommitté för uppförande och inredande av en stadsteater
i en till stadsfullmäktige ställd skrivelse den l4 oktober l9l6 med därvid fogad donations—
_ handling förbundo sig styrelsemedlemmarna i dåvarande teaterförening härstädes, stads-

mäklaren Willgodt Kullgren, arkitekten Ernst Kriiger och dispaschören Conrad M.
Pineus jämte fru Mathilda Broström, handlandena Gösta Fraankel och Wilhelm Henriques,
fru Anna johansson, bankdirektören Herman Mannheimer samt handlandena Gustaf Werner

och Hjalmar Wijk att under angivna villkor och bestämmelser till Göteborgs stadskassa

208

Byggnadskommittéer

inbetala ett belopp av l00.000 kr. vardera eller tillsammans l.000.000 kr. för bildande av

en fond benämnd Göteborgs teaterfond för understödjande av eller drivande av teaterverksamhet i Göteborg. Sedan den 30 november l9l6 en beredning för uppförande av en stads-

teater m. m. tillsatts, beslöto stadsfullmäktige den 25 oktober l9l 7 att låta uppföra en teater. byggnad och— att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan att för byggnadens uppförande
upptaga lån av teaterfonden,.vartill den 22 augusti l9l8 tillstånd lämnades. För byggnadens
uppförande utsågo stadsfullmäktige samma dag en byggnadskommitté av sju personer.

Ordförande

Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f". 75.

Jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, Professor,

wfnåätedt, Carl M e l C h l 0 r, Professor,

Stadsf:s ordf., f. 85.
Ovriga ledamöter
Blom, G u sta f, Redaktör, Stadsf., f. 75.
Kallgg'en, Ernst W i l i g 0 d t, Stadsmäklare,
6
Pineus, Conrad Martin, j. K., Dispaschör, f. 72.

: '
.
.
Er1cson, 51 gfr1d, Rektor, f. 79.
Sekreterare
Petri, To 11 Fredrik, e. o. Hovrättsnotarie,
Sekr. h. lönenämnden, f. 76
!

Byggnadskommitté för uppförande av ett sjukhus för psykiskt sjuka vid Hökällan

i skrivelse till stadsfullmäktige hemställde fattigvårdsstyrelsen den 27 september l900, att
sinnessjukvården i staden skulle skiljas från fattigvården och ställas under hälsovårdsnämnden eller annan myndighet, och blev frågan härom underkastad en omfattande utredning
av tvenne olika av stadsfullmäktige efter varandra tillsatta beredningar.
Sedan olika betänkanden i ärendet avgivits, beslöto stadsfullmäktige den 30 november l906,
sedan överenskommelse därom träffats med staten, att vid statens hospital å Hisingen låta

uppföra en upptagningsanstalt för sinnessjuka avsedd för 75 personer.
Genom tillkomsten av denna anstalt avsåg man att vinna möjlighet att bereda vård åt akut
sinnessjuka från staden i avvaktan på deras intagning å något statens hospital. Då emellertid
på grund av platsbrist å statens hospital detta ej blev fallet, ingick fattigvårdsstyrelsen den 30
november l9l7 med förnyad framställning till stadsfullmäktige om att sinnessjukvården skulle
skiljas från fattigvårdsstyrelsen samt att en särskild anstalt för stadens behov skulle uppföras.
Efter infordrade yttranden häröver beslöto stadsfullmäktige den 22 maj l9l9 att bifalla
fattigvårdsstyrelsens hemställan, samt att tillsätta en beredning att uppgöra kostnadsförslag
och ritningar för en sådan anstalt. Sedan denna beredning inkommit med betänkande i
ärendet, beslöto stadsfullmäktige den 16 juni l927 att låta uppföra ett sjukhus för psykiskt

sjuka å stadens egendom Hökällan i Säve socken samt att för byggnadens uppförande tillsätta en byggnadskommitté av sju personer.

..
Ordforande
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64.

Ovriga ledamöter
Rosén, johan E mi l, Redaktör, f. 75.
Holm, j 11 l i u s, Ombudsman, f. 80
Leandersson, john l w a r, Kamrersassistent, Stadsf., f. 90.
Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75.
Gustavson, Gustav V a 1 f r i d, Sjukvårdare, f. 9l.
Steen, S v e 11 Oskar, Arkitekt, Stadsf., f. 77.

Revisorer
Carlsson, 0 s c a r jonatan, Sjukvårdare,
f. 90; 30—.
.
Maggausäån, Nils Albin, Skatteexekutor,
Gustafsson, Gustaf A lb e r t, Byggnadsingenjör, f. 9l; 30—.
Suppleanter
Adamsson, David Wilhelm, Lokförare, _

f. 84; 30—-—.
Hansson, G 11 s t a f Henry, Byggnadsingenjör, f. 94; 3 —.
Sekreterare .
Beyer, He 11 nin g, j. K., Kapten, f. 84.
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X. Institutioner, i vilka stadsfullmäktige äga att utse
ledamöter eller revisorer ävensom sådana,
som av staden understödjas
l.

Inrättningar för kommunala ändamål samt på allmänna 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

kunskap1 kommunalpolitiska ämnen. Berättigade till inträde äro alla städer, köpingar och
municipalsamhällen.
För främjande av förbundets syften har upprättats en kommunal centralbyrå, som förestås
av förbundets direktör och har till uppgift att följa den kommunala utvecklingen i Sverige
och utlandet, att samla för studier i kommunala ämnen behövligt material, att besvara till
byrån inkomna förfrågningar och sköta förbundets löpande ärenden. För granskning av låneansökningar och förmedling av lån tillsattes år l9l8 svenska stadsförbundets finansråd. 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.
Förbundet utgiver »Svenska stadsförbundets tidskrift», som utkommer med åtta nummer
årligen, innehållande uppsatser i kommunala rätts- och förvaltningsfrågor, redogörelser
för kommunal praxis m. m. Av kommunala centralbyrån utgives »Svenska stadsförbundets
skriftserie», i vilken ingå ett flertal utredningar rörande olika kommunala spörsmål (beskattningsfrågor, förvaltningsorganisation, inkorporering m. m.).
Förbundets angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av nio ledamöter med fyra
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 kongress avslutats. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för tiden från l930 års
kongress t. o. m. l933 års kongress. Vid l93l års ingång voro till förbundet anslutna ll3
städer, 40 köpingar och 76 municipalsamhällen.
Göteborgs stad erlägger årsavgift för år 1931 med 14.490 kr.
Författningar m.m. Stadgar för svenska stadsförbundet den l2 september 1908 med ändringar den 3l augusti l9ll, 3 september l9l5, 7 september 1918, 2 september l92l, 28
augusti 1924 och 27 augusti l930. Reglemente för finansrådet den Ijuni l9l8 med ändring
den 2 september l92l. Reglemente för stadshistoriska institutet den 7juni l9l9.
Styrelse
Borgström, Axel Gustaf Sven, justitieråd,Stockholm,f.62; led. 08—, Ordf. l5—.
Dahlström, Axel, Expeditionsföreståndare, Stadsf:'s andre v. ordf.,
O__Göteborg,

f. 80; led. 27-——, v. Ordf.3
14

Hulting, Erik H j a l m a r, Disponent, Herrljunga,f. 63; 08—.
Schneider, V1 c t o r August, Borgmästare,
Orebro, f. 6l; l5—.
Olsson, Emil, Disponent, Malmö, f. 83;

2 ——
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Björklund, Carl G 0 t t f r i d, Borgarråd,
Stadsf., Stockholm, f. 76; 30—.
Be3rgsten, K n 11 t, Direktör, Gävle, f. 75;
Sparre, S1 xt e 11 C.',son Major, Friherre,
Karlskrona,f. 70; 30——.
Kaijser, Fritz Richard, M. D. Härnösand, f. 68; 30

Suppleanter
Berggren, E ri k Elias, Bankdirektör, Sundsvall, f. 65; 24—.
Olsson, E mil, Disponent (se ovan) 30—.
Borg, j 0 h a 11 ston, Landstingsman, Svedala, f. 72; 30—.

Stadshistoriska institutets arbetsutskott

Suppleanter

Borgström, Axel Gustaf Sven, justitie-

Larsson, Y n g v e Gustaf Richard, F. D.,

råd (se ovan) led. l9—, Ordf. 26—.
Ahnquist, Helge Knut Hjalmar, Riksarkivarie, f. 80; led. l9-—, v. Ordf. 26—.
Ahnlund, N i ls Gabriel, F. D., Professor,
f. 89; lnst. förest. o. arb.-utsk. sekr., 27—.
Larsson, Yn gv e Gustaf Richard, F. D.,
Borgarråd, (se ovan) 26—.
Karlson, Gustaf Henning, F. K.,
5. o. Hovrättsnotarie, Direktör, f. 80,

Borgarråd, Stockholm, f. 8l; 2l—.

Ewerlöf, K n 11 t Gerhard, Rådman, Uppsala, f. 90; 27
Forsberg, Karl Victor Hj alm a r, Overlärare, Hälsingborg, f. 78; 30—.
Andersson, A n d e r s Birger, Snickare,
Falkenberg, f. 78; 30—.

Direktör
En vakant.

Karlson, Gustaf Henning,

F.

2.7 0. Hovrättsnotarie, Stockholm, f. 80;

Kommunala centralbyrån

Sekreterare

Gustav Adolfs torg 14, 3 tr. Stockholm.
Expeditionstid kl. 9,30—1630.

Humble, Erik Arnold Sixten, F. L.,
Stockholm, f. 95; 27.

Direktör
Karlson, Gustaf H e n ni n g (se ovan).

Finansrådet
Borgström, Axe-l Gustaf Sven, justitieråd (se ovan), led. l8—, Ordf. l8—.
Fant, G u n n a r Michael F.'som Borg' mästare, Nyköping,f. 79; led. l8—, Föredragande 20—.
Fristedt, john Vilhelm, Bankir, Norrköping, f

Jacobsson, M al t e__Ferdinand, Professor,
Stadsf:'s ordf., Göteborg,f. 85; 27—

Sekreterare
Humble, Erik Arnold S i x t e 11 (se ovan).

.

Andre sekreterare

Lindh, Karl Ejnaxr, f. 83; l8.
Två amanuenser, en assistent, en kassörska,
ett biblioteksbiträde, två maskinskriverskor,
ett kontorsbiträde, ett kontorsbud, en spring-

poike-

Änke- och pupillkassan för Göteborgs stads befattningshavare
Redan under år 1894 hade förslag väckts om åstadkommande av en änke- och pupillkassa
för stadens ämbets- och tjänstemän samt betjänte. Sedan för ärendet en sjumannaberedning tillsatts, vilken även inkommit med ett detaljerat yttrande, antogo stadsfullmäktige
den 29 december l898 ett av beredningen utarbetat förslag till reglemente och ingingo med
ansökning till Kungl. _Maj:t om fastställelse av detta förslag, och fastställdes i huvudsaklig

överensstämmelse med berörda förslag genom kungl. resolution den lO november l899
reglemente för änke- och pupillkassan för Göteborgs stads ämbets-"och tjänstemän samt
betjänte. I samband med vissa ändringar i reglementet genom kungl. resolution den 4 no-

vember l927 ändrades kassans namn till änke- och pupillkassan för Göteborgs stads befattningshavare.
Förpliktad till delaktighet1 kassan är en var ordinarie innehavare av befattning, med vars
innehavande följer rätt till pension å stadens stat. Innehavare av befattning,. för vilken pensionsrätt stadgats först efter delägarens utnämning till befattningen, vare icke skyldig att

Anke- och pupillkassan för Göteborgs stads befattningshavare

2ll

intiäda 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: a) att delaktighet i kassan icke
åtnjutes för högre belopp än 4.000 kr., b) att om pensionsbeloppet icke slutar å jämnt hundratal kronor, delaktighetsbeloppet höjes till närmast högre jämna hundratal, c) 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
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. månaden näst efter tillträde till 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 avgångne delägarens ställe inträdande ny delägare
icke erlägges ovan sagda 25% av delaktighetsbeloppet. Härförutom inbetalar staden till
kassan ett årligt belopp av 7.544 kr.
Delägareavgifterna 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
åldersår. För delägares hustru, som är mera än l0 år yngre än mannen, erlägges, om äkten-

skapet ingås före 60 år, en åldersskillnadsavgift 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. o. m. är l928 med 33 % 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 tillfaller dessa, dock att om endast ett barn finnes, detta åtnjuter blott halva pensionen. Pensionsrätt tillkommer icke delägarens lagligen frånskilda hustru och kan icke grundas på giftermål, 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 kvarstad beläggas.
All penningeförvaltning för kassan ombesörjes av drätselkammaren. I övrigt handhaves
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Expropriationsnämnd

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 1930—31 och 1931—32.

Stadsfullmäktige välja två och delägarna en styrelsesuppleant för ett år i sänder. För granskning av styrelsens och drätselkammarens förvaltning välja stadsfullmäktige två revisorer med

en suppleant och delägarna en revisor med suppleant, alltid för nästkommande kalenderår.
Delägama hava ordinarie sammanträde i december för val, men kunna av styrelsen eller
då minst 10 delägare därom göra skriftlig framställning till styrelsen kallas till extra sammanträde.
Författningar m.m. Reglemente den 10 november 1899 jämte däri genom kungl. resolu-

tioner den 4 september 1908, den 18juni 1910, den 24 oktober 1913, den 14 september 1923,
den 3 juli 1925 och den 4 november 1927 företagna ändringar.
Ling, C a rl johan, Kriminalöverkonstapel,
Ordförande
f. 83; 28— (vald av stadsf.).
Dickson, George, Bankdirektör, f. 62;
Lange, Stel la n Gerhard, Kamrer, f. 83;
led. 12—31, Ordf. 28— (vald av stadsfu)
30— (vald av delägarna).

Vice ordförande
Cavalli, Per johan Arvid, v. Hhövd.,
Stadskamrerare, f. 67; 04— (självskriven

led.) v. Ordf. 28—.
Övriga ledamöter
Lagerholm, Gustaf E m i l, Skatteexekutor,
f. 76; 23—32 (vald av stadsf.).
Lindmark, johan Os car, Sjukvårdare,
f. 89; 28—32 (vald av stadsf.).

Revisorer
Regnell, Tor, Gasverksbokhållare, f. 81;
28— (vald av stadsf.).
Stenberg, Harald Vilhelm, Faktor,
f. 93; 29— (vald av stadsf.).
Nilsson, Malte Wiktor, installationsingenjör, f. 83; 29— (vald av delägarna).

Dalén, Per August, v. Hhövd., Rådman,

Suppleanter
f. 65; 28—31 (vald av delägarna).
Kristensson, Erik Sigfrid, TullvaktLeandersson, john Iw
wa r, Kamrersmästare, f. 96; 29— (vald av stadsfn)
assistent, Stadsf., f. 90; 29—32 (vald av
delägarna).
Bengtsson, Nils Emanuel, J. K..,
gistratsnotarie, f. 92; 29— (vald av delWangson, O tt 0 Robert, ] . K., Ombuds- '
man 0. sekr. h. fattigv., f. 93; 30—31 (vald
ägarna).
av stadsf.).
.Sekreterare
Suppleanter
Stenström, Yngve Romanus, ]. K.,
Strömberg, Carl A I go t, Fattigfogde,
Sekr. o. ombudsman h. drätselk., f. 91; 30.
f. 89; 25— (vald av stadsf.).

Personer, valbara till ledamöter i expropriationsnämnd
Enligt 5 21 i lagen den 12 maj 1917 om expropriation skall, sedan den förberedande handläggningen av expropriationsmål avslutats, och därest parterna ej överenskommit om expropriationsersättningen, tillsättas en särskild expropriationsnämnd. Om dennas sammansättning och befogenhet stadgas i åå 23—27 av förenämnda lag.
Till ordförande i dylika nämnder utser konungens befallningshavande för en tid av tre
år en i praktiska värv väl förfaren person jämte en ersättare. Ledamöterna utses i varje särskilt fall av parterna bland vissa personer. De valbara äro inom länet till antalet 73, av vilka
37 utses av konungens befallningshavande, 12 väljas av stadsfullmäktige i Göteborg samt
24 av landstinget, samtliga för en tid av tre år.

Ordförande
Lindberg, Gustaf johan B e r 11 h a r d,
justitieborgmästare, f. 65; 20—.

Ersättare för ordföranden
Centerwall, Es ai a s , j. K., Landskamrerare,f.67;18——.

Gode män vid laga skifte. järnvägsrådet. Inskrivningsnämnder
Valbara personer
(utsedda av stadsfullmäktige i Göteborg)
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Bljgbeåå, C a rl Mauritz, Handlande, f. 67;
Nielsen, jens jessen, Snickaremästare,

Mellgren, Olof Elrik
lAtågust, e. o. l'lovBlrättsnotarie, f.6
Blom, C u s t af, |Redaktör, Stadsf., f. 75;

f. 80; 25—33
Lulrådgå'fn, Lars, Målaremästare, f. 65;

18—31
Blomqvist,
Silfverstolpe, D a v 1 d- 0 t t o Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:'s förste v. ordf.
f. 69; -18—31 .

fes8sgn24—A311guSt

Edvjn,

Direktör,

Hiortzberg, Gustaf Arvid, Överstelöjtnant, f. 67; 18—33.
Kje
pålägg”, Carl Ossian, Konsul ,: 75.

Karl

T u r e,

Byggmästare,

f. 88; 23—31.
Asplund,

Art hur

Harald,

Major 1

K. V. 0. V. K., f. 70; 18—31.
Sprinchorn, Carl Gustaf, f. d. Maior,

f-63;18—3l.
Övriga valbara personer
Se Göteborgs och Bohus läns kungörelser.

Gode män vid laga skifte ,
Enligt kap. 6 5 4 av lagen den 12 maj 1917 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 1930—35.
Svensson, Nils A 11 g u s t, Civilingenjör,
Kapten1 K. V.o V. K. f. 79; 18—35.
Friman, E r n s t Magnus, lngenjör, Byggmästare, f. 60; 18—35.

Hamilton, Erik Carl Gus taf, Greve,
Major, f. 67; 24—35
Svensson, Sven Adie], Förste Kontorsbiträde, f. 74; 30—35.

]ärnvägsrådet
Enligt föreskrifter i kungl. brev den 1 november 1907 har inrättats ettjärnvägsråd. 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 17 augusti 1917 har antalet ledamöter1 järnvägsrådet bestämts till 25. Av dessa utses tre av Kungl. Maj.t, en väljes av stadsfullmäktige1
var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö och de övriga av olika närings-

korporationer, samtliga för ett år 1 sänder.

Ledamot
(vald av stadsfullmäktige1 Göteborg)

Åkesson, August Edvin, Direktör, f. 89; 25—-.

Inskrivningsnämnder för rullföringsområdena
För inskrivning och redovisning av de värnpliktiga med undantag för dem, som äro inskrivna å sjömanshus, indelas riket i inskrivningsområden och rullföringsområden. För vart
och ett av de sistnämnda skall enligt & 18 mom. 1 av värnpliktslagen den 12 juni 1925 finnas
en inskrivningsnämnd, bestående av en regementsofficer som ordförande samt två inom
området bosatta icke militära personer, vilka jämte lika många suppleanter väljas av stads-

fullmäktige för två år. En ledamot och en suppleant avgå årligen. Nämnden biträdes av
läkare och av rullföringsbefälhavaren eller i de fall konungen bestämmer av annan officer.
Enligt bestämmelser i kungl. förordningen den 31 december 1913 skola stadsfullmäktige
förrätta val till inskrivningsnämnd före utgången av September månad. För att vara valbar

fordras bl. a. att hava uppnått 25 års ålder och att vara kommunalt röstberättigad. Ledamot
'
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Inskrivningsrevisionen

eller suppleant äger för deltagande i nämndens sammanträden att av statsmedel åtnjuta

traktaments- och resekostnadsersättning.
Besvär över inskrivningsnämndens beslut kunna anföras endast av den värnpliktige, som
beslutet gäller. De ställas till inskrivningsrevisionen (se nedan) och ingivas till länsstyrelsen
inom fjorton dagar efter beslutets meddelande.

Stadsfullmäktiges senaste val avse perioderna 1930—31 och 1931—32.
Göteborgs stads rullföringsområde nr 28

Göteborgs södra rullföringsområde nr

'

32 (för Örgryte)

Ledamöter
(valda av stadsfullmäktige)
Blå)??? u s t a f, Redaktör, Stadsf., f. 75;
Seth, Johan G 11 s t af Elof, Civilingenjör,
f. 73; 31 .

Ledamöter
(valda av stadsfullmäktige)
Grahn, Carl Wilhelm, Målaremästare,
f. 63; 27—31 .
Hellers, C u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88; 24—32.

Suppleanter

Suppleanter

Månsson, Sven A x el, Ombudsman,
f. 88; 25—32.
Björkman, johan Oscar F. mil, Köpman,
82; 31.

Boysen, E s ki l S:son, Disponent, Stadsf.,
f. 93; 25—31.
Larsson, johan Vi kt o r, Posttjänsteman,
f. 82; 28—32.

Inskrivningsnämnden för Göteborgs sjömanshus
För inskrivning av de värnpliktiga, som äro inskrivna å sjömanshus, samt för redovisning
av marinens och flygvapnets å sjömanshus inskrivna värnpliktiga bestämmas särskilda sjörullföringsområden, vart och ett omfattande ett eller flera sjömanshus. För varje sjömanshus skall enligt 5 18 mom. 2 i värnpliktslagen den 12 juni 1925 finnas en inskrivningsnämnd.
För dess sammansättning etc. gälla samma bestämmelser ,som för inskrivningsnämnd
för stadsrullföringsomräde (se ovan).
Senaste val avse perioderna 1930—31 och 1931—32.

Ledamöter

Suppleanter

(valda av stadsfullmäktige)
Blomgren, Erik johan, Ombudsman,
f. 93; 24—32.
Traung, Sven Olof Theodor, Sjökapten,

(valda av stadsfullmäktige)
Eliason, Frank Rickard W a l l e n ti 11,
Sekr. h. sjömansunionen, f. 92; 24—32.
Reuterskiöld, Carl l.. e n n a r t, Sjökapten,
Stadsf., f. 82; 31.

Inskrivningsrevisionen
Enligt 55 21—23 i värnpliktslagen den 12 juni 1925 skall för varje inskrivningsområde
jämte inom detsamma belägna sjömanshus finnas en inskrivningsrevision med åliggande
att bl. a. pröva och avdöma besvär över och även i övrigt granska inskrivningsnämnds beslut.
Inskrivningsrevisionen består av landshövdingen såsom ordförande samt fyra andra ledamöter, nämligen inskrivningsbefälhavaren och från varje till området hörande län eller icke
under landsting lydande stad tre inom länet eller staden bosatta män, vilka jämte tre suppleanter utses för tre år av landstinget resp. stadsfullmäktige. En ledamot och en suppleant
avgå årligen.
'
De av landsting eller stadsfullmäktige valda ledamöterna deltaga i revisionen endast i

vad den angår det område, för vilket de blivit valda. Valen avse perioderna 1929—31 , 1930—32
och 1931—33.

Lokal värderingsnämnd.
Inskrivningsrevisionen för Göteborgs
stad

Ledamöter
(valda av stadsfullmäktige)
Larsson, H 11 g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,
Stadsf., f. 74; 27—32.
Karlsson, Anders B e r 11 h a r d, Kassör,
f. 88; 28—33.
Wiik, Bertil, ]. D, f 68 29—31.

Hästuttagningsnämnden
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Inskrivningsrevisionen för Älvsborgs
södra inskrivningsområde (för Örgryte)

Ledamöter
(valda av stadsfullmäktige)
Kanold, Anton Tjark F r e d r i k August,

Direktör, f. 76; 22—32.
Wiikander, Anders Emil T h e o d 0 r,
j . 0. F. K., Assuransdirektör, Riksdagsman,

f. 80; 22—33.
Hendén, l—l u go Alexander, Instrumentmakare, f. 75; 23—31.

Suppleanter
SkOglund, Anders johan, järnarbetare,
f. 87; 28—33.
Kristensson, Erik Sigfrid, Tullvaktmästare, f. 96; 28—32.
Blågberg, C a r 1 Mauritz, Handlande, f. 67;
—3l .

Suppleanter

Ahlstedt, Carl lvar, Skatteexekutor,
f. 82; 22—32.
Hellberg, Axel julius, Ombudsman,
f. 8 ; 25—33.
Fagerström, Knut Wi l l i a 111, Civilingenjör, f. 75; 23—31 .

Lokal värderingsnämnd vid rekvisitioner för krigsmaktens behov
Enligt 5 10 i lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov, sådan denna & lyder enligt lagen den 11 juli 1916, skall för varje landstingsområde och för varje stad, som ej deltager i landsting, tillsättas en lokal värderingsnämnd.
Denna äger till den omfattning, riksvärderingsnämnden bestämmer, att upprätta taxor och
att pröva och bestämma fordringsbeloppen för rekvisitioner m. m.
Nämnden skall bestå av tre för sakkunskap och oväld kända personer, nämligen en leda» mot som tillika är ordförande,'vald av landstingen eller stadsfullmäktige, en intendenturofficer eller annan person, utsedd av arméfördelningschefen, samt en civil tjänsteman eller
annan person, utsedd av konungens befallningshavande. För varje ledamot utses två ersättare,

såväl dessa som ledamöterna utses för en tid av fyra kalenderår.
För deltagande i värderingsnämndens sammanträden utgår traktaments- och resekostnadsersättning av statsmedel.

Senaste val avse åren 1929—32.
Ordförande
(vald av stadsfullmäktige)
Löwenadler, Lars H en rik, Direktör,
f. 60; 09—32.

Ersättare

(valda av stadsfullmäktige)
Colliander, Ern st August, j. K., Råd-

man, f. 67; 20—32.
Dahlin, Gustaf Adolf Werner, Direktör,

f. 84; 24—32.

Hästuttagningsnämnden
Enligt 5 6 i lagen den 2 juli 1915 angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivningslagen) skall inom varje kommun finnas en

hästuttagningsnämnd. Det åligger denna att redan under fredstid varje år uttaga de hästar
och anspannsfordon, som vid mobilisering skola inställas till mönstring.
Nämnden, som tillsättes för en tid av fyra år, skall bestå av minst tre, högst fem ledamöter.
En av dessa, som tillika är ordförande, förordnas av konungens befallningshavande, och de
övriga jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige.
Till ordföranden utgår ersättning av statsmedel. Ovriga ledamöter äga enligt stadsfullmäktiges beslut att uppbära traktamentsersättning med 4 kr. om dagen, och om de ej äro
bosatta å sammanträdesorten, även resekostnadsersättning.
Ledamöterna och suppleanterna äro valda för perioderna 1928—31 och 1930—33.
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l—lästmönstringskommissionen.

Göteborgs stad utom Örgryte församling

Motormönstringskommissionen

Örgryte församling

Ordförande

Ordförande

Seth, johan G u s t a f Elof, Civilingenjör,
f. 73; 29—31.
Ledamöter
(valda av stadsfullmäktige)
Andersson, 0 s c a r Emil, Arrendator,
f. 64; 17—31.
Nilsson, A 11 g u s t, Åkeriägare, f. 60; 24—3 1 .
Hägg, Richard H i 1 d i n g, Tillsyningsman, f. 89; 30—31.
Fromell, Axel Adolf Theodor, Bankdirektör, f. 74; 30—31.

Johansson, ] o ha 11, Åkeriägare, f. 73; 22—31 .
Ledamöter
(valda av stadsfullmäktige)

Suppleanter

(valda av stadsfullmäktige)
Bergqvist, Carl Wilhelm, Åkeriägare,
f. 71; 22—33.

(valda av stadsfullmäktige).
Aronsson, Andreas, Handlande, f. 84;
20—31.
Berg, Harald, Avdelningschef, f. 79; 24—31 .

Andrén, jo h a n Al f r e d, Rättare, f. 56;
22—33.

Berggren, Ca rl
f. 60; 22—33.

Fredrik,

Åkeriägare,

Andersson, F r i t 2 Leonard, Renhållningsarbetare, f. 88; 30—33.
Carlsson, 0 5 c a r, lnspektor, f. 49; 30—33.
Suppleanter

Gustafsson, K a r 1 j 0 h a n, Åkeriägare,

f. 72; 30——33.
Hästmönstringskommissionen

' Enligtå 18 i hästutskrivningslagen den 2 juli 1915 med ändring den 13 juni 1930 indelas riket
i hästutskrivningsområden, vart och ett omfattande ett större eller mindre antal kommuner.
För varje sådant område skall finnas en hästmönstringskommission med åliggande att, då
krigsmakten ställes på krigsfot, pröva de uttagna hästarna och anspannsfordonen med hänsyn till deras lämplighet för krigsbruk.
Kommissionen består av tre ledamöter, vilka redan i fredstid utses för fyra år. En ledamot, som tillika är ordförande, utses av militär myndighet, en av stadsfullmäktige och en '
av hästuttagningsnämnden bland dess egna ledamöter.
Ledamot av hästmönstringskommissionenäger enl. kungl. kungörelse d. 14 april 1916 åtnjuta
traktaments- och resekostnadsersättning av statsmedel. Valen gälla föraren 1928—31 0.1930—33.
Äldre stadsområdet
Örgryte

_

Ledamot

Ledamot

Högberg, Ni ls August, Handlande, f. 71;
28—31 (vald av stadsf.).

Månsson, Wilhelm Andreas, Disponent,
f. 63; 22—-33 (vald av stadsfu)

Suppleant

Suppleant

Ahlström, Alfred R u d 0 1 f, Stadsveterinär, f. 70; 28—31 (vald av stadsf.).

Larsson, Gustaf Hjalmar, Bageriidkare,
f. 68; 22—33 (vald av stadsf.).

Motormönstringskommissionen
Enligt 5 22 i hästutskrivningslagen den 2 juli 1915 med ändring "den 13 juni 1930 åligger
det konungens befallningshavande att redan under fredstid årligen uttaga de motorfordon
och motorredskap, som, då krigsmakten ställes på krigsfot, skola inställas till mönstring.
För varje län skall finnas en eller flera motormönstringskommissioner med åliggande att vid
mobilisering pröva .de uttagna motorfordonens och motorredskapens lämplighet för krigsbruk.
Kommissionen skall bestå av tre i motorfordons och motorredskaps konstruktion och
skötsel kunniga ledamöter, av vilka redan i fredstid en utses av militär myndighet och en
av konungens befallningshavande samt den tredje jämte suppleant väljas av stadsfullmäktige
för en tid av fyra år.
_ Ledamot av motormönstringskommissionen åtnjuter enligt kungl. kungörelse den 14 april

1916 traktaments- och resekostnadsersättning av statsmedel. Valen gälla för tiden 1931——34.
Ledamot
Suppleant
,
Hellberg, Arvid, J. K., Assuransdirektör, Stadsf., f. 90; 31—34.

Blomberg, Frans Albert, Omnibusförare, f. 91; 31—34.

Handelskammaren i Göteborg

217

2. Institutioner för handel och annan ekonomisk
verksamhet
Handelskammaren i Göteborg
Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 1 0—15.

Handelsföreningens fullmäktige i Göteborg, vilka sedan den 1 januari 1906 även utgöra
handelskammaren i Göteborg, är den direkta fortsättningen av det den 22 februari 1661
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 1734 rekonstruerades handelsgillet samtidigt som namnet ändrades till handelssocieteten. Med införandet av näringsfriheten 1846 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 handelskamrar inom riket, beslöto fullmäktige att från och med den 1 januari 1906 övertaga de uppgifter, 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 1917 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 v1dtagas för främjande av landets och särskllt Göteborgs handel, Sjöfart, industr1 och kommumkatmnsväsende;
_
att samla och—bearbeta statistiska och andra uppg1fter rörande handel och närmgar; _
att 1 sådana närmgsfrågor, som av stats- eller kommunala myndigheter hänskjutas till
handelskammaren, avglva yttranden eller t1llhandahålla upplysnmgar, 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 1 närmgsfrågor göra de framställningar, vartlll
den må flnna anledmng, samt
.
_
_
_
_
att på begäran, då handelskammaren finner så lämpligt, mot ersättmng eller avg1ftsfr1tt,
lämna bemedlmg för blläggande av tv1ster rörande affärsavtal, leveranser o. dyl. samt yttra
Slg rörande handelsbruk.
Utom dessa mera allmänna uppgifter hava genom särskilda förordningar åt handelskamrarna uppdragits vissa funktioner såsom att avgiva yttrande över ansökningar om tullrestitution m. fl. dylika. Handelskammaren utser två ledamöter och en suppleant i Göteborgs hamnstyrelse, tre ledamöter i styrelsen för handelshögskolan i Göteborg samttre
ledamöter i styrelsen för Göteborgs handelsinstitut. Handelskammaren förvaltar även
handelshögskolans och handelsinstitutets fonder. För biläggandet av tvister har handelskammaren tillsatt en skiljedomstol, som består av fem ledamöter och tre suppleanter,
valda inom handelskammaren.
Handelskammaren består av 24 medlemmar, vilka väljas för fyra år av och inom handelsföreningen. Av dessa medlemmar skola minst 12 representera engroshandeln, fyra industrien
och fyra Sjöfarten. Medlemmar av handelsföreningen äro alla de inom Göteborg eller
dess område bosatta enskildå personer eller bolag och ekonomiska föreningar, vilka Såsom
yrke idka handel, industri, Sjöfart eller annan därmed jämförlig näringsverksamhet och som
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upptagits i föreningen. lngen välkänd näringsidkare inom distriktet må utestängas från
att vinna medlemsskap i föreningen. l granskningen av handelskammarens räkenskaper
och förvaltning äger en av stadsfullmäktige utsedd revisor deltaga, sedan handelskamma-

ren år 1911 för sin verksamhet erhållit visst anslag ur Wilh. Röhss utdelningsfond.
Fullmäktige i handelsföreningen tillkomma bl. a. att inom sig utse börsdirektionen i Göteborg, att yttra sig angående tillsättandet av vägare och mätare samt att förvalta betydande

för välgörande ändamål donerade fonder. Fullmäktige utse även ledamöter i fullmäktiges
skiljenämnd för spannmåls- och fröhandeln.
Stadgar m. m. Arbetsordning för handelsföreningens fullmäktige1 Göteborg 1918. Stadgar
för handelskammaren1 Göteborg, fastställda av Kungl. Maj:t den 2 november 1917 med

senare vidtagna ändringar. Stadgar för handelskammarens1 Göteborg skiljenämnd 1910. Bestämmelser rörande Göteborgs handelsförenings skiljenämnd för spannmåls- och fröhandeln
1894. Handelskammarens1 Göteborg bestämmelser angående auktoriserandet av revisorer.
Skrifter: Göteborgs Handelsgille — Handelssocietet — Handelsförening. Handelskammaren 1661—1 91 1. Minnesskrift av H. Fröding, Gbg 1911. Årlig redogörelSe för
handelskammarens verksamhet.
Röing, E r i k Peter Valdemar, Handlande,

Ordförande
Carlander, A x e l Christopher, Grosshandlande, f. 69; led. (03, 06—14)20—34,
Ordf. 24—.

Vice ordförande

f. 66; 06—32.
Smedmark, Carl ]0 3 ca r, Fabriksdisponent, f. 67; 14—31
Sternliagen,Fritz, Konsul, Skeppsredare,

f. 75; 08—34.

Henriques, W1 1 h e l m julius, Handlande,
f. 53; led. 06—33, v. Ordf.0
Hasselblad, Karl Erik, Gineralkonsul,
Direktör, f. 74; led. 06—33, v. Ordf. 20—.
ergman
n,C a rl August, Handlande,f. 61;
led. (04) 06—31, v. Ordf. 24—

Ovriga ledamöter
Sjödahl, Fredrik Oscar G u s t a f, General-

konsul, Handlande, f. 68; led. 09—34,
Kassaf. 25—.
Alpen, Heinrich Peter T h e o d 0 r, Konsul,
Handlande, f. 67; 06—34.
BleBIinålOtto Ric h a r (1, Direktör, f. 80;

Svensson, Carl johan Albert? Skeppsredare, f. 61; 09-—31.
Waller, P e r, Skeppsredare, f. 88; 26—32.
Wijkander, Anders Emil
h e o d 0 r,
j.o .F.
,Assuransdirektör, Riksdags-

man, f. 80; 25— 4.
Rev1sorer
Almskog, F r a n t 2 Gustaf, Direktör, f. 80;

28— (vald av stadsf.).
Jonsson,, F o 1 k e, Direktör, f. 86; 27—,
(vald av handelsföreningen).
Wennerström, H a r r y, Grosshandlande,
f. 87; 23— (vald av handelsföreningen).

Boman,-Gustaf, Fabriksidkare, Riksdagsman, f

61; (97) 06—32, v. Ordf.

Carlsson, G u n n a r Fredrik,
redare, f. 87; 18—33.

Skepps-

Hamberg, Ragnar, Direktör, f. 73; 09—34.
Hammar, H u go Gilius Eugen, Dr. lng.,

Direktör, f. 64; 22—33.
Jansson,

Johan

B i r g e r,

Handlande,

Stadsf., f. 71; 18—33. '
Kjellberg, C & r 1 0 s sia n, Konsul, Direktör f. 75; 24—31.
Lamm, Gustaf, Direktör, f. 56; 06—32.
Larsson, Gustaf H j al m a r, Direktör,
f. 61:13—33.
Leffler, Hakon, Civilingenjör, f. 87; 25—32.
Li?(1()(f)uizslt, 3Hugo H e r m a n, Direktör,

Suppleanter
Ericsson, A x el Wilhelm, Avdelningschef,
f. 78; 28— (vald av stadsf.).
Bernström, Nils G 11 s t af Hugo, Disponent, f. 74; 28— (vald av handelsföreningen).
Sekreterare
Mottagningstid kl. 1114.
Lembke, j 0 h a n Christopher, ]. D.,
f. 68; 06.
Gneib, G u n n a r Robert, e. o. Hovrättsnotarie, f. 90; 18.

Vaktmästare
Vakant.

Av handelskammaren auktoriserade

revisorer
Nilsson, H j a l m a r Julius, Konsul, Direktör, f. 85; 29—32.

Karlgren, Anton Nils Rickard, f. 99; 29.
Stenberg, johan E d w a r (1, f. 93; 29.

I Svenska mässan
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Svenska mässan
Kommissariat: Östra Hamngatan 18. Utställningslokaler: Mässhallarna, Korsvägen.

Redan så tidigt som 1804 framfördes igöteborgspressen förslag om anordnandet av en
varumässa, som syntes motsvara, vad man numera förstår med en mässa. Först år 1918
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 åtnjutande
av statligt och kommunalt anslag anordnade svenska mässan i Göteborg, som av konungen
invigdes den 8 juli och pågick till den 14 i samma månad. Mässan, som på grund av de
rådande konjunkturerna vann en storartad anslutning, har sedan årligen upprepats.
De första fem åren hölls mässan i handelsinstitutet, latinläroverket och övriga närliggande
skolbyggnader under juli eller augusti månader och varade sju dagar. År 1923 anordnades

den i samband med jubileumsutställningen och i dess lokaler. Följande år iordninggjorde
staden och uthyrde till mässtyrelsen de från utställningen kvarstående exporthallarna, i vilka
mässan sedermera hållits. Fr. o. m. är 1925 har mässan ägt rum under nio dagari maj månad.

Svenska mässans utställare- och besökareantal har växlat med konjunkturerna men har
under de senaste sex åren varit i nästan ständigt stigande, från 204 utställare och 34.000 besökare år 1924 till 505 utställare och 101.508 besökare år 1929. Av sista årets besökare hava
c:a 1.600 kommit från ett 25-tal främmande länder. De direkta försäljningarna på mässan hava
under samtliga är uppgått till 73 mill. kr., oberäknat de försäljningar, som inletts men ej slutförts på mässan, och sådana som uppstått genom å mässan knutna förbindelser. Endast

svenska varor få utställas. Mässan har egen varuförmedlingsbyrå, som fungerar hela året
och lämnar upplysningar om tillverkare av svenska produkter.
Svenska mässan har från staden erhållit anslag, vilket efter att de närmaste åren därförut

hava uppgått till 25.000 kr. årligen, åren 1928, 1929 och 1930 kunnat sänkas till 10.000 kr.
samt för år 1931 till 5.000 kr. med återbetalningsskyldighet för vad som ej utnyttjats.
Efter det att från början handelskammaren i Göteborg ensam utsett ledamöter i mässans
styrelse, har successivt en omorganisation kommit till stånd, i det att styrelsen, som f. n.
består av 23 ledamöter, numera utses förutom av stadsfullmäktige, vilka välja en ledamot
och en suppleant, av handelskammaren och vissa sammanslutningar inom näringslivet i

och utom Göteborg; varförutom de_sålunda utsedda själva komplettera styrelsen genom
att välja ett antal av intill 10 ledamöter.

Räkenskaperna granskas av revisorer, utsedda av stadsfullmäktige och handelskammaren.

Ordförande
von Sydow, Oscar Fredrik, Landshövding, f. 73; led. 23—, Ordf. 23—.

borgs köpmannaförbund, en av speceriminutbandlareföreningen i Göteborg samt mo av
svenska mässans styrelse.

Vice ordförande

suppleant

Fallenius, lvar Konstantin Engelbrekt,
ågonsul, f. 66; led. 23—, Förste v. ordf.

Nilsson, H i a 1 m a r julius, Konsul, Stadsf., *

Brusewitz,

Hug0

Leonard,

Direktör, '

f. 54; led. 18—, Andre v. ordf. 23—
Ovriga ledamöter
johansson, H e n r y Bernhard, Avdelningschef, f. 89; 28— (vald av stadsf.).
Dessutom en vald av Sveriges hantverksorganisation, en av svenska Slöjdföreningen,
tre av handelskammaren1 Göteborg, två av
Göteborgs hantverks- och industriförening, två
av Göteborgs industrikammare, en av Göte-

f. 85; 31— (vald av stadsf.).

Mässans verkställande nämnd
Fallenius, lvar Konstantin Engelbrekt,
Konsul (se ovan) Ordf. 23—.
Brusewitz, Hugo, Leonard, Direktör

(se ovan) 0. Ordf. 2.3—
Lundquist, Erik Gustav Ferdinand, Direktör, f. 68;
Persson, Carll Wilhelm, Direktör, f. 68;
18—.
Frankel, S ve n Vilhelm, Grosshandlande,
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Boöthius, Per Ulrik, Direktör, Stadsf.,

f. 75; 27—
Strandell, Knut Arvid, Disponent, f. 74;
31—
Revisorer
Hamberg, Ragnar, Direktör, f. 73; 23—,
(vald av handelsk.).
Sjögren, C h a r 1 e s Valfrid, Platsförsäljare, f. 8;7 30— (vald av stådsf.).
Hedquist, A 1 h e rt Valdemar, Direktör,
f. 93; 31— (vald av stadsfu)

Suppleanter
Berlin, Otto R i c h a r (1, Direktör, f. 80;
23— (vald av handelsk.).
Hägg,Richard H1 1 d1 n g, Tillsyningsman,
f.89;31— (vald av stadsf.).

Sekreterare
Gneib, G u n n a r Robert, e. o. Hovrättsnotarie, Sekr. h. handelsk., f. 90; 18—.

Kommissarie
Bergendahl, Erik, lngenjör, f. 85; 24.

Göteborgs frihamns aktiebolag
Sedan stadsfullmäktige den 12 september 1918 beslutat att, under förutsättning att ett

bolag bildades i syfte att omhändertaga magasinsrörelsen och vad därmed hade sammanhang i stadens under anläggning varande frihamn, uppdraga åt hamnstyrelsen att å stadens

vägnar underhandla med bolaget om villkoren för avtal om sådant omhänderhavande, och
sedan därefter en kommitté blivit tillsatt för vi dtagande av åtgärder för ett sådant bolags
bildande, hölls konstituerande bolagsstämma med Göteborgs frihamns aktiebolag den 31
januari 1920.
|
Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse hava sitt säte i Göteborg. Aktiekapitalet
skall utgöra minst 300.000 kr. och högst 900.000 kr. Varje aktiebrev lyder på 1.000 kr. Av
bolagets årsvinst utgår först till bolaget intill 5 % å inbetalda aktiekapitalet och därefter
till stadenintill 5 % å stadens tillskott. Vad därefter återstår fördelas mellan staden och bolaget

i förhållande till varje parts tillskott.
Styrelsen består av fem eller sju ledamöter, av vilka stadsfullmäktige utse en och de övriga
väljas å bolagsstämma. Årligen skola väljas tre revisorer, av vilka stadsfullmäktige utse en.
Avtalet med staden gäller från den dag frihamnen öppnades för allmän trafik och för

närmast följande tjugo kalenderår. Förutom omhänderhavandet av magasinsrörelsen i frihamnen förvaltar bolaget även stadens frilagerbyggnad — Göteborgs lagerhus — vid Pustervik (se vidare kap. Vlll:2 under hamnstyrelsen).
'
_
Styrelse

Olburs, Vid a r Robert,

'Alpen,Heinråröh Peärd? lååodor, Konsul,

_

r

Konsul, f— 78; 30—-

_

Skeppsredare,
.

Revisorer

Lindbom
Heman
Kamer
* 75' Sinclair,Char1es Felix, Grosshandlande,
led. 20—, NIIS
v. Ordf.
20—7 (vald
av stadsf.).
BåBgman, Carl August, Handlande, f. 61;

Carlsson, (3 u n n a r Fredrik, Skeppsredare, f. 87; 20—.
Ekman, C a rl johan jacob Emil, Konsul,

f. 83; 20—
Hasselblad, Ka rl E rik, Generalkonsul,
f. 74; 20—.
Lindquist, Hugo H e r m a n, Handlande,

69; 20—.
Suppleanter
Hylander, S v e n Thorsten, Konsul, f. 73;

f' 72; 20—'
Larsson, Axel S i g u r d, Handlande, f. 81;

27
And;SOn, D 0 u g 1 a s Sigfrid Eberhard,
Direktör, f. 81; 31— (vald av stadsf.).
Suppleanter
Ahrenberg, 0 s si a n Theodor, Skeppsredare, f. 77; 22—
Bråatt,Gustaf Adolf, Konsul, f. 94;
7
Blom, G u s t a f, Redaktör, Stadsf., f. 75;
31— (vald av stadsf.).

20—

Isberg; Sten johan, Sjökapten, f. 76;
20—, Verkst. direktör.

Personal
Se frihamnen, kap. Vlll:2.
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Aktiebolaget Göteborgs skepp'sdockor
Bolaget, som började sin verksamhet är 1914, 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 1.700.000 kr. i aktier å nom. 1.000 kr. Förutom nämnda kapital och erhållet statsbidrag
har bolaget tillförts medel genom upptagande av ett lån, vilket vid senaste bokslut uppgick
till 550.000 kr., för vilket Göteborgs stad tecknat borgen. 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

Mannheimer, H e r m a n, Bankdirektör,
f. 67; led. 14—, Ordf. 27—
Hammar, H 11 go Gilius Eugen, Dr. lng.,
Direktör, f. 64; led 27——, v. Ordf 27—.
Roberg, E r n s t, Konsul, f. 69; 26— (vald
av stadsf.).

Ahrenberg, 0 s sia n Theodor, Skeppsredare, f. 77; 14—.
Skoglund, A n d e r s johan, järnarbetare,
f. 87; 31— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Suppleanter
Lilliequist, T h 0 r s t e n, lngenjör, f. 71;

Lindahl, Uno F 1 l 1 p, Direktör, f. 73; 26—.
Nielsen, ] e n s jessen, Snickaremästare,
f. 80; 26— (vald av stadsf.).

Hulthén, Tu re, Folkskollärare, Stadsf.,

14—.
f. 94; 31— (vald av stadsf.).

Göteborgs" flyghamns aktiebolag
Vid sammanträde den 31 mars 1921 beslöto stadsfullmäktige att tillsätta en beredning

för utredning och förslag i fråga om inrättandet av en flyghamn samt dess finansiering och
förvaltning. Sedan Kungl. Maj:ts tillstånd att expropriera härför behövligt område i Torslanda socken erhållits och omnämnda beredning slutfört sitt uppdrag, igångsattes upprättandet av den nuvarande flyghamnen vid Amhult i Torslanda socken.
För drivandet av flyghamnsrörelsen och vad därmed äger samband konstituerades Göteborgs flyghamns aktiebolag den 28 december 1922. Aktiekapitalet utgör 50.000 kr.

Bolagets styrelse består av fem ledamöter och tre suppleanter, av vilka stadsfullmäktige
utse två ledamöter jämte en suppleant. För granskning av styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper väljas årligen tre revisorer jämte tre suppleanter, av vilka en revisor och en
suppleant utses av stadsfullmäktige.
Styrelse
Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75;
led. 23—, Ordf. 29— (vald av stadsfu)
Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör, f. 84;
led. 29—, v. Ordf. 29—
Schönander, Karl l s i d 0 r, lng2e8njör, f. 91;
23—, Verkställande direktör28.
Bergendahl, Erik, lngenjör, f. 85; 28—.
Vinge, Karl Axel, ]. K., Advokat,
f. 91; 31— (vald av stadsf.).

Ericsson, Carl Eric, Sjökapten, Stadsf.,
f. 82; 31— (vald av stadsf.).

Revisorer
Engström, A 1 g 0 t Edvin, Typograf, f. 90;
29— (vald av stadsf.).
Wgålis, Kurt Leonard, Redaktör, f. 00;
Ericson, Rolf Gustav Patrik, lngenjör,
f. 94; 30—.
'
Suppleanter

Nordgren, johan Gustaf (Gö sta), Di-

Eklund, Åke Vitus, Civilingenjör, f. 84;
29— (vald av stadsf.).
Sillén, Klas T 0 r Knut, Kapten i K. V. 0.

rektör, f. 75; 8—
Holm, Holger Fredrik, Generalkonsul,
f. 76; 29—.

Flodman, M a r t i n Nicolaus, Hamnkapten, f. 70; 30—.

Suppleanter

V. K., f. 69; 30—.
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Huvudmän i sparbanker
Enligt lagen om sparbanker den 29 juni 1923 skola sparbanks angelägenheter omhänderhavas dels av huvudmän, vilka skola Såsom representanter för insättarna övervaka Sparbankens 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. Huvudman 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 sparbankens 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 10 juli 1924 nytt reglemente för Göteborgs sparbank, vari
stadgas, att huvudmännen skola vara 36 till antalet, samt att av dessa 12 skola utses av stads-

fullmäktige i Göteborg. Övriga 24 huvudmän utses av de förutvarande huvudmännen.
Samtliga utses för en tid av fyra kalenderår.
. Nuvarande av stadsfullmäktige utsedda huvudmän äro valda för perioderna 1928—31,

1929—32, 1930—33 och 1931—34.
Almskog, F ra n t 2 Gustaf, Direktör, f. 80;

Wi2.jilrj3l'31.jal m a r, Handlande, f. 77; 25—
Elfåiagä. Carl ] o s e f, Direktör, f. 70;
johansson, H e n r y Bernhard, Avdelningsche, . 89;
—34.
Mark, Kriut j:son, Handlande, f. 69;

25—34
Larsson,.H u g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,
Stadsf., f. 74; 25—31 .

Lindberg, Gustaf johan B e r 11 h a r (1,
justitieborgmästare, f. 65;
3—1.
Carlander, A x e l Christopher, Grosshandlande, f. 69; 25—32.
Lilzlglhtålzm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75;
von Sydow, 0 3 c a r Fredrik, Landshövding,
f. 73; 25—32.
Olson, Frans E ri k Vilhelm, Civilingenjör,
Direktör, Riksdagsman, f. 86; 30—33.
Ericsson, Carl Eric, Sjökapten, Stadsf.,
f. 82; 30—31

Sparbanken Bikupan
Enligt reglemente av konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus län fastställt
den 12 juli 1924 skola huvudmännen vara 21, av vilka stadsfullmäktige utse sju.

De av stadsfullmäktige valda huvudmännen äro utsedda för tiden 1930—34.
Carlsson, C a r 1 R i c h a r d, Spårvagnskonduktör, Stadsf., f. 81; 24—34.
Rosén, Johan E m i l, Redaktör, f. 75;

4.
Rahmn, Gustaf (G 6 s ta) Erik Andreas,
F. L., Rektor, Stadsf., f. 82; 24—34.
Friman, E r n s 1: Magnus, lngenjör, Byggmästare, f. 60; 24—34.

Melin-johansson,
H i a l m a r,
Byggmästare,f. 85; 24—34.
Flyckt, Axel H ugo, f.d. Overinspektor,
f. 64; 24—34.
Mellander, Carl E1 n a r Nathanael, e. o.
Hovrättsnotarie, Stadsf., f. 87; 30——34.

Fastighetsägarnes sparbank

Enligt det av konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus län den 27 september
1924 fastställda reglementet hava stadsfullmäktige att utse åtta stycken av bankens 24 huvud-
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män. Huvudmännen utses för en tidsperiod av fyra förvaltningsår. De nuvarande av stadsfullmäktige utsedda huvudmännen äro valda för åren 1929—33.

Pezrssso3n3, A x e 1 Oscar, Apotekare, f. 73;
Häglugål, C a r 1 Gottfrid, Handlande, f. 70;

jansson, johan B 1 r g e r, Handlande,
Stadsf., f. 71; 25—33.
Edzigarålä, A 1 b e rt julius, Ingenjör, f. 75;

Rasmusson, L a r s, Målaremästare, f. 66;

Hansson,

25—33.
Thunell,

Ernst

Algot,

Ekonomichef,

f. 85; 29—33.
Gustav

Adolf,

Handlande,

f. 81; 25—33.

Ekberg, O v e Johan, järnarbetare, Stadsf.,

f. 96; 29—33.

Aktiebolaget Göteborgs tomträttskassa
Aktiebolaget Göteborgs tomträttskassa bildades den 20*december 1912. Bolagets ändamål 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 aktiekapitalets storlek. Aktiekapitalet har alltsedan bolagets bildande uppgått till 500.000 kr.

Göteborgs stad har iklätt sig garanti för kassans obligationer. Till säkerhet för bolagets
obligationslån skola ligga'inteckningar i tomträtter med tillhörande byggnader, vilka inteckningar ej få överstiga 80% av byggnadernas i särskild ordning fastställda värden eller ock

räntebärande depositionsbevis, som av staden godkännas.
Bolaget har upptagit tre obligationslån, ett 5 procentigt år 1916a 500.000 kr., ett lika- '
ledes 5 procentigt år 1918a 750.000 kr. och ett, som löper med 51/2% ränta, år 1920a likaså

750.000 kr.
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 % 10 en revisor och en suppleant

för honom. _Så länge stadens garanti för bolagets obligationer varar, erfordras stadsfullmäktiges godkännande för giltigheten av beslut om ändring av innehållet uti en del av bolags' ordningens bestämmelser.

Styrelse
Hamberg, R a g 11 a r, Direktör, f. 73; led.
18—, Ordf. 18— (vald av stadsf.).
Kullgren, Ernst Willgodt, Stadsmäklare,
f. 65, ledZ.712—, Suppl. f. kassaf. 19—,
vOrdf.2
Ekvman, C a7rljohan jacob Emil, Konsul,
f. 83; led. 12—, Kassaf. 12—.
Mark, Knut j:son, Handlande,f. 69; 13”.
Tingström, Sven, lngenjör, f. 87; 27—.

Suppleanter ,
Hagberg, Karl Ax e l, e. o. Hovrättsnotarie, Direktör, f. 72; 17—.
Henriques, Ma r t e n Ragnar, J. K..
Advokat, f. 86; 25—.

Andersson, Bror Gustav V e r n e r, Hallmästare, f. 84; 30— (vald av stadsf.).

Revisorer
Blo;n, G U 5 t a f, Redaktör, Stadsf., f. 75;
HjlogTho, C a r [ Ferdinand, Kamrerare, f. 77;

Haglund, johan A rv 1 d, Galvanisör,
f. 74; 31— (vald av stadsf.).
Suppleanter

Christenson, Å k e Theodor, Kassör, f. 85;
Hansson, G 11 S t a f Henry, Byggnadsingenjör, f. 94; 31— (vald av stadsf.).
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Städernas allmänna brandstodsbolag.

A.-B. Göteborgssystemet

Städernas allmänna brandstodsbolags kommitté för Göteborg
Avdelningskontor Västra Hamngatan 14.
På varje ort, där bolaget utövar försäkringsverksamhet, Skall finnas en kommitté, bestående

av minst tre, högst fem ledamöter. Av kommitténs ledamöter utser styrelsen en, vilken Skall
vara bolagets ombud. De övriga jämte två suppleanter, vilka alla böra vara förfarna i värdering av byggnader, väljas där styrelsen icke för särskilt fall finner annan ordning lämpli-

gare, företrädesvis bland bolagets delägare, varje år för det kommande året av stadsfullmäktige.
Brandstodskommitte'

Suppleanter

Friman, E r n s t Magnus, lngenjör, Bygg-

mästare, f. 60; 86—, Ordf. 92—, (vald av
styrelsen) . ,

Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75;

Svensson, jemy (j a- 111 e s) Saturnius, Grosshandlande, f. 69; 23—

Andersson, S v e 11 David, Brandkarl, f. 95;

4_
johansson, L e a n d e r, Byggmästare, f. 60;

Almskog,

Frant2

Gustaf,

f. 80; 25—.
jansson, johan B i rge r,
Stadsf., f. 71; 28—.

Styrelsens ombud

Direktör,

Friman, Ernst Magnus, lngenjör, Bygg-

Handlande,

mästare (se ovan)
.
Olsson, Olof Harald, Kamrer, f. 91;
24, bitr. ombud.

Aktiebolaget Göteborgssystemet.
Västra Hamngatan 24—26. Expeditionstid: Motboksexp. kl. 9—14; räkenskapsavd.: september—maj kl. 9—16, lördagar kl. 9—15, juni—augusti kl. 9—15.
Enligt kungl. förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker, som trädde
i kraft med 1919 års ingång, skall styrelse för bolag, som fått åt sig upplåten rätt till handeln
med rusdrycker, utses i Göteborg Sålunda, att en styrelseledamot utses av kungl. kontrollstyrelsen, två styrelseledamöter av bolagets delägare och två av stadsfullmäktige. På samma
sätt utses jämväl suppleanter. Av revisorerna utses två av kungl. kontrollstyrelsen och en av
delägarna i bolaget. Genom länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län resolution den 22
november 1930 har rättighet meddelats aktiebolaget Göteborgssystemet att_ även under
åren 1931—33 idka detaljhandel med rusdrycker inom Göteborgs stads område.

Ordförande

Suppleanter

Åkesson, A ug U 3 t Edvin, Direktör,
f. 89; led. 26—, Ordf. 31— (utsedd av
kontrollst .)

Jansson, johan B i r g e r, Handlande,
Stadsf., f. 71; 14— (vald av stadsf.).
Wilkens, A r t h u r johan, Major, f. 75;
28— (utsedd av bolagsstämman).
Svensson, Carl 1k t o r, Cementarbetare,
Stadsf., f. 87; 30— (vald av stadsfn)
En vakarit.

Suppleant för ordföranden
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64; 31—
(utsedd av kontrollst.)

Ovriga ledamöter
Gezelius, Karl johan, M. L., Förste
stadsläkare, f. 66; 16— (utsedd av bolagsstämman).
Larsson, H u g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,
Stadsf., f. 74; 25— (vald av stadsfn)
johansson, K 11 ut Birger, Järnsvarvare,
Stadsf., f. 79; 30— (vald av stadsf.).
En vakant.

Revisorer
Erlandsson, Erland Gabriel, Konsul,
f. 79; 26— (utsedd av bolagsstämman). '
Carlbring, Carl Gustaf E i n a r, Disponent,
Stadsf., f. 80; 30— (utsedd av kontrollst)
WennqviSt, T h 0 r e Gustaf Brynolf,
Postdirektör, f. 81; 31— (utsedd av kontrollst.).

A.-B. Göteborgssystemet. Registrerade sjukkassor

Suppleanter
Holm, ] u 11 us, Ombudsman, f. 80; 30—
(utsedd av kontrollst”)
anLeif, Direktör, f. 93; 30——— (utan,
sedd av bolagsstämman).
Karlgren, Anton N i ls Richard, Revisor,

f. 99; 31——— (utsedd av kontrollst).

Direktör
Kollberg, johan Alfr ed, f. 84; 30.

Kamrer
Lyhre, A n d e r s Pontus, F. M.. f. 94; 27.

Avdelningschefer
Dahlstrand, G e r h a r d Nils, f. 93; 28,
sociala avd.
Demitz-Helin, B 0, f. 97; 29, tekniska avd.
Friberg, Sven Rickard, f. 95; 19, motboksexp.
Stenberg, G 6 s t a Eugén, f. 97; 31, utminuteringsavd.
Spång, Thorsten S t el la 11, f. 01; 31,
- ordningsvaktkåren.

Föreståndare för förfrågningsavdelningen
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Alrnroth, B r o r Gustaf Henrik, f. 90; 19.
Nr 2, Första Långgatan 34.
janzon, E ri k Gustaf, f. 93; 18. Nr 3,
Plantagegatan 4.
Torson, G u s t af Adolf, f. 84; 18. Nr 4,
Storgatan 23
Ericsson, R 11 d 0 1 f Arndt Benjamin, f. 72;
25. Nr 5, Kungstorget 6.
Åberg, Axel Emanuel, f. 73; 18. Nr 6,
Arkitektsgatan 2.
johansson, Otto Edvin, .f_ 68; 18. Nr 7,
Vallgatan 37.

Holmström, B e n g t Christian lsak Theodor, f. 63; 18. Nr 8, Torggatan 1.
Pehrsson, Carl Petrus, f. 91; 26. Nr 9,
Burgårdsgatan 12.
Högstedt, Carl, f. 65; 18. Nr 10, Storkgatan 9.
Frederikssen, Rolf, f. 92; 31. Nr 11,
Landsvägsgatan 38.
Olofson, Adrian Walerius, f. 98; 30. .
Nr 12, Viktoriagatan 5.
Hoonk, Sten Gustaf Henning, f. 95; 29.

vofn 8S3chåvi'3erin, C a rl P hi [ i p, Greve,

Nr 13, Skånegatan 25.

Strömqvist, Per H u g 0, f. 81; 30. Nr 14,
Föreståndare å minuthandelsställena
Eliesson, Carl johan, f. 65; 23. Nr 1,

Carl ]ohansgatan 23. -

Redbergsvägen 10.
julin,N ils,f. 68; 19. Nr 15, ]regersdorffs—
platsen 4.

Registrerade sjukkassor
Stadsfullmäktige beslöto den 25januari 1906 att åt envar i staden befintlig sjukkassa tillsvidare bevilja ett årligt förvaltningsbidrag av 50 öre för varje avgiftspliktig1 staden mantals-

skriven medlem. Enligt beslut den 28 september 1911 höjdes nämnda förvaltningsbidrag
till 1 kr. och enligt beslut den 9 januari 1919, vilket ännu är gällande, utgår anslaget med
2 kr. I villkoren för nämnda förvaltningsbidrag ingår bl. a. att kassa skall vara registrerad
enligt lagen om sjukkassor den 4 juli 1910 före utgången av september det år, för vilket anslag lämnas, att kassan för samma år erhållit statsbidrag enligt förenämnda lag ooh att kassan
under närmast föregående år utöver bidrag från staten haft egna inkomster uppgående till
minst sammanlagda beloppet av de från stat och kommun utgående anslagen. Förvaltningsbidrag utgå såväl till sjukkassa, vars styrelse enligt gällande stadgar och författningar
har sitt säte i Göteborg, som till i Göteborg befintliga lokalavdelningar av annorstädes hemmahörande sjukkassor, under förbehåll att sistnämnda kassors stadgar förutsätta bildande av

lokalavdelning samt att lokalavdelningen den 31 december året näst före det, för vilket
anslag begäres, haft minst 25 avgiftspliktiga i staden mantalsskrivna medlemmar.
1 ett fall (jfr stadsfzs beslut den 15 mars 1928 5 7 i prot.) har stadsfullmäktige beviljat,
bidrag åt medlemmar i kassa, som på grund av sjukdom och ålder numera vore för fram-

tiden förhindrade att vinna medlemskap i registrerad sjukkassa.
I enlighet med ovanstående bestämmelser har under år 1930 från drätselkammarens stat
utgått anslag till 71 sjukkassor med styrelse i Göteborg, 26 rikssjukkassor med lokalavdelningar i Göteborg samt en fortsättningskassa med sammanlagt 151.330 kr.
15
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3. Undervisning, allmän kulturell'verksamhet och

'

fysisk fostran
Göteborgs högskola

Frågan om en högskola i Göteborg, som länge diskuterats, blev ånyo aktuell på 1880talet genom ett par större donationer (av F. Lundgren och E. Magnus). En del, bland dem
S. 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 kompanjon Oscar Ekman och Sigfrid Wieselgren.
Stadsfullmäktige beslöto i enlighet härmed den 10 november 1887, och statuterna, enligt

vilka högskolans uppgift är »att meddela vetenskaplig undervisning och befordra vetenskaplig forskning», stadfästes av Kungl. Maj:t den 5 april 1889. Efter en donation av Oscar
Ekman på 200.000 kr. kunde Göteborgs högskola öppnas den 15 september 1891. Bland
donationer i övrigt märkas sådana av Oscar Ekman, som bl. a. skänkt högskolans byggnad,
vilken invigdes 1907, Olof och Caroline Wijk, 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 Wijk, lvar Waern, Gustaf Ekman,
johan Ekman, Adolf och Gertrud Bratt, Dan Broström, Gustaf Werner, Hjalmar Wijk,
H. Mannheimer, N. Hammarström, Knut j:son Mark m.fl. Stipendiefonder ha skänkts
av H. Ahrenberg, D. och j. Carnegie, G. Heyman, Oscar Ekman och j. Paulson. Högskolans

fonder, som förvaltas av drätselkammaren, uppgå f. 11. till cirka 7.000.000 kr.
Högskolans styrelse består av en av Kungl. Maj:t förordnad ordförande, fyra ledamöter
valda
en av
enade
utser

av stadsfullmäktige, en av kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg,
styrelsen för Göteborgs museum, en av Göteborgs högre latin- och realläroverks förkollegier samt högskolans rektor. Valperioden omfattar tre kalenderår. Styrelsen
inom sig en vice ordförande och en för omhänderhavda medel ansvarig kassaför-

valtare. Sistnämnda val underställes stadsfullmäktiges prövning och godkännande. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1929—31, 1930—32 och 1931—33. För
granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen en revisor med suppleant av Kungl.
Maj:t samt två revisorer och en suppleant av stadsfullmäktige.
Högskolan står under överinseende av universitetskanslern; professorernas utnämning
stadfästes av Kungl. Maj:t. Examensrätt beviljades för fem år av Kungl. Maj:t 1893 och har
sedermera förnyats, senast 1923 för tio år. Den första doktorspromotionen kunde anställas

1903.

'

Professurernafvid högskolans öppnande sju, äro sedan 1930 20 och omfatta samtliga
en humanistisk fakultets vanliga ämnen och därtill nationalekonomi och sociologi, geografi,
etnografi, östasiatisk språkvetenskap och kultur samt oceanografi. Följande ämnen ha tidtals
varit och äro delvis nu representerade: ryska språket, byzantinsk filologi, nordisk och
klassisk arkeologi,-' folkminnesforskning samt svensk kyrkohistoria. Högskolans bibliotek
ingår i Göteborgs stadsbibliotek; därjämte finnas seminariebibliotek samt institutioner för
psykologi, geografi, oceanografi och konsthistoria. Sedan 1895 utgives Göteborgs Högskolas

iÅrsskrift med vetenskapliga avhandlingar. Särskilda föreningar ha upprättats för de flesta
fack av delvis rent vetenskaplig, delvis mer populär karaktär.
Offentliga» populärvetenskapliga föreläsningar hållas dels av högskolans professorer, dels

Högskolan.
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av främmande vetenskapsmän. Av de förra föreläsningarna har en serie om 44 band utgivits; de senare bekostas av en till S. A. Hedlunds minne stiftad fond. Sommarkurser ha

alltsedan 1902 anordnats av högskolan i växling med universiteten. Studenternas antal,
första läsåret ett 30-tal, överskred 1906 100-talet och uppgick höstterminen 1930 till 320,

därav 95 kvinnliga. En mera privat studentförening konstituerades 1907 såsom officiell
studentkår;mom denna ha bildats föreningar för sång, sport m.m.
Sedan 1918 ha stadsfullmäktige till dyrtidstillägg årligen beviljat anslag, vilket förar1931

beräknats till 71.724 kr.
Författningar m.m. Statuter för Göteborgs högskola, fastställda av Kungl. Maj:t
den 5 april 1889, med däri sedermera vidtagna ändringar. Ordningsstadga för Göteborgs
högskola, fastställd av styrelsen den 1 april 1916 med däri sedermera vidtagna ändringar.
Litteratur: Sylwan, O., Översikt av Göteborgs Högskolas uppkomst och dess utveckling 1891—1916. Gbg 1916. Wåhlin, L. och johansson, ]. V., Göteborgs Hög-

skolas matrikel 1891—1916. Gbg 1916. Långström, E. och Stern, G., Göteborgs
Högskolas studenter 1891—1916.Biografisk matrikel. Gbg 1916. Göteborgs Högskolas
studentkår (porträttalbum för tiden 1907—1921, utg. 1912 och 1922). Årsredogörelser
m......mfrom189l

Ordförande
von Sydow, Oscar Fredrik, Landshövding, f. 73; 17—30 (förordn'. av Kungl.
Maj:t).

Vice ordförande
Carlander, Axel Christopher, Grosshandlande, f. 69; led. 10—32, v. Ordf.
30—32 (vald av stadsf.).

Ovriga ledamöter
Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.
12—30, Kassaf. 30— (vald av Göteborgs
musei styrelse).
Sylwan, 0 t t 0, F. D., Professor, f. 64; 14—,
Högskolans rektor.
Lembke, j 0 h a n Christopher, j. D., Sekr.
h. handelskammaren, f. 68; 19—32 (vald
av vetenskaps- och vitterhetssamh.).
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87; 26—31 (vald av stadsf..)
Mellén, 'Lars Gustaf, F. D. Rektor,
f. 67; 28——33 (vald av lätin- och realläro:
verkens förenade kollegier).
esson, A u g u s t Edvin, Direktör, f. 89;
28—33 (vald av stadsf.).
Mark, K 11 u t j:son, Handlande, f. 69;
30—32 (vald av stadsf.).

Revisorer
Bendz, E r n s t Paulus, F. D. Lektor, f. 80;
27— (förordn. av Kungl. Maj:t).

Ling, Axel Harald, F. L., Läroverksadjunkt, f. 79; 28— (vald av stadsf.).
Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D., Lektor, Stadsf., f. 88; 31— (vald av stadsf.).
Suppleanter
Celander, Karl H1 1 d'1 n g, F. D, Rektor,
f. 76; 27— (förordn. av Kungl. l'Vlaj :t).
Björklund, E r n s t Frithiof, Direktör, f. 86;
31— (vald av stadsf.).

Rektor
Sylwan, Ott 0, F. D., Professor (se ovan),

14—30.
Prorektor
Karlgren, Klas B e r 11 h a r d johannes,
D., Professor, f. 89; 27—30.

Sekreterare
johansson, johan Vi k t o r, F. D., Förste
bibliotekarie, f. 88; 22.

Lärarpersonal
20 professorer, en professur f. n. vakant,
17 docenter, två lektorer och två 8. o. lärare.
Dessutom två amanuenser.
Vaktmästare

Bohström, ] o s ef, Förste vaktmästare o.
skrivbiträde, f. 68; 95.
ahlén, A m a n d u s, Andre vaktmästare,
f. 73; 07.

Handelshögskolan i Göteborg
Frågan om ordnande av högre handelsundervisning i Göteborg har varit föremål för dis—

kussion alltsedan tiden för Göteborgs högskolas tillkomst. År 1906 tillsatte handelskammaren,
i Göteborg en särskild kommitté för frågans närmare utredning. För inrättande av S. k.
handelshögskolekurser skänkte konsul johan Ekman år 1914 en summa av 40.000 kr. Kurserna
togo sin början är 1915. Den stora anslutningen till dessa kurser stimulerade intresset för
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bildande av en verklig handelshögskola. År 1918 donerade konsul C. A. Kjellberg på vissa
villkor för ändamålet 135.000 kr. Avgörande för frågan blevo en gåva år 1919 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 —— lämnats av brand- och livförsäkrings A.-B. Svea (25.000 kr.), A.-B. Göteborgs Bank (50.000 kr.), generalkonsul
Adolf Bratt (100.000 kr.) samt generalkonsul och fru K. Lithman (50.000 kr.).

Sedan en kommitté utarbetat förslag till stadgar för en handelshögskola i Göteborg, stadfästes dessa stadgar av Kungl. Maj:t den 15 oktober 1920. 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 1921. Den 11 september 1922 beslöt styrelsen förklara professurerna i nationalekonomi och handelsteknik lediga: Sedan den 4 juni 1923 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 1 oktober 1923. En
professur i rättsvetenskap har tillkommit fr. o. m. ingången av år 1929. En för handelshögskolan och Göteborgs högskola gemensam geografisk institution är under bildande efter

anslag av stadsfullmäktige år 1929 å 32.000 kr. ur Wilh. Röhss, utdelningsfond år 1926.
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 Göteborgs 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 underställes stadsfullmäktiges och handelskammarens i Göteborg prövning
och godkännande. Nuvarande ledamöter äro valda för perioden 1930—32.
Handelshögskolans räkenskaper och förvaltning granskas årligen av tre revisorer, utsedda en av Kungl. Maj:t, en av stadsfullmäktige och en av handelsföreningens fullmäktige
i Göteborg.
Handelshögskolans fonder uppgå f. 11. till över 2 mill. kr., inkl. till högskolan donerade

stipendiefonder.
Staden upplåter kostnadsfritt de av handelshögskolan disponerade lokalerna, i staten för

år 1931 upptagna till ett hyresvärde av 7.500 kr..

Ordförande
von Sydow, Os car Fredrik, Landshövding, f. 73; 20— (förordnad av Kungl.
Maj:t).

Vice ordförande
Carlander, A x e l Christopher, Grosshandlande, f. 69; 21—32, v. Ordf. 25— (vald
av stadsf)

Övriga ledamöter

Hasselblad, K a r 1 E r i k, Generalkonsul, f. 74; 25—32 (vald av handelskammaren).
Mellgren, Olof E. rik August, e. o. Hovrättsnotarie, f. 61; 2.1—32 (vald av stadsf.).
Sylwan, Otto, F. D., Professor, f. 64;
23—32 (vald av högskolan).

Ahlström, Gustaf Ax el, F. D., f. d. Rektor, f. 60; 21—32 (valdav håndelsinstia
tutet).
Silverstolpe, Karl G u n n a r Westin, F. D.,
Professor, Rektor, f. 91; (28) 29—32.

Lembke, ] 0 h a n Christopher, j. D., Sekr. '
h. handelskammaren, f. 68; 21—32, Suppl.
Revisorer
f. kassaf. 27— (vald av handelskammaren).
man, Carl johan jacob Emil, Konsul,
Grauers, Bror H u g 0, F. D. Civilingenjör,
' f. 83; led. 21—32, Kassaf. 21— (vald av
Professor, f. 69; 21— (förordn. av Kungl.
handelskammaren).
Maj .t.)
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Wallin Sisi ef n,fHändåande, f. 78; 26— (vald

av aneszs nm..

Rektor

.

.

.

Petersson, K n 11 t Zakarias, F. D., Redak- S'lgegm'ge», K;?” G " " ög; 29West1n,
tör, Stadsf., f. 92; 31— (vald av stadsf.).

'

"

ro esso ' se ovan

'

Suppleanter

sekreterare

Högberg, Nils August, Grosshandlande,

Bigräänazlå' Nils Karl Otto, Länsassessor,

f. 71; 27— (vald av handelsfzs fullm.).
Björklund, E r n s t Frithiof,
f. 86; 31— (vald av stadsf.).

Direktör,

;
Tre professorer och sju övriga lärare jämte
två timlärare.
'

Göteborgs handelsinstitut
(Göteborgs handelsgymnasium)

Handelssocietetens d. v. ordförande And. Gev. Levgren och dess ledamot G. F. Hennig
togo år 1825 initiativet till upprättandet av ett handelsinstitut i Göteborg. Det nödiga kapitalet åstadkoms genom bidrag, tecknade av personer såväl inom som utom handelssocieteten.
varjämte Levgren personligen bestred en större del av anläggningskostnaderna. Den 9

september 1825 valdes styrelse och beslöts, att läroanstalten omedelbart skulle träda i verksamhet, vilket emellertid icke kunde ske förrän den 30 januari 1826.
År 1830 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 1878 he-

viljade stadsfullmäktige ur Renströmska fonden ett be10pp av 125.000 kr. för uppförande
av en egen byggnad åt institutet. Först år 1893 lämnade staten understöd åt handelsundervisningen. De dåvarande handelsinstituten i Göteborg och Stockholm erhöllo då ett gemen-

samt anslag å 15.000 kr., vilket sedan så småningom ökades. År 1918 överflyttades de högre
»statsunderstödda handelsinstituten från finans- till ecklesiastikdepartementet och erhöllo
officiellt benämningen handelsgymnasier. Göteborgs handelsinstitut uppbär f. n. i egenskap

av statsunderstött handelsgymnasium ordinarie och extra statsbidrag till ett belopp av
85.000 kr., varjämte det åligger kommunen att »själv eller genom enskilda donatorer» bidraga
med ett belopp, motsvarande en tredjedel av statsanslaget.

Det ständigt ökade elevantalet fordrade alltmera ökat utrymme och år 1914 kunde institutet 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 gymnasialkurs och en ettårig fackkurs för studenter. Den förra hade höstterminen 1930 i sju avdelningar 186 elever, därav 54
kvinnliga, den senare i två avdelningar 62 elever, därav 10 kvinnliga.
Institutets angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av fem för en tid av tre år

valda ledamöter, av vilka två utses av stadsfullmäktige och tre av handelsföreningens fullmäktige. Dessa korporationer utse jämväl var för sig en revisor med en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för
perioderna 1929—31 och 1931—33.

Anslag från staden för läsåret 1930—31 utgår med 28.033 kr.
Stadgar för Göteborgs handelsinstitut, antagna av handelsföreningens fullmäktige den
8 november 1906 och av stadsfullmäktige den 14 februari 1907 med däri senare beslutad
.
ändring.

Ordförande

Ovriga ledamöter

Hasselblad, K a r 1 E r i k, Generalkonsul,
f. 74; led. 14——33, Ordf. 25— (vald av
handelsfzs fullm.).

Röding, Gustaf R u d 0 1 f, F. D., f. d. Rektor, f. 47; 95—33 (vald av handelsfzs
fullm.).
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Fromell, Axel Adolf Theodor, Bankdirektör, f. 74; led. 20—31, Kassaf. 28—,
(vald av stadsf.).

Kjellberg, C a rl 0 s si a n, Konsul, f. 75;
25—33 (vald av handelsfzs fullm.).
Nilsson, Carl Olo , Spårvagnskonduktör,
Stadsf., f. 96; 29—31 (vald av stadsf.).

Suppleanter

Wennerberg, R ag n a r, Köpman, f. 74;
26— (vald av handelsfzs fullm.).
Wijk, Erik B:son, Direktör, f. 06; 31—
(vald av stadsf.).

Styrelsens sekreterare
Ahlström, Gustaf Axel, F. D., f.. d.

Rektor, f. 60; 27.
Revisorer
Berlin, Otto Richard, Direktör, f. 80;
26— (vald av handelsf:s fullllm..)
Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,

f. 97; 31—— (vald av stadsf.).

Rektor
Rahmn, Gustaf (Gös ta) Erik Andreas,

F. L., Stadsf., f. 82; 27.
Sju lektorer, en övningslärare, 19 extralärare och en amanuens.

Göteborgs navigationsskola
Om någon sjömansundervisning i Göteborg förekommit före år 1752, då sjömanshuset
härstädes upprättades, är ej bekant. Denna institution fick bl. a. även taga hand om utbildningen och examinering av blivande skeppare och styrmän i handelsflottan. Denna
av sjömanshuset inrättade och bekostade skola upphörde med sin verksamhet den 1 oktober
1841, då en helt och hållet av staten bekostad navigationsskola inrättades, sedan staden upplåtit erforderliga hus och byggnader. Tillsynen över Göteborgs navigationsskola utövades
av stadens sjömanshusdirektion tills år 1866, då särskild direktion för navigationsskolan
tillsattes.

.

Den första byggnaden, vari navigationsskolan inrymdes år 1842, var belägen vid Rosenlund, men elevantalet ökades under de följande 20 åren, så att nya byggnader ansågos erforderliga. Skoldirektionens ordförande, brukspatronen james Dickson, erbjöd sig att bekosta
det- tillärnade nybygget, och uppfördes jämväl en byggnad på Kvarnberget, som togs i bruk

den 1 oktober 1862 av navigationsskolan och där denna fortfarande är inrymd.

”

Till följd av det nya reglementet för rikets navigationsskolor av den 29 mars 1912 beslöto
stadsfullmäktige 1 juni 1913 en vidlyftig om- och tillbyggnad av den Dicksonska skolbyggnaden. De nya lokalerna blevo färdiga till inflyttning den 1 juli 1916.
Navigationsskolans ändamål enligt nämnda reglemente är »att meddela undervisning
för utbildande a_v fartygsbefäl och maskinbefäl å fartyg». Skolan består av en navigations-

avdelning för utbildande av sjökaptener, styrmän och skeppare av första klass och en maskinistavdelning för utbildande av maskinbefäl. Antalet elever läsåret 1929—30 utgjorde 196, varav
1 navigationsavdelningen 127 och1 maskinistavdelningen 69.Lärarpersona1en under samma
tid utgjorde 29.1)
—
Enligt 5 81 ovannämnda reglemente skall vid varje navigationsskola finnas en direktion,
bestående av fem eller sju ledamöter, vilka för en tid av två kalenderår utses av stadsfull-

mäktige i den stad, där skolan finnes inrättad. Stadsfullmäktige äga själva bestämma, om
direktionen skall bestå av fem eller sju ledamöter. Dessa böra väljas bland skeppsredare,
sjökaptener och andra för uppdraget lämpliga män. Vid navigationsskola med maskinistavdelning bör även maskinkunniga personer vara representerade i direktionen.
Nuvarande ledamöter äro valda för tiden 1930—31.

Ordförande

Vice ordförande

Sternhagen, F r i t 2, Konsul, f. 75; led.
12—31, Ordf. 30—, Kassaf. 12—.

Hammar, H u go Gilius Eugen, Dr. lng,
Direktör, f. 64; led. 14—31, v. Ordf. 30—.

1) Uppgifter för höstterminen 1930 ha ej kunnat erhållas.

Navigationsskolan; Allmänna läroverken.

Ovriga ledamöter

Göteborgs högre latinläroverk
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Danielsson, Nicolai 0 s c a r Fredrik, Om-

janson, Sven Gus taf, Direktör, f. 62;
18—31 .
Blomgren, E r i k johan, Ombudsman,

f- 93: 25—31-

budsman, f— 90; 28—31Föreståndare

Thore, Alexander (A 1 e x), f. 66; (03) 12.

Olsson, Nicklas, Förtroendeman i sjömansunionen, f- 89; 30—31'
Suppleanter
'
Österwall, Bror johan Alfred, Assistent,
f. 65; 14—31.

Lärarpersonalen utgöres av sex ord. och
22 extra lärare.

Allmänna läroverken
Enligt 1878 års läroverksstadga fingo de då i landet befintliga elementarläroverken namnet

allmänna läroverk. Av sådana elementarläroverk funnos vid denna tid i Göteborg tre, nämligen Göteborgs elementarläroverk (n. v. högre latinläroverket), det därur utbrutna treklassiga elementarläroverket med reallinje (sedermera kompletterat till 11. v. högre realläroverket) och Majornas femklassiga elementarläroverk (n. v. Västra realskolan). År 1905
blev det östra femklassiga läroverket (11. v. Ostra realskolan) färdigbildat. De båda sistnämnda
skolorna erhöllo sina nya namn, Västra och Ostra realskolan, i samband med 1905 års läro-

verksstadga. Enligt den nya läroverksreformen av år 1928 upprättades ett högre allmänt
läroverk för flickor fr. o. m. läsåret 1929—30.
Enligt 5 207 i kungl. stadgan för rikets allmänna läroverk den 24 september 1928 skall
vid varje allmänt läroverk finnas en lokalstyrelse, bestående av läroverkets rektor och första
lärarinna, där sådan finnes anställd, eljest en ledamot som kollegiet för fyra år inom sig utser,
samt tre andra ledamöter. Av dessa utses, likaledes för fyra år, en av länsstyrelsen och två
av stadsfullmäktige.
.
Lokalstyrelserna, som började sin verksamhet den 1 juli 1929, hava i främsta rummet
att handlägga sådana ärenden, som sammanhänga med kommunens ekonomiska åtaganden
gentemot läroverken, och skola därvid tillvarataga såväl läroverkens som kommunens intressen. Lokalstyrelsernaskola sålunda övertaga de funktioner, som hittills fullgjorts av de

av stadsfullmäktige särskilt utsedda delegerade för läroverkens byggnadsfonder, ledamöter
i terminsavgiftsnämnderna samt examensvittnen vid realexamen. Ledamöterna i lokalstyrelserna skola, utom den förvaltande verksamheten, själva närvara vid realexamen,

utse vittnen vid studentexamen och vara närvarande vid årsavslutningen. Stadsfullmäktige hava dessutom att utse en revisor med suppleant för att granska förvaltningen
av resp. (läroverks byggnadsfonder. De nuvarande delegerade för läroverkens byggnads-

fonder jämte revisorer äro utsedda för tiden t. o. m. den 30 juni 1930.
Stadsfullmäktiges val av ledamöter i lokalstyrelserna för tiden 1 juli 1929—30 juni 1933
förrättades den 28 februari 1929.
Göteborgs högre latinläroverk
Högre latinläroverket är den äldsta av inrättningarna för den högre undervisningen i Göteborg. Redan år 1624 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 1630, då en viss andel av uppbörden vid stora sjötullen av konungen
skänktes till en trivialskolas underhåll och uppbyggande av ett skolhus. År 1640 anhöllo
stadens fullmäktige, att ett gymnasium härstädes måtte inrättas. Ett sådant kom ock så små-
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ningom till stånd genom överbyggnad på trivialskolan, men först år 1648 räknas såsom det
egentliga stiftelseåret för Göteborgs Kongl. Gymnasium, då skolan s. å. fått »sina fullkomliga Gymnasii friheter och Privilegier». Undervisningen fortgick vid detta gymnasium under
200 är, till dess det år 1850 sammanslogs med de båda »nederklasserna» till ett gemensamt
läroverk, varvid namnet ändrades till Göteborgs elementarläroverk, som bibehölls till år

1878, då det enligt läroverksstadgan s. å. utbyttes mot högre allmänt läroverk. Benämningen
Göteborgs latinläroverk förekommer först år 1882, då läroverkets reallinje borttogs och förlades till ett särskilt realläroverk.
Läroverket hade sina första lokaler i en träbyggnad, belägen på domkyrkoplanen i hörnet
av Västra Hamn- och Kungsgatorna. Den ersattes med ett på samma tomt uppfört tvåvåningshus av sten, dår undervisningen meddelades i över 150 år. Gymnasiet flyttade år
1826 in i andra lokaler vid Västra Hamngatan, som snart visade sig vara otillräckliga, varför
ett nytt läroverkshus uppfördes och invigdes år 1862. Även denna byggnad blev otillräcklig,

och efter många och långa överläggningar anslogo stadsfullmäktige den 5 juni 1913 nödiga
medel för en ny byggnad, vari läroverket i början av år 1919 kunde inflytta.
Läroverket består f. n. dels av fyraårigt och treårigt latingymnasium, dels av sexårig realskola med klasserna 3—6 och dels av femårig realskola med klasserna 1—3. Höstterminen

1930 utgjorde elevantalet 910, varav 431 i gymnasiet och 479 i realskolan. Lärarpersonalen
utgöres av rektor och 10 lektorer, 25 adjunkter, sex extra lärare, två timlärare och sex övningslärare.
Till stipendier och understöd åt behövande lärjungar ha under tidernas lopp många stiftelser
inrättats. Särskilt är att nämna Hvitfeldtska stipendiestiftelsen, varigenom fru Margrete
Huitfeldt är 1664 testamenterade sina i Bohuslän belägna egendomar till >>Hans Kongl.
Maj:ts Academie eller Gymnasio udi Gottenborg». De flesta av dessa egendomar hava under

de senaste åren försålts och försäljningsmedlen fonderats. Donationernas årliga avkastning
utgår dels till stipendier åt lärjungar vid Göteborgs latin- och—realläroverk m. fl., dels till
andra ändamål.

Enligt stadsfullmäktiges beslut utgår sedan åtskilliga år hyresersättning åt lärarna vid
latinläroverket, som enligt 1931 års stat utgår med 31.175 kr. Dessutom bidrager staden

till ljus och ved vid detta läroverk årligen med ett belopp, som för år 1931 utgör 275 kr.

Lokalstyrelse

Revisor i byggnadsfonden

Mellén, Lars G u s t af, F. D., Rektor, se
nedan (självskriven led.), Ordf. 29—.

Neander, G u s t af Emil, Amneslärare,
f. 77; 30— (vald av stadsf.).

Fuck, Ernst Otto Manfred, j. K., tf.

Handels- och politiborgmästare, f. 72;
ägd.B2)9—33, v. Ordf. 29— (utsedd av

' ' '
.
Steen,
S v e 11 Oskar, Arkitekt, Stadsf., f. 77;
29__33 (vald av stadsf.).

Suppleant

Blomster Karl Vilh e l m Overpostiljon,
. '
'
*. 82, 26— (vald av stadsf.).

johansson, A n d e r s johan, Sjukkasseexpeditör, f. 82; 29—33 (vald av stadsf.).

'
R

Böös, Ernst G e o r g, F. D., Lektor, f. 82;
led. 30—34.

ektor
Mellén, Lars Gustaf, F. D., f. 67; 13.

Göteborgs högre realläroverk
År 1862 avskildes reallinjen vid Göteborgs elementarläroverk (se Göteborgs högre latin-

läroverk) 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 1863, som dock först 20 år senare kom till fullbordan. En början till ett dylikt

Realläroverket. Västra realskolan
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läroverk var det år 1868 inrättade treklassiga läroverk, som fr. o. m. läsåret 1880—81 successivt erhöll den ena klassen efter den andra, så att mogenhetsexamen första gången år 1886
där kunde avläggas. Därmed var Göteborgs högre realläroverk färdigbildat.
Ovannämnda treklassiga läroverk inrymdes till att börja med i f. d. navigationsskolan
vid Rosenlund, men år 1879 blev det nödvändigt att förhyra nya skollokaler, som erhöllos

i manbyggnaden ä Kristinelund. Under två läsår fortgick undervisningen på dessa tvenne
skilda platser. Efter att år 1881 ha förflyttat sin undervisning till en byggnad i hörnet av

Kristinelunds- och Lorensbergsgatorna och efter år 1883 som annex till denna använt sig
av en provisorisk envånings träbyggnad utmed Södra vägen, inflyttade läroverket år 1886 i

sin nuvarande byggnad vid Vasagatan mellan Karl Gustafs- och Erik Dahlbergsgatorna.
År 1913 blev detta nya hus utvidgat genom en betydlig till- och påbyggnad.
Läroverket består f. n. av realgymnasium med såväl 4-årig som 3-årig linje och realskola, dels enligt gamla ordningen med 6 klasser, dels enligt nya ordningen med 5 klasser.

Elevantalet utgjorde höstterminen 1930 670, varav 144 i det fyraåriga, 53 i det treåriga gymnasiet och 321 i den sexåriga samt 152 i den femåriga realskolan. Undervisningen hand-

haves förutom av rektor av 9 lektorer, 20 adjunkter, sex extra lärare och tre övningslärare.
Enligt stadsfullmäktiges beslut utgår sedan åtskilliga _år hyresersättning åt läroverkets
' lärare, som för år 1931 utgår med 27.250 kr.

Lokalstyrelse

Revisor i byggnadsfonden

Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Stadsf., f. 80; led. 29—33, Ordf. 29—
(vald av stadsf.).
Sefve, Sven [ v a r, F. D., Rektor, se nedan

Hanson, Olof Henrik Adolf,
f. 80; 29— (vald av stadsf.).

(självskriven led.) v. Ordf. 29—.
Nyborg, lvar, ]. K., Rådman, f. 79;
29—33 (utsedd av K. B ).
Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,
Stadsf., f. 96; 29—33 (vald av stadsf.).

Suppleant
Mattsson, Ernst Hjalmar, Speditionsarbetare, f. 91; 29— (vald av stadsf.).
R

janson, E rik Esaias, Läroverksadjunkt,
f. 78; 29—33.

Direktör,

aktar
Sefve, Sven lva r, F. D., f._86; 28.

Göteborgs västra realskola
Skolan började sin verksamhet är 1862 med två klasser och 75 lärjungar. För varje år
ökades eleyantalet och år 1866 blev läroverket femklassigt. Enligt läroverksstadgan av år
1905 övergick det till sexklassig realskola.

Under de första åren använde sig skolan av förhyrda lokaler men fick år 1865 eget hem
å tomten nr 89 litt. A i Majornas tredje rote. Trots flera utvidgningar ävensom nybyggnader
blevo skollokalema otillräckliga, varför stadsfullmäktige beslöto inköpa ny skoltomt. Nybyggnaden på denna tomt som utgöres av det kvarter, som begränsas av Allmänna vägen,

Lotsgatan, Karl johans torg och Styrmansgatan, invigdes år 1895.
Slöjdundervisning infördes tidigt (år 1890) vid detta läroverk, då medel ur den s. k.

Sandbergska fonden anslogos för inrättandet av en slöjdskola vid läroverket.
Elevantalet utgjorde höstterminen 1930 420. Undervisningen handhaves av rektor, 16
adjunkter, en extra lärare, en timlärare och sex övningslärare.

Enligt stadsfullmäktiges beslut utgår sedan flera år hyresersättning åt läroverkets lärare,
som för är 1931 utgör 14.400 kr.
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Lokalstyrelse

Revisor i byggnadsfonden

johansson, E r i k Andreas, F. K., Rektor,
se nedan (självskriven led.) Ordf. 29—.

Hellgesson, Sten R a g 11 a r Hilding, Handlande, f. 86; 26— (vald av stadsf.).

Hagberg, Carl A x e 1, e. o. Hovrättsnotarie,
Direktör, f. 72; led. 29—33, v. Ordf. 29—

Suppleant

(utsedd av K. B.).

johansson, john A b r a h a 111, Målare,
Stadsf., f. 82; 29—33 (vald av stadsf.).
Henriques, M ä r t e n Ragnar, ] . K., Advokat, f. 86; 29—33 (vald av stadsf.).
Wendbladh, Hjalmar Georg, F. K.,
Läroverksadjunkt, f. 66; 29—33.

Pettersson, A r t h u r Emanuel, Frihamnsarbetare, f. 90; 29— (vald av stadsf.).

Rektor
johansson, E r i k Andreas, F. K., f. 74; 25.

Göteborgs östra realskola
Då på 1890-talet ofta ett stort antal barn, som godkänts vid inexamineringen, av brist på
utrymme måst vägras 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 1902 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 1902 med de tre lägsta klasserna. Efter hand »
tillkommo de två övriga klasserna och läsåret 1904—05 var Ostra femklassiga läroverket fullständigt färdigt. År 1905 utkom den nya läroverksstadgan och enligt denna övergick läroverket att bliva en sexklassig realskola med namnet Göteborgs östra realskola.

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 1905 inflyttade
läroverket i sitt nya hem, som upptager kvarteret mellan Alingsås-, Borås-, Stamp-» och
Norra Ågatorna.
Lärjungeantalet höstterminen 1930 utgjorde 516. Undervisningen handhaves av rektor,
17 adjunkter, tre extra lärare och fem övningslärare.
Enligt stadsfullmäktiges beslut utgår sedan flera år hyresersättning till läroverkets lärare,
som för år 1931 utgör 16.550 kr.
Lokalstyrelse
von Schéele, Kjell Herman R 0 b e r t,
F. K., Rektor, se nedan (självskriven led.)
Ordf. 29—.
Ekman, C & rl johan jakob Emil, Konsul,
f. 83; led. 29—33, 0. Ordf. 29— (utsedd
av K. B.).
johansson, G u s t a v Adolf, Linoleumarbetare, f. 79; 29—33 (vald av stadsf.).
Hedfors, A x e l Emanuel, Overlärare, f. 82;
29—33 (vald av stadsf.).

Revisor i byggnadsfonden
Vakant.

Suppleant

Persson, jo h 11 Valfrid, Folkskollärare,
f. 84; 29— (vald av stadsf.).
Rektor

Lindholm, Lars Peter Magnus, F. K.,

Läroverksadjunkt, f.' 70; led. 29—33,
Sekr. 29—.

von Schéele, Kjell Herman Robert,
F. K., f. 72; 16.

Göteborgs högre allmänna läroverk för flickor
I samband med omorganisationen av det högre skolväsendet m. 111. har riksdagen beslutat
att i Göteborg skall upprättas ett högre allmänt läroverk för flickor, omfattande en fyrklassig
realskola och ett treårigt real- och latingymnasium, under villkor att kommunen åtager sig
att tillhandahålla erforderliga undervisningslokaler jämte inredning och möbelutrustning

Flick- och samskolor
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ävensom bostad eller hyresersättning åt rektor. Sedan en av stadsfullmäktige tillsatt beredning utrett frågan, beslöto stadsfullmäktige den 14 juni 1928 att i infordrat yttrande till

konungens befallningshavande förklara staden beredd att för omnämnda läroverk fr. o. m.
höstterminen 1929 tillhandahålla Gamla högskolan, inredd och försedd med nödig möbelutrustning ävensom att fr. o. m. samma tid utgiva hyresersättning åt rektor efter gällande
grunder. Sedermera har på framställning av drätselkammaren läroverkets lokaler under de
två första läsåren förlagts dels till Arbetareinstitutet (Magasinsgatan 23), dels till Sociala
huset (2 salar från och med höstterminen 1930) samt dels till Gamla högskolan.
Den 13 november 1930 beslöto stadsfullmäktige att inom sjätte kvarteret Blåmesen i johanneberg för en beräknad utgift av 910.000 kr. låta uppföra byggnad för läroverket, enligt
ritning av arkitekten R. O. Svensson. "Byggnaden är avsedd att tagas i bruk sommaren 1932.
Läroverket består f. n. av klasserna ett och två av den fyraåriga realskolan samt ring 1
och 11, latin- och reallinje, av det treåriga gymnasiet.
Lärjungeantalet utgjorde höstterminen 1930 146, varav 71 lärjungar tillhöra realskolan
och 75 gymnasiet. Undervisningen handhaves av rektor, tre lektorer, en adjunkt, två ämneslärarinnor, en extra lärare samt timlärare och övningslärare.
Enligt stadsfullmäktiges beslut utgår hyresersättning till läroverkets lärare, som för år
1931 utgör 8.475 kr.

Lokalstyrelse
Bodman, Anders Gustaf (G 6 s t a), Professor, f. 75; led. 29—33, Ordf. 29— (utsedd av K. B.).
Celander, Karl H1 l di n g, F. D. Rektor,
se nedan (självskriven led.) o. Ordf. 29—.
Norrman, E 5 t h e r Gustava, Åmneslärarinna, f. 82; led. 29—33, Sekr. 29—.
Hjertberg, Kathinka Walfrida (Frida),
f. d. Skolföreståndarinna, Stadsf., f. 66;

29—33 (vald av stadsf.).

Söderberg, E d v i n johan, Posttjänsteman,
f. 81; 30—33 (vald av stadsf.).

Revisor i byggnadsfonden
Peterson, Axel Hi l di n g, Snörmakare,
f. 91; 29— (vald av stadsf.).
Suppleant
Ahlberg, Emelie M aria, Skolföreståndarinna, f. 77; 29— (vald av stadsf.).

Rektor
Celander, Karl H i 1 di n g, F. D., f. 76; 29.

Högre flick- och samskolor
Åtgärder för högre undervisning för gossar i Göteborg vidtogos redan vid tiden för stadens
grundläggning, medan först på 1830-talet verkliga skolor för kvinnlig ungdom i vårt land
omtalas. Dock funnos i Göteborg långt tidigare ett par flickskolor upprättade. Sålunda
grundades redan år 1787 den s. k. Societetsskolan, Evangeliska brödraförsamlingens skola,
och år 1815 bildades en »fruntimmersförening» med ändamål att anordna en friskola för flickor.
Ekonomiska svårigheter hindrade länge den kvinnliga undervisningens utveckling, vartill
snart krävdes såväl statens som kommunens medverkan. Statsunderstödet har på den senare
tiden alltmera ökats och i sammanhang därmed har även kommunen lämnat avsevärda bidrag.
Enligt stadsfullmäktiges beslut utgå å drätselkammarens stat anslag för år 1931 till nedan-

stående högre flick- och samskolor med 201.707 kr., varav 70.776 kr. fördelas på samtliga
skolor (utom Kjellbergska flickskolan och Göteborgs högre samskola) dels såsom ordinarie
anslag, dels som bidrag till undervisning i huslig ekonomi (utom Lundénska privatskolan)
och dels som andel i lärarpersonalens ålderstillägg och pensionsavgifter, 76.353 kr. utgå
som förslagsanslag för beredande av dyrtidstillägg åt lärarpersonalen i klasserna över de

förberedande och 54.578 kr. som anslag till nämnda skolor, utom Göteborgs högre
samskola, utgörande viss procent av statens tillfälliga löneförbättring till dessa skolors lärarpersonal.
.

236
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Stiftelsen Kjellbergska flickskolan
Södra vägen 23.

Stiftelsen _Kjellbergska flickskolan tillkom genom grosshandlanden jonas Kjellberg, då

han 1826 upprättade sitt testamente till förmån för ett blivande >>Fruntimmers-Seminarium».
År 1835 började Kjellbergska skolan sin verksamhet med 15 elever. Skolan skulle vara en

friskola för »så kallade bättre mans döttrar» och meddela en god allmänbildning på kristlig
grund. År för år har skolan utvecklats, är nu åttaklassig och har sedan år 1910 s. k. normalskolekompetens. År 1908 ersattes skolans förutvarande överbyggnad för utbildning av
lärarinnor av ett med skolan förenat högre lärarinneseminarium, vars avgångsbetyg medför samma rättigheter och förmåner som avgångsbetyg från kungl. högre lärarinneseminariet.
Styrelsen består av sju personer, varav konsistoriet'utser tre och handelsföreningens full-

mäktige fyra ledamöter. En ledamot skall alltid tillhöra Kjellbergska släkten.
Lärjungeantalet utgjorde höstterminen 1930 224 vid flickskolan och 39 i högre lärarinne-

seminariet. Lärarpersonalen under samma tid var resp. 18 och 38.
Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 9.785 kr.

Styrelse
Block, Carl Elis Daniel, F. K., Biskop,
tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74; led. 29—,
Ordf. 29—.
Kjellberg,—C a rl 0 s s i a n, Konsul, f. 75;
led. 02—, v. Ordf. 29—, Kassaf. 07—.
Röding, Gustaf R u d 0 1 f, F. D, f..d Rektor, f. 47; 00—.
Blidberg, C a r 1 Mauritz, Handlande, f. 67;
led. |7-——, Ekonomidir. 25—.
Sternhagen, Fritz, Konsul, f. 75; 25—.
Kjellnlan, Gustaf Hilding, F. D. Professor,f. 85; 30—.
Mellén, Lars G u s taf, F. D., Rektor,
f. 67; 30—.

Högre lärarinneseminariets studieråd
Röding, Gustaf R u d 0 1 f, F. D., f. d. Rektor (se ovan) led. 08—, Ordf. 08—.
Hallgren, Eric Alexander, f. d. Rektor,

f. 62; 08—.
Vising, Per j 0 h a n, Professor, f. 58; 08—.
Sylwan, Otto, Professor, f. 64; 14—

inspektor
Röding, Gustaf R u d 0 lf, F.D., f.d. Rektor,
(se ovan) 04
Föreståndarinna
Kullgren, T h y r a Hedera Martina, f. 70;
f. seminariet 09, f. skolan 12, Sekr. 30—.

Revisorer '
Sjögren, Ragnar August, Länsbokhållare, f. 91; 25— (utsedd av kungl. skol-

Biträdande föreståndarinna
Mellander, Maria (Mia), f. 90; 26.

överst.

Wigert, Carl T h u r e, Läroverksadjunkt,
f. 69; 28— (utsedd av domkapitlet).
Bergman, C a r 1 August, Handlande, f. 61;
12— (utsedd av handelsfzs fullm.).

Läkare
af Geijerstam, Gård a Lidforss, M. L.,
Prakt. läkare, f. 71; 09.

Stiftelsen Fruntimmérsföreningens flickskola

Chalmersgatan' 7.
Fruntimmersföreningens flickskola upprättades, som ovan nämnts, redan år 1815. Så
småningom växte skolan både vad elevantal och klasser angår och blev från år 1912 åttaklassig samt erhöll fr. o. rn. vårterminen 1913 normalskolekompetens. Skolan har åtnjutit
statsunderstöd sedan år 1875. Dess mål är att mot låg avgift meddela >>en flärdlös och
grundlig undervisning åt slåndspersoners och tjänstemäns döttrar inom Göteborgsstad,

vilka äro i behov av en sådan förmån». Terminsavgiften utgör 50 kr., ehuru alltid ett antal
frielever, minst 30, förekomma.
Skolan äges av stiftelsen Fruntimmersföreningens flickskola och står under ledning av
en styrelse, bestående av sju ledamöter med en _eller två suppleanter.

Fruntimmersföreningens flickskola. Mathilda Halls skola
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Förvaltningen av skolans räkenskaper granskas årligen av tre revisorer, av vilka en utses
av kungl. skolöverstyrelsen och en av Göteborgs domkapitel.
Antalet elever under höstterminen 1930 utgjorde 205 och antalet lärare och lärarinnor 16.
Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 15.097 kr.

Styrelse

Revisorer

Broberg, F a n n y, Fru, f. 45; led. 93—,

Fru, . 71
Carlander, H e d vi g Elisabeth, Fru, f. 75;

von Schéele, Kjell Herman R 0 b e r t,
Rektor, f. 72; 26— (utsedd av kungl. skolöverst.).
Carlson, C a rl Gustaf, Bankkamrer, f. 88;
26— (utsedd av domkapitlet).
Lindborg, Christina Charlotta (L 0 t t e n),
f. d. Skolföreståndarinna, f. 59; 7.2—.

15—
Björkman, E b b a Karin, Fru, f. 88; 25—.

Kråagh, Charles Elof, Bankkamrer, f. 85;

Sekr. 71—79, 06—29, Ordf. 29—.
Rundberg, V i l m a Maria, Fru, f. 65; 05—,
S.elzr 29".

Kullgren, Fredrika Mathilda (M a t t 1's)

Suppleant

Ohlon, S v 6 n Johan Emanuel, F. D., Lek-

tor, Stadsf., f. 88; 28—.
Berg-Petander, E ls a Helena, F. K., Ämneslärarinna, f. 83; 29—

Inspektor
Lindroth, Hjalmar Axel, F. D. Professor, f. 78;

Föreståndarinna
Hedin, Edit Josefina, f. 92; 30—.
Suppleant

Kassaförvaltare

Rigéierstad, Hildur, Lärarinna, f. 85;

Bernström, Th u re Valdemar, Kamrer,

f. 77; 22.
Mathilda Halls skola
Karl Gustafsgatan 6—10.
Skolan har sitt namn efter stiftarinnan, som i maj är 1857 började sin skolverksamhet
i staden. Länge var det endast ett fåtal flickor, som åtnjöto undervisning i hennes skola,

men elevernas antal växte, sedan skolan uppdelades i flera klasser, och skolan måste fördenskull gång efter annan flytta in i allt större lokaler. Hösten är 1886 flyttade skolan in i egen

byggnad vid Karl Gustafsgatan, där den fortfarande är inrymd.
Skolan äges av ett aktiebolag, vars medlemmar tillsätta skolstyrelsen, som består av sju
ledamöter och två suppleanter.
F. 11. är skolan uppdelad i en förberedande skola med tre årsklasser och en elementarskola
med åtta årsklasser. Elevantalet under höstterminen 1930 utgjorde i den förberedande skolan
64 och1 elementarskolan 336. Under samma tid tjänstgjorde vid skolan 28 lärare och lära-

rinnor.
Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 64.028 kr.

Styrelse
Röding, GustafRudolf, F. D. f. d. Rek——
tor,f. 47, led. 06—, Ordf. 06—.
Hamberg, Karl G 11 s t af, ]. K., Rådman,

f. 68; led. 24—, v. Ordf. Z4——.

Ljunggren, G u s t af Karl, T. D., Domprost, f. 89; 30—.

Suppleanter
Wåeselgren,Knut Peter Ei n a r, Pastor,

Pallin,F rida Fredrika Josefina, f. d. Skol-

föreståndarinna, f. 60; 06—.
Lindroth, Hilda Ceciliå Kristina (Stina),
Fru, f. 82; 24—.
Rinman, A x2e14_Engelbert, Assuransdirektör, f. 73;2

Strandberg, Ger t r u d, Skolföreståndarinna, f. 85; 25—.

Lundberg, jo h n Åke Olaus, Läroverksadjunkt, f. 84; 27—
Revisorer
'Mellén, Lars G U 8 t a f, F. D., Rektor,
f. 67; 27— (utsedd av kungl. skolöverst.).
KEaSgh, Charles El of, Bankkamrer, f. 85;
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Suppleant
Tlåcåritenson, T h 0 r s t e n, Kamrer, f. 88;
.

Föreståndarinna
_
Strandberg, C e r t r u d (se ovan) 23.

Inspektor

Läkare

Bodman, Anders Gustaf (G0" s t a), Professor, f. 75; 28.

Wikander-Brunander,

S i ri,

M.

L.,

Prakt. läkare, f. 76; 19

Majornas elementarläroverk för flickor
Carl ]ohansgatan 16.
Vid möte den 2 oktober 1865 mellan för bildandet av en flickskola i Majorna intresserade
personer tillsattes en kommitté för verkställande av nämnda mötes beslut att upprätta en
dylik skola. Skolan kallades i början Familjeföreningens flickskola och började sin verksamhet år 1866 med två avdelningar, den egentliga flickskolan och en förberedande avdel-

ning, där även gossar kunde mottagas för att beredas till inträde i läroverkens första klass.
År'1874 övertogs ansvaret för skolans upprätthållande av 20 principaler, valda på ett möte
av föräldrar och målsmän. Samma år ändrades skolans namn till det nuvarande. Från och
med år 1930 upprätthålles läroverket av stiftelsen Majornas elementarläroverk för flickor.
Skolan omfattar numera en åttaklassig elementaravdelning samt en förberedande avdelning
med tre årsklasser.
Styrelsen består utom föreståndarinnan av högst nio ledamöter, därav två kvinnliga, med
två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige enligt villkor vid beviljande av anslag ur Renströmska fonden är 1885 och upplåtande av "tomt för den nuvarande skolbyggnaden, äga att utse
två ledamöter och en suppleant.
Elevantalet under höstterminen 1930 utgjorde 378, varav 103 i den förberedande skolan
och 275 i elementarskolan. Under samma tid handhades undervisningen av 23 lärare och
lärarinnor.
Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 15.000 kr.

Styrelse
Pehrsson, Per, T. D., Prost, Riksdagsman, f. 67; led. 17—-, Ordf. 18—, (vald
av stadsf..)
Olson, jo h 11 Edvard, f. d. Skeppsredare,

f. 49 le.d 00—, v. Ordf. 18—
Hanson, Olof Henrik, Direktör, f. 80;
led. 18—, Kassaf. 18——
Nilsson, Rosalia Eleonora (Ellen), Fru,
f. 61; 06—.
Petander, August Jo s u a, M. L., Prakt.
läkare, f. 67; 15—.
Kullenberg, H a n s Peter, Läroverksadjunkt, f. 70; 22—.
Helgesson, Olga M a ri a, Fru, f. 91; 26—.
Sivard, A n n a Lovisa Charlotta, Föreståndarinna, f. 71; 30.

Andreasson, A n d e r s Karsten, Folkskollärare, f. 92; 31— (vald av stadsf.).
Suppleanter
Karlberg, G u s t af Nicolaus, Handlande,
f. 70; 22—
Johansson, E ri k Andreas, F. K., Rektor,
f. 74; led. 27—, Sekr. 26— (vald av stadsf..)

Revisorer '
Elfving, Folk e Rolf August, e. o. Hovrättsnotarie, f. 03; 30— (utsedd av kungl.
skolöverst.).

Losman, C h a r 1 e 5 Gustaf, Handlande,
f. 70; 22—.
Kjellgren,

Gustaf

Viktor

Wilhelm,

Grosshandlande, f. 81; 24—.

Suppleant
Person, Herman A 1 b i n, järnhandlande,
f. 79; 23—.

Inspektor
Lindström,

S v a n t e Johan,

Professor,

f. 72; 26.
Studierektor
Jolziansson, E r i k Andreas, F. K, (se ovan)
6

Forestandarmna
Siöåud, A n n a Lovisa Charlotta (se ovan)

'

Läkare

Petander, August ] o s u a, M. L. (se
ovan) 10

Nya elementarläroverket. Sigrid Rudebecks skola
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Göteborgs nya elementarläroverk för flickor,
Viktoriagatan 28—30.
Nya elementarläroverket började sin verksamhet den 15 januari 1867 med 57 inskrivna

elever. Efter några år inköptes villaegendomen nr 96 vid Nya Allén för skolans räkning.
Då emellertid denna vid Nya Alléns reglering år 1888 skulle återgå till staden, försålde stadsfullmäktige till skolan en tomtplats vid Viktoriagatan för uppförande av en ny skolbyggnad,
som var färdig att tagas i bruk år 1890 och vari skolan fortfarande är inrymd.
Skolans styrelse består av fem ledamöter med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige
enligt förbehåll vid ovannämnda tomtförsäljning äga att utse två ledamöter och läroverkets
principaler de övriga. Dessutom utse stadsfullmäktige en revisor med en suppleant att del-

taga i granskningen av styrelsens räkenskaper och förvaltning.
Skolan omfattar nu tre förberedande klasser, åtta elementarklasser samt en ettårig praktisk
fortsättningsklass, som utgör en överbyggnad på den åttonde klassen, avsedd främst för husmodersutbildning. Elevantalet under höstterminen 1930 utgjorde 656, varav 152 i den förberedande skolan, 493 i elementarskolan och 11 i fortsättningskursen. Lärarpersonalen
utgjorde under samma tid inkl. timlärare 39.
Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 27.238 kr.
Styrelse 1)
Centerwall, E s ai a s,
. K., Lands—
kamrerare, f. 67; led. 13—, v. Ordf. 25—,
(vald av stadsf.).
Åglréen, A x e l Hugo, Grosshandlande, f. 55;
Ekman, Ca rl Johan Jacob Emil, Konsul,
f. 83; led. 21—, Kassaf. 19—.
Wennerberg, ] e a n n a, Fru, f. 76; 25—.
Rahmn, Gustaf (Gö s t a) Erik Andreas,
F. L.. Rektor, Stadsf., f. 82; 31— (vald
av stadsf.).
Suppleanter

Erlandsson, Erland Gabriel, Konsul,
f 79' 25

Vinge,' Kar'l Axel, J. K., Advokat,
f.9 - 27—.
,

Revisorer
Wigert, Carl T h u r e, Läroverksadjunkt,
f. 69; 10— (utsedd av domkapitlet).
Sjögren, R a g 11 a r August, Länsbokhållare,
f. 91; 25— (utsedd av kungl. skolöverst.).
Andersson,] 0 s e f Andreas, F. D., Lektor,
f. 86; 26— (vald av principalerna).
Bengtsson, johan W i l l i a m, Folkskollärare, f. 87; 30— (vald av stadsf.).

Suppleanter
Svensson, Hilmer Birger, f. d. Läroverksadjunkt, f. 58; 26— (vald av principalerna).
Lindström, B e n g t Anders, Kontorist,
f. 03; 30— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna
Werner, ld a Gustava, f. 77; 09.
.

Sigrid Rudebecks skola
Bellmansgatan 8.
Skolan grundades år 1869 av fröken Sigrid Rudebeck, som under många år var skolans

föreståndarinna och efter vilken skolan har sitt namn. Skolan torde ha varit den första i
vårt land, som bland läroämnena upptagit huslig ekonomi, och kvinnlig träslöjd, vari praktisk
undervisning meddelas sedan år 1887. Sedan år 1875 har skolan varit förlagd i sina nuvarande
lokaler vid Bellmansgatan, vilka under årens lopp betydligt utvidgats genom ombyggnader
och inköp av närliggande hus.
Utom en treårig förberedande avdelning för såväl flickor som gossar och en åttaklassig
flickskola omfattar skolan numera även en realskola med sju årsklasser och med rätt att anställa realskolexamen (realexamen). Dessutom är' med skolan förenat Göteborgs gymnasium för flickor (latingymnasium samt realgymnasium under avveckling), som är treårigt
1) Arbetsfördelning ej verkställd vid kalenderns utgivande.
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och byggt på flickskolans sjunde klass. Sedan 1907 har detta gymnasium rätt att anställa
studentexamen. Med Rudebeckska skolan var även förbundet Göteborgs kvinnliga folkskoleseminarium, som började sin verksamhet 1909, men numera (sedan år 1927) nedlagts.

Skolans verksamhet och fastigheter hava sedan år 1904 övertagits av ett aktiebolag, som
vid ordinarie bolagsstämma utser ledamöter i den för skolans ledning tillsatta styrelsen,
som består av fem ledamöter och två suppleanter.
Elevantalet under höstterminen 1930 utgjorde 862, varav 90 i den förberedande skolan,
666 i högre flickskolan och realskolan samt 1061 gymnasiet. Lärarpersonalen under samma

tid uppgick till 82.

'

.

Stadsbidraget för läsåret 1929—30 utgjorde 50.128 kr.
Styrelse
Persson, Nathan, Byggmästare, f. 59;
led. 08—, Ordf. 30—.
Walli, Gustaf Pontus, T. L., Rektor,
f. 77; led. 30—, v. Ordf. 30—.

Petrén, T h 0 r b 0 r g, Fru, f. 79; 08—.

Suppleant
Eklund, F r e d r i k, Förste telegrafkontrollör, f. 68; 24—.

Hjertberg, Kathinka Walfrida (Frida),
f. d. Skolföreståndarinna, Stadsf., f. 66;

Inspektor
Lundahl, Filip Natanael, T. L., Kyrko-

Helgzsson, Alfred, Handlande, f. 56;
' 18—

herde, f. . 79; 21.

Silfverstolpe, D a vi d . o t t_o Mauritz,
'

Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,
f. 69; 23—.

Studierektor
Hedin, Greta, F. D. Docent, f. 89; 30.

Föreståndarinna

Suppleanter
Martin, Knut Conrad, Direktör, f. 77;

Ehrnberg, H ul da, (se ovan) 29.

26—

Elåiönberg, H u 1 d a, Föreståndarinna, &. 85;

Kassaförvaltare
Berntsson, CarlOscar,Kamrer,f.66;18.

Revisorer
Hallgren, F. r i c Alexander, f.d. Rektor,
;t. 61%;)20— (utsedd av kungl. skolöverst.
r. 6

Läkare
Wikander-Brunander, S i r i,
Prakt. läkare, f. 76; 22.

M.

L.,

Vasa flickskola
Engelbrektsgatan 13.
Skolan grundades år 1884 under namnet Masthuggets elementarläroverk för flickor,
övertogs år 1887 av fröken Hilda Berg och fick, när den år 1895 förflyttades till annan stadsdel, det gamla namnet utbytt mot Privata elementarskolan för flickor. Denna fortlevde
sedan under namnet Hilda Bergs skola till år 1914, då ett aktiebolag övertog skolan och
varvid namnet ändrades till Vasa flickskola.

Omnämnda aktiebolag utser styrelsen, som består av. fem ledamöter och två suppleanter.
Skolan omfattar för närvarande två förberedande klasser och åtta elementarklasser. Elevantalet under höstterminen 1930 utgjorde 188, varav 13 i den förberedande skolan och 175
i elementarskolan. Lärarpersonalen utgjorde under samma tid inkl. timlärare 17.

Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 16.316 kr.

Styrelse
Wallerius, Iv a r Daniel, T.
F.
ll(4or_1traktsprost, f. 70; led. 14—, OPdf.
Johansson, L e a n d e r, Byggmästare, f. 60;

led. 141—, Kassaf. 18—

Fjellman, A n n a Georgina Magdalena, Fru,

Natt och Dag, K n 11 t Adolf H:',son Direktör, f. 68; 18—
Ahlberg, Emelie Maria, Skolföreståndarinna,f.77;14—.

Göteborgs lyceum. Lundénska privatskolan
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Suppleant

Suppleanter
Thölén, C a rl Herman, Prost, f. 71.; 14—.
Crona, Sune E b e r h a r d, ]. K., Stads.
aktuarie, f. 72; 14—'.

Lange, Johannes (j 0 n as) Victor, Domkyrkoklockare, f. 78; 18—

Revisorer

Föreståndarinna

Foghammar, N ils Florentin, Extra läns, bokhållare, f. 90; 27—— (utsedd av kungl.
skolöverst.).
jansson, johan Birger, Handlande,

Ahlberg, Emelie M a ri a (se ovan) 12.
L"

Stadsf., f. 71,

åkare

Dymling, Charles josef, Avdelningschef, f. 60; 18—.

Wengberg, Hilma Charlotta, M. L.
Prakt. läkare,f. 78; 26.

Göteborgs lyceum för flickor
Tegnérsgatan 14.
Skolan grundades redan år 1866 under namnet Privata elementarläroveiket för flickor,

vilket år 1893 övertogs av fröknarna Helma Kleberg och Gunilda' Wigert, varvid namnet
ändrades till Gunilda Wigerts flickskola. Skolan övertogs 1917 av den nuvarande ägaren,
ett aktiebolag, som utser skolstyrelse, bestående av fem ledamöter och två suppleanter.
Skolans namn utbyttes då den övertogs av A.-B.' Göteborgs lyceum för flickor mot Göteborgs lyceum för flickor.
Skolan omfattar nu en förberedande skola med tre årsklasser samt en åttaårig flickskola.
Elevantalet under höstterminen 1930 utgjorde 246, varav 59 i den förberedande skolan och
187 i elementarskolan. Lärarpersonalen uppgick under samma tid till 21.

Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 18.829 kr.
Styrelse

Nordenskiöld, Nils Erland Herbert, Friherre, Professor, f. 77; 27——, Ordf. 27—.
Ekman, Sign hild, Frökeri, f. 87; led.
17—, Kassaf. 17—.
'
Strömberg, jenny G e r t r 11 d, Fröken,
f. 77; led. l7—, Sekr. 17——.
Strömberg, To ra Carolina, Föreståndarinna, f.
Celander, Karl Hilding, F. D, Rektor,
f. 76; 17——.

Suppleanter
Stigerg, Axel Tage, Handlande, f. 70;

Forsberg, Hans johan Uno, Direktör,
f. 82' 2

,

Revisorer

Melle'n, Lars Gustaf, F. D, Rektor.
f. 67; 26— (utsedd av kungl. skolöverst.),
'Bratt, Christian Per, Handlande, f. 73;
18—

Suppleant
Töpffer, Ax el Fredrik, Translator publicus, f. 73; 26—
Studierektor
Celander, Karl H i 1 d i n g (se ovan).17.

» Föreståndarinna
Strömberg, To ra Carolina (se ovan) 17.

Lundénska privatskolan
Karl Gustafsgatan I B.
Skolans begynnelse daterar sig från år 1886, då rektor Olaus Lundén startade sin sköla,
som han sedan förestod till sin bortgång år 1919. Skolan är sedan år 1917 inrymdi
huset Karl Gustafsgatan 1 B, dit den överflyttade från Norra Allégatan 3.
Skolan äges numera av ett aktiebolag, som utser skolstyrelse, bestående av fyra ledamöter med en suppleant.
Skolan är samskola och omfattar förberedande skola med tre årsklasser, elementaravdelning
med sju årsklasser och mellanskola med fyra årsklasser. Sedan år* 1911 har skolan rätt att
anställa realskolexamen (realexamen). Antaletlelever under höstterminen 1930 uppgick till
16
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207, varav i den förberedande skolan 16 gossar och 15 flickor och i elementar- och mellan-

skolorna 138 gossar och 38 flickor. Lärarpersonal under samma tid utgjorde 25.
Efter vårterminens slut 1931 nedlägges skolan.
Stadsbidraget för år 1930 utgjorde 14.869 kr.
Styrelse
Luötddén, j 0 s e f, Rektor, f. 76; led. 19—,

r .

Lundén, Paul johannes, lngenjör, f. 87;
Lund—én, john K a l e b, Kapten, f. 89; 19—.

—.

Lundén, Olof Natanael (N a t a n), lngen—

Suppleant

jör, f. 78; led. 19—, v. Ordf. 19——
L'j'ådén' Maria C h a rl o t t e, Fru, f. 53;
Lundén, Maria Eleonora (M1 m m i), F. M.,
Skolföreståndarinna, f. 93; 19—, Sekr. 0.
kassaf. 19—.
Luåödén, Adolf P e t ru s, Kontorschef, f. 83;

Inspektor
Mellén, Lars Gustaf, F. D., Rektor,

' f. 67; 17.

Suppleant

Föreståndarinna

Hgolriberg, E s't h e r Charlotta, Fru, f. 80;
Lundén, Maria Eleonora (Mim mi), F. M.,

(se ovan) 19.
Revisorer
von Schéele, Kjell Herman Robert,
F K., Rektor, f. 72; 27— (utsedd av
kungl. skolöverst.).

Läkare
Arnell, Per David, M. L., Överläkare,
f. 85; 26.

Göteborgs högre samskola
Vasagatan ] samt förberedande skolan Föreningsgatan 12.

Göteborgs högre samskola bildades år 1901 på initiativ av dåvarande lektorn P. G. Laurin
med syfte att inom skolundervisningens och barnuppfostrans värld söka utföra ett 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 sju ledamöter samt tre suppleanter.
Samskolans organisation är f. n. följande: förberedande avdelning med tre årsklasser,
sexklassig mellanskola, sjunde och åttonde klass för flickor, fyraårigt gymnasium med såväl'

latin— som reallinje. Gymnasiet har dimissionsrätt, och studentexamen avlades där första
gången vårterminen 1905.
'
Elevantalet under höstterminen 1930 utgjorde sammanlagt 395, varav 1 förberedande avdelningen 83 (46 gossar och 37 flickor), i mellanskolan 206 (113 och 92), i sjunde och åttonde
klass 18 flickor och i gymnasiet 89 (4-5 och 44). Lärarpersonalen under samma tid

uppgick till 52.
Sladsbidraget för läsåret l929—30 utgjorde 8. 772 kr.

Styrelse
Mannheimer, Carl Henrik, M. D.
Prakt. läkare,f. 68; led. 10—, Ordf. 25—.

Mellgren, Karolina E 11 s a b e t h, Fru,
f. 62; 01—.

Hagberg, Carl A x el, e. o. Hovrättsnotarie,
Direktör, f. 72; led. 12—, Kassaf.12—-.

Edberg, Ada, Fru,f. 85; 29——
Suppleanter

Liggn, Bror Per E val d, Professor, f. 62;

Leman, Bror Erik, J. K., Advokat, f. 75,

Wijk, H j & l m a r, Handlande, f. 77; 03—.
Lönborg, Sven Erik, F. D., Lektor, f. 71;
led. 05—, Sekr. 25—.

25—
Rodhe, Gustaf Emil, F. D, f. d. Lektor,
f. 63; 10—
Martens, Erik, F. D., Rektor, f. 00; 30—

Stadsbiblioteket
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Revisorer

Inspektor

Hallgren. E r 1 c Alexander, f. d. Rektor,
f. 62; 26— (utsedd av kungl. skolöverst.).
Beyer, H e nn i n g, j. K., Kapten, f. 84;

Langlet, Nils Abraham, Professor, f. 68;
17.

2

Rektor

Sand—(_)rf, Carl M a rti 11, F. L., Assurans-

Martens, E fi k» R D' (se' ovan) 30'

direktör, f. 80; 29—.
Läkare

Suppleant

Wennerberg, Carl Hjalmar Christian,

Magnus, E r i k Louis, lngenjör, f. 84; 26—.

M. L., Overläkare, f. 71; 17.

Göteborgs stadsbibliotek
Biblioteket hålles öppet: för läsning på stället och för hemlån september—maj vardagar utom
lördagar och dag före helgdag kl. 9,30—15,30, lördag och dag före helgdag kl. 9,30—15; juni
_augusti vardagar kl. 9,30—15; dessutom för lösning på stället september—maj kl. 17—20.
Göteborgs stadsbibliotek bildades år 1890 genom sammanslagning av Göteborgs museums
och Göteborgs högskolas bibliotek. ingendera av dessa institutioner har dock avhänt sig
äganderätten till sin boksamling. Av dessa samlingar var museets den mest betydande och

hade redan i viss mån karaktären av ett stadsbibliotek. Det förstnämnda tillkom i samband
med stiftandet av själva museet är 1861 . Grundstommen utgjordes av den kungl. vetenskapsoch vitterhetssamhället tillhöriga naturhistoriska museets boksamling, vartill nämnda samhälle fogade sitt eget bibliotek, dock utan att frånträda äganderätten till detsamma. Veten—
skaps- och vitterhetssamhället har alltsedan i museibiblioteket resp. stadsbiblioteket deponerat 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 sedan några
år inskränkts till ett mindre årligt bidrag (1.500 kr.), dels genom bytesmaterial (årsskrifter,
doktorsavhandlingar etc.).
Bland penningdonationerna intages främsta rummet av Gabriel Heymans donation av
år 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, omkring 175.000 kr., vilka styrelsen erhöll rätt att efter gottfinnande använda för olika biblioteket gagnande ändamål. 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.
Den mest betydande bokgåva biblioteket erhållit är riksdagsmannen Lars Månssons i
Tranemåla samling, skänkt år 1898 av Aug. Röhss. Bland övriga bokdonationer förtjänar
nämnas Carl Snoilskys efterlämnade bibliotek, skänkt 1903 av Oscar Ekman m. fl. Från
och med 1921 erhåller' biblioteket i princip med vissa undantag de exemplar av varjei
Sverige tryckt skrift, som enligt tryckfrihetsförordningen för granskning överlämnas till
justitieministern eller hans ombud i landsorten.
Förutom vetenskaps- och vitterhetssamhällets bibliotek äro i stadsbiblioteket deponerade
åtskilliga större och mindre samlingar, bland vilka Göteborgs läkaresällskaps bibliotek är
den viktigaste.
Institutionen har den dubbla uppgiften att Vara dels ett vetenskapligt'bibliotek, tillgodoseende högskolans, museernas och andra vetenskapliga inrättningars och undervisnings- '
anstalters behov, dels ett allmänt kommunalt bibliotek för studier, information och bildande
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läsning. Bokbeståndet har — närmast till följd av högskolans humanistiska karaktär — fått
en starkt 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 samlingen av kinesisk och japansk litteratur, för vilken särskilt
donerade medel ställts till förfogande. Bokbeståndet beräknades 1924 omfatta omkring

235.000 band och 80.000 smärre skrifter; de följande årens tillväxt har varit högst avsevärd.
Sedan 1900 är biblioteket inrymt i en särskild byggnad, som uppförts för medel ur Renströmska fonden. En 1926 fullbordad tillbyggnad bekostades dels av nämnda fond, dels
av skattemedel.
Bibliotekets verksamhet är organiserad på tre huvudavdelningar, låneexpeditionen, svenska
avdelningen och utländska avdelningen, var och en under en bibliotekarie som föreståndare.

Förutom stora läsesalen med dess referensbibliotek (uppslags- och handböcker, lexika
m. m.) finnes en mindre s. k. forskarsal med åtta arbetsplatser, avsedda för personer som

bedriva ihållande studier eller verklig forskning. Bibliotekets samlingar äro med vissa undantag 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 prosavitterhet

på svenska språket samt tidningar.
På senare åren har biblioteket alltmera anlitats av mindre bibliotek utanför Göteborg,

särskilt stads- och läroverksbibliotek, och kan numera anses fungera som centralbibliotek
för västra Sverige. Med kungl. biblioteket, universitetsbiblioteken1 Uppsala och Lund
samt andra vetenskapliga bibliotekmom och utom landet står stadsbiblioteket1 nära förbindelse.
Samlingarna äro förtecknade i två huvudkataloger å lösa blad: nominalkatalogen, som
är genomgående alfabetisk, 'och realkatalogen, som i huvudsak följer den systematiska upp-

ställningen å hyllorna. De utländska nyförvärven förtecknas i den årliga av kungl. biblioteket utgivna »Accessionskatalog», som är gemensam för 40 3150 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 och kassaförvaltare. Nuvarande styrelseledamöter äro
valda för perioderna 1930—31 och 1931—32.

Frågor rörande bibliotekets reglemente avgöras av stadsfullmäktige. Nu gällande reglemente, innehållande genomgripande förändringar i många avseenden, antogs av stadsfullmäktige den 21 mars 1929 och tillämpas från och med den 1 januari 1930. Nu gällande
ordningsstadga fastställdes av styrelsen den 7 januari 1901; viktiga tillägg och ändringar

ha senare tillkommit.
Utgifts- och inkomststat för varje år fastställes av stadsfullmäktige. Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter utses av stads-

fullmäktige, som besluta om ansvarsfrihet.
Stat för år 1931: Utgifter 242.891 kr.., inkomster (huvudsakligen av fonder) 36.300 kr..,
anslag av staden 206.591 kr.
Litteratur: Wåhlin, L., Göteborgs stadsbibliotek 1890—1915.

',
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Dicksonska folkbiblioteket

Ordförande
Sylwan, Otto, F. D., Professor, f. 64;
led. 07—32, Ordf. 26— (vald av museistyrelsen).
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Berg, Vi k t o r Emanuel, Tulluppsyningsman, f. 72; 30—

__

Sekreterare

Overbibliotekarien (se nedan).

Overbibliotekarie (28)

Vice ordförande

Häl7lberg, Seth Severin, F. L., f. 86;
lungen, E r n s t Birger, Folkskollärare,
Stadsf., f. 90; led. 26—31, v. Ordf. 31—
(vald av stadsf..)

Övriga ledamöter
Blom, Gustaf, Redaktör, Stadsf., f. 75;
26—32 (vald av stadsf.).
Karlgren, Klas B e r 11 h a r d johannes,
F. D., Professor, f. 89; 26—31 (vald av
högskolan).

Bodman, Anders Gustaf (G 6 s t a), Professor, f. 75; 26—32 (vald av vetenskapsoch vitterhetssamh.).
Bernström, Nils G u s t af, Apotekare,
f. 77; led. 27—31, Kassaf. 31— (vald av
stadsf.).
Nachmanson, Er n s t, M. 0. F. D., Professor, f. 77; 28—32 (vald av högskolan).
Lundstedt, G u n n a r Hugo, Byggnadsarbetare, f. 87; 30—31_(_vald av stadsf.).
Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;
31—32 (vald av stadsf.).
Rahmn, Gustaf (G östa) Erik Andreas,
F. L., Rektor, f. 82; 31—32 (vald av

Förste bibliotekarier (23)
Broberg, S v e n Arvid Grén, F. D. f. 78;
29, Föreståndare för svenska avd.
johansson, johan Vi kto r, F. D., f. 88;
30, Föreståndare för utländska avd.

Andre bibliotekarier (17)
Molin, Nils Rikard, F. L., f. 92; 30,
Föreståndare för låneexpeditionen.
En vakant.

Förste amanuenser (1 1)
vo0'1 Holten, Anders johan G u s t a f, f. 73;
Hallman, johanna M a r i a, F. K., f. 70; 09.
Randner, Werna Signe, F. M., f. 90;

(16) 19.

Amanuenser (0)
(5.160 kr.)
Thliårnqvist, Clara Eleonora, F. L., f. 96;
Röding, Anna Sofia, F. D., f. 94; 18.
Hezråilin, Erik Laurentius, F. M., f. 97;

stadsf.).

Peztgrson, john Vilhelm, F. K., f. 03;

Revisorer
Ligaen, Rolf Einar, Tullkassör, f. 83;

Dessutom två biblioteksbiträden (4), ett
biblioteksbiträde (3), ett kontorsbiträde (3),

01333, 1: rik Gustav, Ombudsman, f. 83;

ett skrivbiträde (2) och tre extra biträden.
Vaktmästare (3)

Suppleanter

Ekelund, Einar Wilhelm, f. 98; 30.

Ligg, Einar Theodor, F. D., Rektor, f. 90;

Dahllöf, Knut A 1 h i n, t. 72; 28.

Dicksonska folkbiblioteket

s..-dm Allégatan 4. opia vardagar 1.1. 11—14 och 16—21, söndagar 1,1. 18—21.
»Göteborgs stads folkbibliotek», nuvarande Dicksonska folkbiblioteket, öppnades den 2
januari 1862. Brukspatronen james Robertsson Dickson, som organiserade detsamma
med hjälp av löjtnanten H. A. Reuterskiöld, underhöll biblioteket till sin död den 4 juli 1873.
I hans testamente förordnades, att ett belopp av 100.000 kr. skulle ställas under förvaltning

av styrelsen för Robert Dicksons stiftelse, den av donators fader stiftade fonden för arbetarebostäder, av vilket belopp två tredjedelar skulle avsättas till en byggnadsfond för och en tredjedel till underhåll av nämnda bibliotek.

'

"är
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Biblioteket inrymdes till en början i ett av ovanberörda stiftelses hus, men år 1888 ansåg
man byggnadsfonden vara tillräckligt stor för uppförandet ay en ny byggnad.' För att täcka

byggnadskostnaderna för nybyggnaden, i vilken biblioteket inflyttade år 1897, skänkte
»tvenne okända» 15.000 kr. År 1911 donerade fru Emily Wijk, f. Dickson, 25.000 kr. till

fonden för bibliotekets underhåll att förvaltas under hennes namn.
Biblioteket förvaltas sedan år 1902 av en av styrelsen för Robert Dicksons stiftelse årligen

utsedd nämnd av tre ledamöter jämte en suppleant." För tillsyn över biblioteksverksamheten
utser jämväl styrelsen inom eller utom nämnden en inspektör." Nämnden har sedermera
av stadsfullmäktige"erhållit uppdrag att upprätta och förvalta stadens övriga folkbibliotek
(se kap. Vill:4).

Bokbeståndet utgör f. n. cirka 32.000 band. Antalet hemlån har under de senaste åren
uppgått till närmare 170.000 och antalet besök till bortåt 200.000.
Anslag för år 1931 av staden: (å styrelsens för Robert Dicksons stiftelse för folkbiblioteken och läsrummen stat) 47.385 kr.

Biblioteksnämnd

Bibliotekarie

Se Robert Dicksons stiftelse för folkbiblioteken, kap. VIII? 4.

Larsén, M a ria Lydia, f. 72; 06.
Dessutom äro anställda två förste assistenter, tre andre assistenter och två biblioteks-

biträden.

Inspektör
lungen, E r n s t Birger,
Stadsf., f. 90; 28.

Folkskollärare,

Vaktmästare
Karlsson, jo n a t h a 11, f. 69; 97.

Göteborgs arbetareinstitut
Gamla handelsinstitutet vid Läroverksgatan. Föreståndaren träffas föreläsningskvällar kl.
20—21. Filialer i Majorna1 Älvsborgsskolan, Carl ]ohansgatan 103, och i Redbergslid'1 Redbergsskolan, Orngatan 6.
Göteborgs arbetareinstitut stiftades år 1883 av skomakaren Nils Fryckholm, ingenjören
james Keiller, grosshandlanden julius Lindström, målaren A. j. Lundström, smedmästaren
O. Pettersson, tullvaktmästaren ]. 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 företeelser och deras lagar». Egentlig yrkesundervisning faller utom dess verksamhet. Undervisning meddelas genom föreläsningskurser av den art, att de kunna uppfattas av åhörare
med vanlig folkskolebildning. jämte dessa kurser hållas även enstaka allmänfattliga föredrag 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.
Förvaltningen omhänderhaves av en styrelse av nio ledamöter, vilka samtliga fr. o. m.
1932 utses av stadsfullmäktige; för år 1931 utse dessa blott fem ledamöter. Därjämte utse
stadsfullmäktige två revisorer och två suppleanter.
Institutets fonder uppgingo i maj 1930 till 62.746 kr.
Anslag av staden för arbetsåret 1930—31 utgår med 16.000 kr.; för år 1930 utgick anslag av staten med 2.400 kr.

Göteborgs arbetareinstitut.

Inspektor
Kjellman, Gustaf Hilding, Professor,

f. 85; 28 (förordnad av K. B).
Ordförande

Folkkonserterna
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Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor,
Stadsf., f. 80; 26—31 (vald av stadsf.).
Sjiziåreåig, Carl Sten, Redaktör, f. 92;

Walles, K u rt Leonard, Redaktör, f.- 00;

.

Langlet, Nils A b r a h a m, Professor; f. 68;
led. 04—31 , Ordf. 13——.

27—31 (vald av stadsf.).

Revisorer

Vice ordförande
jägerskiöld, Axel Krister Edvard Leonard, Professor, f. 67; led. 11—31,
v. Ordf. 13— (vald av stadsf.).

Behre, Fran k Einar, F. L., f. 96; 29—.
Andersson, V a lt e r, Föreståndare, f. 00;

Övriga ledamöter

Suppleanter

Ågren, Axel Hugo, Grosshandlande, f. 55;
led. 13—31,Kassaf.13.—
Holm, H 0 l ge r Fredrik, Generalkonsul,
f. 76; 13—-—31.
Brane, Karl Sigurd, lnkasserare, f. 86;
20——31.
lacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f.85; 23—31 (vald av stadsf.).
Svensson, Carl V i k t o r, Cementarbetare,
Stadsf., f. 87; 23—29.
Rodhe, Gustaf Emil, F. D., f. d. Lektor,
f. 63; 24—31 .
lungen, E 1 n s t Birger, Folkskollärare,
Stadsf., f. 90; 24—31 (vald av stadsf.).

Pettersson, Gustaf Alfred, Läroverksadjunkt, f. 76; 29—.
Träbigåssorli-Thorén, N ils, Konduktör,
.
; 3 —.

Föreståndare och sekreterare
jonsson, Axel August, F. D., Lektor,

Vaktmästare
johansson, Hildur, f. 85; 29.
Dahlström, jo h a n A_u g u s t, f. 61; 98.

Gunberg, Klas Alb ert, f. 88; 29.

Folkkonserterna
Ordföranden, professor Aug. Wijkander och övriga ledamöter i Göteborgs arbetareinstituts styrelse togo år 1894 initiativ till Göteborgs arbetareinstituts 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 1895
anordna fem folkkonserter. För musikaftnarnas anordnande tillsattes av styrelsen en
kommitté, och en sådan fungerar alltjämt. I denna är ordföranden för arbetareinstitutets
styrelse självskriven ordförande.
Folkkonserternas antal uppgå december 1930 till 844. 'l medeltal hava 24 konserter givits
årligen. De flesta anordnas numera i K. F. U. M:s hus samt i institutets filialer1 Majorna
och Redbergslid. lnträdesavgiften, som från början var bestämd till högst 25 öre, utgör
f. n. högst 40 öre. 1 första rummet skola kroppsarbetare äga tillträde till konserterna.
Anslag av staden för arbetsåret 1930—31 utgår med 8.000 kr.

Ledamöter
Langlet, Nils
ovan) Ordf.
Sjögren, Carl
led 25,—,,

'

A b r a h a m, Professor (se
13— (självskriven).
Ste n, Redaktör (se ovan),
o,,y 266—-

M 11
, El'
h
h C '1 , F ,
? äe?— 'sa et
aroma
ru
Stenhammar, Elsa Elfrida Margareta,
f. 66; 02—.
jonsson, Axel August, F. D., Lektor,
(se ovan) 04—.

Ågren, Axel Hugo, Grosshandlande (se
_ ovan) 13—.
Broberg, S v e n Arvid Grén, F. D., Förste
bibliotekarie, f. 78; 21—.

Aszlå'ind' Zelmica Mathilda, Fru, f. 77;
Lundgren, Lars, Målaremästare, f. 65;
26—
En vakant.
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Lundby arbetareinstitut
På initiativ av folkskolläraren Johan Aug. Holmberg anordnades den första föreläsningsserien i Lundby socken under vintern 1895—96. Efter föreläsningens slut den 9 mars l896
valdes av åhörarna den första styrelsen, och namnet å sammanslutningen bestämdes. till
Lundby arbetareinstitut.
.
Institutets ändamål är att åt dem, som under uppväxtåren ej fått tillfälle ägna sig åt högre
studier, meddela en populär vetenskaplig bildning och allmännyttiga kunskaper. Under-

visningen meddelas huvudsakligen genom föreläsningskurser och i samband därmed anordnade elementerkurser samt allmänfattliga föredrag.
Förvaltningen handhaves av en styrelse bestående av fem ledamöter, vilka samtliga väljas
av stadsfullmäktige för två år i sänder. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer jämte en suppleant. Ledamöterna äro valda för
åren l930—31 samt l93l—32.

Anslag från staden för arbetsåret 1930—31 utgår med 2.500 kr.
Ordförande
*
Ahlén, Gustav Viktor, Folkskollärare, (Li &

f. 71; led. 04—32, Ordf. 30—.

, A d

Revisorer
0
[d

.- 20,22, Råman3”

K

J

_

Lä”

Larsson, 0 s k a r Viktor, Reseffektarbetare,

Vice ordförande

f 9l' 30_

Öberg, Knut Erik, lngenjör, f. 96; led.

27—31, v. Ordf. 30—.

._

Suppleant

Ovriga ledamöter
Holmkvist, Jo h a n A:son, Folkskollärare,

Björkstrand, M a g n u s, Ämneslärare,
f. 75; 31—

f. 65; led. 96—06, 12—32, Sekr. 12—.
Jonsson, Ax el August, F. D., Lektor,
f. 65; 06—31.
WgåesåzK u r t Leonard, 'Redaktör, f. 00;

Föreståndare

_

Holmkvist, _] 0 h a n A:son, Folkskollärare,
(se ovan) 12.

Örgryte arbetareinstitut
Örgryte arbetareinstitut bildades i Gårda gamla skola den 4 november 1921. Redan
dessförinnan hade föreläsningsverk'samhet dock bedrivits i Örgryte, i det att föreläsningsföreningar verkat i de tre municipalsamhällena Gårda, Lunden och Krokslätt. Medel för
verksamhetens bedrivande hade erhållits genom kungl. skolöverstyrelsen och av resp. municipalfullmäktige. Genom Örgrytes införlivning med Göteborg syntes de statliga och kom-

munala anslagen bliva indragna. Då inbjödo representanter för nämnda föreningar folkbildningsintresserade till ett möte, varvid beslöts att bilda Örgryte arbetareinstitut med ändamål
att på skilda platser inom församlingen anordna populärvetenskapliga föreläsningar och un-

dervisningskurser. Institutets första sammanträde hölls den 9 november, och då beslöts
att ingå till Göteborgs stadsfullmäktige och kungl. skolöverstyrelsen med ansökan om
anslag. [Dessa myndigheter ha alltsedan utanordnat anslag för verksamhetens bedrivande.
Styrelsen, som består av 7 ledamöter, väljes av institutets medlemmar för två år i sänder.
'Två revisorer och en suppleant väljas likaledes å institutets årsmöte. Utgår kommunalt
anslag äga stadsfullmäktige utse ledamöter och revisorer till det antal de själva bestämma.

' Anslag av staden 'för arbetsåret 1930—31 utgår med 2.500 kr.

Örgryte arbetareinstitut.

A. B. F.

'
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Särnquist, Karl Orvar, F. M., FolkskolInspektor
lärare, f. 98; 29—32 (vald av stadsf.).
Wijkander, Anders Emil Theodonf Walles, Ku rt Leonard, Redaktör, f. 00;
]. 0. F. K., Assuransdirektör, Riksdags_ 30—31 (vald av stadsf.).
man, f. 80; 21— (förordnad av kungl.
skolöverstyr.).
Revisorer

Ordförande

.

Skoglund, A n d e r 3 Johan, järnsvarvare,
f. 87; led. 21—31, Ordf. 25— (vald av

Hylander, N ils Oskar, Fabriksarbetare,
Johansson, Agnes Viktoria, Fru, f. 83;

stadsf.).

Berndtsson, Karl Viktor, KommunalVice ordförande
Johansson, G u s t a v Adolf, Linoleumar—
b'etare, f. 79; led. 24—31, v. Ordf. 25—.

arbetare, f. 88; 29— (vald av stadsf.).
Thorén, Carl Waldemar, Bankkamrer,
f.” 88; 30— (vald av stadsf.).

Övriga ledamöter

Suppleanter

Andersson, K a rl Edvard, Kusk, f. 80; 24—.
Andersson, Lars, Overlärare, f. 77; 21
Carlsson, 0 5 c a r Jonatan, Sjukvårdare,
—31.
f. )90; 30— (vald av stadsf.).
Hellers, G u s t a v A (1 o 1 f, Hälsovårdstillsyningsman,_Stadsf., f. 88; led. 21—31,
Föreståndare
Kassaf. 29— (vald av stadsf.).
Romdahl, Ax el Ludvig, Professor, f. 80; * Hellers, G u s t a v A (1 o 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., (se ovan) 21.
25—32 (vald av stadsf.).

Arbetarnes bildningsförbunds lokalavdelning i Göteborg
År 1912 bildades arbetarnes bildningsförbund (A. B. F.), som har till syfte att organisera
biblioteks-. föreläsnings- och studiecirkelverksamhet, 'att förmedla statens anslag till bokinköp och föreläsningsverksamhet samt att över huvud taget skapa ett organisatoriskt underlag för det frivilliga studiearbetet inom arbetareorganisationerna i vårt land.
Till A. B. F. voro den 31 december 1928 anslutna 15 fackliga, politiska, kooperativa och kulturella riksorganisationer inom svensk arbetarrörelse jämte nykterhetsorden Verdandi med
tillsammans 1.247.565 medlemmar. Verksamheten ledes av ett representantskap på 22
medlemmar, valda av de anslutna organisationerna, och centralbyrån är förlagd till Stockholm.
A. B. F :s lokalavdelning i Göteborg är en sammanslutning av sådana organisationer,
vilkas huvudorganisationer äro anslutna till arbetarnes bildningsförbund. Under arbetsåret 1928—29 voro anslutna 90 föreningar med sammanlagt 40.300 medlemmar. Var och
en av de anslutna organisationerna betalar från och med 1929 ett årligt bidrag av 25 öre
för hel- och 15 öre för halvbetalande medlem.
Lokalavdelningens verksamhet handhaves av en styrelse på sju personer jämte tre suppleanter, vilka väljas av ombud från anslutna organisationer. Styrelsen har i uppdrag att för-

valta Göteborgs arbetarebibliotek_(A. B. F:s bibliotek nr 24), att handhava föreläsningsverksamheten och organisera studiecirklar samt att stödja även övriga grenar av frivilligt
studiearbete och annan kulturell verksamhet. Biblioteket omfattar mer än 4.500 band, i
stor utsträckning bestående av social, ekonomisk och facklig litteratur.
Föreläsningsverksamhetcn organiseras huvudsakligen genom föreningen Göteborgs arbetares
folkhögskola, vilken bildades år 1920 på initiativ av lokalavdelningens styrelse, som även

utser två medlemmar i folkhögskolans styrelse.

Dessutom erhåller folkhögskolan ett

årligt anslag. Lokalavdelningens styrelse förmedlar emellertid själv föreläsningar i direkt anslut-

ning till cirklarnas arbetsuppgifter, varjämte den anordnar studieledarekurser och s.k. före-
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lösningscirklar. Fr. o. m. vårterminen 1928 arbetar även en universitetscirkel. Under två år
studerade den nationalekonomi, men från och med år 1930 sysslar den med statskunskap.
Under årbetsåret 1929—1930 funnosmomlokalavdelningen 91 studiecirklar med tillsammans 1.947 medlemmar.

År 1926 upprättades A. B. F:s studiebem vid Pusterviksgatan 15 med lokaler för bibliotek
och expedition samt med åtta studiecirkelslokaler. Dessutom disponeras en del skollokaler,

vilka allmänna folkskolestyrelsen ställt till förfogande för cirklarnas sammanträden. Stadsfullmäktige utse en revisor jämte suppleant.
Anslag: För arbetsåret 1919—20 fick lokalavdelningen sitt första anslag från stadsfull-

mäktige på 3.000 kr. För arbetsåret 1930—431 utgör stadsfullmäktiges anslag 7.000 kr.
.

Ordförande
Jungen,
Stadsf.,

E r n s t Birger, Folkskollärare,
f. 90; led. 21—, Ordf. 25—.

Abrahamsson, Nils Karl-Gustav, Spårvagnskonduktör, f. 04; 30—.
Borg, lv a r, Lagerarbetare, f. 00; 30—.

Vice ordförande
Burge, John B e r ti l, Kommunalarbetare,
f. 99; led. 24———, v. Ordf. 26——.

Övriga ledamöter
Gustavson Gustav V al fri d, Sjukvårdare, f. 91; led. 23—, Sekr. 27—.
Lundstedt, Gunnar Hugo, Byggnadsarbetare, f. 87;
——

Revisorer
Granberg, Carl G u s t a v, Bageriarbetare,
86; 28— (utsedd av lok.-avd.).
Bengtsson, F. (1 vin Gottfrid, Spårvagnskonduktör, f. 93; 29— (utsedd av lok.av . .
Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,
f. 98; 29— (vald av stadsf.).

Ol2a7usson, E ster Alice, Journalist, f. 97;

Suppleant
Tobiasson-Thorén, N1 l s, Konduktör,
f. 85; led. 30—, Kassaf. 30—.
Jansson,V a 1 d e m a r, Folkskollärare, f. 95;
led. 30—, v. Sekr.3

Fredriksson, Vi k t o r Adolf, Folkskollärare, f. 92; 29— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Lundstedt, Gu n nar Hugo, Byggnadsarbetare (se ovan), bibliotekarie 21, instruktör 30.

Lindmark, Johan Oskar, Sjukvårdare,
f. 89; led. 28—29, suppl. 30—.

Instruktör och bibliotekarie

Studiehemmet Nordgården
Spannmålsgatan 6.
Studiehemmet Nordgårdens verksamhet började 1919 under ledning av fröken Märtha
André och övertogs 1922 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 och i hemlivets former skänka
studiearbetet den glädje och trevnadsom de vanliga bildningsinstitutionerna i allmänhet
ej kunna giva.
Arbetet bedrives huvudsakligen genom studiecirklar, praktiska kurser, föredrag, musikaftnar o. dyl. En gren av Nordgårdens arbete utgöres av biblioteksverksamhet. Biblioteket
omfattar 1.100 band och boklånen uppgå till cirka 1.300 pr år. En avdelning inom Nordgården, Göteborgs stugförening, har till uppgift att i sin sommarstuga i Ödsmål bereda

god och billig semestervila åt arbetande kvinnor. I sina ungdomsklubbar har Nordgården
samlat ungdomar i åldern 10—18 år till praktiskt arbete och kamratlig samvaro.

Studiehemmet Nordgården.

Nykterhetsfolkets centralförsamling
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Stadsfullmäktige utse en revisor jämte suppleant.

Stadens bidrag år 1931 utgör 1.650 kr.
Styrelse 1)
Oterdahl, J e a n n a Louise, Författarinna,

Ullman, H a r a 1 d Lennart, Barnavårdsinspektör, f. 92; 30—.
En vakant (Ordf.).

f. 79; led. 22—, v. Ordf. 29—.
Björck, Carl Gustaf Jonas, J. K.,
Assessor, f. 87; led. 22—, Sekr. 27.—.
Lundgren, Sigrid Amalia, Föreståndarinna, f. 88; led. 23—, Kassaf. 23—28.
Tunbäck, Titus Ge o r g Julius Ozson,
rzl'7. K., F. M., Läroverksadjunkt, f. 89;

Revisorer
Eriksson, A n n a Torborg Maria, Lära-

rinna, f. 02; 29—.
Lundstedt, G u n n a r Hugo, Byggnadsarbetare, f. 87; 29— (vald av stadsf.).
Agge—_rsson, F r i t 2 Arvid, Förman, f. 89;

BengötziSZnLBror E r 1 a n d, Folkskollärare,

Suppleant

La2r7$son, Beda Viktoria, Fröken, f. 90;

Sundblad, G u r 1 i Wilhelmina, Lärarinna,
f. 93; 29— (vald av stadsf.).

Taube, Ellen Charlotta Sofia, Fröken,
f. 64; led. 28—, Kassaf. 29—

Föreståndarinna
Lundgren, Sigrid Amalia (se ovan) 23.

Nykterhetsfolkets centralförsamling
Nykterhetsfolkets centralförsamling är en sammanslutning av representanter för inom
staden verksamma nykterhetsorganisationer med uppgift att genom ideellt och kulturellt
upplysningsarbete fostra medlemmarna, vilka iakttaga absolut avhållsamhet från rusdrycker
och genom sina organisationer arbeta för ett allmänt rusdrycksförbud, till socialt ansvars-

kännande och samhällsnyttiga medlemmar.
Centralförsamlingen anordnar såväl av egna medel som stats- och stadsanslag offentliga

föredrag och föreläsningar1 alkoholfrågan samt därmed sammanhängande hygieniska och
sociala spörsmål och söker dessutom inför resp. nämnder
punkter, som för samhället kunna anses nykterhetsfrämjande
Varje till centralförsamlingen ansluten förening äger rätt
påbörjat 100-tal medlemmar. Församlingen representeras

och kommittéer hävda de synoch gagneligt.
invälja en representant för varje
f. n. av 71 föreningar med 80

ombud för cirka 5.000 medlemmar.
Styrelsen består av 16 ledamöter;
Staden beviljar årligen ett hyresanslag av 5.000 kr., vars användning granskas av bl. a.
en av stadsfullmäktige vald revisor jämte suppleant.

&
Ordförande
Levin, 0 s c a r, Föreståndare f. stadens hö-

Hjortberg, J 0 h a n Alfred, Trafikförman,

våg, f. 77; led. 20—, Ordf. 29— (N. 0. V.).

Rehn, Karl Artur, Verkmästare, f. 78;

Vice ordförande

f. 72; 07—(S'. P. N. F).
19— (N. T. O.).
Ligglquåsvt,BMilda Karolina, Fru, f. 75;

Hansson, H e n rik Bergenholtz, Disponent,
1; led. 19—, v. Ordf. 29—
(1. O

Edlund, Sven Tage Ingvar, f. 08; 29—,

(I. OG
G..T).

Ovriga ledamöter

Arölersscon, F)'ritz, Förman, f. 89; 29—,

Sjögren, Charles Valfrid, Platsförsäljare, f. 87; led. 19—, Sekr. 29— (l. 0.
G. T.).
Hedlund, Carl Waldemar, lngenjör, f. 98;
led. 26—, v. Sekr. 29— (1.0.G. T.).

Larsson, David Vilheolm, Byggnadsarbetare, f. 88; 29— (N. O...V)
Andersson, Ande rs, Snickaremästare,

f. 84; led. 30—, Kassaf. 30— (B.B F

_?) Arbetsfördelning ej verkställd vid kalenderns utgivande.
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Nykterhetsordnarnas studiecirklar.

Vita Bandets hushållskurser

Johansson, Hulda, Fru, f. 89; 30— (l. 0.

G T
Frändberg, Carl HenriCl; Rudolf. Hand-

lande, f. 91; 30—(N O.V..
Bengtsson, Bror Erland, Folkskollärare,

f. 92; 30—(1... N. S..)
Bredberg, Carl Algot, Snickare, f. 92;

Revisorer
Forsman, G u n n a r Andreas, Banktjänsteman,f.97,..3—(lOG
G...T
Larsson, David Vilhelm, Byggnadsarbe-

tare, f 89; 30— (I. 0. G. T).
Sandberg, Lambert Calixtus Eugen, Förste
postiljon, f. 88; 31— (vald av stadsf.).

30— (N. 0. V).

Suppleant

Blomqvist, Uno Alexander, Rörarbetare,

f. 04; 30— (I. 0. G. T.).

'

Liljeström, K a rl Gustaf, Stationsbiträde,
f. 96; 31— (vald av stadsf.).

Nykterhetsordnarnas studiecirklar
Studiecirklarna inom Goodtemplarorden (l. 0. G. T.), Nationaltemplarorden (N. T. O.)
och Västra Sveriges blåbandsförbund (B. B. F.)låtnjuta årligen vardera ett anslag av 25 kr.
från Göteborgs stad. Studiecirklarna hava i huvudsak till ändamål att genom planmässigt

bedrivet studiearbete verka för sina medlemmars utbildning till kunskapsrika och intresserade
nykterhetsvänner.

Goodtemplarorden (9 studiecirklar)

Vice studieledare och bibliotekarie

Distri tsstudieledare

'

Spetz, G u n n ali, Lantbrukare, f. 91; 30.
Nationaltemplarorden (9 studiecirklar)

Alårallöargssson, U no Valentin Napoleon,

Distriktsstudieledare

(för samtl studiecirklar)
Liljeström, Emma Karolina, Fru, f. 91;

Lundberg, W e r n e r, Typograf, f. 05; 29.

Västra Sveriges blåbandsförbund

Revisor
31 — (vald av stadsf.).

Studieledare

Suppleant

Andreasson, John Vilhelm, Spårvägsarbetare, f. 99; 28.

Larsson, Joh n Ludvig, F. M., f. 99; 31—,
(vald av stadsf.).

Vita Bandets hushållskurser
Vita bandets hushållskurser, vilka äro förlagda till Carl Johans församlingshem, började

verksamheten är 1910. Under årens lopp ha omkring 1.400 kvinnor erhållit undervisning
imatlagning samt hemmets skötsel och vård i övrigt. Kurserna äro avsedda att fylla det

trängande kravet på dugliga och sparsamma husmödrar i mindre bemedlade hem. Företräde
till undervisningen lämnas åt förlovade och nygifta unga kvinnor.
Årligen anordnas fyra s.k. längre kurser med vardera 30 lektioner och tvenne kortare

kurser om vardera 15 lektioner samt två konserveringskurser. Varje arbetsår omfattar 810
undervisningstimmar fördelade på tvenne terminer en under våren och en under hösten.

I varje kurs finnes plats för 10 elever. Fyra av kurserna äro afton- och två förmiddagskurser.
Elevavgiften är i de längre kurserna 15 kr.. och i de kortare 10 kr. pr termin. Dessutom betalas måltiderna under lektionerna med självkostnadspris. Efter prövning av styrelsen kan
medellös elev befrias från avgift.
.
Styrelse väljes av föreningen Vita Bandet vid årsmöte i januari månad, då även en revisor
väljes. En revisor jämte suppleant utses av stadsfullmäktige, varjämte en ledamot i styrelsen
numera även utses av styrelsen för stadens lärlings- och yrkesskolor. Ekonomisk redo-

görelse samt revisionsberättelse avlämnas årligen till stadsfullmäktige.
Anslag för år 1931 av staden: 1.200 kr

Styrelse
Berg, Ingrid B 0 t h1 1 (11 a, Fru, f. 79;
led. 25—3 Ord.f 31 *

Ehnhage,AnnaLou1seFru,f.61;19——.
Häggstrand, Elin, Fru,f. 80; led. 19——,
Sekr. 31—.

Föreningen för befrämjande av handelskunskaper
Lindquist, Milda Karolina, Fru, f. 75;
19—.

Lindblad, Anna Georgina (Gina), Fröken, f. 80; led. 22—, Kassaf. 27.—.
Svensson, Carl Vi k t o r, Cementarbetare,

Stadsf., f. 87; 30— (vald av lärlings- o
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Suppleanter
Forsman, K e r s tin Margareta, Fru, f. 00;
Karlsson, 'H u 1 (1 a Charlotta, Handelsbiträde, f. 97; 28— (vald av stadsf.).

yrkesskolorna).

Inspektor

Revisorer
Blålmstrand, H i l m a Charlotta, Fru, f. 84;
7—-.
Ericson, K e r s t i n, Folkskollärarinna,
f. 80; 28— (vald av stadsf.).

Hofstedt, La r s P:son, Folkskoleinspektör,

Lärarinna
Ljungdal-Johrzisson,
Fru, f. 00

E d it

Margareta,

Föreningen för befrämjande av handelskunskaper
Föreningen bildades år 1886 och angavs föreningens syfte 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 stort antal industri- och
handelsfirmor jämte andra för saken intresserade personer, antingen som ständiga medlemmar (avgift 100 kr.) eller som årligt betalande (avgift 10 kr.). Föreningen åtnjuter ränteinkomster dels å den av drätselkammaren förvaltade »Sven Renströms fond till befrämjande
av handelskunskaper» (kapital 37.827 kr.), dels å Aug. Röhss, donationsfond (kapital 15.000
kr.) och dels å föreningens. egen kapitalbehållning (f. 11. cirka 10.000 kr.).

Föreningen meddelar f. n. undervisning i svenska språket, tyska språket (4 årskurser),
engelska språket (4 årskurser), franska språket (1 årskurs), bokföring, handelsräkning,
svensk stenografi (nybörjare- och repetitionskurser) _samt välskrivning.
Antalet deltagare i föreningens kurser ha 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. 17—,
Ordf. 20—.
Kjellberg, C a r 1 0 s s i a n, Konsul, f. 75;
led. 19—, v. Ordf. 20—.
Lindelöf, B e r n h a r (1 Konsul, f. 71;
led. l7—, Kassaf. l7—.
Dreijer, C a rl E ri k, Direktör, f. 92;
led. 19—, Sekr. 19—.
Sjödahl, Fredrik Oscar G u s t a f, Generalkonsul, f. 68; led. 20—, v. Kassaf. 20—.
Suppleanter
Henriques, Einar Wilhelm, Grosshandlande, f. 89; 20—.

Andell, S v e n Gustaf Valdemar, Bankdirektör, f. 84; 30—.

Revisorer
Lilljgberg, Anders 1 v a r, Bankkamrer, f . 83;

Lund, .John F o 1 ke, Bokhållare, f. 89; 29—.
Franzén, Karl T 0 r s t e n Mikael, Lagerbiträde, f. 87; 28— (vald av stadsf.).

Suppleant
Björklund, E r n s t Frithiof,
f. 86; 31— (vald av stadsf.).

_
Direktör,

Föreståndare
von Schéele, Kjell Herman R 0 h e r t,
F. K., Rektor, f. 72; 22.

Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond
Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond, som står under förvaltning av drätselkammaren, härleder sig från stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1894 att ur Renströmska
utdelningsfönden anslå 20.000 kr. till styrelsen för Göteborgs kontoristförening med föreskrift, att den årliga avkastningen skall användas till resestipendier åt en eller flera av för-

eningens medlemmar för fullständigandet av deras kommersiella utbildning.
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Kontoristföreningens resestipendief'ond. Lotteriöverskott. Skrädderiskolan

Resestipendierna 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
i Göteborg vara anställd å kontor inom handeln, sjöfarten, fabriks-, bank- eller assuransväsendet
och att under sammanlagt minst två år hava innehaft sådan anställning.

Styrelsens förvaltning av fondens avkastning skall'granskas av kontoristföreningens revisorer.
Härjämte äga stadsfullmäktige att välja en revisor jämte suppleant för deltagande i granskningen. Stadsfullmäktige äga att bestämma om ansvarsfrihet för styrelsens ifrågavarande förvaltning.

Fondens kapital den 31 december 1930 utgjorde 21.009 kr. och under året utdelades1 resestipendier 1.500 kr.

Av stadsfullmäktige utsedd revisor
Olausson, Jo h n Evald, Slöjdlärare, f. 99;
30—.

|

Suppleant
Johnsson, Gustaf Oskar B e r t il, Kontorist, f. 94; 30—

Överskottsmedel från 1891 års industrilotteri
Overskottsmedlen från 1891 års industriutställnings lotteri, som utgjorde 20.868 kr. och
stå under drätselkammarens förvaltning, skola enligt stadsfullmäktiges beslut den 12 oktober

1893 användas sålunda att ena hälften av räntan utbetalas till tekniska samfundets nämnd
och andra hälften till hantverks- och industriföreningens styrelse att användas till resestipendier 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.
Överskottsmedlen utgjorde den 31 december 1929 22.009 kr. och den under året till
ovannämnda nämnd och styrelse utbetalda räntan 1.050 kr.
Revisorer

Isaksson, V i 1 h e l m Olaus, Metallarbe-

Samson, lvar A n d e r s Helge, e. o. Länsnotarie, f. 92; 26— (utsedd av K. B.).

Zetterberg, Johan August Albin, Civilingenjör, f. 84; 29— (utsedd av stadsf.).

tare, f' 90; 30— (utsedd av stadsf.) '
Suppleant

Stenberg, E r i c Harald, Handlande, f. 86;
30— (utsedd av stadsf.).

Göteborgs skrädderiskola
Trädgårdsgatan 6
Göteborgs skrädderiskola äges och står under förvaltning av Göteborgs skrädderiidkare-

förening sedan'den 1 oktober 1898. Å skolan undervisas 12 elever. Kursen är treårig, och
varje år intagas fyra elever, varvid företräde lämnas åt i staden bosatta sökande. Undervisningen handhaves av tvenne yrkesmän.
Flertalet elever har vid avgången från skolan erhållit förutom gesällbrev även premier
och medaljer från härvarande hantverks- och industriförening.
Jämlikt 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 1907, utgår med 1.800 kr. för år 1931.

Skrädderiskolan. Frisörskolan. Skol- och Vårdhemmet Stretered

Styrelse
Rosén, C a r 1 Johan, Skräddarmästare, f. 77;
led. 17—, Ordf. 29—.
Bergström, Carl Nathanael, Skräddarmästare, f. 71; led. 15—, v. Ordf. 29—.
Swensson', Ka rl, Skräddarmästare, f. 83;
led. 23—, Sekr. 29—.
Törnsten, H e n r y, Skrädderiidkare, f. 71;
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Revisorer
Hvitfeldt, Ern st Johan, Direktör, f. 71;
26—.
Strandberg, Folke, Handlande, f.04; 29—.
Svensson, Ka rl Johan, Skräddare, f. 88;
29— (vald av stadsf.).

.

Suppleanter

Hizllgberg, S t el l a n Josef, Prokurist, f. 04;
Berlin, Otto Ric h a r d, Direktör, f. 80;
led. 21—, Kassaf. 21—.
Fridén, Johannes R e i 11 h 0 1 d, Handlande, f. 77; 23—.
Pettersson, Arvid Julius, Skräddarmästare,
f. 80; 26—
Larsson, W i kto r Reinhold, Skräddarmästare, f. 83; led. 29—, v. Sekr. 29—.
Hedström, L e o n a r d, Skräddarmästare,
f. 68; 29—.

Thorstenson, 5 W e n Erland, Kamrer, f. 74;
29— (vald av stadsf.).

Inspektor
(förordn. av kungl. skolöverstyrelsen)
Hedström, L e o n a r (1, Skräddarmästare,
(se ovan) 18.

Föreståndare
(förordn. av kungl. skolöverstyrelsen)
Bergström, C a rl Nathanael (se ovan) 25.

Göteborgs frisörskola
Skolan startades den 15 oktober 1917 av Göteborgs frisörförening med 12 elever i upplåten lokal å stadens försörjningsanstalt Gibraltar. Skolan meddelade under de två första
åren undervisning endast i rakning och klippning men utvidgades 1919 till att omfatta även
frisering, hårbränning, maskering, ansiktsbehandling m. m.
Skolan har sedan år för år utvidgats och elevantalet ökats.
Staden bidrager årligen med ett belopp av 1.000 kr. med villkor, att stadsfullmäktige
äga rätt att utse en ledamot i styrelsen. Att jämte auktoriserad revisor granska styrelsens räkenskaper äga stadsfullmäktige utse en revisor med suppleant.

Styrelse

Suppleant

Mårtensson, F r i t 2 Villiam, Frisörmästare,
f. 99; led. 30—, Ordf. 30—.
Berggren, Hi l di n g Vilhelm, Frisörmästare, f. 87; led. 30—-, v. Ordf. 30—.
Strandberg, G u n n a r Fredrik, Frisörmästare, f. 06; led. 30—, v. Sekr. 30—.
Almér,-E ric, Frisörmästare, f. 01; 30—.
Verhage, E s ki l Waldemar, Frisörbiträde,
f. 02; 30— (vald av stadsf.).
Jensen, R 0 b e r t, Frisörmästare, f. 92;

Hansson, Vilhelm Oscar, Frisör, f. 89;
31— (vald av stadsf.).

Besiktningsmän
Gustafsson, F r i t 2 Gustaf, Frisörmästare
(se ovan) 30.
_ __
_
Gerber, Ca rl Max1m1llan, Fr1sörmästare,

_ 31—.
Revisor

Föreståndare

Pettersson, Knut M 0 r g a n, Reparatör,
f. 90; 31— (vald av stadsf.).

Strid, G ot t f ri d, Frisörmästare, f. 94;
30, Sekr. 30-—, Kassaf. 30—.

Skol- och Vårdhemmet Stretered
Anstalten startades år 1894 som—privatanstalt å Nya Varvet. År 1895 flyttades den till
sin nuvarande plats å Stretereds egendom i Kållereds socken, och den 1 januari 1900 övertogs 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 166—elevplatser, dels

,/
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asyl för obildbara sinnesslöa med 63 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, som erläggas för varje elev med belopp,
f. n. varierande mellan 150 och 560 kr., dels statsbidrag och dels anslag från Göteborgs
stad och landstinget.

Styrelsen består av sex personer, varav tre väljas av stadsfullmäktige och tre av landstinget
så, att vardera huvudmannen vartannat år väljer två ledamöter och vartannat en. Mandattiden

är fyra år. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1929—32 och 1931—34. Därjämte
väljas för fyra kalenderår två suppleanter, en av landstinget och en av stadsfullmäktige.
Stadsfullmäktige och landstinget utse årligen vardera en revisor jämte suppleant för granskning av anstaltens räkenskaper och förvaltning.
För avgörande av frågor, vari huvudmännen fatta olika beslut, är tillsatt en gemensam

nämnd med fem ledamöter från. vardera huvudmannen valda för ett år.
Anslag för år 1931 : Av staden 44.908 kr., av landstinget 40.021 kr.

Reglemente för anstalten fastställt att gälla fr. o. m. 1925, kompletterat år 1928.
Ordförande
Sekreterare
Hallberg, Oliver, Trädgårdsdirektör,
f. 85; led. 27—34, Ordf. 31—, Led. av
arbetsutskottet 27—, ]ordbruksdirektör (vald
av stadsf.).

Anstaltens föreståndare, se nedan.
Den gemensamma nämnden

Vice ordförande

Ordförande

Höckert, Carl Fredrik (Fritz) August,
M. L., Prakt. läkare, f. 62; led. 15—32,

Landshövdingen i Göteborgs och Bohus län.

Ledamöter

v. Ordf. 30— (vald av stadsf.).
Ovriga ledamöter
(vald av stadsfullmäktige)
Thorslund, Karl Johan (J 0 h 11), Folkskollärare, Stadsf., f. 93; 30—34.
(valda av landstinget)
Tingdahl, 0 t t o Leckard C:son, Lantbrukare, Backa, f. 83; led. 21—32, Ordf. 30,
Led. av arbetsutskottet 30—.
Karlsson, Karl Edvin, Lantbrukare,
Landstingsman, Tuve, f. 83; led. 27—34,
Kassakontrollant 3l—.
Hellström, A n d e r s, Disponent, Mölndal, f. 77; 30—32.

Suppleanter
Fredriksson, V1 k t o r Adolf, Folkskollärare, f. 92; 30—33 (vald av stadsf.).
, Larsson, Johan V i 1 h e l m, Kom. rådman,
Mölndal, f. 72; 30—33 (vald av landstinget).

Revisorer
Nilsson, Johan Adolf T heodo r, Handlande,
Mölndal, f. 72; 24— (vald av landstinget).
Svensson, V i k t o r Harald, SågVerksarbetare, f. 88; 31—— (vald av stadsf.).

(valda av stadsfullmäktige)

Alfilb7eårg17
Ka rl

August,

Kyrkoherde,

Nilsson, B r o r Arthur, Jarnarbetare Stadsf.,
Englund, Ca r 1 Gustaf Oskar, Gjutare,
Stadsf., f. 00; 31—.
Olson, Birger August G 0 t t h a r d, Verkmästare,f. 85; 31—
Dahlgberg,
Anders 0 sk a r, Folkskollarare,
,

(valda av landstinget)
Hallin, E r i c Adolf, 8Kabinettskammarherre, Tofta, f. 70;0
Sundberg, A x el Lufilvig, Borgmästare,
Lysekil, f. 69; 19—.
Bark, Johannes (John), Bankdirektör,
Uddevalla, f. 58; 24—.
'
Rasmussen, Karl Schultz, Borgmästare,
Uddevalla, f. 65; 24—.
Johnsson, G u s t a v Emil, Fattigvårdstillsyningsman, Mölndal, f. 85; 30—.

Föreståndare

Suppleanter

Hedkrans, Fridolf Emanuel, f. 92; 29.

Larsson, Axel Joel, Vävlagare, Mölnlycke,
2;24__ (vald av landstinget).
Malmström, Gustav (G 6 s t a) Bertil,
, Korrespondent, f. 94; 31— (vald av stadsf.)

.Malmström, Eric T:son, M. L., Möln-

' _

Läkare
dal, f. 97; 28.

Fjärde dövstumskoldistriktet. Nämnden för dövstumundervisningen

Husmoder
Ringborg, Eugenia Augusta E 11 s a b et,
f. 93; 27, tjänstl. t. 31 mars 1931; tf.
Larsson, Karolina (Cajsa), f. 87; 30.

För skol- och arbetshemmen äro därjämte
anställda: f_yra lärarinnor1 läsämnen, fyra
lärarinnor1 övningsämnen, en kindergartenårarinna, fyra lärare, därav en 1 träslöjd, en
i Skomakeri, en i trädgårdsskötsel och en i
jordbruk, ett kontorsbiträde, ett husmoders- och
sjukvårdskunnigt biträde, 13 dag- och två natt-
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sköterskor, en'eldare, en vaktmästare och en
gårdskarl, fyra sömmerskor" samt en tvättföreståndarinna och 14 köks- m. fl. biträden.
För asylen äro därjämte anställda: en översköterska tillika anstaltens sjuksköterska, en första sköterska, sex dagsköterskor, en nattsköterska, en sömmerska, en kokerskaoch en stä-

derska.
För egendomen äro jämväl anställda: två
jordbruksarbetare och en ladugårdsskötare.

Styrelsen för fjärde dövstumskoldistriktet
Fjärde distriktet av dövstumundervisningen omfattar Göteborgs och Bohus län, Hallands
län, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Enligt lagen angående dövstumundervisningen

den 31 maj 1889 skola ledamöterna i dövstumskolstyrelse utses av vederbörande landsting och stadsfullmäktige i de städer, som ej i landsting deltaga. Varje landsting och sådan
stad väljer efter folkmängden inom sitt område en ledamot för varje fullt- tal av nittio-

tusen. På enahanda sätt väljas suppleanter till lika antal. Göteborgs stad äger således att
i skolstyrelsen insätta två ledamöter och två suppleanter._ Valen avse en tid av fyra kalenderår. Stadsfullmäktige utse också årligen två revisorer med suppleanter.
Ledamöter av styrelsen liksom även revisorer, resp. i deras ställeinkallade suppleanter,
äga att åtnjuta, en var av den kommun, som honom utsett, dagtraktamente och resekostnadsersättning, såsom för landstingsmän är stadgat.
Styrelsen har sitt säte i Vänersborg, där distriktets skola är belägen.
För de av stadsfullmäktige valda ledamöterna äro valperioderna 1928—31 och 1930—33.
Anslag från staden uppgår för 1931 till 48.995 kr.
Av stadsfullmäktige utsedda ledamöter Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Folkskollärare, f. 95; 28—.

Hallén,Hans, Slöjdinspektör, f. 59; 15—31
Thorslund, Karl Johan (J 0 h 11), Folkskollärare, Stadsf., f. 93; 28—33.

'

Suppleanter

Stendahl, G e rd t Gustaf Hakon, Arkitekt, f. 84; 17—33. '
Sundberg, Abel Gotthard Leopold, Stationskarl, f. 93; 29—31.

Ovriga ledamöter
För Hallands län en, för Göteborgs och
Bohus län två, för Älvsborgs län tre, för
Skaraborgs län två (jämte lika många suppleanter).

-

Suppleanter
Johansson, Johannes Sigfried, Kamrerare, f. 80; 2
Hägg, Richard Hilding, Tillsyningsman, f. 89; 28—.
Dessutom ytterligare fyra revisorer, jämte
lika många suppleanter.

Sekreterare
Wallin, Jo nas Olof, Rådman, f. d. "Rektor, Vänersborg, f. 58; 20

Revisorer

(valda av stadsfullmäktige)
Andersson, Carl Daniel (Dan), Pianosnickare, f. 85; 27—

Kamrerare

Eriksson, Erik Eskil Hubert, Rådman,
Landstingsdirektör, Vänersborg, f. 83; 20.

Nämnden för dövstumundervisningen i fjärde distriktet
I lagen angående dövstumundervisningen den 31 maj 1889 är stadgat, att skolstyrelsens
beslut, där desamma angå anskaffande av erforderliga lokaler för skola eller skolas årliga
utgiftsstat, skola underställas vederbörande landstings och stadsfullmäktiges prövning.
Uppstå därvid olika beslut, skall frågans avgörande hänskjutas till en nämnd, till vilken
landsting och stad, som ej i landsting deltager, för varje år väljer, efter folkmängden inom
17
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sitt område, en ledamot för varje fullt tal av trettiotusen. På enahanda sätt väljas suppleanter
till lika antal som ledamöter. Denna nämnd sammanträder på kallelse av skolstyrelsens
ordförande, där styrelsen har sitt säte, och bör minst halva antalet av ledamöterna vara tillstädes, om giltigt beslut skall kunna fattas.
Nämndens ledamöter, till antalet 42 med lika många suppleanter, åtnjuta dagtraktamente och resekostnadsersättning efter samma grunder, som gälla för dövstumskoldistriktets

styrelse och revisorer.
Anslag, se styrelsen för fjärde dövstumskoldistriktet.

Av stadsfullmäktige utsedda ledamöter
Mellgren, Olof Er ilkl—
August, e. o. Hovrättsnotarie, f. 61;
Nylén, Ande rs, Disponent, f. 64; 25—.
Sjödahl, Hakon Lauritz Edgar, Lektor,
Stadsf., f. 87;
725—.
Wallin, H e n r i k A:som Stationsförman,
f. 82; 25—-—
Fröberg, Karl August L e o n a r d, Folkskollärare, f. 66; 25—.
Ekman, Carl J osef, Direktör, f. 70; 26—.
Nilsson, 13 r o r Arthur, Järnarbetare, Stadsf.,
f. 89; 30—.
Larsson, Ture A r vid Natanael, Metallarbetare, f. 88; 30—.

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Disponent, Stadsf.., f. 80;225—
Pazlåner, Sven Arvid, Tandläkare, f. 94;

Fagerberg, Jo h n Artur, Spårvagnskonduktör, Stadsf., f. 98; 30—
Norr, E i n a r Anders, Hamnarbetare, f. 87;
30—.
Hulthén, T 11 r e, Folkskollärare, Stadsf.,
f. 94; 30—
Johansson, Karl Vilhelm, Folkskollärare, f. 00; 30—
Jungen, Ernst Birger, Folkskollärare,

Stadsf., f. 90; 30—.
Inspektor över föreläsningsverksamheten

Suppleanter
Forselius, Carl Olof, M. L, Prosektor,
Stadsf., f. 80; 25—.

Hallén, Hans, Slöjdinspektör, f. 59; 24.

Göteborgs museum
De vid instiftandet av Göteborgs museum är 1861 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. vetenskaps- och vitterhetssamhälles naturhistoriska museum med Göteborgs konstförenings
tavelsamling samt genom föremål från 1860 års utställning i staden fick Göteborgs museum

en god grund för sin senare utveckling. Från början hade museet dispositionsrätt endast
till stadens hälft av f. d. Ostindiska kompaniets hus. Sedermera uppläts för ändamålet även
den kronan tillhöriga hälften i samma byggnad.
Efter utbrytning under 1870-ta1et av industriavdelningen har museet kommit att huvudsakligen omfatta samlingar från vetenskapens och konstens områden, vilka inom den nämnda

museibyggnaden intill år 1923 varit ordnade på olika avdelningar, nämligen historiska avdelningen med myntkabinett, arkeologiska, etnografiska och konstavdelningarna samt' 200logiska, botaniska och mineralogiska avdelningarna. Särskilda nybyggnader hava tagits i

anspråk för naturhistoriska museet och konstsamlingarna. åren 1923 och 1925.
Samlingarnas värde uppskattas för Göteborgs museum i sin helhet till omkr. 6 mill. kr.
Styrelsen för Göteborgs museum består av elva ledamöter, av vilka stadsfullmäktige
utse sju, kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället två samt styrelsen själv återstående
två, samtliga för tre år 1 sänder." Nuvarande ledamöter äro valda för 1929—31, 1930—32
och 1931—33. För var och en av de tre museibyggnaderna har en särskild nämnd till
uppdrag att handhava vissa förvaltningsuppgifter. Nämnd består av tre ledamöter för-

utom vederbörande i'ntendenter. Styrelsen och nämnderna hava gemensam sekreterare.

Göteborgs museum." Kulturhistoriska museet
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Styrelsens räkenskaper granskas av två av stadsfullmäktige och en av kungl. vetenskapsoch vitterhetssamhället utsedda revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas.

Varje avdelning förestås av en intendent, som biträdes av amanuens; vaktmästare och vakter
svara för bevakning m. m. Inom varje museibyggnad har en intendent särskilt uppdrag
såsom vice värd. Det gemensamma kansliet med kassaexpedition inrymmes i kulturhistoriska museet vid Norra Hamngatan och är öppet dagligen kl. ”,30—14,30.
Donationsfonder (i avrundade belopp enligt senaste bokslut): Bengt Erland Dahlgrens
och hans frus, Anna Lisa Dahlgrens, f. Geijer, donation 289.000 kr., August Röhss' donation
200.000 kr., Robert E. Dicksons donation 25.000 kr., Carl Wijks donation 50.000 kr., Otto
och Charlotte Mannheimers fond 11 000 kr., D. T. Ahrenbergs fond 25 000 kr., Läsekabi- _

nettets fond 10000 kr.
Stat för
ar 1931: Utgifter 329.921 kr., inkomster 28.700 kr. ,anslag från staden 301.221 kr.
Stadgar för Göteborgs musei styrelse, fastställda av stadsfullmäktige den 11 november
1897 med ändring1 v1ss del den 25 augusti 1927. Särskilda stadganden därutöverävensom instruktioner för befattningshavarna, beslutade av styrelsen den 29 september 1922.
Walles, Kurt Leonard, Redaktör, f. 00;
Ordförande
30—32 (vald av stadsf:).
von Sydow, 0 s e a r Fredrik, Landshöv- Wigert-Lundström,
Carl l—l a k 0 11, F. L.,
ding, f. 73; led. 19—32, Ordf. 19— (vald
Redaktör, Stadsf., f. 75; 30—32 (vald av
av stadsf.).
stadsf.)

Vice ordförande

Revisorer

Sylwan, O tto, Professor, f. 64; led. 04.—32, 4
v. Ordf. 25— (utsedd av vetenskaps- och
vitterhetssamh.).

Walldén, Jo h n Gustav, Typograf, f. 96;
31— (vald av stadsf.).
Eriksson, 0 5 c a r Emil Nicolaus, Bankkassör, f. 79; 31— (vald av stadsf.).

Övriga ledamöter
Mark, Knut J:son, Handlande, f. 69;
08—32 (vald av styr).
Wiik, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.
11—31,Kassaf.23—— (vald av stadsf..)
Dickson, G e o r g e, Bankdirektör, f. 62;
led. 15—31, 0. Kassaf. 16— (vald av
stadsf.).
Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f. 85; 23—33 (vald av
stadsf.).
Prytz, Carl Robert, Direktör, f. 65; 24—32,
(vald av styr..)
Hagnell, A x el Linus, Overlärare, f. 89;
24—33 (vald av stadsf.).
Skottsberg, C a r 1 Johan Fredrik, Professor,
f. 80; 28—32 (utsedd av vetenskaps- och
vitterhetssamh.).

Wennerberg, H j a l m a r, Överläkare, f. 71 ;
31— (vald av vetenskaps- och vitterhetssamh.).

Suppleanter
Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,
f. 97; 31— (vald av stadsf.).
Lindström, N a n n y Angelika, Bankkassörska, Stadsf., f. 80; 31— (vald av stadsf.).
Karlgren, Klas B e r n h a r (1 Johannes,
Professor, f. 89; 31— (vald av vetenskapsoch vitterhetssåmh)

Sekreterare .
Cillner, B i r g e r Vilhelm Felix, Länsbokhållare, f. 92; 22.

Kassör
Ericson, Ester Teresia, Fru, f. 81; 09.

Kulturhistoriska museet
f. d. Ostindiska kompaniets byggnad, Norra Hamngatan 12. Samlingarna äro tillgängliga för
allmänheten: tisdagar och fredagar kl. 11—15. Avgift 50 öre för vuxna, 25 öre för barn. Onsdagar, torsdagar och lördagar kl. 11—15 samt sön- och helgdagar kl. 13—15 utan avgift. Iuni,
juli och augusti vardagar kl. 11—15 mot avgift. Söndagar kl. 13—15 samt torsdagar, fredagar
och lördagar kl. 17—19 utan avgift.

Historiska avdelningen med interiörer—och samlingar av möbler, husgeråd, dräkter m. m.
huvudsakligen från Göteborg och dess uppland från "och med 1500-talet, svenska allmoge-
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samlingar, musikhistoriska, Göteborgshistoriska samt hantverkshistoriska samlingar; myntkabinett med mynt- och medaljsamling; medeltids- och kyrksamlingar ingå även i denna
avdelning.
Arkeologiska avdelningen med fornsakssamlingar huvudsakligen från Västra Sverige och
jämförande samlingar från utlandet. I denna avdelning ingå bl. a. de mycket omfattande
arkeologiska samlingar, som gjordes till jubileumsutställningen.
Etnografiska avdelningen med samlingar från utomeuropeiska, icke till den vita rasen hörande
folk. Denna avdelning, som särskilt specialiserat sig på Amerika, har en av de största sam-

lingarna i världen från Sydamerikas indianer.
Militärmuseet i Skansen Kronan inrymmer de till historiska avdelningen hörande samlingarna

' av militära vapen 0. d. Museet är öppet kl. 13—15 onsdagar och lördagar mot 25 öre och
söndagar mot 10 öre i inträdesavgift.
Kulturhistoriska museets nämnd '

Amanuenser

Dickson, Charles Ro h e r t, Grosshandlande,

Thulin, O tto Bernhard, F. K., f. 86;
historiska avd., 17.
Humbla, P hi li b e rt Knut, F. L., f. 96;
historiska avd., 31.

f. 76; Ordf. 22—.
Prytz, Carl Robert, Direktör (se ovan),

2_4_.
Ericson, S1 g f r 1 d, Arkitekt, f. 79; 17—.
Nordenskiöld, Nils E r 1 a n dHerbert, Friherre, Professor, f. 77; 13—.
Kjellberg, S v e n Torsten, F. L., f. 92; 27—.
Niåråasson, Nils Herman, Dr. phil., f. 90;

Suppleant

e. o. Amanuens
Montell, C 6 s t a, F. D., f. 99; etnografiska
avd, 27.
Dessutom två e. o. amanuenser, en biljettförsäljare, nio vakter och en springgosse.

Förste vaktmästare

Alin, Johan Alfred A:son, Overlärare,

f. 79; 23—.

Johansson, J a 111 e 5, f. 67; 96.

Andre vaktmästare och eldare
Intendenter

Nordenskiöld, Nils Erland Herbert,
Friherre, Professor (se ovan) etnografiska
avd., 13.
Kjellberg, S v e n Torsten, F. L. (se ovan),
historiska avd,
Niklasson, Nils Herman, Dr. phil. (se
ovan) arkeologiska avd. 29.

Ljungblad, A 1 b e rt, f. 75; 08.
Militärmuseet

Amanuens
Neiglick, Nils Fredrik (Fritz), Kapten,

f. 59; 14.
Dessutom två vakter.

Naturhistoriska museet

Slottsskogen. Samlingarna hållas tillgängliga för allmänheten å samma tider som kulturhistoriska
museet (se ovan), utom måndagar, då Naturhistoriska museet är öppet.
Samlingarna utgöras dels av en zoologisk avdelning (grundad som museeum 1833), inne-

hållande rika och under årens lopp starkt ökade samlingar av djur, dels mineralogiska och
geologiska samlingar. Museets botaniska samlingar äro numera överlämnade som deposition
till botaniska trädgården.

Naturhistoriska museets nämnd

Suppleant

Wiik, H] al m a r, Handlande (se ovan),
Ordf. 23—

Skottsberg, Ga rl Johan Fredrik, Profes-

sor (se ovan) 27—.

Jägerskiöld, Axel Krister Edvard L e on a r d, Professor, f. 67; 04—.
Torulf, E r n s t Torsten, Arkitekt, f. 72; 23—.
' Magnus, Erik Louis, lngenjör, f. 84;23—.

Intendent
Jägerskiöld, Axel Krister Edvard L e on ar d, Professor (se ovan) 04

Konstmuseet. Broströmska donationen

Amanuens och preparator

'
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Förste vaktmästare

Henrici, P a U 1 Christian Herman,
f. 87; 19. '
Gustafsson, Karl E j n a r, f. 80; 19.

'

Konservator '
Sjölander, Johan David, f. 86; 27.

e. o. Amanuens

Andre vaktmästare och eldare

Bonsdorff, L e 0, f. 78; 08.
Andersson, Sven R 1 c h a r d, f. 76; 19.

' tf. Föreståndare för mineralogiska avd.
Kaudern, W a 1 t e r Alexander, F. D., f. 81;
28.

Dessutom fem vakter och en spring-

gosse.

Konstmuseet
Götaplatsen. Museet hålles tillgängligt för allmänheten (i samma tider som kulturhistoriska
museet (se ovan).

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 1902 donerade Förstenbergska
konstsamlingarna, omfattande företrädesvis svensk konst från 1880-talets sista decennier
samt denar 1918 grundade Werner Lundqvists samling av svenskt 1700-tals måleri och fransk
1800-tals konst, primitivt måleri m.m.

Konstmuseets nämnd
Sylwan, 0 t t o, Professor (se ovan) Ordf.

Andre vaktmästare och eldare
Johansson, G u s t af Emil, f. 92; 26.

Dessutom en biljettförsäljerska och fem

01—.
R(öråldahl, A x el Ludvig, Professor, f. 80;

vakter.

Lundqvist, Gustaf W e r n e r, Skeppsre-

Rit- Och målarskolan
Romdahl, A x e 1 Ludvig, Professor (se
ovan) Ordf. 10—.

dare, f. 68; 23—.
Kizeålberg, C a rl 0 s s i a n, Konsul, f. 75;

Pigg?, C 0 n r a d Martin, Dispaschör, f.72;

Suppleant

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89; 31—.

Friberger, E ri k
f. 89; 31—

Georg, Länsarkitekt,

Lärare
Ullman, Sigfrid, Konstnär, f. _86; 29.

Intendent

Kommittén för konstinköp

Romdahl, Ax el Ludvig, Professor (se
ovan) 06

Förste vaktmästare

Romdahl, A x e 1 Ludvig, Professor (se
ovan) _Ordf. 23—.
Wijk, H] a l m a r, Handlande (se ovan) 23—.
Bjurström, To r, Konstnär (se ovan) 23— .
Ericson, S1 g f r 1d, Arkitekt (se ovan) 23—.
Backström, Sven B 1 r g e r, F. L., Redaktör, f. 78; 29—.

Karlsson, H u g 0 Ludvig Alexius, f. 90; 23.

Sköld, 0 t t e, Konstnär, Sthlm, f. 95, 29—.

Amanuens
Roth, Stig Adolf, F. L., f. 00; 19.

Styrelsen för Broströmska donationen
Vid ordinarie bolagsstämma med delägarna1 ångfartygsaktiebolaget Tirfing den 30 mars
1918. beslöto dessa att till ett allmännyttigt, sjöfarten eller med sjöfarten sammanhängande
näringsgrenar berörande ändamål avsätta ett belopp av 1.000.000 kr. att användas enligt
närmare omprövning av bolagets styrelse. Med anledning av detta beslut överlämnade

styrelsen den 12 september s. å. till stadsfullmäktige nämnda belopp att förvaltas under namn
av Broströmska donationen för uppförande och underhåll av ett sjöfartsmuseum under
förutsättning att staden kostnadsfritt ställde tomtplats för nämnda byggnad till förfogande.
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Enligt av stadsfullmäktige fastställt reglemente skall donationen i överensstämmelse med gåvobrevet förvaltas av en styrelse bestående av sju personer, av vilka fyra utses av stadsfullmäktige
samt en ledamot av envar av styrelserna för Göteborgs museum, Göteborgs högskola och

föreningen Göteborgs sjöfartsmuseum, samtliga valda för fyra kalenderår. För granskning
av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer med en suppleant. Styrelsen

åligger att förvalta donationen samt att genom utlåning eller annorledes göra donationens
medel räntebärande samt att över förvaltningen föra fullständiga räkenskaper. Enligt sty-

relsens år 1930 avgivna räkenskaper hade under år 1929 donationens inkomster varit 75.856
kr. och dess utgifter 17.932 kr. Donationens tillgångar utgjorde vid sistnämnda års slut
1.460.221 kr.
Stadsfullmäktige beslöto den 20 april 1922 att till den i donationen avsedda planerade

museibyggnaden, till vilken grundstenen lades den 2 februari 1931, upplåta den s. k.
Gamla varvsparken i Majornas 4:de rote.

Stadgar m. m. Styrelsens för Ångfartygsaktiebolaget Tirfing gåvobrev av den 12 september 1918. Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 27 mars 1919.

Ordförande
Jacobsson, H e r h e r t Volrath Michael,

Major,_ f. 78; led. 25—31, Ordf. 25—,
Kassaf. 25— (vald av stadsf.).

Vice ordförande
Jacobsson, M a l te Ferdinand, Professor,
Stadsf:s ordf., f. 85; led. 24—31, v. Ordf.
30— (vald av stadsf.).

Hammar, Hugo Gilius Eugen, Dr. lng.,
Direktör, f. 64; 28—31 (vald av styr. f.

Sjöfartsmuseet).
Nordenskiöld, Nils E r 1 a n d Herbert, Friherre, Professor, f. 77; 28—31 (vald av
styr. f. högskolan).

Revisorer
Bergman, Axel W a h 1 f ri d, Syssloman,

Ledamöter
Lundqvist, Gustaf W e r n e r, Skeppsredare, f. 68; led. 19—31, Suppl. f. kassaf.
30— (vald av stadsf.).

Westergren, B r o r Hugo Vilhelm, Kommunalarbetare, Stadsf., f. 94; 31———.

Johansson, John A b r a h a rn, Målare,

Winblad, E rik, Typograf, f. 05; 31—.

Suppleant

Stadsf., f. 82; 23—31 (vald av stadsf..)

Jägerskiöld, Axel Krister Edvard L e onard, Professor, f. 67; 22—31 (vald av
styr. f. Göteborgs mUseum).

Sekreterare
Lindberg, H a r r y Mauritz Emanuel, e. o.
Hovrättsnotarie, f. 94; 26

Styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum
Göteborgs sjöfartsmuseum omhänderhaves av föreningen för Göteborgs sjöfartsmuseum,
vilken förening bildades den 2 augusti 1917. Föreningen erhöll då av skeppsredare Werner Lundqvist en donation å 100.000 kr., som förvaltas av drätselkammaren och vars avkastning,
sedan en tiondedel lagts till kapitalet, skall användas till museets verksamhet.

Föreningens utgifter bestridas dessutom av medlemsavgifter, inträdesavgifter för museet
och akvariet samt årliga anslag dels från Broströmska donationen (5.000 kr.) och dels från
Dan Broströms minnesfond år 1923 å 300.000 kr., varav halva avkastningen tillfaller föreningen
till dess akvarium.

Styrelsen utgöres av åtta ledamöter med två suppleanter. För granskning av styrelsens
förvaltning utses årligen tre revisorer med tre su,ppleanter av vilka stadsfullmäktige utse
en revisor jämte en suppleant.

Ordförande

Vice ordförande

Lundqvist, Gustaf W e r n e r, Skeppsre-

Hammar, H u go Gilius Eugen, Dr. lng.,
Direktör, f. 64; led. 17—, v. Ordf. 25—.

dare, f. 68; led. l7——, Ordf. 25—.

Göteborgs sjöfartsmuseum. Charles Felix Lindbergs donationsfond

Ovriga ledamöter
Jonsson J:r, Axel, Skeppsredare, f. 88;

led. 22—, Kassaf. 22—.
Ahrenberg, 0 s sia n Theodor, Skeppsredare,f. 77; 26—.
Jacobsson, H e r b e rt Volrath Michael,
Major, f. 78; 26—.

Carlsson, Gun nar Fredrik, Skeppsredare,f. 87; 17—.
Thore, Alexander (Alex), Navigationsskoleföreståndare, f. 66; 31—.
Traung, Sven Olof Teodor, Sjökapten,

Revisorer
Hygrell, Erik Adolf, Direktör, f. 77; 21—.
Olsson, Karl, Sjökapten, f. 56; 26—.
Blomberg, E r n s t Birger, Kontorsskrivare. f. 97; 29— (vald av stadsf.).

Suppleanter
Ölfler735;2
Carl Axel Malcolm, Direktör,
Bratt, Karl Harry Malcolm, Konsul,

f. 90; 26—.
Löfås, Adolf Ingvar, Sjökapten, f. 75;
29— (vald av stadsf.).

'
Suppleanter

Styresman '

Traung, Sven Olof Teodor, ' Sjökapten,

Broström, Tor Erland J:son, Skeppsredare, f. .95; —.
. Sörman, R 0 1 f Martin Johannes, lngenjör,
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(s_e ovan) ”'
Zoolog vid akvariet
Ösztergren, Arthur Hjalm ar, F. L, f. 69;

f.90; 31—

Charles Felix Lindbergs donationsfond
I sitt testamente förordnade handlanden Charles F. Lindberg, att hans efterlämnade 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 1909 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. 1 övrigt har testator icke bundit stadsfullmäktige vid särskilda bestämmelser, »då uppfattningen om beskaffenheten av de ändamål, för vilka avkastningen av donationsfonden må tagas i anspråk under tidernas lopp kan växla».

Stadsfullmäktige fastställde den 23 maj 1912 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 män och på sätt stadsfullmäktige bestämma, verkställa stadsfullmäktiges beslut härom.
Kommittén äger jämväl att efter prövning till stadsfullmäktige framföra hos kommittén

av enskilda samhällsmedlemmar väckta förslag. Motioner i stadsfullmäktige om utdelningsmedlens användning skola vara väckta senast vid stadsfullmäktiges första sammanträde i februari det år utdelning skall äga rum.

Kommittén utgöres av sju av stadsfullmäktige för tre år i sänder valda ledamöter. För
granskning av kommitténs räkenskaper utse jämväl stadsfullmäktige två revisorer jämte

_en suppleant. Hos kommittén finnes anställd en sekreterare,. vilken har att ombesörja på
kommittén ankommande utrednings- och verkställighetsåtgärder.
Utdelning ur fonden ägde första gången rum är 1912. För utdelning år 1930 stod 239.399
kr. till disposition. Fondens kapital utgjorde enligt senaste bokslut 2.370.105 kr.
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Författningar m. rn. Charles F. Lindbergs testamente den 21 mars 1908. Stadgar för

kommittén, antagna av stadsfullmäktige den 23 maj 1912 med däri sedermera vidtagna
ändringar.

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;
30—33.

Ordförande
Jacobsson, Malte Ferdinand, Professor,
åfadsfs ordf., f. 85, led. 28—33, Ordf.

Steen, Sven Oskar, Arkitekt, Stadsf.,
f. 77; led. 31—33, Suppl. f. kassaf. 3l—.

Vice ordförande

Revisorer

Romdahl, A x el Ludvig, Professor, f. 80;

Agiåulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör, f. 84;

led. 13—33, v. Ordf. 3l—.
Ovriga ledamöter

Berg, V1 k t o r Emanuel, Tulluppsyningsman, f. 72;
—.

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.
12—33, Kassaf. l5——.
TolgulfBErnst Torsten, Arkitekt, f? 72;

Suppleant
Janson, 1 W a r Henrik, Direktör, f. 99; 315—.
Sekreterare

R%sén,Johan Emil, Redaktör, f. 82;

4

Beyer, Hen ni ng, J. K., Kapten, f. 84; 12.
Renströmska fonden
' Grosshandlanden Sven Renström, som avled den 26 juni 1869, förordnade i sitt testamente,
att efter hans bortgång ett belopp av 1.500.000 riksdaler riksmynt skulle tillfalla Göteborgs
_ stad, varav 1.000.000 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. Övriga 500.000 ägde stadsfullmäktige att omedelbart disponera till de
allmännyttiga ändamål, som i donators testamente angivits. I 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, undervisningsanstalter 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 1878 och den senaste är 1921.
Fondens kapital uppgick den 31 december 1930 till l.553.812 kr. Häri ingå till utdelningsfonden 1930 avsatta kr. 500.000 jämte ränta.

Författningar m.m. Sven Renströms testamente den 27 maj 1867 med tillägg den 29
maj 1868. Reglemente för styrelsen för Renströmska fonden, fastställt av stadsfullmäktige
den 2 december 1869 med däri sedermera företagna ändringar.
Ordförande

Wangson, Otto Robert, J. K., Ombuds-

man 0. sekr. h. fattigv., f. 93; 29—33.
Mannheimer, H e r m a n, Bankdirektör,

f. 67; led. 19—32, Ordf. 25—.
Övriga ledamöter
. Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.
29—31, Kassaf. 29—.

Suppleanter
Larsson, H 11 g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,
Stadsf., f. 74; 25—.

Sjöström, Algot Natanael, Bageriarbetare, Riksdagsman, f. 79; 29—.

Wilh. Röhss' donationsfond. Olof och Caroline Wijks fond
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Revisorer

Suppleant

Tozlåiasson-Thorén, N 1 ls, Konduktör, f. 85;

Olåsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

Pettersson, E i n a r Konstantin, Kontorist,

f. 00; 30—.

Sekreterare
Andréen, Carl R a g 11 a r, Bankdirektör,
f. 71; 26.

Wilh. Röhss" donationsfond
Då grosshandlanden Wilh.Röhss, som avled den 10 januari 1900, 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 1.500.000 kr., och sedan
sterbhusdelägarna i särskilda _donationer förfogat över 500.000 kr., överlämnade dessa till
stadsfullmäktige som gåva 1.000.000 kr. att förvaltas enligt i bifogat gåvobrev angivna villkor

och bestämmelser.
'
Enligt omnämnda gåvobrev skall av gåvan bildas en fond, benämnd Wilh. Röhss' donationsfond, varav ränteavkastningen, efter årlig avsättning av fyra procent och när den vuxit till
500.000 kr., må av stadsfullmäktige disponeras till ovanstående ändamål med iakttagande

av att fonden icke må användas för utgifter, vilka tillkomma stat eller kommun.
Donationsfonden förvaltas av en styrelse, som väljes av stadsfullmäktige och består av
tre ledamöter med två suppleanter. Ledamöterna, av vilka en årligen väljes, utses för tre

år 1 sänder. Stadsfullmäktige utse ävenledes två revisorer med en suppleant.
Utdelning från fonden ägde rum första gången år 191 1 och senast år 1927. Fondens kapital

utgjorde den 31 december 1930 1.344.059 kr.
Författningar rn. m. Sterbhusdelägarnas efter Wilh. Röhss gåvobrev den 10 januari
1901. Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 3 april 1901 med ändring den 12
november 1914.

Ordförande

Sjöström, Algot Natanael. Bageriarbetare, Riksdagsman, f. 79; 29—.

Mannheimer, H e r m a n, Bankdirektör,
f. 67; led. 19—32, Ordf. 25—.

Revisorer

Ledamöter

Tobiasson-Thorén, N i ls, Konduktör,
f. 85; 29—.
Pettersson, Ein ar Konstantin, Kontorist, f. 00; 30—.

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77, led.
29—33, Kassaf. 29—.
Wangson, Ot to Robert, J. K., Ombudsman 0. sekr. h. fattigv., f. 93; 29—31.

Suppleanter
Larsson, Hugo Gottfrid Leonard, Kassör, Stadsf., f. 74; 25—.

Suppleant
Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;
Sekreterare
Andréen, Carl R a g 11 a r, _ Bankdirektör,
f. 71; 26.

* 0101 och Caroline Wijks fond
Fru Caroline Wijk, f. Dickson, som avled den 28 februari 1918, förordnade genom
' testamente att vid hennes frånfälle ett belopp av 1.700.000 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. 1.000.000 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 intill detsamma uppgår till 2.500.000 kr., avsättas till en utdelningsfond, som varje gång den uppnått 500.000 kr.
må av stadsfullmäktige användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kul-
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turella 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 befintliga 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 1925 och 1930.
Fondens kapital uppgick den 31 december 1930 till 2 .018. 123 kr.

Stadgar. Caroline Wijks testamente den 20 oktober 1916. Reglemente för styrelsen
för Olof och Caroline Wijks fond, fastställt av stadsfullmäktige den 14 november 1918.
Ordförande

Leffler, H a k 0 n, Civilingenjör, f. 87; 30—.

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.
19—33, Kassaf. l9—, Ordf. l9—-.

Vice ordförande

Wiik, Bertil, J. D., f. 68; led. 19—31,

R

.
evtsorer

Kihl, Karl ] Oban. Vagnmästare. f. 75;

29—
Ericssön, A_x el Wilhelm, Avdelningschef,
30—.

v. Ordf. 19—.

Ledamot

' f' 78;

Kileålbålåg, C a rl 0 s sia n, Konsul, f. 75;

Suppleanter

. Suppleant
Persson,
30_' E r i k Valdemar, Handlande, f. 84;

Elgm8a3n, C a rl Johan Jacob Emil, Konsul,

Eduard Magnus' musikfond
Doktor Pontus Förstenberg och hans maka Göthilda Förstenberg, f. Magnus, förordnade
i testamente, att efter deras bortgång ett belopp av 1.200.000 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 åsättas ett värde

av 275.000 kr. med rätt för staden att försälja densamma. Efter fastighetens enventuella
försäljning skulle därvid två tredjedelar av försäljningssumman jämte lika stor del av återstående kontanta belopp, sedan donationer till allmännyttiga och sociala institutioner enligt
testamentet fullgjorts, överlämnas till Göteborgs stad för bildande av en donationsfond

vid namn Eduard Magnus' musikfond, förvaltad av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse
Styrelsen består av fem ledamöter, vilka väljas för tre kalenderår. Stadsfullmäktige välja
dessutom årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt två revisorer med en suppleant. 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 31 december 1930 till 383.604 kr.
Författningar m.m. Pontus och Göthilda Furstenbergs testamente den 29juni 1898.
Reglemente för förvaltningen av Eduard Magnus musikfond, fastställt av stadsfullmäktige den 28 maj 1903.

Eduards Magnus' musikfond. Göteborgs orkesterförening

Ordförande

kd

Mannheimer, Herman, Ban

'
irektör,

f. 67, led. 03—33, Kassaf. 03—, Ordf.
26—.
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Suppleanter
B'ub

, K

'zgifg

M

"ut'

'

'

--

_

.

"S*kdlrekm” * 65'

Hirvonen, Simon Juho, M. L., Prakt.

Vice ordförande

läkare. i. 86; 26—.

Lindberg, Gustaf Johan B e r 11 h a r d,
Justitieborgmästare, f. 65; led. 15—31,

V . 01df. 2_,6——. _

Revisorer

Palmgren, Peter Erik Wilhelm, J. K.,

Ovriga ledamöter

Polissekreterare,f. 81; 29—.

Pineus, C 0 nr a (1 Martin, J. K., Dispa-

schör, f. 72; 29—31.

Hagberg, 1 v a r Reinhold Emanuel, Tapet-

sör, f. 86; 31—

Jacobsson, Johannes Oscar, f. d. Bank-

.

direktör, f. 48;2

S

*Levisson,John D 0 u gla s, Direktör, f. 75;
26—32.

uppleant
Sjögren, Carl S t e n, Redaktör, f. 92; 31—.

Göteborgs orkesterförening
Göteborgs orkesterförening har enligt sina 1905 antagna, den 4 juni 1908, den 11 och

13 september samt den 9 oktober 1930 kompletterade och av stadsfullmäktige godkända
stadgar till ändamål att underhålla en stående orkester i Göteborg och att i samband
därmed utöva konsertverksamheti Denna är i huvudsak inriktad på att göra god konst

tillgänglig för de breda lagren av Göteborgs stads befolkning utan tillgodoseende av enskilda ekonomiska intressen. Därvid skall huvudvikten läggas vid upprätthållandet av en
hög konstnärlig nivå samt vid musikens popularisering genom talrika konserter med billiga
biljettpriser.
-

Sedan föreningen började sin verksamhet den 1 oktober 1905 hava under varje spelår
-— förutom de stora abonnemangskonserterna — givits: å söndagar s. k. populära konserter
med i allmänhet något lättare program; å-onsdagar s. k. symfonikonserter med något tyngre
program; och ett antal 3. k. skolungdomskonserter. Abonnemang för symfonikonsertema
för hela arbetsåret, avsedda för lägre inkomsttagare, finnes ävensom biljetter till reducerade

priser för skolungdom.

'

Föreningen består av stiftare och medlemmar. Stiftare erlägger en årlig avgift av 150 kr.,

vilket berättigar till inträde till samtliga konserter. Medlem för visst år blir den, som löser
inträdesbiljett till samtliga abonnemangskonserter.
Föreningens orkester skall avgiftsfritt stå till stadens förfogande vid av samhället anordnade 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 väljas för tre år 1 sänder av föreningens stiftare och
medlemmar samt'styrelsema för Eduard Magnus' musikfond och Göteborgs orkesterkassa,
så länge anslag från de båda sistnämnda utgå till föreningen.
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, tre suppleanter, tre revisorer och två revisorssuppleanter, 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 revisorssuppleant. Ovriga utses av föreningens fullmäktige.
Anslag av staden för arbetsåret 1931—1932 uppgår till 55.000 kr.
Styrelse
Mannheimer, Herm an, Bankdirektör,
f. 67; led. (15—, Kassaf. 05—, Ordf. 22—.

Mellgren, Olof E rik August,e oHovrättsnotarie,f. 61; led. 08—, v. Ordf. 08—
(vald av stadsf..)
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Hansen, E mil, Musiker, f. 82; led. 20—,

Sekr. 28—.
Ahrenberg, 0 s sia n, Theodor, Skeppsredare, f. 77; 09—
Göthlin, Gustaf (G0 t
s a) Valdemar, M. L.
Sundhetsinspektör, f. 77; 222.—
Wiik, Hjalmar, Handlande,f. 77; 31—,
(vald av stadsf.).
Suppleanter '
Magnus, E ri k Louis, lngenjör, f. 84; 14—.

Holmberg, Carl Olof, Musikdirektör,
f. 7l; 29— (vald av stadsf.).

Suppleanter
Nysötrand, Algot Felix, Slöjdlärare, f. 63;

2 —.
Bohman, Per Henrik, Stationskarl, f. 97;
29— (vald av stadsf.).

Kapellmästare
Mann, To r, f. 94; 22.

Palmgren, Peter Erik Wilhelm J. K.,
Polissekreterare, f. 81; 7.2—-

Intendent
Stureson, S t u r e, f. 76; 05.

Höglund, E ri k Georg, Boktryckare, f. 94;
Kassörska

31— (vald av stadsf.).

Ericson, Anna Greta, f. 04; 23.

Revisorer
Hultén, K 11 u t Felix, Disponent, f. 70; 23—.

Waller, Per, Skeppsredare, f. 78; 26—.

Vaktmästare
Larsson, Ed o r, f. 94; 26.

Göteborgs konserthus
År 1905 uppfördes av Aktiebolaget Göteborgs konserthus ett provisoriskt konserthus
som emellertid nedbrann till grunden fredagen den 13 januari 1928. I bolaget utse stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Redan år 1916 hade fm Caroline Wijk till stadsfullmäktige i Göteborg överlämnat en donation av 700.000 kr. för byggande av ett permanent konserthus och i donationshandlingarna
lämnat direktiv härför med förhoppning att staden överlämnar fri tomt till blivande byggnad
och bestrider kostnader för planeringsarbetet omkring densamma. Stadsfullmäktige utsågo

en byggnadskommitté för ändamålet, i vilken styrelserna för Göteborgs orkesterförening
ooh Göteborgs konserthus äro representerade (se kap. IX:4).
Enär donationen ännu ej tagits i användning för därtill avsedda ändamål har densamma
genom tillägg av räntor utökats och utgjorde enligt senaste bokslut 1.534.008 kr.

Styrelse

Revisor

Mannheimer, H e r m a n, Bankdirektör,
f. 67; 05—, Ordf. 0. v. direktör 05—.
Ahrenberg, 0 s sia n Theodor, Skeppsredare, f. 77; 05—.
Wijk, Hj a l m a r, Handlande, f. 77; 22—5

Holmberg, Carl Olof, Musikdirektör,
f. 71; 29— (vald av stadsf.).

Suppleant
Bohman, Per Henrik, Stationskarl, f. 97;
29— (vald av stadsf.).
Intendent

Suppleanter

Stureson, S t u r e, f. 76; 05.
Lagra, F r e d r i k Hjalmar, Professor, f. 72;

Byggnadskommitté

Magniis, Erik L o n i s, lngenjör, f. 84; 22—.

Se kap. IX:4.

— Aktiebolaget Göteborgs lyriska teater
(Stora teatern)
Bolaget bildades år 1920. Dess ändamål är att bjuda allmänheten god lyrisk konst i form
av operor och operetter.

Bolaget har sedan verksamhetens början den 1 september 1920 t. o. m. den'30 juni 1930
till Göteborgs stad erlagt 388.681 kr. i nöjesskatt. Under samma tid har i hyresbidrag av
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Göteborgs stad utbetalats 410.000 kr. i styrelsen utse stadsfullmäktige en ledamot jämte
en suppleant samt för granskning av räkenskaperna en revisor med suppleant.
Stadsbidrag för spelåret 1930—31 utgår med 45.000 kr. Dessutom åtnjuter bolaget av
Kungl. Maj:t beviljade understöd i form av lotterimedel.

Hedersordförande
Fromell, Axel Adolf Theodor, Bank-

direktör, f. 74; 20.
Ordförande
Erlandsson, Erlan d Gabriel, Konsul,
f. 79; 20—, Ordf. 25— (vald av stadsf.).

Ovriga ledamöter
Blom, Gu staf, Redaktör, Stadsf., f. 75;
20—
Göthlin, Gustaf (G"6 s t a)7Valdemar, M. L.,
Sundhetsinspektör, f.7
2—
Kinde, Johan Olof, Direktör, f.81; 25—.
Lignell, A r v 1 d, lngenjör, f. 82; 25—
Lurådgren, L a r s, Målaremästare, f. 65;
2 —.
Olsen, Ole Christian, Disponent, f. 77;
30—.

Suppleanter

Revisorer
Arnulf-Olsson, 0 s v al d, Direktör, f. 84;
20—
Wistrand, Gustaf H u g 0, Restaurantföreståndare, f. 87; 29— (vald av stadsf.).

Suppleanter
Gustavsson, ] 0 h n Leonard, Ombudsman,
f. 89; 29— (vald av stadsf.).
Wennerström, H a r ry, Direktör, f. 87;

Ekonomiinspektör
Kinde, Jo h an Olof, Direktör (se ovan) 25.

Teaterchef
Kinch, Karl Fredrik Kristian, f. 92; 27.

Regissörer
Kinch, Karl Fredrik Kristian (se ovan) 27.
Kanneworff, Poul Schested, f. 96; 20.

Weijdling, Folke August C:son, Direktör,

Kapellmästare

f. 86; 20—.
Johansson, H e n r y Bernhard, Avdelningschef, f. 89; 25— (vald av stadsf.).

Kielland, Olav, f. 01; 25.
Rubinstein, M atti, f. 88; 26.

. Aktiebolaget Göteborgs teater
(Lorensbergsteatern)
Aktiebolaget Göteborgs teater bildades på grund av ett i december 1917 utfärdat upprop,
undertecknat av landshövding Oscar von Sydow, borgmästare Peter Lamberg, stadsfullmäktiges ordförande Axel Carlander, handelskammarens ordförande Carl August Kjellberg
och högskolans rektor Otto Sylwan tillika med'sju andra samhällsmedlemmar. Bolagets
syfte angavs i detta upprop vara att vårda och trygga den dramatiska konsten, intill dess
denna kunde inflytta i den av stadsfullmäktige den 25 oktober 1917 beslutade nya stads.teatern. Verksamheten började med spelåret 1918—19 i den av bolaget förhyrda Lorensbergsteatern. Bolaget erhöll under de första åren av sin tillvaro betydande understöd från
enskilda för den dramatiska konsten intresserade samhällsmedlemmar, i allt över 600.000 kr.,
bokförda som bidrag från »Lorensbergsteaterns 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 beviljade anslag av lotterimedel.
l styrelsen utse stadsfullmäktige en ledamot jämte en suppleant samt för granskning av
räkenskaperna en revisor med suppleant.
Anslag av staden för spelåret 1930—31 — i likhet med de senare åren -—— 45.000 kr.

Ordförande
Kullgren, Ernst Willgodt, Stadsmäklare, f. 65; led. 18—, Ordf. 24—.

Vice ordförande
Pineus, C 0 n r a (1 Martin, J . K., Dispaschör,
f. 71 ; led. 18—, v. Ordf. 24—.

270.

Göteborgs teater. Liseberg

Ovriga ledamöter

Revisorer

Ahrenberg, Ossian Theodor, Skeppsredare, f. 77; 1—

von Bahr, Per Gustaf Otto, Förste ma-

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Disponent, Stadsf., f. 80; 25— (vald av stadsf.).
Carlsson, Carl August, Kontorschef,
f. 85; led. 23—, Kassaf. 22—, Verkst.
direktör 24.
Lignell, lv a r Allen, Direktör, f. 81; 24—. _
Prytz, B) ö r n Gustaf, Overdirektör, f 87;

24—.

skiningenGjör, f. 76; 25—
mn, Gustaf (G6 s t a) Erik Andreas,
F. L., Rektor, Stadsf., f. 82; 28— (vald
av stadsf.).

Suppleanter
Burman-Andersson,
B e r t h a,
Fru,
f. 70; 28— (vald av stadsf.).
Westerberg, P e r 0 1 of, Grosshandlande,
f. 85; 25—.

Teaterchef
Suppleanter

Hammarén, Carl T 0 r s t e 11, f. 84; 26.

Ageberg, G 11 s t a v Ossian Hjalmar, Läroverksadjunkt, f. 76; 21—.
Henriques, M ä r t e n Ragnar, J . K.,
Advokat, f. 86; 18—.

Regissörer
Ström, K n 11 t Egron, f. 87; 20.
Käg-Möller, Carl Otto (Carlo), f. 90;

Höglund, _Hjalmar H u g 0, Föreståndare
f. arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 89; 25—,
(vald av stadsf.).

.
Kamrer
Lindahl, Albin Theodor, f. 82; 26.

Liseberg
Till Jubileumsutställningen 1923 anlades utställningens nöjesfält å Lisebergs egendom
vid Örgrytevägen. Egendomen, som sedan år 1908 varit i stadens ägo, har en areal av
150.568 kvm.
(
Kostnaden för anläggningen av nöjesfältet med inhägnader, planering, dammanläggningar,
byggnader och omfattande nöjesanordningar uppgick till omkring två och en halv milj. kr.
Aven året efter utställningen drevs nöjesetablissementet för utställningens räkning av dess
nöjesutskott, men övertogs fr. o. m. är 1925 av Lisebergs A.-B. Bolaget övertog anläggningen
för en milj. kr., vilken summa likvideras med ett 30-årigt amorteringslån, för vilket staden
iklätt sig. borgen. Av bolagets aktiekapital kr. 100.700 äges 100.000 kr. av Göteborgs stad.
Antalet försålda årskort uppgick år 1930 till 2.227 och antalet dagsbesökare utgjorde
840.001. Försålda årskort gav under år 1930 en inkomst av 21.855 kr. och entréavgifterna
inbringade kr. 422.719.
.

Ordförande

Revisorer

Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75;

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Disponent, Stadsf., f. 80; 25—.
Hjörne, H a r r y, Redaktör, f. 93; 28—.

led. 25—, Ordf. 25—.
Vice ordförande
Erlandsson, E rl a n d Gabriel, Konsul,
f. 79; led. 25—, v. Ordf. 25—.

Suppleant
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64; 28—.

Ovriga ledamöter

Sekreterare och ombudsman

Arnulf-Olsson, 0 s v al d, Direktör, f. 84;
led. 25—, Kassaf. 25—.
Wigert-Lundström, Carl H a k 0 11, F. L.,
Redaktör, f. 75; 25—.
Levisson, John D 0 u g 1 a s, Direktör, f. 75;

Bodén, G e o r g _Vilhelm, J. K., Advokat,

f. 87; 26

Direktör
Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, (se
ovan) 31.

Åktässon, A u g u s t Edvin, Direktör, f. 89;

Kassör

Bergendahl, E ri k, Ingenjör, f. 85; 27—.

Larsson, H u g 0 Gottfrid Leonard, Stadsf.,
f. 74; 25.
'
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Lingförbundet
Expedition: Majorsgatan 9. 'Expeditionstid kl. 16—18.
Lingförbundet bildades år 1912 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 deltagande 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 150 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 avdelningarna uppställas åt en var 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
år fyra och vartannat är fem ledamöter avgå, utse stadsfullmäktige fem jämte en suppleant
samt för granskning av räkenskaperna en revisor med suppleant.

Anslag för år 1931 av staden 19.000 kr.
Ordförande

Suppleant

Sörvik, Knut Birger, Köpman, f. 79;
led. 12—, Ordf. 31—.

Hjertberg, Kathinka Walfrida (F r i da),
f. d. Skolföreståndarinna, Stadsf., f. 66;

28— (vald av stadsf..)
Revisorer

Vice ordförande
Karlsson, A r vi d Andreas, Gymnastikkonsulent, f. 88; led. 12—31, v. Ordf. 31—
(vald av stadsf. fr. 31).

Ling, Axel Harald, F. L., Läroverksadjunkt, f. 79; 29— (vald av stadsf.).
Köhlberg, August, Köpman, f. 82; 31—.
Meyer, J e a n Melk'er Alexander, Kontorsskrivare,f. 90; 31—.

Övriga ledamöter

Suppleanter

Berndtsson, G u s t af Emil, Kassör, f. 75;
led. 12—, Intendent 12—.

Wågberg, Axel Georg, Kontorist, f. 88;

Rodhe, Carl Wilhelm, Överstelöjtnant,
f. 69; 12—31 (vald av stadsf. fr. 31).

Andersson, Anders Gustaf DavidgLaa
gerbiträde, f. 94; 31—.
Pahlby, T h u re, Avdelningschef, f. 92;
30— (vald av stadsf.).

Krägling, K a r i n, Gymnastikdirektör, f. 83;
Lindberg, Olof Oscar Erland, Kontorist,

Sekreterare och inspektör

f. 01; 24—.
Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskonstapel,
Stadsf., f. 90; 31 (vald av stadsf..)

Olsson-Behre, John H a r r y, Gymnastiklärare, f. 94; 30.

Expeditionssekreterare
Nord, Karl J 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,
f. 83; led. 31—32, Kassaf. 31— (vald av
stadsf..)
Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,
Stadsf., f. 96; 31—32 (vald av stadsf.).

Samuelson, Olivia Margit L 1 n n é a, Fru,
31 manliga och 26 kvinnliga gymnastikinstruktörer.
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Göteborgs idrottsförbund
Förbundet, bildat den 16 november 1900 genom sammanslagning av Göteborgs velocipedklubb, 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, 1 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. Revision verkställes av två revisorer jämte suppleant.
Numera har förbundets huvudsakliga idrottsutövande verksamhet inskränkts till vinteridrott och handhaves genom avdelningarna Göteborgs skidklubb, Hindås skidklubb och
Göteborgs skridskoklubb, vilka förvaltas enligt särskilda stadgar av styrelsen, en var be-

stående 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 »Idrottsgården vid Hindås», huvudsak—
ligen avsedd för vinteridrott, samt har med tillstånd av Slottsskogsvallen fått i Slottsskogsparken anlägga Bragebacken för backlöpning å skidor, varjämte förbundet genom avtal med
stadsfullmäktige vintertiden disponerar skridskobanan å Ullevi.
Förbundet har under sin verksamhet fått åtnjuta ekonomisk hjälp från skilda håll. Sålunda har kostnaden för idrottsgården, omkring 150.000 kr. gäldats till cirka två tredjedelar
genom gåvomedel och till en tredjedel genom ett varulotteri. Arbetet med Bragebackens
ombyggnad har utförts av Södra Sveriges statsarbeten.
Enligt avtal vid överlåtandet till staden av anläggningarna å Ullevi har förbundet, så länge

platsen användes för idrottsändamål. att av staden årligen uppbära 4.500 kr.
Hedersordförande
von Sydow, 0 s c a r Fredrik, Landshövding, f. 73; 19.

Ordförande
Berger, 1 v a r Theodor, v. Hhövd., Polisdomare, f. 61; led. 00—32, Ordf. 01—.

Vice ordförande
Englund, Johan L e o p 0 1 d, Direktör,
f. 68; led. 00—33, Förste v. ordf. 00—.
Törnsten, Tor August, Köpman, f. 74;
led. 00—32, Andre v. ordf. 00—.

Åkesson, A 11 g U 3 t Edvin, Direktör, f. 89;
26—31.
Silfverstolpe, D a vi d — 0 t to Mauritz,
Maskindirektör, Stadsf:s förste v. ordf.,
f. 69; 28— (vald av stadsf.).
Gustavsson, J 0 h 11 Leonard, Ombudsman,
f. 89; 28— (vald av stadsf.).
Björkman, Klas Johan H e r m a n, Polisintendent, f. 88; 30—.
Arvén, Arvid, Kapten, f. 81; 30——-.
Biååer, Gunnar Olaus, Docent, f. 90; .
Bergquist, K n 11 t Gustaf, Skeppsredare,
f. 97; 30—.

Övriga ledamöter

Revisorer

Törnsten, Henry, Köpman, f. 71; led.
20—31, Sekr. 25——x
Ericsson, Rudolf Arndt Benjamin, Direktör, f. 72; led. 04—33, Kassaf. 23—.
Johnsson, A x e 1, Arbetsledare, f. 84; 23—32.
Helling, St e n, Handlande, f. 69; 00—33.
Liljedahl, B 0 S:son, Bankkamrer, Vänersborg, f. 84; 23—31.

Ekman, E r n s t Walfrid, Bankkamrer,
f. 89; 17—.
Langseth, Bror J 0 s e f, Banktjänsteman,
)

Suppleant
Ericson, Eric A r t h u r Malcolm, Syssloman, f. 83; 27—.
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Göteborgs distrikts idrottsförbund
Svenska gymnastik- och idrottsföreningärnas riksförbund, som bildades 1903, är en sam-

manslutning av inom landet arbetande föreningar för idrott och gymnastik med undantag
av sådana för häst- och motorsport, segling, skytte och boxning.
Med avseende på verksamhetsområde äro föreningarna sammanförda läns- eller distriktsvis

i 22 distriktsförbund, under det att de rörande de idrottsgrenar, som de utöva, äga ansluta
sig till motsvarande specialförbund. Så finns exempelvis svenska idrottsförbundet för allmän
idrott; svenska fotbollförbundet för fotboll; svenska gymnastikförbundet för gymnastik

etc. Göteborgs distrikts idrottsförbund är sålunda riksförbundets distriktsförbund för Göteborg och handhaver alla under riksförbundet hörande idrottsgrenar med _undantag av fotboll och gymnastik, vilka grenar sortera under Göteborgs fotbollsförbund resp. Lingförbundet.
Distriktsförbundsstyrelse åligger bl. a. att verka för idrottens höjande, framåtskridande
och utveckling inom distriktsförbundet; föranstalta om distriktsmästerskapstävlingar i enlighet
med utfärdade bestämmelser samt att tillvarataga distriktsförbundets intressen.
Enligt riksförbundets bestämmelser väljer distriktsförbund i mars månad varje år styrelse
för nästkommande arbetsår omfattande tiden april—mars. Styrelsen skall bestå av ordförande,

som väljes särskilt, samt minst sex ledamöter.
Distriktsförbundet erhåller i förvaltningsbidrag ett anslag från riksförbundet, vars storlek
är beroende på det antal medlemmar, som genom föreningarna i staden äro anslutna till riks-

förbundet. För granskning av räkenskaperna utse stadsfullmäktige en revisor'ined suppleant.
Anslag av staden för år 1931 utgör 4.000 kr., varav 2.000 kr. till idrottsinstruktör.
Ordförande
Holmqvist, Otto Georg, Kapten, f. 90;

led. 24—, Ordf. 24—.
Vice ordförande
Zachrisson, Erik Nathanael, Handlande,
f. 81; led. 20—, v. Ordf. 24—.

Övriga ledamöter
Johansson, C 1 a e s Edvin,

lnkasserare,

Hoonk: Karl B e r t il Hmn, Kontorsskrivare, f. 97; led. 20—, Sekr. 24—.
Broberg, Karl Gustaf G i (1 d e, Byggnadsingenjör, f. 85; 22—.'

Severinsson, F rid o lf Robert, Linjerare,
f. 87; 24—

Warberg, Ax el Georg, Kontorist, f. 88;
ed. 25—, Skattmästare 28—.
Björnram, Bror V e r n e r, Tillsyningsman, f. 94; led. 25—, Intendent 27—.
Grziånvall, Ivar Charles, Ingenjör, f. 88;
Lindberg, Olof Oscar Erland, Kontorist,
f. 0; 27—
Spikh, Carl Johan Wallentin, Polisöverkonstapel, f. 90; 28—
Thorsson, S ve n Evald Theodor, Avdelningschef, f. 02; 28—.
sziådenborg, T hu re, Konditor, f. 96;

Revisor
Arvidsson, Carl E i n a r Pontus, Kontorist,
f. 89; 31— (vald av stadsf.).
'

Svenson, Leif E r li n g, Kammarskrivare,

.

96; 24—
Berglund, Gunnar Wilhelm, Korrespondent, f. 04; led. 28—, v. Sekr. 28—.

Suppleant
Ekberg, O vie Johan, Järnarbetare, Stadsf.,
f. 96; 31— (vald av stadsf.).
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Mjölkdroppen. Spädbarnskrubborna

4. Barnavård och ungdomsskydd
Föreningen Mjölkdroppen
Föreningen Mjölkdroppen, stiftad 1904, avser att i likhet med Göteborgs barnavårdscentral
och efter överenskommelse med barnavårdsnämnden i hemmen biträda och råda mödrarna
vid de späda barnens uppfödning och vård och övervaka barnens utveckling. Detta övervakande handhaves av tre för ändamålet särskilt utbildade sköterskor, vilka stå i kommunikation
med de läkare, som var fjortonde dag vid de av föreningen upprättade sex anstalterna när-

vara vid barnens vägning och vid behov närmare undersöka dem.
4
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av åtta ledamöter jämte
tre suppleanter, varav en ledamot och en suppleant utses av Göteborgs barnavårdsnämnd.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. För granskning av

föreningens räkenskaper utse föreningen och stadsfullmäktige var sin revisor ävensom varsin suppleant.
Föreningen förfogar över fonder till ett belopp av 50.830 kr.
Stadens anslag för år 1931 utgår med 12.500 kr., varav 4.000 kr. skola utgöra bidrag till
fattiga digivande mödrar med i fattigvårdshänseende hemortsrätt i Göteborg och 8.500 kr.

bidrag till föreningens verksamhet i övrigt.

Styrelse

Suppleanter

Wallgren, Arvid Johan,M D. Over—

L

'

A

' F

f_ 85; |9__

sk...,f 89 led 25— ordf 25—(utsedd våå'spså'ågenföåå's 39.11, M. L., psi...
av barnavårdsnämnden) 29_'
af Geijerstam Ga' r d a Lidforss, M. L,

Prakt. läkare, 'i. 71, led 04— Sekr. 04—.
Burman-Andersson, .

£ 70; 20__

B e r t h a,

Ennavrälaft'f)"

Fru,

'

'

Wennerberg, Dagmar Franzeska, Fru,
f. 74; 20——.

7_

Revisorer

Crona, Sune Eberhard, J.K., Stadsaktuarie, f

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Prakt. läkare,
f. 85; 25—
Broström-Janson, E 11 s a h e t h, Fru,

0.

läkare, f. 01; 29— (utsedd av barnavårds-- d

72;

Höglunil, A 11 c e Hedvig Josefine, Fröken,
f.8' 87; 29— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Arnulf-Olsson, E d vi 11, Direktör, f. 81;
led. 29—, Kassaf. 29—.
Belfrage, Rolf H a r al d, M. L., Prakt.
läkare, f. 94; 30——.

Lundholm, A m e l i e Cornelia, Föreståndarinna, f. 68; 16—.
Forsmark, Sigfrid, Bankdirektör, f. 86;
29— (vald av stadsf.).

Föreningen Spädbarnskrubborna
Kastellgatan I 6 och Stigbergsgatan 9.
Föreningen, som bildades i november 1910, har upprättat två spädbarnskrubbor, där
mödrar, som ha förvärvsarbete utom hemmet, få under dagen inlämna sina barn, och där

dessa under tiden erhålla mat och vård. Omhändertagna barn äro intill två 21 tre år, och kunna
14 21 15 barn mottagas på vardera krubban.
Föreningens styrelse består av sex ledamöter samt två suppleanter. Av dessa utses en
ledamot samt en suppleant för denne—av barnavårdsnämnden. Ovriga fem ledamöter samt
en suppleant väljas av föreningen för tre år i sänder. Utom föreningens revisor och suppleant utse stadsfullmäktige en revisor jämte en suppleant.
Föreningen har under sistförflutna år åtnjutit utdelning från Osbeckska fonden med 300
kr., från Scharfenbergska fonden 1.200 kr. och från Barnens Dag 1.100 kr.

Spädbarnskrubborna. Lundby barnkrubba
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Stadens anslag för år 1931 utgör 7.500 kr. och dessutom till bespisning 40 öre pr dag för

varje i Göteborg i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn, dock högst 3.500 kr.
Styrelse
,Sternhagen, Eleonora (Ella), Fru, f. 78;
led. 10—31, Kassaf. 11—16, Ordf. 26—31.
Lithander, M a r i e L 0 u i s e, Fru, f. 76;
led. 15—31, Kassaf. 17—20, 0. Ordf.
' 26—31.
.

Hallencreutz, D aga, Fru, f. 84; led.
'

27—31, Kassaf. 27—31.
Leffler, Märta Caroline, Fru, f. 92;
led. 27—31, Sekr. 27—31.
Fraenckel, H e r v 0 r Eleonora Pauline,
Fru, f. 94; 27—31.
Burman-Andersson, B e r t h a, Fru, f. 70;
30— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Suppleanter
Lindblad, EmiliaJohanna, Fröken, f 71;
14—.
Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt. läkare,
f. 94; 30— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Revisorer
Ewert, Rein hold, Handlande, f. 79; 13—.
Österberg, E r i c Algot Birger, Handlande,
f. 87; 31— (vald av stadsf.).

Suppleanter
Koch, B e rtel Bror Louis, Grosshandlande, f. 79; 26—.
Söderberg, 1 n e 2 Eleonora, Fru, f. 87;
31— (vald av stadsf.).

Föreningen Lundby barnkrubba
Föreningen Lundby barnkrubba bildades den 1 december 1915, sedan styrelsen för Barnens
Dag för ändamålet beviljat ett belopp av 5.000 kr.

Verksamheten, som började den 15 april 19161 förhyrda lokaler1 fastigheten Grundsten
vid Brämaregatan, avser att under vardagarna emottaga fattiga mödrars barn till vård och

därigenom bereda dessa mödrar tillfälle till förvärvsarbete.
Föreningen har efter hand erhållit en fond av. 30.000 kr., tillkommen huvudsakligen
genom donationer av maskinisten Edvard Strömberg och ingenjören 0. W. Ekström.
Styrelsen består av sju för tre år 1 sänder valda ledamöter jämte två 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
tre revisorssuppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse en.
Stadens anslag för år 1931 utgår med högst 2.000 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Styrelse

Revisorer

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Prakt. läkare,
f. 85; led. 24—32, Ordf. 24—.
Ekman, E r n st, f. d. Overlärare, f. 61;
led. 24—32, v. Ordf. 24—.
Sandén, August, Kassör, f. 65; le(1.
15—32, Sekr. 15—, Kassaf. 28—.
Darellåéj 0 h a n Edvin, Komminister, f. 95;

Hultin, T 0 r s t e n, lngenjör, Stadsf., f. 85;

Edholm, Maria, Fru, f. 83; 19—32.
Pettersson, Lin n é a, Diakonissa, f. 87;
25—32.
Ahlberg, Anny Emilia, Fru, f. 78; 29—
32 (utsedd av barnavårdsnämnden).

24—.
Magnusson, Nils A 1 b1 n, Skatteuppbördsman, f. 83; 29—

Johansson, B1 r ge r Andreas, Lysoljearbetare, f. 77; 29— (vald av stadsf.).

Suppleanter
Hilliard, Agnes H 1 1 d 11 r, Fru, f. 77; 16—.
Banck, G r e t a Maria Gustava, Fröken,
f. 96; 29—.
Magnusson, T 0 r a Augusta Elisabeth, Fru,
f. 77; 29— (vald av stadsf.).

lnspektris
Suppleanter
Hultin, lVI aj a, Fru, f 83; suppl. 19— (led.
27—29).
Engström, S1 g r i d Ingeborg, Fru, f. 97;
. 29— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Pezttersson, Li n n é a, Diakonissa (se ovan),
).

Föreståndarinna
Ålgatan, H e d vi g Augusta, Fröken, f. 79;

276

Lilla barnkrubban. Praktiska hushållsskolan för flickor

Föreningen Lilla barnkrubban
'
Andra Långgatan 41 .
Föreningen Lilla barnkrubban bildades år 1904 med ändamål att om dagarna omhändertaga barn i åldern 2—7ar, vilkas mödrar ha förvärvsarbete utom hemmet. Under sommarmånaderna är krubban förlagd till landet såsom barnkoloni. Antalet barn är f. n. 25,alla

hemortsberättigade1 Göteborg.
Styrelsen består av åtta ledamöter med fem 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 donationsmedel uppgå till 30.280 kr.

Stadens anslag för år 1931 utgår med 40 öre pr dag för varje i Göteborg i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn, dock högst 2.300 kr.

Styrelse
Ahrenberg, N a & m a Maria
4__Augusta, Fru,

f. 86; led. 04—, Ordf. 14—
Edström, Sigrid Augusta, Fru, f. 83;
led. 04—, v. Ordf. 30—.
Kt())Ch, Edla Karin Louise, Fru, f. 85;
6—.
Broström, Anna Ida (A n n - I (1 a) Sofia,

Fru, f. 82; 06—
HetåI—und, Sigrid Augusta, Fru, f. 87;
Westerberg, K e r s t i n, Fru, f 91; 14—.

Suppleanter
Beyer, S i grid, Fru, f. 95; 23—.
MSE—n, Margareta (G r e t a), Fröken, f. 84;
Mallnsten, Ain a Amalia Mathilda, Fröken, f. 87; 29—.
Lindelöw, Anna Vi ola, Fru, f. 01; 29—.
Andersson, 1 d a Kristina, Fru, f. 88; 30—,
(utsedd av barnavårdsnämnden).

Revisorer

.

von Braun, D e t 1 0 W Baltzar, f. 90; 21—.
Österberg, E ri c Algot Birger, Handlande,
f. 87; 31— (vald av stadsf.).

Ekman, Brita, Fru, f. 96; led. 21—,

Suppleanter

Kassaf. 21—, Sekr. 30—.
Berner, R 11 t h Linnéa Fredrika, Assistent
å arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 95; 30—
(utsedd av barnavårdsnämnden).

Jeg—gen, Karl Einar, Handlande, f. 90;
Söderberg, Inez Eleonora, Fru, f. 87;
31— (vald av stadsf.).

Praktiska hushållsskolan för flickor
Haga Kyrkogata 3.
Praktiska hushållsskolan för flickor griindades år 1865 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, konservering, tvätt, strykning, sömnad, barnavård, bostadsvård m. m.).

Skolans undervisning är numera fördelad på två olika slags kurser, nämligen
En ettårig kurs (internat), då eleverna, minst 16 år gamla, bo på skolan och åtnjuta helt
* underhåll. Undervisningen är kostnadsfri, men för inackorderingen betala eleverna avgift,
som dock för i Göteborg hemmahörande elever icke är större än det elevunderstöd, de
erhålla från staten. Elever från andra kommuner erlägga därutöver en avgift, som f. n.
är 40 kr. pr månad. I kursen deltaga f. n. 22 elever från Göteborgs stad och tio från
andra kommuner, tillsammans 32.
En tre månaders husmoderskurs, tillgänglig för sökande som fyllt 18 år eller, ifall sökanden
blott fyllt 17 år, i minst två år ägnat sig åt husligt arbete. Eleverna, 10—12 samtidigt, bo

utom skolan och erlägga en månadsavgift av 50 kr.

Praktiska hushållsskolan för flickor. 'Barnavärn
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Skolans verksamhet uppbäras dels av statsanslag och dels genom avkastningen av skolans
fonder, som f. n. uppgå till cirka 214.000 kr. Skolan äger därjämte den fastighet, vari den
. inrymmes, och som är värderad till cirka 110.000 kr.
I förbindelse med skolan står en barnkrubba, lydande under hushållskolans styrelse men

med från skolan skild ekonomi. Barnkrubban upprättades år 1870 av donationsmedel. Dess
. fonder uppgå till omkring 23.000 kr.
Hushållsskolans styrelse består av 12 för fyra år i sänder valda ledamöter, av vilka läns-

styrelsen utser åtta, folkskolestyrelsen tre och barnavårdsnämnden en. Av styrelseledamöterna 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 barnkrubbans räkenskaper.
Skolan står under överinseende av kungl. skolöverstyrelsen och har sedan år 1922 jämväl
en lokal inspektor.
Stadens anslag för”ar 1931 till barnkrubban utgår med högst 2.000 kr. efter 40 öre pr dag
för varje i Göteborg1 fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.
Reglemente, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 14januari 1925.

Ordförande

Revisorer

Mellgren, Olof E ri k August, e. o. Hovrättsnotarie, f. 61; led. 99—09, 16—34,
Ordf. 16— (utsedd av K. B

Ingwarsson, Johannes J ulius, Overlärare,

Vice ordförande

_

f. 77; 27— (utsedd av K. B
Stenberg, E ri c Harald, Handlande, f. 86;
29— (vald av stadsf.).
Stenberg, Johan E d v a r d, Revisor,
f. 93; 30— (utsedd av K. B.).

Höckert, Carl Fredrik (Fritz) Augustv
M. L., Prakt. läkare, i. 62; led. 96—32,

Suppleanter

v. Ordf..19-—— (utsedd av K. B.).

Ovriga ledamöter 1)
Dickson, B e & t r i c e Cecilia Elisa, Fröken,
f. 52; 10—34 (utsedd av K. B)
Boman, E)l in, Fru, f. 77; 16—32 (utsedd

Ericson, Kerstin, Folkskollärarinna, f. 80;
26— (utsedd av K. B
Svensson, Ellen Josefina, Handelsidkerska, f. 86; 29— (vald av stadsf.).

Sekreterare (arvode)

av

Heurlin, Sigrid, Fröken f. 67; 18—34'
(utsedd av K. B.
Jacobsson, Maria Katarina (K a ri n), Fru,
f. 78; 22—32 (utsedd av K. B)
Hjort, C a r 1 Ferdinand, Kamrer, f. 77;
led. 30, Kassaf. 30— (utsedd av K. B.).
Ljunggren, A n ni e Augusta Maria, Fru,
f. 88; 30— (utsedd av K. B
Burman-Andersson, B e r t h a, Fru, f. 70;
30— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Nord, Karl J 0 h a n
Stadsf., f. 83;—30.

Ludvig,

Rektor,

Lokal inspektor
Kullgren, T h y r a Hedera Martina, Skolföreståndarinna, f. 70; 22.

Föreståndarinna
Mosesson, Ester Kristina, f. 91; 24.
Dessutom fem lärarinnor.

Föreningen Barnavärn
Föreningen Barnavärn stiftades på privat initiativ år 1903 med ändamål att bereda en
tillflyktsort för späda barn i de fall, då de på grund av faders eller moders frånfälle eller
1) Val av folkskolestyrelsens representanter ej verkställt vid kalenderns utgivande.
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*

Barnavärn

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, vice ordförande och kassaförvaltare 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. Föreningen och stadsfullmäktige utse vardera en revisor jämte suppleant för granskning av sty-

relsens förvaltning.

Verksamheten finansierades från börjanli väsentlig mån av medel skänkta av bankdirektör
och fru A. Andréen, som 1916 även skänkte medel till uppförande av föreningens fastighet

vid Uddevallagatan (se nedan). 1 övrigt bedrives verksamheten genom avkastningen av
vissa till föreningen skänkta fonder, varjämte föreningen årligen åtnjuter räntor från flera

av stadens fonder.
'
Stadens anslag för år 1931 utgår med 1,50 kr. pr barn och dag ifråga om den å Barnavärn
I bedrivna verksamheten (högst 12.000 kr.), 40 öre pr intagen person och dag ifråga om verksamheten å Barnavärn II (högst 6.000 kr.) och III (högst 2.000 kr.) samt 6.000 kr. till bestridande av övriga omkostnader å Barnavärn II, således sammanlagt högst 26.000 kr. Intagna
eller vårdade mödrar och barn skola i fattigvårdshänseende ha hemortsrätt i Göteborg.
Styrelse
Mannheimer, Maria Margaretha Helena, Fru, f. 72; led. 03—, Ordf. 11—.

Suppleant
Pettersson, Elle n Charlotta, Fru, f. 92;

29— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Andréen, Valborg, Fru, f. 78; 03—.
Wijkander, Klara Severina, Fru, f. 88;
led. 12—, Sekr. 12—.
Edzsötröm, Sigrid Augusta, Fru, f. 84;
Wallgren, Arvid Johan, lVI. D., Overläkare, f. 89; '29— (utsedd av barnavårdsnämnden).
Burman-Andersson,
B e r t 11 a,
Fru,
å. 7)0; 29— (utsedd av barnavårdsnämn-

en .
Stenberg, Si g r i (1 Amalia, Fröken, f. 68;
led. 30—, Kassaf. 30—.

Revisorer
Olsson, Alm a Kristina, Fru, f. 72; 29—.
Mossberg, K a r 1 Gustaf Verner, Svarvare,
f. 73; 30— (vald av stadsf.).
Suppleanter
Nilsson, A 11 g u s t a, Fröken, f. 68; 24—.
von Schéele, Astrid Maria Elisabeth,
Fröken, f. 03; 30— (vald av stadsf.).

Barnavärn I

_

Faktoriegatan 223—224.
Den första avdelningen av Barnavärn upprättades år 1903. I medeltal vårdas där 40 barn.
I vissa fall får modern medfölja. Vid hemmet utbildas även barnsköterskor, vilka där genomgå
en sex månaders kurs i spädbarnsvård.

Föreståndarinna

Läkare

Thedénius, Elin Carolina, Sjuksköterska,

LiFd, Gulnnar Olof, M. L., Prakt. läkare,

f. 76, 03
)

Barnavärn II
Uddevallagatan 14.

Detta hem, som upprättades år 1906, har till uppgift att mottaga ogifta unga mödrar,
företrädesvis förstföderskor, samt deras barn. Mödrarna undervisas i vården av barnen
samtidigt som de turvis få sköta hemmet i alla detaljer ävensom lära sig enklare sömnad.

Barnavärn. Annedals Barnabo och Barnabo-Furuhöjd
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Vid Barnavärn 11 finns även en spädbarnskrubba, vilken mottager dagbarn, huvudsakligen
sådana, som förut vårdats å hemmet. Medelbeläggningen utgjorde för det senaste redogörelseåret 17 mödrar och 28 barn.

Föreståndarinna

Läkare

Lindblad,EmiliaJohanna,Sjuksköterska,
f. 71; 06.

Wikander-Brunander, Siri,
Prakt. läkare, f. 76; 17.

.
M.

L.,

Barnavärn III
Carl ]ohansgatan 33.
Barnavärn III upprättades år 1910, då föreningen av stadsfullmäktige erbjöds ett anslag

ur J. Conrad Jacobsons fond av 3.500 kr. om året med villkor att öppna en barnkrubba. I
medeltal mottager den 14 barn.

Föreståndarinna
Carlsson, Emilia Kristina (K 6 r s t i n),

Fröken, f. 89; 16

Läkare
Johannsen, Nicolaus Josef,
Distriktsläkare, f. 91; 24.

M. L.,
'

Annedals Barnabo och Barnaba-Furuhöjd
I oktober 1908 tillkom på enskilt initiativ en barnkrubba och arbetsstuga inom Annedals
församling, vars verksamhet år 1910 övertogs av den då bildade stiftelsen Annedals Barnaba.
I december s. å. inköptes fastigheterna nr 9 och 11 vid Muraregatan i Annedal och verksamheten förlades dit samt utvidgades till att omfatta skolbarnshem, arbetsstuga, barnkrubba
och spädbamskrubba. Denna sistnämnda gren av verksamheten måste under kristiden'
nedläggas men har, sedan medel numera ställts till styrelsens förfogande, återupprättats
under år 1929. År 1911 utbröts arbetsstugan ur Annedals Barnabos verksamhet och står
sedan dess under särskild förvaltning.

Under år 1929 vårdades vid skolbarnshemmet och barnkrubban 85 barn samt vid spädbarnskrubban 12 spädbarn.

Anslag från staden för år 1931 utgår med högst 7 .000 kr., varav 3.500 kr. såsom bidrag
till ovannämnda spädbarnskrubba och högst 3.500 kr., utgörande anslag av 40 öre pr dag
för varje i Göteborg1 fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.
Barnabo-Furulröjd, beläget vid Alingsås, har till ändamål att bereda lantvistelse åt klena
göteborgsbarn, särskilt från tuberkulös omgivning.

Verksamheten tog sin börjanar 1910, då föreståndarinnan för Annedals Barnabo, diakonissan
Ebba Nisbeth, till den av henne ägda lägenheten Furuhöjd vid Alingsås under sommaren
utsände några—särskilt klena och behövande barn från Annedals Barnabo. År 1911 bildades
stiftelsen Barnabo-Furuhöjd, som övertog och utvidgade verksamheten. 'År 1922 inköptes
lägenheten Furuhöjd och har sedan genom tillbyggnader och förbättringar verksamheten
utvidgats att omfatta hälsohem under hela året samt särskild sommarkoloni. '
Under år 1929 vårdades 148 barn.

Stadens anslag förar 1931 utgår med 60 öre pr dag för varje i Göteborg1 fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn, dock högst 6.000 kr.
I styrelsen, som består av minst fem, f. n. tio, ledamöter, böra prästerskapet, diakonissan

och folkskolan representeras. Göteborgs barnavårdsnämnd och hälsovårdsnämnd utse vardera en ledamot och suppleant. Vid uppkommande ledighet kompletterar. styrelSeni övrigt '
sig själv. Årligen utses tre revisorer med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse
en revisormed .en suppleant att deltagai granskningen av förvaltning och räkenskaper. .
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Styrelsen för Annedals Barnabo och
Barnaba-Furuhöjd
Åkermark, Nils Gudmund Theodor,
Avdelningschef, f.
; led.10—, Sekr.

10—, Ordf. 24—.
Broberg, Fanny, Fru, f. 45; 10—-.
Petersson, Augusta (G u l l i) Eleonora,
Fröken, f. 53; 20
Peterson, Hulda Sofia, Fröken, f. 56;

20—.
Nisbeth, Anna E b h a Måria, Diakonissa,

Suppleant
Vesterberg, Jen ny Bernhardina,

Av Göteborgs hälsovårdsnämnd utsedd
medlem i Barnabo-Furuhöjds styrelse
Andersson, Hjalmar David, M. L.,
Prakt läkare, f. 86; 29—

Suppleant
Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.
läkare, f. 94; 29—.

f. 60; Led. 10—, Kassaf. f. BarnaboFuruhöjd 11-—.
Lange, Johannes (Jo nas) Victor, Domkyrkoklockare, f. 78; 24—, Kassaf. f.
Annedals Barnabo 24—.
Gråsétaifsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;
Christenson, Hilma Josefina, f. d. Folkskollärarinna,f.62;16—.

Av Göteborgs barnavårdsnämnd utsedd
medlem i Annedals Barnaba styrelse
Johansson, Si g ri d Armida, Fru, f. 82; 29—.

Fru,

Revisorer
Hegel—1, G u s t a f Ludvig, Handlande, f. 60;
Christenson, Ingrid H el e n a, Folkskollärarinna, f. 77; 19—.
Almberger, Agaton, Kamrer, f. 82; 31—,

(vald av stadsf.).
Suppleanter
' Nilsson; Leonard M i l le, Handlande, f. 66;
24—
Johansbon, Carin Viktoria, Fru, f. 99;
31— (vald av stadsf.).

Ekedalens barnhem
Barnhemmet, som är stiftat år 1890, har till ändamål »att till nyttiga och arbetsdugliga'
medlemmar 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».
Styrelsen består f. 11. av nio ledamöter jämte en suppleant, varav en ledamot och supple-'
anten utses av barnavårdsnämnden. Till granskning av styrelsens förvaltning utses tre
revisorer med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse en revisor och en suppleant.
Barnhemmets donationer utgjorde enligt senaste bokslut omkring 150.000 kr,
Stadens anslag förår 1931 utgår med högst 4.000 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg
i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.
Styrelse
Pehrsson, Per, T. D., Prost, Riksdagsman, f. 67; led. 08—31, Ordf. 19—.
Holm, Holger Fredrik, Generalkonsul,

Suppleant
Nilsson, H e cl v i g Natalia, Fru, f. 90; 29—

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Revisorer

f. 76; led. 13—31, v. Ordf. 24——.
Hälggäsqrå,
G u n n a r Alfred, Kontorschef,
Hanson, Olof Henrik Adellåf Direktör,
f. 80; led. 18—31,Kassaf.1
Cozlålaråder, I 11 g r i (1 Benedicte,Fru, f. 85;"
EkmaråA str 1d, Gymnastikdirektör, f. 01;

Kjellgren, Gustaf Vi k t o r Wilhelm, Gross-

handlande; f. 81; 26—.
Landahl, Laurentius (La rs) Erik, Ingenjör, f. 85; 29— (vald av stadsf.).

Albrektsön, Bror Wilhelm, Grosshand-

Suppleanter

lande, f. 82; 29—31.
Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88; 29—31
(utsedd av barnavårdsnämnden).

Ericson, Kn ut Herman, Komminister,

Nystrand, Algot Felix, Slöjdlärare,f. 63;
31 —.32
Christiansson, Alma Josefina, Sjukskö. terska, f. 71; 31—32.

f. 93; 26—.
Johansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82;
29— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna
Martinsson, M aria Ulrika, f. 67; 00.

Vasa barnhem. S:t Pauli barnhem
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Vasa barnhem
Karl Gustafsgatan 47.

4

Hemmet, som upprättades år 1911 såsom ett skolbarnshem för skydd och fostran under
dagens lopp åt sådana barn i skolåldern inom Vasa församling, som saknade föräldravård

och tillsyn i hemmet, utvidgades år 1914 med en barnkrubba. [ skolbarnshemmet finnes
plats för omkring 25 och1 barnkrubban för omkring 15 barn. Dessutom utsändes varje år
till landet en sommarkoloni med cirka 35 barn.
Styrelsen består av minst fem, f. n. åtta ledamöter och en suppleant, varav en ledamot
samt suppleanten utses av Göteborgs barnavårdsnämnd. Församlingens pastor eller den hans
ämbete förestår är självskriven ordförande. För revision utses två revisorer jämte en supp-

leant, därjämteäga stadsfullmäktige att utse en revisor med suppleant att deltaga i granskningen
av bamhemmets räkenskaper.

Stadens anslag förar 1931 utgår med högst 4.400 kr. efter 40öre pr dag för varje i Göteborg
i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Suppleant

Styrelse
Thölén, C a r ]

Herman,

Prost,

f.

71;

_

Christenson, A 1 f r 1 d &, Folkskollärarinna,
f. 84; 29— (utsedd av barnavårdsnämnden).

led. 1 l-—, Ordf. 11—.
Bernlöf, Albert R a g 11 a r, J. K., Magistrats-

Revisorer

notarie, f. 92; led. 27—, Kassaf. 27—.

Hozllmlin, K a r i Adolf, Komminister, f. 74;

Carlander, Hedvig Elisabet, Fru, f. 75; l 1—.
Ullman, Tyra, Fru, f. 66; ll—.
Centerwall, Emma I s a h e l l a, Fru, f. 70;

1 1—.
Asklund, Maria Lovisa (M a ri e - L 0 u i s e),

Fru, f. 72; 17—.
Bernström,Nils Gustaf Hugo, Disponent,
f. 74; 29— (utsedd av barnavårdsnämnden).
Wedliil, T h 0 r Oskar, T. L. 0. F. K.,
Kyrkoherde, f. 86; 30—.

Crona, Sune E bl—
e r h a r (1, J. K. Stadsak—
tuarie, f. 72;
Bengtsson, Johan T 0 r s t e n lsrael,e
Hovrättsnotarie, Ombudsman, f. 93; 30—,
(vald av stadsf.).
Suppleanter

Fischer, Märta. Fru, f. 82; 21—.
Jönsson, B 1 e n da, Fru, f. 87; 30— (vald
av stadsf.).

S:t Pauli barnhem
S:t Pauli barnhem med filial Lödöse barnhem grundades år 1909 med ändamål att vara
ett hem under. dagens lopp för sådana barn, som sakna föräldravård och tillsyn i hemmet.

Sedan hösten 1928 har en avdelning upprättats för barn, som helt behöva omhändertagas,
i första hand enligt beslut av barnavårdsnämnden.
Styrelsen, som första gången valdes av hemmets bidragsgivare, består av nio ledamöter

jämte en suppleant, varav en ledamot och suppleanten utses av Göteborgs barnavårdsnämnd.
I övrigt kompletterar sig styrelsen själv vid ledamots avgång. Styrelsen och stadsfullmäktige
utse vardera en revisor med suppleant för revision av bamhemmets räkenskaper.
Stadens anslag för”ar 1931 utgår med högst 4.500 kr. efter 40 öre pr dag för varje 1 Göteborg
i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

.

Styrelse
Wallerius, I v ar Daniel, T. 0. F. D., Ko'n-

traktsprost, f. 70; led. 11—, Ordf. ll—.
Hellman, Axel Gunnar, T. 0. F. K.,
l2(lomminister,f. 88; led. 21—, v. Ordf.

Andersson, E 11 0 c h, Overlärare, f. 78;
led. 09—, Sekr. 09—.
Elfvin, Anders E 1 i c, Handlande, f. 87;
led. 20—, Kassaf. 2ll-r.

Andersson, Hulda Aqvilina, Lärarinna,

f. 69; 13—.
Andersson,

Frideborg,

Diakonissa,

f. 72; 20—.
. Olofsson, A n d r e a s Julius, Arbetsförman, f. 62; 2 ——
KafrlååMBII—I1 1 (1 a Katarina Jenny, Fröken,
Nyberg, Karl 15 ri k, Skolföreståndare,
f. 70; 29— (utsedd av barnavårdsnämnden)

Barnhärbärget Morgonsol. Gårdabo barnträdgård
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Suppleant

Suppleanter

Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; 29— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Johansson, C e r (1 a, Lärarinna, f. 76; 24—.

Revisorer

Hilding, Ellida M a r i a, f. 77; 20, S''t Pauli
barnhem.
Lewin, E s t e r Vilhelmina, f. 95; Zl,
Lödöse barnhem.

Berglund, Anna Sigrid Axelina, Fru,
f. 83; 31— (vald av stadsf.).

Föreståndarinno'r

Kristensen, c ar 1, Handlande, f. 71; 23—.
Nordberg, Nils Evald, Förman, f. 87;
31— (vald av stadsf.).

Frälsningsarméns barnhärbärge Morgonsol
_ Långedrag.

Barnhärbärget Morgonsol öppnades år 1897 och var då förlagt i stadsdelen Redbergslid
i därstädes förhyrd lokal

År 1909 flyttade hemmet till Långedrag, där en villa inköpts för

ändamålet.
. Hemmet har till uppgift att mottaga barn i åldern 2—6 år på längre eller kortare tid och

har plats för 25 barn. Avgiften är 20 å 25 kr. pr månad, i ömmande fall ingen avgift.
Verksamheten uppbäres genom frivilliga bidrag. Dessutom åtnjuter anstalten årliga anslag
av Barnens Dag med 600 kr. Stadsfullmäktigeaga att utse en revisor med suppleant att deltaga i granskningen av hemmets räkenskaper.
Stadens anslag för år 1931 utgör högst 2.500 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg
i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Revisor
Atévidämån), Carl Einar Pontus, Kontorist,
. 8 ;

Barnavårdsnämndens ombud
Nilsson, E ri c, Inspektör, f. 88; 29___

—.

Suppleant
Johansson, S1 g ri d Armida, Fru, f. 82;
30—

Föreståndarinna
Jonsson, E b b a Natalia, f. 92; 28.

Gårdabo barnträdgård
Våren 1930 hänvände sig styrelsen för Gårdabo till barnavårdsnämnden och erbjöd sig)
att upprätta en barnträdgård å Gårdabo och att ställa lokaler, ljus och värme till förfogande,
om barnavårdsnämnden ville ekonomiskt stödja denna barnträdgård.
'Barnavårdsnämnden beviljade styrelsen ett anslag ä 1 .000 kr. för höstterminen 1930,
och barnträdgården började sitt arbete den 1 september 1930 med 20 barn.
Den 27 november 1930 beviljade stadsfullmäktige1Göteborg styrelsen för Gårdaboett
. anslag för år 1931 av 40 öre pr barn och dag, dock sammanlagt högst 2.000 kr
Barnavårdsnämnden utövar kontroll över den understödda verksamheten. För granskning av styrelsens räkenskaperutse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte en suppleant.
Stadens anslag för år 1931 utgör 40 öre pr dag och barn, sammanlagt högst 2000 kr.

Heurlin,Sigrid, Fröken f.67; led. 27—,. '

Hollnblad, 1n g r 1 d Wilhelmina, Amneslärarinna, f. 83; led. 27—, Sekr. o. hassaf._

Ordf. 27—.
Andersén, A n n a Phaletta. Förestånda—
rinna, f. 77; led. 27—, v. Ordf. 27—.

Brusewitz, Hedvig Elise Wilhelmina,
Skolkökslärarinna,f.. 92; 27

Styrelse

Gårdabo barnträdgård. Göteborgs parkbarn
Wahman, G r e t a Eglantina Elisabet,
'Kontorist, f. 03; 28—
Agardh, AlbinaMaria Charlotta (M i m m i),
Lärarinna, f. 80; 28—.
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Suppleant
Andersson, Karl Erik, Journalist, f. 01;

31'—.

Föreståndarinna
Revisorer
Boysen, E s kil S:son, Disponent, Stadsf.,

Andersén, Anna Phaletta (se ovan) 18.

Svensson, Elle n Konstantia, Fru, f. 85;
31—.

Förestandarmna för Kmdergaten
Lindegren, Hedvig Njaimi Signhild, Lärarinna, f. 99; 30

Föreningen för Göteborgs parkbarn
Föreningen har till uppgift att bereda klena och fattiga barn med hemortsrätt i Göteborg
rekreation i stadens parker och har därvid inriktat sig särskilt på 'de barn, som icke kunnat
omhändertagas vid av andra hjälporganisationer anordnade sommarkolonier eller utflykter
i skärgården.
Parkbarnsverksamheten startades av Göteborgs-Posten år 1916. De för ändamålet erforderliga penningmedlen insamlades på frivillighetens väg, men därjämte lämnades många
innaturabidrag i form av mjölk och bröd. Teaterdirektör Axel Engdahl donerade en fond
på 10.000 kr., benämnd Mor Emmas minne, varav räntan årligen får tagas i anspråk. Efter

ett par år blev föreningen för Göteborgs parkbarn konstituerad. I händelse av föreningens
upplösning tillfalla dess tillgåpgar Frimurarebarnhuset.
Under år 1930 bedrevs verksamheten vid två grupper i Slottsskogen, en i Överåsparken samt en i Sågparken. Sammanlagda barnantalet var 1.041 , därav 466 under och 575
i skolåldern. Utom stadens bidrag och ränteavkastningen på fonden Mor Emmas minne

disponerar föreningen numera årligen över anslag från Barnens Dag. Under år 19301ämnade Konsumtionsföreningen Göteborg ett bidrag av 500 kr. För granskning av föreningens räkenskaper äga stadsfullmäktige att utse en revisor jämte suppleant.

Stadens anslag förar l93l utgår med 4.300 kr. under villkor att minst 550 barn i åldern
2—6 år uttagas genom barnavårdsnämndens försorg och 3501 åldern 7—12ar genom allmänna folkskolestyrelsen.

Styrelse

Revisorer

Klingner, Carl G 0 t t f r 1 d, Kyrkoherde,

Karlander, A x e l Torsten Fridolf Konrad,
Hotelldirektör, f. 99; 26—.
Meyer, J e a n Melker Alexander, Kontorsskrivare, f. 90; 29———.

f. 72; led. 21—, Ordf. 27.—.
Svensson, E s ki l Simeon, Redaktör, f. 91;
led. 20—, Sekr. 20——-.

'

Fagerström, Maria (Maja), Fru, f. 80;
20—.
Palm, G 11 s t af Josef, Kantor, f. 84; 21—.
Andersson, La19,s_Overlärare, f. 77; led.
27—, Kassaf.2
Stawe, Sven G u n n a r, Komminister, f. 88;

Strandmark, G u 11 b 0 r g Amalia Euphrosyne, Fru, f. 92; 31— (vald av stadsf).

Suppleanter
Cronö, Axel H el g e, Kassör, f'95; 29—
Persson, l..1 l 1 y Lovisa Axelina, Frii, f. 89;
31— (vald av stadsf).
'
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Majornas skolbarnshem
Andrewsgatan 51 .
Majornas skolbarnshem upprättades år 1910 på initiativ av komministern, numera kyrkoherden Karl Ahlberg. Till en början inrymdes hemmet i en mindre lägenhet i Carl Johans
församlingshem men flyttade år 1913 in i en av staden förhyrd lägenhet om fyra rum
och kök vid Andrewsgatan. Hemmet har utrymme för ett 30-tal barn.

Hemmet har till ändamål att åt folkskolebarn, som sakna tillsyn och ett verkligt hems
förmåner, under deras fritid bereda en tillflyktsort, som i någon män kan fylla denna brist.
Barnen erhålla såväl middags- som kvällsmål och sysselsättas med läxläsning, arbete och
nyttig förströelse. Barnen erhålla därjämte i regel full beklädnad och såvitt möjligt är beredas
de sommarvistelse på landet.

Styrelsen består av minst fem ledamöter, varibland prästerskapet och folkskolan böra
vara representerade. Göteborgs barnavårdsnämnd utser en ledamot och en-suppleant. Stadsfullmäktige äga att av revisorerna utse en jämte suppleant för denne. Styrelsen utser en in-

spektris, som har att vaka över att för hemmet avsedda ändamål i möjligaste mån uppfyllas.
Stadens anslag till skolbarnshemmet för år 1931 utgår med högst 2.500 kr. efter 40 öre pr

dag för varje i Göteborg i fattigvårdshänseende hemortsberättigatbarn.

Styrelse

Revisorer

Carlson, H e n r i k Edvard, Komminister,
f. 93; led. 28—, Ordf. o. kassaf. 28—.
Jansson, Johan Birger, Handlande,
Stadsf., f. 71; led. 14——, v. Ordf. l4—.
Lindqvist, ] 0 h a n Gottfrid, Folkskollärare, f. 69; led. 14—, Sekr. 14—.
Hanson, Agnes Perfenia, Fru, f. 82; 19—.
Alflsiiöliii Helena Karolina, Fröken,

Nyberg, Carl V i k t o r, Folkskollärare,
f. 61; 14— (vald av bidragsgivarne).
Ahlstrand, A n d e r s, Tillsyningslärare,
f. 72; 14— (vald av bidragsgivarne).
Johansson, Carl August, Kommunalarbetareförman, f. 72; 29— (vald av stadsf.).

Ahlberg, K a rl August, Kyrkoherde, f. 75;

Suppleant
Ericson, Erik G u n n a r, Bankkamrer, f. 86;
29— (vald av stadsf.).

30— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Inspektris .
Suppleant
Gärdmark, Nils Alarik, Spårvagnskonduktör, f. 98; 30— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Carlson, Linnéa, Fru, f. 99; 28.

Föreståndarinna
Lindholm, Elin Olivia, f. 84; 28.

Gårda skolbarnshem
Blekeallén 12.

Skolbarnshemmet är en på initiativ av diakonissan Elin Helgesson och numera kyrkoherden,
fil. d:r C. G. Setterwall i början av år 1912 tillkommen institution. De tre första åren stod
verksamheten, vars upptagande möjliggjordes genom en gåva av 1 .000 kr. av grosshandlanden
Josef Eriksson, under ledning av förstnämnda personer och underhölls genom ytterligare

bidrag från intresserade.
År 1915 valde bidragsgivarna styrelse, som f. n. består av högst sex ledamöter, av vilka
fem jämte två suppleanter väljas av delägarna för två år i sänder. Göteborgs barnavårds-

nämnd utser en ledamot och en suppleant. För granskning av styrelsens förvaltning äga stadsfullmäktige att utse en revisor med suppleant utöver de av styrelsen valda.

Gårda skolbarnshem. Örgryte barnavårdssällskap
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Hemmet har till uppgift att under läsårets arbetsdagar för bespisning och tillsyn mottaga fattiga skolbarn från Örgryte, företrädesvis änklingars och änkors barn, vilka av en eller
annan anledning ej i hemmet erhålla nödig fostran och omvårdnad. I medeltal mottogos år
1929 18 barn pr dag. Hela antalet underhållsdagar utgjorde s. å. 3.183.
Stadens anslag förar 1931 utgår med högst 1.200 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg hemortsberättigat barn.
Skoglund, Olga Victoria (T 0 r a), Fru, f. 88;
30— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Styrelse
Setterwall, Carl Gustav, F. D., Kyrkoherde, f. 72; led. 15—32, Ordf. 15—.
Andersson, Lars, Overlärare, f. 77; led.
13—32, Sekr. o. Kassaf.17——, v. Ordf.
| ..
Johansgon, A n t o n, Byggmästare, f. 70;
17—7 .
Ridell, G u s t a v Ferdinand, Folkskollärare,
f. 86; 21—32.
ErZikssgn, A u g u s t a, Diakönissa, f. 86;
5._2
Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, Stadsf., f. 90; 30— (utsedd av
barnavårdsnämnden).

Suppleanter
Hansson, Ma r i a Ottilia, Småskolläraa
rinna, f. 82; 25— ..
Svensson, A u g u s t a Maria Charlotta,

Handelsidkerska, f. 93; 27—32.

Revisorer
Tyrén, A lf r e d, Folkskollärare, f. 81; 15—.
Aritåahl, Johan S i g 11 r (1, Förman, f. 61;

Hultén, 11 a n s, Folkskollärare, f. 73; 30—,
(vald av stadsf)
Suppleanter
Andersson, Knut H j alm a r, Fastighetsägare, f.77;7 27—.
Winblad, Erik Vilhelm, Typograf, f. 05;
30— (vald av stadsf..)

Inspektris
Erziåtsson, A u g u s t a, Diakonissa (se ovan)
Föreståndarinna
Hansson, R ut lngeborg, f. 97; 20.

Örgryte bamavårdssällskap
Sällskapet är en på frivillighetens väg är 1917 tillkommen sammanslutning för vård av

värnlösa barn, tillhörande Örgryte församling. F. 11. underhåller sällskapet i Robertsberg
i stadsdelen Krokslätt ett skolbarnshem, en barnkrubba för barn mellan 2—7 år samt en
hösten 1929 öppnad spädbarnskrubba, Antalet barn uppgick år 1929 i medeltal till 18 pr

dag i skolbarnshemmet, tio i barnkrubban och två i spädbarnskrubban (i verksamhet den
23 september—1 december). Hela antalet underhållsdagar s. å. utgjorde 5.350 (i hemmet
3.234 och i krubborna 2.116).

Styrelsen består av högst 10 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 1931 utgår med högst 2.300 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg
i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Styrelse '

Eriksson, A u g u s t a, Fru, f. 69; l7—32.

Setterwall, Ca rl Gustav, F. D, Kyrko-

herde, f. 72; led. 17—32, Ordf. l7—.
Lundqvist, Anna Carolina, Fru, f. 78;

led. 17—32, 0. Ordf. 17—24, 27—.

Wallin, L i (l a Maria, Fru, f. 79; led. 17—32,
vv. Ordf. 25—26.
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Kristensson, Ern st Georg, Sjukkontrol-

Skzoglund, Olga Victoria (T 0 r a), Fru, f. 88;

lant, f. 75; 17—32 (utsedd av barnvårdsnämnden fr. 29).
Andersson, Lars, Overlärare, f. 77; led.
17—32, Sekr. o.kassaf.17—.
Wizjlkaråczler, Klara Severina, Fru, f. 88;

9— (vald av stadsf.).
Jonsson, Davi
0 5 c a r, Smedmästare,
f. 74; 29—.
Hellers, G u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, f. 88; 30— (utsedd av
folkskolestyr.).

Eriksson., Au gu s t a, Diakonissa, "f. 86;
25—32.
Suppleanter
Schmid-Wahlgren,

Edit

Ingeborg

Fru, f. 76; 17—32.
Carlssgål, Johan Emil, Snickare, f. 73;

Suppleanter
Hultén, H an s, Folkskollärare, f. 73; 29—,1
(vald av stadsf.).
Andersson, Knut Hjalmar, Fastighetsägare, f. 77; 29—

lnspektris

Johansson, Annie, Fru, f. 92; 21—32.
Lindgren, Hilda Elisabet, Fru, f. 79;
29— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Svensson,

Syster

A g 11 e s,

Diakonissa,

f. 96; 3

Revisorer

Föreståndarinna

Tyrén, A 1 f r e (1, Folkskollärare, f. 81; 18—.

' Ordqvist, E 1 i n Lotten Albina, f. 88; 17.
'

Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg
År 1885 bildades på initiativ av folkskolläraren A. F. Liljeholm och folkskollärarinnan

Helena Lundqvisten 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 1886 erhållit frivilliga bidrag till en bespisning av
omkring 1.000 barn. Kvinnoföreningen utsåg en kommitté för anordnande av barnbespisning och skollovskolonier, varefter verksamheten handhades av denna till den 2 oktober

1890, då den övertogs av Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg.
Föreningen har, som av namnet framgår, till ändamål att för fattiga folkskolebarn inom
Göteborgs samhälle anordna bespisning under vintermånaderna och skollovskolonier under
somrarna, varjämte föreningen jämväl må på annat sätt ve1ka för dylika barns sommar-

vistelse.
Styrelsen består av 11 för ett år 1 sänder utsedda ledamöter, varav tre ledamöter jämte
en suppleant för dessa utses av folkskolestyrelsen. 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 270.000 kr.
Stadens anslag för år 1931 utgår med 92.000 kr., varav 50.000 kr. till bespisning och 42.000
kr. till skollovskolonier för i Göteborg i fattigvårdshänseende hemortsberättigade barn.

4

Styrelse

Wirseen, Jo s ef Natanael, M. L., Prakt.
läkare,.f 65; led. 26—, Ordf.'26——.
Söderblom, Marie Louise, Fru, f. 59;
led. 98—, v. Ordf. 06—.

Andersson, Carl 0 3 c a r Leonard, Direktörsassistent, f. 87; led. 24—, Kassaf. 24—.
Renström, H a n n a Sofia, Folkskollärarinna, f. 68; led. 01—, Sekr. 25—.

Göteborgs skolförenings sommarbarnskommitté '
Skogsberg, A 1 v a, Folkskollärarinna, f. 84;
21—.
Andréen, Va ] b 0 rg, Fru, f. 78; 24—.

.
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Johnson, Elsie, Skolkökskonsulent, f. 94;
31— (utsedd av folkskolest)

Revisorer

Olsson, Gustaf Olof, Overlärare, f. 78;
Lagerstedt, E rik Gottfrid, Ämneslärare,
28—.
Wenzel, D a g 11 y, Småskollärarinna, f. 86;
28—.
Herner, Al f r e d, M. L., Provinsialläkare,
f. 81; 31— (utsedd av folkskolest.).
Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;
31—— (utsedd av folkskolest.).
Johansson, A n d e r 5 Johan, Sjukkasseexpeditör, f. 82; 31— (utsedd av folkskolest)

Suppleanter
Rosén, Johan E 111 i l, Redaktör, f. 75; 28—.
Hjertberg, Kathinka Walfrida (F rida),
f. d. Skolföreståndarinna, Stadsf., f. 66;
28——.

Ekmari, Claes Emil Percival, Löjtnant,
f. 98; 31
Anderson, Hj al m a r David, M. L., Dispensärläkare, Stadsf., f. 86; 31—. (vald av
stadsf.)
Suppleanter
Björk, Arvid Oskar Kzson, Spårvagnskonduktör, f. 88; 31— (vald av stadsf.).
Olfegårdål
Johan A 1 h a n, Folkskollärare,

86

—

Expeditionsföreståndare
Niklasson, E s t e r, Småskollärarinna, f. 87;
!.

Göteborgs skolförenings sommarbarnskommitté
Göteborgs skolförening beslöt år 1917 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 folkskolebam. Även efter den egentliga kristidens slut har verksamheten
visat sig nödvändig.

Underaren l9l7—30 ha 8.625 barn, därav 532 år 1930, fått tillbringa sina sommarferier
1 goda lanthem. Barnen mottagas i regel kostnadsfritt av lantmännen, men för barn under

1 1 år betalas dock till de hem, som så önska, 25 kr. för nio veckors sommarvistelse.
Medel för verksamheten lämnades första året av livsmedelsnämnden Och fr. o. m. är 1918
av stadsfullmäktige. Samarbete äger rum mellan kommittén och barnavårdsnämnden samt
föreningen för barnbespisning och skollovskolonier.
Verksamheten handhaves av en kommitté på nio personer, varav åtta äro valda av föreningen och en av allmänna folkskolestyrelsen. Stadsfullmäktige äga att jämte föreningens revisorer utse en revisor med en suppleant.
Stadens anslag för år 1931 utgår med 12.500 kr. att användas till beredande av lantvistelse
åt i staden hemortsberättigade barn

Ledamöter
Blomqvist, C a rl Edvin, Folkskollärare,
f. 92; led. 17——, Ordf. o. förste sekr. 26—.
Ahlén, John, Folkskollärare, f. 97; led.
26——, Andre sekr.29—
Hallén, Olof R1 k a r d, Folkskollärare, f. 97;
led. 25—, Kassaf. 26—
Kristenssoii, F r e d Olof Valter, Folkskollärare, f. 05; 28—
Wikén, Anna M a rg a r e t a, Folkskollärarinna, f. 02; 28—.

Lindberg, E 1 s a Charlotta Margareta, Småskollärarinna, f. 02;
—.
Rydelius, E (1 i t Viktoria, Småskollärarinna,

Magnusson, August T 11 e o d 0 r Emanuel,
Redaktör, Stadsf., f. 90; 30— (utsedd av
folkskolest.).
Andrén, Sylvi Hildegard, Folkskollärarinna, f. 95; 1——
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Revisorer

Suppleanter

Andersson, L a r s, Overlärare, f. 77; 30—. '
Hcglrågbeåg,Carl Julius, Folkskollärare,

Tyrén, A 1 f r e (1, Folkskollärare, f. 81 ; 31—.

Jönsson, Alb e rt Leonard, Skräddare,
f. 88; 31— (vald av stadsf.).

Lindström, 1 n g e b 0 r g Alexandra, Fröken, f. 09; 31— (vald av stadsf..)

Goodtemplarordens (I. 0. G. T.) i Göteborg skollovskoloni
Göteborgs distriktloge av I . 0. G. T. beslöt vid årsmötet 1913 att starta en skollovskoloni
med syfte att bereda meddellösa barn tillfälle till några veckors lantvistelse under sommaren.

Kolonien, som sedermera utsänts varje år, har i regel bestått av ett 20-tal barn, huvudsakligen
med hemortsrätt i Göteborg.
Styrelsen, som består av sju ledamöter, och revisorerna väljas vid distriktslogens möten.
Valen av ledamöter gälla för ett år.

Kostnaden för skollovskolonien bestrides förutom med kommunalt anslag med bidrag av
distriktlogen och gåvor av enskilda ordensmedlemmar.
Stadens anslag för år 1931 utgår med 800 kr. till kostnader för i Göteborg hemortsberättigade barns lantvistelse.
Johansson,

Styrelse
Forsberg, Gunhild,
F r i t 2,

Skomakaremästare,

Revisorer

led. 28—, Ordf. 28—.
Andersson,

0 t t o,

Fröken, f. 91;

Skofabriksarbetare,

f. 89; led. 24—, Sekr.24———.
Novén,Wilhelni, Skräddaremästare, f. 80;
led. 13—, Kassaf. 28—.
Hazxönmargi'en, Julius, Handlande, f. 66; *

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;
28—3 .
Hedlund, C a rl Waldemar, Ingenjör, f. 98;
29—32.

Suppleanter
Hedberg, C a rl Johan Ludvig, Skräddaremästare, f 67; 2—

Hedberg, Alida, Fru, f 68; 21—.

Nyberg, H elge, Montör, f. 00; 29—.
Johansson, K 11 u t Robert, Charkuteriarbetare; f. 98; 29—.

Nationaltemplarordens (N. T. 0.) i Göteborg barnkoloni
Barnkolonien började sin verksamhet är 1908 och har till uppgift att utsända behövande
barn i Göteborg till vistelse på landet i sex veckor. Under år 1930 bereddes 26 barn lantvistelse på Allmag, Stillingsön, där kolonien disponerar N. T. Ozs fastighet.
Styrelsen består av fem ledamöter.
Medel för verksamheten erhåller kolonien från föreningen och enskilda ordensmedlemmar,
ävensom från Osbeckska fonden och Barnens Dag.

Stadens anslag för år 1931 utgår med 800 kr. till kostnader för i Göteborg hemortsberättigade barns lantvistelse.

Styrelse
Hamnstedt, Nils Ludvig Thorvald,
Kontorist, f. 79; led. 09—, Ordf. 14—.
Gustafsson, Edith, Fru,f. 95; led. l8——,
v. Ordf. 28—

Larsson,

Leon,

Förman, f.

61; led.

18—, Sekr. 18—-.
Schoultz, K nu t Valdemar, Fiskhamns-

tjänsteman, f. 85; led. 22—, Kassaf. 22—.
Ohlsson, G e r t r 11 d, Handelsbiträde,f. 83;

28—.

Räddningsinstitutet. Kålleredhemmet
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Räddningsinstitutet i Göteborg
Institutet, som tidigare benämnts Räddningsinstitutet på Hisingen, upprättades år 1844.
Dess ändamål är att i ett eller flera skyddshem till kristlig uppfostran och vård mottaga vanartade gossar från Göteborgs stad, vilka enligt beslut av barnavårdsnämnden skola skiljas
från sina hem och överlämnas till skyddshem. Undantagsvis må dock gossar från annan ort

kunna intagasa institutets skyddshem, under förutsättning att därigenom hinder icke uppstå
för intagning av gossar från Göteborg.
Skyddshemmet är sedan år 1910 förlagta egendomen Vrångsholmen1 Tanums socken
i norra Bohuslän.
Styrelsen består av nio för tre år i sänder utsedda ledamöter. I styrelsen äga stadsfull-

mäktige att insätta två ledamöter och utse jämväl en revisor med suppleant att deltaga i
granskningen av styrelsens förvaltning. Nuvarande ledamöter i styrelsen äro valda för
perioderna 1929—31, 1930—32 och 1931—33.
Institutets donationer uppgå f. 11. till omkring 155.000 kr.
Enligt lag utgår kommunens bidrag med 1.000 kr. pr elev och år. För det senaste redovisningsåret (1930) erlade staden 26.585 kr. i vårdavgifter.
Reglemente för institutet är av Kungl. Maj:t fastställt den 22 oktober 1926.

Ullman, Einar, Handlande, f. 93; 31——.

' Styrelse
Fallenius, lvar Constantin Engelbrekt,
Konsul, f. 66; led. 03—33, Ordf. 21—.
Ahlberg, K a r 1 A,ugust Kyrkoherde,f. 75;
29—31 (vald av stadsf.), v. Ordf. 30—.
HaZlOlénålHans, Slöjdinspektör, f. 59, led.
Wadström, Arthur Oscar August, Rådman, f. 72; 26—32.
OlåtåonålM artina, Folkskollararmna f. 71,

Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88; 31—.
Suppleanter
Olsson, Knut Olof G u s t a f, Banvakt,
f. 87; 31— (vald av stadsf.).
Hellgren, Folk e, e. o. Hovrättsnotarie,
f. 95; 31—.

Sekreterare
Kragh, Charles Elof, Bankkamrer, f. 85;
led. 28—33, Kassaf. 28—.
Gustafsson, Gustaf Albert, Byggnadsingenjör, f. 91; 29—31.
Ericson, K 11 11 t Herman, Komminister,
f. 93; 30—32.
Fredman, A n d e r 5 Gustaf, Poliskonstapel, Stadsf., f. 90; 30—31 (vald av stadsf.).

Björck, Carl Gustaf Jonas, J K.
Assessor, f. 87; 21.

Verkställande direktör
Hallén, H a n s, Slöjdinspektör (se ovan) 30.

Läkare

Revisorer
Olegård, Johan A 1 h a n, Folkskollärare,
f. 86; 29— (vald av stadsf.).

Brodelius, H e n r i k Johan Emanuel, M. L.,
Provinsialläkare, f. 94; 28.

Kålleredhemmet
(Göteborgs kvinnohem)

Kållered. .
År 1901 överlät styrelsen för Haga arbetshem till den då nybildade föreningen Göteborgs
kvinnohem alla sina tillhörigheter, varefter genom bidrag från enskilda möjliggjordes att
inköpa den fastighet inom Kållereds socken, vari hemmet ännu är inrymt. År 1912 erbjöds
Samariterhemmet i Uppsala att på vissa villkor övertaga hemmet, som av nämnda stiftelse
övertogs den 1 januari 1913. Hemmets namn har sedermera ändrats till Kålleredhemmet.
Hemmet har till uppgift att lämna skydd och bereda arbete åt flickor,'beträffande vilka
det skäligen kan befaras, att de skola förfalla till eller återfalla i brott och lösdriveri. l Göte-

borg eller dess omnejd boende flickor äga härvid företräde. Hemmet omhändertager sina
19
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Kålleredhemmet. " Frälsningsarméns räddningshem

skyddslingar numera i regel på begäran avvederbör'ande barnävårdsnämnder men står även

ilförbindelse med en del enskilda institutioner, t. ex. Unga kvinnors värn i Stockholm. Nuvarande platsantal är omkring 30. Den1 hemmet tjänstgörande personalen utgöres av diakonissor från Samariterhemmet...
- '. .
.. . —w_Kålleredhemmet understödes av en förening, bland vars medlemmar Samariterhemmets
styrelse _utser högst sju ,ledamöter- att såsom-vlokalstyrelse1 Göteborg främja hemmetsm-

tressen. Stadsfullmäktige utse årligen en revisor med suppleant att tillsamman med de av '
lokalstyrelsen valda revisorerna 'granska'hemmets räkenskaper och förvaltning. »f
Hemmets utgifter bestridas till största delen av de avgifter, som barnavårdsnämnderna
erlägga, samt av inkomstergenom försäljning av de. vävnads- och andra arbeten, som för—
färdigas av hemmets skyddslingar. Av fru Emily Dickson. har hemmet erhållit en donation

om 10.000 kr,.som fonderats. ." ,.

'

..

'

m,. ..

.

r.”

'

Stadens bidrag utgår med 1,50 kr. pr dag". för varje i,Göteborg' hemortsberättigadelev,

dock högst 400 kr. pr år och elev och sammanlagt högst 2.400. kr. pr år. 111 > - ;. ..' '

Styrelse

' ' '” "" "

' IJleellmiA)o
'
'n t Uli/IH'ZTT?7€,'f.5?
29—.
_

oge ,

Heöllg;n,lålgrld Fröken, f. 67, led. .]2

von Bahr, _.J ulia Charlotta

Henrikåi

.

Ullmarlr,H ?25121 dl åägd SB/årmgårdse

e r

ar1a,

S

Fäöken, Lerum, f. 66; led. 13—, Kassaf.
mspe tör,

n n a

örcstån arinna;

If
.
77;131_ (vald av Staden)

1',j_. |

l

"PP _eqnllerv ,

_

Wåz'tEng, *E 1) ha Mariaiuie, ' .Fi'ulf. 77;

——

S'd

Björck, Erik Sigfrid M L.,stadsläkare,

b

, ]

.El

17

f

Mölndal, f. 91; .27—.'

.

Revisorer

.

'

1 " '

Crona, Sfun7e2HE21åe_rhard, J. K., Stadsaktuarie,
-. 1
_,_;
' I

.

'

I

'i"

']

'

."

""'

Peftttåässciå,
Anna Matilda,i Diakonissa;
.

-

1

-

y'

_

.

.;

o

.

""

' .

.

,,

."Å

_' &

Fralsnmgsarmens räddningshem 1 Goteborg ;—
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.. _

Föreståndarinna

....1» '
, _. 1 '.

. h 'no

7.

”3161 få, ,32å3,ff””ora '””, ._81

Södra vägen 48._

_
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_

,
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Hemmets öppnades år 1904 och har.till uppgift att omhäi'ldertaga från fängelset frigivna
ävensom andra sedligt förfallna kvinnor, som äro i behov av skydd och fostran. Plats finnes
för 25 kvinnor, vilka sysselsättas med sömnad, vävnad, tvätt, rengöring och andra husliga
sysslor.

Vistelsen på hemmet beräknas tillomkring ett år och är i de fle'sta fall avgiftsfri. '

Verksamheten uppehålles till största delen genom försäljning av på hemmet förfärdigade
arbeten.
Stadsfullmäktige utse en revisor med suppleant ått deltaga1 granskningen av hemmets
räkenskaper och förvaltning.
l_'w—"_'.'__.v*,

;

s..

4

Stadens anslagförar 1931 utgår med högst 3.000 kr. efter 1 ,50 kr. pr dagför varje omhändettagen i'Göteborg hemortsberättigad kvinna. ""
' '
' ''
'
'l.:

Revisor

.

=

' Barnavardsnamndens ombud

Gustafsson, Oskar Emil, Detektivkonsta-.. Nilsson, _Eric,_lr__1spektör, f_ 88, 29—'.
pel, f. 72; 31—. (vald av stadsf.). _ __ .

.
'"'Jf"".'1.

, ,

Suppleant

.

' .. - i» :..:n

'

-

'

1

.”

,
1

"."1

1.

Johansson, Carin Viktoria, Fru, f. 99;
' ' " Forestandarmna
, —(vald av stadsf..)
,.
._',._Wacht, Al ma Christina, f. 77; 30.

" __Göteborgs sjukhem

" —

'

_ _

_ __ _
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5._._Sjuk'vård och sanitära förhållanden
V'i

'» -' —'
1

Göteborgs sjukhem

' ' Änggården. Besökstid kl. 15—18.

'

(.

initiativet till'bildandet av hemmet togs på våren 1862, då stadens damer under medverkan
av d. v. landshövdingskan Fåhraaus anordnade en auktiona handarbeten m. m. föråstadkommande av en grundplåt till ett sjukhus för obotligt sjuka här1 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
18 november 1862, därvid ordförande,,[vice ordförande och kassaförvaltare utsågos.
Hemmets första lokaler voro inrymda1det inköpta huset nr 42 vid Husargatan och upplätos1 'mitten av december 1862' för sina blivande pensionärer 'vilkas antal' tillen början
bestämdes tillsex. 'År 1866 flytt'a'dwes' hemmet till nya lokaler1'hu'set' nr 7 vid' Götgatan,
vilket för sådant ändamål inköpts.P'atienta'nt_a1et1 de _nya lokalern'a 'u'ppgick' emellertid redån

efternågra år 'till det med hänsyn till utrymmet högsta möjliga, 17 stycken. Sedan sta'dsfullm'äkWti'ge' för ny byggnad för hemmet upplåtit tomterna 71—73 och 80—82'11 'den s.k.
Londalaangen1 "Östra Haga uppfördes därstädes en ny ans'talt, rymmande 50 sängplatser.
1de"nya lokäler'r'ia ihfl'y'tt'ade sjukhe'm'metar 1876. Då'alltjämt behov av 'ök'at'utry'r'n'm'eförelåg

och hemmets tillgångar genom donationer och gåv'or snabbt tillväxte, upplät'o '_st'ad's'f'ullå
mäktigeår '1899'ett område av 7.920 kvm, av stadens eger'i'do'r'n Anggården' för' eri ny'. och

större byggnad Härå uppfördes hemmets nuvarande byggnad, rymmande 90'—100'säng-' '
platser. Den nya byggnaden överlämnades' till _h'em'met1 slutet av år'1902'.

'

'

"'

. Sjukhemmets ändamål är att, i den mån utrymme och tillgångar' det. medg'i'v'a','.lämr'1a
kostnadsfri vård åt obemedlade, obotligt 'sjuka, tillhörande Göteborgs kommun:
Antalet'a hemmet1ntagna patienter utgjorde'vid '_1931 års mgang97',' varav_73' voro fripatienter och 24betalande patienter.

Sjukhemmets' tillgångaruppgå enligts'enast'e rev1s1onsberatte1sen '(f'ör"_år "192'9)till'—
inkl. byggnå'der till' ett värde av 426.825 kr.. —- 2.003.269 kr.,'vilka så gott som ut'eslutande utgöras av. donerade medel. Sjukhemmet åtnjuter ej 'arislagavstaden.
'
'Styrelsen består avfem ledamöter, vilka utses' av stadsfullmäktige, kassaförvaltaren för
ett år samt övriga ledamöter för två är sålunda, att årligen t'vå avgå _och två inväljas. Stadsfullmäktige välja jämväl årligen tre suppleanter, varav en för kassaförvaltarfen, samt två re'visorer med en suppleant. _Sty'relsen 'utser inom sig 'en ekonom1d1rektor Nuvarandeledamöter
äro valda”för perioderriä' 1930'—"31 och 1931—32, kassaforvaltaren 'f_ör_' å'r 19'31.
Författningar m.m. Reglemente för Göteborgs sjukhem, antaget a'v stadsfullmäktige den
11 november '1897' Ordningsregler för Göteborgs sjukhem,' antagna av styrelsen” den 10
september 1897.1ns't'ruktion för läkaren vid Göteborgs sjukhem, [antagen av styrelsen den
10 september 1897.1nstruktion för h'usmodern vid Göteborgs sjukhem, antagen av_s_tyrelsen den' 10 september 1897. "
.
"å "ä'
( ,

.,

. _ (

S'y'else
Nordenfelt, E'n' 'a r,' M. L., Prakt.__läkar'e,

1.63; led. 20—31,_Ordf.29——'. '
Bur'Ch'ardt, Patil, Konsul, 'f_.'56, led.
22—32,' 1). Ordf. 29—.

*

' '

"

vonSydow,'Sv ea 'Mar'ia Charlöt't'ä:So'fia',

- F..., 1 51,18—31.
Kristensson, E'rn's t Georg, Sjukköhtrol—

lant, f 75; 29—32.

'

Arnulf-Olsson, Edvin, Grösshandlande,
f. 81; led. 30—31, Kassaf. 30—.
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Suppleanter
Forselius

Carl O lof

Stadsf. ,f. 80' 29_

M
,

Suppleant
L

.

PYOS ktor
.,

e

Jansson, Gustaf W & l d 8 m a r, - Folkskol'

lärare, f. 95, 3l_.

Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88; 30—.
Torstenson, Nils Wilhelm, Landstingsdirektör, f. 76; 3l—, Suppl. f. kassaf. 3l—.

Sekreterare
Hegardt Carl ] K Assessor * 96' 28
'
Ekonomidirektör
Burchardt, Paul, Konsul (se ovan) 22.

.

Läkare

Revlsorer
Hallberg, Karl Viktor, Kontorsbiträde,

Ström, G e o r g Arvid Waldemar, M. l...,
Prakt. läkare, ** 67; B-

f. 88; 3l—.

Husmoder

Mörner, Karl Hjalmar S t e l l a n, Bankkamrer, f. 85; 3l—.

Amberntsson, Hel ga, Diakonissa,f. 88:28.
Dessutom tre diakonissor för sjukvården.

Carlanderska sjukhemmet
l skrivelse till stadsfullmäktige den 27 april l9l6 erinrade grosshandlandena Chr. Carlander och Axel Carlander, att det, enligt vad de erfarit, ansåges synnerligen önskvärt, att
här i samhället åstadkommes en sjukvårdsanstalt, huvudsakligen avsedd för betalande patienter, av samma art som den anstalt, Sophiahemmet, som under en längre tid i huvudstaden
utövat en välsignelsebringande verksamhet. Såsom förutsättning för en anstalt av ifrågavarande 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 driftskostnader och avsätta medel för framtida förbättringar och utvidgningar.
Till förverkligande av ovannämnda önskemål överlämnade grosshandlanden Chr. Carlander _
ett beIOpp av 600.000 kr. att bokföras under benämningen Isabella 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 l929—3l, l930—32 och l93l—33.
Till tomt för sjukhemmet uppläto stadsfullmäktige den 25januari l9l 7 ett område av förra
landeriet Carlsberg, där sjukhemmet numera blivit uppfört. Sjukhemmet började sin verksamhet den lO 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 närvarandeuppgå till omkring 4.000.000 kr.
Reglemente för Carlanderska sjukhemmet, fastställt av stadsfullmäktige den l9 oktober l9l6.
Styrelse
Lönnerblad, A n n a Henrika, Fröken, f. 62;

Carlander, Axel Christopher, Crosshand-

lande, f. 69; led. l6—3l, Ordf. loj.
Johansson, 5 v e n Christian, M. D., Over-

läkare, f. 80; led. 16—33, 0. Ordf. l6—.
Leffler, Hakon, Civilingenjör, f. 87;
led. l6—32, Kassaf.l
Friman, E r n s t Magnus,lngenjör, Byggmästare,f. 60; 26—3l.

16—32.
rnell P r David IVL L., Överläkare,

Af_ 85; 3|e_33_
5

'
l

UPP cant—ef
Carlander, Olof Andrew, Godsägare,
f. 74; 26—
Ekman, C a rl Johan jacob Emil, Konsul,
- f. 83; l8—, Suppl. f. kassaf. 30—.

Privatsanatoriet Haralds minne. De lungsjukes vänner

Revisorer
Malmgren, Sigrid Charlotta Fredrika,
Fröken, f. 64; 29—
Schlmidt, Ivar Sigfrid, Brevbärare, f. 83;
3 _
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Suppleant
Florath, Karl R 11 b e n, Tandläkare, f. 00;
3l—

Sekreterare
Petri, T 0 11 Fredrik, e. o. Hovrättsnotarie,
Sekr. h. lönenämnden, f. 76; lö.

Privatsanatoriet Haralds minne
Alingsås.
Privatsanatoriet Haralds minne grundades i Göteborg är 1887 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 1920 skänktes sanatoriet enligt testamentet till Göteborgs

stad men åtnjuter intet bidrag av staden, då avkastningen av fonderna är tillräcklig för sjukhemmets drift. Sjukhemmet har under år l929 genomgått en omfattande ombyggnad och
modernisering, så att den i sitt nuvarande skick kan sägas tillfredsställa alla krav på ett förstklassigt 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.

Stadgar för Privatsanatoriet Haralds minne, antagna av stadsfullmäktige den 25 no—
vember | 920.
Svensson, Bror W i 1 h e l m
Kamrer, f. 84; 3l—.

Styrelse
Dickson, james R 0 b e r t Emil, Handlande,
f. 72; led. 20—, Ordf. 2.0—
Dickson, N a 11 c y Ellen Maria, Fru, f. 80;
led. 20—, 1). Ordf. 25—.
Dickson, Isabell (Bell) Margarete, Fru,
f. 75; 25—.
Rinman, U l la Elisabeth, Fru, f. 76; led.
20—, Kassaf. o. Selar. 20—. _ _
Arnell, Per David, M. L., Overläkare,
f. 85; 27— (vald av stadsf.).

Bernhard,

Suppleant
Sö3dlerberg, Inez Eleonora, Fru, f. 87;

Läkare
Arnell, Pe r David, M. L. (se ovan) 26.

Föreståndarinna
* Revisorer

Magnuson, Ida El is a b e t h, f. 86; 19.

(valda av stadsfullmäktige)
Johansson, Arvid Ohlin, Kommunalarbetare, f. 95; 29—

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 understödja 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.
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Styrelsen består av fem för ett år i sänder valda ledamöter, varav en ledamot jämte
suppleantför denne utses av folkskolestyrelsen. Stadsfullmäktigeutse en revisor med suppleant att med föreningens revisorer granska förvaltningen.
Donat1':on År l9l8 av d:'r H. Allard 4.000 kr., varav räntan, sedan en tiondedel lagts till
kapitalet, skall användas till underhåll, helst på landet, åt barn1 skolåldern tillhörande hem,
där någon av föräldrarna behöver vårdasa tuberkulosanstalt, och där ej kommunens fattig-

vård äger skyldighetingripa.
Anslag från staden förar l93l utgår med 28.000 kr. för badbarnsverksamhet samt 3.000 kr.
för koloniverksamhet.

Styrelse

-

Suppleant

Allard Jonas H e n r i k M D., Prakt.
_
'läkare,f. 68; led. l6—-', Öfdf. l6

.

-

Hellers, G u s t a v A d 0 lf, Hälsovårdstillsyningsman, Stadsf., f. 88; 30— (utsedd av folkskolest.)

Göthlin, Gustaf (Gösta) Valdemar, M. L..,
SundhetsinSpektör, f. 77; led. l6—-—, Sekr.

_ 'l9—- .-

Revisorer

'

Ridderstad Hildur Fru, f 85; 29—

(vald av stadsf..)

Wilck, Carl1611.-... Robert, Kassör, 1. 90;

HäggemRuth Dispensärsköterskaf 84

ld25—,
Kassaf. 25——
e

Svenning, Hans G östa Engelbrekt, tf.

Samuelsson, Anna Wilhelmina, Dispensärsköterska, f. 77; l9—
_

Ekonomidirektör, f. 97; 30—.
_
Suppleant

Nord, Karl) 0 h a n Ludvig, Rektor, Stadsf.,
,f. 83; 30.—' (utsedd av folkskolest.).

Löfstrand, 'K a rl Arthur, Metallarbetare,
f. 99; 29—. (vald av stadsf..)

Örgryte förening mot tuberkulos
Föreningen bildades hösten l908. Dess verksamhet avsåg ursprungligen att i hemmen
meddela: upplysning om tuberkulosen's 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 bid-ragtill 'lant;
vistelse o. s. v. _Jämte senare upptagen koloniverksamhet'fortgick denna dispensärveik—
samhet till år l922, då densamma övertogs av Göteborgs dispensör, 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. De
senaste åren ha varje sommar två kolonier utrustats: en, avsedd för lungsjuka barn, har för;
lagts till föreningens sommarhem >>Fågelsången>> vid Stora Mellby, och en,avsedd för skrofuf
lösa barn, till förhyrd lägenhet vid kusten.
—
r _,
Styrelsen bestårav 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 1925,
fastigheten Karlagatan 3 i Göteborg efter försäljning motsvarande ett kapital av 65.000 kr.,

samt James Carnegies donationsfond, överlämnad den 30 juni l926, utgörande ett kapital
av 20.000 kr.
-.ö

Anslag fran staden utgår förar l93l med l .500 lr.
';.f:'

__" Ordförande
t

t

,

' '

'
,

S Kå'sfo"5,,f,fklåjkyjhie??r112300???
(),d(;()

'

Vice ordförande
Anderson , H1 almar David,

Prakt läkare, 516.151, 1. 86; 1611 315—33",
v..Ordf 3l— (utsedd avhälsovårdsnämnden o. fören).

Örgryteförening .mot tuberkulos. Barnsanatoriet Rävlanda
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Karlsson, J 0 h a 11 .Emil, Snickare, f. —73;

'Övriga
'
ledamöter

26—31
Löfgren, Agnes Lisen, Fru, f. 93; led.
29—31, Sekr. 29—.
Andersson, La rs, Overlärare, f. 77; led.
l4—3l, v. Ser/z, 29—.
Ridell, Gustaf Ferdinand,Folkskollärare,f. '86, led 2l—"32, Kassaf.- 23-'—.' N1i(t_zåser31å Hans, f. d. Disponent, f. 56;

Belfrage, 11611 Haraldil M.,- E.,:UPrakt.

läkare, f. 94; 30—33 (utsedd av hälsovårdsnämnden _o. fören.).
1 I

'

.

*

,. .

Reuisorer

-

. »

Palm, Sten Julius, Kontorschef, f. 82;
l8—.
Setterwall, Carl Gustav, F. D., Kyrkö-35 i-Tygén,Alfred, Folkskollärare, f. 8l;
herde,f. 72; l5—32.
Eriksson, A u 'g 11 s" t a,'Fr'u', f. 69; 2l—'33.I Lindberg, Per Jakob H el m e r, KontorsHartzell, G 'u s t af Adolf; 'Förman, f. '6l;
chef, f. 80; 30—(vald avstadsf.).
'»

24—32

-

,-.

'

1.1”?

.1

1'.-151

:[

Suppleanter?

Suppleanter _ | ,
Persson, Signe Eugenia,,Fru, f. 88;
21—32

Kristensson, E r n s tGeorg, Sjukköntrolå
länt,f. 75; Zl'—_'3_l._
_
)"

1:."h'
”'i'."

l'.

"'1')(
1.'

"

'

'."4

!

.'1.'.11.,1

l-Jf.!1'-

Johansson,
Cusztäf(C6 s t a) Harald, Kon. torist, f.
Hellers, Cus-tav Adi'ZOIf Hälsovårds-

" tillsyningsman, Stadsf., _.f 88;_30— (vald
av stadsf). '

";

' .;l
.'1'."'

!"-i

r'11""1...
."

l'l

_ _
..
1. _! .l1s. ., -'..1':

,

'i- ,

:

i

l..
1

J

Foreningen Barnsanatonet_Ravlanda T:"
.,.1'_-).

,v (

"(1

*"Ii.',n.1

Ii.

"" " " ' 'n
.'.1*.111(1

'Föreningen stiftades påenskiltinitiativ år 1910 med uppgift att taga vård om.barn1 första
stadiet av lungtuberkulos. Dess namn. var. ursprungligen Föreningen för upprättandet av

_en vårdanstalt för tuberkulösabarn från medellösa hem1 Göteborg, vilket namn sedermera
ändrades till Foremngen Barnsanatoriet Rävlanda.

1 1
11.

'
-

_.

'

1 '

-—1

Sedan erforderliga medel erhållitsgenom donationer, gåvor, medlemsavg1fter och lotterimedel inköptes en fastighet1 Rävlanda och uppfördes därstädesen sanatoriebyggnad med
plats ursprungligen för 40 patienter,vilket antal sedanutökades till _64. Dennasanatonebyggnad
var färdig att tagas ilbrukhösten l9l6.
På förslag av hälsovårdsnämnden träffades överenskommelse med Götebörgs stad om
uppförande på stadens bekostnad av en tillbyggnad till sanatoriet, varigenom plats kiinde
beredas för ytterligare 70 patienter. .Denna tillbyggnad' togs i anspråkunder år .l929._
' Styrelsen skall bestå av_högst lZ och minst sjuför tre år valda ledamöter, avvilka stadsfullmäktige äga utse högst- fyra; enligt överenskommelse äro dock f n.'endast två ledamöter
utsedda av staden. Stadsfullmäktige utse därjämte en revisor med suppleant.

Stadens anslag förar l93l utgår fo1slagSV1s med högst l30.000 kr., utgörande 2 kr. 75öre
!
prdagochbarn.
.." .ru:
Mellgren, Magda, Fru, f. 7l; _l0—_3l.
Wengberg, H1 l m & Charlotta Augusta,
Rosengren,—Elis H e r m a 11, M. L., "Öre?M. L. Prakt. läkare,f. 78; l0—3l
läkare, f. 64; led. l0—3l, Ordf. 26—.
Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88; 28—33,
Fromell, Axel Adolf Theodor,
_
Bank- =.
(vald av.; stadsf.).
direktör, f. 74; led. l0—3I, v. "Ordf. 26'—. ' Wallgren, Arvid Johan, M. D., OverKragh, Charles Elof, Bankkamrer, lf.- 85'; . .. alläkare, f. 89; 28—33 (vald av stadsf.).
led. 24—_3l, Skattmästare 26—.
1.1 i :
Revisorer' -)
Dickson,' Ellenj Fröken,f. 59; lO—3l.

Styrelse

,

Jacobsson, MariaKatarina (Ka r i n), Fru, ' Krook, Karl Be r t i 1 MagnusHildebrand,
f 78; 16—31.
Banktjänsteman, f. 87; 28—'.

296

Styrsö kustsjukhus. Göteborgs Welanderhem

Mörner, Karl Hjalmar Stel la n, Bankkamrer, f. 85; 3l— (vald av stadsf.).
Wfaclglåel, G u n n a r Carl Hilding, Kapten,
.
; 3l-—.

Carlsson, 0
f. 90; 3l—
Zachrisson,
tjänsteman,

s e a r Jonatan, Sjukvårdare,
(vald av stadsf.).
Hilm e' r Valdemar, Banki. 92; 3l—.

Suppleanter
Palmers, Claes 0 3 c a r Samuel, Direktör,

f. 89; 29—.

Föreståndarinna och husmoder
Zievertz, Hillevi Maria (V ivan), f. 83; 08.

Styrsö kustsjukhus
Föreningen för vård av skrofulösa barn vid havskuranstalt stiftades år l89l och har enligt
stadgarna och såsom av namnet framgår till ändamål att upprätthålla en havskuranstalt
för skrofulösa barn, företrädesvis tillhörande Göteborgs samhälle.
Föreningen har upprättat och äger en dylik anstalt på Styrsö, som av kungl. medicinalstyrelsen godkänts som tuberkulossjukvårdsanstalt och där f. n. mottagas vårdsökande
från hela landet, främst sådana sjuka, som lida av körtel-, ben- och ledtuberkulos._ Antalet
vårdplatser utgör l36; dessutom tillkomma 29 s. k. sommarplatser.
Styrelsen, sjukhusets direktion, består av landshövdingen i länet såsom självskriven ord-

förande samt Sjukhusläkaren ävensom fem för fyra år i sänder valda ledamöter. Jämte de
av föreningen och landstinget utsedda revisorerna äga jämväl stadsfullmäktige att utse en
revisor med en suppleant.
Donerade fonder uppgå (inkl. byggnaderna) till omkring 360.000 kr.
Anslag från staden för år l93l utgår med 3,|0 kr. pr dag för varje i Göteborg hemortsberättigad medellös patient, dock högst 25.000 kr.

Ordförande

_

Landshövdingen i Göteborgs och Bohus län.

Vice ordförande

__

Johansson, S v e 11 Christian, M. D., Over-

läkare, f. 80; led. 16—33, v. Ordf 18—.

Alexandersson, A d 0 l f Edvin, Landstingsman, f. 75; 28— (vald av landstinget).
Eclöert, K 11 u t Henrik, Kontorschef, f. 79;
3 —.
Öberg, K n 11 t Erik, Ingenjör, f. 96; 30—,
(vald av stadsf.).

Suppleanter

Övriga ledamöter

Löfgren, E r i k Olof, J. K., e. o. HovrättsEkman, H å ka n, Direktör, f. 89; led.
27—34, Kassaf. 27—.
Caålanåer, H e d vi g Elisabet, Fru, f. 75;
Orell, S v a n t e Gustaf Herman, M. L.,
f. 89; 27— (självskriven led.).
Leandersson, John [W a r, Kamrersassis-

notarie, f. 87; 30—.

Johnsson, G u s t a v Emil, Fattigvårdstillsyningsman, Landstingsman, f. 85; 30—,
(vald av landstinget).
Engkvist, H e n n i n g Erhard, Folkskollärare, f. 94; 30— (vald av stadsf.).

tent, Stadsf., f. 90; led. 3l—33, Sekr. 3l—.
En vakant.

Läkare
Orell, Svante Gustaf Herman, M. l...,
(se ovan) 27.

Revisorer

Syssloman

Holmqvist, H a r r y Filip, Kapten, Rek-

tor, f. 87; l7——.

Biörklund, Per G 11 n n a r, f. 83; l6.

Göteborgs Welanderhem
Kärralund, Örgryte.
Stiftelsen Göteborgs Welanderhem, som bildades år l9l9, utgör en direkt fortsättning
av d:r Åhmans Barnhem, som började sin verksamhet i en av Göteborgs stad förhyrd fastighet vid Gamla varvet år l9l7. Stiftelsens vårdanstalt, som åsyftar vård och behandling av

Göteborgs Welanderhem. Vanföreanstalten
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medfött syfilitiska barn, kunde år 1920 tack vare skeppsredare Dan Broströms donation
av 300.000 kr. flytta till sina nuvarande lokaler i Kärralund i Örgryte församling.

Stiftelsens verksamhetsområde utgöres numera ej endast av Göteborgs "stad utan sedan
fleraar även av de närmast gränsande länen, vilkas landstmg1 likhet med staden bevilja anslag
till anstalten.
Anstalten, som från början var avsedd speciellt för barn av de spädare årsklasserna och
i alla händelser för barn under skolpliktig ålder, har av flera skäl och särskilt på grund av
anslagsbeviljande myndigheters önskemål under de senaste åren mottagit barn långt fram
i skolpliktig ålder, vilket underlättats genom att Göteborgs folkskolestyrelse sedan år 1925
åanstalten inrättat en skolavdelning.

Under år 1929—30 har antalet samtidigt vårdade barn varierat mellan 40 och 42.

Styrelsen, som består av fem för tre år i sänder valda ledamöter, utses av stadsfullmäktige.
Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l929—31, 1930—32 och l93l—33. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant.
'

Stiftelsens donationsfonder uppgå f. 11. till sammanlagt omkring 390.000 kr., varav dock
250.000 kr. äro placerade i fastigheten, vari hemmet inrymmes.
Stadens anslag för år 1931 utgår med högst 17.000 kr. (2,20 kr. pr dag för varje i Göteborg
hemortsberättigat barn).
Reglemente för Göteborgs Welanderhem, fastställt av stadsfullmäktige den 20 februari

l920 med däri företagna ändringar den 30juni 1921
Styrelse

Revisorer

Åhman, Carl Gustaf (G 6 sta), M. L., Prakt.
12ä5kare, f. 67; led. 19—31 , Sekr. l9—, Ordf.

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.
läkare, f. 94; 29—.
Andrén, Nils Gustaf, Tulluppsyningsman,
f. 90; 30—.

Gallarider, G e 1 t r u d, Fru, f. 68; led.
l9—33, Kassaf. l9——-.
Broström, Anna Ida (An n- Ida) Sofia,

Fru,f. 82; 25—32.

Suppleant
Natt och Dag, Axel F ol k e Kzson, Köpman, f. 02; 30—.

Läkare och föreståndare

Kristensson, E r n s t Georg,—Sjukkontrol-

Åhman, Carl Gösta M. L. (se ovan) l7.

lant, f. 75; 25—3l.

Johnsson, ] 0 h n Gunnar, Polerare, Stadsf.,

f. 93; 31—33

Översköterska och föreståndarinna
Lindh, Selma, f. 86; 22.

Vanföreanstalten i Göteborg
Änggården .

/
Föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg stiftades år 1885 på initiativ av d:r Olof
Carlander och har till ändamål bl. a. »att förse de skyddslingar föreningen åtager sig med
lämpliga bandage, kryckor, konstgjorda lemmar och dylikt efter föregången lämplig behandling av deras lyten».

Föreningens arbetsskola för vanföra öppnades samma år i en liten lokal vid Södra Allégatan. År 1899 tillkom en poliklinik, vars förste chef var professor ] . Borelius. Fem år senare 4
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 gåvomedel jämte statsbidrag. Anstalten omfattade då poliklinik, klinik (56 sängar), yrkesskolor
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'

Vanföreanstalten. James .F._Dicksons. minnesfond

' och elevhem (46platser). År l9l6 tillkom inom.därför. särskilt .uppförd intilliggande byggnad
ett skol- och uppfostringshem för 30 _vanf'öra _barn'1 skolåldern, ,vilka på grund av sin vanför—
het ej kunna 1erhålla skolundervisning1 hemtrakten... ,1._ __ _,
,
_ _, _ 1— .
Då antalet mtradessokande _till anstaltenalltmera stegrades, beslötsånyoenutvidgning
och uppfördes underaren 1926—28 en nybyggnada samma to'mt, avsedd uteslutande för
sjukvårdande verksamhet,_'Byggnaden kunde tagasi bruk _under. sommaren .l928_.1 Den'inrymmer plats för 90 patienter jämte,modern fysikaliskavdelning, operationsavdelning m. _m.
Genom den nya klinikbyggnadenstillkomst.utvanns _bl. _a. betydligtökat .utrymmeför yrkes—
skolanmom .dengamla anstalten, som ___numera uteslutande brukas. härtill så att nu platser
finnas 'till utbildning av ett l00-t'al ele'ver.
' '
.
__ _

Styrelsen består av åtta ledamöter av. vilka minst. två b'ör'a'varaläkare, och kompletterar
sig själv vid ledamots avgång. Stadsfullmäktige ägaatt utse två revisorer och en suppleant
att_ deltaga1 revisionen av styrelsens förvaltning. .,
.
_,
_ . '

Föreningen åtnjuter förutom av staden även bidrag av stat,. landsting,kungl. pensionsstyrelsen, kommuner och enskilda.. _ .. .
' '._
.
'
.,
Stadens anslag förar l93l .utgår med sammanlagthögst 8;000kr., varav,
hogst3.000 kr.
tillföreningens klinik'efter 2 kr.l_5_ öre pr underhållsdag,'_'f_ör garjei ,Göteborg hemortsberättigad medellös vanför och högst 5 .000 kr. till yrkesskolan efter75 kr. i månaden för
intern och högst en k_r. pr undervisningsdagför extern 1Göteborghemortsberatt1gad _rnedellös

eller mindre bemedl'ad elev

_,_

1

» .1 .31 .11'. tar - 1*.i .1--

1.'.- ' "'

C'ard'ell, G r e t a, Småskollärarinna, f. 93;

Styrelse

_Burchardt,Pa_ul,K'o112111, f 56; 1611 17—,
Ordf. l7—.

___”._._ _

, 31— ("18 av 31.631)
,. ,,

Suppleanter ..

,'

Strandm.an, Em 11113'6111111'1111, M." l...,
Prakt. läkare, f. 63; le'd. Z_0—, '1). .O'rdf.
25—

'Ahlstedt',' "Nils" En'ocli', Bankdirektör,
f 79; 27—
Björkman, G'us'tav 1Albim*Valderriar',

Henriques, Mårten Rågnar, J K., Ad?

_Ombudsman, f. 8_3; 3l_—'(vald av stadsf..)

" vokat, f. _;86 léd'. 25—; _Kassaf. '26—.' 1.,. ' i ' .1.1 '
' uh.-arr *.
Slettengren,KnutLeo'n'ard, Rektor, f.' 74;
Läkare"
-" 1
led 24——', Suppl. f. kassaf. 26—_
Carnitz, HelgeGeorg| _Botv1d .M.". "l_:.,
Pehrssofn,65_ _e_rÖ__,__
.T D.,;Rrost,R1ks_dagsPr.akt läkare f 83; 20
,

man

'—

Ekman, C årl _]oh'a'ri Jacob Emil, 'K_o_'_n'su_,l
f. 83; l6—
Belfrage, Erik Gustaf, M. L. Pr'akt. läkare,f.79;16.

) '
'Underläkare' "" __ )
'Björkroth, Anders Torsten, M. 'l_.'.',
Prakt läkare, f. Ul; 3l
_
__ __ Kamrer

Pa'ehus' K'a'fi" Fröken * 83 24—' -'wa'111";;,"1—:'11'11Gustaf Herman, f 96; 30
Revisorer

'

Kurator

"' ' ' "' ' '

Berg, Sven F1e111_1111,___111_ %,1 _87; ._36— Raw-141394 Méf',aY_'._.fg_3_f'_,'åååh
.

__ __, _ __
.
.,
..
)
"Forestandarmna ' ' '

(utsedd av kung me 1c1na styre se_n
'R'ybergh, Carl Ludvig, Kontorlst __f._ .9_;l

__ '.1 '

"'30—'—" (valdav stadsf.).”

"Vogel, A1111 a Maria] Fröken! f. '_77;-"l7_.-

'

'1'11..I1

_; ,:

,_

_]ames F. _Dicksoris minnesfond

'_

.I enlighet med' bestämmelserna1 fru Blanche Dicksons testamented_en ,l'5.'m'ar's"l906 _överlämnades till staden ett belopp av. ] .000.000 kr.., som skall förvaltas _'u'nder benamnmgen
James F. Dicksons minnesfondoch varav avkastningen, efter av'dr'agav vissa l_i_vr'ä_ntor', skall användas till upprättandeav konvalescenthem för obemedlade män och _'kvinnor',foretradesv1s
ur arbetsklassen och1 främsta rummet för Göteborgs stads1nvånare. För'narvarande 'fi_n'_n_es
,
..
ett. sådant hem, konvalescenthemmet Meryt1' Onsala socken.. '
. ,'
1...'
11
.__
|"

James F. Dicksons
. minnesfond:
.. , Louise,EkmansJdonationsfond
.......
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_

Förvaltningen. av minnesfonden handhaves av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse bestående av tre ledamöter och två suppleanter. Styrelsens förvaltning granskas av tv_å__revisorer
jämte en revisorssupplea'nt, jämväl utsedda av stadsfullmäktige/_
_
. ;.» _ , ',,.
Styrelsen förvaltar utom minnesfonden dels- den's. k'. Tjolöholn'rsfonderi,'_v'ars avkastning
bl. a. användes till underhåll av byggnader rn. rn. å Tjolöholm'1 Fjäråsl socken; dels öck den

genom överskott a minnesfondensavkastning bildade särskilda _fonden får nya konvalescenthem. Minnesfonden och den särskildafondenssainr'r'ianlå'gda' kap'i'tal uppgick enligt senaste

bokslut till | .615.014 kr. och det beräknade överskottet till 47.400 kr”-”'1 ' -

i'l'i''"U

'”Förfaitningar111.111. Fru” Blanche Dicksons testamente"'a_v 'den IST'inars l906: Rögle:

mente,fastställt av stadsfullmäktige den' l4 febr. 1907:

' "" ' ""'" 'Revi'sorer' "' 1 11.) --/'-

»

"

Styrelse L'

,

1:. .) 11 '1111 1.11. *:1. i .. 0 11.11

Johansson, Ande' rs ]ohan', SjukkäSSé..'Dahl'löf, Ca'rl1Ernst,l Forste 1. kontorist
1 expeditör, f. 82: led. 129—32,- Ordf. 3l—. .. f.83, 30_'.',-'-111 .l'11_(41')" "1.4" )(l

_Söderbergh, Gotthard. Ä'xel Frithiof,

Svenss'on, Fr ans Er'nil Boxbmdare-

M.

. mastare,f 84"'-30'—"

O_verläkare, f, 78, led. _3l_—_—33,

vOrdf'3

Silli/.)l'eant 111.

"Anderson, R—
r i m u s', Bankdirektör, '.'f 78,'B'1" " b'
led 2l_3l Kassaf 2]_

_ __

_
,

,

.

'

_1.

:

_

om

.

.'(

&
e';'g",'

R'

!" l_'1_S t__1rger,_on_tors_s 1:17

varef97

..."

*.

:.,

1 1. ”Twi!

"' '_K" '" ”"å""

_._,,_,

.

,)H):)x)l/

'_A

.
'Su'ppleanter 1.
_' :_1.
Sekreterare ,. .
,,,
Andersson, Carl O's car Leonard Direk_'__Lonn(1_an,'___(()_'_'s 'Ailiö'k'åt lol?; 259334”,
törsassistent, f. 87; 2l——, Suppl. f. kassaf.

2|___

.

_

_ _',_,,_ ,,, |__v,,,,-_,

.

_

Hultin, S v e 11,- Professor, f; 89;" 3l—'—".'

'" ' Vakant
.." "

Husmoder'

-, l
1'1.

-'
QPR-...

_

"

"' '-"'_1'11'1ln_110l _
'.1 1.), 7»
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li alal/..,

Louise Ekmans donationsfond till behövande'nsjuka
Don'a't'i'ons'fonden bildades genom eri'donation- av konsul OscarEkm'an den 22september
1862, vartill senare åtskilliga andra donationer fogats', 'Fonde'n' har _till' ändamål »att genom
understöd bereda behövande och välkändå perSoner, vilka lida"'av 'plå'g'sam s_jukdöm och vårdas
1'deras hem, den lekamliga lindring,som de eljest, 1följdavmedelloshetskulle_va'raforhmndrade
att skaffa sig».
' '
'
" ' ',",','j,,,_,c;
Donationsfonden förvaltas av en styrelse, som består. av fem av stadsfullmäktige valda

ledamöter, däribland en läkare._ Ledamöterna uto'rn'kassaforvaltaren s_or'ri'u_t's'es för_e't't'å'r
i sänder, väljas för två år sålu'nda,att årligen två avgå'och'två' 'in'vä'ljas; dock kan avgående
ledamot omväljas. Stadsfullmäktige utse dessutom arligen två suppleanter för ledamöterna,
varav. en för. kassaförvaltarenzq Två revisorer med. en suppleant utses(jämväljav1-st'adsfullmäktige.
” "" ' ' "'. .""..'.".
.Donationsfonden uppgick .enligt senaste'bokslut till 141.480 kr.. och utdelade understöd
'till 66751'.l(!'

'

*

-

'1

1

1-1'.

-

1'.;11'1h;1iu.-l11'..1|».

_ ”uns 11i.l111'

fli]

Författningar m. m. O'sc'ar 'E'kma'ris. donatiorisbrev av den.22 september 1862. ['Stadgar

för ”donationsfonden, godkända av stadsfullmäktigeden ll_,noven1ber_1l_8_97_. 11.119 _,__,__,_,3,]
.. .—
— Styrelse: .. 1." 1 +. , '- Ekman, -,Carl Johan—,Jacob Emil,—,Konsul,
f. 83; led. l9_—32_, :Kassaf. l9_—.
Wennerberg, Carl H] a l m a r Christian,
M

L.,

Överläkare

]

7];

led

Ordf. 29—.

27—3]

">””- ”Öl
__ Al;15;;0m7,_ltl33t l'l'
a "'ll &Blenda” Hilda, Fru,

' —' »? '--'

_Söderblom,HuldaMaria(Marie Lou_is_'e)' ,_ _

,.'._S__11pp_lea_r1t_er__ _ 31.111?!

Karolina, Fru,f.' 59; 98'—32.
.
'Ha'ghet'g: 'Carl Axel,.e. o. Hovrättsno'Berg'ér, lvar Theodor, v.Hhövd., Polis-' " tarie',Direktör,'.'f 72;511pr.f; 'kas'saf."22"—'—".
domare, f. 61; 04—32.
.
-' 1 . KristenSson',' E 1.'1'1'31 Georg, Sjukkor'itröl,1 - ,. .

1.

111,4'1--(1

lant,f.75;3l.—...11.r.-.1.'1..'1.,l>1-:1:l

300

Dalheimers donation. ] . J . Dicksons donationsfond

Revisorer
Lindström, Nanny Angelika, Bankkassörska, Stadsf., f. 80; 29—.

Suppleant
Olson, Johanna Maria (Mia), Sömmerska,
Stadsf., f. 81; 30—.

Bengtsson, Al g ot Julius Valfrid, Möbelsnickare, f. 84;

—.

Styrelsen för Dalheimers donation
Donationen grundar sig på ett av godsägaren Fritz Potens Dalheimer upprättat och den
2 juli 1922 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 donationerna på bästa sätt göras räntebärande, och varjear i mars månad skall vederbörande stad
lämna redogörelse för den till staden gjorda donationens ställning, vilken redogörelse skall
införas1 två i staden utkommande dagliga tidningar.
Det Göteborg tillfallna beloppet uppgår till 552.895 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 revisorer méd en suppleant utses
jämväl av stadsfullmäktige.
Författningar m. m. F. P. Dalheimers testamente av den 30juni l922. Reglemente,
fastställt av stadsfullmäktige den 23 augusti l928.
Styrelse
Dahlström, A x e ], Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. ordf., f. 80; led.
28—32, Ordf. 28— (vald av stadsf.).

Revisorer
Johansson, Joel Alarik, Speditionsarbetare,f. 94; 29—
Muhl, Fredrik G e h
r a r (1, J. K., Advokat,

f. 95; 29—.

Nyborg, lva n, ]. K., Rådman, f. 79; led.
28—32* ”' O'df' 28— (utsedd av mag1-

straten)
Jansson,

Suppleant
Berg, Otto Vendel,

Förste reparatör,

- Stadsf., f. 88; 29—.
Johan

Birger,

Handlande,

Stadsf., f. 7l; 28—32 (vald av stadsf.).

Sekreterare
Stenström, Y n g v e Romanus, _] . K., Sekr.
h. drätselkammaren, 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 behövande genom stadens läkare hos nämnda kommitté. Här nedan angivas de donationsfonder

vilka förvaltas av drätselkammaren, och för vilka stadsfullmäktige utse särskilda revisorer
för granskning av utdelade understöd.
]. ]. Dicksons donationsfond
Fonden, som är tillkommen genom förordnande av grosshandlanden ] . j . Dickson enligt
testamente av år 1884, uppgick enligt senaste bokslut till 52.7]9 kr. och utdelade understöd

till 2.52l kr. Enligt testamentet skall ränteavkastningen utdelas såsom understöd till behövande sjuka i behov av bad- eller brunnskur. Donationen tillhör Göteborgs läkaresällskap.

Donationsfonder, vilkas utdelningar ombesörjas av-Göteborgs läkaresällskap

30l

Eleonore Dicksons donationsfond

Denna fond som utgöres av en gåva ä 20.000 kr. till Göteborgs läkaresällskap från ] . J .
Dicksons maka, född Willerding, skall enligt förordnande utdelas såsom understöd enligt
bestämmelserna för ]. j . Dicksons donationsfond. Fonden uppgick enligt senaste bokslut
till 2l.087 kr. och utdelade understöd till l.008 kr.
Elise Rubensons, född Jacobson, donationsfond
År 1883 vid uppnådd myndighetsålder överlämnade studeranden Carl Otto Rubenson
till stadsfullmäktige 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 1902 ökades med 10.000 kr., uppgick enligt senaste bokslut till 63.263 kr. och utdelade
understöd till 3.025 kr.
Agnes Philipsons, född Mannheimer, donationsfond
Till Göteborgs läkaresällskap överlämnade handlanden Erik Philipson år l902 20.000 kr.
till en fond med förutnämnda namn, vilken fond genom senare gåvor från donator och honom
närstående personer utökats till 40.000 kr. Ränteavkastningen av fonden utdelas såsom under-

stöd för vistelse vid bad-, brunns- eller annan kurort. Fonden uppgick vid senaste bokslut
till 42.] l4 kr. och utdelade understöd till 2.070 kr.
Carolina Emilia Jungbergs donation
l testamente av år l895 förordnade fröken Carolina Emilia jungberg att l0.000 kr. skulle
tillfalla dåvarande konvalescenthemmet i Göteborg för beredande av vård för gynekologiska
sjukdomar. Enär hemmet vid donators frånfälle 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
l0.543 kr. och utdelade understöd till l.000 kr.
Signe och Gustaf Bomans donationsfond
l skrivelse till stadsfullmäktige den 28 mars l92l överlämnade fabriksidkaren Gustaf
Boman såsom gåva till staden obligationer till ett nominiellt värde av 150.400 kr. Enligt av
donator i samråd med Göteborgs läkaresällskap upprättat reglemente, vilket av stadsfullmäktige godkänts, skall räntavkastningen av donationen utdelas såsom understöd till i staden

mantalsskrivna personer i behov, företrädesvis efter akuta sjukdomar, av behövlig eller önskvärd rekonvalescentkur. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till l06.l39 kr. och
utdelade understöd till 4.857 kr.

Revisorer

Suppleant

utsedda av stadsfullmäktige för granskning
av de genom läkaresällskapets försorg verkställda utdelningarna från nedanstående

Sandqvist H e n ry Elis Direktör f_ 89'
3 __
,
'
'
'

fonder:
]. ] Dicksons, Eleonore Dicksons, Carolina

Elise Rubensons och Agnes Philipsons dona-

Emilia ]ungbergs samt Signe och Gustaf

ironsfonden

Bomans donahonsfonder.
Rahmn, S v e n Gösta, lngenjör, f. 05; 3|—.
Peterson, Axel H i 1 d i n g, Snörmakare,
f. 91; 3l——.

Larsson, Ture A r vid Natanael, Metallarbetare, f. 88; 28—.
Västhagen, Ni ls Evert Benjamin, Handelslärare, f. 06; 28—.
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1'.b-f'*llhfi"'-Å"" vi!" ""-"Renströmskabadanstalterna -

Styrelsen: 'för Renströmska badanstalterna
Badanstålterna äro—öppna vardagar kl. 104—19,30, fredagar kl. 10—20, I5juni—1—3I augusti
zgiii. , "111. .._, >.111 .kl. .10—.—.19. Kontorstid kl. 9—17, .lördagar kl. 9—.15.
1.
.

'” Det föt'stä'bfféntliga 'vårrnba'dhu'set1 Göteborg uppfördes, Så vitt det är känt, är 1802'å
Surbrunnsområdet, nedanför nuvarande'Kungsg'ata'ns västra del och ba'stiori'e'n Caiolus'Re'x,
men nedladesar l835..Årl825_ inrättades ytterligare ett varmbadhus1 Orgryte (nedlagt l839)
och år l8_30 ett vidSkeppsbron (nedlagt l856). År l858_ öppnades en badhusavdelning1
brunnshuset1 Brunnsparken. Denna byggnad nedrevs år l879. Ungefär samtidigt med
slst'namndabadhus fanns _'ockett" å S:t Eriks torg, Vars drift nedladesar 1874.
' '
'Vid"första utdelningenur Renströmska fonden är 187] anslogo stadsfullmäktige medel
ti_'lluppforandeaven offentligtvätt- och bådanstalt_1 Västra Haga, soin jämväl uppfördes
o'ch tog's i ”bruk”ar '."l876 De' efter hand uppko'r'n'mandé överskotten från' denna badanstalt,
vilka hela tiden förvaltats försig, ha möjliggjort uppförandet av f1lialbad1nrattn1ngar1 olika

stadsdelar. Sådanaöppnadesar:l892.1 Majorna, år'.l9l01-;Olskrokenochar l9l51 Lundby.
Tidvis)ha __ernelleLrtid även efter de Renströmska badanstalternas tillkomst privata sådana
företag förekommit

.

'

,

_
_Styrelsen förde Renströmskajbadanstalternabestår.av sex ledamöter, _v'ilkåavstadsfull-

mäktige förtreår_ 1 sänder utses sålunda, att varje ärhälften av ledamöterna avgå och ett lika
antalinvaljasJ Stadsfullmakhge utse därjämte två revisorer med en suppleant.. . » _
Reglemente för styrelsenför de Renströmska badanstalterna, antaget av stadsfullmäktige den l6 februari l9ll.'9_ :. .- ,f-- ._o...=. _s..-:11'; .-'-: ;. .)
nu. ',. '1)"1.1.=' Styrelse,.
,

.: _ __ ,.

Berner, Ruth Linnéa Fredrika,,Assistent

Blidberg,CarllVlauritz, Han'dlande,f. 67;

led. 06—31, Ordf 17—.

'. å arbetsformedlmgen Stadsf., *9.51;- 3'. 1'

-

Suppleant

Bonesson,A_lbert L'e'opo'ld, SjukkasseÄL 'Be'rtilssoh, Per Daniel, Gymnast1kd1rek[ expeditör,f_.l 78; led122—3l v.Ordf. 28——'. ” " "tör, f. 92;' 3l'—
,
_

Kim?”iiå's'finci.'ie'c'åi'f'kEm'f'åå'and'
an e,
e
_
assa
_ ..

" ' " sek'e'e'a'e

" "" "

',Frick- Ernst Otto Manfred,J K, Rådl

Hedlund, Björner, Arkitekt * 82 19
man, t. f. Handels- o. politiborgmästare,
—32.
[mc.z: :1.
nr:; JL" f; 72;-03 ... - -_--c
._Årfiflzåssggi, Järrel Leopold, Exped1tor
Kamrer
S

(

—

'..L' ..

I'

Johansson,;,Anders, Johan,: Sjukkas'see Holmberg, lvar Frans Josef; af";7.0'. .'0-9.

CXPCÖHor *;,8.2' 28,—3.2.1

,-.

n:'--r. 2 i liiJ'tö', Säppleante'r

'.

.,:

_.

J

Forradsforestandare , "111 .i

Gustafsson, Alma Charlotta, f. 72; .06_.
.u'

a

r,-

»

-'.

Maskinist. 1

.

%?3325'3329*' S Albm' Skatteexekufo Landen, _Vi'cto r Emanuel, .f 71, _1'1'5
Bernström, Nils Gustaf l'l'ugo', D'isponent, f. 74; 27—.
Börjeson, F1l1ptls1dorKTypograf f. 94;
t28—., ,,r; _
_ ,
_ _ _
.R
'
.

evisorer

29 kvinnliga). Hela personalen-1" vid bad-

Andersson, K a rl Gustaf,Exped1tor,f 80;
128_311m,1:11'. ';* "_
" ””'"" *"
ÄLJ- /. ,l'Jb.*!'.'.2/' i-i'r 11.

':!lgz'niu

&

,

I".

anstalterna, såväl ordinarie som extra, uppgår ,till';onikring-_90._personer., _, ';;U _'1_ _l,
.».

':

'

.'"f...

$»
'.lr'll

Dessutom äro anställda två kontorsbitr'äden, åtta biljettförsäljerskor, fyra eldare, en
snickare och reparatör, sex tvätterskor, fyra
städer'skor, tre gårdskarlar' och en kvinnlig
portvakt, samt badpersonal (29 manliga och
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".6 Allmän 'soci'al hjälp-' och' understodsverksamhet
--!i

"||"Zil.l.'..:'-1'

lll.

1'

.

11

|,
..t.1..v.12i.*:i'l

_--..-1',-

Sociala centralbyrån
' -;".11.

(

"."--

1'.-."'.

Västergatan "1,'2.,—— Mottagnzngshd kl 12'—_—14"._.,'.
l:i'-..-('.'l)i*)..1."—

."

Sociala centralbyrån, som inrättades1 mars 1925, har till uppgift »att inom 'Gö'teborg ve'rk'å

för ett ordnat samarbete mellän enskilda välgörande p'ersone'r, välgörå'nde Stiftelser'_e_ller' för:eningar och andra välgörande sociala institutioner i samhället samt mellan dessa se'nare' in'-'
bördes, i syfte ätt'därigenöm ordna Och' befrämja välgörenhetsarbetetmo'm samhället»
Centralbyrån hänvisar hjälpsökandeefter förberedande undersökning till deri institution
som äger de bäst'ätförutsättningarna att bistå ifrågavarande person, för register över alla
__a
byrån'anmälda personer; lämnar'på begäran råd och upplysningar rörande behövande pe'rsoner. ävensom förslag till fördelning av _e_konor'niskt' understöd och håller förteckning över
enskild och offentlig'hjälpve1k'samh'etf1no'r'n samhället.-'
- ' ' "','" ' ..: Li
'F'örvaltningen handhaves-, av en styrelse; beståendeav fem_för ett'år 's'ändervalda
i
ledamöter med tre suppleanter. _"llvå revisorer med en _su'p'pleant väljasav stadsfullmakt1ge
_"
Centralbyråns_r'e"g'i_s'ter'ö'mfattar_ f. n. c:a 28.800 kort. Antalet anslutna fonder, föreningar
och in'stitut'ioiier' uppgår till 1'35',' varåv_— 38äro barnbeklädnädssällskap.' J ' 'l 11.11.3Ci'
,Stade'nsanslag för år l'9'3'l utgör 4.800 'kr.
_
,_ ,
' "_".
' '__.13__)
Stadgar för Sociala centralbyrån," fastställda avstadsfullmakt1ge c'l'en 'l5"januaril925'.'
'll.

__ __

"""iSty'r'éls'e ' '

._, - ' "

Ahlberg," K"'
a r l' A'u'g'u'st'," Kyrkoherde,

,

.:, 'L'.

lRe'v'isorer".,,5.

'

'Ra'h'mn, j' e n n y, Folkskollärarinna, ..f 83;

f. 75; led. 25—. Ordf. 215—.

29—: (vald av stadsf...) .

|

11.

Colliander, E r n s tAugust, ]. K. RådLarsson, G 11 s t a f Adria'n Wiss'er, Stations-'
man,f. 67; led. 25——", v. Ordf. 25—
, ' ..karl, f. .;0] 297— (vald av. stadsf..)

Ar?rée_r_1,2X7/Walborg,' Fru_',f. _78;l__'1ed'_'27——,' '
assa
—.
-

.l.-' ..”" _
- - .

Brusewitz,,,.H.u-g o_.Leonard,,.'D1rektor,
Suppleant
f_ 54; __25__
, Hellberg,D a gm a r Eleonora 'Vilhelrnir'ia,
Dahlstrom,.A'x e,!" Exped1tionsforestan-' '
Fru * 88 2._9._(vald_av su'tadsf)
”dåre, 'Städsfz'
's andre" v. ordf., f. 80; 25—_.
k
_ ;

_ __,
Suppleanter _ _ _
_
Björck C'a'r'l G u S taf Jonas, J_,"K"''

Sekreterar'eoch forestandarmna '
_Granfelt,, Naö r'ni Sara 'Kar'olina, F'. M.

Assessor, f 87;,25—1.

.f 9l' 25

Nordgrén,n_]oha'nGustaf' '(G"ös',ta) Kon-_-

(sul 1f .;_75 25____ __
. _
Philipson, E r i k, Håridlande',""f". 57; 261—.
"

_

.t. 't"

;;"

.. '

'

1 ... . - .

.-11. ' .

.-.

.. . '..g__
' .

"Kontorist
.
Johansson, Signe Ty ra Karolina,f'l'('); 3'0.
'” _:

34,1?2'7.-'."";'_:

, ;Allmänna hjalpforenmgen ..h. _-,

__, ___/_

.,'L'i'lla Bergsgatan 5.._'K_ontor_s_t1d kl. 9,—,ZI (maj—september 'k'l'. 10414)... ”.,'-.
"Allmänna hjälpföreninge'n, söm stiftades”ar 1891 , har till ändamål »attarbetå'förier'i ordnad
hjälpverksamhet i Göteborg; att'bereda' allmänheten och särskilt föreningens'r'nädler'nrnär
tillfälle attlämna behövande de råd' och den hjälp, som i varje särskilt fall efter prövn_1'r1_g
anses lämpligast, samt att motarbeta yrkestiggeriet».
""'”
' ' (' "" ”' "' ” "
'Föreningens' byrå mo'tta'ger ansökningar av behövande, lämnar "upplysning om hjälpta-_
kände på bé'gära'n av 'fö'renings'medlemmar, mottagér g'åvor såsom pehnin'garfkläder; li'vs-'
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Allmänna hjälpföreningen. De fattiges vänner

medel m. m., vilka utdelas åt de hjälpsökande, som befinnas vara i behov av hjälp och förtjänta därav, anordnar, i den mån förhållandena tillåta, arbetstillfällen bl. a. för utrönande

av hjälpsökandes arbetsvillighet och för bekämpande av arbetslöshetens moraliska vådor.
Byrån för fullständigt register över samtliga hiälpsökande samt förvarar alla handlingar rörande dessa.

Styrelsen består av högst l5 personer och utses av föreningens medlemmar. Revisorerna
utses dels av föreningsmedlemmama, dels av stadsfullmäktige. Samtliga styrelseledamöter

äro valda till årssammanträdet på hösten l93l.
Stadens anslag för år l93l utgår som hyresbidrag till föreningens reparations- och lagerlokaler med l.562 kr.
Granfelt, N aämi, Sara Karolina, F. M.,
5ty relse
f.
; 6—.
Rodhe, E d va rd Herman, T. 0. F. D.,
f. d. Biskop, f. 45; led. 9l—, Ordf. 9l——.
Revisorer
Block, Carl Elis Daniel, F. K., Biskop,
Krafft, Peter P hi lip, Grosshandlande,
tjg. e.o. Hovpredikant,f. 74; led. 29—,
f. 88; 24—.
v. Ordf. 30—.
Jonsson, Folke, Direktör, f. 86; 25—.
Söderblom, Hulda Maria Lovisa (lVl arieAsklund, David Emanuel, Disponent,

Louise) Karolina, Fru, f. 59; 06—.
f. 90; 27— (vald av stadsf.).
Gallander, Gertrud, Fru, f. 68; 06—'.

Anåréen, V al b 0 r g, Fru, f. 78; 06—12,

Suppleanter
Collin, E r i k, Grosshandlande, f. 89; 25—.

Pehrsson, P er, T. D., Prost, Riksdags»
man, f. 67; 8—.

Colliander, E rnst August,]. K. Rådman, f. 67; 8—.
Hägg, Marie- Louise, Fru,f. 76; l3—.
Kragh, Charles Elof, Bankkamrer,f. 85;
led. 24—, Kassaf.
Laurell, Frans Laurentius (Lorenz), Jägmästare, f. 94; 2
Bergman, C a rl August, Grosshandlande,
f. 6l; 29—.
Rinman, A x el Engelbert, Assuransdirektör, f. 73; 2 —.
En vakant, tillika sekreterare.

Arbetsutskott
Rodhe, E (1 v a r d Herman, T. 0. F. D.,
f. d. Biskop (se ovan) 26—.
Andréen, V a 1 b 0 r g, Fru (se ovan) 26—.

' Arning, K n u t, ] . K., Advokat, f. 92; 26—.
Andersson, Wilhelmina (Vilma), Fru,
f. 95; 27— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna
Granfelt, N aé mi Sara Karolina, F. M..
(se ovan) 20.
Bokförare

Nordberg, G u n n a r Martin, Banktjänsteman, f. 94,

Anställda & föreningens byrå
Falck, H i 1 d u 'r Lydia Beatrice, f. 73; lZ.
Brusewitz, Signe A n i t a, f. 98; 24, Hembesökare.
Sörvik, lnga Elisabeth, f. 8l; 23, Inkasserare.

Gallander, G e r t r 11 d, Fru (se ovan) 26—.
Kragh, Charles E l 0 f, Bankkamrer (se
ovan) 26—.

Förman 'i vedgården
Kristiansson, C u n n a r Isidor, f. 97; 25.

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 bränsle, matvaror
eller 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 föreningen.
Enligt stadsfullmäktiges beslut den l7 september l908 och senast den l9 april l928 om

Frälsningsarméns slumverksamhet. De arbetslösas understödsbyrå
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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.
Stadens bidrag ur ovannämnda fond förarl930 utgjorde 900 kr.
Bergvall, R a g n a r Oskar Svante, Advokat, f. 80; 3l—-.

Styrelse
Blomquist, P e r Adolf. Bankdirektör, f. 79;
led. l4—, Ordf. 3l——.
Smedmark, Carl 0 s e a r, Fabriksdispw
nent, f. 67; led. l3—, Kassaf. l3—,
v. Ordf. 3l-——.
Holmlin, K a r 1 Adolf, Komminister, f. 74;
led. 09—, Sekr. ll—.
Ahlberg,]Karl August, Kyrkoherde,

Revisorer
Reuterskiöld, S1 g v a r (1 Herbert Casimir,
Disponent, f. 69; l7—
Iorlisson ]:r, A x e l, Grosshandlande, f. 88;
Rodhe, Alfhild Thora Catharina, Frö-

ken, f. 70; 3l—— (vald av stadsf.).
Kunze, H e r m a n Gustaf Emil, Handlande, f. 6;
Lindelöf, B e i' 11 har d, Konsul, f. 7l; l5—.

Suzrådin, Ernst Thure, Köpman, f. 73;

"Suppleanter
Häring-&&
Jacob E d u a r d, Grosshandlande,

Anonsen, Emil Georg, Ingenjör, f. 62;
26—.

Nordberg, Nils Evald, Förman, f. 87;
3l— (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 2.l00 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.
Slumstationen vid Värmlandsgatan 21
(öppnades l89l)

Föreståndarinna
Borg, Elin Elisabet, f. 88; 25.

Föreståndarinna

Slumstationen vid Borgaregatan 18
(öppnades 1897)

Johnsson, Elin Augusta, f. 86; 29.
Slumstationen vid Karl Gustafsgatan 24

(öppnades 1895)

Föreståndarinna
Jonsson, Elin M a ria, f. 78; 28.

De arbetslösas understödsbyrå
Västergatan 4a.

Expeditionstid kl. 10—18.

År l922 bildades de arbetslösas förening, som den I oktober l930 omorganiserades och
då fick namnet De arbetslösas understödsbyrå. Dess uppgift är att samla i staden hemmahörande arbetslösa och nödhjälpsarbetare i en organisation vid sidan av resp. fackorganisationer 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 ävensom fackligt oorganiserade vinna
inträde.
20
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Organisationens angelägenheter handhaves av en styrelse på tre personer, vilka utses
av fackföreningarnas centralförsamling och väljas för ett år, räknat från l april. Dessutom

utses en suppleant för ordföranden. Att tillsammans med revisorerna för fackföreningarnas
centralförsamling årligen granska räkenskaperna utse stadsfullmäktige en revisor jämte
suppleant.

Stadens anslag till hyresbidrag för tiden l maj l930—30 april l93l utgår med 780 kr.
Styrelse
Ström, Johan Albin, Byggnadsarbetare,
Riksdagsman, f. 92; led. 30—, Ordf. 30—

Englund,

nut Bruno, Kvarnarbetare,

Revisor
Palm, Eric Konstantin, Köpman, f. 87;
30— (vald av stadsf.).

f. 90; led. 30—, Sekr. 30—.
Hagberg, 1 v a r Reinhold Emanuel, Tapetserare, f. 86; led. 30—, Kassaf. 30—.
Suppl. f. ordföranden
Hihi???) v e Johan, järnarbetare, Stadsf.,

Suppleant
Peterson, Axel H i 1 d i n g, . Snörmakare,
f. 91; 30— (vald av stadsf.).

Föreningen Skyddsvärnet Göteborg
Expedition i Sociala huset. Oppen måndagar och fredagar kl. 17—19 och övriga vardagar
kl. 10—12 utom onsdagar och lördagar under juni—augusti.
Föreningen Skyddsvärnet Göteborg, som stiftades år l9l4, har till uppgift att föranstalta
om förundersökning i fråga om personer, som kunna bliva föremål för villkorlig straffdom,
samt att verka för främjande av räddningsarbetet bland nödställda, särskilt frigivna, villkorligt dömda och alkoholister. Samarbete äger rum med kungl. fångvårdsstyrelsen, centrallöreningen till stöd för frigivna, stadens nykterhetsnämnd m. fl. institutioner.
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse av sju personer, valda för tre år i
sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l928—3l , l929—32 och l930—33.
Stadsfullmäktige äga att utse en revisor med suppleant för deltagande i granskningen av räkenskaperna och förvaltningen.
Bidrag till verksamheten lämnas förutom av staden även av staten, kungl. fångvårdssty—
relsen och stadens nykterhetsnämnd.
Stadens anslag för år l93l utgår enligt vissa villkor med 2.000 kr.

Styrelse

Revisorer
Rosén, A x el Pontus, Folkskollärare, f. 67;

Hamberg, Karl G 11 s t af, _] . K., Rådman,

20—

f. 68; led. l4—33, Ordf. l4——.
Pehrsson, Per, T. D.," Prost, Riksdagsman f. 67; led. l4—3l, v. Ordf. l4—.
Dahlin, Gustaf Adolf Werner, Direktör,
f. 84; led. 29—32, Kassaf. 29—
Bodén, Georg Vilhelm,]. K. Advokat,
f. 87; 23—32.
Reuterswärd, C a rl G u s t a i Leonard,
Fängelsedirektör, f. 66; 25—33.
Baagae, H e r m a n Theodor,]. K.,
Hovrättsnotarie, f. 95; led. 30—33;Sekr.

Suppleanter
Mattsson, Anders V e n 2 el, ]. K. Polisnotarie, f. 9l; 29—
Sallander, Karl Magnus Sofus, Tullkontorist, f. 80; 30— (vald av stadsf.).

von Sneidern, Nan cy Sofia Elisabet,
Fru, f. 70; 30—31.

Hamberg, Karl Gusta f, ] K., Rådman,
(se ovan).

Bergqvist, G u s t a f Adolf, ]. K., Assessor,
f. 88; 2.5—.
Palmgren, Peter Erik Wilhelm, ]. K.,
Polissekreterare, f. 8l; 30— (vald av
. stadsf.).

Arbetsutskott
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Baagoe, H e r m a n Theodor, ]. K., e. o.
Hovrättsnotane (se ovan).
Dahlin, Gustaf Adolf W e r n e r, Direktör,
(se ovan).
_

Albrektson, A 1 f r e d Botvid, f. 94; Zl.
Lindö F r ' t 2 Gustaf, D'akon, f. 95; Zl .

Bodén, G e 0 r g Vilhelm, J K» Advokat,

Lång,,C a il Sander, Diåkon, f. 88; 23.

(se ovan).

Föreståndare
Ekzsltröm, Ludvig K o n r a d, Diakon, f. 90;

Assistenter

Reuterswärd, G e r h a r d Ulf Carlsson,
Diakon, f. 96; 27.
Croner, Karl W ald e m a r, f. 99; 29.
Hultkrans, Ei nar Vilhelm, f. 02; 29.

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 tillräckliga 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 ledamöter, vilka utses av stadsfullmäktige, kassaförvaltaren för ett år samt de övriga ledamöterna

för fyra år sålunda, att vartannat är två väljas. Stadsfullmäktige utse därjämte årligen två
suppleanter, därav en för kassaförvaltaren. Granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning verkställes av två revisorer, som det jämväl åligger att närvara vid pensionsutdelningarna, och vilka jämte en suppleant årligen utses av stadsfullmäktige för det kommande
året. Ledamöterna i styrelsen äro valda för perioderna l929—32 och l93l—34.
Stiftelsens tillgångar uppgå enligt senaste bokslut till l.035.929 kr.

Stadgar, fastställda av stadsfullmäktige den l6 mars l9l6.

'

Styrelse

Blidberg, C a r ] Mauritz, Handlande, f. 67;
led. 07—34, Ordf. 2l—.
Ekman, C a rl Johan Jacob Emil, Konsul,
f. 83; l3—34.
Kindal, _Ca rl, Konsul, f. 73; 2l—32.
Nordgrén, Johan Gustaf (G 6 s t a). Konsul,
f. 75; led. 22—34, Kassaf. 22—.
Berner, R u t h Linnéa Fredrika, Assistent
å arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 95; 28

.

Revisorer
Olausson, E s t e r Alice, journalist, f. 97;

Lig)... R 0 b e rt Wilhelm, Direktör, f. 79;
Suppleant
Westerberg, _] e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 30—.

'Suppleanter
. Sekreterare

Hartvig, Jacob E (1 u a r (1, Grosshandlande,
f. 72; 7.2—, Suppl. f. kassaf. 22—.
Lafge7råioårzn, Gustaf E 111 i ], Skatteexekutor,

Frick, Ern s t Otto Manfred, ]. K., Rådman, tf. Handels- och politiborgmästare,
.
)

Hjälpkassan för nödställda köpmän i Göteborg
Hjälpkassan bildades år l88l och har till ändamål att lämna understöd åt aktningsvärda
handlande, vilka idkat affärsrörelse inom staden, och oaktat ihärdigt arbete kommit på ekonomiskt obestånd och sålunda råkat i behövande omständigheter.

Styrelsen består av sex ledamöter och två suppleanter, varav årligen en ledamot skall
utträda. Dessutom utses två revisorer och en suppleant, varjämte stadsfullmäktige äga att
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utse två revisorer. Styrelsens ledamöter utse inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare.

Hjälpkassans behållning utgjorde enligt senaste bokslut 967.371 kr.
Styrelse
Werner, Gustaf, Direktör, f. 59; led.
l4—, Ordf. l9—-, Kassaf. l7——.
Lithander, Olof Axel E d v a r d, Direktör,
Riksdagsman, f. 70; led. l7—, v. Ordf.

Revisorer
Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;
29— (vald av stadsf.).
Ohlsson, Pontus H j a l m a r, Köpman,
f. 63; 29'—.
.

Wgssman, Carl Hugo, Köpman, f. 68;

Kindal, Carl, Konsul, f. 73; 18—.
Lundquist,

E6r8ik 2Gustav

Ferdinand,

Direktör, f.

Hulthén, .M a r t i n julius j:son, Agent,
f. 78; 3l— (vald av stadsf.,).

Ekman, C a rl 6j8ohanjacob Emil, Konsul,
_ En vakånt.

Suppleanter
Högberg, Nils August, Grosshandlande,
f. 7l, Z8——.
BlåaItt, jonas E mi l, Grosshandlande, f. 74;

Suppleant
Nordin, W e r n e r, Direktör, f. 88; 30—.

Sekreterare
Anånsen, Emil Georg, lngenjör, f. 62;
l .

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, begynnande med tillfälliga och fortsättande med årliga bidrag.
Styrelsen, bestående av åtta ledamöter med två suppleanter, utses av stadsfullmäktige för
en tid av fyra år i sänder. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en. suppleant. Ledamöterna äro valda för perioderna l928—3l, l929—32, l930—33 och l93l—34.
Genom senare tillkomna donationer uppgår fonden f. 11. till omkring 95.000 kr. Åt var
och en av Zl pensionärer utdelas numera årligen 200 kr.

Stadgar,_fastställda av stadsfullmäktige den 30 augusti l900 med däri sedermera vidtagna ändrmgar.

Styrelse
Höckert, Carl Fredrik (Fritz) August,
M. L., Prakt. läkare, f. 62; led. l7—3l,
Ordf. l7—.
Ström, G e o r g Arvid Waldemar, M. L.,
(i;;akt. läkare, f. 67; led. 07—33, .v' Ordf.

Dickson, Elle n, Fröken, f. 59; 12—34. '
Peztårsgåi, Ka r i n Davida, Fröken, f. 93;
Suppleanter '
Hoff, H a r al d Theodor ston, Bankkamrer, f. 7l; l8—.
Nozlödenfelt, Sig r i d Ingeborg, Fru, f. 78;

Lönnerblad, A n n a Henrika, Fröken, f. 62;
led. l0—3l , Sekr. l0—.

Revisorer

Brusewitz, H u g 0 Leonard, Direktör,
f. 54; led. l6—34, Kassaf. l6—.

Höglund, A i i c e Hedvig josefine, Fröken,
f. 87; 29—.
Raymond, Sigrid Maria Virginia,
Fröken, f. 8l; 30—.

Kristensson, E r n s t Georg, Sjukkontrollågt, f. 75; led. 25—32, Suppl. f. kassaf.

Suppleant
von Sydow, Mary Emily, Landshövdingska, f. 84; l8—33.

Lindmark, johan 0 5 c a r, Sjukvårdare,
f. 89; 30—

De blindas förening Hoppet. Dövstumföreningen
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De blindas förening Hoppet u. p. a.
Föreningen, som stiftades år l9l4, utgöres av omkring l00 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 samt Halland. Föreningen upprätthåller borstbinderiverkstad, materialdepå, minutaffär och bibliötek. Dessutom finnes en
lånefond, ur vilken lämnas räntefria lån till blinda medlemmar; hyresbidrag lämnas till medlemmar, som ha egen verkstad eller utöva hemarbete. Begravningshjälp lämnas till medlem-,
mar, som uppfylla bestämmelserna härom.

Styrelsen består i vanliga fall av nio ledamöter, men med anledning av stadsfullmäktiges
beslut om tillsättande av två ledamöter har antalet under övergångstiden år l93l utökats
till ll. sex seende och fem blinda, som väljas för en tid av två år i sänder. Eftervalet
i maj månad kommer antalet ledamöter att åter nedgå till nio, varav föreningen väljer sju
och stadsfullmäktige två. Att jämte föreningens två revisorer granska styrelsens förvaltning
äga stadsfullmäktige att utse två revisorer med en suppleant.
Stadens anslag för år l93l utgår med högst 3.000 kr. efter 300 kr. per år för varje i Göteborg hemortsberättigad och vid föreningens verkstad sysselsatt blind.

Aktiva styrelseledamöter
Anderson, A x el Fritz, Handelsföreståndare, f. 80; led. l4—32, Ordf. l4—.
Stenborg, C a rl August, Pensionär, f. 73;
led. 27—3l, v. Ordf. 30—.

Ebbeson, j U 1 i u s Leander, Försäljare,
f. 86; led. l4—32, Sekr. l9—-.
Löfdahl, Axel Wallentin, Borstbindare,
f. 78; 26—32, Kassör 26—.
Edman, A (1 o lf, Korgmakare, f. 82; 2l——3l .

Passiva styrelseledamöter
Albrektson, B r o r Wilhelm, Grosshandlande,if. 82; Z3—3l.
Romdahl, A x el Ludvig, Professor, f. 80;
27—— .
Svedberg, Al f red, Agent, f. 7l; led.
30——32, Kassaf. 30—.

Dahlin, Gustaf Adolf W e r n e r, Direktör,
f. 84; 30—32.
Wallin, j 0 h a n Theodor, Vaktmästare,
f. 80; 30—32 (vald av stadsf.). _
Åkesson, A strid Elisabeth, Folkskollärarinna, f. 90; 30—32 (vald av stadsf.).

Revisorer
Forsman, G u n n a r Andreas, Banktjänsteman, f. 97; 30—
Ha31ådin, johan G e o r g, Bokhållare, f. 8l;
Lundberg, Karl A r m a n d Raimond,
Rörarbetare, f. 96; 30— (vald av stadsf.).
Carlsson, Otto Hu go, Slöjdlärare, f. 88;
3l—— (vald av stadsf.).

Suppleant
Svensson, Selma Nickolina Theresia (T h eres), Fru, Stadsf., f. 78; 3l—— (vald av
stadsf.).

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 sått vara de dövstumma till hjälp och råd.
Styrelsen består av sju ledamöter med två suppleanter. Av revisorerna äga stadsfullmäktige
utse en med en suppleant.
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Föreningens fonder. uppgå f. 11. till omkring l4.000 kr.
Stadens anslag för år l93l utgår såsom hyresbidrag med 700 kr.

Styrelse

Suppleanter '

.

Andersson, Carl Daniel, Kontorist,
f. 85; led. l2—, Ordf. l2—.

Hezdén, Elin H i 1 d e b 0 r g, Fröken, f. 97;

Håkansson, Alving, Skräddare, f. 97;

Ryden, G r e t a Carolina, Fru, f. 95; 25—.

led. 23—27, 29—, v. Ordf. 29—.
Rydén, Carl Oscar, Bildhuggare, f. 85;
le.d l3—, Kassaf. l7—.

Revisorer '
Ologfsson, Carl Arthur, Skräddare, f. 87;

7—.

Löfving, Hildor (Hilde), Bokbindare,
f. 00; led. 28—
Hanesson, A n n e-M a r i e, Fröken, f. 95;
24—.
Andersson, johan Algot, Typograf, f. 90;

.Abrahamsson,

Nils,

Kontorist,

f.;04

Tingström, S v e n, lngenjör, f. 87; 29—,

(vald av stadsf.).

led. l5—26, 29—, Sekr. l5—26, 29—.
Kafrlärözrg, C u s t a f, Reseffektarbetare,

Suppleant
Gustavsson, Albert Natanael, Tull—
vaktmästare, f. 99; 29— (vald av stadsf.).

Föreningen till förmån för dövstumma i fjärde distriktet
Västra Skansgatan I B.
Föreningen, som bildades 1906, omfattar Älvsborgs, Skaraborgs, Göteborgs och Bohus
samt Hallands län. Föreningen har till uppgift-att stödja de dövstumma inom distriktet
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 för år l93l utgår såsom hyresbidrag med 360 kr.

Styrelsens ombud i Göteborg

Revisor

Koch, Agathe A n n i e Marianne, Skolföreståndarinna, f. 76; 06

Tingström, Sv e n, lngenjör, f. 87; 29—,
(vald av stadsf.).

Inspektör för föreläsningsverksamheten
Hallén, H a n s, Slöjdinspektör, f. 59; 24.

Gustavsson, Albert Natanael, Tullvaktmästare, f. 99; 29— (vald av stadsf.).

Suppleant

Söderborgska m. fl. stiftelser
Söderborgska m. fl.'stiftelser ha till huvudsakligt ändamål att med ränteavkastningen av
de olika donationerna bidraga till understöd åt dels inom staden bosatta personer tillhörande
pauvres hanteux, företrädesvis kvinnor, och'dels änkor efter eller ogifta döttrar till hantverkare, borgare, ämbets- eller tjänstemän.
Styrelsen, som har att förvalta dels Theodor Ferdinand Lefflers donation och stiftelsen
Carl Fredrik Ljunggrens minne, dels r ä n t e m e dl e n till övriga här nedan upptagna.

donationer, dels ock dem, som kunna varda av stadsfullmäktige till styrelsens förvaltning
överlämnade, utgöres av fem personer, 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 sty-

relsens räkenskaper och förvaltning utse stadsfullmäktige årligen två revisorer med en suppleant.

Söderborgska m. fl. stiftelser _
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' Vid förvaltningen skola lända till efterrättelse de i de olika stiftelseurkunderna givna föreskrifter, så ock de särskilda bestämmelser, som av stadsfullmäktige äro eller bliva meddelade.
Stiftelsernas, till ett antal av l8, sammanlagda fonder uppgå enligt senaste bokslut till

881.555 kr.
Reglemente för Söderbergska m.fl. stiftelsers styrelse, antaget av stadsfullmäktige den
ll november l897.
Ordförande
låorådulåtBör Stadsf., f. 8l; led. v26—3l,

Brusewitz,
Hu
go Leonard,
_
_32,
_ . Direktör,
i. 54, led. lZ
Ordf. 29

La gerholm,
e '
_ Gustaf E m i l, Skgtieexekutor,
f 76; led 29_3] KassafZ

Vice ordförande
Bergman, C a r 1 August, Handlande, f. öl;

led. 29—33, v. Ordf. 29—.
_ ,

Ovriga ledamöter
Håkansson, S v e n, Tapetseraremästare,
f. 74; 23—33.
Carlsson, C a r ] R i c 11 a r (1, Spårvagns-

Revisorer
Wallström, johan O 1 of j:son, lngenjör,

f. 75; 29—.
Walldén, jo h 11 Gustav, Typograf, f. 96;

3l—
Suppleant
Mille, Sven Daniel, Handlande, f. 03;
_3l—.

Söderborgska 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 förskaffa sig nödig utkomst, med företräde för ättlingar till donators brorsbarn, om de befinna
sig i medellös belägenhet. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 34.3l3 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 mellan 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 8.937 kr.
Sofia Wilhelmina Engblads donationsfond tillkom år l892, då fröken Sofia Wilhelmina Engblad i sitt testamente förordnade, att hennes efterlämnade förmögenhet, sedan angivna
dispositioner fullgjorts, skulle som en särskild fond, bärande donators namn, ställasunder
stadsfullmäktiges förvaltning, varav ränteavkastningen skulle utdelas såsom understöd till
änkor tillhörande pauvres honteux med 200 kr. årligen. Donationen uppgick enligt senaste
bokslut till 20. 734 kr.

B. C. Gyllensténs tjänstemanna-, änke- och pupillfond har sitt ursprung från f. d. läroverksadjunkten fil. d:r Bengt Gomer Gyllenstén, som i sitt testamente av år l887 med tillägg år
l890 förordnade att 40.000 kr. av hans kvarlåtenskap skulleöverlämnas 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 behövande inkommer, pension må tillfalla sådan behövande, utan hinder av förment anspråk
från förutvarande pensionär. Pension utgår numera årligen med 700 kr. Pensionärer tillsättas årligen av stadsfullmäktige på förslag av styrelsen. Donationens kapital utgjordeenligt senaste bokslut 57.888 kr.
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Syskonen Engblads 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 understöd 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 pensionsmm. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 6l .725 kr.
Augusta Mathilda Hernqvists donation tillkomar l898, då änkefru Augusta Mathilda Hern-

qvist överlämnade ett belopp av l0.000 kr. till styrelsen med förordnande, att ränteavkastningen 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 l2.076 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 hantverkare, som äro i behov därav. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 4.098 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 l3.448 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 donationen 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 l8.l5l kr.
Martin ]akobssons 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. vardera 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
30. Pensionsfonden uppgick enligt senaste bokslut till l78.374 kr.
Charlotta och Emilia ]ungbergs fond grundades av fröken Carolina Emilia jungberg, 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
Söderborgska stiftelsen skall utdelas såsom understöd åt därav förtjänta, i staden boende
personer, som tillhöra pauvres honteux, och den andra delen tillfalla styrelsen för säll-
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skapet De fattiges vänner för sällskapets verksamhet. Fonden uppgick enligt senaste bokslut till 121 .088 kr.
Johan Sjöholms 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 Söderborgska stiftelsen på förslag av styrelsen för verkstaden eller

den tjänsteman, som därtill förordnas av verkstadens styrelse. Fondens kapital uppgick
enligt senaste bokslut till 7.375 kr.
0. W. Hällströms donationsfond tillkom år 1904, 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 å1liga 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 88.189 kr.
]aquette Virgins gåva är en fond, som tillkom år 1898 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 7.287 kr.
Bernhard Bengtssons understödsfond inrättades år 1908, 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 I. Dahlander & Czis tapetfabrik anställda. Fonden uppgick enligt senaste bokslut
till 37.150 kr.
Trägårdhska donationsfonden tillkom år 1918, då fröken Anna Trägårdh till stadsfullmäktige överlämnade ett belopp av 25.000 kr., .varav ränteavkastningen skall utdelas till
personer tillhörande pauvres honteux. Donator har dock förbehållit sig att under sin livstid
föreslå understödstagare. Fonden uppgick enligt senaste bokslut till 26.124 kr.
Josefina Albertina Wennerlöfs fond grundades år 1903, idet 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 hantverksfamiljer samt fyllda 50 år. Fondens kapital
utgjorde enligt senaste bokslut 30.629 kr.
Georg' Bissmarcks understödsfond tillkom år 1917, då direktören Fredrik Bissmark i sitt
testamente förordnade, att 150.000 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. j. G. Bissmark & Co. eller efterföljare med årligt understöd
av lägst 900 och högst 1.200 kr. Fonden som år 1929 överlämnades till stadskassan uppgick enligt senaste bokslut till 153.970 kr.
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Osbeckska fonden
Osbeckska fonden, stiftad av handlanden Pehr Osbeck och hans maka Mary Ann Osbeck,
f. Glendinning, i testamente av år 1884, 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 personer, tillhörande handels- eller hantverksklassen, vilka under åtminstone större delen av sitt
liv varit boende i Göteborgfmed rätt för fondens styrelse att av berörda räntemedel 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, bestående 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
521.339 kr. och utdelade understöd till 22.935 kr;
Författningar m.m. Pehr och Mary Ann Osbecks testamente av den 17 mars 1884. Reglemente för användningen och förvaltningen av Osbeckska fonden, antaget av stadsfullmäktige den 8 december 1898.

Ordförande '

Suppleanter

Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, &. 69; sigegä'efg;J 0 ha" August Boktryckafe»
led- ”—' Ordf 214—'
Sjöström,HuldaElvira, Fru, f 83 30—
Vice ordförande

Revisorer

Hendén, Hugo Alexander, instrument-

Olegård, johan Alban, Folkskollärare,
f. 86; 2—
Hedberg, Ca rl johan Ludvig, Skrädderiidkare,f. 67; 31—.

makare, f. 75; led. 24—, v. Ordf. 26—.
, Ovriga ledamöter

Suppleant
Cornér,

johan

A ] fr e d

Handlande»

f. 72; led. ll-—, Kassaf. 24—
Ahlström, N a t h a l1 a Blenda Hilda,
Fru, f. 77; led. 24—, Suppl. f. kassaf. 30—.
Wistrand, Gustaf H u g 0, Restaurantföreståndare, f. 87; 30—.

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;
3|___
.
Sekreterare
Cornér, Linnéa Sofia, Expeditris, f. 01;
25.

Styrelsen för Ernst Hansons och Amelia Barks donationsfonder
Kontorschefen Ernst Hanson förordnade genom testamenteår 1911, 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. Av styrelsemedlemmarna, 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 donationsfonden 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

j . C. E. Nolleroths donationsfond och donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse
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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 försörja sig självt. Antalet understödda barn är för närvarande 10.
Fonden uppgick vid senaste bokslut till 376.053 kr. och utdelade understöd uppgingo
till 2.400 kr.
Fru Amelie Bark förordnade i testamente år 1913, förutom övriga dönationer, att ett belopp
av 10.000 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 testamentets bestämmelser som bidrag till sommarvistelse å landet till cirka 15 personer.

Fonden uppgick vid senaste bokslut till 32.949 kr. och utbetalda understöd till 1.500 kr.
Stadgar m. m. Ernst Hansons testamente av den 12 oktober 1911. Amelie Bärks testamente av den 20 januari 1913 med av Kungl. Maj:t föreskrivna särskilda villkor. Reglemente för Ernst Hansons donationsfond, godkänt av stadsfullmäktige den 11 december

1913.
Ordförande
Ahlberg,

K a rl

August,

Rahmn, Gustaf (G 6 sta) Erik Andreas,
Kyrkoherde,

%aåäf'Råäfgrkåädsjy Etaåååed 24—32'

fi äSHed. l4—31, Ordf- 14—» (vald av

Ekström, john Albert, Seminarielärare,
f. 74; 27—33 (vald ay stadsf.).

5a s ' '
Vice ordförande
Carlson, Claes "H j alm a r, Tandläkare,

. Revisorer
Törnsten, Tor August, Köpman, f. 74; 29.

f— 58; led- 14—, V- Ordf. 14"— (vald av

Hansson, 0 skar Alfred, Metallarbetare,

frimuraresamhällets barnhusdirektion).

Övriga ledamöter

f_ 82; 30___-

Suppleant

Blidberg, C a r 1 Mauritz, Handlande, f. 67; - Walthén, j 0 s 11 a Artur Fredrik, Hand23— (vald av barnhusdirektionen).
lande, f. 79; 30—.

]. C. E. Nolleroths donationsfond och donationen Fredrique
Wohlfarts stiftelse
l testamente av år 1889 förordnade lantbrukaren ]. C. E. Nolleroth, att ett belopp av 100.000
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.
Fröken Fredrique Wilhelmina Wohlfart förordnade i testamente av år 1889, att hennes
kvarlåtenskap, sedan vissa andra donationer och dispositioner verkställts, skulle tillfalla Göteborgs stad för grundläggande av ett hem för fader- och moderlösa barn samt även sådana

barn, vilka äro i avsaknad av omvårdnad.
Enligt stadsfullmäktiges beslut förvaltas de båda donationerna av en gemensam av stadsfullmäktige utsedd styrelse bestående av tre personer med en suppleant, vilka årligen väljas.
Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant.

Enligt beslut av stadsfullmäktige den 1 mars 1928 skall en femtedel av ränteavkastningen
av Nolleroths donationsfond tilläggas kapitalet och återstående ränteavkastning utdelas en-
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Clasefonden. C. G. Cederskogs donationsfonder

ligt testamentets bestämmelser med företräde för sällskapet Myrorna för deras barnhems-

verksamhet. Stadsfullmäktige beslöto samma dag, att ränteavkastningen av Wohlfarts donation skall, till dess stadsfullmäktige annorlunda förordna, läggas till kapitalet.
Den förra donationen uppgick enligt senaste bokslut till 213.358 kr. och den senare till
115.926 kr.
Reglemente för styrelsen för j. C. E. Nolleroths donationsfond och donationen
Fredrique Wohlfarts "stiftelse, antaget av stadsfullmäktige den 15 mars 1900 med

ändring den 1_ mars 1928.
Styrelse
Ahlberg,

K a rl

August,

Revisorer
Kyrkoherde,

Hedberg, C a rl johan Ludvig, Skrädderi-

Dickson, lsabell (B ell) Margarete, Fru,

Cardell, Edit Katarina (Karin), Småskol-

f. 75; led. 27—, Ordf. 27—.

idkare, f. 67; 29—.

f. 75; 22—.

. lärarinna, f. 95; 31—.

Nilsson, E r i e, Inspektör, f. 88; led. 27——-,
Kassafé27—.

Suppleant

Suppleant

Palmqvist, Carl E ri c Birger, Kontors-

Hansson, G u s t a v Wilhelm, Skohandlande, Riksdagsman, f. 78; 26—.

skrivare, f. 87; 31—.

Clasefonden
Fonden grundades enligt bestämmelserna i handlanden Carl A. Clases testamente av den

15 april 1911. Ur denna fond utdelas årligen sedan år 1926 pensioner om 300 kr. till 40 i
Göteborg bosatta ogifta, medellösa kvinnor över 60 är, vilka >>levat ett anständigt och strävsamt liv och själva försörjt sig».
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 1929—31, 1930—32 och 1931—33.
Fonden uppgår f. 11. till omkring 270.000 kr.

Författningar m. m. Carl A. Clases testamente av den 15 april 1911. Reglemente
för Clasefonden, antaget av stadsfullmäktige den 4 januari 1912.

Styrelse
*
Holmgren, Gustaf F r e d r i k, Advokat,

Revisorer
' ' ; V k

"

"

f. 80; led. 12—31,Kassaf. 12—, O_rdf. l8—. 103233?ch Axel F...... . tmastare,
Kullgren, T_h Y f a Hedera Martina, SkOl'

forestandarmna» *. 70: 12—32-

]ohnsson, Gustaf Oskar B e r t i l, Konto—

rist, f. 94; 31— (vald av stadsf.).

Dahlström, A x e l, Expeditionsföreståndare, Stadsf:s andre v. ordf., f. 80; 25—33.

Suppleant

Suppleanter
verhage, C 1 & Y & Teresia, Fru, £ 74; 23_.

Fridén, johannes R e i n h 0 1 d, Handlande,

.
Lundberg,

*" 91;

Karl

C u 8 l'. a i,

Statlonskarl,

_

f. 77; 25—.

C. G. Cederskogs donationsfonder
Dessa donationsfonder, grundade på tunnbindaremästaren Carl Gustaf Cederskogs testamente av den 11 maj 1906 och från vilka utdelningen av understöd tog sin början den 4
februari 191-1, utgöras av hantverksfonden och barnafonden.

C. G. Cederskogs donationsfonder. lda jonssons minne
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Hantverksfonden med ett kapital av 26.000 kr., varav räntan utdelas enligt testamentets
bestämmelser med ett årligt understöd av 100 kr. till två hantverksmästare, två hantverksmästareänkor eller ogifta döttrar efter hantverksmästare, två hantverksgesäller och två tjänarinnor 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. Aro två eller flera av sökandena lika kvalificerade, 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. Overskjutande ränteavkastning utdelas som extra understöd å 50 kr. årligen till personer av ovannämnda slag.
Barnafonden med ett kapital av 14.000 kr. utdelar årligen 100 kr. i uppfostringsbidrag 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 hantverksmästare och utses av stadsfullmäktige 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 11 maj 1906. Reglemente,
fastställt av stadsfullmäktige den 16 maj 1907.

Styrelse

Revisorer

Henrikson,
E m a n u e l,
Kakelugnsmakaremästare, f. 68; led. 23—33, Ordf.

Wallman, Karl G u staf Vilhelm, För-

Cornér,

gyllare, f. 85; 26———3l
K'

23—_.

johan

Alfred,

Handlande,

11'

,

l..-dl..

.]

0

lå 93', 29__t3t|_0

Napo eon,

SO] arare,

Hålen; led. Zå—31, Karssaf. 23—.
” ansson,

v e n,

apetseraremästare,

Suppleant

f. 74; 31—32.
Suppleant

Hilbers, Gustaf Einar, Kamrer, f. 95;

29—31 .
Henden, H u g 0 Alexander, instrumentmakare, f. 75; 23—31.

Ida Jonssons minne
Stiftelsen, som grundar sig på ett av Ida Adelaide jonsson år 1905 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. 4
Styrelsen, som består av tre personer, utses av stadsfullmäktige för tre kalenderår. Suppleanter för styrelseledamöterna ävensom två revisorer jämte en suppleant utses jämväl av
stadsfullmäktige.

Fonden utgör f. n. omkring 20.000 kr.
Stadgar m. m. lda jonssons testamente av den 26 september 1905. Reglemente, fastställt

_av stadsfullmäktige den 27 september 1906.
Styrelse

Peterson,

Axel Hilding, Snörmakare,

f. 9l; led. 27—31, Sekr. 27—.
Lundquist, E r i k Gustav Ferdinand,
Direktör, f. 68; led. 25—33. Ordf. 27—.
Berner, R u t h Linnéa Fredrika, Assistent
å arbetsförmedlingen, Stadsf., f. 95; led.
24—32, Kassaf. 27—.

Suppleanter
Fiächer, E s t r i (1 Margareta, Fröken, f. 72;
Fredman, A n d e r 3 Gustaf, Poliskonsta
pel, Stadsf., f. 90; 31—.
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Henrika Barks minne. Gustaf Malmgrens fond
Revisorer

Suppleant

Pettersson, H u g 0 Vilhelm Valdemar,
Metallarbetare, f. 89; 29—.
MFhågFgedrik G e r h a r (1, j. K., Advokat,
.
; l—.

Niåsson, Ka rl Georg, Typograf, f. 77;

Henrika Barks minne
l testamente av den 20 januari 1913 förordnade fru Amelie Bark, att av hennes kvarlåten-

skap 50.000 kr. skulle avsättas till en fond, benämnd Henrika Barks minne, varav årliga avkastningen 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 50.162 kr.
För granskning av användningen av fondens avkastning tillsätta stadsfullmäktige en revisor
jämte suppleant.

Revisor

Suppleant

Palmgren, Peter Erik Wilhelm, ]. K.
Polissekreterare, f. 81; 29—

Börjesson, G u s t a f Harald Verner, Mjolkutkörare, f. 94; 29—.

. Gustaf Malmgrens fond för behövande musici
Musikdirektör Gustaf Malmgren och hans maka Fanny Malmgren, f. Schoug, förordnade
i testamente år 1910, 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 enligt särskilda bestämmelser, och kan jämväl änka efter till understöd berättigad musiker erhålla understöd.
Styrelsen består av sju personer, vilka av stadsfullmäktige årligen utses. Två revisorer

jämte en suppleant väljas jämväl av stadsfullmäktige.
Fondens kapital utgjorde enligt senaste bokslut 64.800 kr.
Stadgar m. m. Gustaf och Fanny Malmgrens testamente av den 9 juni 1910. Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 10 januari 1924.

Styrelse

Torstensson, G u n n a r, Stationsskrivare,

Wigert-Lundström, Carl H a k ojn, F. L.,
Redaktör, Stadsf., f. 75; led. 28—, Ordf.

Nilsson, B r .; rArthur, järnarbetare, Stadsf.,

28—.
.
Holmberg, Carl Olof, Musikdirektör,
f. 71; led. 23—, Kassaf. 23—
Biål3berg, K nu t, Musikdirektör, f. 65;

Körling, Sven Holger, Musikdirektör,
f. 79; 23—.
Nygaan, Bror Göran, Musiker, f. 91;

Revisorer
Cohen, ] u l e s, Violinist, f. 83; 29——.
Nordström, K a rl Anders, Poliskonstapel,f. 90; 30—.

' Suppleant
Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Musikdirektör, f. 96; 29—.

Robert Dicksons stiftelse
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7. Institutioner för beredande av bostäder och
byggnadsverksamhetens befrämjande
Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse
Kontor Haga Ostergata 5.
Göteborgs stads arbetarebostäder, vilka utgjorde ursprunget till Robert Dicksons stiftelse
tillkommo genom beslut å allmän rådstuga i Göteborg den 9 april 1847. De första av dessa
arbetarebostäder uppfördes i Haga å de tomter, varest bl. a. Dicksonska folkbiblioteket nu
ligger, och utgjordes av tio envånings trähus med vardera fyra enrumslägenheter. Byggnadskostnaderna 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 arbetarebostädernas styrelse hos stadens dåvarande drätselkommission anvisning på tomter för uppförande 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 1856 voro stadens invånare kallade till allmän rådstuga för att höras
med anledning av erbjudande av en donation för uppförande av arbetarebostäder på 100.000
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 Landsvägsgatorna och uppfördes här är 1857 sex tvåvånings trähus å 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 1859 förklarade herrar james, Edvard och Charles Dickson, att de, för att uppfylla sin faders, grosshandlanden Robert Dickson, önskan, ville överlämna 180.000 riksdaler riksmynt, varjämte de uttryckte den önskan, att man, då Robert
Dicksons namn nu offentligen nämnts såsom den anonyme givaren av år 1856 och då donationen nu uppginge till sammanlagt 330.000 riksdaler riksmynt skulle »såsom en gärd till vår
hädangångne faders minne» låta donationen få namn av Robert Dicksons stiftelse. På gemen-

samt möte med styrelserna för arbetarebostäder i Göteborg och Carl johans församling godkändes förslag till en
erhöll Kungl. Maj:ts
Enligt reglementet
och gudsfruktan hos

stiftelse med Robert Dicksons namn, vilket den 31 juli 1860 jämväl
godkännande.
har stiftelsen till ändamål att »bidraga till befordrandet av sedlighet
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 må »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 hyresavkastningen av stiftelsens byggnader äro avsedda till byggnadsfond för sådana byggnader,
som avses i donationen, så länge behov av sådana 'förefinnas.
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Robert Dicksons stiftelse

Styrelsen för Robert Dicksons "stiftelse, som i enlighet med ovannämnda beslut övertog
förvaltningen av de genom donationen uppförda byggnaderna, övertog därjämte förvaltningen av de genom beslutet å allmän rådstuga år 1847 uppförda byggnaderna, ehuru dessa
de första åren bokfördes särskilt. En fullständig införlivning med stiftelsen fingo de äldre
byggnaderna först 1878, då byggnader och tomter överlämnades till stiftelsen emot en förbindelse från denna att betala 'det för bostädernas uppförande av staden lämnade lånet.
Stiftelsens styrelse påbörjade år 1859, samma år den trädde i funktion, uppförandet i

Västra Haga av åtta tvåvånings stenhus med åtta enrumslägenheter i vardera. År 1870 uppfördes 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 arbetarebostäderna i Haga hava efter hand blivit rivna, och äro å tomterna uppförda år 1898 tvenne trevånings stenhus och år 1904 fyra trevånings stenhus. De för stif-

telsens räkning senast uppförda byggnaderna äro belägna i Majornas tredje rote och bestå
av sju sammanbyggda landshövdingehus.
Stiftelsens byggnader uppgå f. 11. till 40 med ett sammanlagt taxeringsvärde av 2..013000

kr. vartill komma obebyggda tomter med ett taxeringsvärde av 154.000 kr. Sammanlagda
antalet lägenheter uppgå till 473, varav 321 lägenheter om ett rum och kök, 42 lägenheter

om två rum med kokvrå samt 110 lägenheter om två rum och kök. Under byggnad är
ett nytt bostadskomplex å kvarteret Vagnborgen, Amiralitetsgatan 19, avsett att inrymma
78 lägenheter, varav 72 om två rum och kök och 'de övriga om ett rum och kök. Hyresprisen inom stiftelsens byggnader understiga i allmänhet med cirka 30 % motsvarande hyror
hos privata fastighetsägare. Förbindelsen mellan stiftelsens styrelse och dess hyresgäster samt
den närmare uppsikten över byggnaderna och ordningen inom desamma handhaves av en av
styrelsen tillsatt kamrerare (vice värd), för vilken särskild instruktion av styrelsen är fastställd.
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 år, sålunda; att årligen två avgå och två inväljas. Bland .
nämnda åtta ledamöter utse stadsfullmäktige årligen en att vara kassaförvaltarens suppleant.
För granskning av styrelsens räkenskaper välja stadsfullmäktige årligen tre revisorer med
suppleanter. Nuvarande ledamöter1 styrelsen äro valda för perioderna 1928—31,1929—

32, 1930—33 och 1931—34.
Genom en inom styrelsen tillsatt biblioteksnämnd, vilket val skall underställas stadsfullmäktiges prövning förvaltar styrelsen det stiftelsen tillhöriga folkbiblioteket Dicksonska

folkbiblioteket, (se kap. X: 3) samt på uppdrag av stadsfullmäktige stadens folkbibliotek i
olika stadsdelar (se kap. Vlllf 4). Biblioteksnämnden har genom uppdrag av stadsfullmäktige, såsom särskild styrelse, jämväl överinseendet av verksamheten vid stadens läs- och
väntrum.

Författningar m. m. Reglemente för Robert Dicksons stiftelse, fastställt av Kungl. Maj:t '

den 22 december 1898 med ändring den 24 januari 1902. Instruktion för kamreraren vid
Robert Dicksons stiftelse, antagen av styrelsen den 14 maj 1928.

Ordförande

Ovriga ledamöter

Dickson, G e o r g e, Bankdirektör, f. 62;

Sjödahl, Fredrik Oscar G u s t a f, General-

led. 05—34, Ordf. 13—.
.

.

__

VICC ordförande
Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,
Stadsf., f. 87; led. 23—34, v. Ordf. 3l—.

konsul, f. 68; led. 12—34, Kassaf. '23—.
Steen, Sve 11 Oskar, Arkitekt, Stadsf.,

(_ 77; 07_3].
lungen, E r n s t Birger, Folkskollärare,
Stadsf., f. 90; 25—32.

Broströmska stiftelsen
Lagerholm, Gustaf E 111 i l, Skatteexekutor,
f. 76; led. 23—32, Suppl. f. kassaf. 23—.
johansson, john A b r a h a m, Målare,
Stadsf., f. 82; 24—31.
Pettersson, A I go t Isidor, Murare, f. 86;
26—33
'Hallberg, Seth S e v e r i n, j. K. Advokat,
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Suppleanter
Bjägklund, E r n s t Fritiof, Direktör, f. 86;
Larsson, A n t o n, Ingenjör, f. 94; 31—.
Nordfelt, Gustaf lvar Å k e, Typograf,
f 88 3]—

f 86 31533 R U
e isorer
Perioil, 0 s c a r Viktor, lnkasserare, f. 78;

Sekreterare
wAllbliielrlfffjig,K.jl(Aldiiosztl 21178? ] 4Karsten

Andersson, M a r t i n Arthur, Redaktör,
f. 86; 29—
jonell, E dvi 11 jonatan, Kontorschef,
f. 81;31——.

Kamrerare
Rinman, T h 0 r s t e n, Sjökapten, Redaktör, f. 77; 06

Broströmska stiftelsen
Kungsladugårdsgatan 25.
Broströmska stiftelsen har tillkommit genom en donation den 10 april 1920 å 2.000.000
kr. av skeppsredaren Dan Broström och fru Ann-ida 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 manskapsklassen, 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 behöva 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 änkpr efter sjöfarande och bland dem särskilt de, som under
makens liVstid haft fri bostad uti sjömannasällskapets stiftelse, hava företrädesrätt till erhållande av lägenhet inom stiftelsen, varefter dylik företrädesrätt skall vid i övrigt lika behov
och vitsord tillkomma dem, som innehava eller innehaft anställning vid de Broströmska rederierna eller därtill anslutna mekaniska verkstäder. Den sålunda stadgade företrädesrätten
skall dock gälla allenast högst hälften av samtliga lägenheterna. 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 1931—32.
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
10l ap512101.920 Reglemente för Broströmska stiftelsen, antaget av stadsfullmäktige den 1

ju 1
21
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Olof och Caroline Wijks stiftelse. lngeborg och Knut Marks. stiftelse

Ordförande

Revisorer

Ekman, Carl j 0 s ef, Direktör, f. 70; led.

Edberg, A r t h u r Vilhelm, F. M., Amnes-

20—32, Ordf. 26—.

lärare, f. 93; 29—.

Danieli, S t e n Einar, Korrespondent, f. 85;

Vice ordförande
janson, Elin Mathilda, Fru, f. 71; led.
26—32, v. Ordf. 26—, Kassaf. 26—.

Ovriga ledamöter
Fromell, A x el Adolf Theodor, Bank-

Suppleant *
Andersson, Anders V e r n e r, Sågverks- arbetare, f. 03; 31—.

Sekreterare

direktör, f. 74; 20—32.

' Burman-Andersson,
f. 70; 20——32.

B e r t h a,

Fru,

Mellander, Carl Ei n a r Nathanael,
e. o. Hovrättsnotarie, Stadsf., f. 87; 26.

Kamrer

Broström, Anna lda (A n n - 1 d a) Sofia,

Fru, f. 82; 25—32.

Olsson, Nils Fredrik, f. 92; 25.

Olof och Caroline Wijks stiftelse
Ostindiegatan 17, 19 och 21.

Den 11 juni 1925 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 å'bostadsmarknaden gällande hyror».
Med det belopp styrelsen för stiftelsen sålunda emottagit samt med upplånade medel har
styrelsen låtit uppföra tre bostadshus i 14:de kvarteret Bolmörten å Kungsladugård, med adress

Ostindiegatan 17, 19 och 21.
Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige vald styrelse av fem ledamöter, utsedda för

två kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1930—31 och 1931—32.
Stadsfullmäktige utse dessutom årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt två
revisorer och en suppleant.
Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 11 juni 1925.
Styrelse

Rinman, Ulrlka (U 1 la) Elisabeth,

Nylén, A n d e r s, Disponent, 1. 64; led.
31—32, Ordf. 3l—.
Haglund, johan A r vi d, Galvanisör,
f. 74; led. 25—31, v. Ordf. 30—.'
.
Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75;

Revisorer
Strömberg, 1 n g a, Fru, f. 83; 29—.
Falck, Klas A n d e r s, Redaktör, f. 80; 31—.

Ordf. 25—29, led. 25—31.
' Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.
25—31, Kassa . 25—.
Lagerholm, Gusftaf E 111 i l, Skatteexekutor,
f. 76; led. 25—32, Suppl. f. kassaf. 30—.

Suppleant
"
'jonsson, A_lb e rt Leonard, Skraddare,
'

Suppleanter
Månsson, Sven
f. 88; 25—.

Axel,

Fru,

f- 76: —.

Sekreterare
Ombudsman,

johnsson, john Olof, ]. K., Sekr. h.
stadsfullmäktige, f. 86; 25.

Ingeborg och Knut j:son Marks stiftelse
Kustroddaregatan 2 och 4.
Genom gåvobrev överlämnade grosshandlanden Knut j:son Mark år 1917 en summa av
300.000 kr. till stadsfullmäktige i form av 2.139 aktier i bostadsaktiebolaget Kungsladugård

å nominellt 213.900 kr. och kontant 86.100 kr. Sedan de kontant överlämnade medlen använts till uppförande av fastigheter med smålägenheter, skulle därefter och framgent den

lngeborg och Knut Marks stiftelse. Emily Dicksons stiftelse
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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 å andra

sidan skulle beräknas så pass höga, att medlen om möjligt lämnade en avkastning som motsvarade i allmänna lånemarknaden gällande ränta.
För stiftelsens medel hava hittills uppförts tvenne landshövdingehus, det ena å tomten n:r

2 vid Kustroddaregatan och det andra å tomten nzr 4 vid samma gata. Enligt senaste bokslut
funnos tillgängliga obligationer och aktier till bokfört värde av 275.091 kr.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse om fem personer, vilka utses av stadsfullmäktige för tre
kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1929—31, 1930—32 och 1931
-—33. 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 10 maj 1917.

Styrelse

Svensson, Sven Adiel, Förste Kontors-

Hamberg, R a g 11 a r, Direktör, f.

73;

led. 17—31, Ordf. 20—
Larsson,
] 7_3] Axel S1 g u r d, Handlande, f. 81;
Dahlin, Gustaf Adolf Werner, Direktör,
f. 84; 28—32.
Mark, K 11 ut Kzson, lngenjör, f. 05; led.
29—33, Kassaf. 30—.
Fagerberg, j 0 h 11 Arthur, Spårvagnskon'
duktör, Stadsf., f. 98; 30—32.
Suppleanter
Löthman, G u s t a f Oscar, Bankdirektör,
f. 77; 28—.

biträde, f— 74; 31_-

'

Revisorer
jonasson, john A r t h 11 r, Verkstadsarbetare, f. 86; 28—.
Ekman, Claes Emil Percival, Löjtnant,
f. 98; 31—.

Suppleant
Abrahamsson, johan 0 s k a r Konstantin, Målare, f. 89; 30—.

Emily Dicksons stiftelse
Gamlestadsvägen.

Stiftelsen har tillkommit genom en donation av fru Emily Dickson av den 29 november
1915. Anledningen till donationen uppgives i donationsbrevet vara att donator ville »medverka 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 150.000 kr. skulle
användas för anskaffande av bostäder och 50.000 kr. utgöra en särskild fond, vars avkastning skulle användas för bestridande av kostnaderna för reparationer och underhåll. De
hyror, som inflyta för de 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 15 januari 1918 överlämnade fru Emily Dickson ytterligare ett
belopp om 50.000 kr. att tilläggas byggnadsfonden. l gåvobrevet uttalade donatör 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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Emily Dicksons stiftelse. Emily Wijks stiftelse

Till stiftelsen har staden med tomträtt utan avgift upplåtit l7:de kvarteret Sarven och
tomterna nr 1—7 och 9—1 1 i 20zde kvarteret Oringen i Gamlestaden. Å dessa har stiftelsen

låtit uppföra 13 fastigheter.
Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse om fem ledamöter med två
suppleanter. Dessutom utse stadsfullmäktige årligen två revisorer med en suppleant.

Byggnadsfonden uppgick enligt senaste bokslut till 360.385 kr. och kostnaden för uppförandet av stiftelsens byggnader till 325.590 kr.

Stadgar m. m. Emily Dicksons gåvobrev av den 29 november 1915 och 15 januari 1918.
Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 20 januari 1916 med däri senare vidtagen

ändring den 21 mars 1918.
Ordförande

Suppleanter

Leman, Bror E ri k, j. K., Advokat, f. 75;
led. 16—33, Ordf. 25—.

af Geijerstam, G ä r d a Lidforss, M. L.,
Prakt. läkare, f. 71; 23—.
Skoglund, Olga Victoria (T 0 r a), Fru,
f. 88; 30—.

Vice ordförande
Billvall, Nils Andreas, Kamrer, f. 82;

led. 16—33, v. Ordf. 25—.

Övriga ledamöter
Törnblom, AugustA l e x a n d e r, lngenjör,
f. 77; 21—32.
Rinman, Ulrika (Ulla) Elisabeth, Fru,
f. 76; led. 21—31, Kassaf. 21—.
Sandgren, K arl johan, Verkmästare,
f. 74; 30—32.
.

Revisorer
Smith, E rik Vilhelm, Cementarbetare,
f. 80; 30—.
Sjöblom, K a r 1, Postexpeditör, f. 76; 31—.

Suppleant
Berglund, Ax el johan Wiktor, Stationskarl, f. 89; 31—.

Emily Wijks stiftelse
Erik Dahlbergsgatan 25.
Stiftelsen, som år 1913 grundades av fru Emily Wijk, f. Dickson, har till ändamål att *bereda fria bostäder åt kvinnliga medlemmar av Göteborgs samhälle. Denna förmån får endast 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 uppehälle 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.
.
För byggnaden har staden upplåtit tomterna nr 192 och 193 i dåvarande 13 roten. Sedan
byggnaden uppförts, togs den under hösten 1916 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. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter ävensom två revisorer jämte en suppleant. Fru Wijk äger dock under sin livstid att utse två
ledamöter i styrelsen och att ensam bestämma angående upplåtande av lägenheter inom stiftelsen.

Stadgar m. m. Emily Wijks gåvobrev av den 13 november 1913. Reglemente, fastställt av
stadsfullmäktige den 12 februari 1914.

. Wahlqvist-Andahls stiftelse. ]. j. Dicksons stiftelse
Styrelse
Thorin, E r n s t Gabriel, Landssekreterare,

f. 69; led. 19—31, Ordf. 20— (utsedd
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Revisorer
(valda av stadsfullmäktige)
Boysen, E s k il S:son, Disponent, Stadsf.,

av donator).

Bruhn, Axel Viktor, M. L., Distriktsläkare, f. 66; led. 14—31, Sekr. l4—
(vald av stadsf.).
Wijk, E mily, Fru, f. 49; 19—, Donator.

Engström, Sig rid lngeborg, Fru, f. 97;
.

Suppleant

johnsson, Gustaf Oskar B e r t i l, Konto—
rist, f. 94; 31— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Forestandarznna

(valda av stadsf.)
Pettersson, Charlotta A malia, Fröken,
f. 58; 14—-.
Hagvall, T h u r e Wilhelm, Kontrollör,
f. 8 21—.
,

Lindborg, Kristina Charlotta (L 0 t t e n),
Fröken, f. 59;

Vaktmästare
Johansson, Karl Gustaf, f. 67; 16.

Wahlqvist-Andahls stiftelse för medelklassen
Stiftelsen grundar sig på av styckjunkaren Erik Wahlqvist och fru Christina Andahl den
12 januari 1888 upprättat gemensamt testamente med tillägg den 27 maj 1890. 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 nr 28 och 30 i stadens förutvarande sjunde rote.
Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige vald styrelse om tre personer, valda för tre
år i sänder, jämte två suppleanter. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med
en suppleant. Nuvarande ledamöter av styrelsen äro valda för perioderna 1929—31, 1930
—32 och 1931—33.
Reglemente, antaget av stadsfullmäktige den 22 mars 1906.

Styrelse

Revisorer

Hammar, Frans G u s t a f, Fabrikör, f. 73;

led. 14—33, Ordf. l4—.
.R?tli;éallléd (ååå! AlåzlsmfGögähandlande,
Wallin, ] 0 h a n Theodor, Vaktmästare,
f. 80; 27—32.
Suppleanter
Arby, A r t h u r, Direktör, f. 74; 20—.
Blomster, Gustaf H j al m a r, Postassistent, f. 80; 27—

Johansson, A n d e r s Arvid, Spårvagnskonduktör, f. 83; 29—.
Vijgäli- 313_r_1 n a Maria, Föreståndarinna,
'

'

'

Suppleant
Hedlund, V e r n e r Adolf, Poliskonstapel,
f. 93; 30—.

]. ]. Dicksons stiftelse
Danska vägen.
Stiftelsen har tillkommit genom testamentariskt förordnande den 16 augusti 1884 av grosshandlanden j.j. Dickson å Överås med innehåll, att 150.000 kr. skulle av hans kvarlåtenskap
utgå »till 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-

326

j. ]. Dicksons stiftelse. Hyresfonden för pauvres honteux

hövande». Kapitalet har sedermera ökats genom ytterligare donationer. Av Örgryte kommunalfullmäktige upplätos år 1886 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 1889.
4
Styrelsen utses numera av stadsfullmäktige och består av fem personer, valda för fyra år
på sådant sätt, att vartannat år två resp. tre ledamöters mandat utgå. Tre suppleanter väljas

jämväl av stadsfullmäktige för två år i sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1929—32 och 1931—34. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning

utses av stadsfullmäktige två revisorer med två suppleanter.
Stiftelsens tillgångar enligt senaste bokslut uppgingo till 323.926 kr.

Styrelse
Setterwall, Carl Gustav, F. D., Kyrkoherde, f. 72; led. 15—34, Ordf. 21—.
Hansson, G u s t a v Wilhelm, Skohandlande, Riksdagsman, f. 78; led. 21—32,
v Ordf. 24—.
Dickson, B e a t r i c e Cecilia Eliza, Fröken,
f. 52; 00—34.
HellerS, G u sta v Adolf, Hälsovårdstill—
syningsman, Stadsf., f. 88; led. 21—32,
Kassaf. 2
Fröberg, Karl August L e o n a r d, Folkskollärare,f. 66; 29—32.

Karlson, C a r ola Wilhelmina, Kontorschef, f. 70; 29—32.

Revisorer
Kristensson, Karl juliu s, Sågverksarbetare, f. 67; 28——.
Stjernlund, Elsa Leontina, Folkskollärarinna, f, 91; 31—.

Suppleanter
Holmström, Karl Einar, Tillsynings-

man, f. 85; 28—

Suppleanter

Holmblad, i n g r di Wilhelmina, Ämneslärarinna, f. 83; 30—

Larsson, johan V i k to r, Posttjänsteman,
f. 82; 21—32.
Lirzlldgxåezn, Hilda Elisabet, Fru, f. 79;

Erliåxsson, Ester josefina, Fröken, f. 79;

Föreståndarinna

Hyresfonden för pauvres honteux
Hyresfonden bildades år 1912, 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 särskild 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 stadsfullmäktige årligen två revisorer med en suppleant.
Årliga ränteavkastningen skulle 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 och Niels R. Parelius och tillagd del av ränteavkastningen uppgår

fonden f. n. till över 400.000 kr.
Reglemente för styrelsen, antaget av stadsfullmäktige den 5 december 1912.
Styrelse
Philipson, Erik, Handlande, f. 57; led.
12—33, Ordf. 12— (vald av stadsf.).

'

Bergman, C a r 1 August, Handlande, f. 61;
led. 14—32, 0. Ordf. 14— (vald av stadsf.).
Gallander, G e r t r 11 d, Fru, f. 68; led.
13—31, Kassaf. 13— (vald av stadsf.).

Caroline Wi jks sjuksköterskehem. Tjänarinnehemmet

Månrltheåriier, fegt—1 Hemiäc, M. 1D.,
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Rem-35,8,

g:g;,_',;;;;,,,?,;,',,4,;,fva ”Wege" Sundblad, Gurli Wilhelmina, LäraSjödahl, Fredrik Oscar Gustaf, Generalkonsul, Handlande, f. 68; 29— (vald av
handelsföreningens fullmäktige).
.

rinna f' 93 29—
Håkansson, S v e n,
f. 74; 31—

Suppleanter
Axel Engelbert,

.

Rinman,

Tapetseraremästare,

Assurans-

direktör, f. 73; 13—.

Suppleant

Parelius, Karin von Friesen, Fröken,
f. 83; 30—.

Johansson, A_xel Leonard, Kyrkovaktmästare, f. 79; 31—.

Caroline Wijks sjuksköterskehem
' Vasa Kyrkogata 5.

Sjuksköterskehemmet, stiftat av_fru Caroline Wijk, f. Dickson, för att »bereda sjuksköterskor 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 1919. För byggnadens underhåll har fru Wijk skänkt en fond av 100.000 kr.
I hemmet bo omkring 20 sjuksköterskor, som ha att ge tillfällig sjukvård: kommunalsköterskor, Caritassystrar, poliklinik- och privatsköterskor m. fl..
I samarbete med Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset anordnar hemmet tre årliga för—
beredande kurser om vardera tre månader för sjuksköterskeelever vid omnämnda sjukhus.
Eleverna, till ett antal av omkring 20 vid varje kurs, äro inackorderade i hemmet.
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. Stadsfullmäktige äga att årligen utse två revisorer med en suppleant.

Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem, godkänt av stadsfullmäktige

den 11 december 1919.
Styrelse

'

Revisorer

Wijk, Hjalmar Handlande f 77. led
20—, Ordf. o. Kassaf. 20—.

Levin, Oscar, Föreståndare f. stadens
hövåg. * 77; 29—

Waldehström, Ella, Fru, f Wijk, 80

Skallsiö, Maia Fröken f 94 30—

20—
Lönnerblad, A n n a Henrika, Fröken, f. 62;
20—-, Föreståndarinna.
von Sydow, Mary Emily, Landshövdingska, f. 84; 20— (utsedd av styrelsen).
Johansson, Sven Christian,
. D.
Overläkare, f. 80; 25— (utsedd av Fredrika
Bremerförbundet).

Suppleant
Carlsson, Oscar jonatan, Sjukvårdare,
f. 90; 30—.

Tj änarinnehemmet i Göteborg
Sprängkullsgatan 23 B.
Tjänarinnehemmet är en genom enskilda donationer och gåvor grundad välgörenhetsanstalt, som har till ändamål att taga vård om orkeslösa, ogifta, ej obotligt sjuka trotjänarinnor, som med hemortsrätt i staden varit minst 10 år i följd i samma tjänst inom Göteborgs

samhälle, för att bereda dem en fristad för deras återstående levnadsår.
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Eduard Magnus' minne. julius Lindströms stiftelse

Styrelsen består numera av fem av stadsfullmäktige valda ledamöter. Stadsfullmäktige
äga jämväl att utse två revisorer med en suppleant för granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning.
Tjänarinnehemmets fonder uppgingo vid senaste bokslut till 186.800 kr.
Stadgar för Tjänarinnehemmet1 Göteborg, antagna vid allmänt sammanträde den 14
februari 1911 och godkända av stadsfullmäktige den 18 maj 1911

Styrelse

,

Lundahl, Filip Natanael, T. L., Kyrko-

läge.]å.—.79; led. 18—32, sekr. 18—,
r .

Landby, Rudolf, Kontorschef, f. 67;

Åk

M

, A

Revisorer
k

. d El' b

___

FOlks ' 0113 ;
ååå, f. 395;r130__ & eth'
,
3lgilisson, Elsa Kornel1a, Fru, i 84

ru f. 71,21 _31.
at 1 a, 219—,
1n Alicif'iå
led Zia—132
Ianson,
'1.59,19—32

Suppleant

jarziåsogl, Ge rd a Kristina, Fröken, f. 77;

Jol31imsson, E di t h Vetsera, Fröken, f. 00;

Dickson, Ellen, Fröken

Eduard Magnus' minne
Viktoriagatan 13.
Stiftelsen, som är grundad av fröken Göthilda Magnus till minne av hennes fader, grosshandlanden 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 13zde 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 1880.
Styrelsen, bestående av tre ledamöter, utses av stadsfullmäktige för tre kalenderår. Suppleanter för ledamöterna och revisorer jämte suppleant utses jämväl av stadsfullmäktige.
Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1929—31 , 1930—32 och 1931—33.

. Reglemente för stiftelsen Eduard Magnus' minne, antaget av stadsfullmäktige den 12
oktober 1882 och 11 november 1897.

Styrelse

Magnus, Erik Louis, lngenjör, f. 84;

Phillipsån, 331: bi (ii.; H;?dlarjdeözti. 57;
e

.

_

,

f

.

0.

(1350 .

223—'

.

Andréen, Carl R a g n a r, Bankdirektör,
;. 7]. ]0_3|'
Mannheimer, C & ,. 1 Henrik M [)

Prakt. läkare, 1. 68, 15—32.

'

Revisorer
Hägg, Marie- Louise, Fru, f. 76; 29—.
Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof, Hand-

landaf 0' 31—

_

Suppleanter

Suppleant

de Maré, jeanna Göthilda, Fru, f. 79;
21—.

Nilsson, Johan M a rti n Natanael, Skräddare, _f. 91; 31—

]ulius Lindströms stiftelse
(Frihemmet _i Haga), Haga Kyrkogata I .

Stiftelsen, som grundades år 1876 av grosshandlanden julius Lindström, har till ändamål
att bereda fria bostäder »åt mindre bemedlade samhällsmedlemmar, förnämligast s. k. pauvres

julius Lindströms stiftelse. Sjömanshemmet
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honteux». På av staden upplåten tomt lät donatorn uppföra tre byggnader för detta ändamål, vilka enligt testamente den 11 oktober 1904 överlämnades till staden jämte en fond på

30.000 kr., varav räntan skall användas till stiftelsens bästa.
I stiftelsens byggnader finnas 44 lägenheter, därav 24 om ett rum och 20 med ett rum och

kökÄ 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 stadsfullmäktige för ett år i sänder. Stadsfullmäktige utse jämväl två suppleanter för styrelseledamöterna ävensom två revisorer jämte en suppleant.

Stadens anslag för år 1931 utgår med 2.000 kr.
Reglemente för stiftelsen, fastställt av stadsfullmäktige den 2 juni 1905.

Styrelse

Revisorer

Bergman, C a rl August, Handlande, f. 61;
led. 15—, Kassaf. 15—, Ordf. 26—.
Kjellberg, C a r 1 0 s s i a n, Konsul, f. 75;
led. 21—, Sekr. 21—.
Nilsson, E ric, Inspektör, f. 88; 29—.

Engström, Al g 0 t Edvin, Typograf, f. 90;
29—
Reiner, Nils j 0 h a n, Bankkamrer, f. 85;
29—.

Suppleanter
Moritz, 'A x e l Louis, Direktör, f. 73; 21—.
Holmström, Karl Ei nar, Tillsyningsman, f. 85; 31—.

Olsson, Knut Olof G 11 s t a f, Banvakt,
f. 87; 30———.

Suppleant

Sjömanshemmet
till minne av konung Oscar II:s och drottning Sophias silverbröllop
den 6 juni 1882 '
Masthuggstorget.
Den 9 mars 1882 hölls i staden ett allmänt möte för överläggning om högtidlighållandet
av konung Oscar llzs och drottning Sophias silverbröllop samma år. Mötet resulterade i ett
upprop med uppmaning att insamla medel till ett sjömanshem, »där den hemvändande eller
skeppsbrutne eller anställning avbidande sjömannen kunde mot billig betalning under vistandet i Göteborg finna såväl ett hem tillsammans med yrkeskamrater som tillfälle till bildande sysselsättning».
För de genom uppropet insamlade medlen uppfördes en byggnad på av staden kostnadsfritt upplåten tomt, som vid invigningen erhöll namnet Sjömanshemmet till minne av konung
Oscar llzs och drottning Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. På därom av kommitterade
för byggnadens uppförande framställd anhållan beslöto stadsfullmäktige den 20 maj 1886
att med äganderätt övertaga och förvalta densamma i enlighet med upprättat reglemente.
Enligt detta förvaltas Sjömanshemmet av en av stadsfullmäktige vald styrelse, bestående av
' fem ledamöter valda för tre kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för tidsperioderna
1929—31, 1930—32 och 1931—33. Stadsfullmäktige utse dessutom årligen tre suppleanter

för styrelsens ledamöter samt två revisorer med två suppleanter.
Verksamheten vid hemmet är lagd så, att inkomster av hyror och inackorderingar beräknas
kunna täcka utgifterna.
' _ Reglemente för Sjömanshemmet till minne av konung Oscar llzs och drottning Sophias

silverbröllop den 6 juni 1882, antaget av stadsfullmäkhge den 20 maj 1886 med
senare vidtagna ändringar.
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'

Sjömanshemmet. Bostadsföreningen Göteborg u. p. a.
Styrelse

Ekman, Carl ] o s e f, Direktör, f. 70; led.
12—31, Ordf. 30—.

Blomgren, E ri k johan, Ombudsman,
f. 93; led. 25—32, 0. Ordf. 30—.
Olsson, N i e k l a s, Förtroendeman, f. 89;
.led. 26—32, Kassaf. 28—.
Svensson, Selma Nickolina Theresia
(Theres), Fru, Stadsf., f. 78; 28—31.

Berg, V1 k t o r Emanuel, Tulluppsyningsman, f. 72;

Revisorer
Sylvén, Carl Wiktor, Bangårdsmästare,
f. 82; 29—.
Hjertberg, E r i k Gustaf, Brandkapten,

f. 95 31—.

Traung, Sven Olof Theodor, Sjökapten,

Suppleanter

f. 88; 30—33.

Eriksson, john, Reparatör, f. 97; 31—.

Suppleanter

Loid,_ Carl D a vi (1, Sjökapten, f. 84; 31—.

Karlsson, Anders B e r n h a r d, Kassör1 '
sjömansunionen, f. 88; 27——.
Abrahamsson, E r n s t johan, Kassör,

f. 89; 30—.

Föreståndare
Schale, Carl Ernst, Sjökapten, f. 71; 22.

Bostadsföreningen Göteborg u. p. a.
Falkgatan I 6.

För mötande av befarad bostadsbrist beslöto stadsfullmäktige den 8 juni 1916 att till förening, 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 skulle upplåtas enligt lag om
tomträtt.

l stadgar och tomträttskontrakt bestämmes bl. a att tomten, varå husen uppföras, skall
innehavas på grund av tomträtt under 50ar, att stadsfullmäktigeäga rätt att tillsätta en revisor för granskning av styrelsens förvaltning, att hyrorna ej få vara högre än de täcka fastighetens nödiga utgifter, att hyran för varje lägenhet bestämmes av drätselkammaren och är lika
oavsett om lägenheten uthyres till medlem i föreningen eller icke medlem, att lägenhetsinnehavaren ej utan särskilt tillstånd får hava s. k. inneboende och, om detta medgives, han
ej i, någon form får därav göra sig förtjänst.

På grund av nämnda stadsfullmäktiges beslut inregistrerades samma år Bostadsföreningen
Göteborg u. p. a., som under åren 1917—1918 uppförde trenne hus, två å Bagaregården och
ett å Kungsladugård med tillsammans 96 lägenheter. Cirka en tredjedel av lägenheterna
äro uthyrda till icke medlemmar.
Styrelsen består av fem ledamöter, valda för två år i sänder, jämte två suppleanter. Årligen utses tre revisorer jämte tre suppleanter, av vilka en revisor med en suppleant utses av
stadsfullmäktige.

St

[

y'e se
Carlson, A u g u s t Wilhelm, f. d. Lokförare,
f. 65; led. 16—, Kassaf. 16—, Ordf. 28—.
Gustafsson, C a r 1 Gustav, Spårvagnskonduktör, f. 81; led. 27—, v. Ordf. 27—,
Nordström, Carl Wiktor, Lokförare,
f. 80; led. 30—, Sekr. 30—.
Sigggån, Axel Hugo F 1 l 1 p, Svarvare,

Roos, johan W e r n e r, Spårvagnskonduk-

tör, f. 88; 30—.
Suppleanter
Berggren, E r n s t August, Verkmästare,
'27—
Åman, jo ha n Vilhelm, Lokförare; f. 80;
28—.

Bostads A.-B. Framtiden. Bostads A.-B. Nutiden

.
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Revisorer

Suppleanter

Larsson, Per Olof, Kontorist, f. 95; 23—.
Aritdtårösscirå, C a r 1 Emil, Spårvagnsförare,

Pettersson, Carl H e r m a n, Verkmästare,

Torstensson, j 0 s ef Birger, Handelsföreståndare, f. 83; 31— (vald av stadsf.).

Berglund, Ax el johan Wiktor, Stationskarl, f. 89; 31— (vald av stadsf.).

Lindh,, 10151) a vi d, Filare, f. 78; 30—.

Bostads A.-B. Framtiden
Den 7 januari 1915 biföllo stadsfullmäktige en framställning av dåvarande bostadsberedning, att staden måtte bidraga med att teckna aktier till ett belopp av 230.000 kr. för

bildande av bostadsbolag. På initiativ av beredningens ordförande hade redan stiftelseurkund utfärdats och aktier tecknats av enskilda för över 100.000 kr. Bolaget, som erhöll
namnet Bostads A.-B. Framtiden, har hittills uppfört 10 byggnader, därav fyra landshövdingehus nämligen två i Kungsladugård, ett i Olskroken och ett i Bagaregården samt sex
trähus i Landala, med sammanlagt 128 lägenheter, därav 100 lägenheter om ett rum och
kök och 28 lägenheter om två rum och kök.
*
Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnsförare,

l

S y'else

Stadsf., f. 88; 30—.

Lindholm, Nils H e r rn a n, Kamrer, f. 75;
verkst. led. 15—, Ordf. 26—.
Nihlmark, G U 5 t a f Vilhelm, Byggmästare, f. 73; 15—
Göthlih, Gustaf (G6 s t a) Valdemar, M. L,
Sundhetsinspektör, f. 77; 5—
Edström, M a t 5 Harald, Andre stadsarki-

tekt, f. 83; 16—.
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64; 26—.

Suppleant
Landahl, M a u r i t 2 Wilhelm, Stadsrevisor, f. 9;1 30—

Sekreterare o. kassaförvaltare
Bodén, G eo r g Vilhelm, j. K., Advokat,

Revisorer

f. 87; 26

Nielsen, jens jessen, Snickaremästare,

Bostads A.-B. Nutiden
Under år 1917 bildades i filantropiskt syfte Bostads A.-B. Nutiden med ett till 200.000
kr. uppgående aktiekapital, varav enskilda tecknat 168.800 kr. och staden 31.200 kr. Ändamålet 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 Alvsborgsgatan och i Olskroken. För
uppförande av dessa har bolaget erhållit kontanta bidrag utan återbetalningsskyldighet dels
av staten med 410.086 kr. och dels av staden med 302.100 kr. Bolaget har hittills uppfört

innalles 19 landshövdingehus med sammanlagt 444 bostadslägenheter huvudsakligen
om ett och två rum och kök. Fastigheterna äro åsatta ett taxeringsvärde av tillsammans
3.178.000 kr. Enligt bestämmelse i bolagsordningen få fastigheterna icke avyttras utan
samtycke av drätselkammaren i Göteborg.

332

Hyresgästernas Sparkasse- och byggnadsförening i Göteborg 11. p. a.

Styrelse
Mark, K 11 ut j:son, Handlande, f. 69; led.

Nielsen, jens jessen, Snickaremästare,

17—, Ordf. 17—
Lindholm, Nils He r m a n, Kamrer, f. 75;
led. 17—, v. Ordf. 17—.

johansson, L e a n d e r, Byggmästare, f. 60;

Suppleanter
Wizlkens, A r t h u r johan, Major, f. 75;
7_
Rosén, johan E m i l, Redaktör, f. 75; 27—.

Tingström, S v e n, lngenjör, f. 87; led.
23—, Kassaf. 23—.
Åkesson, A 11 g 11 s t Edvin, Direktör, f. 89;

Sekreterare

23—.
johnsson, john Olof, ]. K., Sekr. h.
stadsfullmäktige, f. 86; 17.

Revisorer
Corin, Per 0 s k a r Nickolaus, Handlande,
f. 52; 18—.

Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening1 Göteborg u. p.a
Kontor Fjällgatan 3.
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 1925 påbörjades föreningens första bygge och till 1 oktober 1930 hade
färdigbyggts omkring 900 smålägenheter om ett och två rum med kök, alla försedda med
dusch- eller badrum, fördelade på tio fastighetskomplex med ett sammanlagt bokförings-

värde av omkring 9 mill. kr.
Föreningen har för sin verksamhet erhållit lån från Göteborgs stad.
Styrelsen består av fem ledamöter, valda för två år 1 sänder, med tre suppleanter. Årligen
utses två revisorer, varjämte föreningens förtroenderåd uppdragit åt aukt. revisorn Nils
Karl g ren att| delta %a i revisionen.

Styrelse

Suppleanter

Thorslund, Karl johan (jo h n), Folkskollärare, Stadsf., f. 93; led. 30—, Ordf. 30—.
Andersson, M a rti n Arthur, Redaktör,

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,
f. 97; 29—.
Welinder, P e r j:son, Redaktör, f. 84; 29—.
Olausson, jo h n Albert, Maskinist, f. 81;
30—.

f. 86; 27—.
Blomqvist, Carl T u r e, Arbetschef, f. 88;

Revisorer

253—.
Aggersson, R 3 g n a r, Maskinist, f. 90;

liggholm, josef Otto, Kontorist, f. 81;
Levin, 0 3 c a r, Föreståndare f. stadens

Lundstedt, G u n n a r Hugo, Byggnadsarbetare, f. 87; 30—.

hövåg, f. 77; 28—.

Ledare för verksamheten
Blomqvist, Carl T u r e (se ovan) 25.

Göteborgs stift
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XI. 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 1620 upprättades därför Göteborgs superintendentia, och till denna lades
Askims, Sävedals, Kinds, Marks, Ale, Flundre, Vättle, Bollebygds, M0 och Östra Hisings
härad, av vilka dock Mo härad efter kort tid återförenades med Skara stift. Denna superintendentia blev emellertid genom att till dess område fogades år 1646 hela Hallands län
och 1658 större delen av Bohus län snart så betydande, att den år 1665, då ny superintendent skulle ha tillsatts, förvandlades till biskopsdöme. Det nya stiftet, som bland rikets
stift blev det åttonde i ordningen, utökades slutligen 1693 med Norrviken i Bohus län,
som förut tillhört Karlstads superintendentia, och omfattar sedan dess Göteborgs och Bohus
län; Flundre, Ale, Vättle, Bollebygds, lVlarks och Kinds härad av Älvsborgs län; Hallands
län samt Hishults sockendel av Kristianstads län.
Superintendentians högste styresman var superintendenten, som tillika var kyrkoherde i
stadens svenska församling. Såsom framgår redan av fullmakten för den första superintendenten, 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 ledamöter sannolikt voro pastorerna i några närliggande församlingar och »rector scholae». l
pastorernas ställe inträdde emellertid efterhand lektorerna vid det år 1640 upprättade Göteborgs gymnasium, och då vid superintendentians förvandling till biskopsdöme år 1665 även
tillsattes en domprost, kom domkapitlet att utgöras av biskop och domprost såsom prmses
resp. vice praeses samt sju lektorer. Sedan även de båda pastorerna i Tyska församlingen
i genom kungl. kungörelse 1680 erhållit rätt att intaga säte-och stämma i kapitlet, förblev
dess sammansättning under längre tid oförändrad.
Samtidigt med att på detta sätt domkapitlet1 Göteborg erhöll sin yttre organisation, utbildades så småningom inom hela riket genom praxis bestämda grundsatser för kapitelinstitutionens verksamhet, angående vilken varken 1571 års kyrkoordning eller det i praxis
ofta anlitade kyrkolagsförslaget av 1619 givit några föreskrifter. Från att i början av 1600talet 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 1686 års kyrkolag och 1687 års kungl. förordning huru med rättegång 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 tillhöra domkapitlet, vilken begynte på 1700-talet, medförde visserligen flera förordningar,
vilka avsågo att tillförsäkra domkapitlet prästerlig majoritet, men de upphävdes, sedan lektoratens nyordning genomförts i enlighet med 1856 års läroverksstadga, och hithörande
bestämmelser i kyrkolagen och 1687 års förordning blevo åter gällande.
Biskopen tillsättes av Kungl. Maj:t, vars utnämningsrätt dock sedan 1772 är begränsad
till det förslag på tre personer, vilket uppgöres av domkapitlet efter av detta och stiftets
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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 prostar,
sammankalla och leda prästmöten, hava uppsikt över vissa undervisningsanstalter inom
stiftet samt utan särskilda bestämmelser övervaka stiftets hela kyrkliga liv. I övrigt deltager
han i stiftsstyrelsen såsom praeses i domkapitlet.
Till domkapitlets befogenhet hör att handlägga ärenden rörande den egentliga vården

om svenska kyrkan och religionen, så snart ifrågavarande ärenden äro av den räckvidd, att
de icke kunna anses tillkomma biskopen såsom personlig tillsyningsman. Hit höra främst
frågor om anställande av prästerliga krafter i kyrkans tjänst och anordnande av biskopsoch prästval, anskaffande av kyrkolokaler, övervakande av gudstjänstordningen samt uppe-

hållandet av kyrkotukten. Domkapitlet utövar även kyrkans domsrätt i mål rörande prästers
och vederbörande lärares fel i tjänsten, besvär över pastorsämbetes, kyrko- eller skolråds

åtgärder och beslut m. m., vårdar kyrkans och fromma stiftelsers tillhörigheter samt handlägger i viss utsträckning ärenden'rörande undervisningsväsendet.
Sistnämnda ärenden utgjorde ännu i början av detta århundrade största delen av dom-

kapitlets arbetsbörda, men sedan år 1904 inrättats en överstyrelse för rikets allmänna läroverk och 1913 en folkskolöverstyrelse, vilka 1918 förenades t_ill Kungl. skolöverstyrelsen,
har domkapitlets ställning till undervisningsväsendet avsevärt förändrats. I samband därmed

har frågan om läroverkslektorernas rätt 'att tillhöra domkapitlet ånyo blivit aktuell, och en full-.
ständig omorganisering av stiftsstyrelsen har därför ifrågasatts. Kommittéer, som tillsattes
1905 och 1914, hava utarbetat förslag, men dessa hava ännu icke lett till frågans lösning.
Författningar m.m. Kyrkolagen av år 1686. Kungl. förordning den 11 februari 1687
huru med rättegång uti domkapitlet skall förhållas. Kungl. förordning den 30 maj 1759
om biskopsval, ändrad enligt lag den 29 mars 1899. Stadga angående folkundervisningen
i riket av den 26 september 1921 m.fl.
Litteratur: Bexell, S. P. och ]. G, Göteborgs stifts historia och herdaminne, Gbg
1835. Skarstedt, C. W., Göteborgs stifts herdaminne, Lund 1885. Holmquist,
Hj.., Domkapitlens historia i Sverige (i Betänkande med förslag till lag angående organisation av stiftsstyrelse m.m. 1907). W e t t e r b e r g, Handbok1 kyrkolagfarenhelt, Lund
1928. Stiftstyrelsernas organisation bd 2 (Domkapitelskommitte'ns betänkandel 1919). '
S a n d b e r g, Folkskoleförfattningar, Sthlm 1923. B e r g q u 1 s t & W al l1 11, Nya läroverksstadgan, Sthlm 1928.
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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 församling, föregångare till den nuvarande Domkyrkoförsamlingen eller Gustavi Domkyrkoför- *
samling, dels en tysk, benämnd Christina församling. Dessa församlingar omfattade emellertid 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.
Utöm dessa båda huvudförsamlingar funnos redan tidigt Kronohospitalsförsamlingen,

Garnisons- eller Kronhusförsamlingen samt Ny-Elfsborgs slottsförsamling, och år 1726 tillkom Fattighusförsamlingen. Av dessa hörde Kronohospitalsförsamlingen först till Örgryte
församling, vilken i sin tur en tid var annex till Domkyrkoförsamlingen, men förenades år
1712 såsom självständig församling med staden ehuru belägen å landsbygden men å jord,
som donerats till Göteborgs stad. Garnisonsförsamlingen, där intill 1873 även civila personer

kunde låta kyrkoskriva sig, höll till en början gudstjänst gemensamt med Gustavi församling
men erhöll år 1675 egen gudstjänstlokal i Gymnastikhuset och därefter är 1680 i Kronhuset,
tills regementet år 1895 förlades till Kviberg, då församlingen där erhöll särskild gudstjänstlokal. Ny-Elfsborgs slottsförsamling (straffångelset) förlades år 1868 från Göteborgs stad
till landet och överfördes i samband därmed till Lundby församling.
Denna församlingsindelning, som enligt vad redan ovan framhållits icke vår av territoriell
natur, ägde bestånd ända till år 1883, 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 1 februari 1867 fr. o. m. 1868 års ingång 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 1876 skulle Nya Varvet,

som enligt jordeboken för Askims härad omfattar 71/240 mtl Skår eller Påvelund förr tillhörande Västra Frölunda socken, samt lägenheterna Kronovarvet, som förut tillhört Örgryte
socken av Sävedals härad, utgöra en särskild församling och kommun (jfr nedan samt historiken över Carl johans församling).

Den territoriella församlingsindelning, som Göteborg erhöll genom kungl. förordningen
den 5 maj 1882, trädde i kraft den 1 maj 1883. I denna förordning stadgades, att Göte-

borgs stad med Carl johans församling och de lägenheter, som genom kungl. breven den
1 februari 1867 och den 3 mars 1882 blivit med staden förenade, skulle utgöra sex territoriella församlingar nämligen Gustavi eller Domkyrko, Kristine, Gamlestads, Haga, Masthuggs och Carl johans församlingar. Kronohospitalsförsamlingen och Fattighusförsamlingen
upplöstes, och av de forna icke territoriella församlingarna bibehöllos endast Garnisonsförsamlingen och Tyska församlingen, vilkas medlemmar befriades från skyldigheten att
tillhöra territoriell församling. Den 1 oktober 1895 bildade Kungl. Andra Göta artilleriregemente särskild församling, men blev detta regemente 1898 förlagt från Göteborg till
jönköping. Den kvarvarande Garnisonsförsamlingen, som genom kungl. brev den 11 mars

1927 fråntogs förenämnda privilegium, upphörde fr. o. m. denil maj samma år. Enligt
kungl. brev den 16 maj 1919 skall fr. o. m. dag, som framdeles kommer att bestämmas,

hela Nya Varvets socken i allo införlivas med staden och tilläggas Carl johans församling.
jämlikt kungl. brev den 3 mars 1905 är fr. o. m. 1906 års ingång Lundby kommuns
hela område i administrativt, kommunalt och judiciellt hänseende införlivat med Göteborgs
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stad, till vars folkskolestyrelse även förlagts Lundby folkskoleväsende, varemot i övrigt

Lundby församling i kyrkligt hänseende fortfarande är skild från Göteborg.
'O'rgryte 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 19 augusti 1921
med därinom belägna tre municipalsamhällen. Gårda, Lunden och Krokslätt,i administrativt,
kommunalt och judiciellt hänseende införlivad med Göteborgs stad, varvid dock folkskoleväsendet 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 vidare1ngen annan ändring äga rum.
Genom kungl. brev den 27 april 1906 fastställdes ny församlingsindelning för staden att
gälla fr. o. m. ingången av år 1908. Denna indelning, enligt vilken staden skulle omfatta
nio territoriella församlingar (utom Lundby och 'O'rgryte, vilka sistnämnda församlingar,
såsom ovan framhållits, ännu icke äro i kyrkligt hänseende införlivade med Göteborg), gäller
i huvudsak fortfarande dock med den ändringen, att förutvarande Vasa församling jämlikt
kungl. brev den 8juni 1928 fr. o. m. 1 januari 1929 uppdelats1 två, nämligen Vasa och
johannebergs församlingar.
Beträffande de olika församlingarnas storlek och gränser, sedan territoriell församlingsindelning genomförts, 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 1619 års stadga om städernas administration icke meddelar några
föreskrifter om socken- eller kyrkostämma, erkännes i 1650 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 1862 års kyrkostämmoförordning meddelat föreskrifter
om församlingarnas självstyrelse, och först 1900 avgjordes på grund av besvär, att ifrågavarande
reglemente skulle hava upphört att gälla i och med att kyrkostämmoförordningen trätt i kraft.
Kyrkostämmornas och kyrkorådens befogenhet i Göteborg var emellertid då redan inskränkt
genom kungl. förordningen den 5 maj 1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i
Göteborg, enligt vilken stadens samtliga territoriella församlingar i ekonomiskt hänseende
skulle utgöra en enhet (se vidare under kyrkofullmäktige, kyrkonämnd och styrelsen för
stadens begravningSplatser).
.
Enligt kyrkostämmoförordningen, som i tillämpliga delar fortfarande är gällande även
för Göteborg, äger varje församling rätt att med kyrkoherden som ordförande sammanträda
till kyrkostämma för att överlägga och besluta om kyrkliga angelägenheter. Ärende, som i
kyrkostämma upptages till avgörande, måste förut vara vederbörligen berett av kyrkorådet
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eller av särskilt utsedda personer. Till kyrkostämmas handläggning höra bl. a. frågor om
åtgärder till vidmakthållande av ordning under gudstjänsten, val av ledamöter i kyrkoråd,
tillsättande av organister, klockare och annan kyrkobetjäning samt val av kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet, i vilket kyrkoherden är öjälvskriven ordförande, tillkommer förutom beredandet av ärenden till kyrkostämma att vaka över efterlevnaden av gällande författningar
rörande religionens och sedernas vård och att i allmänhet vårda kyrkans angelägenheter.
Det uppbär även församlingens tillfälliga inkomster och redovisar däröver till kyrkonämnden.

Till denna inlämnar kyrkorådet årligen före januari månads utgång räkenskap över föregående
års utgifter, såväl de av kyrkofullmäktige beslutade som de oförutsedda, samt föreden 1
oktober förslag till församlingens inkomst- och utgiftsstat för följande år. Kyrkorådets
ledamöter utses av församlingen vid kyrkostämma till ett antal av minst fyra och för en

tid av fyra år. Kyrkovärdar väljas för två år av kyrkorådet bland dess egna ledamöter.
Tillsättningen av prästerliga tjänster inom Göteborgs församlingar är av ålder förenad med
privilegier. Ledig befattning kunde före 1921 sökas av prästmän från hela riket, varvid
likväl särskilda lärdomsmeriter voro föreskrivna för att sökande 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 domkapitlet, beroende på om valet aVSåg
befattning som kyrkoherde eller som komminister. Sedan genom kungl. kungörelse den 10
december 1920 gemensamma bestämmelserutfärdats 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 uppsätter 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 kyrkastämmans 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 1889 sin verksamhet i Gamlestads församling, och numera tjänstgöra
14 inom församlingsvården, varjämte fem tjänstgöra på Göteborgs sjukhem och 12 på sjukoch Vårdhemmet Gibraltar, där även två manliga diakoner äro anställda. Till en början var
anslag till diakoniverksamheten upptaget på fattigvårdsstyrelsens stat, men fr. o. m. 1920
bestridas kostnaderna för församlingsdiakonissornas verksamhet av den kyrkliga institutionen.
Själavården vid sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar samt stadens under hälsovårdsnämnden
lydande sjukhus ombesörjes av präster, som förordnas av den borgerliga kommunen. Sålunda
utses av fattigvårdsstyrelsen en predikant vid fattigvården, vilken befattning finnes uppförd
å ordinarie stat samt av hälsovårdsnämnden predikanter vid stadens sjukhus och barnbörds-

hus. Till sistnämnda befattningar utgå endast arvoden.
Författningar m. m. Kungl. förordning den 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrkoråd och Skolråd med däruti sedermera vidtagna ändringar. Kungl. förordning den 5 maj
1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg med senare ändringar. Kungl.
brev den 5 maj 1882 angående indelning av Göteborgs stad i territoriella församlingar samt
lönereglering för prästerskapet därstädes. Kungl. brev den 27 april 1906 angående ändring
i staden Göteborgs indelning i territoriella församlingar jämte kungl. brev den 13 september
1907 angående vissa övergångsbestämmelser i anledning av den nya församlingsindelningen.
Kungl. brev den 8 juni 1928 angående delning av Vasa församling i Göteborg. Lag den 9
22
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december 1910 angående tillsättning av prästerliga tjänster med senare ändringar. Kungl.
stadga den 9 december 1910 angående prästval. Kungl. kungörelse den 10 december 1920

angående särskild ordning vid tillsättning av vissa prästerliga tjänster. Lag den 9 juni
1930 angående församlingsstyrelse i stad.
Litteratur: Göteborgsjubileumspublikationer, del XX, En översikt vid
trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt
viktigaste näringsgrenar, Gbg 1923, särskilt artikeln »Kyrkliga och religiösa förhållanden»
av C. H. T h 6 l é n. Förenämnda skriftserie, del Vlll, Göteborgs befästningar och garnison, av V. Lj u n g b e r g, Gbg 1924. P e h r s s 0 n, Per, Majornas kyrkokrönika, Sthlm
1926. Författningar och stadganden rörande den kyrkliga institutionen i Göteborg, Gbg
1913. W ette rber g, G., Handbok i kyrkolagfarenhet, Lund 1928. Se även litteraturförteckningen under Göteborgs stift.
.

Kyrkofullmäktige
jämlikt kungl. förordning den 5 maj 1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd

i Göteborg utgöra Göteborgs stads samtliga territoriella församlingar i ekonomiskt hänseende
en enhet. Såsom församlingarnas gemensamma angelägenheter behandlas i enlighet härmed
frågor om kyrkomedels användande samt granskning av kyrkoräkenskaper, förvaltning av
kyrkans egendom, byggnad och underhåll av kyrka samt boställen för präst m. fl., bestämmande av avgifter till kyrka, ordnande och fördelning av 'begravningsplatser samt avgifter
för dessa ävensom överenskommelser rörande prästerskaps och kyrkobetjänings löneförmåner.

Församlingarnas beslutanderätt i dessa ärenden utövas genom kyrkofullmäktige, vilka till
ett antal av femtio väljas för en tid av fyra kalenderår. Valen skola ske efter proportionell
metod och förrättas å kyrkostämma under november månad året närmast före den period,
valet avser. Senaste val ägde rum är 1930.
Envar församling äger därjämte utse suppleanter till samma antal som fullmäktige. Avgår
ordinarie ledamot under den för honom bestämda tjänstgöringstid inkallas den suppleant,
som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning bör i stället inträda, och bör den
sålunda valde tjänstgöra under den tid, som för den avgångne återstått.
Antalet fullmäktige från de olika församlingarna bestämmas så, att sedan varje församling
utsett en fullmäktig, de återstående platserna fördelas i förhållande till församlingarnas
folkmängd.
Kyrkofullmäktige välja årligen inom sig vid sitt första sammanträde under året ordförande
och vice ordförande. Samtidigt 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, då han så finner nödigt eller,
då så av vissa därtill befogade myndigheter begäres. Förhandlingarna skola vara offentliga,
såvida ej för behandlingen av någon särskild fråga annorlunda beslutas.
Ärende, som företages till avgörande, skall förut vara vederbörligen berett antingen av
särskild församlings kyrkoråd, av kyrkonämnden eller av för ändamålet särskilt utsedda personer. Beslut fattas, när ej omröstning begäres, genom acklamation. För att kyrkofullmäktige skola vara beslutföra, erfordras dock att minst två tredjedelar av ledamöterna äro närvarande.
För granskning av kyrkonämndens räkenskaper och förvaltning samt domkyrkorådets,
kyrkorådens i Gamlestadens, Haga, Oscar Fredriks, Carl Johans, Vasa, Annedals, Masthuggets och Johannebergs församlingar samt kyrkogårdsstyrelsens förvaltning av de under sagda
kyrkoråds och styrelses vård ställda donationsfonder utse kyrkofullmäktige årligen tre revisorer jämte två suppleanter.
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Protokollsföring och expedition ombesörjes av fullmäktiges sekreterare, vilken antages

på sätt fullmäktige besluta.
Författningar m. m. Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 5 maj 1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg med senare ändrmgar. Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Göteborg, antagen den 14 september 1908 med ändringar. Kyrkofullmäktiges
i Göteborg Handlingar 1883—.

Kyrkofullmäktige valda för tiden t. o. 111. år l934
Ordförande
Jansson, Johan B i r g e r, Handlande (se
nedan Carl Johans församl.).

Vice ordförande
Hagnell, A x e l LinuS, Overlärare (se nedan
Oscar Fredriks församl.)
Domkyrko församling
Ljungman, G u s t af Henrik, Arkitekt,
f. 70; 12.
Rothvall, Carl Axel, Grosshandlande,
f. 56; 12

Larsson, A'l b i n Petrus, Fabrikör, f. 69; 13.
hädqvist, A I go t Hugo, Direktör, f. 74;
Kristine församling
Lindblad, E r n s t Aron Vimer, Stenarbetare, f. 77; 27.
Thore, Alexander (Ale x), Navigationsskole-

Custlaffsson, Oskar Emil, Detektivkonsta-

pe
Söderlund, jolhn Elis Hamlet, Bokbindare, f. 97;3

Carl Johans församling
Jansson, Johan Bi rge r, Handlande, f. 71 ; 14.
Carläåm,251 e n ri k Edvard, Komminister,
Andersson, A x el Filip, Mälteriförman,
f. 76; 27.
Levin, fO s e a r, Föreståndare f. stadens hövåg, .
Andreasson, An d e r s Karsten, Folkskollärare, f. 92; 28.
Pefteåslionz,7 Axel H1 l di n g, Snörmakare,
Smith, E ri k Vilhelm, Cementarbetare,
f. 80; 27.
Jansson, 0 s k a r Julius, Spårvagnsförare,

föreståndare, f. 66; 26, 31

Wfallårzl, ;? e n r i k A:son, Stationsförman,

Vasa församling _
Thltålén,Carll—lerman, Prost, f. 71; 03—07,

Gamlestads församling
Olofsson, Anders Julius, Förman, f. 62;22.
Landholm, Amandaa, Fru, f. 72;
Nordberg, N1 ls Evald, Förman, f. 87; 27.
Ceicer, Per Wiktor, Trafikförman, f. 84; 27.
Isaksson, Vi 1 h e l m Olaus, Metallarbetare, f. 90; 28.
Karlsson, Viktor Axel Konrad, Maskinarbetare, f. 93; 29.
Hellman, Ax e3ll Gunnar, F. K. Komminister, f.

Svensson, C arl I] 0 h a n, Eldare, f. 80; 31.

Haga församling
Engström, Ax el, Byggmästare, f. 65; 14.
Lundahl, F1l1p Natanael, T.L K.,yrkoherde, f. 79; 27.
Pettersson-Johnsson, Karl A 1 b e r t, verkstadsarbetare, f. 89; 30.
Oscar Fredriks församling
Brfuzfslitg, "E d w a r (1 Ludvig, Apotekare,
Cullberg, .Carl 0 3 c a r Daniel, Kyrkoherde, f. 87; 22.

Hallén, Hans, Slöjdinspektör, f. 59; 26.
.Hagnell, A x el Linus, Overlärare,f. 89; 27.

Nillzåson, Leonard M i ll e, Handlande, f. 66;
Thorson, Axel Birger, Mantalsskrivare,

f. 67; 22.
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Byggnadsinspektor, f. 92; 27.

Ekwall, Olo fBernhard, Linjeförman, f. 75;
27.
Annedals församling
Holm, A 1 b i n Bertrand Carl David, F. L.,
Kyrkoherde, f. 65; 16.
Nilsson, Ludvig E r nf r i d, Tapetseraremästare, f. 86;
.
Bergström, johan Adolf, lngenjör, f. 79; 27.
Blomster, Gustaf H j a l m a r, Postassistent, f. 80; 31.
Gråsltafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;
Masthuggs församling
Rundberg, G e o r g Natanael, Parkföreståndare, f. 94; 22.
Iirzlålberg, Alfred, Materialskrivare, f. 70;
Benktander, A n d e r 3, f. d. Skatteuppbördsman, f. 57; 29
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Johannebergs församling
Rahmn, Gustaf (G 6 sta) Erik Andreas,

F. L., Rektor, f. 82;" 24.

Johansson, Axel 1 v a r, Poliskonstapel, f. 90;
Wedlm,Thor Oscar T. L. 0. F. K., Kyrko-

Gillberg, Georg A 1 b e r t, Bagare, f. 96; 27.
Brodén, Gu n n ar, Bankkassör, f. 86; 31.

herde, f. 86; 3.

Av domkapitlet1 stiftet för tiden 1931—34 utsedda att närvara vid kyrkofullmäktiges sammanträden
Wallerius, lvar Daniel, T.o..F.D
Pehrssorzi,7 P e r, T. D., Prost, Riksdagsman,
.
Kontraktsprost, f. 70; 27.
,

Alfabetisk förteckning över kyrkofullmäktige
Andersson, Ax el Filip, Mälteriförman
f. 76; 27 (C.J.).
Andreasson, A n d e r s Karsten, Folkskollärare, f. 92; 28 (C. J..)
Benktander, A n d e r 3, f. d. Skatteuppbördsman, f. 57; 29 (M..)
Bergström, Johan A d 0 1 f, lngenjör, f. 79;

27 (A.).
Blomster, Gustaf H j a 1 m a r, Postassistent, f. 80; 31 (A ).
Brodén, Gunnar, Bankkassör, f. 86; 31 (J..)
Bruzelius, E d w a r (1 Ludvig, Apotekare,

f. 61; 13 (O. F.).
CeziceröuPer Wiktor, Trafikförman, f. 84;

7(
Cullberg, Carl 0 s ca r Daniel, Kyrkoherde, f. 87; 22 (O. F.).
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Byggnadsinspektor, f. 92; 27 (V).
Ekwall, Olof Bernhard, Linjeförman,
f. 75; 27 (V..)

Engström, Axel, Byggmästare, f. 65;
14 (H..)
Gillberg, Georg Alb ert, Bagare, f. 96;

277(J)

Levin, Os car,

Föreståndare f. stadens

hövåg, f. 77; 27 (C. J)
Lindberg, A 1 f r e (1, Materialskrivare, f. 70;
26 (M).
Lindblad, E r 11 st Aron Vimer, Stenar—
tare, f. 77; 27 (K.)
Liungman, Gustaf Henrik, Arkitekt,

f. 70; 12(D..)
Lundahl, Filip Natanael, T. L. Kyrkoherde, f. 79; 27 (H..)
Lundqvist, Al go t Hugo, Direktör, f. 74;
27 (D..)
Nilsson, Ludvig E r n f r i d, Tapetseraremästare, f. 86; 26 (A..)
Nilssczc,)Leonard M i l l e, Handlande, f. 66;
18
Neglberg, N1ls Evald, Förman, f. 87; 27

( )

Gråsit?Äss)on, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;
Gustafsson, Oskar E mi ], Detektivkonstapel, f. 72; 30 (O. F.). '
Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f_ 89;
27 (O. F.).
Hallén, Hans, Slöjdinspektör, f. 59; 26
(O F
Hellman, Axel Gunnar, F. K., Komminister, f. 88; 31 (G.).
Holm, A 1 b1 n Bertrand Carl David, F. L.,
Kyrkoherde, f. 65; 16 (A..)
Isaksson, Vilhelm Olaus, Metallarbetare, f. 90; 28 (G.).
Jansson, Johan B1 r ge r, Handlande, f. 71;

Olofsson, A n d e r s Julius, Förman, f. 62;
22 (G).
Pettersson-Johnsson, Karl A 1 b e r t, Verkstadsarbetare, f. 89; 30 (H
Peterson, Axel
ildi n g, Snörmakare,
f. 91; 27 (C. J..)
Rahmn, Gustaf (G6 sta) Erik Andreas,
F. L., Rektor, f. 82; 24 (J).
Rothvall, C arl Axel, Grosshandlande,
f. 56; 12 (D.)
Rundberg, G e o r g Natanael, Parkföreståndare, f. 94; 22 (M.)
Smith, E rik Vilhelm, Cementarbetare,
f. 80; 27 (C. J).
Svensscon, C a r 1 J 0 h a n, Eldare, f. 80;

31 ( )

14 (C J)
Jansson, Oskar Julius, Spårvagnsförare,
f. 97; 31 (C. J.).
Johansson, .1./;er 1 v a r, Polisko tapel,

f. 90; 3

Karlsson, Viktor Ax el Konrad, Maskinarbetare, f. 93; 29 (G.).
Carlson, H e n ri k Edvard, Komminister, '
f. 93; 22 (C.J.).
Landholm, A m a n d a, Fru, f. 72; 27 (G.).
Larsson, A 1 b i n Petrus, Fabrikör, f. 69;
13 (D.)

ILS

Söderlund, John Elis Hamlet, Bokbindare, f. 97; 31 (O. F.).
Thore, Alexander (Al e x), Navigationsskoleföreståndare, f. 66; 26, 31 (K).
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Thorson, A x el Birger, Mantalsskrivare,
f. 67; 22 (V).
Thölén, C a r ] Herman, Prost, f. 71; 03—07,

13 (V.).

Wallin, Henrik A:son, Stationsförman,
f. 82; 31 (K.
Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.,
Kyrkoherde, f. 86; 31 (J.)

Kyrkofullmäktiges valkommitté
Jansson, Johan B i r g e r, Handlande, f. 71;
Andreasson, A n d e r s Karsten, Folkskolsjälvskriven Ordf.
lärare, f. 92; 31—, Carl Johan.
Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69;
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Bygg29—, Domkyrka.
nadsinspektor, f. 92; 31—, Vasa.
'
Lindblad, E r n s t Aron Vimer, Stenar—
betare, f. 77; 29—, Kristine.
Blomster, Gustaf H] a l m a r, PostassisCeicer, Per Wiktor, Trafikförman, f. 84;
tent, f. 80; 31—, Annedal.
29—, Gamlestads.
Lindberg, A 1 f r c d, Materialskrivare, f. 70;
Lundahl, Fi 11 p Natanael, T. L. Kyrko31—, Masthugget.
herde, f. 79; 30—, Hag
Hallén, Han s, Slöjdinspektör, f. 59; 31—,
Brodén, G u n n a r, Bankkassör, f. 86;
Oscar Fredrik.
31 —]ohanneberg
Beredning för utredning av frågan om delnihg av Carl Johans församling
Tillsatt av kyrkofullmäktige den 29 december 1926
Jansstån, Johan B1 r g e r, Handlande, f. 71;
Ahlberg, K a rl August, Kyrkoherde, f. 75.
r .
Södergren, Arvid Fritz Jesper, Förste
Tlåorson, Axel Birger, Mantalsskrivare,
stadsingenjör, f
67
Börjesson, Albert Leopold, Sjukkasselindberg, A 1 f r e d, Materialskrivare, f. 70.
expeditör, f. 78.
. Pehrsson, Per, T. D., Prost, f. 67.
Beredning för fråga om uppförande av kyrka i Johannebergs församling
Med anledning av framställning från kyrkorådet i Johannebergs församling tillsatte kyrko- '
fullmäktige den 4 juni 1930 en beredning av sju personer med uppdrag att verkställa utredning av frågan om uppförande av ny församlingskyrka samt inkomma till kyrkofullmäktige
med det yttrande och förslag, vartill utredningen kan föranleda.
Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.,
Södergren,_A r vi d Fritz Jesper, Förste
Kyrkoherde, f. 86; Ord].
stadsingenjör, f. 80.
Engström, A x el, Byggmästare, f. 65.
SmitSlö,
Erik Vilhelm, Cementarbetare,
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Byggnadsinspektor, f. 92.
Nilsson, Ludvig E r n f r i d, TapetserareGlflugjirg, Harald Os vald, Reparatör,
mästare, f. 86.

Av kyrkofullmäktige utsedda revisorer
Landa?l, M a u r i t 2 Wilhelm, StadsreviSuppleanter
sor

;

Lundqvist, Al go t Hugo, Direktör, f. 74,
30—.
Blomster, Gustaf H j a 1 m a r, Postassistent, f. 80; 31—

Sekreterare

Norrlin, Johan Lorentz Cratz, Bankkassör, f. 85; 30—.

Andreassfon), A n d e r s Karsten, FOlkSkOI'

arare, ' 2; 3l_'
Kyrkofullmäktiges tjänstemän

-

Hammar, G u d m u n d Johan, J. K.,
Assessor, f. 77;"16.

Vaktmästare
Henning, Ax el, Förste vaktmästare h. stads' fullmäktige, f. 89; 16

Kyrkonämnden
Jämlikt % 18 i kungl. förordningen den 5 maj 1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg åligger det kyrkonämnden att förvalta den kyrkliga institutionens medel,
granska inkommande förslag om utgifter för de särskilda församlingarna, uppgöra förslag
till det kommande årets utgifts- och inkomststat för kyrkliga ändamål samt i allmänhet
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besörja kyrkornas och församlingarnas gemensamma angelägenheter. Kyrkonämnden skall
även avgiva betänkanden i sådana frågor, som av kyrkofullmäktige överlämnas för utredning

och verkställa de beslut, som av kyrkofullmäktige till nämndens åtgärd överlämnas. Härvid
står det dock nämnden fritt att uppdraga verkställandet åt kyrkorådet inom den särskilda
församling beslutet gäller.

Till ledamot i kyrkonämnden väljes för två år av kyrkofullmäktige en kyrkorådsledamot
från varje särskild församling, varjämte årligen utses en suppleant från varje församling
bkmd församlingens vid kyrkostämma röstberättigade medlemmar. Bland de ordinarie
ledamöterna utses en till räkenskapsförare och nämndens kassaförvaltare.

Kyrkonämnden utser inom sig för varje är ordförande och vice ordförande samt antager
sekreterare med tjänstgöringsskyldighet enligt av nämnden givna bestämmelser. Den sam-

manträder på ordförandens kallelse, så ofta han finner nödigt, eller då minst halva antalet
av dess ledamöter skriftligen begära det. Ärende får icke företagas till avgörande om icke
mer än halva antalet, ordföranden inberäknad, är närvarande.
För medelsförvaltningen äro kyrkonämndens ledamöter gemensamt ansvariga. För den

egentliga kassarörelsen är likväl räkenskapsföraren och kassaförvaltaren ensam ansvarig.

Räkenskapsföraren skall hålla fullständig räkenskap över kyrkornas tillhörigheter samt den
gemensamma kyrkokassans inkomster och utgifter. Räkenskaperna avslutas med kalenderår
och granskas av de av kyrkofullmäktige valda revisorerna, till vilka de skola vara avlämnade senast den 15 mars påföljande år.
Författningar m.
Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 5 maj 1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd1 Göteborg, ändrad genom lag den 29 november 1906.

Ordförande

Suppleanter

Jansson, Johan Bi r ge r, Handlande, f. 71 ; led.
21 —32, Carl johans församl., Ordf. 21—.

Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69;

Vice ordförande
Rothvall, C a rl Axel, .Grosshandlande, f. 56;
led. 14—31, Domkyrka församl., v. Ordf
14—, Räkenskapsförare o. kassaf. 14—

Övriga ledamöter
Svensson, G u s t af Axel, Fabrikör, f. 61;
28—31, Kristine församl.
Wallerius, I var Daniel, T.
F. D.,
Kontraktsprost,f.70;18—31,0Gamlestads
församl.
Engström, Axe 1, Byggmästare, f. 65;
28—31, Haga församl.
Bruzelius, E (1 w a r d Ludvig, Apotekare,
f. 61; 21—31, Oscar Fredriks församl.
Thölén, Carl Herman, Prost, f. 71;16—32,
Vasa församl.

22—, Domkyrka församl.

Lindblad, Er 11 st Aron Vimer, Stenarbetare, f. 77; 28—, Kristine församl.
Petterson, Oscar imer,Fr1sormastare,
f. 66; 26—, Gamlestads församl.
Hjertberg, J 0 h a n Albert, Trafikförman,
f. 72; 31—, Haga församl.
Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;
28—, Oscar Fredriks församl.
Levin,
scar, Föreståndare f. stadens
hövåg, f. 77; 31—, Carl ]ohans församl.
Nilsson, Leonard M i l 1 e, Handlande, f. 66;
26—, Vasa församl.
Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;
29—, Annedals församl.
Österholm, Sve n August, Reparatör,
f. 83; 28—, Masthuggs församl.
Karlson, Karl T a g e, Köpman, f. 88; 31—,
Johannebergs församl.

Sekreterare
Hammar, Gudmund Johan, J.K .
Assessor, f. 77; 21

Nilsson, Ludvig E r 11 f ri d, Tapetserare-

Biträde åt kassaförvaltaren

mästare,f. 86; 29—32, Annedals församl.
Lindberg, Al f r e (1, Materialskrivare, f. 70;
27—32,Mast/1uggs församl.
Gullberg, Harald 0 s va 1 d, Reparatör,
f. 97; 31—32, Johannebergs församl.

Steier, Elof Magnus, Kamrerare h. folkskolestyrelsen, f. 82; 06.

Vaktmästare
Henning, Axel, Förste vaktmästare
stadsfullmäktige, f. 89; 16.

h.
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Församlingar
Gustavi Domkyrkoförsamling
Pastorsexpedition Kyrkogatan 28. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—1130 samt
helgfria fredagar kl. I 9——I 9,30. juni, juli och augusti ingen expedition onsdagar samt fredagar

kl. I9—l9,30.
År 1619 bildades i Göteborg en svensk församling, vars förste kyrkoherde blev den från
Skövde förflyttade magister Phrygius'. Denne utnämndes följande år till superintendent

men förenade liksom sina närmaste efterträdare med detta ämbete kyrkoherdebefattningen,
och först då den fjärde superintendenten år 1665 upphöjdes till biskop, tillsattes1 församlingen en domprost. Till församlingen hörde vid denna tid som annex Örgryte, som
dock är 1712 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 1633 benämningen Gustavi församling, varmed senare
förenades benämningen Domkyrkoförsamlingen. Under 1700-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 1882 erhöll sin första territoriella församlingsindelning, som trädde i kraft den
1 maj 1883. Redan dessförinnan hade jämlikt kungl. brev den 3 mars 1882 fr. o. m. 1883
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 nyinkorporerade områden kommo automatiskt att tillhöra Gustavi eller Domkyrkoförsamlingen,
som från början omfattade området mellan Stora Hamnkanalen, Fattighusån, Mölndalsån,
Örgryte församling och gränserna för 13:de 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 1906, som jämlikt kungl. brev den 13 september 1907
trädde i kraft med ingången av år 1908, gäller fortfarande och innebär för Domkyrkoförsamlingens del huvudsakligen, att till församlingen överflyttadesdels från den ursprungliga
Masthuggsförsamlingen 10:'de kvarteret (nuvarande stadsdelen Pustervik) jämte deninom

samma församling belägna delen av Nya Allén, dels från Haga församling den s. k. Pusterviksplatsen 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, Järntorget, Järntorgsgatan och Rosenlundskanalen samt består enligt dåvarande benämningar

av stadens 1—4 rotar och 7—.10 kvarter, ävensom fastigheterna nr 1—52 i 5:te roten, nr
1—80 i 13:de roten och nr 1—55 i 14:de roten. Dessa områden motsvara enligt de av
magistraten den 15 juni-.1923 fastställda benämningarna följande stadsdelar, nämligen hela
stadsdelarna lnom Vallgraven och Pustervik, av Vasastaden 1—9 kv. samt av Lorensberg
38—49 kv.
Ovriga områden av Domkyrkoförsamlingen enligt 1883 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 1626 lades dock grunden till en stenkyrka, som
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invigdes 1633 och erhöll namnet Gustavi kyrka. Den förstördes av eld år 1721 men återuppbyggdes, varvid de gamla murarna kommo till användning. Dessa måste dock nedrivas,
sedan kyrkan härjats av den stora eldsvådan år 1802, och därefter uppfördes på samma plats
den nuvarande domkyrkan. Denna togs i bruk år 1815 men var först 1825 färdig i sitt nuvarande yttre skick. Invändigt hava förändringar vidtagits upprepade gånger och senast år 1915.
Litteratur: Pryt 2, A. J., Gustavi kyrkios i Göteborg invygning. Sthlm 1634. Allegater till Gustaviska domkyrkoförsamlings privilegier. Vänersborg 1785. Kongl. Maj:ts nådiga
reglemente för Gustavi domkyrkoförsamling etc. den 12 augusti 1856.

Kyrkaråd

Domprost
Ljunggren, Gustaf Karl, T. D., (se

Ljunggren, G u s t af Karl, T. D., Domovan) 30
prost, f. 89; självskriven Ordf.
Komministrar
Rothvall, Ca rl Axel, Grosshandlande, Janson, R 0 b e r t (se ovan) 08.
f. 56; led. 05—32, Kyrkovärd 07—32,
Lindvall, T a g e (se ovan) 09.
Kassaf. 07—.
Va3känt, tf. Andrén, A 3 t o 1 f Ludvig, f. 86;
Ljungman, C u s t a f Henrik, Arkitekt,
f. 70; 08—34.
Klockare
Janson, R 0 h e r t, Domkyrkokomminister,
Lange, Johannes (J 0 n a s) Victor, f. 78; 24.
f. 74; 11—34.
Larsson, Albin Petrus, Fabrikör, f. 69;
Organist-Kantor
led. 12—34, Kyrkovärd 23—32.
Asplöf, H e r m a n Natanael, MusikdirekLtårlidqårzist, Algot Hugo, Direktör, f. 74;
tör, f. 81; 29.

Försångare
L(121'lent31'r2on, Johan A r o n, Handlande, f. 73;
Palm, Gustaf Josef, Kantor, f. 84; 16.
Lindvall, Ta ge, F. K., Domkyrkokomminister, f. 70; 28—32.
Olson, H e n 0 c h Abraham, Handlande,
f. 76; 30—32.
Andersson, E 11 0 c h Ferdinand, Overlärare, f. 78; 30—34.

Diakonissa
Mottagning Trädgårdsgatan 4, kl. 8—9.
Sjögren, E b b a Maria Elisabet, f. 78; 05.

Kyrkovaktmästare
Ambjörnsson, Anton H1 1 m e r, f. 73;15.
Dessutom två ringkarlar.

Kristine församling
Pastorsexpeditioner och expeditionstider, se nedan.
Den av Gustaf ll Adolf år 1618 genom offentliga plakat utfärdade inbjudan till skickliga
yrkesidkare1 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 Phrygius. Då begärde och erhöllo tyskarna år 1623 kungl. tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Den konstituerades redan samma år och tillväxte så hastigt, att redan år 1628 ytterligare en pastor måste
tillsättas.
Församlingens första kyrka var en gammal träkyrka, som flyttades från Nylöse och uppfördes på den plats, där den nuvarande kyrkan är belägen. Den nedrevs dock redan år 1634,
och på samma plats uppbyggdes en stenkyrka, vilken invigdes 1648 och erhöll följande år
av drottning Kristina sina i de väsentliga delarna för Christinas tyska församlingännu gällande kungl. privilegier. Sedan kyrkan härjats av eld åren 1669 och 1746, återuppbyggdes
den och blev färdig 1780, värefter den i huvudsak haft sitt nuvarande utseende. Vid det
sista återuppbyggandet återställdes även det Aschebergska gravkoret, som 1681 sammanbyggdes 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 16
oktober 1773, att i framtiden den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska.
Sedan dess hade församlingen en tysk och en svensk avdelning med gemensam församlingsstyrelse och kyrkobokföring.

En ändring inträdde år 1883 vid stadens indelning i territoriella församlingar. Då upplöstes den svenska avdelningen -,- dess medlemmar ingingo i de resp. territoriella församlingarna —— och blott den tyska avdelningen av den ursprungliga gamla Christinaaförsamlingen 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 1882 skulle denna församling omfatta området väster om Gullbergsån och
Mölndalsån från Gullbergsbron till Fattighusån samt norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Enligt bestämmelserna i kungl. brevet den 27 april 1906 skulle dessa
gränser för Kristine territoriella församling bibehållas även sedan den nya församlingsin—
delningen fr. o. m. 1908 års ingång trätt i kraft, vadan församlingen alltfort omfattar enligt
de vid tidpunkten för fastställelsen gällande benämningarna följande stadsområden, nämligen stadens 5:te rote nr 53—slut, 6—10 rotarna, Magasinskvarteret, 12:te roten från nr
19 Lilla Olskroken till nr 67, 6:te kvarteret, 16:de och l7:de rotarna samt den jämlikt kungl.
brev den 8 december 1881 från Backa socken avsöndrade och fr. o. m. den 1 nästföljande januari med "staden införlivade del av den s.k. Tingstadsvassen, å vilken Göteborgs
stad den 10 juli 1876 erhållit lagfart och det område av nämnda vass, som begränsas av
Göta älv, med Kvillebäcksrännan och stadens andel i vassen. Enligt de av magistraten den
den 15 juni 1923 fastställda benämningarna (med senare gjorda tillägg) omfattar alltså församlingen följande stadsdelar, nämligen Nordstaden, Stampen, Gullbergsvass samt Tingstadsvassen utom västra delarna av frihamnsområdet.
Denna nya territoriella församling och den personella tyska församlingen ålades genom
förenämnda kungl. brev den 5 maj 1882 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 Christinakyrkan skulle gemensamt begagnas av båda
församlingarna, tills annorlunda ordnades.
Sedan Fattighusförsamlingen år 1883 upplösts, användes Fattighuskyrkan, som byggdes
åren 1812—15 för att ersätta den äldre träkyrkan, av territoriella Kristineförsamlingen som
dess annexkyrka.

Kristine svenska församling

Hessler, Carl Edvard, Expeditionsföre-

Pastorsexpedition Tyggårdsgatan 4. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—
”,30. juni, juli och augusti: måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9,30—1 1,30.
&

ståndare f' 78 27—34
Wallin, Henrik A:,son Stationsförman
f' 82 29—32'
Thore, Alexander (A 1 e xl),NZvigationsskoleföreståndare, f. 66;3

Kyrkoråd

Hndbhfili77E'jr3r18t34ÅmnVimerismnarbe.

'B ,"1

D "d K k h d i. 88;

es,?åjvskrsijåconffw

yr o er e

Svensson, Gustaf Axel Fabrikör,f 61
led. 05—32, Kyrkovärd 16—32.

me'

*”

Samuelsson, Bror Samuel, Läroverks-

adiunkt, f- 73: 31—32Kassaf. se nästa sida.
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Hammar, G u d m u n d Johan, ]. K.,

Kyrkoherde
Béen, Is aac David (se ovan) 31.

Komminister

Assessor, f. 77; Suppl. f. ordf. 27—.
Haignsson, Au gust, f. d. Poliskonstapel,

61
Bozdén, Johan Albert, Inspektor, f. 66;

Vakant.

v. Komminister
Andrén, Asto lf Ludvig, f. 86; 30.

Christina; tyska församling
Pastorsexpedition Köpmansgatan 16. Expeditionstid tisdagar, torsdagar och fredagar
kl. 12—13. juli och augusti: tisdagar och
fredagar kl. 12—13.

Kyrkoråd
Tiedie, T h e o d 0 r Wilhelm, Prost, f 78;
självskriven Ordf.
Thomsen, l'l a r a 1 d Wilhelm Ferdinand,
årbrikör, f. 54; led. 01—33, Kyrkovärd
Dohm, jochen Hinrich, Grosshandlande, f. 53; 19—31.
Delfs, Hans Jacob Wilhelm, Köpman,
f. 73; 23—33
Schramm, Giinther Hu go, Direktör,
f. 80; 25—33, Kassaf. i tyska förs. 25—,
i svenska förs. 31—.
Lindner, Ernst M 0 r i t 2, Grosshandlande,
f. 58; 26—31.
Mann, Albert F ri c d ri c h, Köpman,
f. 94; 281—31.

Kyrkoherde

Olsson, johan Vi k t o r, Handlande, f. 91;
28—
Arvidsson, Carl G 6 s t a, Banktjänsteman,
f. 98; 30—'.
En vakant.
Schulz, Heinrich Albert Otto, Arkitekt,
f. 82; 19—33.
Nauber, Kurt, Kamrer, f. 81; 25—31.
Iunghänel, Carl Hans Heinrich, Bild-

huggare, f. 78; 26—33.
Kiessling, F rit 2 Richard, F. D., Ämneslärare, f. 89; 28—33.
Witte, P aul Walter Franz, Handlande,f. 91; 28—31.

Klockare
Liljegren, David Teodor, f. 90; 18.

Organist och kantor
Körling, Sven Holger,

Försångare
Hellberg,8T o r s t e n Edvard, Bankkassör,

.Tiedje, T h e o d 0 r Wilhelm, Prost (se
ovan) 20.
Gemensamma nämnden
Frick, Ernst Otto Manfred, J. K., tf
Handels» och politiborgmästare, f. 72;

Ordf. 27—.

Musikdirektör,

f. 79; 06.

Diakonissa
Mottagning Stampgatan 58, vardagar utom
lördagar kl. 9—10.
Danielsson, Anna Charlotta, f. 80; 29.
Dessutom tre ringkarlar.

Gamlestadsförsamlingen
Pastorsexpedition S:t Pauli prästgård. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30
samt onsdagar kl. 20—21 . ]uni, juli och augusti ingen expedition onsdag f. rn.
Församlingen bildades, då är 1883 den första territoriella församlingsindelningen genom-

fördes och fick -— i likhet med Kristine församling — vid den nya församlingsindelning,
som trädde i kraft fr. o. m. 1908 års ingång, behålla de gränser, som blivit bestämda
genom kungl. brevet den 5 maj 1882. Enligt detta brev skulle Gamlestadsförsamlingen'omfatta det dåvarande stadsområdet öster om Gullbergsån, d. v. s. enligt dåvarande benämningar
stadens 12:te rote nr 1—19 Stora Olskroken samt 18——20 rotarna.
Detta område har emellertid senare utvidgats genom inkorporeringar. Sålunda hava föl- .
jande områden från angränsande kommuner avskilts och1 allo införlivats med Göteborgs

stad och tillagts Gamlestadsförsamlingen, nämligen dels från Örgryte kommun fr. o. m.
1909 års ingång vissa delar av Kålltorprn. m. jämlikt kungl. brev den 12 juni 1908, dels
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från Partille socken fr. o. m. 1928 års ingång vissa områden av Utby och Mellby byars
skifteslag m. rn. jämlikt kungl. brev den 18 juni 1926 samt dels slutligen från Angereds

socken fr. o. m. 1930 års ingång vissa hemmanslotter m. m. jämlikt kungl. brev den 8
februari 1929. Enligt nu gällande stadsindelning tillhöra följande stadsdelar församlingen,
nämligen Olskroken, Bagaregården, Kålltorp, Gamlestaden, Kviberg, Utby samtde år 1929
inkorporerade områdena norr därom.
Församlingskyrka är S:t Pauli kyrka, vilken byggdes för medel ur Renströmska fonden
och invigdes år 1882. Utbynäs kapell kom i och med införlivningen av Utbynäs den 1 januari
1928.att tillhöra Gamlestads församling.

Kyrkoadjunkt

Kyrkoråd
Wallerius, 1 v a r Daniel, T. 0. F. D., Kontraktsprost, f. 70; självskriven Ordf.
Johnsson, Jo h 11 Gunnar, Polerare, f. 93;

Gellerstam, Knut Arvid, f. 95; 28.

Kristensson, c a rl Nikolaus, Handlande,

Eliasson, Otto Enander, f. 75; 24.

f. 71; led. 23—34, Kyrkovärd 23—32,
Kassaf. 23—.
Petterson, 0 s c a r Hilmer, Frisörmästare,
f. 66; led. 27—34, Kyrkovärd 27—32.
Jansson, Josef Erriil, Trävaruhandlande,

Lundborg, G ö sta, Musikdirektör, f. 03;

Närdbåäg,Nils Evald, Förman, f 87,

Mottagning församlingshemmet vid Redbergs-

Klockare

_ Organist och kantor
30.

—
"

7___
Isaksson, Vilhelm Olaus, Metallarbetare, f. 90; 31——34.

Diakonissor

vägen, vardagar utom lördagar kl. 9—10.

Andersson,'Frideborg (F ri d a), f. 72; 19.

Kyrkoherde

Mottagning Lödöse barnhem, Artillerigatan,
vardagar utom lördagar kl9

Wallerius, lvar Daniel, T. 0. F. D.,
Kontraktsprost (se ovan) 02.

Tråmtlundt, Gerda Kristina (K e r s ti n),

Komministrar

Vaktmästare

Lindblom, Jakob N a t h a n a & 1, f. 62; 01.
Hellman, A x el Gunnar, F. K.., f. 88; 30.

Johansson, Henning. Gi l l i 5, f. 00; 24.
Dessutom ett skrivbiträde och en ringkarl.

Haga församling

.

Pastorsexpedition Sprängkullsgatan 5. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—Il,30
samt torsdagar kl. 20—2030. juni, juli och augustiingen expedition onsdagar samt torsdagar

kl. 20—2030.
Haga församling bildades redan vid den första territorialindelningen år 1883 och om-

fattade enligt kungl. brevet den 5 maj 1882 området mellan Vallgraven, Domkyrkoförsamlingens gräns, Örgryte församling, Slottsskogsparkens östra gräns, Husargatan tilllBergsgatan, sistnämnda gata och Östra 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 1870 från Örgryte församling med staden fr. o. m. 1872 års
ingång införlivade delarna av frälsehemmanet Krokslätt Norgården ävensom de från samma
församling fr. o. m. 1904 års ingång införlivade delarna av Stora och Lilla Änggården jämlikt kungl. brevet den 21 augusti 1903, vilka sistnämnda områden uttryckligen skulle till-

läggas Haga församling, som sålunda från början omfattade en stor del av nuvarande Annedals församling (se nedan). Genom 1908 års församlingsindelning överflyttades därjämte
till Domkyrkoförsamlingen Pusterviksplatsen och denmom församlingen belägna delen av
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Nya Allén. Å andra sidan överflyttades till Haga församling från den ursprungliga Masthuggsförsamlingen ett område, som begränsas av Skanstorgets södra del, en linje närmast
söder om skansen Kronan, Risåsgatan till Linnégatan (mitt för Prinsgatan) fram till Järntorget och Södra Allégatan till församlingens förutvarande gräns vid Östra Skansgatan.

Enligt kungl. brevet den 27 april 1906, som ligger till grund för 1908 års församlingsindelning, är Haga församling begränsad av Haga Kyrkogata, gränsen emellan å ena sidan Hagorna
samt å andra sidan Annedal och Majornas sjunde rote, Linnégatan, Järntorget och Södra
Allégatan samt består av dåvarande Västra, Ostra pch Nya Haga. Enligt nu gällande stadsdelsindelning består församlingen av stadsdelen Haga samt av stadsdelen Annedal 2 kv.
och tomterna nr 1—18 i 1 kv.
Hagakyrkan byggdes under åren 1856—59 såsom annexkyrka till Domkyrkan, men blev
då församlingen bildades dess moderkyrka.

Kyrkoråd

Klockare

Lundahl, Fil ip Natanael, T. L., Kyrko-

Mattsson, Otto Edvard, f. 84; (28) 30.

herde, f. 79; självskriven Ordf.
Abrahamsson, 0 8 c a r, f. d. Tullkontrollör, f. 61; led. 00—32, Kyrkovörd'15—30.
Rinman, T h o r s t e n, Sjökapten, Redaktör, f. 77; 21—32.

Organist och kantor
Lundborg, Nils Folke, Musikdirektör,
f. 05; 29.

Engström, A x el, Byggmästare, f. 65;
Försångare

23—34, Kassaf. 266—
Hjortberg, J 0 h a n Albert, Trafikförman,

f. 72; 23—,34 Kyrkovörd 30—32.
Hanson, Olof Henrik Adolf, Direktör,
f. 80; 2().—32
Asklund, Karl F1 l1 p, Grosshandlande,
f. 88; 30—32.

Kyrkoherde
Lundahl, F i l i p Natanael, T. 1... (se ovan)
18.
'

Komminister
Blipck, A r31d e r s Benjamin, T. 1... 0. F. K.,
.
,

Erlanson, _F r a n s Georg Herman, Folkskollärare, f. 82; 21

Diakonissa
Mottagning Sprängkull3gatan 23, vardagar
kl. 9—10.
Strömberg, M ä r t a Ragnhild Linnéa,
; 29.

Vaktmästare
Thorin, A n d e r s, f. 94; 30.
Dessutom ett skrivbiträde och en ringkarl.

Masthuggsförsamlingen »
Pastorsexpedition belägen vid kyrkan. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—1130
samt torsdagar kl. 20—20,30. juni, juli och augusti måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl. 930—1130.
Den ursprungliga Masthuggsförsamlingen erhöll vid den territoriella församlingsindelningen år 1883 följande gränser: Göta älv, Vallgraven, Pusterviksplatsen, därifrån över Nya
Allén genom Ostra Skansgatan, Bergsgatan, Husargatan och Ovra Husargatan, Slottsskogsparkens östra gräns, gränsen mot tillstötande landsförsamlingar, västra gränserna för Slottsskogslägenhcterna Margreteberg och Stubbehagen samt Dalen, därifrån Slottsskogsvägen,
gränserna för Slottsskogsparken till den gata, som å den fastställda plankartan över förstaden Majorna m. 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 1908 utbröts härur vissa områden samt tillades en mindre del från Carl Johans församling, så att den

o
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nya Masthuggsförsamlingen i, enlighet med kungl. brevet den 27 april 1906 kom att omfatta området mellan Göta älv, Västra Sänkverksgatan, Masthuggstorget, Rangströmsliden,
Klamparegatan, Paradisgatan, Slottsskogen, Bangatan, Stigbergstorget, Allmänna Vägen
och Djurgårdsgatan rakt utdragen till älven eller stadens llzte rote 12—16 kv. samt Majornas 4—5 rotar. Detta område fick behålla benämningen Masthuggsförsamlingen, medan
huvuddelen av den gamla församlingen benämndes Oscar Fredriks församling. Av den
ursprungliga Masthuggsförsamlingen i övrigt överflyttades ett område till Domkyrkoförsamlingen, 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 Vägen, Djurgårdsgatan norrut till Göta älv. Enligt nu gällande stadsdelsindelning
omfattar Masthuggsförsamlingen stadsdelarna Majornas 4:de rote, Stigberget utom stadsägorna nr 8.252, 8.157, av Masthugget 12, 13, 24—27 kv. jämte skjulen nr V11 och Vlll.
Församlingens kyrka är den yngsta i Göteborg. Den byggdes efter ritningar av arkitekt
Sigfrid Ericson och invigdes år 1914.

Kyrkoråd
Klingner, Carl Gottfrid, Kyrkoherde,
f. 72; självskriven Ordf.
Petander, August Jos ua, M. L., Prakt.
läkare, f. 67; 08—32.
Benktander, A 11 cl e r 3, f. d. Skatteuppbårdärznan, f. 57; led. 15—34, Kyrkovärd

Komminister
Vakant.
* Klockare
Sylvén, Pehr Joh n, f.8]; 08.

Organist och kantor
Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Musik-

Johansson, Karl Robert, Kontorschef,
f. 82; led. 23—34, Kyrkovärd 29—32,
Kassaf. 27—-.
Lindberg, A41 f r e (1, Materialskrivare, f. 70;
led.
—
Österholm,4 Sve 11 August, Reparatör,

direktör, f. 96; 25.
Diakonissor
Mottagning Repslagaregatan 5, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9—10.

f. 83; 25—32.
Hedesström, Agne S1 d 11 e y, Handlande,
f. 94; 29—32.
Rundberg, G e o r g Natanael, Parkföre—
ståndare, f. 94; 29—32.
Hansson, T 11 r e Valdemar, Kommunalarbetare, f. 95; 31—34

Rasen, A n n a Hildegard Margareta, f. 77;

7.
Johansson, Maria Alexia, f. 95; 28.

Vaktmästare

Johannesson, Johan Albin, 1. 75; 22.
Dessutom ett skrivbiträde.

Kyrkoherde
Klingner, Carl G 0 t t f r i (1 (se ovan) 16.

Oscar Fredriks församling
Pastorsexpedition Plantagegatan 5. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30
samt torsdagar kl. 20—2030.
Församlingen utgör huvuddelen av den år 1883 bildade Masthuggsförsamlingen och erhöll, då 1908 den nya Masthuggsförsamlingen bildades, följande gränser: Rosenlundskanalen,
Järntorgsgatan, Järntorget, Linnégatan, Linnéplatsen, Karlsrogatan, stadens gräns mot
landsbygden, västra gränsen för Slottsskogslägenheten Dalen och för Slottsskogsparken,
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Paradisgatan, Klamparegatan, Rangströmsliden, Masthuggstorget, Västra Sänkverksgatan
och Göta älv samt består enligt dåvarande benämningar av stadens llzte rote 1—11 samt
17—23 kv., Majornas 6:te rote, Slottsskogen samt Slottsskogslägenheterna Dalen, Margreteberg och Stubbehagen. Denna gränsreglering innebär, att till församlingen även överflytta-

des de delar av Slottsskogen, som förut voro belägna inom Carl Johans församling. Enligt
nuvarande stadsdelsindelning består Oscar Fredriks församling av följande stadsdelar: Olivedal jämte stadsägorna nr 8.252, 8.157, Slottsskogen jämte Säröbanans stationsområde, 44
kv. och östra delen av 43 kv. i Kungsladugård samt en del av stadsägan nr 7.988 med undantag av en del av stadsägan nr 7.989, Masthugget utom 12, 13, 24—27 kv. och skjulen
' Vll och Vlll.
'
Oscar Fredriks kyrka, som byggdes för den gamla Masthuggsförsamlingen och efter ritningar av Helgo Zettervall, invigdes år 1893.

Kyrkoråd

Komministrar .

Cullberg, Carl Oscar Daniel, Kyrkoherde, f. 87; självskriven Ordf.
Bruzelius, E d w a r d Ludvig, Apotekare,
f. 61; led. 12—32, Kyrkovärd 22—32.

Elmgren-Warberg, Herman F r e d ri k,
f. 55; 90.
Elmgren-Warberg, Olof, f. 91; 31.

v. Pastoratsadjunkt

Hallén, l'la ns, Slöjdinspektör, f. 59; led.

Nordlund, Olof Ew e rt, f. 01; 30.

13—30, Kyrkovärd 27—32, Kassaf. 23—.
Nägergå Karl E r i k, Skolföreståndare, f. 70;

Kyrkoadjunkt
Norborg, Erik Daniel, f. 04; 29.

Gustafsson, Oskar E mi l, Detektivkonstapel, f. 72; 23—32.
Ohlsson, Pontus Hj al m a r, Grosshand-

lande, f. 63; 27—34.

Klockare

_

Olsson, 0 s car Wilhelm, f. 92; 27.

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

Organist och kantor

'29—32.
Nerdrum, Cl a u s, lngenjör, f. 78; 31—34.
Petersszn, Karl Johan, Chaufför, f. 78;

Anrep-Nordin, Birger, F. D., Musikdirektör, f. 88; 27.

Henriksson, Anders Johan, Tulluppsyningsman, f. 78; 31—32.

Diakonissor

Suppleant

Mottagning Församlingshyddan kl. 9—10.
Hawthorn, Anna Maria, f. 72; 00, För. samlingsdiakonissa.
Almquist, Klara Elisabet (Li sa), f. 91;
17, Sjukvårdsdiakonissa.

Walldén, Jo h 11 Gustav, Typograf, f. 96;

29—32.

'
Kyrkoherde

.

.

Cullberg, Carl 0 3 c a r Daniel (se ovan) 21 .

.

Vaktmästare
Molind, Carl Molin,, f. 95; 28.
Dessutom ett skrivbiträde och en ringkarl.

Församlingshyddan i Oscar Fredriks församling
Församlingshyddan, belägen i hörnet av Paradis- och Fjällgatorna, äges av Diakonikretsen
1 Oscar Fredriks församling och rymmer utom en kyrksal och en mindre samlingssal även
diakonissbostad samt lokal för en av stadens polikliniker. Uppförd på initiativ av kyrko-

herde Edward. Osterman och på bekostnad av en donator, invigdes den för gudstjänstbruk
år 1899.
v

Oscar Fredriks församling. Carl Johans församling
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Pastor vid församlingshyddan

Cullberg, Carl 0 s c a r Daniel, Kyrkoherde (se ovan) led. 19—, självskriven
Ordf. 21—.
Wieselgren, Knut Peter Ei nar, Pastor,
f 87 led. 25—
—.,v Ordf. 25.——
Hallén, Hans, Slöjdinspektör (se ovan)
led' 99—' Kassaf' 02_'
ÅgfrefniClzgl—Go t tfr 1 d, Pr1vatsekreterare,

Vakant.
Diakonissor (se ovan)
Mottagning Församlingshyddan, söndagar, onsdagar och lördagar från kl. 9, övriga dagar
kl . 1 I ,-30 . Is åkare närvarande måndagar, tis'
dagar, torsdagar och fredagar kl- 12. .

Sundbörg, Alfre d Julius Mantalsskrivare.f. 71; led. 23—, Sekr. 27—.
Lurådgren, Axel Josua, Direktör, f. 74;
2

Polikliniksköterska
Nauclér, Hulda Maria, f. 74; 04.

Carl Johans församling
Pastorsexpedition Carl ]ohansgatan 42. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—1 I ,30
samt onsdagar kl. 19—20. ]uni, juli och augusti ingen expedition onsdag f. m.
Församlingen bildades genom sammanslagning av Mariebergs församling och Kongliga
Amiralitets-Warvsförsamlingen genom beslut är 1820, som stadfästes år 1824. Den hette
först Förenade Kustförsamlingen vid Göteborg, vilken- 1828 fick namnet Carl Johans församling. Församlingen var annex till Örgryte till år 1883, då den som eget pastorat blev
ecklesiastikt förenad med Göteborg. Borgerligt hade området införlivats redan år 1868.
Vid den nya församlingsindelningen år 1908 överflyttades i samband med den gamla Masthuggsförsamlingens uppdelning på olika församlingar vissa områden av Carl Johans församling 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 1906, varpå 1908 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 1—3 rotar. Enligt
nu gällande stadsdelsindelning omfattar Carl Johans församling följande stadsdelar: Sandarna,
Kungsladugård med undantag av 44 kv. och östra delen av 43 kv., Majornas 1——3 rotar jämte
en del av stadsägan nr 7.989 med undantag av en del av stadsägan nr 7.988. Jämlikt kungl.
brev den 23 maj 1930 är fr. o. m. den 1 januari 1931 hela Nya Varvets socken införlivad
med församlingen.
Kyrkan invigdes år 1826. Birgittas kapell blev färdigt år 1857 och uppfördes för Carnegieska
bruket, som det ännu tillhör. Det är sedan år 1920 ställt till församlingens tjänst.

Kyrkoråd
Pehrsson, P e r, T. D., Prost, f. 67; självskriven Ordf.
Jansson, JohanB i r g e r, Handlande, f. 71;
led. 06—34, Kyrkovörd 17—32.
Andersson, A x el Filip, Mälteriförman,
f. 76; 18—34.
Rosén, Karl Johan, f.d. Folkskollärare,
f. 57, le'd. 21—32, Kyrkovärd 21—32.
Karlberg, G 11 s t a f Nicolaus, Handlande,
f. 70; 21—34.

Levin, Oscar, Föreståndare f. stadens

hövåg, f. 77; 27—34
Carlson, H e n r i k Edvard, Komminister,

f. 93; 29—32.
Helgesson, Geo rg, Folkskollärare, f. 78;
led. 29—32, Kassaf. 29—.
Börjesson, Albert Leopold, Sjukkasseexpeditör, f. 78; 29—32.

.

Kyrkoherde

Pehrsson, P e r, T. D., Prost (se ovan) 08.
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Komministrar

ArÅdIeIrI'sson, [Sl m a

53:22:31, Kågfll—lferihiåharfl &; (åå/an) Zl'

,

' '

'

Eflisabeté f.

79;

fifi

e ersta'
ajorna, rån
åggatan ti
Slottsskogsgatan—Klippgatan.
Mottag-

'

ning Höglundsgatan 32, vardagar kl. 9—10.

Kyrkoadjunkt
Svenungsson, Ernst G u n n a r S1gfr1d,
f' 97; 29'
*

Johnson, O 1 g a lngeborg, f. 94; 28. Västra
Majorna, från Slottsskogsgatan—Klippgatan till Stadsgränsen. Mottagning Kustroddaregatan 5, vardagar kl. 10—11.

Pastorsadjunkt
Ös3töerström, Karl Adolf Mauritz, f. 02;

Dessutom ett expeditionsbiträde, fyra ringkarlar och två extra vaktmästare.

.

Klockare

Birgittas kapell

Sundström, Carl E r 1 c, Diakon, f. 96; 23.

Organist
Stefanson, Ester Stefania, f. 94; 20.

Organist och kantor
Billberg, K 11 u t, Musikdirektör, f. 65; 00.

Forsangare
CalréIén, Otto Isidor, Folkskollärare, f. 88;
.

Diakr;nissor

.

mnemth'
Anna» 78? ”' om Ma"
]orna, från Bangatan till Såggatan. Mottagning Såggatan 12, vardagar kl. 9—10.

Försångare
Larsson, Joel Gottfrid, f_ 94; 28.
Vaktmästare '

'

Johansson, Ernst' Teodor, 1. 77; 20.
Dessutom en månadskarl.

Annedals församling
Pastorsexpedition Ovra Husargatan 2514. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—
II,30, lördagar kl. 10—11.
Församlingen bildades vid nydelningen 1908 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 ursprungliga Masthuggsförsamlingens avskildes från dåvarande Haga församling och dels genom att
till den nybildade Annedalsförsamlingen vissa områden överflyttades från den ursprungliga
Masthuggsförsamlingen, nämligen området mellan Ovra Husargatan, Linnéplatsen, Linnégatan (till mitt för Prinsgatan), Risåsgatan och en linje söder om Skansen Kronan, Skanstorgets södra del till dåvarande Haga församlings gräns till Husargatan. Församlingen om- ,
fattar sålunda enligt kungl. brevet den 27 april 1906, som ligger till grund för 1908 års församlingsindelning, 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. m. ingången av år 1904 genom kungl. brev den 21
augusti 1903 förordnats. Till detta område lades ytterligare fr. o. m. 1918. års ingång vissa
delar av hemmanet Änggården nr 1 i Örgryte socken ävensom vissa andra områden i enlighet
med kungl. brev den 14 april 1917, vadan Annedals församling enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar följande stadsdelar, nämligen Kommendantsängen, Annedal utom 2 kv.
och tomterna nr 1—18 i 1 kv., Änggården utom Säröbanans stationsområde, av Landala
30 kv. och västra delen av 31 kv. samt delar av stadsägoområdet nr 8.429 med undantag av
en del av stadsägan nr 8.366.
Församlingens kyrka är byggd av arkitekt T. Wåhlin och invigdes år 1910.

Annedals församling. Vasa församling .
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Kyrkoråd

Eckerstein, 0 5 c a r Fritiof, Bokhandlande,

Holm, A 1 b1 n Bertrand Carl David, F. L.
Kyrkoherde, f. 65; självskriven Ordf.
Björk, Karl F e r d1n a n d, Dis onent,
f. 76; led. 15—20, 23—32, Kassa 28—.
Hagberg, C arl Julius,f. d. Linjeförman,
58, 23—32.
Lindvall, Carl G e o r g, Komminister,

Zachrisson, C a rl Erik Vilhelm, tf. Skorstensfejare, f. 80; 29— 4.

f. 73; 29—32.

f. 78; 25—32.
Nilsson, Ludvig E r n f r i d, Tapetseraremästare, f. 86; 25—32, Kyrkovärd 27—32.
Bergström, Johan A d 0 1 f, lngenjör, f. 79;
led. 27——32, Kyrkovärd 27—32.
Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Folkskol-

lärare, f. 95; 29—34.
Molin, J a n n e, Byggmästare, f. 61;15—34.
Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f 75;
23—34.
Blomster, Gustaf H j almar, Postassistent, f. 80; led. 27—34.
Leander, P o n t 11 s Adalbert, Professor,

Enander, Joha 11 August, Hälsovårdstillsy-

ningsman, f. 61; 31—34.
Emanuelsson, Johan (Jo h 11)
Handelsarbetare, f. 71; 31—

Bergman, Axel Wah ] f rid, Syssloman,
f. 86; 31—34.
Wistrand, K a rl Theodor, Poliskonstapel,
f. 75; 31—34.
Kyrkoherde
Holm, Al bin Bertrand Carl David, F. L.
(se ovan) 08.

Komministrar
Lindvall, Carl G e o r g (se ovan) 21 .
Rexius, _G e r h a r d Natanael, f. 98; 31 .

Klockare
Lindholm, Karl, f. 92; 24.

f. 72; 31—34.
o

Organist och kantor

Suppleanter

Erman, Knut Reinhold, Musikdirektör,
f. 03; 31.

(

Armstedt, C 11 r t Henry, Disponent, f. 91;

29—32.

Samuel,

_

Olsson, C h a r 1 e 8 Robert, Byggmästare,

f. 67; 29—32.
Carlsson, W i k t o r, lnstrumentmakare,
f. 71; 29—32
Håkansson, S v e n, Tapetseraremästare,
f. 74; 2—

Diakonissa
Mottagning Västergatan 27, vardagar kl.
—.1
Dunér, Astrid Eleonora, f. 98; 25.

Kyrkovaktmästare
Andreasson, Carl Elias, f. 70; 08.
Dessutom två extra vaktmäståre.

Vasa församling
Pastorsexpedition Erik Dahlbergsgatan 30. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—
11,30 samt onsdagar kl. 20—20,30. Juni, juli och augusti måndagar, tisdagar, torsdagar och
.
fredagar kl. 9,30—1],30.
Församlingen bildades år 1908 vid omregleringen av församlingsindelningen genom uppdelning av Domkyrkoförsamlingen. Vasa församling begränsades enligt kungl. brevet den
27 april 1906 av Vasagatan, Gamla Allén, Vallgraven, Fattighusån, Mölndalsån, stadens gräns

mot landsbygden, gränsen emellan Landala och Annedal samt Murare-, Besvärs-, Föreningsoch Haga Kyrkogatorna samt bestod enligt dåvarande benämningar av stadens 15zde rote
samt de delar av stadens 13—14 rotar, som ej tillhörde Domkyrkoförsamlingen ävensom

förstaden Landala och Trädgårdsföreningen. Församlingen omfattade sålunda från början
även de delar av staden, som nu tillhöra Johannebergs församling (se nedan). Efter försam- .

lingens delning i enlighet med kungl. brevet den 8 juni 1928 äro gränserna från den 1 januari
1929 följande: Vasagatan, Gamla Allén, Vallgraven, Fattighusån, Mölndalsån, norr om bostadspaviljongerna vid Norra Burgården, Berzelii-, Viktor Rydbergs-, Lärare-, Greve-, Karl
Gustavs-, Hantverkare- och Landalagatorna, Landalatorget utmed dess södra del, Viktoriagatan och Föreningsgatan till dess början vid Besvärsgatan. Enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen stadsdelen Vasastaden med undantag av 1—9 kv., av stads23
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delen Heden 16, 21—27 samt 39 kv. Exercisheden, Trädgårdsföreningen samt området

däremellan och Mölndalsån från Fattighusån ned till Burgårdens bostadspaviljonger, av
stadsdelen Lorensberg 1—7, 26—28 samt 50—61 kv.
Vasakyrkan, som är byggd1 senromansk stil efter ritningar av arkitekt Yngve Rasmussen,
invigdes år 1909.

Kyrkoråd

Kyrkoherde

Thölén, C a rl Herman, Prost, f. 71; självskriven Ordf.
Ceäerberg, Efraim, Handlande, f. 62;
———34
Kafrlsson],3J 0 h a n n e s, Trädgårdsmästare,
. 67;
— .

Thölen, C a rl Herman, Prost (se ovan) 08.

Komminister
Holmlin, K a rl Adolf (se ovan) 08.

Klockare

Johansson, L e a n d e r, Byggmästare, f. 60;

Holmgren, G u s t af Edvard, f. 81; 08.

led. 15—34, Kyrkovörd l 5—.32
Holmlin, K a rl Adolf Komminister, f. 74;

Organist och kantor

16—32.

Hjort, lsak
f. 68; 09

Thorson, Axel Birger, Mantalsskrivare,
f;67 26—34, Kyrkovärd 27—32.
Jakobsson, M art i n, f. d. Overlärare,

f. 64; led. 29—34, Kassaf. 29—.
Bengtsson, Carl Henrik, Kontorschef,
f. 85; 29—32.
Hultin, S ve n, Professor, f. 89; 29—34.

Fred rik,

Musikdirektör,

Diakonissa
Mottagning Karl Gustafsgatan 38, vardagar
utom lördag kl. 8,30—9,30.
Bengtsson, R 11 t Hedvig Lydia, f. 83;.21 .

Vaktmästare
Holmqvist, Alfred, f. 03; 29.

Eliasson, Martin Enoch, Tjänsteman,

f. 87; 31—32.
—

Dessutom ett skrivbiträde.

' Johannebergs församling
Pastorsexpedition Teknologgatan 3. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—Il,30.
juni, juli och augusti ingen expedition onsdagar.
Johannebergs församling avskildes från Vasa församling den 1 januari 1929 jämlikt kungl.
brev den 8 juni 1928 och omfattar området inom följande gränser: Föreningsgatan, Viktoriagatan, Landalatorget utmed dess södra del, Landala-, Hantverkare-, Karl Gustavs-, Greve-,
Lärare-, Viktor Rydbergs- och Berzeliigatorna, norr om bostadspaviljongerna vid Norra
Burgården, Mölndalsån, gränsen mot Krokslätt i Örgryte församling, gränsen mellan stadsdelen Landala och Annedal, Muraregatan och Besvärsgatan till Föreningsgatan. Enligt nu
gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar, nämligen Johanneberg, av Heden 28—31 och 40 kv. samt området däremellan och Mölndalsån fr. o. m.
Burgårdens bostadspaviljonger ned till Krokslätt, av Lorensberg 8—17, 21, 23—25, 30, 31
och 33 kv., Landala jämte en del av stadsägan nr 8.366 med undantag av 30 kv. och västra
. delen av 31 kv. samt delar av stadsägoområdet nr 8.429, av Vasastaden 11 kv.
Kyrkofullmäktige har i skrivelse till Kungl. Maj:t den 30 augusti 1926 åtagit sig draga
försorg om att en ny församlingskyrka blir uppförd att tagas i bruk senast under år 1933.
lntill dess må enligt Kungl. Maj:ts medgivande såsom församlingskyrka användas det 5. k.
Landalakapellet och vid förefallande behov Vasakyrkan.
För utredning av fråga om uppförande av ny församlingskyrka1 Johanneberg är beredning tillsatt av kyrkofullmäktige (se sid. 341).

Johannebergs församling. Lundby församling

Kyrkoråd
Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 86; självskriven Ordf.
Claeson, H e r m a n, Handlande, f. 67;
led. 29—32, Kyrkovärd 29—32.
Cederberg, Daniel, Handlande, f. 67;
led. 29—32, Kyrkovärd 29—32.
Mellander, Carl Einar Nathanael, e. o.
Hovrättsnotarie, f. 87; 29—32.
Holmgren, Gustav E (1 v a r d, Folkskol-
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Carlsson, 0 3 c a r Jonatan, Sjukvårdare,
f. 90; 29— .
Bern, Nikolaus P e t e r, Postexpeditör,
f. 73; 31—32.
Svenningsson, E r n s t Natanael, Lagerföreståndare, f. 77; 31—32.

Kyrkoherde
Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K. (se
ovan) 29.

Komminister

lärare,f. 81; 29—32.

Helldén, Johan Adolf, (se ovan) 29.
Gullberg, Harald Os vald, Reparatör,
f. 97; 29—32.
Helldén, Johan A (1 o 1 f, Komminister,
f. 73; 31 —32.
Brodén, Gunnar, Bankkassör, f. 86; led.
31—32, Kassaf. 31—.
Suppleanter
Munther, Johan Al b i n, Disponent, f. 89;

29—32
Landin, Jo h a n, Diakon, f. 78; 29—32.
Jonason, Johan Albert, Bokbindaremästare,f. 80; 29—32.
Johansson, Karl Oscar Waldemar, Tillsymngsman, f. 97; 29—32.

Klocka-re
Mattsson, Erns t Valdemar, f. 98; 29.

t. f. Organist
Zachrisson, T 0 r b 0 r g, Fru, f. 87; 29.

Diakonissa
”Mottagning Egnahemsvägen 8, vardagar utom
lördagar kl. 8,30—9,30.
*
Åström, E s t e r Maria, f. 85; 29.

Vaktmästare
Engdahl, Carl, f. 69; 29.
Dessutom ett skrivbiträde.

Lundby församling i
i (i kyrkligt hänseende ännu icke införlivad med staden)
Pastorsexpedition Lundby prästgård. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—II,30
samt onsdagar kl. 19—20 utom sommarmånaderna.

Lundby församlings historia sträcker sig tillbaka till slutet av medeltiden, men först från
år 1630 finnas urkunder bevarade, vilka möjliggöra en uppfattning av sammanhanget i församlingens utveckling. Vid denna tid var Lundby annex till Tuve socken, som blev prebendepastorat först åt »rector scholae» vid den år 1630 inrättade Göteborgs trivialskola och
senare åt teologie doktorerna vid Göteborgs gymnasium (se vidare under Göteborgs stift).

År 1639 erhölls enligt en gammal kyrkoboksanteckning tillstånd »at flytta prestebordet»
från Tuve kyrka till Lundby, vars prästgård sedan dess varit kyrkoherdeboställe, och därefter började man så småningom att betrakta Lundby som moderförsamling, ehuru pasto-

ratet i officiella skrivelser fortfarande hette »Tuffue Sochn». Först år 1693, från vilken tidpunkt även de äldsta kyrkoböckerna härröra, förekommer i en skrivelse från domkapitlet

benämningen Lundby pastorat. Fr. o. m. den 1 maj 1928 skildes Tuve från Lundby och
utgör tillsammans med Backa ett pastorat.
Kyrkoherdarna under denna tid tvingades givetvis av sina övriga ämbetsplikter att mestadels uppehålla sig i Göteborg, och värden om församlingen kom därför att i stor utsträckning påvila komministrarna. Efter år 1775 omnämnes även vice pastor, och fr. o. m. 1810
blev det en stadigvarande institution, att vice pastor förordnades att bestrida pastoralvården.
År 1886 väcktes emellertid vid kyrkostämma förslag om att församlingen skulle upphöra
att vara prebendepastorat, och i denna riktning beslöt år 1893 såväl riksdag som kyrkomöte.

Den därmed aktualiserade frågan, hur kyrkoherde inom församlingen skulle tillsättas, av-
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gjordes likväl först år 1896, då Kungl. Maj:t förklarade, att pastoratet skulle vara konsisto-

riellt, och i detta avseende skedde ingen ändring, då församlingen år 1906 i borgerligt hänseende införlivades med Göteborgs stad.
Enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar, nämligen Lundbyvassen, Lindholmen, Rambergsstaden, Brämaregården, Kvillebäcken, Tolered,
Biskopsgården, Kyrkbyn, Sannegården, Bräckö, Färjestaden, Rödjan, Arendal, av Ting-

stadsvassen västra delarna av frihamnsområdet.
Församlingens gamla kyrka, som torde kunna betraktas som en enhetlig gotisk byggnad.
ursprungligen välvd, två- eller treskeppig, härstammar från slutet av 1300-talet eller möjligen 1400-talets början. Ändringar och tillbyggnader synas hava företagits vid olika tillfällen.
Första tillbyggnaden, sakristian, tillkom i slutet av medeltiden eller under 1500-talet, samt
den andra tillbyggnaden först på 1700-talet. En enkel vindflöjel på västra gaveln bär årtalet
1787, vilket kan vara tidpunkten för vapenhusets byggande och en större reparation, då den
nuvarande innertakspanelen tillkommit. Med växande folkmängd blev dock behovet av en
ny kyrkobyggnad allt större, och från 1850-talet var denna fråga ständigt aktuell. Sedan
olika nya förslag om tillbyggnad av den gamla kyrkan prövats och förkastats, beslöts slutligen år 1877 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». Ritningar uppgjordes av arkitekten Adrian Peterson i

Göteborg, och på hösten 1886 var den nya kyrkan färdig att invigas.
Litteratur: Rydh olm, P., Anteckningar ur Lundby historia.

Kyrkoråd
Ahlberg,_K a rl August, Kyrkoherde, f. 75;
självsknven rd .
Sandén, August, Kassör, f. 65; led.
09—32, Kyrkovärd 21—32.
Agderääon, Axel Emil, Snickare, f. 73;
Hultin, Torsten, lngenjör, f. 85; led.
21—32, Kyrkovärd 29—32.
Dazåellågohan E d vi n, Komminister, f. 85;

Gbg l926.

Komministrar
Nygren, Olof Samuel, f. 89; 24.
Darell, Johan Ed vi n (se ovan) 24.

Kyrkoadjunkt
Vakant.

' Klockare och Organist
Finnborg, Er 11 st Simeon, f. 90; 28.

Kyrkokassör
Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvaktmästare, f. 92; 27—32.
Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskonstapel, f. 90; 29—32.
Englund, Carl Gustaf Oskar, Gjutare,
f. 00; 29—32.

Fredriksson, Sv e n Adolf, Sågverksarbe-

Ekman, E r n st, f. d. Overlärare, f. 61; 27.

Diakonissor
Petersson, Helena Edit Li nnéa. f. 87;
25. [Mottagning i församlingshemmet kl
9—-— 0
Nordahl, Agnes Maria, f. 98; 26. Mattagning: Kyrkbyn 32, 8kv. 20 kl. 9—10.

tare, f. 05; 31—32.

Kyrkovaktmästare

Revisorer
Miiggusson, N1 ls Albin, Skatteexekutor,

Johansson, Axel Leonard, f. 79; 18.

Andersson, B i r g e r Emanuel, Porslinsarbetare, f. 01; 31—.

Johansson, Eri k Valdemar, f. 90; 21.

—

Kyrkogårdsvaktmästare

Suppleanter

Brämaregårdens kapell

Woll, Jo h a n FiråglalFerdinand, Porslinsarbetare, . 98
Ålåelrblad, Olof H a r r y, Handlande, f. 02;

Magnusson, A n n a Margareta, f. 02; 25.

Kyrkoherde
Ahlberg, Ka rl August (se ovan) 28.

Organist
Vaktmästare
Andersson, K 11 ut André, f. 00; 25.

Örgryte församling
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Örgryte församling
(i kyrkligt hänseende ännu icke införlivad med staden)
Pastorsexpedition belägen i prästgårdens arrendatorsbyggnad. Expeditionstid måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9,30—12.
Örgryte socken är urgammal kulturbygd. Dess kyrkliga historia har av traditionen förknippats 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 1712 hörde den samman
med Gustavi Domkyrkoförsamling. Nämnda år blev Örgryte självständigt. Dit hörde då
även det område, som kallades Majorna. Sedan församlingsbildning här ägt rum (är 1786),
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 1883, då Örgryte församling blev ett pastorat för sig.
Enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar, näm-

ligen Lunden, Gårda, Bö. Krokslätt, Kallebäck, Skår, Torp, Delsjön och Sävenäs.
Örgryte gamla kyrka, som med all sannolikhet föregåtts av en träkyrka (stavkyrka?), härrör till sin grundstomme från 1200-talet, men den har under 1700- och 1800-ta1en utvidgats
med kor, korsarmar och tornbyggnad. Kyrkan har nyligen undergått en grundlig och pietetsfull restaurering, fullbordad år 1926. Örgryte nya kyrka invigdes år 1890.
Kyrkoråd
Setterwall, Carl Gustav, F. D., Kyrkoherde, f. 72; självskriven Ordf.
Berg, John Harald, Löjtnant, f. 95;
Hellers, G u s t a v A d 0 1 f, Hälsovårdstillsyningsman, f. 88; 21 -—-32.
Stenson, Carl Einar, Fanjunkare, f. 72;

Johtl-mSåsåm, Agn es Viktoria, Fru, f. 83;
Wallman, Dan i el Johan Samuel, ln_ spektor, f. 81; 31—32.
Ostvall, Bror V i k t o r, Kullagerarbetare,
f. 89; 31—32.

Kyrkogårdsnämnd
Församlingen har tre i bruk varande be-

Nordstrand, o t t o Emanuel, Handlande,
f. 74; led. 29—32, Kyrkovärd 29—32.
Hultén, Ha n s, Folkskollärare, f. 73; 29—
32, Kyrkovärd 31—32, Kassaf. 31—.
Hansson, G u s t a v Wilhelm, Skohandlande, f. 78; 31—32.
Andersson, 1. ars, Overlärare, f. 77; 29—32.
Segerberg, A n d e r s Richård, Metallarbetare, f. 86; 31—32.

Suppleanter'
Redebergh, Oscar V al f r i (1, Handlande,
f. 79; 29—32.
Gunnarsson, 2A 1 f r e d, Brädgårdsarbetare,
Johansson, Gustav (G 6 s t a) Harald, Kontorist, f. 98; 29—32.
Thunström, Fritz G u n n a r, Expeditör,
f. 84; 29—32.'
TygriénåzA 1 f r e d, Folkskollärare, f. 81;

gravningsplatser:

en

kring

Örgryte

gamla

kyrka, en å Tån vid Danska vägen och den
nyaste vid Kärralundsvägen. Kyrkogårdsnämnden, som årligen väljes av kyrkorådet,
handhar förvaltningen av samtliga tre begravningsplatser.
Stenson, Carl E i n a r, Fanjunkare (se ovan)
r .
Bezrgg, John Harald, Löjtnant (se ovan)
Nordstrand, 0 t t o Emanuel, Handlande
(se ovan) 30—.

Suppleant
Hgltén, Hans, Folkskollärare (se ovan)

Revisorer
Blomgren, G 6 s t a Leopold, Förste kon-

torsskrivare, f. 93; 30—.
Andersson, F r i t 2 Leonard, Renhållningsarbetare, f. 88; 3 —
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Suppleanter

Diakonissor

Hall, Klas Levin, Folkskollärare, f. 78;

Eriksson, A u g u sta, f. 86; 23.
Mottagning församlingshemmet (Skogshyddan
vid Danska vägen) vardagar utom lördagar

Ljungquist, Bror Ernst Ein ar, Bankkassör, f. 92;
—. .

kl. 9—10 f. m.
Svensson, Syster Ag n es, f. 96; 30.

' Kyrkoherde
Setterwall, C a rl Gustav, F. D., f.i72; 29.

Mottagning Framnäsgatan 8 vardagar utom

lördagar kl. 9—10 f. m

Komministrar

Kyrkogårdsförman

Stawe Sven Gunnar, f 88; 29.

Kärrby, Thorild Emanuel, f. 87; 29.

Berndtsson, Jo s ef Richard, f. 97; 25.

Klockare och organist

Kyrkoväktare

Torbiörnson, E r n s t Birger, Musikdirektör, f. 84; 07.
_
Kantor
-

lol/Hansson, Hans M a g 11 u s Rudolf, f. 91;

Södergren, G 6 s t a Herman, Folkskollärare, f. 87; 19

Johnsson, P e r, Skolvaktmästare, f. 68; 01.
Dessutom två kyrkogårdsarbetare.

—

Vaktmästare

S:t Johannes kyrka
(tillhör icke någon territoriell församling)
S:t Johanneskyrkan, invigd den 8 juli 1866 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 1878 erhöll kyrkorådet rätt att till predikant i S:t Johanneskyrkan kalla >>vederbörligen

ordinerad, väl vitsordad prästman av evangeliska lutherska bekännelsen och tillhörande
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 nio personer, som vid uppkommande ledighet kompletterar sig 'själv.
Rinman, Axel Engelbert, Assuransdirek* Kyrkoråd
tör, f. 73; 21—
Kjellberg, .E r n s t Anders, Bruksägare,
Janson, Elin Mathilda, Fru, f. 71; 23—.
f. 56; led. 08—, Kassaf. 139—, Ordf. 30—. Wieselgren, Knut Peter E1 n a r, Pastor,
Wieselgren, M a g n 11 3 Jonas Natanael,
T. D., Prost, f. 52; led. 00—, v. Ordf. 09—.
Pastor
Berry, August William B e r ri e J:son,
ålädlande, f. 79; led. 24—, Kyrkovärd
Wi2e7selgren, Knut Peter Ei n a r (se ovan)
Röding, G u s t af Rudolf, F. D., f. d. Rektor, f. 47; 12—
Lundahl, Fi l1lp Natanael, T. L., Kyrkoherde, f. 79; 18

Organist
Holmberg, Carl Olof,

Musikdirektör,

f. 71; 08.

Engelska församlingen
Expedition Pastorns bostad (f. n. Göta Källare).
Enligt befintliga handlingar bildades i Göteborg år 1699, av därstädes bosatta brittiska
undersåtar, en förening benämnd »British Factory», vilken förening hade till uppgift att

Engelska församlingen. Katolska församlingen
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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. F:s 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
i B. F. kunna således anses utgöra församlingens kyrkoråd.
'
Engelska kyrkan härstädes uppfördes under åren 1855—1857, och bekostades byggnaden
till hälften genom frivilliga bidrag från vissa församlingens medlemmar och till den andra
hälften av engelska staten.
År 1926 antogs stadgar för »Engelska församlingen i Göteborg», vilka stadgar bl. a. fastställde det inbördes förhållandet mellan B. F. och församlingen.
Kostnaderna för upprätthållandet av gudstjänsten, underhåll m. ni. av kyrkan bestrides
dels genom avkastningen från ovanberörda fonder, dels genom frivilliga bidrag.

Kyrkoråd (British Factory)
Dickson, C e o r g e, Bankdirektör, f. 62;
Ordf.

Dickson, Ja m e s, Kammarjunkare, f. 99.
Lyon, C 1 a r e n c e Hawks, Köpman, f. 96.
Keiller, James Douglas, Teknolog, f. 06;

Lyon, Carl, Konsul, f. 67.

Församlingens ordförande

Keillår, J a m e s, Kabinettskammarherre,
Vakant.

sefåtgii, Arthur c e o r g e, Grosshandlande,
Dickson, D 0 ;. g 1 a s, Friherre, f. d. Gods-

Församlingens vice ordförande
Dickson, Ellen, Fröken, f. 59.

ägare, f. 74

Wemyss, Ed w a r d, Godsägare, f. 64.
Dickson, George E d w a r d Hubert, Bankdirektör, f_ 98_
Gibson, W i l l i a 111, Kommendörkapten,

Pastor
Frew, R 0 b e r t, D. D., Rev., f. 68; 31.

f. 73.

Klockare

Barc7lgy, G e o r g e William, Privatman',

Addison,] 0 h n Andrews, Handlande, f. 64.

Håller; Harry N o r m a n, Grosshandlande,
. 7 .
*
Tl;or71%urn, C h a r 1 e s David, Konsul,

Tliorån, John Vilhelm, Folkskollärare,

Organist

Katolska församlingen
(Romersk-katolsk)

Expedition Spannmålsgatan l8.
Katolska församlingen i Göteborg bildades år 1863. Församlingen ägde alltifrån sin tillkomst intill 1883, då Göteborg i statskyrkligt avseende indelades i territoriella församlingar,
rätt till egen bokföring. Från och med sistnämnda år intill 1895 måste församlingens medlemmar låta bokföra sig i de territoriella församlingar, där de hade sin bostad. Genom kungl.
resolution av den 25 januari 1895 gavs församlingen åter rätt till egen bokföring, en rätt
som dock ånyo upphävdes, nämligen genom en kungl. resolution av den 23 december
1910. Pastor i församlingen för sedan dess blott födelse- och dopbok, vigselbok samt dödoch begravningsbok.
Församlingens prästerskap har tillerkänts rätt att med laga kraft förrätta vigsel.
Församlingskyrka är f. n. den vid Spannmålsgatan belägna S:t Josefs kyrka, som blev
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invigd den 11 juni 1865. Församlingen har emellertid av Göteborgs stad inköpt tomt i
16 kv. Diamanten i Heden vid Allén för uppförande av ny församlingskyrka.
Kyrkoråd 1)

_

Föreståndare

Kuipers, G e 0 f %, Kyrkoherde, f- 86; SlälV'

Miiåler, J 0 h a n n e s E r i k, Biskop, f. 77;

vskriven JOrdf.J

_ 2 .

fF

f 99

ernooy, a n ose rans, v. Pastor,
;
självskriven v. Ord.
våffåån, J 0 h a n, Grosshandlande, f. 72;
Johannsen, N1 c 0 l a u s Josef, Distriktsläkare, f. 91; 24—30.
Törnell, Erik Gustav E d v a r d, Järnvägstjänsteman, f. 94; 24—30.
Latvenis, Josef Johan, Förman, f. 69;
24—30.

.
Kyrkoherde
Kuipers, G e o r g (se ovan) 27.
Vice pastor

Vernooy, Ja n Josef Frans (se ovan) 29.
0

.
rganzst
Hagerberg, Axel Wilhelm, f. 56; 20.

Mosaiska församlingen
Sedan enligt kommerskollegii reglemente den 27 maj 1782 judar erhållit rätt att inom
riket bosätta sig i städerna Stockholm, Göteborg och Norrköping samt att där uppföra synagogor, bildades samma år den mosaiska församlingen i Göteborg. Jämlikt kommerskollegii
cirkulär den 13 augusti 1838 och kungl. resolution den 26 januari 1883 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. (Sådana finnas förutom i Göteborg i Kalmar, Karlskrona, Malmö, Norrköping, Oskarshamn,
Stockholm, Sundsvall och Växjö).
Församlingens beslutanderätt utövas vid församlingsstämmor. Två ordinarie församlingsstämmor skola hållas årligen, den ena på våren före april månads utgång och den andra
på hösten före den 15 oktober. I ärende angående gudstjänster ochvad därmed äger sammanhang 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 av vid församlingsstämma utsedda elektorer väljas
för en tjänstgöringstid av fyra år. Föreståndarne 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 1883, med ändring fastställd den 5 mars 1915.
Församlingens första synagoga blev färdigbyggd 1802 men förstördes vid branden samma
år. Efter att en tid ha hållit gudstjänst i provisorisk lokal erhöll församlingen 1855 sin
nuvarande synagoga vid Stora Nygatan.
Föreståndare
Henriques, W1 1 h el m Julius, Handlande,
f. 52; förest. 99—, Ordf. 15—.

Levisson, John D 0 u g 1 a s, Direktör, f. 75;
förest. 24—. Kassaf. 24"Sekreterare

Wolff, T h e o p h1 1, J. D. f. 58; förest.

Henriques, Ma r t e n Ragnar, J. K., Ad-

15—, Synagogeföreståndare 23—.

vokat, f. 86; 28.

1) Nyval ej verkställt vid kalenderns utgivande.

Göteborgs kyrkogårdsstyrelse '
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Robbin

Kantor

Mottagning å ämbetsrummet i synagogan,

Schachtel, M arti 11, f. 78; 98.

Stora Nygatan 17, måndagar och torsdagar

kl. 13—14.
Löb, Hermann, F. D., f. 84;19.

Göteborgs kyrkogårdsstyrelse
Kyrkogårdskontoret: Kyrkogatan 32. Expeditionstid kl. 9—15, lördagar och helgdagsaftnar
kl. 9—13. Dessutom helgfria tisdagar och torsdagar kl. 18—19.
I samband med territorialindelningen 1883 tillkom styrelsen för de allmänna begravningsplatserna. Genom beslut av kyrkofullmäktige den 26 februari 1930 blev nytt reglemente 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. Inom 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. I övrigt skall

styrelsen vidtaga de åtgärder, som med avseende på begravningsplatser tillkomma kyrkofull.mäktige, men beträffande kostsammare anordningar, ändring av avgifter för gravplatser m. m.
måste fullmäktiges beslut inhämtas. Årligen före den 1 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 1931 är styrelsens förvaltning centraliserad till kyrkogårdskontoret, som
förestås av styrelsens kamrerare.
Författningar m. m. Reglemente för styrelsen för de allmänna begravningsplatserna i
Göteborg, antaget av kyrkofullmäktige den 15 december 1897, ändrat enligt beslut den 20
december 19
Reglemente för Göteborgs kyrkogårdsstyrelse, antaget av kyrkofullmäktige
den 26 februari 1930. Instruktion för kamreraren, antagen av styrelsen den 24 sept. 1930.

Styrelse

Hultin, Sven, Professor, f. 89; led. 31,
Suppl. f. kassaf. 26—.

Sprinchorn, Carl Gustaf, f. d. Major,
f. 63; led. 07—33, Ordf. 28—.
Lindblom, Jakob N a t h a n a & ], Komminister, f. 62; led. 12—33, Ordf. 17—27,
Verkst. led."28—30, v. Ordf. 31—.
Rothvall, Ca rl Axel, Grosshandlande,
f. 56; led. 18—33, Kassaf. 19—.
Engs3tlröm, Ax e 1, Byggmästare, f. 65; 22'
Pettersson, 0 s c a r Hilmer, Frisörmästare,

f. 66; 27—31.
Lindblad, E r n s t Aron Vimer, Stenarbetare, f. 77; 31 .

Sekreterare (arvode)
Ekström, Item Teodor, Förste polisintendent, f. 71; 10.

Kyrkogårdskamrer
Juhlin, Johan Algot, f. 85; 30.

.

Inspektorer

Larsson, Konrad Eugén, f. 79; 20,
Västra begravningsplatsen.
Jonsson, Jonas Yngve, f. 83; 27, Ostra

begravningsplatsen.

.

Dessutom på kyrkogårdskontoret två kvinnliga biträden.
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Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän
(Kyrkliga kommunens förtroendeuppdrag äro utmärkta medelst *)
I denna förteckning upptagas — utom ledamöter av riksdagens första och andra kammare
samt elektorer jämte suppleanter för val av ledamöter till första kammaren — endast kommunala

förtroendemän, varmed här förstås dels ledamöter av stadsfullmäktige eller kyrkofullmäktige,
som i likhet med förenämnda förtroendemän erhållit sina mandat genom allmänna val, dels
sådana som av stadsfullmäktige resp. kyrkofullmäktige erhållit och f. n. innehava uppdrag

som ledamot eller suppleant, revisor eller revisorssuppleant i någon styrelse, nämnd, kommitté, kommission, beredning eller utskott och dels slutligen personer, som erhållit sina
resp. uppdrag av kyrkostämma i sådana församlingar, som i borgerligt hänseende äro införlivade med Göteborg, dock med angivande av om vederbörande i resp. styrelser, nämnder
o. dyl. fungera som ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare (eller skattmästare), suppleant för kassaförvaltare (eller vice skattmästare), sekreterare och vice sekreterare, även om
— viket i regel torde vara fallet — arbetsfördelningen bestämmes av de sålunda av stadsfullmäktige resp. kyrkofullmäktige utsedda ledamöterna själva. Vederbörande äro upptagna
endast i egenskap av förtroendemän i förenämnda bemärkelse. Uppdrag av tjänstemanna—
natur medtagas däremot ej, liksom icke heller ledamotskap i styrelser, nämnder eller utskott
(delegerade), som uppdragas av annan myndighet än stadsfullmäktige reSp. kyrkofullmäktige.
De i förteckningen sålunda upptagna kommunala 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
tillnamn, äro dessa sinsemellan ordnade efter det förnamn, som vederbörande använder
eller skriver sig för, vilket namn i förteckningen s p ä r rats (sålunda ej 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 kompletterats 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. Bokstäverna inom parentes efter bostadsadressen angiva (i förkortning)
den församling, i vilken vederbörande är skriven. Siffrorna efter resp. uppdrag hänvisa
till resp. sidnummer. För övrigt torde förkortningarna ej vålla någon svårighet.

Sid.

Sid.

Abrahamsson, A u g u s t, Filare, f. 81;
Lindholm. 2 R 31 (L.)
Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 31

Abrahamsson,'E r n s t Johan, Kassör,
f. 89; O. Majorsg. 8 (O. F.).
Suppl. i styr. f. Sjömanshemmet. . . . 330

.
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Abrahamsson, G u s t af Arvid, Köpman, f. 95; Bokekullsg. 18 (C. J..)
Suppl. i 42:a tax. -distr. ..........
Abrahamsson, 0 5 c a r, f. d. Tullkontrollör, f. 61; Sprängkiillsg. 27 (H.)
*Led. i Hza kyrkoråd .............. 348
Abrahamsson, Johan Oskar Konstantin, Målare, f. 89; Bruksg. 45
Suppl. f. elektor v. r1ksd.-val ......
Led. i styr. f. natthärbärgena ......
Rev.-suppl. i l. 0. K. Marks stift...
Adamsson, David Wilhelm, Lokförare, _f. 84; Tågmästareg. 16 (G..)
Suppl. i 2:'a tax. -distr. ............
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
Rev.-suppl. i vattenledn.-verket . . . .
Rev.-suppl. ikom. f. sjukh. v. Hökällan
Ågård, S v e n Botvid, Slöjdkonsulent,
f. 92; Örgryte Trädgårdsstad 44 (O.).
Suppl. 1 40:c tax.-distr.

50
182
323

49
85
208

Led. i. styr. f. Slöjdförzs skola . . . . 151
Ahlberg, Ka rl August, Kyrkoherde,
f. 75; Lundby prästgård (L).
Suppl. 1 styr. f. småskolesem ....... 145
rdf.1 barnavårdsnämnden. . . . . . 174
Ordf. i styr. f. natthärbärgena
182
Suppl. i styr. f. skyddsh. f. fl.
197
Kassaf. i arbetslöshetskom. ...... -. . 200
Led. i gem. nämnden f. Stretered . . 256
v. Ordf. i styr. f. räddningsinst. .. 289
Ordf. i styr. f. Ernst Hansons don. . . 315
Ordf. i Nolleroths o. Wohlfarts don. 316
*Led. i ber. f. deln. av _C. J:s förs... 341
Ahlberg, Emelie M ar i a, Skolföreståndarinna, f. 77; Chalmersg. 15 (V.)
Rev.-suppl. iH. allm. lärov:.sbyggn f. 235
Ahlberg, 0 s c a r, Förste Stationsförman, f. 73; Västgötag. 2 (V.).
Suppl. i 30:'e tax.-distr............. 26
Ahlén, G u s t a v Viktor, Folkskollärare,
f. 71; Villa Klinten, Gbg 10 (L..)
Ordf. i styr. f. Lundby arb. -inst. .. 248

Ahquist, _] 0 h 11 Nicolaus Valdemar,
Kontorschef, f. 73; S:t Sigfridsg. 4 (O).
Led. i 39:e tax.-distr. ............
Ahlstedt, C a r 1 1 v a r, Skatteexekutor,
f. 82; Solna, Fredriksdal (O.).
Suppl. i inskr.-revisionen .......... 215
Ahlström, M a r i a Kristina, Småskollärarinna f. 73; Timmermansg. 219

(C J)
Led. 1 11:e pens.-distr.............
Ahlström, N a t h a l1 a Blenda Hilda,
Fru, f. 77; Johannebergsg. 32 (J.).
Led. i hälsovårdsnzs ll avd. ......
Led. i styr. f. ålderdomshemmet . .
) Led. i Louise Ekmans dom-fond ..
Led. i styr. f. Osbeckska fonden. . . .

192

104
185
299
314

Ahlström, Alfred R u d 0 1 f, Stadsveterinär, f. 70; Johannebergsg. 32 (J..)
v. Ordf. i torg- och saluhallstyr. . .
Suppl. i mönstringskom. ..........
Ahrnberg, A 11 to n Julius,_Handlande,
f. 71; Danska Vägen 90 (Om)
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . ..
Albrechtson, K 11 u t Harald, Disponent, f. 86; Kommendörsg. 1 1 (C. J.)
Led. i ber. ang. »ldrottens hus». . . .
Alin,J 0 h a n Alfred A.som Overlärare,
f. 79; Folkskoleg 11 (A.).
Led.1 ber. f. naturskydd ..........
Allberg, Carl R a g n a r Fritiof, Handlande, f_. 01; Tandåsplatsen 6 ('O.).
Suppl. i 40:de tax.-distr. ..........
Rev.-suppl. f. gatu- o. vägförvaltn...
Revisor f. E. Magnus minne ......
Almberger, A g a t o n, Kamrer, f. 82;
Alvaleken 5 (A.).
Led. i 31:a tax.-distr. ............
Revisor f. Annedals barnäbo ......
Almer, Sven E d vi n, Kamrer, f. 78;
Linnég. 32 (H..)
Överförmyndare ..................
Almskog, F r a n t 2 Gustaf, Direktör,
' f. 80; Villa Ekhaga, Kärralund (o..)
Bisittare vid handelsmål ..........
Led. i handels- o. sjöfartsnämnden .
Rev. f. handelskammaren ..........
Huvudman i Gbgs sparbank ........
Led. i kom. f. allm. brandstodsbol.. .
Alpen, Heinrich Peter T h e o d 0 r,
Konsul, f. 67; Kjellbergsg. 6 (J.)
Bisittare vid handelsmål ..........
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126
216

32

206

205

83
328

26
280

14

79
218
222
224

Suppl. f. bisittare vid dispasch ......
Ordf. i renhållningsstyrelsen ......
Andén, Alfred B e r 11 h a r (1, Handlande, f. 75; Bäckeg. 4 (M)
Suppl. i 35:e tax.-distr.............
Led. i ber. f. avk. av pens.-avg. ..
Anderson, Andersson.
Andersson, Amalia (A n n a) Leontina,
Fru, f. 81; S:tPaulig. 12 (O..
Led.1. 13:'e tax.-distr. ............
Andersson, (Andreasson) Antonius
(A n t o n), Bruksarbetare, f. 84; Slottsskogsg. 52 C . .
Suppl. i 20:e tax.-distr.............
Andersson, A r v i (1, Stationskarl, f. 89;

13
122

.
33

193

24

Västgötag. 11 (V..)

* Led. i 30:e tax.-distr...............
Andersson, A r v i d Theodor, Portvakt,
f. 89; Kålltorps sjukhus (G..)
Led. i hälsovårdsnämndens ll avd..
Andersson, A x el Filip, Mälteriför'man, f. 76; C. Johansg. 105 F (C. J..)
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . .
Led. i ber. f. avk. av pens.-avg. ..

26

104

31
33

364

Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän

Led. i 11:e pens.-distr............. 192
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340

*Led. i C. J:s kyrkoråd .........'. .. 351
Andersson, A x e ] Leopold, Expeditör,
f. 69; Nordenskiöldsg. 12 (O. F.).
v. Ordf. i vattenledn.-verket ......

85

Led. i hamnstyrelsen ............

88

Led. i styr. f. Renstr. badanst. . . . . 302
Andersson, A x e 1 Theodor, Expeditör,
f. 92; Kungsladugårdg. 11 (C. J.)
Led. i ber. f. avvk. av pens.-avg. .. 33
Led. i ber. ang. >>ldrottens hus»
206
Andersson, Axel Vilhelm, Sjukbesökare, f. 80; Fridkulla 5 B (O.)
Led.1 14:e pens.-distr ............. 193

Andersson, B1 r g e r Emanuel, Porslinsarbetare f. 01; Dagsnäs (L)
*Revisor f. Lundby kyrkoråd ...... 356
Andersson, Carl Daniel (Dan), Pianosnickare, f. 85; Haga Kyrkog. 12C
(V. .
Rev. f. 4:e dövst.-skoldistr. ........ 257
Andersson,
0 u g la s Sigfrid Eber-

hard, Direktör, f. 81; S. Larmg. 6(D..2)
ReVlSOr

f.

frihamnen ..............

Andersson, Axel E 111 il, Snickare, f. 73;2
*Biskopsgården (L).
.
ed.'1 L'y kyrkoråd .............. 356
Andersson, Fritz E m i 1,Bokbindare,
f. 90; Kusttorget 6, (C. J).

v f. gymn. o. exercishuset ...... 160
Led. i 11:e pens.-distr. .......... 192
Andersson, E 1 s a Charlotta, Fru, f. 93;
Kungsladugårdsg. 11 (C. J.)
Suppl. i 11:e pens.-distr........... 192
Andersson, E n 0 c h Ferdinand, Overlärare, f. 78; Erik Dahlbergsg. 6 (D.).
*.Led i D:o kyrkoråd .............. 344
Andersson, Karl Erik, Journalist,
1; S. Kustbaneg. 53 ('Om)
Rev.-suppl. f. Gårdabo barnträdgård 283
Andersson, F ritz Albert, Nattvakt,
f. 79; Postg. 47 (K.).
'
Led._i 6:e pens.-distr. ............ 190
Andersson, F r i t z Gustaf, lngenjör,;
f. 83; Alströmerg. 2 (K ).
Led. i 8:e tax.-distr ............... 21

Andersson, F rit z Leonard, Renhållningsarbetare, f. 88; Lundg. 3 (O.)
Led.1 42:a tax.-distr. ............ 29
Led. i renhållningsstyrelsen ........ 122
Led. iber. ang. gator 1 L. 0. O. .203
Led. i hästuttagn. -nämnd ......... 216
*Rev. f. Oze kyrkoråd. ............ 357
Andersson, Fritz Viktor Reinhold,
Lagerarbetare,f.93;Svang.11 (G..)
Rev. f. pensionärshemmen ........ 186

Andersson, Johan G u n n a r, Metallarbetare, f. 91; Fjällg. 3 (O. F.)
Suppl. i 5:e tax.-distr. ............ 2
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 31
Andersson, Anders H a r al d, Lagerarbetare, f. 96; Landsvägsg. 10B (H).
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 49
ed. i 6:e pens.-distr. ............ 190
Andersson, Hj alm a r David, M. L.,
Dispensärläkare, f. 86; Vasag. 6 (D).
Stadsfullmäktig .............. (2 ggr) 55
Led. i folkskolestyrelsen .......... 130
Led. iber. ang. läkarvård m.m.. .207

Rev. f. barnbesp. o. skollovskol. . . . . 287
Andersson, Ida Kristina, Fru, f. 88;
Vegag. 1 B (0. F. ).
Suppl. i 6:e pens. -distr ............ 190
Andersson, Jo h a n, Snickare, f. 66;
Spinnmästareg. 3 (O”)
Suppl. 1 13:e pensionsdistr......... 193
Andersson, J 0 h a n Fredrik, Bygg— mästare, f. 53; Villan Stättan, Jacobsdal (O.).
Suppl. i 34:e tax.-distr............. 27
Andersson, C a r 1 E r h a r d, Stationskarl, f. 84; Omberg 2 (G..)
Suppl. i 7:e tax.-distr. ............ 21
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 30
Andersson, K a rl Gustaf, Expedi-—
tör, [. 80; Mellang. 12 (H..)
Led. i 20:e tex.-distr...............
Revisor f. gatu-o . vägförvaltn. .. .. 83
Rev. f. Renstr. badanst. .......... 302
Andersson, K a rl Vilhelm, Kranförare,
f. 86; 1:sta Långg. 6 (O. F.).
Suppl. i 8:e pens.-distr............. 191
Andersson, K 1 a r & Josefina, Fru,
f. 66;Vegag. 44 (OF .
Led. i 8.e pens.-distr. ............ 191
Andersson, La rs, Overlärare, f. 77;
Drakeg. 9 (On)
*Led. 1 Oze kyrkoråd .............. 357
Andersson, M a r t i n Arthur, Redaktör, f. 86; Sofiag. 58 (G..)
Led. i fattigvårdsstyr. ............ 163
Led. i 10:e pens.-distr............. 192
Rev. f. Dicksonska stiftelsen ...... 321
Andersson, Carl O 1 0 f, Direktör, f. 67;
Pontus Wiknersgat. 1 (V.)
Suppl. i l:a tax.-distr. ............ 19
Kassaf. f. arbetsförmedlingen ...... 194
Andersson, Carl 0 s c a r Leonard,
Direktörsassistent, f. 87; Arkivg. 7(V.)
Suppl. f. kassaf. f. J. F. Dicksons
minnesf. ...................... 299
Andersson, 0 8 c a r Emil, Arrendator,
f. 64; Västra Pilegården, Bräcke (L..)

Led. i hästuttagningsnämnden ...... 216
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Anderson, P r i m u s, Bankdirektör,
f. 78; Geijersg. 3 (V..)
Kassa. 1.
J. F. Dicksons minnesf.. 299
Andersson, R a g n a r, Maskinist, f. 90;
Kungsladugårdsg. 11 (C. J ).
Led.'1
r..f fysisk fostr'an ........ 206
Anderssobn,R u d 0 1 f, SkeppISDmäklare,
f. 57; Kungsportsaven. 12 (D.
Bisittare vid dispasch. ............
Andersson, S v e 11 David, Brandkarl,
f. 95; Ankarg. 18 (C. J).
Suppl.1 kom. f. allm. brandst.-bol. 224
Andersson, V a 1 t e r, Föreståndare,
f. 00; Olskroksg. 10 (G..)
Revisor f. Gbgs arbetarinstitut . . . . 247
Andersson, Anders V e r n e r, Såagverksarbetaref. 03; Klippg. 5 (C. J.).
Rev.-suppl. f. Broströmska stift.. .322
Andersson, Bror Gustav V e r n e r,
Hallmästare,f. 84; Oxhagsg. 15 (C. J.).
Suppl. i styr. f. to.mträttskassan.
223
Andersson, Wilhelmina (Vilma),
'
Fru, f. 95; Sofiag. 58 (G.)
, Suppl. i 5:e pens-distr. .......... 190
Rev.-suppl. i allm. hjälpfören ....... 304
Andhée, A r v 1 d, Banktjänsteman,
f. 96; Fågelfängåreg. 26 (C. J.).
Suppl. 1 7:e pens.-distr........... 191
Andreasson, Johannes A 1 g 0 t, Handlande,f. 87; Carl Johansg. 11 (C. J.)
Suppl.i 1:e pens.-distr...........
Andreass'on, A n d e r s Karsten, Folk- '
skollä1are, f. 92; Galateag. 6 (C. J.)
Led. i styr. f. Maj. el-1arov f. fl.
238
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
*Led. ikyrkof:s valkommitté ........ 341
*Rev.-suppl. f. kyrkonämnden m. m. 341
Andreasson, B e r t a Debora, Fru,
f. 04; Ljungmansg. 5 (O. F..
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 50
Andreasson, Ein a r Alexius, Rörarbetare, f. 93; Jungmansg. 5 (O. F).
Suppl.1 7.e pens.-distr............. 191
Andreasson, G U 3 t a f Reinhold, Filare, f. 88; Dammg.1 (J.).
Suppl. i 24:e tax.-distr. .......... 25
Andreasson, Algot H e n r y, Lager-

arbetare, f. 01; Pilgatan 4 (H..)
Suppl. f. elektor v. riksd-val . ..... 49
Revisor f. gas- o. elektr.-verket . . . . 94
Suppl. i 6:e pens.-distr............. 190
Andreasson, C a r 1 E r i k, Transportmästare, 1 6; Nya Posthuset (K.)
Suppl. i 7:'e tax.-distr............. 21
Andréen, Andrén.
Andrén, Jo h a n A 1 f r e d, Rättare,
f. 56; Partille.
Led. i hästuttagningsnämnden ...... 216
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Andrén, N1 ls Gustaf, Tulluppsyningsman,f. 90; Mariag. 23 C. J).
Revisorf. Welanderhemmet
Andréen, Carl R a g n a r, Bankdirektör,

f. 71; Karl Gustafsg. 1 A (D
Led. i styr. f. E. Magnus' minne. . 328
Antonson, John T h 0 r s t e 11, Bok_ tryckare, f. 89; Frölundag. 12 (A.)

Led. i 33:e tax.-distr...............

27

Arby, Arthur, Direktör, f. 74; S.
Vägen 20 (J..)

Led. i 30:e tax.-distr............... 26
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 30
Suppl.i ber. f. avk. av pens-avg.. . 33
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
Suppl. i renhållningsstyrelsen ...... 122
Suppl. i.Wahlqvist-Andahls stiftelse 325 '
Armstedt, C u r t Henry, Disponent,
f. 91; Torild Wulffsg. 7 (A..)
Suppl. i 32:a tax.-distr.............
Rev.-suppl. f. drätselkammaren
63
Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden .. 104
Rev.-suppl. f. Slottsskogsparken. . . . 155
*Suppl. i A:s kyrkoråd ............ 353
Arnell, P e r David, M. L., Överläkare,
f. 85; Pontus Viknersg. 6 (J..)
Led. i styr. f. Calanderska sjukh. .. 292
Led. i styr. f. Haralds minne ...... 293
Arnulf-Olsson, E (1 v i n, Grosshandlande, f. 81; Götabergsg. 28 (V.).
Kassaf. i styr. f., Gbgs sjukhem. . . . 291
Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör,
f. 84; Kungsportsaven. 12 (D..)
Led. i slakthusstyrelsen .......... 124
Revisor f. C. F. Lindbergs don ..... 264
Aronsson, Andréas, Handlande, f. 84;
Klockaregården, ldelund 1 (l....)
Suppl. i hästuttagningsnämnden. . . . 216
Arvidsson, Carl E i n a r Pontus, Kon- '
torist, f. 89; Sten Stureg. 11 (V.)
Revisor f. Slottsskogsvallen ........ 158
Rev.-suppl. f. gymn.- o. exercish. .. 160
Revisor f. Gbgs distr. idrottsförb... 273
Revisor f. barnhärb. Morgonsol . .. . 282
Arvidsson, Carl G 6 s t a, Banktjänsteman, f. 98; Götg. 6 (K).
'
*Led. Kr. gem. nämnd ............ 346
Asklin, Claes E m i l, Handlande, f. 77;
Lindholmens 2 rote 28C (L..)
Suppl. i 37:e tax.-distr............. 28
Asklund, D a vid Emanuel, Disponent,
f. 0; Ovra Husarg. 11 (A).
Rev. i 'allm. hjälpfören. .......... 304
Asklund, Karl F i 1 i p, Grosshandlande,
f. 88; Haga Nyg. 13 (H.)
*Led. i Hza kyrkoråd . ............. 348
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Asplund, A r t "Ku r Harald, Major
i . V. 0.
,f. 70; Viktoriag.
20 (V).
Valbar t. expropriationsnämnd ...... 213
Augustsson, S v e n Arthur, Bryggeriarbetare, f. 93; Odinsg. 22 (K..)
Rev.-suppl. f. gymn.- o. exercish. .. 160
Aurell, G u n n a r Oscar Vilhelm,
Kapten, Gymnastikdirektör, f. 83;
Änggårdsplatsen 7 (A..)
Suppl. 1 33:e tax.-distr............. 27
B.
Banck, Axel Fred rik Tobias, Handlande, f.89;L. Brämareg. 1 b 1 (L..)
Suppl. i 38:e tax.-distr. .......... 28
' Behre, Frank Einar, F. L, f. 96;
.Danska Vägen 15 (D..)
Rev. f. Gbgs arbetareinstitut . . .
247
Behre, JamesJ o s e f, Handlande, f. 98;
Räntmästareg. 2 (On)
Led. 1 42:'a tax.-distr. ............ 29

Belfrage, E r i k Gustaf, M. L., Prakt.
läkare, f. 79; Vasag. 2 (D..)
Led. i hälsovårdsnämnden, l avd. . . 104
Belfrage, Rolf H a r a 1 d, M. L., Prakt.
läkare, f. 94; Götabergsg. 22 (V..)

Suppl. i barnavårdsnämnden ...... 174
Rev. f. Welanderhemmet .......... 297
Benckert, Hen ric August, M. L.,
Prakt.läkare,f. 84;'Änggårdspl. 11(A.).
Rev. i hälsovårdsnämnden ........ 104
Bengtson, Bengtsson.
Bengtsson, A 1 a ri k Eugen Napoleon,
Sjukvårdare,f. 98; Balsaming. 39 (G..)
Led.1 5:'e pens.-distr.
Bengtsson, A 1 g 0 t Julius Valfrid, Möbelsnickare, f. 84; Höglundsg. 23 (C...J)
Revisor f. Louise Ekmans dom.... 300
Bengtson, E (1 vi 11 Gottfrid, Spårvagnskonduktör, f. 93; Bang.37 (CJ).
Suppl.1 21 .a tax.-distr. .......... 24
_Bengtssoh, H e n n i n g Alexius, Bokhållare, _f. 94; Poppelmansg. 8B (G..)
Suppl. i 5:'e pens.-distr. .......... 190
Bengtsson, C a r 1 Henrik, Kontorschef,
f. 85; Viktoriag, 26 (V.).
*Led. i V:a kyrkoråd .............. 354
Bengtsson, N i l s Emanuel, J. K., Magistratsnotarie, f. 92; Terrassg. 15 (J..)
Suppl. i barnavårdsnämnden ...... 174
Bengtsson, Johan T 0 r s t e n Israel,
e.o. Hovrättsnotarie, Ombudsman,
f. 93; Mölnlycke.
_
Revis'or f. Vasa barnhem .......... 281
Bengtsson, Johan William, Folkskollärare, f. 87; Carnegieg. 17 (C. J.).
Revisor f. Nya elementarlärov. ....239

Benktander, A n d e r 5, f. d. Skatteuppbördsmän, f. 57; Bang. 6 (M).
Suppl. i 35:e tax.-distr. .......... 27
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 32
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 50
*Kyrkofullmäktig .............. 339, 340
*Led. i M:s kyrkoråd .............. 349
Berg, Bergh.
Bergh, E rn st Mauritz, Maskinslipare, f. 87; Hökeg. 14 (G .)
Led. i 9:e tax.-distr. ............ 21
Suppl. i 5:e pens-distr. .......... 190
Berg, H a r a ld, Avdelningschef, f. 79;
Lundgrensg. 14 (J..)
uppl. 1 hästuttagningsnämnden . . . . 216
Berg, John H a r a 1 d, Löjtnant, f. 95;
Laboratorieg. 16 (O.).
*Led. 1 '0':'e kyrkoråd. ............. 357
Berg, K a rl Josef Natanael, Kullagerarbetare, f. 99; Holländare'pl. 5 (G..)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 48
Berg, 0 t t o Vendel, Förste reparatör, '
f. 88; Gustafsg. 38 (G..)
Suppl. i 3:e tax.-distr. ............ 20
Elektor v. riksd.-val .............. 48
Stadsfullmäktig ................ 54, 55
Led. 1 avlöningsnämnden .......... 75
Suppl. 1 lönenämnden ............ 76
Suppl. i renhållningsstyrelsen ...... 122
Led. i 5:e pens-distr. ............ 190

Rev.-suppl. i Dalheimers don. . . . . 300
Berg, V i k t o r Emanuel, Tulluppsyningsman, f. 82; 4 Långg. 21 (O. F.).
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
Revisor f. slakthusstyrelsen ........
Rev.-suppl. f. stadsbiblioteket . . ..
Revisor f. C. F. Lindbergs don. ..
Suppl. i styr. f. Sjömanshemmet ..
Berger, lvar Theodor, v. Hhövd.,
Polisdomare, f.'61; Vasag. 36 (D..)
Ersättare f. överförmyndare ........
v. Ordf. i Sällsk. f. friluftslekar. . . .
Led. i styr. f. Louise Ekmans don. ..
Berggren,J 0 h 11 Vilhelm, Kommunal-

124
245
264
330

159
299

arbetare, f. 87; Resedag. 2—B (G..)
Led. i 31:a tax-distr.
.
Suppl. i 6.'e pens.-distr. .......... 190

Berggren, C a rl Fredrik, Åkeriägare,
f. 60; Brotorpet litt. A, Krokslätt (O.).
Led. i hästuttagn.-näinnden
Berggren, Anna Viktoria (T 0 r a), Sköterska, f_. 88; Gibraltär (J..)
Suppl. i 3:e pens.-distr. .......... 189

Bergqvist, C a r 1 Wilhelm, Åkeriägare,
f. 71; Lundg. 3 (o..)
Led. i 13:e pens-distr. .......... 193
Suppl. i hästuttagningsnämnden . . . . 216
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Berglin, Karl Y n g v e, Kamrer, f. 74;
Linnépl. 4 (A.).
Suppl. i 7:e pens-distr. .......... 191
Berglund, A x el Johan Wiktor, Stationskarl, f. 89; Holländareg. 1 (G..)
Rev.-suppl. f. F.. Dicksons stift. . .324
Rev.-suppl. f. bost. -fören. Gbg.
331

Berglund, Carl Anton, Overmaskinist, f. 78; Carl Johansg. 88 (C. J..)
Led. i 19:e tax.-distr. ............
Berglund, Anna S i g rid Axelina, Fru,
f. 83; Gustavsg. 9 (G..)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 48
Rev.-suppl. f. S:t Pauli barnhem .. 282
Bergman, A r v i d Mauritz Gösta, ln-

kasserare, f. 86; Stilla gatan 14 (C. J).
Suppl. i 19:e tax .-distr. ..........
Bergman, C 1 a e s Anton, Stationskarl,
f. 81; 2:a Långg. 18 (O. F.).
Led. i 4:e tax.-distr.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . .

30

367

Bernström, Nils G u s t a f, Apotekare,
f. 77; Götabergsg. 34 (V.).
Kassaf. istyr. f. stadsbiblioteket.
245

Bernström, Nils G u s t a f Hugo, Disponent, f. 74; Anneholmsg. 28 (O.).
Suppl. istyr. f. Renstr. badanst..
302
Berndtsson, Emil H a r a 1 d, Affärsbiträde, f. 92; Kommendörsg. 37
Rev1sor f. vattenledn.-verket ...... 85
Berndtsson, R 1 c h a r (1, Avdelningschef, f. 88; Skeppsbron 4 (D..)
Suppl. i 3:e tax.-distr. .......... 20
Berndtsson, Karl V1 k t o r, Kommunilarbetare f. 88; Danska Väg. 15 (O.)
f.0rgryte arb.-inst........... 249
Suppl. i 42:a tax. -distr. .......... 29
Bertilsson, Per Daniel, Gymnastikdirektör, f. 92; Landalaskolan (V.).
Rev.-suppl. f. Slottsskogsvallen
159
Rev.-suppl. f. Renstr. badanst.
302
Billberg, K n u t, Musikdirektör, f. 65;
Linnég. 6 (
Suppl. f. E. Magnus musikfond. . . . 267
Led. i G. Malmgrens fond ........ 318
Billvall, 1) N i 1.3 Andreas, Kamrer,
f. 82; Föreningsg. 41 (V)
Revisor f. drätselkammaren ........ 63
Rev.-suppl. f. avlöningsnämnden .. 75
Rev.-suppl. f. lönenämnden . ...... 76
Suppl. i styr. f. gas- o. el.-verket .. 94

Led. i ber. f. avk. av pens.-avg. .. 33
Elektor v. riksd-val .............. 48
Stadsfullmäktig .............. 54, "55
Rev. f. gas- o. elektr.—verket ...... 94
Led. i fattigvårdsstyr. ............ 163
Led. i styr. f. alkoholistanst. ...... 181
Led. i 1 .a pens.-distr. ............ 188
Bergman, Axel W a h 1 f r 1 d, Syssloman, f. 86; O. Husarg. 33 (A).
Revisor f. botaniska trädg. ........ 157
v. Ordf. i F.. Dicksons stift. ......
Revisor f. Broströmska don. ...... 262
Binning, A x el G:son, Folkskollärare,
*Suppl. i A:s kyrkoråd ............ 353
f. 79; Prinsg. 10 .(O. F..)
Rev.-suppl. f. botaniska trädg.
Bergman, C arl August, Handlande,
Björk, A rv i (1 Oskar Kzson, Spårf. 61; Johannebergsg. 18 (J)
vagnskonduktör, f. 88; Olskroksg. 18
Suppl. f. bisittare vid handelsmål.. 12
v. Ordf. i Söderborgska stift ....... 311
suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. .
v. Ordf. i hyresf. f. pauvr. hont... 326
Rev.-suppl. f. skollovskolonierna ..
Ordf. o. kassaf. iJ. Lindströms stift. 329
Björk,
Karl Ferdinand, Disponent,
Bergström, Johan A cl 0 lf, lngenjör,
f. 76; Snickareg. 4 (A..)
f. 79; Änggårdspl. 2 (A..)
*Kassaf. i A:s kyrkoråd ............
Led. i 6:e pens.-distr. ............ 190 ,
*Kyrkofullmäktig .............. 339, 340
Björklund, E r n s t Frithiof, Direktör,
*Led. i A:s kyrkoråd .............. 353
f. 86; Norra Ågat. 8 K
Rev. f. fattigvårdsstyrelsen ........
Bern, Nikolaus P e t e r, Postexpeditör,
Rev.-suppl. f. högskolan ..........
f. 73; S. Vägen 76 (J).
Rev.-suppl. f. handelshögskolan .. ..
*Suppl. i J:s kyrkoråd ............ 355
Rev.-suppl. i för. f. bef. av handelsk.
Berner,Ruth Linnéa Fredrika, AssisRev.-suppl. f. Dicksonska stift.....
tent å arbetsförmedlingen, f. 95;
Björkman, Johan Oscar E mi 1, Köp—
Alvsborgsg. 19 (C.
f. 82; Luntantug. 4 (D).
Elektor v. riksd .-val.............. 50
Suppl. i inskrivningsnämnd." ......
Stadsfullmäktig ............ (2 ggr)] 55
Led. 1 fattigvårdsstyr. ............
Björkman, G u s t a v Albin Valdemar,
Suppl.1 barnavårdsnämnden ...... 174
Ombudsman, f. 83; Kabyssg. 4 (C. J..)
Revisorlf. Renstr. badanst. ........ 302
Rev.-suppl. i fören. f. vanföra ......
Led. ipens.-inr. f. åldr. tjänare .. 307
Kassaf. f. lda Jonssons minne .. . 317
1) Avled den 5 mars 1931.
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Björkstrand, M a g n 11 s, Ämneslärare,
f. 75; Olof Skötkonungsg. 23 (O.).
Rev.-suppl. f. Lundby arb.-inst..
248
Blidberg, Carl Mauritz, Handlande,
f. 67; Bög. 9 O..
Led. i ber. ang. >>ldrottens hus» .. 206

Valbar t. expropr.-nämnd ........

13

Suppl. i inskr.-rev. .............. 215

Ordf. istyr. f. Renstr. badanst.
Ordf. i pens.-inr. f. åldr. tjänare .

302
307

Blom, G u s t a f, Redaktör, f. 75; Nordenskiöldsg. 21 B (0. F.).
Ersättare f. överförmyndare ........
Suppl. i poliskollegium ............

Blomster, Gustaf H j a lm a r, Post-

63

14
44

57
58

Led. i gas- o. elektr.-verket ......

94

Ordf. i Slottsskogsparken .......... 155

Led. i kom. f. V. Frölundas inför1.. . 202
205
208
213
214
220
245

30

Rev.-suppl. f. arbetsförmedl. ......195
Rev. f. Sjöfartsmuseet ............ 263
Rev.-suppl. f. J. F. Dicksons fond. 299
Blomberg, F r a n s Albert, Omnibusförare, f_. 91,Sofiag. 45 (G.).
Suppl. i motormönstringskom. .. .. 216
Blomberg, Jo h a 11 Frednk Forman,
f. 85; Kungsladugårdsg. 43 (C. J.).
Suppl. 1 22:'a tax.-distr. ..........

33

Suppl. i gatu- o. vägförvaltn ....... 83
v. Ordf. f. pensionärshemmen ..... 186
Blomberg, Maria Amalia, Fröken,

f. 58; O. Larmg. 14 (D..)

*ko._nungsg 11

88;.Svalebog 25 (C.

Valbar t. expropr.-nämnd ........ 213

325
340
341
341
353

57

188

214
231
330

..)

Rev.f. 0:'e kyrkoråd

28

Rev. f. drätselkammaren ..........

Led. i valkommittén ..............
Suppl. i budgetsberedn. ..........

Suppl. i l:a pens.-distr. ..........
Blonå3gren, E ri k Johan, Ombudsman,
3;Oljekvarnsg. 93 (C. J .)
Led. i inskr.-n. f. sjömanshuset ..
Led. i direkt. f. navigationsskolan ..
v. Ordf. i styr. f. Sjömanshemmet . .
Blomgren, Gösta Leopold, Förste
kontorsskrivare, f. 93; Olof Sköt-

Suppl. 1 41':a tax.-distr. ..........

Blomqvist, Karl T 11 r e, Byggmästare,

Suppl. f. Wahlqvist-Andahls stift.. .
*Kyrkofullmäktig. .' ............ 339,
*Led. i kyrkof:s valkommitté ......
*Rev. f. kyrkonämnden m.m .......
*Led. i A:'s kyrkoråd ..............
Blomster, Karl Vilh el 111, Över-

Led. i kansliutskottet ............

Suppl. iber. f. avk. av pens.-avg...

vagnsförare, f. 81; Lundg. 10 (O.).

Led. i 32:a tax-distr. ............

Stadsfullmäktig ................ 54, 55

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk..

Blomqvist, Joh anFredrik, Spår-

94

Elektor v. riksd.-val ..............

Led. i ber. ang. naturskydd ......
Led. i kom. ang. stadsteater ......
Valbar t'. expropr.-nämnd ........
Led. i inskn'vningsnämnd ........
Rev.-suppl. f. frihamnen ..........
Led. i styr. f. stadsbiblioteket.
Blomberg, E r n s t Birger, Kontors—
skrivare, f. 97; Kungsg. 9A (D..)

missionär, f. 77; Sturepl. 2 (V..)
Suppl. i 11:e pens.-distr. ........ 192

assistent, f. 80; Seminarieg. 16 (A).

Blidberg, lvar P e t e r, Grosshandlande, f. 65; Vasag. 6 (D.)

Kassaf. i gas- o. elektr.-verket . . . .

Blomqvist, A 1 f r e (1 Ludvig, Kom-

........ ,. . . . 357

postiljon, f. 82; Parkg. 19 (D..)
Rev.-suppl. f. Latinlärovzs byggn.-f. 232
Bodén, Johan Albert, lnspektor,
f. 66; Torsg. 16 (K..)
*Led. i Kr. gem. nämnd .......... 346
Bodin, S v e n Johannes Vilhelm, Postassistent, f. 84; S.t Sigfridsg. 52 (O.).
Suppl. i 14:e pens.-distr. ........ 193
Boethius, P e r Ulrik, Direktör, f. 75;
Underås, Nissensg. (D..)
Suppl. f. elektor v. riksd. -val ...... 48
Stadsfullmäktig ................ 54,55
Led. 1 avlöningsnämnden .......... 75
Suppl. 1 vattenledn.-verket ........ 85
Bohman, Boman.
Boman, G 11 s t 11 f, Fabriksidkare, f. 61;
Johannebergsg. 18 (J.)
Led. av riksd. l:a kammare ...... 46
Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. 79
Bohman, Per Henrik, Stationskarl,
f. 97; Danska Vägen 90 (O.).
Rev.-suppl. i orkesterfören ......... 268
Rev.-suppl. f. konserthuset ........ 268

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman, f. 98; Mellang. 18 (H..)
Suppl. i 14:e tax.-distr. .......... 22
Rev.-suppl. f. polisnämnden ...... 43
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 49
Rev.-suppl. f. drätselkammaren . . .. 63
Suppl. i 6:e pens-distr. .......... 190
Revisor i arbetslöshetskommittén .. 200
Revisor f. A. B F. .............. 250
Borglund, A n d e r s, Boktryckare, f. 84;
Vegag. 38 (O. F.).

Suppl. f. ex.-vittne vid kom. m.-sk.. . 142
Suppl. i 9:e pens.-distr. .......... 191
Borgström, Edvin Mauritz, Järnsvarvare, f. 82; Omberg 1 (G.).
Suppl. i 31:a tax-distr. ..........
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Borgström, 01 of, Portvakt, f. 71;
Slakthuset (G.
Led.1 slakthusstyrelsen .......... 124
Boysen, E s ki 1 S''som Disponent,

;.A-B. Levanten, Almedal(O.).
Elektor v. riksd.-val .............. 49
Stadsfullmäktig ................ 54,55
Suppl. i budgetsberedn. .......... 58
Kassaf. i barnavårdsnämnden ...... 174
Led. i pilsnerdricksberedn. . . ." ..... 201

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 214
Rev. f. Gårdabo barnträdgård ; . . .. 283
Rev. f. E. Wijks stift. ............ 325
Brandell, Nils Johan, f.d. Folkskollärare, f. 65; Danska vägen 96 (D..)
Led. i 13:e pens.-distr. .......... 193
Bredberg, Oskar K o n r a d Wallentin, Rörarbetare,f. 93; Jungmansg. 3
(O. F.).
Rev.-suppl. i drätselkammaren
.. 63
Rev.-suppl. 'f. avlöningsnämnden .. 75
Rev. -suppl. .lönenämnden ....... 76
Led. 1 9:'e pens.-distr. ............ l9l
Brodén, G u n n a r, Bankkassör, f. 86;
Furustigen 2 (J).
*Kyrkofullmäktig ............ (2 ggr) 340
*Led.1 kyrkofzs valkommitté ......
*Kassaf. 1 J:s kyrkoråd ............ 355
_ Broström, Anna lcla (A n n - 1 d a)
Sofia, Fru, f. 82; Högåspl. 1 (J..)
Led. i styr. f. Welanderhemmet . . 297
Led.,i styr. f. Broströmska stift. .. 322
Broström, Anders G u s t a f,_ Poliskonstapel, f. 75; N: Liden 8 (D).
Suppl. i l:a pens-distr. .......... 189
Bruhn, Axel V i k t o r, M. L., Distriktsläkare, f. 66; Linnég. 2 (H..)
Sekr. i styr. f. E. Wijks stift....... 325
Brunnander, Nils, Ingenjör, f. 86;
Roseng. 5 (O F)
Rev. f. vattenledningsverket .
Brusewitz, Maria E 1 v 1 r a, Fru, f. 62;
Vasapl. 11 (D..)
Led. i 2:a pens.-distr. ............ 189
Brusewitz, H u g 0 Leonard, Direktör,
f. 54; Vasapl. 11 (D.)
Kassaf. f. sjuksk. pens.-fond ...... 308
Ordf. i styr. f. Söderborgska stift.. . 311
* Bruzelius, E (1 w a r (1 Ludvig, Apotekare, f. 61; Järntorget 4 (O. F.)
Kassaf. i gatu- och vägförv ........ 83
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
*Led. i kyrkonämnden ............ 342
*Led. i 0. F:s kyrkoråd .......... 350
Burchardt, Paul, Konsul, f. 56;
Södra Vägen 49 (J )

v. Ordf. i Gbgs sjukhem . ._ ........ 291

24

-

Burge, John Bertil, Kommunalarbetare, f. 99; Birger Järlsg. 22 (C. J.).
Led. iber. ang. lärlingsväsendet..
'
Burman-Andersson, B e r t h a, Frii,
f. 70; Pontus Wiknersg. 1 (V..) '—
Elektor v. riksd-val ..............
' Led. i lönenämnden ..............
' Ex.-vittne v. kom. mellansk. ......
Led. i styr. f. småbarnsskolor .
Led. i fattigvårdsstyr. ............
Led. i barnavårdsnämnden ........
Led. i nykterhetsnämnden ..... .. .
Led. i ber. f. vårdh. Gibraltar . . . .
Rev.-suppl. f. Lorensb.-teatern . . . .
Led. i styr. f. Broströmska'stift. ..
Bussqvist, J 0 h a n, Månadskarl, f. 66;
Götabergsg. 20 (V).
.
Suppl. 1 4.'e tax.-distr. ............
Led. i l:a pens.-distr. ............
' Börjeson, Börjesson.
Börjesson, A 1 b ert Leopold, Sjukkasseexpeditör,f. 78; Oscarsg. 116 (C. J).
v. Ordf. i styr. f. Renstr. badanst.. .
*Led. i ber. f. deln. av C. J:s försf. .
*Led. i C. J:s kyrkoråd ............
Börjesson, C a r 1 Hjalmar, _Bankkamrer, f. 81; Skanstorget 8 (A..)
Led. i 14:e tax.-distr.
'
-.Suppl f. elektor v. riksd.-val ......
Rev. f. fattigvårdsstyrelsen ........
Börjeson, Filip Isidor, Typograf,
f. 94; Lilla Vegag. 5 (O. F.
Led. i ber .f. avk. av kom. -utsk. ..
Suppl. i styr. f. arbetsförmedl.
Led. 1 arbetslöshetskommittén.
Suppl. istyr f. Renstr. badanst. .
Börjesson, G u s t af Harald Verner,
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20
188

302
341
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49
163

31
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Mjölkutkörare, f. 94; Fjallg 19 (M.).
Rev.—Suppl.
arks minne . . . . 318
Böös,E rnst Geo-r g, F. D., Lektor,
f. 82; Vasag. 11 (V).
'
Led. i ber. f. naturskydd. ........ 205 _
C.
.
Cardell, Edit Katarina (K a r i n), Småskollärarinna, f. 95; Hagtornsst. 5 (J..)
Revisor f. nykterhetsnämnden ...... 180
Rev.-suppl. f. natthärbärgena ...... 182
Rev. f. Nolleroths o. Wohlfarts don. 316
Cardell, G r e t a, Småskollärarinna,
f. 93; Vegag. 51 (O. F.
Rev.-suppl. f. fattigvårdsstyr ....... 163
Suppl. 1 2:a pens.-distr. .......... 189
ev1sor i fören. f. vanföra ........ 298

Carlander, Ax e l ChristOpher, Grosshandlande,1.69; Lyckans väg 4 (J).

Huvudman1 Gbbgs sparbank ...... 222
v. Ordf. istyr. f. högskolan ........ 227
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v. Ordf. i styr. f. handelshögsk. . . . . 228
Ordf. i styr. f. Carlanderska sjukh.. . 292
Carlander, O lof Andrew, Godsägare,
f..74; Moholm.

Suppl. i styr. f. Carlanderska sjukh. 292
Se även Karlander.
Carlbring, Carl Gustaf E1 n a.r,' Dis-

ponent, f. 80; Engelbrektsg. 26 (V.).
Elektor v. riksd.-val ..............
Stadsfullmäktig ....., ........... 54,55
v. Ordf. ilönenämnden ............ 76
v. Ordf. istyr. f. skyddshemmetf. fl. 197
Led. i ber. f. handels- o. politiborg-

mästarebef. m. m ............... 203
Suppl i nämnden f. dövst.-underv. 258
Led. istyr. f. Lorensbergsteaternu .270
Carlson, Carlsson, se Karlsson —

Cavalli, Per Johan Arvid, v. Hhövd.,
SXt/adskamrerare, f. 67; Götabergsg. 18

( )
Led. ikom. f. V. Frölundas införl.. 202
Cederberg, D a n i e l, Handlande, f. 67;
Landalatorget 7 (J.).
*Led.'i J:s kyrkoråd .............. 355
Cederberg, E f r a i m, Handlande,
62; Kapellgatan 6 (V..)
Suppl. iber. .av.k av kom.-utsk.. . 31
*Led. i V:a kyrkoråd .'............. 354
Cedermalm, D a vi (1 Jonas Emanuel,
Handlande, f. 73; S. Stureg. 6 (V).
Suppl. i 2:a pens.-distr............. 189
Cedervall, Karl Wilhelm, Direktör,
f. 74; Linnég. 16 (H).
Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg.. . . . 33
Ceicer, P e r Wiktor, Trafikförman,
f. 84; Uddevallag. 6 (G..)
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
*Led. 1 kvrkof:s valkommitté ...... 341
Centerwall, E s a i a s, J. ., Landskamrerare, f. 67; Södra Vägeii 34 (J.).
v.Ordf iNya element. lärov. f. flickor 239
Christenson, Alfrida, Folkskollärarinna, f. 84; Kolonig. 13 (J)
Led. istyr. f. Mossbergska don.. .146
Suppl. 1 barnavårdsnämnden ...... 174
-Se även Kristensson.
Christianson, Alma Josefina, Sjuksköterska, f. 71; Carl Johansg. 105
Led. i styr. f. pensionärshemmen .. 186

Se även Kristiansson.
Claeson, Claesson.
Claeson, H e r m a n, Handlande, f. 67;
Terrassg. 1- (J ..) '
*Led. 1 J:s kyrkoråd .............. 355
Claesson, J a n n e Alarik, Handlande,
f. 75; Linnég. 14 (H.).
Rev. f. Slottsskogsparken .......... 155

Clarholm, Jan Fritiof, Handelsagent, f. 63; Hvitfeldtsg. 15 (D..)
Suppl. i 1 .a tax.-distr. ............ 189
Colliander, Ern st August, J. K.
Rådman, f. 67; Ovra Fogelbergsg. 4

(V)
Suppl. ikom. f. V. Frölundas införl. 202
Ersättare1 värderingsnämnd
Cohen, Jules, Violinist, f. 83; Villa
Gullbo, Underås(O.)
'.
Rev. f. Gust. Malmgrens fond.
Cornér, Johan A 1 f r e d, Handlande,
f. 72; 3zdje Långg. 41 (O. F.)
Flektor v. riksd.-val ..............
.Kassaf. f. alkoholistanst. ..........
Kassaf. f. Osbeckska fonden ........

215

318
'
50
181
314

Kassaf. f. C. G. Cederskogs don. . . 317
Cullberg, Carl 0 s c a r Daniel, Kyrkoherde, f. 87; Linnég. 11 (O. F..)
_*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340

D
Dahl, Svante G 0 t t f r 1 d, Trafikbiträde, f. 86; Majorsg. 5 (A.).
Suppl. f. elektor v. riksd.-val ......

Rev.-suppl. i Sällsk. f. friluftsl.

50

160

Dahlberg, A n d e r s Olof, f. d. Detektivöverkonstapel, f. 70; Bahg. 21 (C. J.).

Led. i lea tax.-distr...............
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 50
Dahlberg, F r e (1 r i k August, Styckjunkare, f. 83; Kviberg, (G).
Suppl. i 26:e tax.-distr ............. 25
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 48
evisor f. hälsovårdsnämnden. . . .
104
Dahlberg, Anders 0 s ka r, Folkskollärare, f. 92; Kastellg. 23 (A..)
Rev.-suppl. f. kom. f. kom.-statistik 81

Led. _iber. ang. lärlingsväsendet.. .205
Led. igem. nämndenf Stretered. 256
Dahlbom, Knut Emil, Finslipare,
f. 84; lngenjörsg. 5 (D..)
Suppl. 1 ber. f. avk. av kom.-utsk..
30
Rev.-suppl. f. fattigvårdsstyr. ......163
Led. i 7:e pens.-distr............. 191
Dahlgren, Johan Malkus, Handlande, f. 70; Gråbergsg. 35 (C. J.).
Suppl. i 19:e tax. -distr .............
Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk..
31 _
Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel,
Byggnadsinspektor, f. 92; Karl
Gustafsg. 43 (V..)

Led. i 28:e tax.-distr...............

25

Led. i folkskolestyrelsen .......... 130
Led. i ber. ang. samlingslok. ...... 204
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
*Led. 1 kyrkof:s valkommitté ...... 341
*Led. iber. ang. kyrka1 J:s förs. . .341
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Dahlin, Gustaf Adolf W e r n e r, Direktör, f. 84;'Frölundag. 18 (A.).
_
'Led. ihamnstyrelsen .............. 88
Suppl. istyr. f. ålderdomshemmet. .185
Ordf. iber. ang. gatori L. och O.. .202
Led. iber. ang. sportler .......... 204
Ersättare1 värderingsnämnd ...... 215
Le
o.K. Marks stiftelse ..... *. 323

Dahllöf, Coa r 1 Ernst, Förste kontorist,
.

f. 83; Hvitfeldtsg. 10 (D .)
Led. i 5.e tax.-distr...............
Revisor1 barnavårdsnämnden ......
Suppl. i l:a pens.-distr. ..........
Revisorf. J. F. Dicksons fond
Dahlqvist, Ernst Oscar, Köpman,
f. 63; Terrassg. 1 (V..)
Led1 18:e tax.-distr...............
Dahlström, Alma Charlotta, Fru,
f. 84; Kungsladugårdsg. 55 (C. J).
Led. i styr. f. skyddsh. f. fl .......
Dahlström, Axel, Expeditionsföreåänäläre, f. 80; Kungsladugårdsg. 55

' 371

Danielsson, Nicolai 0 s c a r Fredrik,

(Combuslsman, f. 90; 4:e Långg. 25
Led. 1 10:'e pens.-distr.............
Suppl. idirekt. f. navigationsskolan..
Darell, Johan d v1n, Komminister,
f. 85; Göteborg 9 (L.)
Led. i folkskolestyrelsen ..........
*Led. i Lzy kyrkoråd .: ............
Delfs, Hans Jacob Wi 1 h elm, Köpman, f. 73; Skåneg. 37 (J..)
*Led. i Chr. kyrkoråd
.' ........

192
231

130
356

#20
346
174
Detterberg, Gustaf H e r m a n, Linje189
299 ' förman, f. 86; Broströmska Stiftelsen
Led. itorg- o. saluhallsstyr ......... 126
23

197

Överförmyndare .................. 1 4
Elektor v. riksd.-val .............. 49
Stadsf:s andre v. ordf........... 53, 54, 55
Led. i kansliutskottet ............ 57

Dickson, B e a t r 1 c e Cecilia

iza,

Fröken, f. 52; Norra Allég. 8 (D..
Led. i J. J. Dicksons stiftelse ...... 326
Dickson, Isabell (B ell) Margarete,
75; Lerum.
Led1 Nolleroths o. Wohlfarts dom. 316
Dickson, E 1 le n, Fröken, f. 59; Vasag.

42 (D.)

,

'

Danieli, S t e n Einar, Korrespondent,

Led. i styr. f. sjuksk. pens-fond . . . . 308
Led. i styr. f. tjån.-hemmet .
328
Dickson, G e o r g e, Bankdirektör,
f. 62; _Föreningsg. 19 (V..)
_
Ordf.1 änke- o. pupillkassan . . ...... 212
v. Kassaf.i Gbgs museum ........ 259
Ordf.1 Robert Dicksons stiftelse..
320
Didriksson, CarlA rvi d, Förman,
f. 74; Bryggareg. 3 (D..)
'
' Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 30
Rev. f. renhållningsstyr............ 122
Suppl. i torg- 0. saluhallsstyr. . . . . 126
Suppl. i 4:e pens.-distr............. 190
Dohm, Jochen H 1 n ri c h,'Grosshandlande, f. 53; St. Nyg. 59 (D..)
*Led. i Chr. kyrkoråd ............ 346
Drakenberg, Bernt Erik, v. Hhövd.,
.Advokat, f. 58; Götabergsg. 30 (V.)
Suppl. i hälsovårdsnämndens l avd. 104
Durzenberg, Karl E rik, Posttjänsteman, f. 85; Carl Johansg. 61 (C. J..)
Rev. f. lärl.- o. yrkesskolorna ...... 149
Suppl. istyr. f. rättshjälpsanst.
183
Led. istyr. f. ålderdomshemmet” .185

f. 85; Amerikahuset (M.).
Suppl. i 15:e tax.-distr.
Revisor f. Broströmska stift ......... 322
Danielsson, Karl August, Ma- '
skinmästare, f. 61; Lundby Brämaregård lb. b.1 (L.).
Suppl.1 38:e tax .-distr............. 28
Led. i ber. f. 'avk. av kom.-utsk.. . . . 31
Danielsson, K & r 1 Johan, Materialförvaltare,f. 87; 3:e Långg. 21 (O. F..)
Su.ppl i 7:e tax.-distr. ............ 21

Eckerstein, 0 s e a r Fritiof, Bokhandlande, f. 73; Karlsrog. 5 (A.)
*Suppl. i A:s kyrkoråd ............ 353
Edberg, A r t h u r Vilhelm, F. M.,
Amneslärare, f. 93; Ånäsvägen 25 (G).
Revisor f. Broströmska stift. ...... 322
Edström, Johan A r t h u r, Overste,
f. 70; Danska vägen 16 (O”)
Elektor v. riksd.-val ..............

' Led. i budgetsberedn .............

58

Ordf.1 drätselkam:'s samf. avd. . . . . 62
Ordf.1 drätselkam:'s l avd ........... 63
v. Ordf. i fattigvårdsstyr........... 163

Led.'i kom. f. V. Frölundas införl.. . 202
Led. i ber. f. handels- o. politiborg'
mästarebef. m. m. ............
Ordf. i ber. ang. vårdh. Gibraltar. .
Ordf. i styr. f. Dalheimers don.. . . .
Led. istyr. f. Clasefonden ........

203
207
300
316

Dahlström, B1 r g e r, Folkskollärare,
, f. 96; Sofiag. 58 (G).
Suppl. f. kassaf. i Mossbergska don. 146
Dalén, Karl Fritz O:,son Pitpropsarbetare, f. 86; Mellang. 17 (H)
Led. iber. f. avk. av kom .-utsk.. . 31

Led. iber. f. avk. av pens.-avg....... 33
Dalén, Per August, v. Hhövd., Råd-

man, f. 65; Engelbrektsg. 28 (V.).
Led. iber. ang. hovrätt ............ 203

E.
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Eduards, A lb e r t Julius, lngenjör, '
f. 75; Ramsäter, Brämaregården (L.)
Led. i spårvägsstyrelsen .......... 101

Suppl. i styr. f. Keillers park.

. . 156

Led. i ber. ang. gator 1 L. och O.. . 202

Huvudman i fast.-äg. sparbank . . . . 223

Elfstrand, C arl Oscar, Underlöitn
nant, f. 75; Uddevallag. 37 (G.).

Rev. f. hamnstyrelsen

.........

88

Eliason, Eliasson.
Eliasson, Martin Enoch, Tjänste-

man,f. 87; Arkivg. 5 (V.).

Edvardsson, J 0 h 11 Alfred, Järnarbe*Led. iV.a kyrkoråd .............. 354'
tare, f. 81; Braheg. 4 (G..)
Eliasson, Karl Albert, Handlande,
Led. i 5:e pens.-distr............. 190
85; Dämmevägen 4 (O.).
Ekberg, 0 v e Johan, Järnarbetare,
Suppl. 1 ber. f. avk. av kom.-utsk..
30 _
f. 96; Nordenskiöldsg. 23 (O. F).
' Eliason, Frank Rickard W a l l e n t i n,
Led. i 17:e tax.-distr. ............
3
S.ekr h. sjömansunionen, f. 92; 3:e
Led. iber. f. avk. av kom.-utsk_.
31
Långg. 44 (O. F)
Elektor v. riksd.-val .............. 50 '
Suppl. i inskrivningsnämnd ...... 214
Stadsfullmäktig ....... ' ..... (2 ggr) 55
Emanuelsson, Johan (J 0 h 11) Samuel,
Revisor f. drätselkammaren ........ 63
Handelsarbetare, f. 71 ; Västerg. 31 (A.).
Led. istyr. f. natthärb. ............ 182
*Suppl. i A:s kyrkoråd ............ 353
Suppl. i arbetslöshetskom. ........ 200
Enander, J 0 h a 11 August, HälsovårdsLed. i ber. ang. samlingslok. ...... 204
tillsyningsman, f. 61; Västerg. 12 (A.)
*Suppl. i A:s kyrkoråd ............ 353
Huvudman i fast.—äg. sparbank . . . . 223
Rev.-suppl. f. Gbgs distr. idrottsförb. 273
Eng, N 1 ls Magnus, Registrator, f. 67;
und, Åke Vitus, Civilingenjör,
Linnég. 14'(H.).
f. 84; Berzeliig. 19 (J.)
Led. i 27:e tax.-distr............... 25
Suppl. 1 4:e pens.-distr. .......... 190
' Led. i ber. f. avk. av kom.-utskn . . . 131
Rev .—suppl. f. flyghamnen .......... 221
Engblad, Carl Torsten Sigurd E in a r,
an,E r n s t, f.d. Overlärare,f.61;
DiSponent, f. 95; Terrassg. 15 (J.). '
lngabo, Gbg 9 (L..)
Suppl. i styr. f. arbetsförmedl. ...... 195
_ Led. i ber. f. avk. av pens.-avg....... 33
Kassaf. istyr. f. Keillers park ...... 156 Engelbrektsson, Ca rl Johan, Hand. lande, f. 73; Kungsportsaven. 29 (V.).
Ekman, Carl J 0 s ef, Direktör, f. 70;
Suppl. i 4':e pens.-distr............. 190
Tandåsg. 6 (O.)

Elektor v. riksd.-val ........... '. . . 50
Led.1 handels- och sjöfartsnämnden 79
Suppl. i hamnstyrelsen ............
Huvudman i Gbgs sparbank ........ 222
Led. i nämnden f. dövst.-underv... 258
Ordf. istyr. f. Broströmskastift. . . 322

Ordf. 1 styr. f. Sjömanshemmet.

330

Ekman, C a r 1 Johan Jacob Emil, Kön-

sul, f. 83; St. Gubbero, Kålltorp'Overgår'd (O..
Suppl. i'O. o. C. Wijks fond ...... 266
Suppl. f. kassaf. f. Carlanderska sjukh. 292
Kassaf. f. L. Ekmans don ......... 299
Led. ipens.-inr. f. åldr. tjänare. . .307
Ekman, Claes Emil Percival, Löjtnant, f. 98; Carlanderpl. 1 (J.)
Rev. f. 1. 0 K. Marks stift ......... 323
Ekström, Joh n Albert, Seminarie-

lärare,f. 74; Olivedalsg. 15 (O. F..)
Rev. f. folkskolestyrelsen ..........
Led. istyr. f. E. Hansons don.
Ekwall, Olof Bernhard, Linjeförman,
f. 75; Aschebergsg. 1 (V..)
*Kyrkofullmäktig ............ 339,
Elfdén, Es kil Ferdinand, Typograf,
f. 94; Mossg. 2 (J.)
Rev.—'suppl. f. alkoholistanst. ......

130
315

Engkvist, H e n n i n g Erhard, Folkskollärare,f. 94; Linnég. 53 (D. F.._)
Revisor f. småskolesem. .......... 145
Rev.-suppl. f. Styrsö kustsjukhus .. 296
Englund, Carl Gustaf Oskar, Gjutare, f. 00; Lindholm. 1 Rl (L).
Elektor v. riksd-val ..............
Stadsfullmäktig ................ 54,55
Suppl. 1 styr. f. bostadsförmedl. .196
Led. 1gem. nämndenf. Stretered. .256
*Led. 1 l_.:y kyrkoråd ............ 356
Englund, Johan L e o p 0 1 d, Direktör,
f., 68; Södra Vägen 59 (J.)
'
Ordf. i styr. f. exercishuset ........ 160
Engström, A 1go t Edvin, Typograf,
f 90 4:e Långg. 10A (O. F..)
l_.ed. i 15:e tax.-distr. ............. 22
Suppl. f. elektor v. riksd.-va1 ...... 49
Rev.-suppl. f. skyddsh. 1. flickor .. .197
Revisor f. flyghamnen ............ 221
Revisor f. J. Lindströms stift. . . .. 329

Engström, Ax el, Byggmästare, f. 65;
340

181

Linnég. 26 (H.).
Led. iber. f. avk. av pens.—avg..
*Kyrkofullmäktig ............ 339,
*Led. 1 ber. ang. kyrka1 J.s förs. .. ..
*Led. kyrkonämnden
i
............

33
340
341
342
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*Kassaf. i H:a kyrkoråd ............ 348

*Led. i kyrkogårdsstyr. ......... '. . . 361
Engström, Carl
ä r t e n, Assuranstjänsteman, f. 94; Utbynäs (G.).

Led.1 5:e pens .-'distr............. 190
Engström, Sigrid Ingeborg, Fru,
f. 97; Fjällg. 3 (O.
Suppl. f. elektor v. riksd).-va1 ...... 48
Rev._suppl. f. småskolesem. ........ 145
Revisor f. E. Wijks stift. ........ 325
Enqvist, Karl Edvin, Stationsskrivare, f. 86; Uddevallapl. 5 (G).
Suppl. f. elektor v. riksd—val ...... 48
Ericson, Ericsson, Eriksson.
Eriksson. Alfred, Snickare, f. 69;
Fjällgat. 21 (M).
' Suppl. i 9:'e pens .-distr............. 191
sson,

Fritz

Alfred

Vilhelm,

26

Ericson, Eric A r t h 11 r Malcolm,
Syssloman, f. 83; Gibraltar (J).

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 30
Kassaf. f. exercishuset ............ 160
Eriksson, Johan A 11 g 11 s t, Direktör,
f. 75; Prinsg. 7 (O. F.).
Bisittare vid handelsmål ..........

13

Led. i handels» o. sjöfartsnämnden. . 479
Eriksson, Axel Vilhelm, Husägare,
f. 72; Vegag. 16 (O. F.).
Led.1 16:'e tax.-distr...............
Suppl. i ber. f. avk. av kom.—utsk..

Ericson, K e r s t i n, Folkskollärarinna,
f. 80; Vasag. 4 (D..)
Rev. f. V. Bandets hush.-kurser. . . . 253
Eriksson, 0 s e a r Emil Nicolaus, Bankkassör, f. 79; Vadmansg. 10 (V).
Revisor f.
bgs museum ........ 259

Ericson, Sigfrid, Rektor, f. 79; S.
Vägen 36 (J..)
Led. i kom. ang. stadsteater ........ 208
Ericson, S v e n Hjalmar Emanuel, Rörarbetare, f. 00; Mariag. 20 (C. J).
Suppl. f. elektorv. riksd.-Va1 ........ 50
Stadsfullmäktig ............... (2 ggr) 55
Suppl. ivalkommittén ............
Suppl. i drätselkammarens l avd.
63
Suppl. i_ gatu- o. vägförvaltn. ...... 83
Suppl. i vattenledn.-verket ........ 85

Rev._suppl. f. gas- o. elektr.-verket. 94

.

Lagerarbetare, f. 96; Snickareg. 3(A.).

Suppl. i 32':a tax .-distr.............

373

Erlandsson, E r 1 a n d Gabriel, Konsul, f. 79; Aschebergsg. 24 (V.).
'
Bisittare vid handelsmål ..........
Led. i 3:e tax.-distr. ..............
Kassaf. f. Mossbergska don .........
Kassaf. i styr. f. Slottsskogsvallen..
Kassaf. i fattigvårdsstyr. ..........
Ordf. istyr. f. Stora teatern ........
Erlandsson, Må rten Richard, Stationskarl, f. 90; Prästg. 5 (G.).

Suppl.1 ber. f. avk. av pens.-avg. ..
23
31

Ericsson, A x e 1 Wilhelm, Avdelningschef, f. 78; 4:e Långg. 6 (O. F.)
Rev.-suppl. f. handelskammaren. 2.18
Revisor f. 0. o. C. Wijks fond.... 266
Ericsson, Carl E ri c, Sjökapten, f. 82;
Sveag. 12 (A)
uppl. f. bisittare vid dispasch . . . . _ 13
Elektor v. riksd-val .............. 48

Stadsfullmäktig .................. 54, 55
Suppl. i valkommittén ............
Suppl. i drätselkamzs 1 avd. ......
Led. i ber. ang. samlingslok. ......
Suppl. i styr. f. flyghamnen ........
Huvudman i Gbgs sparbank ......
Ericson, Eric G u n n a r, Bankkamrer,
f. 86; Seminarieg. 12 (A).
Rev.-supp1. f. lår1.- o. yrkessk.

57
63
204
221
222

Rev.-supp1.f. Maj. skolbarnshem .

284

149

Eriksson, J 0 h a n, Fabrikschef, f. 83';

näsvägen, A.-B. Pellerins Margarinfabr.
..)
v. Ordf. islakthusstyrelsen ........ 124
Eriksson, Jo h 11, Reparatör, f. 97;
Stockholmsg. 1 C (G.).
Suppl. f. elektor v. riksd—va1 ...... 49
Rev.-suppl. f. rättshjälpsanst. ...... 183
Rev.-suppl. f. Sjömanshemmet.
330

13
20 '
146
158
163
269

33

F.
Fagerberg, Jo h n Artur, Spårvagnskonduktör, f. 98; Mariag. 18 (C.J.).
Led. i ber. f. avk. 1av kom.-utsk. .. 31
Elektor v. riksd.-val .............. 50
Stadsfullmäktig ............ (2 ggr) 55
Suppl. 1 drätselkammarens 11 avd.
Led. i slakthusstyrelsen .......... 124

Suppl. i nämnd. f. dövst.-underv.. . 258
Led. i styr. f. 1. 0. K. Marks stift.. . 323
Fagerström, Knut W i 1 1 i a 111, Civilingenjör, f. 75;. Stampg. 6 (K.)
Suppl. i inskr.-revis1onen .......... 215
Falck, Klas A n d e r s, Redaktör, f 80;

t'Nys 5 (D)
Su'ppl. f. elektor v. riksd .-va1 ...... 49
Rev.-supp1. i folkskolestyr. ........ 130 '
Revisor f. 0. o. C. Wijks stift.
322
Falck, Ni 1 3 Christian Georg August,
Rådman, f. 74; Långedrag.
Led. i styr. f. rättshjälpsanst....... 183
Fernberg, E g 0 n lsidor, Spårvagnskonduktör, f. 97; Stockholmsg. 1 B(G.) 2
Suppl. i 10:e tax.-distr. ..........
Suppl. iber. f. avk. av pens-avg... 32
Led. i arbetslöshetskommittén ...... 200

Fili'pson, se Philipson.

374
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Suppl. i lönenämnden ............

Fischer, E 3 tr 1d Margareta, Fröken,
1:72 Johannebergsg. 22 (J..)
Supphl.1 1. Jonssons minne ........ 317
Flinck,
a g n 11 s Leonard, Handlande, f. 65; Erik Dahlbergsg. 7 (D).

Led.1 6:e tax.-distr.

............

Elektor v. riksd.—va1 ..............

. Florath, Karl R u b e n, Tandläkare,

f 00 Prinsg. 30. 5(0. F).

Huvudman'1 sparb. Bikupan ...... 222

gerbiträde, f. 87; Friggag. 3 (K).
'Suppl. i 8:e tax.-distr. ............
Suppl. i 4:e pens.-distr. .......... 190

83

Revisor f. renhållningsstyr. ........ 122

Rev. i fören. f. befr. av handelsk . . 253

Fogelberg, R a g 11 a r Leonard, Löjtnant, f. 90; Stampg. 38 (K)
Rev.-suppl. i drätselkammaren
63
Fornander, Ernst Gustaf (G 6 s t a),

Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskon-

» stapel, f. 90; Brämargården 51 kv.

_ léyresintendent, f. 87; Oxhagsg. 24
Led. i 23:e tax.-distr. ............
Forsberg, N1 l s Edvin Mauritz, Porslinsmakare, f. 91; Lindås, Stillestorp (L..)
Suppl. iber. f. avk. av kom. -utsk.
Forsblad, Tors ten Ejmer, M. L,
Prakt. läkare,f. 86; Kristinedal, Ånäsvägen (G..)
Suppl. i fattigvårdsstyr.

..........

24

32

163

Forselius, Carl O 1 of, M. L., Prosektor, f. 80; Ascheberg'sg. 41 (V..)
Ele'ktor v. riksd.-val .............. 49
Stadsfullmäktig ................ 54, 55
Led. i budgetsberedn. ............ 58
v. Ordf. i drätselkamzs 11 avd. . . . . 66
v. Ordf. i hälsovårdsnämnden 103, 104
Ex.-vittne vid kom. mellansk....... 142
Led. i styr. f. botaniska trädg.
. 157
Suppl. i kom. 1. V. Frölunda införl. 202
Ordf. i ber. ang. >>1drottens hus» . . 206
Led. i ber. ang. vårdh. Gibraltar . . 207

Led. i ber. ang. läkarvård ........ 207
Led. i styr. f. Gbgs arb.-inst .......
Ordf. i lok.-styr. f. Reallärov. . . ..
Suppl. i nämnd. f. dövst.-underv. . .
*
Suppl. i styr f. Gbgs sjukhem . . . .
Forsmark, Sigfrid, Bankdirektör,
f. 86; Erik Dahlbergsg. 46 (V).
Rev.-suppl. f. MjölkdrOppen ......
Frankel, S ve n Vilhelm, Handlande,
f. 74; N. Hamng. 32 (K.)
Led. i 7:e tax.-distr. ..............
Frankenberg, John E v e r t Konrad,
Bageriarbetare, f. 00; Ryg. 24 (A..)
Elektor v. riksd-val ..............
'

247
233
258
292

274

Kolryssen 2 (L ).
Led. i 38:e tax.-distr. ............ 28
Led. i ber. f. avk. av kom. utsk. . . 31
Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg.. . 33
Elektor v. riksd-val
48
Stadsfullmäktig ................ 54, 55
Suppl. i barnavårdsnämnden ...... 174
Suppl. i pilsnerdricksberedn. ...... 201
Led. iLingförbundet .............. 271
Led. 1 styr. f. räddn.-institutet .. .. 289
Suppl. 1 styr. f. 1 J:sons minne .. 317
*Led. i L.'y kyrkoråd .............. 356
Fredriksson, C a rl Fritz, Overlärare,
f. 71; Olivedalsg. 29 (0. F .
Led. i 17:e tax.-distr.
Fredriksson, Ro s a Karola Linnéa,
Handelsbiträde,f. 08; Josefinehöjd 5,
Mossen (J..)
Suppl. i 3:e pens-distr. .......... 189
Fredriksson, S v e n Adolf, Sågverks-

arbetare, f. 05; Färjenäs 24 (L.)
Suppl. i styr. f. arbetsförmedl.
.
*Led. i Lundby kyrkoråd ..........
Fredriksson, Vi k to r Adolf, Folkskollärare,f. 92; Kungsg. 913 (D..)
Rev.-suppl.1 A.
F.............
Suppl. i styr. f. Stretered ........

195
356

250
256

Frenell, Per, Civilingenjör, f. 76; Villa
Ekebacken, _St. Gårda (O.).
Rev.-suppl. i gas- o.e1ektr.-v. . . ..
Frick, Ernst Otto Manfred, J. K.,

94

tf. Handels- och politiborgmästare,
21

Stadsfullmäktig ................ 54, 55

Suppl. i drätselkammarens l avd...

50

Stadsfullmäktig ............ (2 ggr) 55
Led.1 valkommittén ............
Suppl. i budgetsberedn. ......... _. 58
Suppl. hamnstyrelsen ............ 88
Led. i pilsnerdricksberedn. ........ 201
Franzén, Karl T 0 r s t e 11 Mikael, La-

Rev.-supp1. f. Calanderska sjukh.. .293
Flyckt, Axel Hugo, f. d.
erinspektor, f. 64; Roseng. 2A (O. F..)
Fogelberg, Bengt E r 1 a n d, Prokurist,
f. 81; Thorildsg. 3 (V).
Revisor f. gatu- o. vägförvaltn. . . ..

76

Led.'i hälsovårdsnämnden ........ 104
Suppl. i slakthusstyrelsen .......... 124
Franklin, Algot Mauritz, Hamnarbetare,f. 78; Strandridareg. 12 (C.J.).
Led. i 5.'e tax.-distr. ............

63

f. 72; Kungsportsavenyen 37 (V.)
*Ordf. i Kr. gem. nämnd .......... 346
Fridén, Johannes R e i 11 h 0 1 d, Handlande, f. 77; Carl Johansg. 41 (C. J).
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
Suppl. i styr. f. Clasefonden ...... 316
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Friman, E r n s t Magnus, Ingenjör,

Grundberg, Ka rl Oscar, Kassör,
f. 81; Sylvesterg. 6 (J).

Byggmästare, f. 60; S. Vägen 59 (J..)

Rev. f. gatu- o. vägförvaltn.

God man vid laga skifte ........ ,. .

Huvudman1 sparb. Bikupan ...... 222
Led. i styr. f. Carlanderska sjukh.. 292
Fromell, A x el Adolf Theodor, Bank- _

direktör, f. 74; Arkivg. 12 (V..)
Led. i hästuttagningsnämnden
216
Kassaf. istyr. f. handelsinst. ...... 230
Led. i styr. f. Broströmska stift..... 322
Fröberg, Karl August L e o n a r (1,
Folkskollärare, f. 66; Bommen 11 (O.).
Led. i nämnd. f. dövst.-underv.. .258
.Led. i styr. 1. J. J. Dicksons stift... 326

G.

' Gabrielsson, A 5 s a r Torvald Natanael,
Direktör, f. 91; Berzeliig. 22 (V.)
Suppl. i polisnämnden. ........... 43
Stadsfullmäktig .............. 54,55
Suppl. i budgetsberedningen ...... 58
Led. i arbetslöshetskommittén .
. 200
Gallander, Gertrud, Fru, f. 68;
Linnég. 12 (H.).
Kassaf. i styr. f. Welanderhemmet. . 297
assaf. ihyresf. ..pauvr hont..
326
Gardell, Carl Jo ha n, f.d. Folkskollärare, f. 53; Snickareg. 30 (A.).
Led. i ber. f. naturskydd ........ 205
af Geijerstam, G ä r d a Lidforss, M. L.,
Prakt. läkare, f. 71 ; Chalmersg. 22 (V..)
Suppl. i Emily Dicksons stift ....... 324
Gerhardt, G e r h a r d Magnus, Kassör, f. 65; Erik Dahlbergsg. 17 (V..)

Led. i 29:e tax-distr. ............

26

Gillberg, Georg A 1 b e r t, Bagare, f. 96;
Hantverkareg. 4 (J..)
Suppl. i 25:e tax.-distr. .......... 25
Suppl. f. elektor v. riksd. -va1 ...... 49
Rev.-suppl. i folkskolestyr. ........ 130
*Kyrkofullmäktig .......... (2 ggr). 340
Glasell, A lf red Martin, Fastighetsägare, f. 77; Chalmersg. 24 (V..)
Suppl. i styr. f. bostadsförmedL. .196
Grahn, C a r 1Wilhelm,Målaremästare,
f. 63; Tunhem, Bö (O.).
Led. i inskrivningsnämnd ........ 214
Granfelt, N a e m i Sara Karolina, F. M.,

f. 91; Västerg. 1 a (H..)
Revisor f. fattigvårdsstyrelsen ...... 163
Granqvist, Karl Adolf, Posttjänsteman, f 84; Jungmansg. 28
.
Suppl. i 16:e tax.-distr. ..........
Led. i 9:e pens.-distr. ............ 191

Grén, Johannes Gustaf, Spårvägsinspektor, f. 70; Ärenprisg. 58 (G..)
Led. i 10:e tax.-distr.

375

Rev.—suppl. f. Keillers park . ...... 156
Grundell, P e r Edvard, Bokförare,

f. 94; Svalebog. 26 (C. J.).
Rev.-suppl. f. hamnstyrelsen ......
Gullander, Karl Einar, I:_Direktör,

88

f. 68; Linnéplatsen 1 (O. F..)
Suppl. istyr. f. Slottsskogsparken” 155

Gullberg, Harald Osvald, Svetsare,
f. 97; Karl Gustafsg. 75 (J..)
Rev. f. botaniska trädg. ..........
Led. i 3:e pens-distr. ............
*Led. i ber. ang. kyrka i J:s förs. ..
*Led. i kyrkonämnden ............
*Led. i J:s kyrkoråd ..............
Gunnarsson, A 1 1 r e d, Brädgårdsarbetare, f. 81; Karlag. 33 (O ..)
*Suppl. i Oze kyrkoråd ............
Gunne, B e n g t Johannes, Landskontorist, f. 90; Skanstorget 6 (H.)
Led. i ber. f. avk. av pens'.-avg.. . . .
Gustafsson, Gustavson, Gustavsson.
Gustafsson, Gustaf A1 1) e r t, Byggnadsingenjör, f. 91; Frölundag. 4 (A.).
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
Suppl. i byggnadsnämnden ........
Led. i ber. ang. skatteindr. eff. .
Rev. f. kom. ang. sjukhus v. Hökällan
Gustavsson, A 1 b e r t Natanael, Tullvaktmästare, f. 99; Ostindieg. 21

—
157
189
341
342
355

357

32

69
204
208

(C .1)
Rev.-suppl. i dövstumsfören. ......
Rev.-suppl.1 r..f dövst. i 4:e d..
Gustafsson, A n0de r s, Orgelbyggare,
f. 75; Kastellg. 13 ('A.).
Suppl. f. elektor v. riksd—val ......
Suppl. i 7:e pens-distr. ..........
Rev.-suppl. f. Osbeckska fonden . .
*Kyrkofullmäktig . ............. 339,
*Suppl. i kyrkonämnden ..........
*Led. i A:s kyrkoråd ..............
Gustafsson, F ra n s Albin, Charkuteriarbetare, f. 98; Harald Stakeg.

310
310

50
191
314
340
342
353

1 C (G.).
Suppl. i 28:e tax.-distr. .......... 25
Gustafsson, H1 ld a, Lärarinna, f. 85;
Jacobsdalsg. 22 (O.
Led. i 14:e pens.-distr. .......... 193
Gustavsson,] 0 h n Leonard, Ombudsman, .
;Hökeg. 22 (G.. Led. i Sällsk. f. friluftslekar ...... 160
Rev.—suppl. f. Stora teatern ........ 269
Led. i styr. f. Gbgs idrottsförb ..... 272
Gustafsson, K a rl Johan, Anställningschef, f. 91; Hisingstad, 33 kv.
Gothia (L.)
Led. i ber. f. avk. av kom. utsk. . . 31

'
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Gustafsson, K a rl J 0 h a n, Åkeri- '
ägare, f. 72; Brynelskog, Alingsås.
Suppl. i hästuttagningsnämnden". . ..
Gustafsson, Oskar E mil, Detektivkonstapel, f. 72; Lilla Vegag. 20 (O. F.)
Revisor f. Frälsn:'s räddn.-hem . .
*Kyrkofullmäktig ............ 339,
*Led. 1 O. F:s kyrkoråd ..........

216

Hagnell, Ax el Linus, Overlärare,
f. 89; Linnég. 53 (O. F..)
_
Led. i styr. f. stadsbibl. .......... 245

Led. i styr. f. Gbgs museum ...... 259
290
340
350

Led. i kom. f. Lindbergs don.
*Kyrkofullmzs v. ordf. ........ 339,
*Suppl. i kyrkonämnden ......
*Led. 1 O. F:'s kyrkoråd ..........

264
340
342
350

Gustafsson, R 0 b e r t, Fastighetsägare,

f. 64;A21llmänna vägen 22 (C. .)
Led. i
.a tax.- istr.
_Gustavsonl, Gustav Valfri d, Sjukvårdare,f. 91; Jungmansg. 11 (O. F..)
ed. ikom. f. sinnessjukh. åHökällan 208
Gärde, A 1 f r e (1 Levin, J.K ,Fastighetsdirektör, f. 74; Tegnérsg. 18 (J).
Led. i Skogsnämnden ............ 68
Ordf. istyr. f. bostadsförmedl.
196

Led. i kom. f. V. Frölundas införl.. .202
- Led.1 ber. ang. gatori L.o .0.. 203
Göransson, Ax el Julius, f. d. Poliskonstapel, f. 72; Johannespl. 1 A (M.).
Led. 1 11:e pens.-distr. .......... 192
Göthlin, Gustaf (G6 s t a) Valdemar,
M. L., Sundhetsinspektör, f. 77;
Karlsrog. 3 (A..)
ed. i byggnadsnämnden ...... '. . . . 69

v. Kassaf. i kom. f. kom.-statistik. .

81

Ordf. i styr. f. småskolesem. ...... 145
v. Ordf. i Mossbergska don. ...... 146
Suppl. f. ordf. i bostadsförmedl. .. 196

H.
Hagberg, Carl Ax el, e. o. Hovrättsno-

tarie, Direktör, f. 72; Karlsrog. 3 (A.).
Kassaf. i hälsovårdsnämnden . . 103, 104
Suppl. f. kassaf. f. Louise Ekmans don. 299
Hagberg, lvar Reinhold Emanuel,
Tapetsör, f. 86; Sjömansg. 18 (O. F.).
Rev. f. Slottsskogsparken .......... 155
Led.1' 8.'e pens.-distr. ............ 191
Revisorf. E. Magnus fond ........ 267
Hagberg, C a rl Julius, f.d. Linjeförman, f.
Haga Kyrkog. 40 (A..)
*Led. i A:s kyrkoråd .............. 353
Hagendahl, Karl Oskar Harald,
F. D., Lektor, 1.89; Lundgrensg. 4 (J).
Rev.-suppl. i Mossbergska don.. . .. 147
Haglund, Johan A rvid, Galvanisör,
f. 74; Jungmansg. 28 (O. F.).
Led. istyr. f. slöjdförzs skola ...... 151
Led.1 nykterhetsnämnden ........ 180
Led. i ber. ang. sportler .......... 204
Revisor i tomträttskassan .......... 223
v. Ordf. i 0. o. C. Wijks stiftelse. . 322
Hagman, Carl Mikael, Förste postassistent, f. 80; Masthuggsliden 13 (M.)
Suppl. i 34:e tax.-distr............. 27
Led. i'10ze pens.-distr............. 192

Hagvall, T'h u r e Wilhelm, Kontrollör,
f. 86; Redbergsvägen 26 (G)

Led.1 11:e tax.-distr......... 1.' . . .. 21
Led. i. ber. f. avk. av pens-avg.. . . .
Led. i avlöningsnämnden ..........
Led. i styr. f. gas- o. elektr.-verket. .
Led. i styr. f. Slottsskogsvallen . . . .
v. Ordf. i styr. f. ymn.- o. exercish.
Suppl. i. styr. 1. E. Wijks stift.. . ..
Hall, D a v i d Emanuel, Grosshandlande, f. 71; Vasag. 4 (D.).
Suppl. i 2:a pens.—distr.............
Hall, K 1 a s Levin, Folkskollärare,
1.78; Ekebo, Kärralund (O.).
*Rev.-suppl. f. O.'e kyrkoråd ......
Hallander, D a v 1 d Engelbrekt, Byggnadsins ektör, f. 82; N. Fogelbergsg.
6 B (VS.
Suppl. f. sakkunnig v. brandsyn ..
Hallberg, Beda Sophia, Fru, f. 69;

32
75
94
158
160
325 ”

189

358

74

Engelbrektsg. 11 (V.).
Suppl. i 2:a pens.-distr............. 189
Hallberg, C a rl Sigurd Robert, Saluhallsinspektör, f. 82; Basaren Kungstorget (D.).
Suppl. i 4:e tax.-distr............. 20
Hallberg, Ka rl Viktor, Kontorsbiträde, f. 88; Kämpeg. 16 K
Revisor f. Gbgs sjukhem .......... 292
Hallberg, O 11 v e r, Trädgårdsdirektör,
f. 85; Stockholmsg. 2 G).
Led. istyr. f. Slottsskogsparkem. .155
Suppl. iStyr. f. skyddshemmetf. fl .197
Ordf. i styr. f. Stretered .......... 256
Hallberg, Olof, Fattigfogde, 1.75;
Husarg. 5 (H..)
Suppl. i 9:e pens.-distr. .......... 191
Hallberg, Seth S e v e ri 11, J. K., Advokat, f. 86; Föreningsg. 34 (V.)
Led. i styr. f. R. Dickssons stift.. . . . 321 .
Hallén, Han s, Slöjdinspektör, f. 59;
Plantage . 11 (O. F
Led. i 1 :e tax.-distr............... 22

Led. i styr. f. Slöjdföreningens skola 151
Led. i styr. f. dövst.-skoldistr. . . . . 257
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
*Led. i kyrkofzs valkommitté ...... 41

*Kassaf. i 0. F:s kyrkoråd ........ 350
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. .

Led. i styr. f. arbetsförmedl ........ 194
Hamberg, R a g 11 a r, Direktör, f. 73;
Majornas 2ze rote 31 , Majviken (C. J.).

_Ordf. i tomträttskassan ............ 223
Ordf. i l. 0. K. Marks stift......... 323
Hamilton, Erik C a rl G u s t af,
årgve, Major, f. 67; Aschebergsg. 41

Hansson, Carl R 0 h e r t Leopold,
Pyrotekniker, f. 63; Kapellpl. 2 (V).
Suppl.1 24:e tax.-distr.............

Suppl. iber. f. avk. av. kom.-utsk..

Hammar, G u d 111 u n d Johan, J. K.,
Assessor, f. 77; O. Husarg. 25A (A.).
*.Suppl f. ordf. 1 Kr. gem. nämnd.. 346
Hammar, Frans G u s t af, Fabrikör,
f. 73; Arsenalsg. 4 (D).
Ordf. 1 Wahlqvist-Andahlsstift.
325
Hammar, Hu go Gilius Eiigen, Dr.
lng., Direktör, 1.64; Lerum.
v. Ordf. i direkt. f. riavigationsskolan 230
Hammarstrand, Sigurd Einar Gi 1bert, Kontorsskrivare, f. 99; Allm.
vägen 30 (C. J).

( ).
*Led. i M:s kyrkoråd .............. 349
Hartzell, G u s t af Adolf, Arbetsförman, f. 61; Rosenhill 2 (On)
Suppl. i 14:e pens.-distr........... 193

Hartvig, JacobE d 11 a r (1, Grosshandlande, f. 72; Viktor Rydbergsg. 15 (J).
Suppl. f. kassaf. i pens. f. åldr. tjän. 307

Hasse, Per U 11 o, Direktör, f.91; Engel-

*Led 1 Kr. gem. nämnd .......... 346

Suppl. f. bisittare vid handelsmål.

Suppl. i fattigvårdsstyr. .......... 163
223

208
223

46
316
326
357

22

25

tör, f. 80; Linnég. 4 (H.).
Rev. f. Reallärovzs byggn.-fond. . . . 233
*Led. i H:a kyrkoråd .............. 348
Hansson, 0 s k a r Alfred, Metallarbetare, f. 82; Gamlestadstörg 4 (G)

Revisorf. E. Hansons don.

brektsg. 37 (V.).
Suppl. i 2:a tax.-distr.............

19

Hasselblad, Ka rl Er1 k, Generalkonsul, f. 74; Vasag. 52 (D..

13

Led. 1 handels- o. sjöfartsnämnden” 79
Hedberg, C & r 1 Johan Ludvig, Skrädderiidkare, f. 67; Folkungag. 18 (K..)
Suppl. f. bisittare vid handelsmål . . 12
Led. i styr. f. bost.-förmedl. ...... 196
Revisor f. Osbeckska fonden ...... 314

Revgf. Nolleroths o. Wohlfarts don. 316

Hansson, a rs, Byggmästare, f. 67;
Egna Hemsp1.7——8 (J.)
Suppl. 27:e tax.-distr.............
Hanson, Olof Henrik Adolf, Direk-

81

Hansson, S v e n Amandus, Lagerbiträde, f. 70; Dämmevägen 8 O.).
Led. i 13:'e pens.-distr............. 193
Hansson, T u r e Valdemar, Kommunalarbetare,f .;95 Joh. Kyrkog. 22

Revisor f. Slöjdföreningen. ........ 151
Hanson, Hansson.
Hansson, A 11 g u s t, f. d. Poliskonstapel, f. 61; Torsg. 6 (K..)
Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 30
Hansson, E r n s t Algot, Ekonomichef,
f. 85; lnlandsg. 30 (L)

30

Hansson, Johannes Sigurd, F. D.,
Redaktör,f. 70; Käringberget (V. Fröl)

v..Ordf o. Sekr. ipolisnämndenn
v. Ordf. ikom. f. kom.-statistik.

God man vid laga skifte .......... 213

Led.1 ber. f. handels- o. politiborgmästarebef. m. m ...............
Huvudman1 fast.-äg. sparbank.
Hansson, G u s t a f Henry, Byg7gnadsingenjör, f. 94; Sylvesterg.7 (J).
Rev.-suppl. i koin. f. sjukh. v. Hökäll.
Rev.-suppl. f. tomträttskassan
Hansson, G u s t a v Wilhelm, Skohandlande, f. 78; Dämmevägen 8 (O..)
Led. av riksd. l:a kammare ........
Suppl.1 Nolleroths o.Woh1farts don.
v. Ordf. i.] J. Dicksons stift.......
*Led. i Ole kyrkoråd ..............
Hansson, H e n r i k Bergenholtz, Disponent, f. 81; Stockholmsg. 21 (G..)
Suppl. i 11:e tax.-distr.............

_ 377

Hansson, Vilhelm 0 s c a r, Frisör, f. 89;
Järntorget 2 (H.).
. _
Rev.-suppl. f. frisörskolan ........ 255

Hallgren, Anders G u s t af Richard,
Overingenjör,f. 76; Erik Dahlbergsg.

60 (V.).

-

...... 315

Hedén, E r n s t August, Direktör,
f. 78; Viktor Rydbergsg. 15 (J).
Stadsfullmäktig ................ 54, 55
Led. i drätselkamzs l avd. ........ 63
Ordf. i styr. f. yrkes- o. 1ä'rl.-sk.. . . . 149
Led. i ber. ang. 1är1.-väs ........... 205
Hedén, G u s t a f Leonard, Handlande,
f. 60; F.. Dahlbergsg. 18 (V.)

Led. i 7:e pens.-distr. ............ 191
Hedesström, Agne S1 d 11 e y, Handlande, f. 94; Vaktmästareg. 2 (M.)
*Led. i M:s kyrkoråd .............. 349
Hedfors, Ax el Emanuel, Overlärare,
f. 82; Kastellg. 16 (A.).
Revisor f. skyddsh. f. flickor ...... 197
Led.i lok.-styr. f. O. Real ........ 234
Hedlund,

Karl

B e r t i l,

Kontorist,

f. 05; N. Fogelbergsg. 6 (V.)
—
Rev.-suppl. f. renhållningsverket. .. 122
Hedlund, Björne r, Arkitekt, f. 82;
Engelbrektsg. 24 (V).
Led. istyr. f. Renst. badanst....... 302

378
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Hedlund, C a rl Gottfrid, Handlande,

Helgesson, Hellgesson.
Hellgesson, Otto E s k il, Kamrer,

f. 70; N. Fogelbergsg. 6B (V.).
Huvudman i fast.-äg. sparbank.... 223
Hedlund,. V e r n e r Adolf, Poliskonstapel, f. 93; Ankarg. 16 o. 18 (C. J..)
Rev.-suppl. f. Wahlqvist-Andahls

stift. ............................ 325
Hedquist, A 1 b e rt Valdemar, Direktör, f. 93; Johannebergsg. 30 (J.).
Led. i 4:e tax.-distr ...............
Revisor f. svenska mässan ........ 220
Hedvall, JakobJu l i us, Kontorsbiträde, f. 86; Uddevallag. 24 (G..)
Led. av riksd. 2 :a kammare ........
Hedvall, K nut lvar, Vagnkarl, f. 88;

43

Heinrici, G u s t & f Adolf, Handlande,

f. 69; Aschebergsg. 7 (V)

Led. i 3:e tax.-distr...............

20

49

Stadsfullmäktig .............. 54,55
Suppl. 1 lönenämnden ............ 76
Kassaf. i folkskolestyrelsen ........ 130
Led. i styr. f. småbarnsskol. ...... 148
Led. i motormönstr.-kom. ........ 216
Hellberg, A x el Julius, Ombudsman,

f. 84; Norra Liden 9 (D ).
Suppl. i inskr.-rev. .............. 215

Hellberg, D a g m a r Eleonora Vilhelm1na, Fru, f. 88; Föreningsg. 34 (V..)
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Hansons, Ernst, och Amelia Barks donationsfonder, styrelsen för 314.

Hantverksbyggnad, Göteborgs stads 149.
Haralds minne; privatsanatoriet 293.
Historisk översikt med särskild hänsyn till

stadens styrelse och förvaltning 1
Hjälpkassan för nödställda köpmän i Göteborg 307.
Holtermanska sjukhuset 113.

Hospitalet å Hisingen, upptagningsanstalten
för sinnessjuka vid 119
Hovrätt: beredning för frågan om förläggandet av en hovrätt till Göteborg 203.
Hushållskurser, Vita Bandets 252.
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Natt och Dag, Axel Folke Kzson,

Köpman, f. 02; Kristinelundsg. 3 (V..)
Rev.-supp.

Welanderhemmet”

297

Nauber, Kurt, _,Kamrer f. 81; Rangeltorpsg. 23 (O.

*.Led 1 Kr. gem. nämnd .......... 346
Neander, G 11 s t a fEmil, Amneslärare,
f. 77; Plantageg. 4 (O F)
Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden . . 104
Rev.-suppl. f. barnavårdsnämnden .. 174
Rev. f. latinlärovzs byggnads-fond.. 232
Neptun, Jarl Robert G 11 n n a r, Stationskarl, f. 91; Kämpeg. 16 (K ).
Revisor f. alkoholistanst. .......... 181
Led. i 4:e pens-distr. ............ 189
Rev. i arbetslöshetskommittén .
200
Nerdrum, C 1 a u s, lngenjör, f. 78; Alfhemsg. 1
F.).
Revisor f. pensionärshemmen ...... 186
Led. i 8:e pens-distr. ............ l9l
*Led. i 0. F:s kyrkoråd .......... 350

Nerinder, Karl D av i d H:',son Föreståndare, f. 84; Stigbergsg. 1 (M.).
Suppl. i 35':e tax.-distr. ..........
Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk. ..
Suppl. i ber. f. avk. av pens.-avg..
Revisor f. spårvägsstyrelsen ........
Led. i ber. ang. skatteindr. eff.
Nicander, Erik, f. 81; v. Brandchef,
Nordhemsg. 28 (O. F).
Led. i 16:e tax.-distr. ............
Nielsen,J e n s Jessen, Snickaremästare,
f. 80; Skåneg. 21 (J.)
Led. i drätselkamzs ll avd .........
v. Ordf. iber. ang. »ldrottens hus»
Valbar t. expropr.-nämnd ........
Suppl. istyr. f. skeppsdockornau

v. Ordf. i barnavårdsnämnden ......
Suppl. i styr. f. Gbgs sjukhem
Led. i styr. f. barnsanat. Rävlanda
Kassaf. i Nolleroths o. Wohlfarts don.
Led. i styr. f. Lindströms stift.. . . .
Nilsson, Ludvig E 1 nfr 1 d, Tapet_seraremästare, f. 86; Fyradalersg. 20
Led. i 31:a tax.-distr.
Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg.. .
Led. i styr. f. Röhsska museet . . ..
*Kyrkofullmäktig ............ 339,
*Led. i ber. ang. kyrka i J:s förs. ..
*Led. i kyrkonämnden ............
*Led. i A:s kyrkoråd ..............
Nilsson, F r a n s Anshelm, Järnarbetare, f. 79; Lindås Stillestorp (l...).
Suppl. i 38:e dtara-distr. ..........
Nilsson, Ge rd a Malvina Carolina,
Fröken, f. 62; Aschebergsg. 23 B (V..)
Led. i 3:e pens. -distr. ............
Nilsson, Nils F r e d r i k, Målare, f. 87;

393
174
292
295
316
329

33
154
340
341
342
353

28

189

Lundby Brämareg. lbca (l....)
32
33
101
204

Suppl. i 36:e tax.-distr. .......... 27
Nilsson, Hildegard Sofia, Fröken,
f. 88; 4:e Långg. 25 (O. F.).
. Rev.-suppl. i torg- 0. saluh. styr. . . . . 126
Nilsson, Hjalmar Julius, Konsul,
f. 85; Terrassg. 7 (J)

Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
23

66
206
213
221

Niklasson, Birger Nikander, Plåtslagare, f. 82; Förmansg. 30C (L.).
Led. 1 12:e pens.-distr. .......... 192
Led. istyr. f. arbetsförmedl. ...... 194
Nilsson, A 11 g u s t, Åkeriägare, f. 60;
Höglundsgat 27; (C.J.).
Led. 1 hästuttagningsnämn en. 216

Nilsson, B ro r Arthur, Järnarbetare,
f. 89; Sk. Lejonets bost.-kol. 35 (K).
Led. i ber. f. avk. av pens-avg.. . . . 33
Elektor v. riksd. -val .............. 48
Stadsfullmäktig ................ 54,55
Led. 1 lönenämnden ..............
Led. i ber. ang. fysisk fostran ..
206
l_.ed. i gem. nämnden f. Stretered. 256
Led. i nämnden f. dövst. underv.. .258
Led. i styr. f. G. Malmgrens fond. 318'
Nilsson, Eric, Inspektör, f. 88;
Kungladugårdsg. 43 (C. J.).
Led. i 22:a tax.-distr. ............ 24
Ex.-vittne vid kom. mellansk....... 142
Led. i styr. f. småbarnsskol. ...... 148

49

Stadsfullmäktig .............. 54, 56
Ord. i styr. f. ålderdomshemmet .. 185
Suppl. i styr. f. svenska mässan. . .. 219
Nilsson, K a r 1 Georg, Typograf, f. 77;
Skjutbaneg. 8 (J.).
Rev.-suppl. f l. Jonssons minne .. 318
Nilsson, Johan M a r t i n Natanael,
Skräddare, f. 91; Stigbergsg. l_.8(M.)
Rev. -suppl. f.i:.
agnus minne .. 328

Nilsson, Leonard Mille, Handlande,
f. 66; Molinsg. 9 (V.)
Led. i 2:a pens-distr. ............ 189
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
*Suppl. i kyrkonämnden .......... 342

Nilsson, Carl Olof, Spårvagnskonduktör,f. 96; Älvsborgsg. 45 (C. J).
. Elektor v. riksd. -val .............. 49
Stadsfullmäktig .............. 54,56
Suppl. i valkommittén ............ 57
Led. i folkskolestyrelsen .......... 130
Led. i ber. ang. läkarvård ........ 207
Led. i styr. f. handelsinst. ........ 230
Led. i lok.-styr. f. Reallärov....... 233
Led. i Lingförbundet ............ 271
Nilsson, Otto Gottfrid, Spårvagnsförare, f. 86;Bruksg. 45 (C.J.).
Led. i 22:a tax.-distr. ............

Led. i ber. f. avk. av pens.-avg. . .

33

394

'
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Nilsson, Hilma (Wilma) Josefina,
Fru,f. 90; Drakeg. 9(O ..)

Led. i barnavårdsnämnden ........ 174
Led. i styr. f. pensionärshemmen . . 186
Rev. f. skyddsh. f. flickor ........ 197

Nord, Karl Johan Ludvig, Rektor,
f. 83; Stampg. 66 (K..)
Stadsfullmäktig ................ 54,56
Led. 1 kansliutskottet ............ 57
Led. i budgetsberedn. ............ 58
Led. i folkskolestyr. .............. 130

Suppl. i styr. f. Slottsskogsvallen .. 158
Suppl. f. ordf. i styr. f. arb.-förm.. . 194
Led. i kom. ang. V. Frölundas införl. 202
Kassaf. i Lingförbundet .......... 271
Nord, N 1 1 3 Axel, Metallarbetare, f. 94;
Lindh. 2:a rot. 30 B, Förmansg. (l....)

Suppl. i 12:e pens.-distr.
Nordberg, I v a r Emanuel, Reparatör,
f. 82; Skanstorget 17(H.
Rev.-suppl. f. torg- o.saluhallsstyr.126
Nordberg, N11 3 Evald, Förman, f. 87;
Poppelmansp. 4 A G
ev. f. hamnstyrelsen ............ 88
Revisor f. S:t Pauli barnhem ...... 282

Rev.-suppl. f. De fattiges vänner . . 305
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
*Led. i G:s kyrkoråd .............. 347
Nordborg, Oskar A n s h e l m, Direktör, f. 7;5 Kungsportsav. 1 (D.

Led. av riksd. l:a kammare
Nordenfelt, E 11 a r, M. L., Prakt. läkare, f. 63; Järntorget 4 (O. F.).
Ordf. istyr. f. Gbgs sjukhem ...... 291
Nordenfelt, Sigrid lngeborg, Fru,
f78; Järntorget 4 (O.
Suppl. istyr. f. sjuksk. pens. -fond.. 308
Nordfelt, Gustaf lvar Å ke ,Typograf,
f. 88; Egnahemsvägen 12
Rev.-suppl. f. Rob. Dickssons stift. 321
Nordgren, Johan Gustaf (Gös ta),
Konsul, f. 75; S. Vägen 28 (J..)
Kassaf. i. pens-inr. f. åldr. tjänare. . 307
Nordman, Claes T h e o d 0 r, Kontorist, f. 79; Anggårdsg. 44 (A.)
Suppl. i 10:e pens.-distr........... 192
Nordqvist, Johan A 1 f r e d, Fattigfogde,
f. 67; S. Vägen 17 (V)
Suppl. 29:e tax.-distr. ............ 26
Led. 'i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 30

Led. i 7:e pens.-distr. ............ 191
Nordstrand, Otto Emanuel, Handlande, f. 74; Solhagen(O.
*Led. i O:e kyrkoråd .............. 357
Nordström, Karl Anders, Poliskonstapel, f. 90; Storkg. 1 (G.).
Revisor f. bostadsförmedl. ........ 196

Rev. f. Gust. Malmgrens fond

318

Norén, Göran Karl Olof, Magasinsförman, f. 77; Stora Badhusg. 4 (D.)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
, Norén, Johan V al d e m a r, Sjukbesökare, f. 91; Thaliag. 13 A (l...).
Led. i 37:e tax.-distr. ............
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. ..
Led. i ber. f. avk. av pens-avg. . .

49

28
31
33

Norin, Agda Mathilda, Lärarinna,
f. 69; Föreningsg. 32 (V.).
Suppl. i styr. f. småsk.-sem. ...... 145

Norin,

] ö r n Å:',son f.d. Detektiv-

konstapel, f. 65; Snickareg. 14 (A..)
Led. i 32:a tax.-distr. ............
Norling, A n t o n, Metallarbetare, f. 89;
Omberg 2 (G.).
Led. 1 ber. ang. skatteindr. eff..
Norling, 0 s e a r, Overmaskinist, f. 65;
Johannedalsg. 17 (O. F..)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
Suppl. i arbetslöshetskommittén . .. .
Norr, Ein a 1 Anders, Hamnarbetare,
f. 87; V. Skansg. 13 A (H).
Suppl. i 4:e dövst. skoldistr. ......
Norrby, Carl Oscar Albin, Poliskommissarie, f. 68; Lorensbergsg. 16

26

204

50
200

258

Led. i torg- 0. saluh.-styr. ........ 126
Norrby, E r 1 k Hjalmar, Kontorschef,
f. 80; O. Husarg. 35 (A).
Suppl.i 14:e tax.-distr.
Norrlin, J 0 h a n Lorentz Cratz, Bankkassör, f. 85; Mellang. 2 (H).
*.Rev-suppl. f. kyrkonämnden m. m. 341
Novén, W1 1 h e ] rn, Skräddaremästare,
f. 80; Haga Osterg. 12 (H.)
Sekr. istyr. f. hantv.-byggn. ...... 150
Led. i nykterhetsnämnden ........ 180
Nyberg, Karl E r 1k, Skolföreståndare,
f. 70; Fjärde Långg. 7 (O. F..)
Sekr. 1 styr. f. skyddsh. f. flickor. .197
*Led. i 0. F:s kyrkoråd .......... 350
Nylén, A n d e r s, Disponent, f. 64;
Gibraltarg. 2 (J..)
Suppl. i polisnämnden ............ 43
Led. i drätselkamzs ll avd ......... 66
v. Ordf. i avlöningsnämnden ...... 75
Suppl. i gatu- o. vägförvaln. ...... 83
Led. i hälsov.-nämndens ll avd. .. 104
Ordf. i kom. ang. sjukh. v. Hökällan 208
Led. i nämnd. f. dövst.-underv. . . 258
Ordf. i 0.0. G.Wijks stift......... 322
Nyman, G e o rg Adrian, J. 0. F. K.
Fattigvårdsdirektör, f. 84; Kristinelundsg.4 (V.)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 49
Ordf. i nykterhetsnämnden ........ 180
Led. i arbetslöshetskommittén . ....200
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Nyman, Bror Göran, Musiker, f. 91;
Kapellg. 12 (V..)

Led. 1 styr. f. G. Malmgrens fond.. 318
Nyström,J 0 _h 11 Oscar Herman, Over—
stelöjtnant 1 K. V. 0. V. K., f. 65;
,.
Västgötabanans stationshus (K.).
Led. i hamnstyr. ................

'
88

O.

Odeling, Carl E mi l, Kontorist, f. 92;
Koopmansg. 11 (C

Rev. -suppl. f. bostådjsförmedlu

196

lander, Rut Katarina, Korrespondent, f. 02; Ranängsg. 4 (K..)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 50
Revisor f. småbarnsskol. .......... 148
Olausson, Ester Alice, Journalist,
f. 97; Vegagatan 13 (O. F..)
Rev. i pens.-inr. f. åldr. tjänare. . 307
Olausson, J 0 h 11 Evald, Slöjdlärare,
f. 99; Sjömansg. 20 (O. F.).

Rev. f. kontoristförzs resestip.-f..... 254
Olburs, V 1 (1 a r Robert, Skeppsredare,
Konsul, f. 78; Skåneg. 29 (J.)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 48
Olegård, Johan Alban, Folkskollärare, f. 86; Seminarieg. 20 (A..)
Suppl. li 32:a tu.-distr. ..........
Revisor f. räddningsinstitutet ...... 289

Rev. f. Osbeckska fonden ........ 314
Ohlon, S v e 11 Johan Emanuel, F. D.,
Lektor, f. 88; Aschebergsg. 39 (V.).
Stadsfullmäktig .............. 54, 56
Suppl. i valkommittén ............ 57
Suppl. i pilsnerdricksberedn. ...... 201
Revisor f. högskolan .............. 227
Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör,
93; Nordhemsg. 44 (O. F. .
Led. i styr. f. rättshjälpsanst ....... 183
Led. i kom. f. studiekurser m. m. . . 202
Olofsson, A n d e r s Julius, Förman,
f. 62; Gamlestadens fabriker (G.).
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 340
Olsen, Ole C h ris tia n, Direktör,
f. 77; Carlanderspl. 1 (J).
Suppl. i 3:e tax.-distr............. 20
Ohlsson, Olson, Olsson.
Olsson, A n (1 r e w, Handlande, f. 74;
Erik Dahlbergsg. 10 (D..)
Led. i l:a tax.-distr. ............ 19
Olsson, A n t o 11 Emil, Handlande, f.74;
'
Redbergspl. 17 A (G.).
Suppl. i 9:e tax.-distr............. 21
Olsson, C h a r 1 e 3 Robert, Byggmästare, f. 67; Brunnsg. ZOB (A.).
*Suppl. i A:s kyrkoråd ............ 353

395

Olsson, John E (1 o r Fritiof, Handelsföreståndare, f. 79; Lundby Brämaregård Acbt l Alvhem (L.)

Suppl. f. bisittare vid handelsmål . .
Suppl. i hamnstyrelsen ............
Olsson, CarlE dv a r d, Byggmästare,
f. 59; Olivedalsg. 29(O. F.)
l_.ed. i 18:e tax.-distr. ............
Olsson, Olof Einar, Bryggeriarbetare,f. 99; Mariag. 21 (C. J.)
Elektor v. riksd. -val ..............
Olsson, Frans Erik Vilhelm, Civilingenjör, Direktör, f. 86; Bög. 19 (O.).
Led. av riksd. 2:a kammare ......
”Huvudman i Gbgs sparbank ......
Olsson, Erik Gustav, Ombudsman,
f. 83; 4 Långg. 10A (O. F..)
Led. 15:e tax.-distr. ..............
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. ..
Revisor f. stadsbiblioteket ........
Ohlsson, E r n s t Theodor, Ombudsman, f. 95; Nordenskiöldsg. 30 (O. F).
Suppl. i 15:e tax-distr. ..........
l_.ed. i ber. ang. läkarvård ........
Olson, Birger August G 0 t t h a r d,

13
88

23

50

47
222

30
245

22
207

Verkmästare, f. 85; Bellmansg. 11 (D).
Led. i 2:a pens.-distr. ............ 189
Led. i gem. nämnden f. Stretered .. 256
Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare,
f. 94; Vilopl. 6 (G.).
Revisor f. fattigvårdsstyrelsen . .163
Rev.-suppl. f. ålderdomshemmet. .185
Rev.-suppl.1 Renströmska fonden.. 265
Rev.-suppl. i
Röhss don. ...... 265
Olsson, Knut Olof G 11 s t a f, Banvakt,
f. 87; Redbergsvägen 12 (G.).
Rev.-suppl. f. räddningsinst. ....... 289
Rev. -suppl. f Lindströms stift ..... 329
Olsson, Gustaf Olof, Overlärare,
f. 78; Djupedalsg. 2(A .)
Ex.-vittne vid kom. mellansk ....... 142
Led. istyr. f. småbarnsskol. ...... 148
Olson, H e n 0 c h Abraham, Handlande, f. 76; Vasag. 2 (D..)
*Led. i Dzo kyrkoråd .............. 344
Ohlsson, Pontus H] al m a r, Grosshandlande, f. 63; Linnég. 33 (O. F.).
*Led. i 0. F:s kyrkoråd .......... 350
Olsson, lvar Sebastian, Byggnadsarbetare f. 97; Peter Baggesg. 3(C. J.).
Led. i ber. ang. samlingslok ....... 204
Olson, J 0 h 11 Edvard, f. d. Skeppsredare, f. 49; AllmännaVägen48(C. J..)
Bisittare vid dispasch ............
Ordf. i handels- o. sjöfartsnämnden 79
Olsson, Carl Fredrik, Lagerarbetare, f. 79; Vegag. 49 (O. F
Suppl. i 16:e tax.-distr.

396
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Olsson, Ca rl Gabriel, Distrikts- '
kassör, f. 75: Berzeliig. 21 (J)
Rev. f. spårvägsstyrelsen .......... 101
Olsson, K la s 1 w a r, Posttjänsteman,
f. 81; Erik Dahlbergsg. 40—42 (V..)
Led. i 6:e tax.-distr. ............ 20
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk ..... 30
Led. i 2:a pens.-distr. ............ 189
Olson, Johanna Maria (Mia), Sömmerska, f. 81;S'lottsskogsg. 24A(C. J.)

Elektor v. riksd.-val ..............

50

Palmers, Claes 0 s e a r Samuel, Direktör, f. 89; Molinsg. 5 (V..)
Suppl. i styr. f. arb.-förmedl ....... 195
Palmgren, Peter E r i k Wilhelm,J. K,
Polissekreterare, f. 81; Hedåsg. 13(V.).

Rev. f. E. Magnus musikfond.

.267

Revisor f. Skyddsvärnet .......... 306
Revisorf. H. Barks minne ........ 318
Palmqvist, Carl Eric Birger, Kontorsskrivare, f. 87; Stampg. 56 (K).
Rev.-suppl. f. Nolleroths don. . 316

55,56

Panzar, A u g 11 s t Bernhard, Bageri-

Suppl. istyr. f. arb. -förmedl ....... 195

arbetare,f. 82; Kungsladugårdsg. 57

Stadsfullmäktig

..............

Rev.-suppl. f. L. Ekmans don. 300
Olsson, N i_cklas, Förtroendeman i
sjömansumonen, f. 89; Bruksg. 38
Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. 79
Led. i direkt. f. navigationsskolan .. 231

Kassaf. f. sjömanshemmet ........ 330
Olsson, Karl 0 8 c a r, Järnarbetare,
f. 66; Storebackeg. 12 (M)
Led. i 35:e tax.-distr. ............
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . .
Led. i styr. f. lärl.- o. yrkessk. .. . .
Led. i 10:e pens-distr. . ..........
Olsson, Karl R 11 d 0 lf Kristian, e.o.
Vagnkarl, f. 00; O. Skansg. 18B (H..)
Led-.1 l:a pens.-distr. ............
Olsson, Johan V1 k t o r, Handlande,
f. 91; Mårt. Krakowsg. 12 K.).
*Led. i Kr. gem. nämnd ..........
Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;
Linnég. 33 (O. F..)
Elektor v. riksd. -val ..............
Rev. i torg- 0. saluh.-styr. ........
Revisor f. Röhsska museet ........
Led. i l:a pens.-distr. ............
Rev. f. hjälpk. f. nödställda köpman
Oskarsson, Carl Fritz Dalén, Pitpropsarbetare, f. 86; Mellang. 17 (H.)
Suppl. i 6:e pens.-distr. ..........

7
32
149
192

188

346

50
126
154
188
4308

190

Oving, Fredrik Olof G e r h a r (1, Ingenjör f. 86; Hvitfeldtsg. 2A (D.).
Rev.-suppl. f. gas- o. elektr.-verket..

94

P.
Pahlby, T h u r e, Avdelningschef, f. 92;
Kastellg. 3 (A..)
Rev.-suppl. f. Lingförbundet ...... 271
Palm, E r i cKonstantin, Köpman, f. 87;
Tegnérsg. 20 (J.)
Revisorf. de arb. -lös. understödsbyrå 306
Palmer, Palmér.
_
Palmer, Sven Arvid, Tandläkare,
f. 94; Sylvesterg. 4 (J.)
Suppl. i nämnd f. dövst.-underv. .. 258

Led. 1 18:e tax.-d1str.
Parelius, K a r i 11 von Friesen, Fröken,
f. 83; Geijersg. 3 (V..)
Suppl.1yresf.
pauv.honteux .. 327
Park, G u s taf, Handlande,f. 55; Götabergsg. 34 (V).
Suppl. f. bisittare vid handelsmål . . 13
Peilitz, C a r 1 H e r m a n,1's:te Linjeingenjör, f. 78; 4.eLångg. l3(0. F.).
Led. 1 33:e tax.-distr.
Perian, 0 5 c a 1 Viktor, lnkasserare,
f. 78; Kustroddareg. 4 (C...J)
Rev. f. Dicksonska stift. .......... 321
Pehrsson, Pehrzon, Person, Persson.
Persson, Herman Albin, Järnhandlande, f. 79; Carl Johansg. 38 (C. J.)
Suppl. i 20:'e tax.-distr.
Persson, A n d e r s, Boyggmästare, f.48;
S. Kustbaneg. 11 (O.
Led. i 40:de tax .-distr............. 28
Led. i ber. f. avk. av pens-avg. . . 33
Persson, A 11 e lOscar. Apotekare, f. 73;
Masthuggst. 3 (O. F.).
Huvudman i fast.-äg. sparb. ...... 223
Persson, E ri k Valdemar, Handlande,
f. 84; Bäckevik 1 o. 2 (L.).
Revisor f. Mossbergska don. ...... 147
Rev.-suppl. f. Keillers park . ...... 156
Rev.-suppl. f. 0. o. C. Wijks fond.. 266
Persson; Per Gottfrid, Banktjänsteman,f . 85; Alströmerg. 2 (K..
Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk..
30
Suppl. i ber. f. avk. av pens. -avg.. . 33
Persson, H i 1 d e Ansgarius, Svarvare,
f. 85; Lindholmens 2:a rote 28 a (L.)
Led. i 37:e tax.-distr.
Suppl. i 12:e pens.-distr.
Persson, Gustaf H j a l m a r, Arrendator, f. 84; Lundby Prästgård (L..)
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Led. ist.yr f. E. Magnus musikfond 267

Prytz, Björn Gustaf, Overdirektör,
f. 87; Viktoriag. 36 (V).

Elekt'or v. riksd-val ..............

48

R.
.
Rahmn, Gustaf (G ö s t a) Erik Andreas,
F. L., Rektor, f. 82; Terrassg. 11 (J..)
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Suppl. i 22:a tax.-distr. .......... 24
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Stadsfullmäl(tig .............. "55, 56
Led. i lönenämnden .............. 76
Suppl. i inskrivningsnämnd. ...... 214

Reuterskiöld, S1 g v a r d Heribert
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direktör, f. 73; Viktoriag. 16 (V..)
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Suppl. i styr. f. Slottsskogsvallen ..
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Rev. f. fören. f. vanföra ........
Rydbeck, P a t r i k Samuel, Overingenjör, f. 83; Gibraltarg. 2 (J..)
Suppl. f. elektor v. riksd-val ......
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43
63
75
76
83
101
204
215
221
49
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Rev. f. Orgr. barnav.-sällsk. ......
Suppl. istyr. f. E. Dicksons stift..
Skogström, Johan Alb1n, Kamrer,
f. 74; Götabergsg. 24 (V).
Suppl. i ber. f. avk. av kom. utsk.. .
Skruv, G u s t a f, Verkmästare, f. 74;
Oxhagsg. 11 (C J..)
Led. 1 23 :e tax.-distr. ............
Suppl. i byggn.-nämnden ........
Smith, Erik Vilhelm, Cementarbetare, f. 80; Birger Jarlsg. 24 (C. J).
Rev.-suppl. .lär.- o. yrkessk. .. . .
Revisorf. E. Dicksons stift. ......
*Kyrkofullmäktig ............ 339,
*Led. i ber. ang. kyrka i J:s förs...
Sprinchorn, C a r 1 Gustaf, f. d. Major,
f. 63; Vasag. 42 (D.).
Valbar t. expropr-nämnd ........
*Ordf. i kyrkogårdsstyr.
Steen, Per 010

286
324

30

24
69

149
324
340
341

Fabrikör, f. 89;

Steen, S ven Oskar, Arkitekt, 1. 7,7
Vasag. 33 (V.)

Elektor v. riksd.-val .............. 49
Stadsfullmäktig ................ 54,56
Led.1 budgetsberedningen ........
Led.1 ber. ang. lärl.-väsendet ...... 205
Led. i ber. ang. Kronhuset ...... 206
Led. i kom. ang. konserthus ...... 207
Led. i kom. f. sjukh. v. Hökällan .. 208
Led. i lok.-styr. f. Latinlärov. . . . . 232
Led. i styr. f. Lindbergs don.
264
Led. i styr. f. Dicksonska stift. . . . . 320
Stenberg, E ric Harald, Handlande,
f. 86; Vadmansg. 4
Rev.-suppl. f. 1891 års lotteriöverskottsmedel .................... 254
Rev. f. prakt. hush.-sk. barnkr..... 277
Stenberg, H a r al d Vilhelm, Faktor,
f. 93; Klampareg. 2 (O. F.).
Rev. . än e- o. pup.-kassan ...... 212
Stendahl, A n d e r 3 J :son,AHandlande,
f. 62; Folkskoleg. 3A A..)
Led.i 8.'e pens.-distr. ............ 191

Stendahl, G e r d t Gustaf Hakon, Ar-

26

Stigberg, D avi d Emanuel, Bokförare,
f. 86; Vegag. 32 (O.
Rev. -supp1. f. Slöjdföreningen ......
Stiller, Johan E mil Theodor, Poliskonstapel, f. 76; Bergsstigen8(0. F..)
Led.1 9:e pens.-distr. ............
Stjernlund, E 1 s a Leontina, Folkskollärarinna, f. 91; Stampg. 64 (K.).
Rev. f. J. J. Dicksons stiftelse
.
Strandberg, Birger Alexius G 0 t t f r i (1,
Ombudsman, f. 76; Prinsg. 7 (O. F.).
Suppl. f. sakkunnig v. brandsyn . .
Strandmark, G u n b 0 r g Amalia

151

191

326

74

Euphrosyne, Fru, f. 92; Majorsg. 1(A.)
Revisor f. Gbgs parkbarn ........ 283
Stranne, Signe Elvira, Polissyster,

f. 79; Vallg. 30 (D).
213

Götabergsg 20 0(V.).
Rev. -suppl. f. arbetsförmedl. ...... 195

kitekt, f_. 84; Overåsg. 4 (O.).
Suppl. i 4:e dövst.-skoldistr. ......
Stenson, Carl Einar, Fanjunkare,
f 72; Framnäsg. 8(
*Led. i O:e kyrkoråd ............
Sternhagen, Fritz, Konsul, f. 75;
Högåspl. 2 (J .).
Led. 1 avlöningsnämnden ..........
v.Ordf.1 handels- o. sjöfartsnämnd.
Ordf. o. Kassaf. idirekt. f. nav. -skolan
Sternhagen, H a k 0 n, Handlande,
f. 02; Pontus Wiknersg. 6 (J..)
Rev.-suppl. f. Röhsska museet

' 401

257

l_.ed. i styr. f. skyddsh. f. flickor .. 197
Ström, Johan Albin, Byggnadsarbetare, f. 92; Båten 3, Lundby Hamng.
Led. av riksd. 2:a kammare » ...... 47
uppl. i 12:e pens.-distr........... 192
Ström," G eo rg Arvid Waldemar,
(VID)L., Prakt. läkare, f. 67; Vasapl. 4,

v. Ordf. i sjuksk.-pens. fond . . .

308

Ström, J 0 h a n, Stenarbetare, f. 80;
N. Burgården 1 (O.).
Led.1' 2:'a pens.-distr. ............ 189
Suppl. i arbetslöshetskommittén . . 200
Ström, Carl Ferdinand, Folkskollärare, f. 94; Kungsladugårdsg. 54

(C.J.).
.
Rev. f. Röhsska museet .......... 154
Strömberg, Carl A 1 g 0 J,)Fattigfogde,
f. 89; Galateag. 8 (C.J
Suppl. 1 änke- och pupillkassan..
212
Strömberg, In ga, Fru, f. 83; S. Vä-

gen 52 (] ..)
Rev. f. 0. o. C. Wijks stift. ...... 322
Strömblad, Axel Hilmer, Målaremästare, f. 70; Carl Johansg 111 (C. J..)
Suppl. i 23:'e tax. -distr. ..........
Sundberg, Abel Gotthard Leopold,
_ Stationskarl, f. 93; Husarg. 11 (H..)
Led.1 13:'e tax.-distr. ............
2
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 49
Suppl. i 7:e pens.-distr. .......... l9l

Suppl. i 4:e dövst.-skoldistr. ...... 257
357

75
79
230

154

Sundblad, G u rli Wilhelmina, Lärarinna, f. 93; Villa Magnhild, Nissensg. (O”)
Rev.-suppl. f. Nordgården ........ 251
Rev. f. hyresf. f. pauvr. honteux .. 327
Svanberg, Emilie Caroline, Fru,
f. 73; Henrietteberg (L..)
Suppl. i 12:e pens.-distr. ........ 192

402—
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Svanlund, G u s t a v Alfred, Åkeri-

Svensson, Ca rl Jo h a n, Eldare, f. 80;
Storkg. 1 (G..)

ägare, f. 76; Storkg. 5 (G.)
Suppl.i :e pens.-distr. ..........
Rev.-suppl. f. slakthusstyrelsen .. . .
Svalander, John Emil G u n n a r,
Köpman, f. 81; N. Fogelb.-g.9B' (V)
Suppl. i 3:e pens.-distr. ..........
Swedberg, Nils August H j a l m a r,
e.o. Hovrättsnotarie, f. 02; Berzeliig.

25 (J.)

_

190
124
189
'

.

Rev1sor f. rättshjälpsanst........... 183
Svennberg, S v e n Gustaf, Disponent,
f. 79; Linnég. 57 (O. F.).
Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 31
Svenningsson, E r n s t Natanael, Lagerföreståndare, f. 74; S.Vägen 76 (J..)
*Suppl. 1 J:s kyrkoråd
3

Svensson, Swensson.
Svensson, Sven A (11 el, Förste Kontorsbiträde, f. 74; Tågmästareg. 18(G.).
Suppl. i 1 .a tax.-distr.............
God man vid laga skifte .......... 213

Suppl. i styr. f. l. 0. K. Marks stift. 323
Svensson, Carl Johan A 1 b e 1 t, Skeppsredare, f. 61; Teatergs 28 (V )
Suppl. i avlöningsnämnden ...... C. 75
Svensson, Nils A 11 g u s t, Civilingenjör, Kapten 1 K. V. 0. . K., 1'. 79;
Linnég. 50 (A,.)

God man vid laga skifte .......... 213
Svensson, El len Josefina, Handelsidkerska,fl. 86; Ankarg. 18(C.J .)
Rev.-suppl. f. pr. hush.-sk. barnkr..
Svensson, Ellen Konstantia, Fru,
f. 85; Drakeg. 9 (O.).
Rev.-supp1. f. småbarnsskol. ......
Rev. f. Gårdabo barnträdgård. .. ..
Svensson, Frans Emil, Bokbindaremästare, f. 84; Linnég. 53 (O. F.).
Rev.-suppl. f. hantv. -byggn. ......
Revisorf. J F Dicksons fond.
Svensson, G 11 s t af Axel. Fabrikör,
f. 61; Kilsg. 8 (K.).
*Led. i kyrkonämnden ............
*.Led i K:'e kyrkoråd ..............
Svensson, Jemy (J a 111 e s) Saturnius,
Grosshandlande, f. 69; O. Husarg.
25A (A.).
Suppl. ikom. f. allm. brandstodsbol.
Swensson, Karl,
räddaremästare,
f. 83; Kjellestadsg. 2[(C. J.).
Suppl. i 20:e tax .-distr.
Suppl. i ber. f. avk. av pens.-avg..
Svensson, C a r lAugust, Korkarbetare,
f. 75; Amiralitetsg. 25 (C. J ).
Suppl. i 10:e pens.-distr. ........
Svensson, K a r 1 F r e d 1 i k, Stationskarl, f. 89; Västgötag. 9 (V..)
Suppl. i 26:e tax.-distr.

*Kyrkofullmäktig .............. 339, 340
Svensson, K a rl Johan, Skräddare,
f. 88; Lilla Vegag. 20 (O. F.).
l_.ed. i 16:e tax.-distr. ............ 23
Suppl. i 8:e pens-distr. .......... 191
Rev. f. skrädderiskolan ............ 255
Svensson, N ils Harald, Tillsyningsman, f. 86; Linnég. 7 (O. F.).

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk..

30

Suppl. iber. f. avk. av pens.-avg..

33

Svensson, Johan T h e o d 0 r, Over-'
konstapel, f. 81; Centralfängelset Härlanda (G.).
Led. i 9:e tax.-distr. ............
Svensson, Selma Nickolina Theresia
ETår e r e s), Fru, f. 78; Mjölnareg. 3

21

Elektor v. riksd.-va1 .............. 48
Stadsfullmäktig ................ 54,56
Led. i valkommittén . ............ 57
Led. i styr. f. småbarnsskol. ...... 148
Rev.-suppl. f. arbetsh. f. kv. 1 H... 173
Led. i arbetslöshetskommittén . . . . 200
Led. i ber. ang. vårdh.. Gibraltar . . 207
Rev.-suppl. f. De bl. fören. Hoppet 309
Led. istyr. f. sjömansh ........... 330
Svensson, Carl V1 k t o r, Cementarbetare,f. 87; Drakeg. 9 (O.).

Led. i 13':e tax.-distr. ............
Elektor v. r1ksd.-val ..............

22
49

277

Stadsfullmäktig ................ 54,I56
Led. 1 folkskolestyr. ............'. .
vO.rdf f. yrkes-o lärl.-sk. ...... 149

148
283

Led. i Slöjdförzs skola ............ 1.51

150
299.

Led. i styr. f. skyddsh. f. fl. ...... 197
Led. i ber. ang. lärlingsväs. ...... 205
Suppl. i styr. f Göteborgssyst..
224

Svensson, V1 k t o r Harald, Sågverksarbetare,f.88; Ånäsvägen 35 (G..)
Led. i 32:'a tax.-distr. ............

Suppl. i barnavårdsnämnden ...... 174
342
345

224

Revisor f. nykterhetsnämnden ...... 180
Revisor f. skolh. Stretered ........ 256
Svensson, Bror W1 1 h el m Bernhard,
Kamrer, f. 84; Burgårdsg. 14 (J..)
Revisor f. Haralds mmne ........ 293
Svärd, E r n s t August Mauritz, Meäaålarbetare, f. 87; Gamlestadstorg 4
Rev.-suppl. i renhållningsstyrelsen .. 122

33

192

von Sydow, M a r y Emily, Landshövdingska, f. 84; Residenset (D..)
Led.i sjuksk. pens.-fond .......... 308
von Sydow, 0 s c a r Fredrik, Landshövding, f. 73; Residenset (D).
Huvudman i Gbgs sparbank ."..... 222
Ordf. i styr. f. Gbgs museum ...... 259
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von Sydow, Svea Maria Charlotta
Sofia, Fru, f. 51; Arkitektsg. 3 (D.)
'
.
Led. i styr. f. Gbgs sjukhem ...... 291
Sylvén, C a r 1 Wiktor, Bangårdsmästare,
f. 82; Kristinelundsg. 5 (V ).
Rev. f. sjömanshemmet .......... 330
Sylvén, Pehr Jo h 11, Klockare, f. 81;
Bang. 36 (M).
Led. i 34:e tax.-distr. ............ 27
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 32
Suppl. i 10:e pens.-distr. ........ 192
Sällström, Johannes J:son, Handlande, f. 82; Gropegårdsg. 5 (L..)
Led. i 12:e pens.-distr. .......... 192
Särnquist, Karl Orvar, Folkskollärare,f. 98; S. Kustbaneg. 47 (O.).
Led. i styr. f. Orgryte arb.-inst. .. 249
Söderberg, Söderbergh.
Söderberg, Edvin Johan, Posttjänsteman, f. 81; Olivedalsg. 17. (O. F.).
Suppl. i polisnämnden ............
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 50
Rev.-suppl. i drätselkammaren . . . . 63
Led. i folkskolestyrelsen .......... 130
Led.1 lok. -stvr. f. H. allm. lärov. f. fl. 235

Söderbergh, G 0 tt h a 1 (1 Axel Frithiof,
MD ,Overläkare,f. 78; Linnépl. 1,

(0 F)
v. Ordf.1 J. F. Dicksons minnesfond
Söderberg, 1 n e 2 Eleonora, Fru, f. 87;
Olivedalsg. 17 (O. F.).
Suppl. i hälsovårdsnämnden ......
Rev.-suppl. f. spädbarnskrubb.
Rev.-suppl. f. Lilla barnkrubban ..
Rev.-suppl. f. Kålleredhemmet
Rev. -suppl. f. Haralds minne ......
Söderblom, Hulda Maria (M a r i e Louise) Karolina, Fru, f. 59; Sten
Stureg. 10 (V).
Led. istyr. f. L. Ekmans don.
Södergren, Arvid Fritz Jesper,
Förste stadsingenjör, f. 80; Johannebergsg. 30 (J).
*Led. i ber. f. deln. av C. J:s förs...
*Led. i ber. ang. kyrka i J:s förs .....
Söderlund, Jo h 11 Elis Hamlet, Bokbindare, f. 97; Jungmansg. 8 (O. F.).
Rev.-suppl. f. hantverksbyggn. .. ..
Led. i Röhsska museet ..........
*Kyrkofullmäktig .............. 339,
Sörvik, Knut B i r g e r, Köpman, f. 79;

299

104
275
276
290
293

299

341
341

150
154
340

Hovås (V. Fröl.)

Led. i ber. ang. fysisk fostran . . . . 206
T.
Theander, C a rl Emil, Bangårdsmästare, f. 83; Västgötag. 7 (V.).
Led. i 25:e tax.-distr.

_
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Tegelberg, Karl Johan, Inspektör,
f. 69; Gibraltar Herregård, ( )
Suppl. i 24:e tax.-distr. ............ 25
Led. iber. f. avk. av kom.-utsk.
31 '
Tengberg, V e ra Charlotta, Fru, f. 95;
Ovra Halleg. 2 (L..)
Led. istyr. f. skyddsh. f. flickor
197

Tengstrand, Axel Julius, Polisöverkönstapel, f. 77; Haga Kyrkog. 12E

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk..
31
Tengström, Ca G u s t a f Fredrik,
Läroverksadjunkt, f. 86; S. Kustbaneg.

17 (O”)
Suppl. f. elektor. v. riksd. -val.
48
Tessman, H e r m a n, Bryggeriarbetare, f. 79; Rosenhill 2 (O).
Led. i 14:e pens.-distr. .......... 193

Tingström, S v e n, lngenjör, f 87;
Geijersg. 5 (V.)
Rev. f. dövstumfören. ............
Rev. i för. t. förmån f. dövst. 4 distr.
Tistrand, Johan August Emanuel
M a n 11 e), Tullkontrollör, f. 82;
Aschebergsg. 25 (V.).
Revisor f. hantverksbyggn. ........
Suppl. i stvr. f. exercishuset ......
Tobiasson-Thorén, N 1 1 s, Konduktör,
f. 85; Odinsg. 19 (K..)
Rev.-suppl. f. Gbgs arb.-inst .......
Rev. f. Renströmska fonden ......
Rev. f. W. Röhss' don .............
Thomsen, H a r a 1 (1 Wilhelm Ferdi-

310
310

150
160

247
265
265

nandv Fabrikör, f. 54; Kristinelundsg.
13 ( .)
*Led. i Chr. kyrkoråd ............ 346
Thore, Alexander ( A 1 e x) , Navigationsskoleföreståndare, f. 66; Kvarnbergsg.

2 (K.)
Led. i polisnämnden ............

43

Elektor v. r1ksd.-val .............. 50
*Kyrkofullmäktig .............. 339, 340
*Led. 1 K:e kyrkoråd .............. 345
Thorén, C a r 1 Waldemar, Bankkamrer,

f. 88; Erik Dahlbergsg. 44 (V.).
Led. 130:e tax.-distr. .............. 26
Revisor f. Orgryte arb. -inst. ...... 249
Thoreson, S v e n Evald Teodor, Avdelnmgsche
'
f , f. 02; Sjömansg. 20 (O. F.).
Suppl. i 8:e pens-distr. .......... 191
Thorselius, J 0 h a n Alfred, Handelsresande,
87; Ånäsvägen 25 (G)..
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 48
Thorslund, Karl Johan (J 0 h 11), Folkskollärare, f. 93; Älvsborgsg. 45 L
Elektor v. r1ksd.-val .............. 50
Stadsfullmäktig .............. 55, 56 ,

404
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Led. i barnavårdsnämnden ........ '174
Led. i styr. f. Stretered .......... 256
ed. i 4:e dövst.-skoldistr. ........ 257
Thorson, Thorsson.
Thorson, Axel Birger, Mantalsskri-

'

Törnsten, T 0 r August, Köpman, f. 74;

Kungsportsav. 26 (V..)
Rev. f. E. Hansons don. .......... 315 .

V.W.

vare, f. 67; Aschebergsg. 27 (V).

*Kyrkofullmäktig ............ 339, 341
*Led. i ber. f. deln. av C. J:s förs. .. 341
*Led. i' V:a kyrkoråd .............. 354
' Thorsson, C a rl Luvig Arnold, Verkmästare, f. 86; Villan Torehorg, Lundby egna hem (L..)

Suppl. f. elektor v. riksd-val ......

48

Thorstenson, Torstenson, Torstensson.
Torstensson, G u n n a r, Stationsskrivare, f. 90; Böö, Dalhem (o..)
—
Led. i styr. f. Malmgrens fond
318
Torstensson, J 0 s e f Birger, Handelsféåeståndare, f. 83; Slottsskogsg. 16
Rev. f. bost.-fören. Gbg u. p. a..... 331
Torstenson, Nils Wilhelm, Landstingsdirektör, f. 76; Drottnirigg. 18 (D).
Suppl. f. kassaf. f. Gbgs sjukhem. 292
Thorstenson, 5 W e n Erland, Kamrer,
f. 74; Stampg. 20 (K.).
Rev.-suppl. 1 skrädderiskolan ...... 255
Torulf, Ernst Torsten, Arkitekt,
f. 72; Högåspl. 3 (J)
Le . i byggn.-nämnden .......... 69
Led. i kom. f. Lindbergs don.
264
Traung, Sven Olof Theodor, Sjökapten, f. 88; Gibraltarg. 10 (J ).
Led.'1 inskrivningsnämnden. ...... 214
Led. istyr. f. sjömanshemmet .. .330
Thunell, C u s t a v Adolf, Handlande,
f. 81; Lerum.
Huvudman i fast.-äg. sparbank . . . . 223
Thunström, Fritz G u n n a r, Expeditör, f. 84; Bron 2 (O.).
*Suppl. i O:e kyrkoråd ............ 357
Tyrén, A 1 f r e (1, Folkskollärare, f. 81;
Jakobsdalsg. 16A(O ..)
Revisorf. natthärbärgena .......... 182
*Suppl. i O:e kyrkoråd ............ 357
Thölén, Carl Herman, Prost, f. 71;
N. Fogelbergsg. 9 (V.)
Suppl. f. Elektor v. riksd-val .. . .. 49
*Kyrkofullmäktig ............ 339, 341
*Led. i kyrkonämnden ............ 342
Törnblom, August A 1 e x a n d e r,
lngenjör, f. 77; Aschebergsg. 40 (V).
Led. i hälsovårdsnämndens ll avd. . 104
Led. i styr. f. E. Dicksons stift.. . . . 324
Törnqvist, F rit 2 Hjalmar, Poliskonstapel, f. 79; Linnég. 31 (O. F.).
Led. i 13:e pens.-distr............. 193

Wahlström, G6 r a n Mårten, Bankzåktmästare, f. 71; Lilla torget 5—6
Suppl. i 5.'e tax.-distr. ............
Walldén,

Jo h 11

Gustav,

20

Typograf,

f. 96; Vegag. 36 (O. F.).
Suppl. 1 18:e tax.-distr. ..........

23

Suppl. f. elektor v. r1ksd.-val ...... 50
Suppl. istyr. f. Mossbergska don.. .146
Revisor f. Gbgs museum .......... 259
Revisor f. Söderborgska stift..
.311
*Suppl. i O. F:'s kyrkoråd ........ 350
Waller, Per, Skeppsredare, f. 88; S.
Vägen 2 (V).
Suppl. f. elektor v. riksd-val ...... 49
Waller, S v e n, Handlande, f. 78; Carlanderspl. 4 (J..)
Suppl. f. bisittare vid handelsmål . . 12
Led. i 2:a tax.-distr. .............. 19
Wallerius, 1 v a r Daniel,. T. 0. F. D.,
Kontraktsprost, f. 70; S:t Pauli prästgård (G.)
*Led. i kyrkonämnden ............ 342
Walles, Kurt Leonard, Redaktör,
f. 00; Olivedalsg. 21 (.
v. Ordf. 1 styr. Slottsskogsvallen.. 158
Led.1 styr. f. Gbgs arb.-inst.
247
Led. i styr. f. Lundby arb.-inst ..... 248
Led. i styr. f. Orgryte arb.-inst. . . . . 249
Led. i styr. f. Gbgs museum ...... 259
Wallgren, A r vid Johan, M. D.
Overläkare,f. 89; Roseng. 1 (O. F.).
Led. i barnavårdsnämnden ........ 174
Led. i styr. f. barnsanat. Rävlanda . . 295
Wallin, H e n r i k A:son, Stationsförman, f. 82; Mjölnareg. 3 (K
Led. i 7:e tax.-distr. .............. 21
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 30
Led. i ber. f. avk. av pens.-avg. . . . . 33
Led. i 4:e pens-distr. ............ 189
Led. i nämnden f. dövst.-underv. .. 258
*Kyrkofullmäktig .............. 339, 341
*Led. 1 K:e kyrkoråd .............. 345
Wallin,J 0 h a 11 Oscar, lnspektor,f. 83;
Kilsg. 10 (K).
Led. i 26:e tax.-distr.
Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 30
Suppl. i arbetslöshetskommittén . .. . 200
Wallin,J 0 h a n Theodor, Vaktmästare,

f. 80; Klampareg. 5 (O. F

Led. i fattigvårdsstyr.

........ 163

Led. i De blindas fören. Hoppet .. 309

_ Led. i Wahlqvist-Andahls stift. . . . . 325
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Wallman, Daniel Johan Samuel,
lnspektor, f. 81; Fabriksg. 11 (O.)
*Suppl. 1 O:e kyrkoråd ............ 357
Wallman, Karl Gustaf Vilhelm,
Förgyllare, f. 85; Sveag. 9 (A.)
Revisor f. Cederskogs don. ........ 317

Wallman, Karl E rik Algot, Civilingenjör, f. 92; Sveag. 20 (A.).
Revisor f. arbetsförmedlingen ...... 195
Wallström, Johan O 1 o fJ:son, lngenjör,
f. 375; Majorsg. 7 (A.

vf. Söderborgska stift. ........ 311
Walthén, J 0 s u a Artur Fredrik,
Handlande, f. 79; Sturepl. 3 (V.)
Rev.-suppl. f. E. Hansons don... .. 315
Wangson, Otto Robert, J. K., Ombudsman o. sekr. h. fattigv., f. 93;
Eklandag. 3 (J..)
Led. i hälsovårdsnämndens ll avd. 104
Led. i ber. ang. hovrätt ............ 203
Led. i änke- o. pup.-kassan ...... 212
Led. i styr. f. Renströmska fonden 264
Led. i styr. f. W. Röhss" don. .. . . 265
Wastensson, Å k e Waste Maximilian,
Bokhållare,f. 97; Ostindieg. 8(C. J).
Rev. f. gas- o. el-verket ..........
Wedlm,Thor Oscar T. L. 0. F. K.
Kyrkoherde, f. 86; Terrassg. 5 (J.).
*Kyrkofullmäktig .............. 0,341
*Ordf.1 ber. ang. kyrka1 J:s förs...341
Weijdling, F o 1 k e August C:son,
rektör, f. 86; Molinsg. 5
Led i handels- o. sjöfartsnämnden” 79
Welinder, A n n a Kristina, Fru, f. 88;
Johannedalsg. 25 (O. F.).
Suppl. i 9:e pens-distr. .......... 191
Wennerberg, G 6 s t a, Bokförare, f 87; .
Gibralta1g.6 (J)
Rev.-supp1. f. drätselkammaren . . .. 63
Wennerberg, Carl Hj a l m a r Christian,
M. L. Overläkare,f. 7l; Vasag. 32 (D..)
Ordf 1 L. Ekmans don. .......... 299

Wennqvist, Thore Gustaf Brynolf,
Postdirektör, f. 81; Posthuset (K.)
Elektor v. riksd.-vål ..............
Verhage, E r n s t, Vaktmästare, f. 72;
Borgareg. 18 (G.)
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Verhage, Eskil Waldemar, Frisörbiträde,f. 02; Kungälvsg. 6A(G..)
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Suppl. istyr. f. Clasefonden ...... 316
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Rev.-suppl. f. gas- o. elektr. -verket 94

Z.
Zachrisson, Carl Erik Vilhelm, tf.
Skorstensfejare, f. 80; Sveag. 15 (A.)
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Ågren, Ax
Hugo, Grosshandlande,
f. 55; Vasag. 8 (D).
Bisittare vid handelsmål .......... 13
Åhman, Carl Gustaf (Gösta), M. L.
Prakt. läkare, f. 67; Kyrkog. 32 (D.)
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Wårberg, F r a n 3 Emil, Vaktmästare,
f. 71; Karl Gustafsg. 5 (D
Led. i 6:e tax.-distr. .............. 20
Västhagen, N i ls Evert Benjamin,
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Lönetablå
Göteborgs stads ämbets- och tjänstemän samt deras. avlöningsförmåner
a) I löneslalen upptagna befattningshavare med fördelning å lönegrupper.
Lönegrupp

Begynnelse-

10"

Åldersullägg

1

2

|

3

Slutlön

4

måfårilreåp.

ålderstillägg

l ................
2 400
180
180
180
180
3 120
3
ll ................
2 580
180
' 240
240
240
3 480
3
111 ..............
2 820
240
240
240
300
3 840
3
lV ................
3 120
240
240
300
300
4 200
3
V ................
3 360
240
240
300
300
4 440
3
Vi ................
3 720
300
360
420
—
4 800
4
Vll ..............
4 080
300
360
420
-—
5 160
4
Vlll ..............
4 020
360
420
480
—
5 280
4
IX ..............
4 320
480
480
540
—
5 820
4
X ................
4 680
480
540
600
—
6 300
4
Xl ..............
5 040
480
540
540
—
6 600
4
Xll ..............
5 160
480
480
480
—
6 600
3
Xlll ..............
5 280 '
480
480
480
—
6 720
3
XIV ..............
5 760
480
540
600
— '
7 380
4
XV ..............
6 000
480
540
540
—
7 560
3
XVI . .............
6 480
540
540
600
—
8 160
5
XVll ............
7 020
600
600
600
——
8 820
5
XVlll ............
7 020
600
600
600
——
8 820
3
XIX ............
7 620
600
600
600
.—
9 420
5
XX ..............
8 220
600
600
600
—
10 020
5
XXl ............
8 820 ' 600
600
600
—
10 620
5
XXII ............ . 9 480
600
-—
—
—
10 080
5
XXlll ............
9 480
600
600
600
—
1 1 280
5
XXIV ............ 10 020
600
600
600 '
—
1 1 820
5
XXV ............ 10 620
600
600
600
—
12 420
5
XXVI ............ 11 220
600600 '
600
—
13 020
5
XXVll .......... 1 1 820
600
600
600
-—
13 620
5
XXVlll .......... 12 360
600
600.
600
—
14 160
5
Utom lönegrupperna
—
.
—
Anm. 1 ovan angwna avlöningsförm—åner ingå icke sportler.
Lärarpersonalen vid Goleborgs folk (o. sma)skolor, högre folkskolan samt kommunala mellanskolan.
F0Iles/zala'" _-

Extra
ordinarie

Ordinarie
1:sta löne- 2:dra löne- 3zdie lönegraden
graden
grad en

4:de lönegraden

Folkskollärare ...................... 4 120
5 460
6 060
6 660
7 260
Slöjdlärare ....................., ..... 3 770
4 704
5 1 12
5 520
5 928
Folkskollärarinnor .................. 3 650
4 404
4 764
5 124
5 484
Skolkökslärarinnor .................. 3 420
3 996
4 356
4 716
5 076
Småskollärarinnor .................. ' 2 720
3 252
3 552
3 852
4 152
Högre folkskolan:
.
Rektor ............................
—' —
—
——
10 620
Manliga ämneslärare ................ 5 400
7 308
7 908 . 8 508
9 108
Kvinnliga
»
................ 4 500
5 988
6 456
6 924 *"
7 392
Lärare i verkstadsarbete ............ 4 170
, 5 160
5 568
5 976
6 384
Skolkökslärarinnor .................. 3 770
4 284
4644
5 004
5 364
Handarbetslärarinnor ................ 3 420
3 960
4 260
4 560
4 860
Kommunala mellanskolan:
'
Rektor ............................
——
-—
——11 544
—
Manliga ämneslärare ................ 5 740
7 938
8 538
9 138
9 678
Kvinnliga . >>
................ 4 750
6 432
6 912
7 392
7 812
Anm. Overlärarna åtnjuta samma avlöningsförmåner som folkskollärarna, vartill kommer
tilläggsarvode å 2.544 kr.
Sånglärare, gymnastiklärare och teckningslärare äro i lönehänseende jämnställda
med folkskollärare, sånglärarinnor och gymnastiklärarinnor med folkskollärarinnor
samt handarbetslärarinnorna vid folkskolan med småskollärarinnorna.

Sakregister
Huvudman i sparbanker 222.
Hyresbyrå, drätselkammarens 67.
Hyresfonden för pauvres honteux 326.
Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening i Göteborg 11. p. 11. 332
Hälsopolisen 105.
Hälsovårdsnämnden 102; dispensärcentralen
104; födoämneskontrollen 106.
Hästmönstringskommissionen 21 6.
Hästuttagningsnämnden 215.
Högre allmänna läroverket för flickor 234.
Högre folkskolorna 139.
Högre latinläroverk, Göteborgs 231.
Högre realläroverk, Göteborgs 232.
Högskola, Göteborgs 226.

.

41 1

Krigsmaktens behov, lokal värderingsnämnd

vid rekvisitioner för 215.
Kristine församlmg 344.
*
Kronhuset: beredning för ordnandet av kvarär? Kronhuset1 stadsdelen Nordstaden
Kronouppbörds- och exekutionsverken 15.
Kulturhistoriska museet 259.
Kungl. Maj:ts Befallningshavande 5.
Kyrkliga förvaltningen 333.
Kyrkofullmäktige 338; valkommittén 341.
Kyrkogardsstyrelsei Göteborgs 361.
Kyrkonämnden 341 .
Kålleredhemmet (Göteborgs kvinnohem) 289.
Kulltorp, Renströmska sjukhuset a 116.
Köpmön i Göteborg, hjälpkassan för nödställda 307.

Idrottens hus, beredning att utreda fråga om
anordnandet här1 staden av ett 206.

Idrottsförbund, Göteborgs 272; Göteborgs
distrikts 273.
Industrilotteri, överskottsmedel från 1891
års 254
Införlivning: kommitté för utredning av
Västra Frölunda kommuns införlivning
med staden 202.
lnskrznvnzngsnömnder för rullföringsområdena
213; för Göteborgs sjömanshus 214.
]nskr1vn1ngsrev1szonen 214.
lvarsbergshemmet 169.
Johannebergs församling 354; beredning för

fråga om uppförande av kyrka1 341.
johannes kyrka, 5:13358.
jonssons, Ida, minne 317.
]ungbergs, Garolina Emilia, donation 301.
järnvägsrådet 213.
Kansliutskott, stadsfullmäktiges 56.
Karantänsanstalten för husdjur 107.
Karl ]ohans församling se Carl Johans förs.
Katolska församlingen 359
Keillers park 155.
Kjellbergska flickskolan, stiftelsen 236.
ommunala mellanskolan 141
Kommunalstatistik, kommittén för Göteborgs stads 79; statistiska kontoret 81.
Kommunaluppbördskontoret 64.
Kommunalutskylder: beredningar för avkortning av 30; beredning rörande möjlig-

heten att förbättra inbetalningen av kommunalutskylder å uppbördsstämmor och
öka skatteindrivningens effektivitet 204.
Konserthus, Göteborgs 268; byggnadskommitté för uppförande och inredande av

Laboratorium, Göteborgs stads 110.

Landalahemmet 169.
Latinläroverk, Göteborgs högre 231.
Ledningar. beredning för frågor om utläggning av gator och ledningar inom
bebyggda områden i Lundby och Orgryte 202.
Lilla barnkrubban, föreningen 276.

Lindbergs, Charles Felix, donationsfond 263.
Lindströms, julius, stiftelse 328.
Lingförbundet 271.
Liseberg 270. '
Lorensbergsteatern 269.
Lundby arbetareinstitut 248.
Lundby barnkrubba, föreningen 275.
Lundby församling 355
Lundénska privatskolan 241.
Lungsjukes vänner 293.
Lyceum för flickor, Göteborgs 241.
.
Läkaresällskap, donationsfonder, vilkas utdelning ombesörjas av Göteborgs 300.
Läkarvård: beredning för nedbringande av
stadens kostnader för läkarvård och medicin till befattningshavare i stadens tjänst
Länsstyrelsen 5.
Lälrlisngs- och yrkesskolor, Göteborgs stads
Lärlingsvösendet: beredning att utreda frågan

om lärlingsväsendets ordnande i Göteborg 205.
Läroverk, allmänna 231; Göteborgs högre
allmänna läroverk för flickor 234
Läs- och väntrumsanordningen, Robert Dick—
sons stiftelse för 152.
Lönenämnden 75.
Lönetablå 408.

ett 207.
Konstmuseet 261.
Kontoristförenings, Göteborgs, resestipendiefond 253

Magistrat och rådhusrätt och i samband
därmed stående 1nst1tutroner 8
Magnus', Eduard, minne 328.
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Magnus', Eduard, musikfond 266.
Majornas elementarläroverk för flickor 238.
Majornas skolbarnshem 284.

Malmgrens,

Gustaf, fond för behövande

musici 318 .
Mantalskontoret 17.
M,arks Ingeborg och Knut ].son, stiftelse 322.
Masthuggsförsamlingen 348.
Mjölkdroppen, föreningen 274.
Mosaiska församlingen 360.
Mossbergs, Fredrik, donation, styrelsen för
förvaltningen av apotekaren 146
Motormönstringskommissionen 21 6.
Museum, Göteborgs 258.

Mölndalshemmet 171.
Nationaltemplarordens studiecirklar 252;
barnkoloni 288.

Natthärbärgen, Göteborgs stads 181.
Naturhistoriska museet 260.
Naturskydd. beredning för naturskyddmom

staden ocha staden tillhöriga egendomar
utom stadsområdet 205.
Navigatwnsskola, Göteborgs 230.
Nolleroths, ]. C. E., donationsfond 315.
Nordgården, studiehemmet 250.
Notarius publicus 9.
Nutiden, Bostads A. -.B 331.
Nykterhetsfolkets centralförsamlmg 251.
Nykterhetsnämnd, Göteborgs stads 178.
Nykterhetsordnarnas studiecirklar: Goodtemplaro'rden 252; Nationaltemplarorden
252; Västra Sveriges blåbandsförbund 252.
Omnibustrafiken 100.
Orkesterförening, Göteborgs 267.
Osbeckska fonden 314.
Oscar Fredriks församlmg 349; församlingshyddan1 350.
Parkbarn, föreningen för Göteborgs 283.
Pauvres honteux, hyresfonden för 326.
Pensionsavgifter, beredningar för avkortning
av 32
Pensionsmrättningen för ålderstigna eller sjukliga tjänare 307.
Pensionsnämnderna 188; expedition 188.
Pensionärshem, Göteborgs stads 185.
Philipsons, Agnes, donationsfond 301.
Pilsnerdricka, beredning för ärenden angående ansökningar om tillstånd till utskänkning eller utminutering av 200.
Polikliniker, fristående (ej knutna till sjukvårdsinrättning) 119; kommunala tandpo' likliniken 120.
Polisdomstolen 37.
Polisen, detektiva 38; central- 39; distrikts- 40.
Poliskommaren 36.

Poliskollegium, Göteborgs stads 43.
Poliskåren 37
Polisnämnd, Göteborgs. stads 42.
Polisskola, Göteborgs stads 44. Polisväsendet 34.
Praktiska hushållskolan för flickor 276.
Privatsanatoriet Haralds minne 293.
Prövningsnämnden 29.
Psykiskt sjuka. byggnadskommitté för upp

förande av ett sjukhus för psykiskt sjuka
vid Hökällan 208.

Realläroverk, Göteborgs högre 232.
Renhållningsverket 120.
Regätzrömska badanstalterna, styrelsen för
Renströmska fonden 264.
Renströmska sjukhuset (i Kålltorp 116.
Riksdagen: ledamöter i riksdagens första
och andra kammare samt elektorer och
suppleanter för val till riksdagens första
kammare 46.
Rubensons, Elise, donationsfond 301.
Rudebecks, Sigrid, skola 239.
Rullföringsomrädena, inskrivningsnämnder
för 213.
Rådhusrätten 10.
'
Räddningshem, frälsningsarméns 290.
Räddnmgsinstitutet 1 Göteborg 289.
Rättshjälpsanstalten, Göteborgs stads 182.
Röhss', Wilh., donationsfond 265
Röhsska konstslöjdmuseet 153.

Sahlgrenska sjukhuset 110.
' Samlingslokaler: beredning för anordnande
genom stadens försorg av ändamålsenliga
samlingslokaler för fackförenings-, hyresgäzts- och nykterhetsorganisationer m. fl.
Samskola, Göteborgs högre 242.
S:t johannes kyrka 358.

S:t Pauli barnhem 281.
Sinnessjuka: upptagningsanstalten för sinnessjuka vid hospitaleta Hisingen 119.
Sinnesslöa: uppfostringsanstalten för sinnesslöaa Stretered 255.
Sjukhem, Göteborgs 291.
Sjukkassor, registrerade 225.
Sjuksköterskors pensions- och understödsfond,
Göteborgs 308.
Sjukvård och sanitära förhållanden 291.
Sjöfartsmuseum, styrelsen för Göteborgs 262.
Sjömanshemmet 329.
Sjömanshus, Göteborgs, inskrivningsnämnden
för 214.
Skatteindrivning: beredning rörande möjligheten att förbättra inbetalningen av kom-
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munalutskylder å uppbördsstämmor och

öka skatteindrivningens effektivitet 204.
Skattemyndighcterna 19.
Skeppsdockor, aktiebolaget Göteborgs 221.
Skogsnämnden 67
Skolförenings sommarbarnskommitté, Göteborgs 287.
Skolköksseminarium, Göteborgs 144.

Skollovskolonier, föreningen för barnbespismng och 286; Goodtemplarordens 288;
Nationaltemzplarordens barnkoloni 288.
Skolläkare142.
Skol- och vårdhemmet Stretered 255.
Skrofulösa barn: föreningen för vård av
skrofulösa barn vid havskuranstalt 296.
Skrädderiskola, Götebor s 254.
Skyddshem för flickor, Göteborgs stads 196.
Skyddsvärnet Göteborg, föreningen 306.
Slakthuset med tillhörande inrättningar 123.
Slottsskogsparken 154
.
Slottsskogsvallen 157.
Slumverksamhet, frälsningsarméns 305.
Slöjdföreningens skola 150.
Småbarnskolor, sällskapet för bildande av 147.
Småskoleseminarium, Göteborgs 145
Sociala centralbyrån 303.
Sparbanker, huvudmän i 222.
Sparkasse- och byggnadsförening i Göteborg u. p. a., hyresgästernas 332.
Sportler, beredning för frågan om indragning
till staden av till befattningshavare vid
stadens verk utgående 204.
Sprängkullshemmet 169.
Spårvägar, Göteborgs 99; spårvägstrafiken
100; omnibustrafiken 100.
Spädbarnskontrollen 176.
Spädbarnskrubborna, föreningen 274.
Stadsarkitektskontoret 71 .
Stadsbibliotek, Göteborgs 243.
Stadsfullmäktige: ledamöter 52; kansli 56;
kansliutskottet 56; valkommittén 57; budgetsberedningen 57; diskussionsklubben
58; politiska grupper inom 58.
Stadsingenjörskontoret 69.
Stadskassörskontoret 64.
Stadskemist, Göteborgs 110.
Stadsläkare 107.
Stadsrevisorskontoret 64.
Stadsteater, byggnadskommitté för uppförande och inredande av en 207.
Statistiska kontoret 81 .
Stift, Göteborgs 333.
Stipendier: kommittén för studiekurser och
resestipendier för stadens befattningshavare 201; Göteborgs kontoristförenings
resestipendiefond 253.

Stora teatern 268.

Stretered, skol- och Vårdhemmet 255.
Studiehemmet Nordgården 250.
Styrsö kustsjukhus 296.
Städernas allmänna brandstodsbolags kommitté för Göteborg 224
Svenska mässan 219.
'
Svenska stadsförbundet 209.
Söderborgska m. fl. stzftelser 310.
Tandpoliklinik, Göteborgs kommunala 120;
folkskolans tandklinik 143
Taxeringsnämnderna 19.
Teater, aktiebolaget Göteborgs lyriska 268;

aktiebolaget Göteborgs 269.
jänare, pensionsinrättningen för ålderstigna
ieller sjukliga 307.
Tjänarinnehemmet i Göteborg 327.
Tomträttskassa, aktiebolaget Göteborgs 223.
Torg- och saluhallsstyrelsen 125.
Translatores publicz 79.
Tuberkulos, Orgryte förening mot 294; De
lungsjukes vänner 293; Föreningen Barnsanatoriet Rävlanda 295.
Tyska församlingen 346.
Ullevi idrottsplats 157.
Utskänkning: beredning för ärenden angående ansökningar om tillstand till utskänkning eller utminutering av pilsnerdricka 200.
Valkommitté, stadsfullmäktiges 57.
Vanföreanstalten i Göteborg 297.
Vasa barnhem 281 .
Vasa flickskola 240.
Vasa församling 353.
Vattenledningsverket 84.

Vita Bandets hushållskurser 252.
Värderingsnämnd, lokal, vid rekvisitioner för
krigsmaktens behov 215.
Värmekontoret, drätselkammarens 67.
Västra Frölunda: kommitté för utredning
av Västra Frölunda kommuns införlivning
med staden 202.
Västra realskolan 233.
Västra Sveriges blåbandsförbund, studiecirklar 252.
Wålårlqvist-Andahls stiftelse för medelklassen
Welanderhem, Göteborgs 296. '
Wijk. Olof och Caroline Wijks fond 265;
Olof och Caroline Wijks stiftelse 32,2
Emily Wijks stiftelse 324; Caroline Wijks
sjuksköterskehem 327
Wohlfarts, Fredrique, stiftelse 315.
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Yrkesskolor, lärlings- och 148.
__
Ålderdomshem, Goteborgs

_

l8,4

Änkemän, hemmet för 171.
Änke- och pupillkassan för Göteborgs stads
befattningshavare 210.
Ankor, hemmen för 171.

s

Örgryte arbetareinstitut 248.
Örgryte barnavårdssällskap 285.
Örgryte förening mot tuberkulos 294.

_O_rgryte församling 357'
_Orgrytehemmet 170—
Ostra realskolan 234.
Överförmyndare 13

