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FÖRORD!

Föreliggande tolfte årgång av Göteborgs Kommunalkalender är i huvudsak upp—

rättad efter samma plan som föregående årgång samt omfattar i görligaste mån

uppgifter t. o. m. den 25 april 1940; där så låtit sig göra, hava även senare förändringar,

som kommit till statistiska byråns kännedom, inarbetats under tryckningsarbetets

fortgång. .

Bland de förändringar i stadens förvaltning, som i denna årgång komma till synes,

märkas utom en del nytillkomna stadsfullmäktiges beredningar, tillkomsten av löne—

och tjänstenämnden, 'som ersatt förutvarande avlönings— och lönenämnderna, Göte—

borgs sjuksköterskeskola och sjuksköterskebyrå, Vasa sjukhus och vårdhemmet Fjällbo,

vidare kristidsnämnden samt skidfrämjandets göteborgskommitté. Nytillkomna äro"

likaledes uppgifterna om medlare i tvister mellan äkta makar ävensom uppgifterna

i den kyrkliga avdelningen rörande Göteborgs diakonissanstalt, Göteborgs stifts diako— -

niråd, Evangeliska brödraförsamlingen samt Göteborgs kyrkliga sjömansvård.

andra sidan hava en del institutioner, som antingen nedlagts eller ersatts av ovan-

nämnda, uteslutits ur kalendern, varför sidantalet är oförändrat från föregående

årgång. I övrigt företer föreliggande årgång inga väsentliga förändringar, givetvis

frånsett den allmänna revisionen av äldre uppgifter samt åtskilliga av utvecklingen

betingade kompletteringar och omarbetningar.

Till ledning vid kommunalkalenderns användning meddelas här nedan sedvanliga

upplysningar rörande planen för kalendern.

Beträffande personuppgifterna har såsom i statskalendern vederbörandes fullstän-

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

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

' huvudsakligen omfatta de kommunala förtroendemännen. (Angående principerna för

uppläggningen av ifrågavarande alfabetiska förteckning, se ingressen till densamma å

sid. 411). Det (eller de) förnamn, som vederbörande använder (eller skriver sig för),

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

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

förekommande fall inom den borgerliga kommunen angivits, om vederbörande innehar

förtroendeuppdrag som stadsfullmäktig eller riksdagsman.

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

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

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

skap i kommunala styrelser och nämnder angives inom parentes; Vidare angives,

om och i sådant fall från vilket år, vederbörande inom en styrelse fungerar som ord—

förande, vice ordförande, kassaförvaltare (skattmästare), suppleant för kassaförvaltare

(vice skattmästare), sekreterare och vice sekreterare. Motsvarande uppgifter meddelas
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i regel även för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanteri

6 0 r ig a institutioner, med vilka stadsfullmäktige resp. kyrkofullmäktige hava att

skaffa eller där vederbörande tillsatts av annan offentlig myndighet.

Nominativa uppgifter rörande stadens ämbets- och tjänstemän hava införts icke

blott för innehavare av mera ansvarsfyllda befattningar utan framför allt beträffande .

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

oberoende av anställningssätt och lönevillkor. ] regel torde tjänstemän intill nionde löne-

gruppen 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.

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

beriktiganden eller förslag till förbättringar.

Göteborg i statistiska byrån i april 1940.

WERNER GÖRANSSON
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GÖTEBORG

l. Historisk översikt med särskild hänsyn till stadens

styrelse och förvaltning

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

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

som nådde fram till Västerhavet. Betydelsen för riket att på denna Iandremsa 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 älv-

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

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

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

blomstringstid under I200—I400-talen. —

Behovet att få en stad närmare älvmynningen förmådde Sten Sture d.ä. att l473 grunda

en ny stad vid Säveåns utlopp1 Göta älv, d. v. 5. där nuvarande stadsdelen Gamlestaden

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

ningar, som givit intressanta resultat. Staden skulle heta 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 Gustaf Vasa

I542, att borgarna skulle flytta ännu närmare havet till trakten av Älvsborgs slott inom

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

som benämndes Älvsborg. Slottet såväl som staden förstördes emellertid redan I563 av

danskarna, och invånarna återflyttade till Nylöse, som ånyo fick privilegier år I572. Uppe-

hållethär blev emellertid icke långvarigt. Redan I603 utfärdade Karl IX interimsprivilegier

och år I607' slutgiltiga privilegier för en ny stad, som han kallade Göteborg, det hisingska

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

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

läge, snabbt framåt men erövrades och nedbrändes av danskarna I6II. Sedan fred blivit

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

hällets återuppbyggande. Men då Gustaf II Adolf l6I9 besökte platsen, beslöt han att an-

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

gångare. Redan I6I9 erhöll Göteborg interimsprivilegier. Stadens »stora privilegiebrev» är

daterat i Stockholm den 4 juni I62I.

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

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

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

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

antal engelsmän.

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

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

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



2 Historisk översikt

 

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. Ännu vid I800-talets början var den egentliga staden begränsad

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

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

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

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

i öster till Älvsborg och det hisingska Göteborg västerut.

Från och med I800-talets ingång ändrades stadens utseende radikalt.. Vallar och utanverk

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

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

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

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

fabriksstadsdelarna grupperat sig.

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

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

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

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

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

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

år I73I ledde till ett livligt varuutbyte med Ostasien. I slutet av l700-talet bidrog ett rikt

sillfiske till stadens förkovran, och i början av I800-talet lät England till följd av den napo-

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

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

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

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

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

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

utvecklades till den världshamn Göteborg idag år.

Vid sin grundläggning erhöll Göteborg en mycket säregen förValtning genom privilegierna

av 162I. Staden skulle utan förmedling av ståthållare eller guvernör lyda direkt under re-

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

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

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

införas. I en av Axel Oxenstierna I639 utfärdad instruktion föreskrevs, att stadens styrelse

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

bestånd till början av I680-talet, då burggreveämbetet indrogs på grund avstadens sinande

inkomster. År I695 ersattes presidenterna med en justitie- och en handels- och politiborg—

mästare, varjämte rådmännens antal minskades till tio, fem juridiskt bildade och fem »i

handel förfarne». Redan I69I hade dessutom en kungl. förordning inskärpt, att magistraten,

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

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

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

I7I6 års »konlirmation» av de ursprungliga privilegierna, men detta räckte icke länge. År I7I9

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

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

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

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

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

borgs Stads-Rådhs Resolutionsbok» av I670 omtalas såsom en redan lagstadgad institution,

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

I695 års reglemente erhöllo de befogenhet att taga befattning med beskattningsfrågor. Sedan

det berättigade i deras krav omsider I752 erkänts på högsta ort, träffades slutligen I8I0

mellan magistraten och borgerskapet en formlig överenskommelse om maktfördelningen

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

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

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

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

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

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

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

äldste och magistraten utfärdade Kungl. Maj:t I8I9 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 I842 års stadga upprätthållits av enskilda skolor och

filantropiska stiftelser. Efter förenämnda år inrättades församlingsslcolor, men kontrollen

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

år I857 efter hemställan från församlingarna fick ett enhetligt folkskoleväsen under uppsikt

av en stadens allmänna folkskolestyrelse. Därigenom blev folkskoleväsendet en kommunens

gemensamma angelägenhet (se närmare under resp. styrelser).

Den här ovan skisserade organisationen av den kommunala förvaltningen med magistraten

och borgerskapets äldste samt drätselkommissionen såsom huvudsakliga organ förblev i

allt väsentligt gällande till år I863, då kungl. förordningen om kommunalstyrelse1 stad av

år I862 trädde1 kraft.

Enligt denna förordning tillkommer beslutanderätten i stadens angelägenheter stadsin-

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

talet fullmäktige utgjorde till en början 50, men utgör fr. o. m. år I895 det nuvarande an-

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

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

ningarna, men ej i besluten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kunde dock härigenom i längden icke ernås, då drätselkammaren sedan I9I5 arbetat på

två avdelningar och själva budgetsbehandlingen redan långt dessförinnan handhafts av en

särskild. av stadsfullmäktige tillsatt budgetsberedning.
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För att råda bot mot denna'decentralisation har fr. o. m. den I februari |932 inrättats

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

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

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

inom stadsfullmäktige eller inom specialstyrelserna, skola efter vederbörlig utredning inom

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

ur finansiell synpunkt (se närmare härom under stadskollegiet).

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 styrel-

serna. lnnan 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 rättoch skyldighet att avgiva förslag till beslut i det förelig-

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

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

från besluten eventuellt avvikande mening. '

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

enligt kommunallagarna tillkommer magistraten vid förordnandet om verkställighet av de

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

dande kraft underställas prövning och fastställelse antingen av konungens befallningshavande

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

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

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

närmare angivna fall av en var samhällsmedlem överklagas hos konungens befallningshavande

respektive Kungl. Maj:t.

För den kyrkliga kommunen tillkom genom kungl. förordning av l882 kyrkofullmäktige

med samma befogenhet därinom som stadsfullmäktige inom den borgerliga. Nuvarande

bestämmelser om kyrkofullmäktige grunda sig på lagen angående kyrkofullmäktige och

kyrkonämnd i Göteborg av år I93l. Verkställigheten av kyrkofullmäktiges beslut tillkom-

mer kyrkonämnden. '

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

över Göteborgs stift.

Litteratur: Samling af Götheborgs stads privilegier med därtil hörande
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tid, Gbg I860. B erg, W., Samlingar till Göteborgs historia del. I—4, Gbg l882—9l.

C e d e r b I a (1, A., Göteborg, Skisserade skildringar, Gbg I884. [Pr y t 2. C. G.], Krono-

logiska anteckningar rörande Göteborg, 2:dra tillök. uppl., Gbg I898. Fröding, H.,

Berättelser ur Göteborgs historia (I—5), Gbg l908—24. R a m m, A x e I, Göteborgs stad

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

|92I, sid. 746—804). Göteborgs jubileumspublikationer l—XX. Gbg

1923—29, särskilt del. XX. En översikt vid trehundraårsjubileet |923 över stadens kommunala,

kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar, Gbg l923. Göteborgs

Stadsfullmäktiges Handlingar I863—.
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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. 12—13, för landssekreterare och landskamrerare

samt för länsassessorerna kl. 11—12. Rt (växel) 170580.

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 »Iandsskrivare») och lands-

kamrerare (tidigare Iandsbokhållare) 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 dä1 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 nu-

varande Iänsresidenset. 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 kon-

flikter. 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 befattningshavarna av den 19 november 1937.

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

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

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

och landskontoret), att inom länet utöva den högsta polismyndigheten samt att övervaka

det utslag i brottmål verkställas. Länsstyrelsen är överexekutor för landsbygden och även

för de städer, där denna befogenhet ej tilldelats annan myndighet (i Göteborg den ordinarie

rådman, som är vice ordförande å rådhusrättens första avdelning). De olika ärendena hand-

läggas på landskansliet eller på landskontoret med respektive landssekreteraren och lands-

kamreraren såsom avdelningschefer. Förutom å dessa vilar föredragningsskyldighet även å en

länsassessor och en e. o. länsassessor å vardera av nämnda avdelningar samt få landskansliet även

å förste och andre länsnotarierna och å landskontoret även å förste och andre länsbokhållarna.

Landshövdingen äger såsom Kungl. Maj:ts befallningshavande ensam beslutanderätt men

är pliktig att inhämta den föredragandes mening, som, om den avviker från beslutet, antecknas

till protokollet. Landshövdingen är även berättigad att föra ordet i poliskammaren, men
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det händer mycket sällan, att han gör bruk av denna sin rätt. I prövningsnämnd liksom

i direktioner för lasarett och statliga institutioner för sinnessjukvård i länet förer landshöv-

dingen på grund av sitt ämbete även ordet.

Vid landshövdingevakans eller vid förfall för landshövdingen utövas styrelsen av lands-

sekreteraren och landskamreraren gemensamt, där någon av dem är föredragande, men eljest

av vederbörande föredragande och hans avdelningschef. Vid olika meningar gäller som läns-

styrelsens beslut avdelningschefens mening å den avdelning, där ärendet föredrages.

Å landskansliet äro, förutom landssekreteraren såsom avdelningschef samt en länsassessor

och en e. o. länsassessor anställda länsnotarier och landskanslister. Där handläggas ärenden

angående bl. a. polisväsende, exekutionsväsende (överexekutor), straffverkställighet, behand-

ling av lösdrivare och alkoholister, fattigvård, barnavård, hälsovård, försäljning av rusdrycker

och pilsnerdricka, hotell- och pensionatrörelse samt andra näringslivet rörande frågor, fastig-

hetsbildning, 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 ävensom civila luftskyddet och försvarsväsendet.

Å landskontoret är Iandskamreraren avdelningschef och en länsassessor, en e. o. länsassessor,

länsbokhållare och landskontorister i övrigt anställda. Där handläggas ärenden angående

bl. a. fastighetstaxering samt taxering till kommunalskatt och statlig inkomst- och förmögen-

hetsskatt, mantalsskrivning, debitering, uppbörd och redovisning, restitution, avkortning och

avskrivning av utskylder och avgifter till kronan, bötesindrivning, besvär över debitering

av kommunalskatt, stämpelskatt för gåva, automobilskatt, medelsförvaltningen i länet, var-

med följer emottagande och redovisning av statsverkets inkomster samt utbetalning av dess

utgifter för olika statsändamål samt statsbidrag till folkundervisning, polisväsende, skatte-—

tyngda kommuner, mödrahjälp och förskottsbidrag m. m., familjeunderstöd åt värnpliktiga,

inventering hos utmätningsmän m. fl., tillsyn över stiftelser, jordregister för landet samt

bevakande av kronans rätt och talan.

Landskamreraren ombestyr granskning av taxeringsnämndernas inom länet arbeten och

påkallar hos prövningsnämnden rättelse i taxeringarna samt avgiver yttranden ialla besvärs-

mål över taxering.

Efter indragningen från och med 1918 av kronofogdetjänsterna finnes en landsfogde; denne

är överåklagare för länet samt under länsstyrelsen övervakare av landsfiskalernas polisverk-

samhet m. m.

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

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

finnes en länsarkitekt, en biträdande länsarkitekt och en assistent. -

För att biträda länsstyrelsen med närmaste uppsikten över och bestyret med vägväsendet

finnes anställd en vägingenjör och en biträdande vägingenjör.

Dessutom finnes vid länsstyrelsen en försvarsassistent, som har att biträda vid beredning

av ärenden, som hava samband med civila luftskyddet och försvarsväsendet.

Kommissionärema hos länsstyrelsen, en å landskansliet och en å landskontoret, tillhandagå

jämlikt kungl. kungörelsen den 30 juni 1933 under tjänstemannaansvar allmänheten med

uppdrag, som omförmälas i nämnda kungörelse.

Författningar m. m. Instruktion för landshövdingarna i rikets län samt de vid länsstyrelserna

anställda befattningshavarna den 19 november 1937. Arbetsordning för länsstyrelsen i Göte-

borgs o. Bohus län av den 3 januari 1938 med ändringar den 27 oktober 1938 och den 1 oktober

1939. Kungl. Maj:ts instruktion för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt dess tjänstemän i lä-

nen den 31 maj 1934. Kungl. Maj:ts instruktion för länsarkitektsorganisationen den 15 juni 1935.
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Litteratur: Lagerbring, Gust., Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs och

Bohus län 1658—1897, Gbg 1917. I övrigt hänvisas till den i kap. 1 angivna litteraturen.

_ Landshövding

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D., f. 85; 34.

Landskansliet

Landssekreterare och chef

Björkman, Nils Karl Otto, f. 84; 35.

Länsassessorer

Jacobsson, Erik Ragnar, ]. K., f. 89;

(36) 37.

Hård af Segerstad, Jacob Carl G u s t a f,

]. K., Löjtnant (se nedan) 38, e. o. Läns-

assessor.

Länsnotarier

Hård af Segerstad, jacob Carl G U 5 t a f,

. K.., Löjtnant, e. o. Länsassessor (se ovan)

f. 85; 20; tf. Lindow, Anders Osvald,

]. K. (se nedan) 38, av l:a klass.

Lindow, Anders 0 s v a 1 d, ) . K. (se ovan)

f. 87; 20; tf. Axelson, Nils Erik Axel,

(se riedan) 38, av 2:'a klass.

Kilander, Erik T a g e Eugén, ]. K, f. 02;

38, av 2:a klass.

Axelson, Nils E ri k Axel, ]. K. (se ovan)

f. 04; 34, e. o. Länsnotarie.

Wallenberg, N1ls Leonard, ]. K., f. 05; 34,

Länsnotarie.

Wollmar, Lars Sigmund, J. K, f 08

38, e. o. Länsnotarie.

Landskanslister

Lund, Tho rs te n Elis, f. 90; 15.

Samson, lvar A n d e r s Helge, tf. Lands-

fiskal, f. 92; 17; tf. Löfving, Erik Gott-

frid Osborn, f. 08; 39.

Dahlbom, Alla 11 Olof Emil, f. 91; 17

Ringqvist, Eric Vilhelm, f. 96; 21.

Ljunggren, S v e a, f. 91; 34.

Gyllenspetz, Gösta Hans Bertil, f. 96;

(32) 38.

Magnusson, Karl H a r al d, f. 05; (35) 38.

Peterson, C a r-l E r i k Wilhelm, f. 95; 38.

Kommissionär

Dahlbom, Allan Olof Emil,

kanslist (se ovan).

Landsfogde

von Sydow, Kristian Edward C e r h a r d,

]. K., f. 99; (32) 36.

Försvarsassistent '

Olsson, K nut Olof, Major, f. 84; 37.

Länsarkitekt

Friberger, E ri k Georg, f. 89; (26) 35.

Lands-

 

Landskontoret

Landskamrerare och chef

Gillner, B 1 r g e r Vilhelm Felix, f. 92; 34.

Länsassessorer

lbrfelt, Sven Viktor A g n e, f. 94; 35.

Elfving, F o 1 k e Rolf" August, ]. K. (se

nedan) 38; e. o. Länsassessor.

Länsbokhållare

Sjögren,SRagnar August, f. 91, 34, av

Elfvaing,SF olke Rolf August,]. K.,

Länsassessor (se Oyan) f. 03, (31) 35; tof.

Lidberg, Karl Pontus 5 v e n, ]. K. (se

nedan) 39, av 2.'a klass.

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

35, Länsbokhållare.

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

35, e. o. Länsbokhållare.

Hammarberg, Karl Olof, f. 96; 39, e. o.

Länsbokhållare.

Landskontorister

Holsner, _10 h a n Ferdinand, f. 90; 17.

Hagström, Karl Vilhelm P o n t 11 s, f. 84,

17.

Gunne, Ben gt Johannes, f. 90; 21.

Fogbammar, N1ls Florentin, tf. Härads- .

skrivare,f. 90, 24; tf. Larsson,l doi fAn-

ders Peter, f. 98, 29.

Persson, 5 t u r e Charles Hirsch, f. 95, 29.

Kommissionär

Hagström, Karl Vilhelm P o n t u s, Lands-

kontorist (se ovan).

Bitr. länsarkitekt

Risberg, S t e n Gustaf Magnus, f. 08; 39.

Vägingenjör

Millén, E r n s t Julius, Kapten i K. V. 0.

V. K., f. 89; (30) 34.

Bitr. vägingenjör

Westman, K j el 1 Johan Arvid, f. 07; 36.
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III. Göteborgs magistrat och rådhusrätt

och i samband därmed stående institutioner

Rådhuset, Gustaf Adolfs torg. Expeditionstider, se nedan. Rt (växel) 172740.

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 hand-

havas av en burggreve som representant för konungamakten, tre borgmästare och ett General-

Stads-Råd av tjugofem medlemmar. På grund av stadens ringa tillväxt kom emellertid

denna representativa administration aldrig att träda i tillämpning, utan Konungen utsåg i

stället endast tolv rådmän, fyra svenskar, tre tyskar, tre nederländare och två skottar. Råd-

männen skulle presidera var sin månad med rätt att, när så erfordrades, sammankalla hela

senaten. l burggrevens ställe förordnades en kommissarie. Enligt Axel Oxenstiernas instruk-

tion av 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 intrader», 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 >>konfirrnation>>

av de ursprungliga privilegierna anknöt till ett reglemente av 1695, enligt vilket magistraten,

bestående av tvenne borgmästare och tio rådmän, ställdes under landshövdingens överin-

seende. Särskilt under senare hälften av 1700-talet och början av 1800-talet lyckades där- '

jämte stadens invånare, representerade av borgerskapets äldste (se under stadsfullmäktige)

att förvärva delaktighet i rätten att besluta om stadens angelägenheter, och magistratens

verkställande myndighet började överflyttas på särskilda institutioner. Den viktigaste

händelsen i detta avseende var inrättandet år 1819 av drätselkommissionen (se drätselkam-

_maren), 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 borgmästare och tolv rådmän, har icke blott uppsikt över

direkt underlydande verk utan i egenskap av stadens styrelse även överinseende över sta-

dens hela administration och förvaltning. Detta innebär emellertid numera endast ett över-

vakande av att stadsfullmäktige och de kommunala styrelserna i sin verksamhet iakttaga

laga former. Magistraten äger dock att tillsätta en ledamot jämte suppleant i byggnads-

nämnden. DessutOm förmedlar magistraten förbindelsen med högre myndigheter, fungerar

som valförrättare vid allmänna val, förmedlar revision av stadens räkenskaper samt upp-

rättar förslag till stadens årliga utgifts- och inkomststat.

Endast ett fåtal ärenden handläggas av magistraten samfällt under ordförandeskap av

borgmästaren, medan de flesta hänskjutas till en särskild avdelning, bestående av borg-
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mästaren och tre andra ledamöter, vilka av samfällda magistraten utses bland de rådmän,

som ej äro ordförande å rådhusrättens avdelningar.

För magistraten och samfällda rådhusrätten (se nedan) ombesörjes protokollsföring och

expedition av tjänstemän på rådhuskansliet. Där tjänstgöra magistratssekreteraren och två

magistratsnotarier och dessutom äro anställda kanslist, kontorsskrivare och handräcknings-

Magistratssekreteraren är protokollsförande hos magistraten och samfällda råd-

husrätten, varjämte han övervakar och ansvarar för fullgörandet av de kansliet tillkommande

personal.

göromålen utom överexekutors- och lagsökningsärenden, vilka handhavas av förste magistrats-

notarien. Såväl magistratssekreteraren som magistratsnotarierna äro notarii publici.

Angående överexekutor samt lagsökningsdomare är särskilt stadgat och finnas bestämmelser

härom intagna i 5,5 7 och 13 av stadgan för Göteborgs magistrat och rådhusrätt.

Magistratens befattning med bouppteckningar fullgöres i stärbhusnotariekontoret. Förrätt-

ningarna verkställas av en av de rådmän, som icke är ordförande å avdelning, jämte stärb-

husnotarien. Denne mottager anmälningar i hithörande ärenden och förbereder dem samt

tillser, att bouppteckningarna avlämnas till rådhusrätten för att inregistreras.

Borgmästare (0)

(20.004 kr.)

Mottagningstid kl. 10—12 utom torsdagar.

Nyborg, lv a n, J K., f. 79; 35.

Rådmän (0)

(15.600 kr.)

Frick, E r 11 st Otto Manfred, J. K., f. 72; 18.

Wadström, A r t h u r Oscar August, f. 72; 19.

Falck, N i l 5 Christian Georg August,

f. 74; 25.

Hammar, G u d m u n d Johan, J. K., f. 77;

(27) 31.

Gädda, Hilding T 0 r s t e n, Krigsdomare,

Broberg, 0 s k a r Manfred, f. 82; 35.

Bäärnhielrn, G 6 s t a, J. K.,

Lagsökningsdomare 38.

Bergqvist, G u s t a f Adolf, J. K., f. 88; 35.

CerVin, Andreas, J K., f 88; 36,

Överexekutor 37, Lagfsökningsdomare 38.

Hegardt, C a rl, J.K f.;96 37, Konkurs-

domare 37.

Mattsson, Anders V e n 2 el, J. K., f. 91; 37.

Baagoe, H e r m a n Teodor, J. K., f. 95; 39.

Rådhuskansliet

Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—151

Magistratssekreterare och notarius

publicus (0)

(15.600 kr.)

Mottagningstid kl. 10—14.

Holmquist, Jarl Leopold, J. K., f. 87; 20.

t. 91; 35,

 

Magistratsnotarie o. notarius publicus (26)

Bernlöf, Ragnar, ]. K., f. 92; 35.

Andre magistratsnotarie och notarius

publicus (20)

Ekström, Ernst 01 0 f, J. K., f. 97; 35, tf.

Kronouppbördskassör (se nedan).

Kanslist å rådhuskansliet (8)

Larsson, S v e n Birger, f. 93; 35, Kommis-

sionär hos överexekutor 22.

Förste stadstjå'nare (8)

Hultberg, Bror E r i k, f. 83; 34.

Stadstjänare (5)

Andersson, Otto E d v a r d, i. 01; 34.

Pihlgren, Gustaf L e n n a r t, f. 08; 35.

Johansson, T h 0 r s t e n Birger Wallentin,

.

,

Portvakt (3)

Ekström, Ca rl Ivar Valdemar,.f. 80; 22.

En kontorsskrivare (5), ett kontorsbiträde

samt ett skrivbiträde.

Rådhusrätten

1 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 magi- .

straten indelad i tre kollegier, därav ett, bestående av justitiepresidenten och fyra rådmän,
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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, 1921 och 1939 med en ny avdelning.

Rådhusrätten består av borgmästaren och rådmännen jämte 14 assessorer. Enligt den av

Kungl. Maj:t den 2 september 1938 fastställda stadgan arbetar rådhusrätten dels samfällt,

då den utgöres av borgmästaren och rådmännen, dels på sex avdelningar.

Samfällda rådhusrätten handlägger väsentligen frågor som röra fördelningen av mål och åren-

den mellan de olika avdelningarna ävensom ledamöters och tjänstemäns indelning till tjänstgö-

ring. Beträffande ordförandena på andra, tredje, fjärde, femte och sjätte avdelningarna, vilka

tillsättas av Kungl. Maj:t, äger den dock endast att till hovrätten ingiva anmälan och förslag.

Första avdelningen, som består av borgmästaren såsom ordförande, två rådmän och fyra

assessorer, varav två äro inskrivnings- och ägodelningsdomare, handlägger a) dels de uti

6 kap. 2 % rättegångsbalken särskilt uppräknade äktenskapsförords-, boupptecknings-, ärvs-,

testaments- och förmynderskapsärenden samt frågor om rätt till lösen av fast egendom,

dels ock tvister angående dessa ämnen samt rörande lagfart, inteckning, tomträtt och vatten-

fallsrätt; b) ärenden om lösöreköpsavhandlingar; c) mål och ärenden, som avgöras enligt

lagen om boutredning och arvskifte, konkurs- och boskillnadsmål, mål angående urarva-

görelse och undanskiftande av egendom i död mans bo, bodelning vid hemskillnad och äkten-

skapsskillnad samt ärenden angående adoption; d) ärenden angående kallelse å okända borge-

närer och angående dödande av förekommen handling; e) ansökningar enligt bolags- och

föreningslagarna samt lagen om samäganderätt; f) jorddelningsmål samt tvister angående

ägande-, besittnings- och nyttjanderätt till fast egendom samt om besvär och last av granne;

g) tryckfrihetsmål; och h) i den omfattning samfällda rådhusrätten bestämmer, mål angående

ansvar enligt vägtrafikstadgan och motorfordonsförordningen, för så vitt icke tillika talan föres

om ansvar enligt allmänna strafflagen eller lagen den 7 juni 1934 om straff för vissa brott

vid förande av motorfordon.

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 lotsförfattningar, ävensom efter lottning med rådhusrättens

tredje och fjärde avdelningar en femtedel av de tvistemål och ärenden, som ej tillhöra sär-

skild avdelning. Tredje och fjärde avdelningarna handlägga vardera dels efter lottning sig

emellan hälften av alla familjerättsmål ävensom av de brottmål, som icke tillhöra annan av-

delning, och dels efter lottning med andra avdelningen två femtedelar av de tvistemål och

ärenden, som ej tillhöra särskild avdelning. Femte och sjätte avdelningarna, bestående var-

dera av två rådmän och två assessorer, handlägga med hälften vardera, efter lottning sig

emellan, brottmål till den omfattning, som samfällda rådhusrätten bestämmer.

Angående konkursdomare samt inskrivnings- och ägodelningsdomare är särskilt stadgat och

finnas bestämmelser härom intagna i 5 13 av stadgan.

Enligt bestämmelserna om sakkunniga ledamöter vid handläggning av vissa mål utse

stadsfullmäktige i december vartannat år efter handels- och sjöfartsnämndens förslag 12

handelsklmniga 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 år-

ligen efter handels- och sjöfartsnämndens förslag två sjöfartsmkkunniga jämte två suppleanter.
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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-

stämmelserna i 5 314 av sjölagen den 12 juni 1891, ändrad genom lagen den 16 oktober 1914.

Protokollsföring och expedition hos rådhusrättens olika avdelningar handhavas av asses-

sorerna, och för samtliga avdelningar är en särskild protokollsexpedition inrättad. Å lagfarts-

och inteckningskontoret mottagas lagfarts- och intecknings- m. fl. ansökningar, vilka hand-

läggas av inskrivningsdomarne. 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 1940: Utgifterna för magistraten och rådhusrätten, som äro uppförda å drätsel-

kammarens stat, belöpa sig sammanlagt till 1.038.198 kr. och inkomsterna till 239.150 kr.

Författningar m. m. Stadga för Göteborgs magistrat och rådhusrätt, fastställd av Kungl.

Maj:t den 2 september 1938. Kungl. brev den 21 september 1934 ang. fastställelse av ny

lönestat för vissa befattningshavare vid magistraten och rådhusrätten i Göteborg. Kungl.

brev den 28 juni 1935 med fastställelse av nytt tjänstereglemente för vissa stadens befatt-

ningshavare m. m. Arbetsordning för magistraten den 21 juni 1935 med ändringar den 11

september 1936 och den 24 september 1938. Arbetsordning för rådhusrätten den 21 juni

1935 med ändringar den 11 september 1936, den 11 december 1937 och den 24 september

1938. Instruktion för rådhuskansliet i Göteborg den 21 juni 1935 med ändring den 11 de-

cember 1937. Instruktion för rådhusrättens lagfarts- och inteckningskontor den 21 juni

1935. Instruktion för stadsaktuariekontoret den 9 december 1921 med ändringar den 9 januari

1925 och den-11 december 1937. Instruktion för stärbhusnotarien den 10 maj 1929. Stadga

för rådhusrättens och magistratens bibliotek den 9 januari 1925. Regeringsformen % 31.

Lag om val av borgmästare i stad med magistrat den 14 mars 1921 med däri senare vid-

tagna ändringar.

Samfällda rådhusrätten

utgöres av borgmästaren och samtl1ga rådmän

(se texten)

Första avdelningen

Ordinarie sammanträden hållas måndagar

och torsdagar kl. 10.

Ordförande

Nyborg,lvan, J. K., Borgmästare (se ovan)

Vice ordförande

Cervin, A n d r e a s, J. K., Rådman (se ovan)

37, Överexekutor och lagsökningsdomare.

Andre rådman

Hegardt, Ca rl, J. K., Rådman (se ovan)

37, Konkursdomare.

Assessorer (26)

Hygrell, Carl Fredrik H j a I m a r, J. K.,

f. 77; 12, Inskrivnings- o. ägodelningsdomare.

Buhrman, T 0 r s t e n Otto Jakob, J. K.,

f. 85; 19, Inskrivnings- o. ågodelningsdomare.

Parkfelt, N i ls, J. K., f. 93; 35.

Wilkens, Oskar G ö sta Philip, J. K., f. 00; 37,

Vice krigsdomare, Auditör.

Konkursdomareexpeditionen

Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1 7 27 40.

Konkursdomare

Hegardt, C a r 1, J. K., Rådman (se ovan) 37.  

Amanuens (0)

(4.200 kr.).

Samuelson, Orvar Lage, J. K., f. 01; 39.

Lagfarts- och inteckningskontoret

Expeditionstid kl. 10—14; för inlämning av

handlingar kl. 10—12. Rt (växel) 172740.

Inskrivnings- och ägodelningsdomare

Hygrell, Carl Fredrik H j alm ar, J. K.,

Assessor (se ovan) 37.

Buhrman, T 0 r ste n Otto Jakob, J. K.,

Assessor (se ovan 3 .

Registrator (17)

Hallbeck, Jo h a 11, f. 80; 17.

Stadstjänare (5)

Hermansson, C a rl Hjalmar, f. 87; 30.

Johansson, J a rn e s Alexius, f. 96; 33.

Stärbhusnotariekontoret

Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1 7 27 40.

Stärbhusnotarie (äldre stat)

Josephsson, A r t h u r Jacob, J. K., f. 75; 10.

Kammarskrivare (9)

Wennerholm, Rolf, f. 98; 29.
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Andra avdelningen

Ordinarie sammanträden hållas måndagar

och torsdagar kl. 10.

. Ordförande

Frick, E rn st Otto. Manfred, J. K., Råd-

man (se ovan) 35

Vice ordförande

Bäärnhielm, Gö st a, J. K., Rådman (se

ovan) 37, Lagsökningsdomare.

Assessorer (26)

Hammar, AdolfMartin J. K., f 96 31.

Hagéus,Erland, J. K., f 9335.

Stadstjänare (5)

Alpman, E ri c Algot, f. 89; 17.

Ek, D a vid Jonatan, f. 85; 27.

Tredje avdelningen

Ordinarie sammanträden hållas för tviste-

mål fredagar kl. 10, för familjerätts- m. fl.

mål tisdagar kl. 10.

Ordförande

Wadström, A r t h u r Oscar August, Råd-

man (se ovan) 33.

Vice ordförande

Mattsson, Anders Venzel, J. K., Råd-

man (se ovan) 37.

Assessorer (26)

de Fine Licht, Holger F 1 i t 1 Oscar, J. K.,

f. 94; 31.

Hellgren, F o I ke Gustaf, J. K., f. 95; 35.

- Stadstjånare (5)

Schillén, Carl Erik, f. 79; 05.

Jonsson, Sven G u n n a r, f. 91; 29.

Fjärde avdelningen

Ordinarie sammanträden hållas för tviste-

mål tisdagar kl. 10, för familjerätts- m. fl.

mål fredagar kl. 10

Ordförande

Hammar, G u d 111 u n d Johan, J. K., Råd-

man (se ovan) 37.

Vice ordförande

Broberg, Oskar Manfred, Rådman (se

ovan) 37' Assessorer (26)

Lindquist, S te n Nils Gustaf, J. K., f. 98; 31 .

Lindberg, H a r r y Mauritz Emanuel, J. K.,

i 94; 34 Stadstjänare (5)

Eriksson, Mauritz V e r n e r, f. 87; 25.

Hansson, J 0 h a n Adolf, f. 86; 17.

Femte avdelningen

Ordinarie sammanträden hållas onsdagar

och fredagar kl. 10.  

Ordförande

Falck, N1 l 3 Christian Georg August, Råd-

man (se ovan)3

Vice olrdförande

Bergqvist, G u s t af Adolf, J. K., Råd-

man (se ovan .

Assessorer (26)

Eneroth, Tore, J. K., f. 98; 36.

Koch, Per V 0 1 r a t Mikael, J. K., f. 02; 39.

Stadstjånare (5)

Hultberg, Erik Allan, f. 05; 38.

Jarlsby, E 11 a r Verner, f. 07; 39.

Sjätte avdelningen

Ordinarie sammanträden hållas tisdagar och

torsdagar kl. 10. Ordförande

Gedda, Hilding T 0 r s t e n, Rådman (se

ovan) 35 Vice ordförande

Baagoe, H e3r()m a n Teodor, J. K., Rådman,

(se ovan)3

Assessorer (26)

Wessman, Karl Petter, J. K., f. 98; 38.

Huldén, Olof T 0 r s t e n Herman, J. K.,

f'03; 39' Stadstjänare (5)

Johansson, 0 5 ca r Eugen, f. 98; 33.

Svedell, Rolf Sixt en, f. 05; 39.

Stadsaktuariekontoret

Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1727 40.

Stadsaktuarie (20)

Emberg, Carl lvar L a r 3, J. K., f. 01; 37.

Amanuens (0)

(4.200 kr.)

Arnström, Georg Artur, J. K., f. 04; 39.

Bisittare i rådhusrätten 'vid be-

handling av handelsmål

Andra avdelningen

Ledamöter

Johansson, H e n ry Bernhard, Direktör,

f. 89, (25) 25—40. .

Hasselblad, Ka rl Erik, Generalkonsul,

Direktör, f. 74; (11) 33—40.

bugs—036Gustav A 1 b10 11, Direktör, f. 95;

LjäågråuistJ9 e l Benjamin, Direktör, f. 97;

Suppleanter

Waller, S v e n, Handlande, f. 78; 26—40.

Kjellgren, Gustaf V i k t o r Wilhelm,

Grosshandlande, f. 81; 39—40.

Törnquist, Per Samuel (S a m), Handlande,

f. 92; 39—40.

Borin, Anders Gustaf, Direktör, f. 72;

39—40.
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Tredje avdelningen

Ledamöter

Eriksson, Johan August,

f 75 25—40.

Lithander, Olof Axel F. d v a r d, Direk-

tör, Riksdagsman, f. 70; (09) 37—40.

Janzon, E r 1 c Gunnar, Affärsföreståndare,

f. 93, (35) 38—40.

Åhsman, Karl T h 0 r s t e n Fridolf, Hand-

lande,f. 00; (38) 38—40.

Suppleanter

Hanson, ' O 1 of Henrik Adolf, Direktör,

f. 80; 33—40.

Hågselzbårg, S v e n Rudolf, Direktör, f. 79;

Johanson, Karl Oscar (0 s c a r K.), Hand-

lande, f. 88; 35—40.

Dolfe, G 11 s t a v Adolf, Reservlöjtnant, Di-

rektör, f. 90; 38—40.

Fjärde avdelningen

Ledamöter

Mark, K 11 ut J:,son Handlande, f. 69;

(06) 16—40

Lindquist, 0Hugo H e r m a n, Direktör,

f. 69, (06) 19—40.

Erlandsson, E rla n d Gabriel, General-

konsul, Direktör, f. 79; 25—40.

Olsson, John Edor Fritiof, Avdelnings-

föreståndare, f. 79; (26) 33—40.

Suppleanter

Direktör,

Leffler, Hakon, F. K., Civilingenjör,

f. 87; 22—40.

Boéthius, Per Ulrik, Direktör, f. 75;

37—40

Ytterdahl, Karl Johan, Järnhandlande,

f. 86; 37—40.

Erikson, Birger Kristian, Juvelerare,

f. .90; 39—40

Stadsfiskaler

Benktander, A x e ] Edvin, J.K., Krigs-

fiskal, f. 87; 22.

Pa3lgn, Carl H a k 0 n Boris, J. K., f. 95; (29)  

Bisittare i rådhusrätten vid hand-

läggning av mål angående klander

av dispasch, enligt sjölagens före-

skrift.

Andra avdelningen

Ledamöter

Sandström, G u s t a f Emanuel, General-

konsul, Skeppsredare, f. 82; -34—.

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

f. 82; (32) 36—.

Wästgerd, Per Charles. Sjökapten, Av-

delningsföreståndare å arbetsförmedl,

f. 95; 39—.

Suppleanter

Ekman, C a rl Johan Jakob Emil, Konsul,

Direktör, f. 83; 33—

Wetter, Sten Erik P:son, Kommendör-

kapten, f. 89; 34—.

Carlsson, Anders B e r 11 h a r (1, Kassör,

Stadsf., f. 88; 39—.

Sakkunniga personer att gå råd-

husrätten tillhanda vid upptagande

av sjöförklaringar eller verkstäl-

lande av sjöförhör.

Andra avdelningen

Ledamöter

Bråkenhielm, R e i n h 0 1 d, Sjökapten,

Sjömanshusombudsman, f. 73; 29.

Lundberg, Carl M a g n u s Leonard, Sjö-

kapten, f. 62, 36.

Suppleanter

Kullander, Karl P e t r u s, Lotskapten,

f. 80; 30.

Lundmark, Sven Einar Justus, Hamn-

kapten, f. 91; 36.

Dispaschör

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, J. K., f. 05;

(35) 36.

Dispaschörsassistent

Zetterlöf, Tage,J. K., f. 05; 36.

Överförmyndare

Västra Hamngatan 24. Mottagningstid kl. 10—12. Rt 13 04 65.

[ 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 förmyndareordning. Det be-

stämdes, att förmyndares räkenskaper skulle granskas av den omyndiges fränder eller, där

sådana ei 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

vissa ändringar i ärvdabalken en revision av förmynderskapsrätten. Varje stad skulle äga
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att utse ett erforderligt antal gode män att hava tillsyn över förvaltningen av omyndigs egen-

dom. 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 27 juni 1924 angående förmynderskap. Kungl. kungörelse den.

10 oktober 1924 med särskilda föreskrifter rörande överförmyndares verksamhet.

Överförmyndare Ersättare

Dahlström, A x e l, Stadsfzs andre v. ordf., Ögåäjllf 351320 A n t o n, ] ' K" Advokat,

i. 80; (25) 28—40. L 0 b ], Al d

Almér, Sven Edvin, Kamrer, f. 78; OFFllåljiAdjokålffll 940351407xan "nl—0-

24—40- .Gardler, F r e d r i k, ]. K., Byråchef, f. 88;

Holm, Julius, f. 80; 35—40. 32—40.

Fastighetsregistret

Enligt 7 kap. 1 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 in-

förda uppgifterna.

Av fastigheterna upptagas tomterna i tomtboken och de övriga i stadsägoboken. Till dessa

båda huvudböcker höra tre bihang, nämligen tomtbildningslängd, en förteckning över sam-

fälligheter och en över gator, torg och andra allmänna platser samt registerkartan. Denna

anger varje markområdes läge, gränser och registerbeteckning.

Fastighetsregistreringen står under 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. Fastighetsregister är även upplagt och färdigt för hela staden. Kostnaderna

för fastighetsregistret bestridas med kommunala medel, ehuru statsbidrag utgått till dess

' första uppläggande.

Författningar m. m. Lag den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad med härefter "skedda

ändringar. Kungl. förordning den 12 maj 1917 med närmare föreskrifter om fastighets-

register för stad med därefter skedda ändringar. Härtill ett flertal kungl. kungörelser samt

fastighetsregisterkommissionens meddelande l—XX.

Förrättningsman för upprättande av Fastighetsregisterförare

registerkarta Förrättningsmannen (se vidstående) 26.

Hofflander, H u g 0 Peter Lie, Stadsingen-

jör, f. 91; 29.

Kronouppbörds- och exekutionsverken

Expeditionstider, lokaler och telefon, se nedan.

Exekutionsväsendet handhades i äldre tider av s. k. skultar. För vissa exekutionsgöromål

kunde magistraten dessutom påkalla handräckning av manskap ur stadens garnison. Enligt



Kronouppbörds- och exekutionsverken 15

 

den lönestat för staden, som fastställdes av riksdagen 1640, funnos till en början en över-

skult 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 en-

skilda mål och andre stadsfogden dels all verkställighet, som avsåg indrivning av krono-

och kommunalutskylder m. fl. allmänna avgifter, dels ock den verkställighet av utslag,

om böter eller viten och andra straff, som ankom på stadsfogde Förste stadsfogden bi-

träddes av stadstjänare samt andre stadsfogden av exekutorer och stadstjänare ävensom

av en för bötesindrivning och verkställighet av straff anställd särskild tjänsteman benämnd

bötesexekutor och kassör. Sistnämnda befattning ersattes år 1904 av en tredje stadsfogde-

befattning, vars innehavare jämväl övertog redovisningen av saköresmedel.

Nu gällande bestämmelser för utsöknings- och exekutionsväsendet i Göteborg äro fast-

, ställda genom kungl. brevet den 23 september 1904 med ändringar enligt kungl. breven

den 16'maj 1919 och den 13 januari 1923, varförutom särskilda instruktioner av magi-

straten 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

10 maj 1935.

Enligt nämnda kungl. brev utövas överexekutorsbefattningen i Göteborg av den ordinarie

rådman, som är vice ordförande å rådhusrättens första avdelning, och åligger det honom

i denna egenskap bl. a. att minst under en timma varje söckendag före kl. 15 å tid, som av

honom bestämmes, å ämbetsrummet handlägga till överexekutor inkomna mål och ärenden.

Göromålen mellan de tre stadsfogdarna fördelas sålunda:

Förste stadsfogden handlägger alla mål,i vilka utmätning eller annan åtgärd påkallas enligt

utsökningslagen eller det är fråga om handräckning enligt lagen om avbetalningsköp.

Andre stadsfogden ombesörjer all verkställighet enligt kungl. förordningen den 14 december

1917 om indrivning av krono- och kommunalutskylder, allmänna avgifter m. m. och band-

lägger 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 upphörd 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 20 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

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.

1 övrigt äro stadsfogdarna skyldiga att enligt den fördelning, som magistraten bestäm-

mer, bestrida alla sådana till utsöknings- och exekutionsväsendet hörande göromål, som

icke ingå i stadsfogdes lagstadgade tjänsteåligganden, varjämte överexekutor äger före-
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skriva, att mål, som tillhör en stadsfogdes handläggning, skall av annan stadsfogde he-

handlas, 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 sta-

den förekommande årliga utskylder och avgifter till kronan ävensom sådana utskylder och

avgifter, som enligt givna stadganden skola uppbäras och redovisas av dem, som upphörden

av utskylderna till kronan åligger. Han omhänderhar därjämte fr. o. m. är 1920 upphörd

och "redovisning av avgifter för den allmänna folkpensioneringen. Upphördsstämma för-

rättas två gånger årligen med biträde av extra kassörer, kassakontrollanter och kassaskrivare.

, För kontroll över upphörd, indrivning och redovisning av allmänna utskylder och av-

gifter i staden finnes anställd en särskild tjänsteman, benämnd uppbördsinspektör. Denne

har att utöva kontroll över upphörden, 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 upp-

bäras, ävensom att utöva kontroll över tredje stadsfogdens verksamhet.

Stat för år 1940: Nettoutgifterna för kronouppbörds- och exekutionsverken samt man—

talskontoret (senedan), vilka utgifter äro uppförda å drätselkammarens stat under gemen-

sam ruhrik, belöpa sig sammanlagt till 1.361.336 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 stadsfog-

darna 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 .

Rådhuset. Expeditionstid kl. 9—16.

Rt (växel) 172740.

Förste stadsfogde (26)

Mottagningstid kl. 10—12.

Bengtsson, N 1 l s Emanuel, J. K., f. 92; 35.

Stadstjänare (5)

Stråhle, A n d e r s P:son, f. 81; 21.

Alex, Axel Efraim, f. 87; 25.

Larsson, C a r 1 Oskar, f. 90; 32.

På förstestadsfogdekontoret äro dessutom

anställda ett kvinnligt skrivbiträde (1) och

ett extra skrivbiträde.

Andre stadsfogdekontoret

Rådhuset. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar

kl. 9—15. Rt (växel) 172740.

Andre stadsfogde (äldre stat)

Mottagningstid kl. 10—14.

Claesson, Erik Ragnar, J. K., f. 79; 23.

Förste kontorsskrivare (8)

Vakant.

Skatteexekutorer (5)

Bergman, Ax el Verner, f. 78; 13.

Bylander, Rolf Svante H i 1 d i n g, f. 88; 14.

Magnusson, Ni [ s Albin, f. 83; 14.  

Larsén, lvär Ludvig, f. 91; 16.

Svahn, Ca'rl'Vilhelm, f. 92; 16.

Lagerholm, Gustaf E mil, f. 76; 20.

Lindberg, E r i k Harald Emanuel, f. 92; 20.

Lindqvist, E r i c Sigurd, f. 95; 20.

Velén, K a rl August, f. 79; 20.

Hagelberg, Oscar Sigfrid H e n ry, f. 97; 22.

Olander, E r i k Botvid, f. 80; 22.

Anderberg, Carl Henning, f. 82; 22.

Andersson, Carl Sigfrid, f. 83; 22.

Eklöf, Börje A nt o n Helge, f. 76; 22.

Jansson, Carl, f. 78; 23.

Floden, Jo h 11 August, f. 91; 23.

Ahlstedt, C a rl 1 v a r, f. 82; 29.

Östblom, Carl lvar, f. 80; 30.

'Syrtén, Axel Victor, f. 86; 31.

Spång, Carl H 0 1 g e r Filip, f. 99; 31.

Dahlström, Tor Y n gv e, f. 99; 3 .

Häller, Fritz, f. 87; 32.

Legardt, 0 s b 0 r n e Lars Olof, f. 03; 34.

Granath, August (A g e), f. 30; 35.

Thorsson, F rit 1 of Daniel, f. 00; 40.

En vakant.

Exekutorer (5)

Eneroth, Ernst Richard, f. 86; 20. '

Grimberg, Carl Edvard, f. 88; 20.
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Laeger, Oscar Alfred Linus, f. 88; 20.

Biörck, Nils Johan, f. 89; 21.

Klang, Sten Håkan Leonard, f. 94; 35.

lnom indrivningsverket äro dessutom an-

ställda åtta kontorsskrivare (5) och 11 kvinn- _

liga skrivbiträden (1).

Tredje stadsfogdekontoret

Rådhuset. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar

kl. 9—15. Rt (växel) 172740.

Tredje stadsfogde (20)

Mottagningstid kl. 10—14.

Vakant.

Exekutorer (5)

Lund, H u g 0 Wilhelm, f. 83; 21.

Wingfors, Carl Hjalmar, f. 91; 21.

Bielkén, Sven Albin, f. 86; 23.

Feulr, Gustaf, f. 86, 23.

Henning, Gu staf Albert, f. 88; 27.

Mattsson, ] 0 h a n Nycander, f. 88; 29.

Hallberg, Harry Lars Daniel, f. 03; 37.

På tredje stadsfogdekontoret äro dessutom

anställda en förste kontorsskrivare (6), två kan-

torsskrivare (5). ett första skrivbiträde (2), ett

Kronouppbördskontoret

Köpmansgatan 22—24. Expeditionstid kl. 9—16,

lördagar kl. 9—15. Rt (växel) 17 2740.

Kronouppbördskassör (äldre stat)

Mottagningstid kl. 10—14.

Vakant, tf. Ekström, Ernst Olof, ]. K,

Andre magistratsnotarie och notariuspub-

licus (se ovan) 36

Kammarskrivare (9)

Eriksson, Carl Gösta Bertil, f. 02; 38.

Förste kontorsskrivare (6)

Ydell, Alfred Georg, f. 98; 38

Dessutom äro anställda en kontorsskrivare

(5), ett kontorsbiträde (3), ett första skriv-

bitrc'icle (2), fem skrivbiträden (1) samt två

extra skrivbiträden. .

Uppbördsinspektörskontoret

Köpmansgatan 26. Expeditionstid kl. 9—16,

lördagar kl. 9—15. Rt (växel) 172740.

Uppbördsinspektör (19)

Mottagningstid kl. 9—10.

Enander, l.. e o n a r d Emanuel, f. 83; 23.

Dessutom ett skrivbiträcle (2). -

Mantalskontoret _

Köpmansgatan 22—26. Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 17 27 40

År 1761 inrättades en mantalskommissarietjänst, vars innehavare till en början ensam ombe-

sörjde 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 äri huvudsak gällande och enligt vilken mantalsskrivarna äro man-

talsskrivningsförrättare 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 helg-

fria dagen efter den 15 november skola mantalsuppgifterna överlämnas till husägaren (eller

dennes ställföreträdare), vilken senast den 20 november skall avlämna dem jämte huvud-

förteckning till mantalskontoret.

På mantalskontoret föres för vart och ett av stadens 14 mantalsskrivningsdistrikt, vilka

med nedannämnda undantag sammanfalla med resp. församlingsgränser, en mantalsbok,

som fullständigas med ledning av de inkomna uppgifterna, varefter mantalslängden upp-

rättas. Därjämte föres ett för hela staden gemensamt register över samtliga i mantalsboken

upptagna personer, som uppnått 15 års ålder.

Mantalsdistrikten för Gamlestads och Carl johans församlingar äro fr. o. m. år 1939 upp-

delade på vardera två distrikt sålunda: Gamlestads församling, södra delen, omfattar stads-

delarna Bagaregården och Kålltorp samt norra delen stadsdelarna Olskroken, Gamlestaden -

"och Utby jämte införlivad del av Angered. Carl Johans församling, södra delen, omfattar

3—9 och 40 kv. av lVlaj:s l:a rote jämte stadsdelarna Sandarna,'Nya Varvet och Kungsladu-

gård samt norra delen 23—28 och 42—45 kv. av lVlaj:s l:a rote jämte lVlajzs 2:a och 3:e rotar.

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-

2

skrivbiträde (1)  
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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: taxerings-

längder över fast egendom jämte sammandrag av dessa och övriga längder, som upprättas

enligt gällande skatteförordningar; avgiftsförteckningar enligt lagen om folkpensionering;

röstlängder; uppbördsbok över kronöutskylder m. m.; debiterings- och uppbördslängd över

kommunalutskylder och debiteringslängd över skatter och avgifter till kyrkokassan.

Mantalsskrivarna biträda därjämte taxeringsnämnderna i deras arbete och tillhandagå

magistraten vid allmänna val.

Stat för år 1940: se kronouppbörds' och exekutionsverken.

Författningar m. m. Kungl. förordningen den 17 november 1905 angående mantalsskriv-

ning i Göteborg med ändringar enligt kungl. kungörelser den 23 december 1908 och den 26

november 1909 samt kungl. förordningar den 8 oktober 1915, 14juni 1918, 12 september

1921. 16 maj 1924 och 29 maj 1925. Kungl. brev den 1 november 1929. instruktion för

befattningshavarna å mantalskontoret den 14 februari 1936.

Mantalsdirektör (0)

(15.840 kr.)

Mottagningstirl kl. 10—14.

Meijer, Per Otto Bernhard, j. K., Riks-

dagsman, f. 89; 30.

Mantalsskrivare (14)

Larsson, Ca rl Filip Valdemar, f. 76; 06,

(Domkyrko).

Gunne, E r i k Wilhelm, f. 83; 09 (johanne-

bergs).

Palmgren, El of Nils Gustaf, f. 85; 16,

(Masthuggs).

Björkman, Elis Wilhelm, f. 86; 22 (Haga).

Lagersten, Gustaf (G6 s t a) Alexander,

f. 87, 26 (Kristine).

Lindgren, Frans G 11 s t a f, f. 79, 31 (Vasa).

Hedberg, Knut Evald, f. 88; 31 (Örgryte).

Sandell, E r i e Sixten, f. 88; 33 (Carl

johans norra).

Svensson, 0 s c a r Georg, f. 83; 33 (Oscar

Fredriks).

Lindhe, Magnus E 1 o n, t. 89; 36 (Lundby).

Holmgren, R a g n a r, f. 88; 37 (Annedals).

Göthensten, Ernst Magnus, f. 91; 37,

(Gamlestads södra).

Nordberg, Gustaf (Gösta) Adolf, f. 90

39 (Carl johans södra).

Dabnér, johan D a n 1 e 1, f. 91, 40 (Gamle-

stads norra).

Mantalsasszstenter (9)

Blomgren, Gösta Leopold, f. 93; (19) 35,

(Vasa).

Ahlberg, Ragnar Arnold Percy, f. 95; (22)

35 (Huvudkontoret).

Hellman, Alf, Orvar Y n g v e,

kapten, f. 95; (22) 35 (Haga).

Sjöström, Rudolf Eugén, f. 94; (27) 35,

(Centralregistret).

* Reserv-  

Österberg, K n ut Victor, f. 83; (31) 35,

(Örgryte).

Meyer, johan (j ean) Melker Alexander,

f. 90; (32) 35 (Annedals).

EssCén, jarl Å k e Gudmund, f. 90; (33) 35,

(Carl johans södra).

Nyström, Anders Viktor H u go, f. 98; (33)

35 (Kristine)

Blomberg, E r n s t Birger, f. 97; 36 (Lundby).

Anderson, Gu n n a r Lars Gösta; f. 00; 37,

(Domkyrko).

Nelin, Frans Oscar Yngve, f. 02; 39 (Carl

johans norra).

Feuk, Magnus 1 v a 11, f. 02; 39 (Masthuggs).

Larsson, 1 v a r Ragnar, f. 01; 39 (johanne-

bergs).

Hellekant, Bertil Olof Robert, f. 03; 40,

(Gamlestads södra).

Anderson, j 0 h 11 Albin, f. 98; 40 (Gamle-

stads norra).

Sjöström, Georg H e r b e r t Valdemar,

f. 00; 40 (Oscar Fredriks).

Förste kontorsskrivare (6)

Lovén, H a r r y Theodor, f. 03; 37.

Davidson, johan Ei n a r, f. 00; (38) 39.

Tidfors, Sven johan G u n n a r, f. 00; (38) 39.

Åshammar, Reinhold Alfred H e i m e r,

f. 02; 39.

Ekman, S v e n Ragnar Daniel, f. 97; (39) 40.

Andreasson, K a r 1 O 1 0 f, f. 99; (39) 40.

Gustafsson, C a r 1 E r i k Douglas, f. 06; 40. .

Vaktmästare (4, 3)

'johansson, Karl Emil, f. 95; 22.

Cedergren, john Viktor, f. 89; 26.

mantalskontoret finnas dessutom anställ-

da 13 kontorsskrivare (5), 13 kontorsbiträden

(3), 14 första skrivbiträclen (2) och 43 skriv-

biträden(1) samt extra personal i mån av behov.
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IV. Skattemyndigheterna

Taxeringsnämndema

Taxering av skattskyldigas inkomst och förmögenhet samt fast egendoms värde verk-

ställes 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 (kronoombud) av länsstyrelsen, medan

tre ledamöter jämte suppleanter väljas av stadsfullmäktige under december månad varje

år. Dessutom finnes i varje nämnd en av magistraten förordnad biträdande tjänsteman, som

i vissa distrikt av länsstyrelsen utsetts att tillika vara kronoombud. 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 ut-

göra kommunal- eller kronoskatt samt, i den mån utskylderna varit förfallna till betalning,

erlagt desamma. Nämndernas sammansättning skall vara sådan att olika slags inkomst-

tagare bliva representerade.

Taxeringsarbetet skall vara avslutat senast den 15 maj. Besvär över beslut ingivas till

prövningsnämnden (se nedan).

Enligt konungens befallningshavandes kungörelse den 27 november 1939 är staden för år

1940 indelad i 48 taxeringsdistrikt, varav de tre första avse taxering av aktiebolag, fjärde

och femte juridiska personer med undantag av aktiebolag och oskifta dödsbon, det sjätte

taxering av fastigheter i Göteborg, distrikten 7—39 taxering av enskildas inkomst och för-

mögenhet samt 40—48 utgörande särskilda taxeringsnämnder för taxering av rörelseidkare

och yrkesutövare jämte deras hustrur.

Stat för år 1940: 'Taxeringsnämndernas utgifter, som finnas uppförda å drätselkammarens

stat, äro upptagna till 24.300 kr.

Författningar: Taxeringsförordning den 28 september 1928.

Taxering av aktiebolag

lzsta distriktet

Aktiebolag inom 1—53 kv. av stadsdelen

lnom Vallgraven iDomkyrkoförsamlingen.

' Ordförande .

Petri, Ton Fredrik, e. o. Hovrättsnotarie,

Bankdirektör, f. 76; 10—.

.Kronoombud

.Parment, G ö s t a, D. H. S., Stadskamre-

rare. f. 98; 34—.

Ledamöter

jonsson, Oscar Bi rger, Direktör. f. 82;

(24) 34—.  

Sandqvist, H e n r y Elis, Disponent, f. 89; _

(33) 39—.

Malmborg, A 1 f Thorvald, Assistent å

arbetsförmedl, f. 00; (33) 34—.

Suppleanter

Lewerth, Carl G u n n a r, ]. K., Advokat,

Erikson, Blirger Kristian, juvelerare,

f. 90' 39

Åsåämd, E:.ald, Förste kontorist, f. 89;

Bitr. tjänsteman

Larsson, C a rl Filip Valdemar, lVlantals-

skrivare, f. 76; 01.
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2zdra distriktet

Aktiebolag inom återstoden av Dom-

kyrkoförsamlingen samt johannebergs, Vasa,

Haga, Annedals, Oscar Fredriks, Masthuggs,

Carl johans och Lundby församlingar.

Ordförande

lhrfelt, Sven Viktor A g n e, Länsassessor,

f. 94; 36—.

Kronoombud

Kellgren, Malte S u n e Emanuel, Lektor,

f. 06; 37—.

Ledamöter

Waller, Sven, Handlande, f. 78; 24—.

Pettersson, K a rl V i k to r, Verkstadsarbe-

tare, f. 91; (28) 29—.

Lindelöf, Bern hard, Konsul, Handlande,

f. 71; 24—.

Suppleanter

Danieli, S t e n Einar, Kamrerare, f. 85;

janzon, E r i c Gunnar, Affärsföreståndare,

Palmér, w a 1 t e 1, Kamrer, 1. 84; 33-

Bitr. tjänsteman

Larsson, Carl Filip Valdemar, Mantals-

skrivare, f. 76; 01.

3:die distriktet

Aktiebolag inom Kristine, Gamlestads

och Örgryte församlingar.

Ordförande

Elfving, F o 1 k e Rolf August, ]. K. e. o.

Länsassessor, f. 03; 3 —

Kronoombud '

Hallén, S a m u e l Laurentius, Sparbanks-

kamrer, f. 99; 39— ,

Ledamöter

Lagerholm, Gustaf E mil, Skatteexekutor,

. f. 76, 26—

Åhsmån, Karl T h 0 r s t e n Fridolf, Hand-

lande,f 00; (34) 39—.

Olsen, Ole C h ri st i a n, Direktör, f. 77;

(24) 37—.

Suppleanter

Andréasson, F r i t z Hilmer, Lokförare,

"f. 88; 40—.

Bjorkman, Gustaf Elof Hieronymus, Kam-

rer, f. 92; 38—

Holgén, Karl Alr1 k Vilhelm, Folkskollä-

rare, f. 99; 38—.

Bitr. tjänsteman

Lagersten, Gustaf (Gösta) Alexander,

Mantalsskrivare, f. 87; 2 .  

juridiska personer med un-

dantag av aktiebolag och

oskifta dö'dsbon

4:de distriktet

Domkyrka, Kristine, Gamlestads, Haga,

Oscar Fredriks, Lundby och Masthuggs för-

sam]Ingar.

Ordförande

Wilkens, S t e n Philip Arthur, j. K., e. o.

Länsbokhållare, f. 05; 38—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Sjöström, R u d 0 1 f Eugén, Mantalsassistent,

f. 94; Bitr. tjänsteman 22, Kronoombud

Ledamöter

Skruf, G u s t a f, Verkmästare. f. 74; 27—.

Hansson, E r n s t Olof Torvald, Reparatör,

f. 90; (38) 40—.

Fornander, Ernst Gustaf (G 6 s t a), Hyres-

intendent, f. 87; (27) 30—.

Suppleanter

Larsson, H el ge Alfred Valdemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; 40—

Nilsson, K a rl Arvid, Spärvagnskonduktör,

f. 96; 34—

Magnuson, G 6 sta Arne, Köpman, f. 04;

5-.te distriktet

Carl johans, johannebergs, Vasa, Annedals

och Örgryte församlingar.

Ordförande

Bergqvist, G u s t a f Adolf, j. K., Rådman,

f. 88; 22—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Blomgren, G 6 s t a _ Leopold, Mantals-

assrstent, f. 93; Bitr. tjänsteman 21 , Krono-

ombud 28—.

_ Ledamöter

Nilsson, Ludvig E r 11 1 r i d, Tapetserare-

mästare, f. 86; 20—

johansson, A nd e r s B,ed Snickare, f. _93;

(29) 38—.

Armstedt, C u rt Henry, Disponent, f. 91;

(28) 31—.

Suppleanter

Btftrgström,E (1 v i n Mauritz, jarnsvarvare,

Be3r5g,Gustaf Alg 0 t, Handlande, f. 90;

Wallman, Karl Erik Algot, Ingenjör,

Arbetschef, f. 92; 38—. .
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Taxering av fastigheter

6:te distriktet

Ordförande

Göransson, W e r n e r, F. L., Byråchef,

f. 88; 34—.

Kronoombud

Törnblom, August A 1 e x a n d e r, ingen-

jör, f. 77; 34—

Ledamöter

Olsson, A n d r e w, Handlande, f. 74; 16—.

Levin, Ofscar, Föreståndare f. stadens

hövåg,f. 77; (34) 37—.

Hanson, N e r n s t justus, Arkitekt, f. 95;

(34) 39—.

Suppleanter

johansson, johan, Åkeriägare, f. 73, 34—.

Björcl? I8Ä8rv1 (1 Oskar, Spårvagnskonduk—

tör, . 7—

Stålberg, H a r a1 d Vilhelm, Faktor, f. 93;

Bitr. tjänsteman

Feuk, Magnus l'van, Mantalsassistent,

f. 02; 32.

Taxering av enskildas in-

komst och förmögenhet

7:de distriktet

Av Domkyrko församling: 1 kv. Sluss-

kvarnen—40 kv. Rosenlund av stadsdelen

lnom Vallgraven, Bazarbyggnaden och Salu-

hallen å Kungstorget ävensom Trädgårds-

hallen och nr 22 av 8 kv., stadsägorna

nr 8439, 8537 och 8648, Fiskhallen, 102 B

av 2 roten samt litt. B—E 21/2 A, B—E

21/2 B och B—E3B och 4 av 8 kv., 1 kv.

Kaponnieren—3 kv. Röda Bryggan av stads-

delen Pustervik samt 1 kv. Alen—9 kv. Apeln

av stadsdelen Vasastaden.

Ordförande

Larsson, Carl Filip Valdemar, Mantals-

skrivare, f. 76; 21—.

Kronoombud

Lindh, Fredrik W e s 1 e y, Riksbankskassör,

f. 87; 40—.

Ledamöter

Hallberg, C a rl Sigurd Robert, Saluhalls-

inspektör,f 82; (27) 37—.

Björklund, E r n s t Frithiof, Direktör,

f. 86; 35—

Bergman, Claes Anton, Stationskarl,

f. 81; (15) 16—. ,  

Suppleanter

Sefgegåerg,j 0 h a 11 August, Boktryckare,

Alåman, E r i c Algot, Stadstjänare, f. 89; '

Skog, johan Albin, Bankvaktmästare,

f. 81 37

Bitr. tjänsteman

Steneborg, Alf Edo r Gunnar, Kontors-

skrivare, f. 06; 40. '

8:de distriktet

Av Domkyrko församling: 41 kv. Arsenalen

—46 kv. Surbrunnen och 49 kv. Merkurius—

68 kv. Bergväggen av stadsdelen lnom Vall-

graven, stadsägorna nr 8525, 8528, 8529,

8531, 8532, 8540, 8644—8647, nr 72—86.

89—99, 101, 103—105, 159—161 och 171

av 2 roten, nr 65—71 och 75—95 av 4 roten

ävensom varuskjul av 9 kv. samt 38 kv.

Stora Teatern—49 kv. Nyköpingshus av

stadsdelen Lorensberg.

Ordförande

Huldén, Olof T 0 r s t e n Herman, j. K.,

Assessor, f. 03; 36—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Hermansson, Alf Harry johannes, Kon-

torsskrivare, f. 04; Bitr. tjänsteman 38,

Kronoombud 40—.

. Ledamöter

Seth, G u n n a r Vilhelm, Handlande, f. 83;

(34) 38—.

Welinder, S1 g 11 r d Harry, Vaktmästare.

f. 87; 39—.

Dahlöf, C a r 1 Ernst,

f. 83; 23—.

Förste kontorist,

Suppleanter

Karlsson, johan (jo h 11) Alfred, Förråds-

förvaltare, f. 84; 8—.

Wahlström, G"6 r a n Mårten, f. d. Bank-

vaktmästare, f. 71; 5—

Karlsson, Olof Mauritz,Bankvaktmästare,

f. 99; 39—

-9:de distriktet

Kristine församling.

Ordförande

_jacobsson, Erik R a g 11 a r, j. K, Läns-

assessor, f. ; —.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Lagersten, Gustaf (Gösta) Alexander,

Mantalsskrivare,f. 87; Bitr. tjänsteman 20,

Kronoombud 20—
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Ledamöter

jonasson, johan W i 1 h el m, Stationskarls-

förman, f. 86; (26) 27—.

Hedström, Lydia Elisabeth (Elsie) Sofia,

Fru, Stadsf, f. 93; 36—.

Franzén, Karl T 0 r s t e 11 Mikael, Lager-

biträde, f. 87; (28) 32—.

Suppleanter

Westergren, H e r m a n Natanael, Over-

konstapel, f. 88; 30—.

Hedlund, Carl B e r t i l, Köpman, f. 05;

32—.

Neptun, jarl Robert G u n n a r, Kontorist,

10:de distriktet

Av Lundby församling: Stadsdelarna

Bräcke, Biskopsgården, Tolered, Kyrkbyn

och Sannegården.

Ordförande

Bernlöf, R a g 11 a r, j. K., Magistratsno-

tarie, f. 92; 37—

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Blomberg, E r n s t Birger, Mantalsassis- '

tent, f. 97; Bitr. tjänsteman 29, Krono-

ombud 35—.

Ledamöter

Hansson, Otto V i k t o r, Stationskarl, f. 92;

Höglund, G U 3 t a f, Förmån, f. 78; 20—.

Magnusson, Nils Albin, Skatteexekutor,

f. 83; 20—.

Suppleanter

Atåtslersson, john Arvid, Lantbrukare,f. 93;

johansson, C h a r 1 e s Henning Ferdi-

nand, Verkstadsarbetare, f. 89; 34—.

johnsson, Gustaf Oskar Bertil, Kon-

torist, f. 94; 27— . .

11:te distriktet

Av Lundby församling. Stadsdelarna Aren-

dal, Rödjan, Färjestaden, Rambergsstaden,

Liridholmen, Lundbyvassen, 1 kv. Plogen—

3 kv. Välten av stadsdelen Brämaregården

samt den från 1januari 1940 inkorporerade

delen av Björlanda kommun.

Ordförande

Nicander, Eric, Brandchef, f. 81; 40—.  

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Davidson, johan Einar, . Förste kon-

torssknvare, f. 00; 'B1tr. tjänsteman 37,

Kronoombud 38_.

Ledamöter

Norén, johan V al d e m a r, Kassör, f. 91;

(27) 30—.

Persson, Hild e Ansgarius, Svarvare,

f. 85; (22) 23—.

Synnerby, Sven Alf Holger, Ritare,

Suppleanter

Larsson, 0 s k a r Viktor, Reseffektsarbe-

tare, f. 91; 30—

Ahreååbegg,C a rl Gustaf, Metallarbetare,

3

Aszlölin, Claes Emil, Handlande, f. 77;

12:te distriktet

Av Lundby församling: 7 kv. Guldtunnan

—57 kv. Tunnlandet av stadsdelen Brämare-

gården och stadsägor samt stadsdelarna

Kvillebäcken och Tingstadsvassen.

Ordförande

Kjellén, Lars Eric, Major, f. 86; 39—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Lindhe, Magnus Elon, Mantalsskrivare,

f. 89; Bitr. tjänsteman 20, Kronoombud

22

Ledamöter

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skol-

'vaktmästare, f. 92; 28—.

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, Poliskon-

stapel, f. 90; (26) 27—.

Banck, Axel F red rik Tobias, Hand-

lande,f.89; (30) 32—.

Suppleanter

Genber, K a rl Sigurd, Fabriksförestån-

dare,.87; 35—

Håkansson, ju11us G 0 t t f r i (1, Kvarnar-

betare, f. 91; 28—.

Magnusson, Paula A u g u s t a, Handels-

idkerska, f. 80; 32—.

13:de distriktet

Av Gamlestads församlings norra del:

Stadsdelen Olskroken.
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Ordförande

Lindberg, H a r r y ådjuritz Emanuel, j. K.

Assessor, f. 94;

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Dahnér, johan D a n i el, Mantalsskrivare,

f2.0_9_1; Bitr. tjänsteman 21, Kronoombud

Ledamöter

Larsson, B r o r Isak, Vaktkonstapel, f. 93;

(34) 35—.

Lundström,8Karl Gustav B e 1 11 h ard,

Målare,. 3;3( 1) 33—.

Hansson, H8e 11 rik Bergenholtz, Dispo-

nent, f;81 (27) 34— (även f. virkestax.

enl. & 81).

Suppleanter

Robertsson, Magnus Bernhard, Over-

konstapel, f. 87; 35—

Åkerström, Knut Lauritz, Slöjdlärare,

f. 94; 33—

Malmström, Gustav (G ö s t a) Bertil,

Korrespondent, f. 94; 33—.

l4zde distriktet

Av Gamlestads församlings norra del:

Stadsdelarna Gamlestaden, Utby och inför-

livade delen av Angered.

Ordförande

Schenholm, Karl T 0 r s t e n Reinhold,

j. K., Advokat, f. 91; 36—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Andersson, ) 0 h 11 Albin, Mantalsassistent,

2.798; Bitr. tjänsteman 34, Kronoombud

Ledamöter

Lundberg, A x e 1 Olof Bruno, Banmästare,

f. 95, (27) 29—.

Hulthén, Nils M:son, f. d. Tillsynings-

lärare, f. 76; (31) 33—.

Olofsson, Gerhard Gottfrid, järnsvarvare,

f. 99; (39) 40.

. Suppleanter

Ewergårdh, lvar Ad o 1 f, Stationsskrivare,

. f. 97: 36—.

Hägerstad, E ri k Algot, Apotekare, f. 99;

Berg, .Karl j 0 s e f Natanael, Kullagerar-

betare, f. 99; 40—.  

_ 15:de distriktet

Av Gamlestads församlings södra del:

Stadsdelen Bagaregården och 2 kv. Skräd-

daren—20 kv. Krukmakaren av stadsdelen

Kålltorp. .

Ordförande

Hammarberg, Karl O 1 0 1, e. o. Länsbok-

hållare, f. 96; 36—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Göthensten, Ernst Magnus, Mantals-

skrivare,f. 91; Bitr. tjänsteman 20, Krono-

ombud 20—.

Ledamöter

Larsson, Arvid H 1 1 d i n g Emanuel, Lok-

förare, f. 94; (38) 40—.

Steneborg, Alf Ed 01 Gunnar, Kontors-

skrivare, f. 06; 39—.

Carlsson, Viktor Axel Konrad, Fastig-

hetsskötare, f. 93; (27) 31—.

Suppleanter

Frostenson, Pontus R 0 b e r t Manasse,

Lokförare, f. 92; 39—.

Karlsson, jo hn Adolf, Hälsovårdstill-

syningsman, f. 95;

johnsson, Alf Rei-nhold, Linoleumarbe-

tare,f. 07 40—

lözde distriktet

Av Gamlestads församlings södra del:

21 kv. Linvävaren—64 kv. Hovslagaren av

stadsdelen Kålltorp samt stadsägor 1nom

stadsdelen Kålltorp.

Ordförande

Lampers, Sven Eskil, e. o. Hovrättsno-

tarie, f. 04; 40—

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Hellekant, B e rt il Olof Robert, Mantals-

assistent, f. 03; Bitr. tjänsteman 33, Kro-

noombud 38—.

Ledamöter

, Ekstrand, Carl Theodor, f. d. Hallmästare,

75; (27) 34—.

johnsson, ] 0 h 11 Gunnar, Assistent h fat-

tigv., f. 93; 24) 27—.

Nilssoit, A nd e r s Vilhelm, Sundhetskom-

missarie, f. 88; (333)35—.

Suppleanter '

Blomquist, Nils A 1 b i n, Kamrerare, f. 90;

34— '

Pettersson, A x el August, Folkskollärare,

f. 00; 40—

" Lagerholm, .Karl Nils Gustav, Kommu-

nalarbetare, f. 03; 39—.
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17:de distriktet _

Haga församling.

' Ordförande

Claesson, E r 1k Ragnar, j. K., Andre stads-

fogde, f.79;15—.

Kronoombud

Enander, L e o n' a r d Emanuel, Uppbörds-

inspektör, f. 83; 27—.

Ledamöter

Lange, Algot, Revisor, f. 88; (30) 31—.

Österholm, john A x el Wilhelm, Stuveri-

arbetare,f. 79; (27) 34—.

Larsson, Benjamin,

f. 81; (26) 37—.

Suppleanter

jansson, E ri k, Målaremästare, f. 92; 33—.

Benktlin, A x el Oskar, Agent, f. 93; 35—.

Hagberg, C a 11 Sidney, Tapetserare, f. 91;

Brödexpeditör,

Bitr. tjänsteman

Björkman, Elis W1 1 h e 1 m, Mantalsskri-

vare, 1.86; 11

18zde distriktet

Av Oscar Fredriks församling: 1 kv.

Plantaget—ll kv. Bäckebron nr 3 av stads-

delen Olivedal.

Ordförande

Wahlund, A r vid Vilhelm, F. D., Lektor,

f. 89; 38—.

Kronoombud och bitr. tjänsteman

Svensson, 0 5 c a r Georg, Mantalsskri-

vare, f. 83; Bitr. tjänsteman 20, Krono-

ombud 20—.

Ledamöter

Ekeberg, G 11 sta v Manfred, Folkskollä-

rare, f. 92; (34) 35—.

Köhlberg, A 11 g u s t, Köpman, f. 82; 34—.

O%&sjö, john Evald, Slöjdlärare, f. 99;

Suppleanter

Ling, C a rl johan, Kriminalkommissarie,

Andreasson, j 0 h 11 Vilhelm, Kommunal-

arbetare,f. 99; 39—

Andersson, H e n n i n g Konstantin, Post-

tjänsteman, f. 01; —. .  

19:de distriktet

Av Oscar Fredriks församling: 11 kv.

Bäckebron nr 4—28 kv. Horisonten nr 5

av stadsdelen Olivedal.

Ordförande

Gunne, B e n gt johannes, Landskontorist,

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Lindstrand, Karl Gustaf j 0 h a n n e s,

Kontorsskrivare, f. 08; Bitr. tjänsteman 39,

Kronoombud 40—.

Ledamöter

St/(tårggson,Karl johan, Skräddare, f. 88;

%s?? A x el Wilhelm, Husägare, f. 72;

Olsson, C a'rl Fredrik, Lagerarbetare, f. 79;

(27) 38—.

Suppleanter

Andersson, Erik Paul, Tillsyningsvakt-

mästare, f. 00; 37—.

Svensson, F r a n 3 E 111 i l, Bokbindare-

mästare, f. 84; 35—.

Tignoteusson, C a rl Evert, Kassör, f. 05;

20:de distriktet

Av Oscar Fredriks församling: 28 kv.

Horisonten nr 6—35 kv. Oraklet av stads-

delen Olivedal jämte stadsägor, 1 kv. Fre-

gatten—11 kv. Korvetten, 19 kv. Ekan—

28 kv. Loggerten av stadsdelen Masthugget

samt stadsägorna nr 8321, 8322, 8327,

8329—8345.

Ordförande

Falck, N i ls Christian Georg August, Råd— '

man, f. 74; 13—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Åshammar, Reinhold, Alfred H e i_m e r,

Förste kontorsskrivare, f. 02; Bitr. tjänste-

man 37, Kronoombud 39—

Ledamöter

Berg, Ludvig W i 1 h elm, Kassör, f. 89;

(23) 37—

Olson, Eric Gustav, Ombudsman, f. 83;

(26) 29—.

Halling, G u s t af Emanuel, Stationskarl,

f.;86 (34) 36—.
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Suppleanter

Yckert,*E 1 n s t Edvard, Kassör, f. 88; 33—.

Olååsson, 0 1 o fWaldemar, Typograf, f. 81;

Hanssön, Karl A r t 11 1 Napoleon, Glas-

mästare, f. 98; 9—

21:sta distriktet

Av Carl johans församlings norra del:

23 kv. Freden—45 kv. Ekedalen av stads-

delen Majornas 1 rote jämte stadsägor, Major-

nas 2 rote, 1 kv. Gatenhielm—3 kv. Vita

Björn av stadsdelen Majornas 3 rote jämte

stadsägor.

Ordförande

Axelson, N1lsEr1kAxel j. K. e. o. Läns-

notarie, f. 04; 36—.

Kronoombud

Ingemansson, john David 1 n g e m u n d,

,Ämneslärare, f. 02; 40—

Ledamöter

Pettersson, Alg ot Isidor, Murare, f. 86;

(24) 27—.

Hellgesson, Sten R a g 11 a r Hilding, Hand—

lande, f. 86; 21— *

jansson, 0 3 c a r julius, Spårvagnsförare,

Suppleanter

Bergman, A 1 vid Mauritz Gösta,

kasserare, f. 86; 27—.

Dahlgren, johan M alk u s, Handlande,

f; 70; 20—.

Kristenson, john El is Herbert, Kontors-

chef, f. 95; 38—

Bitr. tjänsteman

Sandell, Eric_ Sixten, Mantalsskrivare,

f. 88; 20

22zdra distriktet

Av Carl johans församlings norra del:

4 kv. Pallas—24 kv. Lägret av stadsdelen

Majornas 3 rote jämte stadsägor.

Ordförande

Palmgren, Peter Erik Wilhelm, j. K.

Polissekreterare,f.81;18—

ln-

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Steneborg, Alf E d 0 r Gunnar, Kontors-

skrivare, f. 06; Bitr. tjänsteman 40, Kronov-

ombud 40—.

Ledamöter

Korsell, Karl G u s t a v, Möbelsnickare,

f. 97; (24) 28—.  

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf, f;98 (3dl)3

Sandén, Ola, f.d

f. 76; (16) 23—.

Suppleanter

Pe3r9sson, Carl Viktor, Bokbindare, 1.91;

.Centralpoliskonstapel,

Andersson,—Axel Reinhold, Kontorist,

f.

Någrby, E r ik Hjalmar, Handlande, f. 80;

23zdje distriktet

Av Carl johans församlings norra del:

25 kv. Bergslätt—47 kv. Passet av stadsdelen

Majornas 3 rote jämte stadsägor.

Ordförande

Hegardt, C a rl, j. K., Rådman, f. 96; 30—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Nelin, Frans Oscar Yngve, Mantals-

ass1stent. f. 02; Bitr. tjänsteman 31,

Kronoombud 36—.

_ Ledamöter

Blomberg, j 0 h a 11 Fredrik, Förman, f. 85;

(26) 38—.

Rtäl31(r)1)st3röm, A 1 v 1 d Rudolf, Kassör, f. 01;

Nilsson, E 1 1 c, Avdelningschef h. barna-

vårdsn.., f. 88;

Suppleanter

Andersson, jo h a 11 Emil, Spårvagnskon-

duktör, f. 93; 38—

Ol3sZon, j 0 s e f Natanael, Handlande, f. 84;

Linderoth,Ciuståf7Alfred (F 1 e d), Folkskol-

lärare, f. 01 ,

24zde distriktet

Av Carl johans församlings södra del:

1 kv. Frigången—9 kv. Silverkällan och 40

kv. Älvsborgjämte stadsägor, 1 kv. Blåklin-

ten—28 kv. Blodnävan av stadsdelen Kungs-

ladugård samt Kungsladugårds bostadspa-

viljonger.

Ordförande

Bursell, B 1 r g e r, Bankdirektör, f. 83; 39—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Lovén, H a r r y Theodor, Förste kontors-

skrivare, f. 03; Bitr. tjänsteman 36, Krono-

ombud 38—
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Ledamöter

Sjöström, Algot Natanael,

f. 79; (33) 38—.

Gunne, Stig Elof, Kontorsskrivare, f. 12;

'3

Konditor,

Samuelson, E r i k Mauritz, Verkstadsar-

betare, f. 04; 38—

Suppleanter

Sandkvist, john H e n 1 y lsidor, Reparatör,

' Arnoldsson, A 1 l a n lvar, Banktjänsteman,

f. 95; 38—. _ _

Borgström, All a n Pontus, Overingenjör,

f. 99; 38—

25:te distriktet

Av Carl johans församlings södra del:

29 kv. Besksötan—83 kv. Gåsörten av stads-

delen Kungsladugård, stadsägan nr 8729A

samt stadsdelarna Sandarna och Nya Varvet.

Ordförande

Arnström, Georg Artur, j. K., Ama-

nuens, f. 04; 40—

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Essén, jarl Å k e Gudmund, Mantals-

assistent, f. 90; Bitr. tjänsteman 27, Kro-

noombud 33—.

Ledamöter

Kempe, j a 111 e s Napoleon, Reparatör,

Hand-Hermånsson, Carl Hjalmar,

lande, f. 74; (04) 08—.

Andersson, Karl Gustaf, Ombudsman,

f. 80; (20) 24—.

Suppleanter

Person, Herman Albin, järnhandlande,

Swensson, K a r 1, Skräddaremästare, f. 83;

johansson; T a g e Ernfrid. Metallarbetare,

.

,

26:te distriktet

Av johannebergs församling: 28 kv.

Agaten—40 kv. Getebergsängen av stads-

delen Heden jämte stadsägor, 10 kv. Ko-

berg—3l kv. Årnäs av stadsdelen Lorens-

berg jämte stadsägor.

Ordförande

Björkman, Klas johan H e r m a n, Reserv-

löjtnant, Andre polisintendent, f. 88; 39—.  

Kronoombud

Larsson, Idoff Anders Peter, tf. Lands-

kontorist, f. 98; 40—.

Ledamöter

Åberg, Al b1 n, Droskchaufför, f. 95. 36—.

johansson,_S v e n julius, Förste portvakt,

Perssoil, joh 11 Valfrid, Tillsyningslärare,

Suppleanter

Liljeroth, S v e n Harald, Bokhållare, f. 94;

36—.

Wendel, R 0 s a Maria Linnéa, Första skriv-

biträde, f. 92; 39—.

Berntson, Nils 0 s v al d, Ombudsman,

f. 01; 39—.

Bitr. tjänsteman

Andreasson, Karl Olof, Förste kon-

torsskrivare, f. 99; 37

27:de distriktet

Av johannebergs församling: 33 kv. Sko-

kloster av stadsdelen Lorensberg, 1 kv.

Näktergalen—14 kv. Stenskvättan av stads-

delen johanneberg jämte stadsägor.

Ordförande

(Ekström, Ernst O 1 of, j. K. Andre magi-

stratsnotarie,f. 97; 40—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Larsson, lvar Ragnar, Mantalsassistent,

f. 01; Bitr. tjänsteman 33, Kronoombud

37—.

Ledamöter

Liljedahl, Axel Leopold julius, Apote-

kare, f. 75;19—

janson, Fredrik O 3 w & 1 d, Ombudsman,

f. 98; 40—

Arby, A 1 t h u r, Direktör, f. 74; 29—.

Suppleanter

Pamp, F olke Stigvald, Banktjänsteman,

f. 05, 40—

Agdersson, G u n n a r Leopold, Avläsare,

89 40—.

Kejbel, Carl Arvid, Kommunalarbetare,

f. 06, 40—. ,

28'.de distriktet

Av johannebergs församling. 15 kv. Si-

densvansen—48 kv. Lövsångaren av stads-

delen johanneberg jämte stadsägor.
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Ordförande

Eneroth, T 0 r e, j. K., Assessor, f. 98; 39—.

. Kronoombud

Håkansson, Gunnar Olof, Förste post-

assistent, f. 96; 40—.

Ledamöter

Skårdal,j 0 h a n, Byggmästare, f. 84; 36—.

Wallin, jo h a 11 Oscar, Förste inspektor,

f. 83; (23) 27—.

Lirzlglberg, j 0 h 11 Edvin, Stationskarl, f. 82;

Suppleanter

Svensson, K a r 1 Fredrik, Stationskarl, f. 89;

32

, DehEerg, Fredrik (Fred) August, Löjtnant,

f 83- 29
johansson,—C a rl Vilhelm, Förrådsmästare,

f. 75' 30—

Bitr. tjänsteman

Gunne, Erik Wilhelm, Mantalsskrivare,

.

,

29:de distriktet

Av johannebergs församling: Stadsdelen

Landala, Gibraltar samt 11 kv. Lönnen av

stadsdelen Vasastaden.

Ordförande

lhrfors, S v e n Arthur, Läroverksadjunkt,

f. 78; 29—. '

Kronoombud

iRingius, C a rl G u s t af Erland, e. o.

Hovrättsnotarie, f. 08; 39—.

Ledamöter

Andréasson, G U 5 t a v Reinhold, Filare,

f. 88; (31) 40—.

Lindau, Frans H1 l m er lsidor,

postiljo,n f. 85; (23) 27—.

und, S1 x t en Fritiof Emanuel, Avsynare,

f. 08; 40—.

Förste

Suppleanter

Helmertz, H a r r y Gotthard Verner, Hand-

lande, f. 90; 34-—. -

Kogge, F r i t i 0 f Olof,

Stadsf., f. 97, 35—

Kejbel, C a r 1 Arvid, Kommunalarbetare,

f. 06; 40—.

Bitr. tjänsteman

Töckberg, B e n g t Håkan, Kontorsskrivare,

Civilingenjör,  

30:de distriktet

Av Vasa församling: 10 kv. Enen, 12 kv.

Furan—23 kv. Poppeln och 28 kv. Päron-

trädet av stadsdelen Vasastaden jämte stads-

ägorna nr 8263, 8264, 8363, 8370—8380,

8392 och 8393.

Ordförande ,

de Fine Licht, Holger Fritz Oscar,

j. K., Assessor, f. 94; 35—.

Kronoombud of. bitr. tjänsteman

Tidfors, Sven johan G_u n_n ar, Förste

kontorsskrlvare, f. 00; B1tr. tjänsteman 37,

Kronoombud 38—.

Ledamöter

Sundén, l:V e r n e6r Valdemar, Spårvagns-

förare,f. 89; (36 .

Appeltofft, G u n n a r Magnus, Förste

kontorsskrivare, f. 06;

Åberg, Carl G u n n a r Hilding, Förste

assistent å arbetsförmedl, f. 84; (26) 29—.

Suppleanter

0l3sson, 0 s ka r Herbert, Assistent, f. 03;

7

Lidhén, Tage Carl Olof, Ombudsman,

f. 06; 39—

' Holmberg, E r n s tHerman, Tillsynings-

lärare, f. 80; 33—

31 :sta distriktet

Av Vasa församling: 24 kv. Syrenen—27

kv. Rönnen av stadsdelen Vasastaden, '1 kv.

Tre Kronor—5 kv. Axevall och 50 kv.

Orebrohus—Öl kv. Vasakyrkan av stads-

delen Lorensberg jämte stadsägorna nr

8381—8383, 8415, 8447—8469 och 8499——

8501. .

Ordförande

Hellgren, F o 1 k e Gustaf, ]. K., Assessor,

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Lindgren, Frans G u s t a f, Mantalsskri-

vare, f. 79; Bitr. tjänsteman 20, Krono-

Ombu

Ledamöter

Nilsson, Nils Wilhelm, Ingenjör, f. 00;

(37) 39—

johansson, A n d e r s johan, Sjukkasse-

expeditör, f. 82; (35) 38—.

Lundström, A x el Wilhelm, Expeditions-

vakt, f. 81; 26—.
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Suppleanter

jansson,3john Adolf H a r a 1 d, Handlande,

f. 0' 3.8—

Svensson, B e n g t Olof, Spårvagnskonduk—

tör, f. 12; 39—

Hedlund, E ri c Natanael, Intendent, f. 91;

38—.

32:dra distriktet

Av Vasa församling: 6 kv. Aranäs och 7 kv.

Torpa av stadsdelen Lorensberg, 16 kv.

Diamanten, 21 kv. Smaragden—27 kv. Kar-

neolen och 39 kv. Beryllen av stadsdelen

Heden jämte stadsägorna nr 8471—8475,

8477—8481, 8509, del av 8515 och 8516—

8520. _

Ordförande

Ce2r7vin, A n d r e a s, j. K., Rådman, f. 88;

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Ekman, Sven Ragnar Daniel, Förste

kontorsskrivare, f. 97; Bitr. tjänsteman 37,

Kronoombud 39—.

Ledamöter

Petterson, Einar Konstantin, Korres-

pondent, f. 00; (30) 40—.

Hofgren, john Ture Ferdinand, Mate-

rialutlämnare, f. 91; 3

Aggersson, Arvid, Stationskarl, f. 89;

Suppleanter .

Magnusson, Karl Ivar, Kamrer, f. 91;

Ergo:-län, 3K n u t Tyko, Verkstadsarbetare,

. ; 9—.

Skoog, K 11 u t Emanuel, f. d. Stationsför-

man, f. 70; 29—

" 33zdje distriktet

Av Annedals församling: Stadsdelen Kom-

mendantsängen. -

Ordförande

Frick, E r n st Otto Manfred, ]. K., Råd-

man, f. 72; 09—

Kronoombud 0. bitr. tjänsteman

Holmgren, R a g 11 a r, Mantalsskrivare,

2188; Bitr. tjänsteman 18, Kronoombud  

Ledamöter

Antonson, john T h 0 r s t e n, Direktör,

f. 89; 27—

Alan-)&”—Erik Albin, Lagerförman, f. 92;

Gustafsson, Gustaf R a g 11 a r, Spårvagns-

konduktör, f. 96; (39) 40—.

Suppleanter

Aurell, G u n n a r Oscar Vilhelm, Kapten,

Gymnastikdirektör, f. 83; 20—.

Hammarberg, T e o d 0 r Natanael, Bok—

bindare, f. 80; 40—.

Käll, ] a c 0 b Henrik, Konsul,

mäklare, f. 77; 18—.

Skepps-

34.de distriktet

Av Annedals församling: Stadsdelarna

Annedal och Änggården.

Ordförande

Sjögren, Ragnar August, Förste läns—

bokhållare, f. 91; 24—.

Kronoombud

Blomstrand, Gustaf Wilhelm, j. K.,

Stiftsnotarie, f. 99; 38—.

Ledamöter

Olegård, johan Alban, Folkskollärare.

f. 86; (20) 34—.

Hjern, Karl Anders Harald, Redaktör,

f. 02; (34) 37—.

Svensson, Nils Harald, Tillsyningsman,

f. 86; 36—

Suppleanter

Slgcåog, Karl Gösta, Boktryckare, f. 06;

Svedberg, Sven A r t h 11 r, Vaktmästare,

Carlssbn, Erik R a g n a r Vilhelm, Typo-

graf, f. 1; 3 —.

Bitr. tjänsteman

Meyer, johan (j ean) Melker Alexander,

antalsassistent, f. 90; 22—37. 39.

35:te distriktet

Masthuggs församling.

Ordförande

Engstrand, R 0 1 f johan, ]. K., f. 05; 39—.
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'Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Palmgren, Elof Nils Gustaf, Mantals-

skrivare, f. 85; Bitr. tjänsteman 10, Kro-

noombud 20—

Ledamöter

Larsson, K a rl August, Stationskarl, f. 92;

(35) 36—.

Hagman, C a rl Mikael, Postmästare, f. 80;

(22) 34—

Hansson, T u r e Valdemar,

arbetare, f. 85, 40—

Suppleanter

johansson, Axel G u n n a r, Stationskarl,

f. 97; 36—.

Ingwarsson, johannes ] u 11 u 3, f. d. Over-

lärare, f. 77; 34—

Kommunal-

Half—ein, Nils Erland, Typograf, f. 91;

36 .te distriktet

Av Örgryte församling: Stadsdelarna

Krokslätt, Skår, Kallebäck, 31 kv. Neptun

och 32 kv. Stenen av stadsdelen Gårda.

Ordförande

Samuelson, Orvar Lage, ]. K., Amanu-

ens, f. 01; 39—

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Werner, Karl_ G ö s t a, Kontorsskrivare,

02; B1tr. tjänsteman 38, Kronoombud

Ledamöter

Lundgren, Nils G u n n a r Achates, Ritare,

f. 96; (29) 37——.

Andersson,A x e lVil.,helm Sjukkontrollant,

f. 80; (32) 34—

Svensson, Sven—_H a r r y Villgot, Kontorist,

1.4 (39)40

Suppleanter

Carlström, R a g 11 a r Vilhelm, Revisor,

f. 09; 34—.

Hanson, Henning Al g 0 t, Ingenjör, f. 93;

Olsso—n, R ein h 0 1 d Frithiof, Linoleum-

arbetare, f. 03; 40—.

37:de distriktet

Av Orgryte församling: Stadsdelen Gårda

med undantag av 31 och 32 kvarteren.

Ordförande

affSandeberg, William David, Major,  

Kronoombud

Ros, Gustaf Carl L e n n a r t, e. o. Hov-

rättsnotarie, f. 08; 38—.

Ledamöter

Hylander, Nils Oskar, Textilarbetare,

8 ;

johansson, Karl 1 v a r, Vagnförman, f. 88;

'Andersson, F ri t 2 Gustaf, Ingenjör, f. 83;

Suppleanter

Ågård, S v e n Botvid, Slöjdkonsulent, f. 92;

2—8

Fridén. johannes R e i n 11 o 1 d,Hand1ande,

f. 77; 32—

Gustafsson, Carl P e t t e r, Revisor, f. 88;

Bitr. tjänsteman

Österberg, K n u t Victor, Mantalsassistent,

f. 83; 22.

38zde distriktet

Av Örgryte församling: Stadsdelen Bö.

Ordförande

Hammar, Adolf M ar t i n, j. K., Assessor,

f. 96; 36—.

Kronoombud

Wilkens, Oskar Gösta Philip, j. K.,

Assessor, f. 00; 40—.

Ledamöter

Tistrand, johan August Emanuel (M a n n e),

Tullkontrollör, f. 82; 34—

]ohanson, A n d e r s Arvid, Spårvagns-

förare, f. 83; (32) 33—.

jakobsson, E r n s t Algot, Gasverksarbe-

tare, f. 92; (34) 40—.

Suppleanter

Stålhös, Karl F olke Bernhard, Bank-

tjänsteman. f. 06; 3.3—

Berg, Olof Gabriel, Kassör, f. 92; 33—.

Sandström, H e r 1) e rt Arnold, Metall-

arbetare, f. 00; 40—.

Bitr. tjänsteman

Hedberg, K 11 ut Evald, Mantalsskrivare,

f. 88; 20.
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39:de distriktet

Av Örgryte församling: Stadsdelarna Lun-

den, Torp, De1Sjön och Sävenäs.

Ordförande

Bengtsson; N ils Emanuel, j. K., Förste

stadsfogde, f. 92; 30—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Nyström, Anders Viktor H u g 0, Mantals-

assistent, f. 98; Bitr. tjänsteman (28) 38,

Kronoombud 33—.

Ledamöter

Andersson, F ri t 2 Leonard, Ombudsman,

f. 88; (25) 30—

Berndtsson, Karl V i k t o r, Kommunal-

arbetare, f. 88; (31) 35—.

Kolbe, Fritz Erik, Lantbrukare, f. 88;

29— (även f. virkestax. enl. % 81 ).

Suppleanter

Tessman, H e r m a 11,

f. 79; 35—.

Wågenmark, S v e n Elam, Arkitekt, f. 96;

Bryggeria'rbetare,

Karlsson, Karl Albert, Maskiningenjör,

f. 74; 31—.

Särskilda. taxeringsnämnder

för taxering av rörelseidkare

' och yrkesutövare jämte deras

hustrur

40:de distriktet

Domkyrko församling.

Ordförande

Holsner, johan Ferdinand, Landskonto-

rist, f. 90; 20—.

Kronoombud

Beck-Friis, A nt e Olof, e. o. Hovrättsno-

tarie, f. 05; 38—

Ledamöter

Carlsson, Gustaf, Bokhållare, f. 84;

(28) 32—.  

Kjellgren, Gustaf V i k t o r

Grosshandlande, f. 81; 36—.

Brovall, Alexius (A x el) Leonard, Kassör,

f. 77; (32) 35—.

Wilhelm,

Suppleanter

Olsén, Al h e rt Magnus Natanael, Bage-

riarbetare, f. 04; 39—

Dolfe, G u sta v Adolf,

Direktör, f. 90; 36—.

johanson, Wilhelm Vi ct o r, Verkmästare,

,

Rcservlöjtnant,

Bitr. tjänsteman

Lindgren, Frans G 11 s t a f, Mantalsskri-

vare, f. 79; 20

4l:sta distriktet

Kristine och Lundby församlingar.

Ordförande

Briurållmck,S t e n Torgny, Häradsskrivare,

Kronoombud

Seevers, Rolf Arnold, j. K., Kriminial-

överkonstapel, f. 05; 38—.

Ledamöter

Pettersson, E ri c Gustaf Wilhelm, Direk-

tör, f. 88; (37) 38—

Danielsson, Ka rl johan,

valtare, f. 87; (31) 37—.

Wallin, H e n r i k A:son, Stationskarlsför-

man, f. 82; (24) 27—.

Materialför-

Suppleanter

Andersson, Axel E n 0 c h Nicanor, Hand-

lande, f. 85; 38—.

Carlsson, 3 e r 11 h a r (1, Chaufför, f. 93;

37—

Andersson, C a rl E r h a r (1, Stationskarl,

f. 84; 27—

Bitr. tjänsteman

Lindstrand, Karl Gustaf j 0 h a n n e s,

Kontorsskrivare, f. 08; 39
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42:dra distriktet

Gamlestads församling.

Ordförande

von Sydow, Kristian Edward G e r h a r d,

j. K., Landsfogde, f. 99; 37—.

Kronoombud

' Blomgren, Gösta— Leopold, Mantals-

assistent, f. 93; (28) 40—.

Ledamöter

Fernberg, E g 0 n lsidor,

duktör, f. 97; (28) 37—.

Hagvall, T h 11 r e Wilhelm, Ordningsman,

f. 86; (20) 24—.

Eriksson,j 0 h a n, Fabrikschef, f. 83; 33—.

Spårvagnskon-

Suppleanter

Tengstrand, Arvid G u n n a r, Civilin-

genjör, f. 01; 34—.

johansson, G 6 s t a Arnold, Metallarbe-

tare, f. 99; 40—

Karlsson, ] ö h a n n e s, Handlande, f. 96;

Bitr. tjänsteman

Sandell, E r 1 c Sixten,

f. 88; 20.

Mantalsskrivare,

43zdje distriktet

Haga och Oscar Fredriks församlingar.

Ordförande '

Foghammar, Nils Florentin, Härads-

skrivare, f. 90; 25—.

Kronoombud

Koch), Per V 0 1 r a t Mikael, j. K., Assessor,

Ledamöter

Walldén, jo h n Gustav, Faktor,

(29) 33—.

Thorsson, Sve n Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02; (37).39—.

Fredriksson, C a rl Fritz, f. d. Overlärare,

f. 71; (08) 09—.

f. 96;

_ Andersson, Fritz johan,

 

Suppleanter

E r i k Hjalmar,Liljeström, Inspektör,

Ericson, G U 3 t & f Henrik Magnus, Mö-

belhandlande, f. 88; 39—.

Blomstrand, S t e n Konstantin, Metall-

arbetare, f. 05; 40—.

Bitr. tjänsteman

Svensson, 0 5 c a r Georg, Mantalsskrivare,

f. 83; 20.

44zde distriktet

Carl johans församling.

Ordförande

Kilander, Erik T a g eEugén, j. K., Läns-

notarie, f. 02; 34—

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Nordberg, Gustaf (Gö sta) Adolf, Man-

talsskrivare, f 90; Bitr. tjänsteman 20,

Kronoombud 25—

. Ledamöter

Carlsson, j 0 h n Gottfrid, Spårvagnsförare,

f. 87; (31) 34—.

Hagen,.M a r t i n julius, Agent, f. 78; (23)

Be3hre, james josef. Handlande, f. 98;

1—.

Suppleanter

Albrechtson, Knut Harald, Direktör,

f. 86; 34—

Kranförare,

f. 87; 37—

Lind, Albin Alexius, Byråingenjör, f. 79:

45:te distriktet

johannebergs församling.

Ordförande

Mattsson, Anders W e n 2 el, ]. K., Råd-

man, f. 91; . .

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Sjöström, Georg Herbert Valdemar,

Mantalsassistent, f. 00; B1tr. tjänsteman

34, Kronoombud 38—.
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* Ledamöter

Gi(lzlb)ergl,Georg Alb e rt, Bagare, f. 96;

Luanquist, G6 s t a, Skeppsmäklare, f. 92;

Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof, Hand-

lande, Stadsf., f. 01; 32—.

Suppleanter

Svenningson, Arvid Olof Natanael,

Bankvaktmästare, f. 03; 37—.

Person, Olof Albert, Målaremästare,

f. ; 8——.

Karlsson, johan Edvard, Kontorist,

f. 89; 30—

46:te distriktet

Vasa församling.

Ordförande

Meijer, Per 0 t t o Bernhard, ]. K., Man-

talsdirektör, Riksdagsman, f. 89; 27—.

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Ahlberg, Ragnar Arnold P e r c y, Mantals-

assistent, f. 95; Bitr. tjänsteman 21 , Krono-

_ ombud 27—.

Ledamöter

Maxson, Karl E mil, Assistent h. fattigv.,

f. 94; (23) 30—.

Carlson, j 0 s ef Mathias, Direktör, f. 82; _

(34) 35—

Erikson, lvar Eugén, Grosshandlande,

f. 79; (35) 36—.

Suppleanter

Löfrnan, Axel Birger, Maskinist, f. 96;

38—.

Ga3l51rielson, Karl lvar, Lagerchef, f. 89;

Ahlström, G U 5 t a f Adolf, Bangårdsmäs-

tare, f. 81; 34—

47:de distriktet

Annedals och Masthuggs församlingar.

Ordförande

Lidberg, Karl Pontus Sven, j. K., e. o.

Länsbokhållare, f. 01; 36—.  

Kronoombud

Lindberg, Per F o 1 k e, j. K., extra Läns-

bokhållare, f. 11; 40—..

Ledamöter

Osterholm, S v e 11 August,

f. 83; 20—.

Engström, Sigrid Ingeborg, e. Barna-

vårdsman, Fru, f. 97; (36) 40—. .

jacobson, F r a n s' Edvard, Handlande,

f. 78; 28—.

Reparatör,

Suppleanter

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte, Kommu-

nalarbetare, f. 02;

szårne, H a r r y Edvin, Redaktör, f. 93;

jargåon, A x e l Georg Fredrik, Kassör, f. 82;

Bitr. tjänsteman

Palntgren, Elof Nils Gustaf, Mantals-

skrivare, -f. 85; 10.

48zde distriktet!

Örgryte församling.

Ordförande

Lindquist, S tOen Nils Gustaf, j. K. .Asses-

sor, f. 98;

Kronoombud o. bitr. tjänsteman

Hedberg, Knut Evald, Mantalsskrivare,

f. 88; Bitr. tjänsteman 20, Kronoombud

Ledamöter

Augustinsson, Karl L a g e, Kontorsskri-

vare, f. 00; (36) 38—.

johanson, Karl Oscar (0 s c a r K.), Hand-

lande, f. 88; 38—.

Pettersson, johan E m il, Spårvagnsförare,

f. 82; (30) ' 38—.

Suppleanter

Hallloterg, B ro r Vilhelm, Stationskarl,

Tobiason, Oscar Al h e r t, Byggmästare,

Therniaenius, ] 0 h a n Verner, Banktjän-

steman, f. 84; 38—.
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Prövningsnämnden
»

För att granska taxeringarna och pröva ingivna besvär tillsättes varje år en prövnings-

nämnd för Göteborgs och Bohus län. Ledamöterna, som skola vara minst åtta 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, innan 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 konung-

ens befallningshavande insändas till kammarrätten.

Författningar: (se under taxeringsnämnderna).

Ledamöterl) Nyliblmlnl, 19 gon I] 8a r Daniel, Landsfiskal,

.. yse 1 , . ; —.

H ar, G H d m u n d johan, J ' K" Rad" Wetterberg, A x el Daniel, Läroverks-
man, Göteborg, f. 77; 37—.

Meijer, Per O t t o Bernhard, j. K.,

Mantalsdirektör, Riksdagsman, Göteborg,

f. 89; 30—.

Olsson, A n d r e w, Handlande, Göteborg,

f. 74; 16—.

Blomgren, Karl jerker, Landsfiskal,

Kungälv, f. 90; 27.—.

Spetz, G u n n a r, Lantbrukare, Spekeröd,

f. 91; 36—

Corneliusson, Konstantin Mårten 5 a-

m u el, Ombudsman, Öckerö, f. 86; 3'7—.

Larsson, Lars Arvid, Hemmansägare,

Hunnebostrand, f. 75; 36—.

Carlsten, Ernst G e o r g, Häradsskrivare,  

adjunkt, Rådman, Strömstad, f. 84; 33—.

Suppleanterl)

Bergqvist, G 11 s t a f Adolf, j . K., Rådman,

Göteborg, f. 88; 37—.

Brunbäck, S t e n Torgny, Häradsskrivare,

Göteborg, f. 81; 22—.

lander, Gustaf Harald, Landsfiskal,

Ljungskile, f. 91; 30—.

Eriksson, Klas Wilhelm, Folkhögskole-

föreståndare, Tyft, Hoga, f. 81, 37—.

Färdig, Alfred, Förvaltare, Ulebergs-

hamn, Hunnebostrand, f. 72, %—

Ehnebom, G U 3 t a f Adolf, Ingenjör, Lur,

Overby, f. 81; 31—.Uddevalla, f. 81; 37—.

Beredningar för avkortning av kommunalutskylder

Sedan komniunaluppbördskassören årligen i februari månad upprättat och till drätsel-

kammaren avlämnat avskrivnings- och avkortningslängder, upptagande vid föregående års

slut avskrivna och avkortade utskyldsbelopp, överlämnar drätselkammaren ifrågavarande

längder till stadsfullmäktige, som 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 an-

märkningar beträffande avkortade belopp förefinnas, äger kommunaluppbördskassören att

hos vederbörande indrivningsmyndighet begära ny handräckning för beloppets utfående.

Beredningen för längderna nr 1 och 21 Kristensson, M a r tin Alexander, Hand-

lande, f. 71; 35—.

Suppleanter

Lundström, Karl Gustav B e r n h a r d,

Ledamöter

Larsson, M a r t i n Einar, Kommunalarbe-

tare, f. 91; led. 36—, Ordf. 36—. Målare, f. 83, 36—

Andersson, Klas, Linjearbetare, f. 84; Hulthén, Nils M:son, f. d. Tillsynings-

31—'. lärare, f. 76; 35—

1) l alfabetiska förteckningen hava endast medtagits inom Göteborg mantalsskrivna personer.

3
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Beredningen för längden nr 2

Ledamöter

jonasson, johan W i 1 h e l m, Stationskarls-

förman, f. 86; led. 25—, Ordf. 34—.

Nilsson, A n d e r s Vilhelm, Sundhetskom-

missarie, f.

Carlson, Otto Hugo, Slöjdlärare, f. 88;

34—.

Suppleanter

_ Larsson, G u s t a f Adrian Wisser, Konto-

nst, f. 01;_ .

Danné, N 1 c 0 l a u s August,

f. 88; 34—

Löjtnant,

Beredningen för längden nr 3

Ledamöter

Wallin, H e n r i k A:son, Stationskarlsför-

man,f. 82; led. 25—, Ordf. 32—.

Carman, F ri t 2 jonathan, Inspektör, f. 85;

Bergman, Claes Anton, Stationskarl,

f. 81; 27—.

Suppleanter

jacobson, Anders H a r a 1 d, Kranförare,

Dahlberg,Friådzrik (Fred) August, Löjt-

nant, f. 83;

Beredningen för längden nr 4

Ledamöter

Pettersson, E ri c Gustaf Wilhelm, Direk-

tör, f. 88; led. 30—, Ordf. 3l—.

Dahlbom, Knut Emil, Sliparemästare,

f. 84; 32—.

Blomberg, E rnst Birger, Mantalsassis-

tent, f. 97; 32—

Suppleanter

Tobiasson-Thorén, N i 1 s, Spårvagnskon-

duktör, f. 85; 32—.

Atådersson, Karl Eric, Redaktör, f. 01;

Beredningen för längden nr 5

Ledamöter

Mattson, C a rl Magnus, Tulluppbörds-

man, f. 75; led. 21—, Ordf. 34—.

Olgsgn, Eric Gustav, Ombudsman, f. 83;  

Svensson, Nils Harald, Tillsyningsman,

f. 86; 34—

Suppleanter

Fredriksson, Karl Sebastian, Spårvägs-

arbetare, f. 86; 34——.

Lidhén, Tage Carl Olof, Ombudsman,

f. 06; 37—

Beredningen för längden nr 6

Ledamöter

Lundström, A x el Wilhelm, Expeditions-

vakt, f. 81; led. 27—, Ordf. 37—.

Petterson, E i n a r Konstantin, Korrespon-

dent, f. 00; 35—.

Maxson, Karl E mil, Assistent h. fattigv.,

f. 94; 36—.

Suppleanter

Ogg,Carl Alfred, Chaufför, f 89'

Holber, janne Alexius (A 1 e x i s),Rek1am-

6— .tjänsteman, f. 90;

Beredningen för längden nr 7

Ledamöter

Welinder, Sigurd Harr8y,Vaktmästare,

f. 87; led. 34—, Ordf.3

jarlén, johan jonatan ?Assaf, Arkitekt,

Da3lålqi'ist, Karl Yngve, Kassör, f. 08;

Suppleanter

Hagendahl, Karl Oskar Härald, F. D.

Professor,f. 89; 38—.

Rigg—erg, Bo Hjålmar, Disponent, f. 12;

Beredningen för längden nr 8

Ledamöter

Löfman, Axel B1 rger, Maskinist, f. 96;

led. 39—, Ordf 39—.

Pettersson, Ellen Hedvig Emerentia

(Emmy), Föreståndarinna, f. 86;

Ca3rl_son, j 0 s ef Mathias, Direktör, f. 82;

7

Suppleanter

Åkvist, CarlAnders, Löjtnant, f. 76; 37—.

Ekeberg, Gustav Manfred, Folkskollä-

rare, f. 92; 37—
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Beredningen för längden nr 9

Ledamöter

Tengstrand, Axel julius, f. d. Polisöver-

konstapel, f. 77, led. 31—, Ordf. 32—.

Svenson, Sv en Albert, Stationsförman,

f. 88; 32—

Larsson, joel, Direktör, f. 83; 32—.

Suppleanter

Gredin, j 0 h n Vilhelm, Förrådsförvaltare,

f. 88; 39—

Holmqvist, B r o r Richard, Spårreparatör,

f. 87; 34—

Beredningen för längden nr 10

Ledamöter

Persson, jo h n Valfrid, Tillsyningslärare,

f. 84; led. 27—. Ordf. 3—

Zachrisson, Ca rl Erik Williain, tf. Skor-

stensfejare, f. 80; 37—.

Sandén, Ola, f. d. Centralpoliskonstapel,

f. 76; 31—

Suppleanter

Eriksson, A x e 1 Wilhelm, Husägare, f. 72;

Råstöek, P a ul Andreas, Kontorsbiträde,

f. 96; 37—.

Beredningen för längden nr 11

Ledamöter

Anderson, johan G u n n a r, Metallarbe-

tare, f. 91; led. 29—, Ordf. 31—.

Carlsson, Anders j 0 h a n, Bageriarbetare,

f. 84; 34—.

Qwarriström, Ewald Olof Daniel, ln-

genjör, f. 91; —.

Suppleanter

Svensson, F r a n 3 E m i ], Bokbindaremäs-

tare, f. 84; 35—

Larsson, H elge Alfred Valdemar, Kon-

torsskrivare,f. 98; 37—.

Beredningen för längden nr 12

Ledamöter

johansson, Carl Rob e rt, Direktör, f. 82;

led. 27—, Ordf. 29—.

Hällberg, K a r 1 Viktor, Kontorist, f. 88;

6—.

Mgl3in, A n d e r s Edvin, Handlande, f. 86;  

Suppleanter

Sj?b(l)on13,3Carl Erik H 0 1 g e r. Kontorist,

Carlson, Erik Gustav Wilhelm, Post-

tjänsteman,f. 84; 36—

Beredningen för längden nr 13

Ledamöter

Hultén, M a r t i n julius, Agent, f. 78; led.

29—, Ordf. 34—.

Ling, C a r ] johan, Kriminalkommissarie,

johansson, Karl G u n n a r, Kontorist, f. 92;

Suppleanter

Tlåtårén, Erik Osvald, Bokhållare, f. 95;

Andersson, ] o 1. 11 Albin, Mantalsassistent,

Beredningen för längden nr 14

' Ledamöter

Pettersson, A 1 g ot lsidor, Murare, f. 86;

led. 25—, Ordf. 25—.

Andersson, Axel Filip, Maltmästare.

f. 76; 29—.

Rosenqvist, Axel Teodor, Metallarbe-

tare, f. 93; 39—.

Suppleanter

Lundström, Nils Arvid Emanuel, Må-

lare, f. 79; 28—.

Gärdinark, Nils Alarik, Spårvagnskon-

duktör,f. 98; 31—.

Beredningen för längden nr 15

Ledamöter

Gundorf, Carl johan, Anställningschef,

1.91; led. 29—, Ordf. 3—

johnsson, Gustaf Oskar Be rt il, Konto-

rist, f. 94; 33—.

Lorentsson, G u n n a r_Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92;

Suppleanter

Fredman, Knut 0 5 ca r, Kriminalkon-

stapel, f. 93; 32—

Höglund, Gustaf Förman, f. 78; 33—.

Beredningen för längden nr 16

Ledamöter

Norén, johan V a 1 d e m a r, Kassör, f. 91;

led. 24—, Ordf. 30—.
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Olsson, john Edor Fritiof, Avdelnings-

föreståndare,f. 79; 3—

Hermansön, Hans Sigfrid, Kontorist,

f. 93; 36—.

Suppleanter

Berntsson, Stellan lsidor, Förman,

f. 98; 36—.

' johansson, Ax el Leonard, Kyrkovakt-

mästare, f. 79; 36—.

Beredningen för längden nr 17-

Ledamöter

Lilljegren, johan T e o cl 0 r, Sjökapten, '

Hamnlots,f. 81; led. 39—, Ordf. 39—.

Norinder, Karl David H:son, Före-

ståndare,f. 84; 34—.

O%gsjö, john Evald, Slöjdlärare. f. 99;

Suppleanter

Granberg, Tage Oscar Emanuel, Han-

,delsbiträde, f. 85; 34—.

Larsson, K a rl August, Stationskarl, f. 92;

Beredningen för längden nr 18

Ledamöter

Björck, Arvid Oskar, Spårvagnskon-

duktör, f. 88; led. 33—, Ordf. 37—.

Lennström, E r n s t Gustaf Harald, Hand-

lande, f. 75; 35—

Si1337erg, A lf Engelbert, Tandläkare, f. 97;  

Suppleanter

Niååson, Nils Wilhelm, Ingenjör, f. 00;

jolåänsion, F ritz lvar, Handlande, f. 93;

Beredningen för längden nr 19

Ledamöter

Swensson, K a r 1, Skräddaremästare, f. 83;

led. 39—, Ordf. 39—.

johansson, S v e n julius, Förste portvakt,

f. 85; 28—.

Lir31;lberg, john Edvin, Stationskarl, f. 82;

Suppleanter

Lu3ndh, johan B1 r g e r, Handlande, f. 83;

Wierggr,7_0 t t 0 Ludvig, Banktjänsteman,

Beredningen för längden nr 20

Ledamöter

Andersson, Fr i t 2 johan, Kranförare,

f. 87; led. 37—, Ordf. 37—.

Andersson, j 0 h a n Emil, Spårvagnskon-

duktör, f. 93; 37—.

Gunne, S t i g Elof, Kontorsskrivare, f. 12;

Suppleanter

Rehnström, A r v i (1 Rudolf, Kassör, f. 01;

Hangon, E r n s t Olof Torvald, Reparatör,

f. 90; 37—

Beredningar för avkortning av pensionsavgifter'

Så länge s. k. grundavgifter till den allmänna pensionsförsäkringen utgingo, hade Göteborgs

stad att till statsverket årligen inbetala det belopp, som återstod oguldet av de nästföregå- '

ende år inom staden debiterade grundavgifter. Sista inleveransen av dylika grundavgifter, som

avsågo år 1936, ägde sålunda rum den 30 juni 1937. Vad som därefter kan av dylika avgifter

uttagas från de avgiftspliktiga, inlevereras av kronouppbördskontoret till stadskassan.

I slutet av mars varje år avlämnat kronouppbördskontoret till drätselkammaren speci-

ficerad förteckning över sådana avgiftspliktiga, från vilka avgifterna då ännu ej kunnat .ut-

tagas 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 erforderligt antal beredningar för granskning av

avkortningslängderna. Därest beredning finner avkortning icke böra medgivas i fråga

om viss avgift, anmodas kronouppbördskontoret att vidtaga förnyade åtgärder för avgif-

tens utbekommande. 1 övrigt överlämnar beredningen längden till stadsfullmäktige, som

hava att besluta rörande avkortningen.
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Beredningen för längden nr 1

Ledamöter

Berg, Karl j 0 s ef Natanael, Kullagerarbe-

tare, f. 99; led. 31—, Ordf. 33—.

Pettersson, E r i e Gustaf Wilhelm, Direk-

tör, f. 88; 31—.

Fredén, johan T 0 r s t e n Einar, Bok-

hållare, f. 87; 37—.

Suppleanter

Nljjlfjijgåpjohan Halvor, Stationskarl,

johnson, Karl Gustaf G u n n a r, Kon-

torist, f. 04; 38—

' Beredningen för längden nr 2

Ledamöter

Nilsson, Ludvig E r n f r i (1, Tapetserare-

mästare, f. 86; led. 31—, Ordf. 34—.

Österholm, john A x el Wilhelm, Stuveri-

arbetare, f. 79; 31—.

Stålborg, Nils Fredrik, Prokurist, f. 00;

Suppleanter

Dahl, Svante G 0 t t f r i d, Bangårdsmäs-

' tare, f. 86; 31—.

johansson, Karl G u n n a r, Kontorist,

Beredningen för längden nr 3

Ledamöter

Nilsson, Otto Gottfrid, Spå8_rvagnsförare,

f. 86; led. 24———, Ordf.?!

. Pettersson, Algot 1sidor,Mi1rare, f. 86;

27—.

Andersson, Axel Filip, Maltmästare.

f. 76; 29—

Suppleanter

Blon81berg, jo han Fredrik, Förman,

Swensson, K a r 1, Skräddaremästare, f. 83;

Beredningen för längden nr 4

Ledamöter

Carlson, Otto H 11 g 0, Slöjdlärare, f. 88; led.

29—, Ordf. 35—

Fernberg, E g 0 nlsidor, Spårvagnskon—

duktör, f. 97; 31 —.

Svala, 5 a r a, Fru, f. 90; 35—.  

Suppleanter

jonson, Klas Mauritz, Disponent, f. 71;

Lundberg, A x e 1 Olof Bruno, Banmästare,

f. 95; 35—._

Beredningen för längden nr 5

Ledamöter

Mattson, Carl Magnus, Tulluppbörds-

man,f. 75; led. 29—, Ordf. 33—.

Svensson, Nils Harald, Tillsyningsman,

f. 86; 36—

Pettersson, Tekla Arvida, Fru, f. 87; 37—.

Suppleanter

Holber, janne Alexius (_A 1 e x 1 s), Reklam-

tjänsteman, f. 90;

Steneborg, Alf E (1 o r Gunnar, Kontors-

skrivare,f. 06; 37—.

Beredningen för längden nr 6

Ledamöter

Norén, johan V a 1 d e m a r, Kassör, f. 91;

led. 24—, Ordf. 27—.

Höglund, G 11 s t a f, Förman, f. 78; 27—.

' Eduards, Al b e rt julius, Ingenjör, f. 75;

34—.

Suppleanter

Karlsson, A n d e 1' s johan, Brandförman,

Frednian, Knut 0 s c a r, Kriminalkon-

stapel, f. 93; 33—.

Beredningen för längden nr 7

Ledamöter

Petterson, E1 n a r Konstantin, Korrespon-

dent, f. 00; led. 33—, Ordf. 37—

Maxson, Karl Emil, Assistent h. fattigv.,

f. 94; 37—.

Blomgren, G6 s t a Leopold, Mantalsassis-

tent, f. 93; 37—.

Suppleanter

Skäringer, Elsa Kristina, Folkskollära-

rinna, f. 00; 37—

Hagvall, T h 11 r e Wilhelm, Ordningsman,

f. 86; 37—
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V. Polisväsendet

Till'år 1785 ombe'sörjdes 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. lnseende olägenheten här-

utinnan föranstaltade Göteborgs styresmän nämnda år, att staden anställde sju män, vilka

närmast under politiborgmästaren och »Stads-Fiscalen» uteslutande skulle ägna sig åt ord-

ningens upprätthållande inom staden. En av de tillsatta polismännen, som benämndes

gevaldiger, skulle vara förman för de honom >>tildelte upsynings-Karlar».

De brott och förseelser, som av gevaldigern och hans uppsyningskarlar åtalades vid de

allmänna domstolarna, ökades snart så hastigt, att man måste tänka på att inrätta en sär-

skild domstol för avdömande av s. k. polismål. Det antal polismän, som tillsatts, visade

sig också vara för litet. I ett kungligt brev av den 19 augusti 1807, utfärdat av konung

Gustaf lV Adolf från dennes högkvarter i Stralsund, förordnades därför om en förbättrad

Police-Inrättning i staden Götheborg. Förutom vissa paragrafer, som blivit upphävda eller

ändrade, är nämnda kungl. brev ännu gällande, i den mån andra bestämmelser ej tillkommit

genom senare utfärdade förordningar eller instruktioner.

Däri stadgades bl. a., att en särskild poliskammare skulle inrättas, vars funktioner och doms- —

rätt skulle utövas av politiborgmästaren, biträdd av tvenne rådmän. Landshövdingen ägde,

då han så fann för gott, själv presidera i poliskammaren. Stadsfiskalen eller polisfiskalen,._

såsom han även benämndes, utgjorde den lydande polisens förste man, och skulle betjäningen

bestå avitvenne polisgevaldiger samt tjugo uppsyningsmän eller polisbetjänter. Polisbetjä-

ningen 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 polismästare-

befattningen skulle skiljas från borgmästareämbetet och uppdragas åt särskild polismästare. '

Redan år 1826 ökades antalet uppsyningsmän från 20 till 30, och bibehölls sedermera

denna styrka till år 1850. Vid extraordinära tillfällen kunde man dessutom av en reserv-

styrka, som vanligtvis uppgick till 15 man, inkalla erforderlig hjälp. Genom kungl. förord-

ning» av den 8 december 1848 stadgades, att nattbevakningen i Göteborg skulle omhänder-

havas av en särskild kår, Nattbevaknings-Corpsen. Polismästaren, som hade det högsta över-

inseendet 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 polisinrättning i Göteborg togs år 1850. Staden indelades

då i tre distrikt eller >>trakter». Polisgevaldigerbefattningen avskaffades, och såsom chef för

vartdera av distrikten tillsattes nu en poliskommissarie. För att närmast under kommis-

sarierna övervaka och kontrollera uppsyningsmännens, eller med den nya benämningen, polis-

konstaplarnas, tjänstgöring, tillsattes tvenne överkonstaplar, av vilka den ene skulle tjänstgöra

inom själva staden och den andre i de yttre distrikten. Konstaplarnas antal ökades till 50.
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I samband med Carl johans församlings införlivning med staden år 1868 vidtogs en genom-

gripande förändring av polisväsendet. Nämnda församling, som redan förut judiciellt lytt

under poliskammaren, hade det så ordnat, att dess polispersonal ombesörjde bevakning

dygnet om. Det ansågs nu lämpligt, att med 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 till fyra, och ytterligare en poliskommissarie tillsattes. Overkonstap-

larnas _antal bestämdes till 13 och konstaplarnas till 92.

En efterspanande eller detektiv avdelning hade redan år 1856 inrättats, men hade tjänsten

vid denna avdelning ej ombesörjts av .ordinarie spanande konstaplar utan av fem patrulle-

rande konstaplar. Nu bestämdes att vid nämnda avdelning tillsätta åtta spanande konstaplar

med en överkonstapel såsom närmaste befäl. Den sistnämnda befattningen blev dock icke

besatt förrän år 1873.

Då den sedan gammalt existerande polisfiskalstjänsten icke längre—ansågs lämplig, inrättades

i stället en ny tjänstemannabefattning, vars innehavare skulle benämnas polisinspektör. Denne,

som var en föregångare till de nuvarande 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 rapporter över timade förbrytelser och angående sådana låta anställa förberedande

förhör, samt dels slutligen vid inträffande förfall" för polismästaren förvalta dennes ämbete.

Genom kungl. brev den 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 utfär-

dades av Kungl. Maj:t instruktioner för polismästaren och polisdomaren (se nedan). Egen-

domligt nog hade förut icke någon särskild instruktion för polismästaren funnits.

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 för-

ordnades av konungens befallningshavande med åliggande att i tjänsten tillhandagå polis-

mästaren och närmast under honom utöva befälet över poliskåren samt att vid förfall för

polismästaren, då han därtill bleve förordnad, förestå polismästareämbetet utan särskild gott-

görelse av stadens kassa. Arbetet för polismästaren och polisintendenten ökades dock ytter-

ligare under de följande åren i så hög grad, att en andra polisintendentsbefattning måste

inrättas år 1919 och en tredje polisintendentsbefattning från och med år 1937.

Enligt den nuvarande organisationen kan Göteborgs polisverk indelas i fyra grupper, polis-

kammaren, polisdomstolen, poliskåren och polisskolan.

Poliskammaren

Östra Hamngatan 5. Expeditionstider: Poliskammarens kansli kl. 10—14. Rt >>poliszn>>

eller 1722 60.

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.
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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 har följaktligen'att

tillse, att de enligt instruktion och arbetsordning fullgöra sina åligganden. Det åligger honom

i övrigt att omsorgsfullt vårda sig om att allmän ordning och säkerhet till person och egendom

inom staden upprätthålles, samt att anledning till fara och oordning i möjligaste mån undan-

röjes. Under iakttagande av de bestämmelser, som i allmänna författningar samt instruktioner

och reglementen för stadens hälsovård och fattigvårdsstyrelse innefattas, har polismästaren

likaledes att hava tillsyn och vård om vad som avser sundhetens vidmakthållande och be-

främjande samt om fattigvården. '

Förste polisintendenten är polismästarens ställföreträdare och har att i poliskammaren i

den omfattning, polismästaren bestämmer, handlägga mål och ärenden, med vilka polismästaren

icke själv tager befattning (handräckningsärenden, mål angående förseelser av olika slag

m. m.) samt har att närmast under polismästaren utöva förmanskapet å poliskammarens

kansli och ordonnansavdelningen, varjämte han har att öva kontroll över poliskammarens

magasin och magasinsförvaltarens tjänsteåtgärder.

, Andre polisintendenten är närmast under polismästaren ansvarig för allmänna ordningen

inom staden och utövar närmast under polismästaren förmanskapet över den vid central-

avdelningen och .vaktdistrikten tjänstgörande polispersonal. '

Tredje polisintendenten har att i poliskammaren i den omfattning, polismästaren bestäm-

mer, handlägga de mål och ärenden, med vilka polismästaren ej själv tager befattning (brottmål,

ärenden rörande främlingskontroll m. m.) samt har att närmast under polismästaren utöva

förmanskapet över kriminalpolisavdelningen, varjämte han har att öva tillsyn över pantlånare.

Häktningsmyndigheten utövas av tredje polisintendenten.

Polismästaren tillsättes sålunda, att stadsfullmäktige å förslag till befattningen uppföra tre '

personer, bland vilka Kungl. Maj:t utnämner en. Polissekreteraren tillsättes av magistraten, polis-

intendenterna och övriga ordinarie befattningshavare av länsstyrelsen.

Stat för år 1940: Utgifterna för egentliga polisverket, polisskolan i Göteborg, polisnämn-

den, polisdomstolen och statspolisens avdelning i Göteborg, som äro uppförda å drätsel-

kammarens stat, belöpa sig sammanlagt till 4.909.321 kr. Inkomsterna, inklusive ersättning

av statsmedel 369.823 kr., uppgå till 477.813 kr. Erforderligt anslag av staden 4.431 .508 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 1925angående 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, tjänste-

tecken och beväpning. Kungl. brev den 26 juni 1931 med upphävande av vad Kungl. brevet

den 12 oktober 1849 innehåller om polismästaretjänsts tillsättning i Göteborg samt ändrad

' lydelse av % 1 i den av Kungl. Maj:t den 12 oktober 1883 fastställda instruktionen för

polismästaren i Göteborg. Kungl. brev den 13 november 1936 om inrättande av en tredje

polisintendentstjänst i Göteborg samt om fastställelser av ändring i instruktionen för förste

polisintendenten och instruktionen för tredje polisintendenten.



Poliskammaren. Polisdomstolen. Poliskåren 41
&

Polismästare (0)

(18.180 kr.)

Mottagningstid kl. 11—12.

Fontell, Ernst, ]. K., f. 90; 32..

Förste polisintendent (26)

Mottagningstid kl. 11—12.

Hernroth, U n o Natanael, ]. K., f. 05; 37.

Andre polisintendent (26)

Mottagningstid kl. 11—12.

Björkman, Klas Johan H e r m a n,

Reservlöjtnant, f. 88; 19.

Tredje polisintendent (26)

Mottagningstid kl. 11—12.

Westlin,] an n e Emil Nicolaus, ]. K., f. 03;37.

Polissekreterare (10)

Palmgren, Peter Erik Wilhelm, ]. K.,

v. _Auditör, f. 81; 18.

Registrator och kassör (14)

Ekdahl, Karl Ragnar, f. 95; 32.

Kammarskrivare (9)

Qvänsel, Carl Nils Samuel, f. 02; 39.

Förste kontorsskrivare (8)

Appeltofft, G u n n a r Magnus, f. 06; 35.

Poliskanslist (6)

Vakant.

Dessutom" två skrivbiträden (1).

 

Hittegodsmagasin

Spannmålsgatan 9. Rt.»polisen» eller 17 22 60.

Vaktmästare och magasinsförvaltare (7)

Karlsson, Johan Alfred, f. 84; 24.

. Polisdomstolen

Spannmålsgatan 9. Sessionsdagar: helgfria måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 11.

Polisdomstolens kansli öppet vardagar kl. 10—13. Rt »polisen» eller 172260.

Polisdomaren utövar poliskammaren tillkommande domsrätt, vadan han handlägger och av—

dömer 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 fullgöra sina åligganden.

Till polisdomstolens handläggning höra dels åtal för vissa smärre brott och förseelser,

dels mål angående mantalsskrivmng. De brottmål, i vilka polisdomaren har domsrätt, 'angå

huvudsakligast förseelser, som störa den allmänna ordningen, såsom fylleri, oljud eller slags-

mål å allmän plats samt motstånd mot polisman m. m., överträdelser av ordningsstadgan

för rikets städer och de särskilda förordningar, som i överensstämmelse härmed utfärdats,

överträdelser av gällande trafikförordningar, näringsförfattningar m. m.

 

Rättegången vid polisdomstolen är offentlig. lVlot polisdomstolens beslut kunna-besvär

anföras hos Göta hovrätt. Vid polisdomstolen är anställd en notarie samt en kammar-

skrivare och ett kvinnligt skrivbiträde.

Polisdomaren tillsättes i den ordning, som om tillsättning av polismästare i Göteborg är eller

varder stadgat. Polisnotarie tillsättes av magistraten och kammarskrivare av länsstyrelsen.

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, med däri genom Kungl. brev den 26 juni 1931 och den 21 augusti 1939

gjorda ändringar. Lag om verkställighet av bötesstraff den 9 april 1937.

Polisdomare (26)

Biörck, Carl Gustaf Jonas, ]. K., f. 87;31 .

Polisnotarie (17)

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

' Kammarskrivare (10)

Nilsson, G u s t a f, f. 85; 30.

Dessutom ett skrivbiträde (1).

Polisåklagare (18)

 

Wallén, E r n st Elof, Kommissarie, f. 88;

(32) 39.

Poliskåren

lnom poliskåren finnas sex ordinarie grader, nämligen kommissarie, biträdande kommissa-

rie, överkonstapel, biträdande överkonstapel, kriminal- eller centralpoliskonstapel samt

distriktskonstapel. Dessutom höra till kåren rekryter, de s. k. extrakonstaplarna. Poliskåren
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är organiserad på följande avdelningar: kriminalpolisen, ordonnanspolisen och ordningspo-

lisen (centralpolisen, distriktspolisen och trafikpolisen) samt luftskyddsavdelningen. Trafik-

polisen år tills vidare bildad genom inkommenderingar från ordningspolisen. Poliskårens

styrka utgöres f. n. av 11 kommissarier, fyra biträdande kommissarier, 18 kriminalöverkon—

staplar, en överkonstapel vid ordonnanspolisen, 38 överkonstaplar vid ordningspolisen, fem

biträdande överkonstaplar vid kriminalpolisen, en biträdande överkonstapel vid ordonnans—

polisen, 20 biträdande överkonstaplar vid ordningspolisen, en förrådsförvaltare, 67 kriminal-

konstaplar, 24 centralpoliskonstaplar, fem konstaplar vid ordonnanspolisen, 422 konstaplar

vid distriktspolisen och 49 extrakonstaplar, tillhopa 666 man; dessutom fyra polissystrar och

en extra polissyster. .

Från och med den 1 januari 1937 är Göteborgs stad skyldig att av denna styrka till sär-

skild statspolisavdelning avdela för ordningspolistjänst en kommissarie, tre överkonstaplar

och 33 konstaplar samt för kriminalpolistjänst utom staden en biträdande kommissarie, en

överkonstapel och fem konstaplar. Jämlikt kungl. brev den 22 april 1938 skall från och med

den 1 juli 1938 statspolisavdelningen jämväl övertaga spritpolisens verksamhet för vilket

ändamål kriminalstatspolisavdelningen i Göteborg från sistnämnda dag utökats med en

kriminalöverkonstapel och tre kriminalkonstaplar.

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 bi-

träda vid upprätthållande av allmän ordning och säkerhet (reservpolismän). För sådant ända-

mål kunna med stadens nuvarande invånareantal tagas i anspråk högst 26 man av stadens

poliskår, därav en kommissarie, en överkonstapel till fots och en till häst samt nio konstaplar

till häst. För varje reservpolisman, som skall tillhandahållas, utgår statsbidrag med en sjätte-

del av de sammanlagda löneförmåner (hit räknas ej uniform), som årligen tillkomma i distrik-

tet anställd polisman med lägsta lön inom den tjänstegrad, reservpolismannen skall tillhöra.

varjämte statsverket bestrider kostnaden för avlöning, transport, dagarvode m. m. för reserv-

polisman, som kommenderas till sådan tjänstgöring.

Ordinarie kommissarie, biträdande kommissarie, överkonstapel, biträdande överkonstapel

vid kriminalavdelningen, konstapel, polissyster och skrivbiträde tillsättes genom förordnande

av länsstyrelsen, medan polischefen antager genom förordnande biträdande överkonstapel

vid ordningspolisen, extrakonstapel och annan extra befattningshavare vid verket.

Författningar: Lag den 6 juni 1925 om polisväsendet i riket med däri sedermera gjorda

ändringar. Kungl. polisreglemente för riket den 26 september 1925. Kungl. kungörelse den

26 juni 1925 angående ersättning åt befattningshavare vid polis- och åklagareväsendet för

vissa av deras verksamhet föranledda utgifter m. m. Kungl. förordning den 6 juni 1925

med vissa bestämmelser angående befattningshavares vid polisväsendet rätt till lön och

pension m. m. Lag den 6 juni 1925 om ersättning till polisman för skada å kläder. Kungl.

reglemente den 29 januari 1926 för viss polispersonals, så ock ordningsvakters tjänstedräkt,

tjänstetecken och beväpning. Instruktion för polispersonalen i Göteborgs stads polisdistrikt,

fastställd av länsstyrelsen den 26 mars 1938.

Kriminalpolisen ,

Spannmålsgatan 7. Expeditionstid hela dygnet. Rt »polisen» eller 172260.

En detektivavdelning av polisen upptogs första gången, såsom förut omtalats, i polisver-

kets utgiftsstat år 1868. Sedermera har densamma tid efter annan förstärkts. År 1918 upp-

delades den på två avdelningar, benämnda första och andra avdelningen. Från och med

den 1 juli 1937 har andra detektivavdelningen upphört och till första avdelningen, som där-
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efter benämnts kriminalpolisen, har överflyttats ärenden rörande utlänningskontrollen och

därmed sammanhängande göromål.

Kriminalpolisen består av två kommissarier, tre biträdande kommissarier, 16 överkonstap-

lar, fem biträdande överkonstaplar, 59 konstaplar, fyra polissystrar och en extra polissyster.

'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 kända såsom samhällsvådliga. En art av denna verksamhet är bekämpandet av lös-

driveriet. Beträffande den andra sidan av kriminalpolisens verksamhet, den repressiva,

gäller det för dess personal, så fort ett brott blivit anmält eller bekantgjort, att omedelbart

med all kraft och skyndsamhet efterspana gärningsmannen. Till underlättande av brotts-

lingars gripande utgives under inseende av Överståthållareämbetet i Stockholm en tidning,

benämnd Polisunderrättelser, i vilken införas kortare meddelanden från polismyndigheterna

i hela landet. Vid kriminalpolisen finnes en särskild teknisk avdelning, som har egen

fotografiatelier, där fotografier tagas av vissa anhållna personer. Nämnda avdelning handhar

likaledes arbetet med fingeravtrycks tagande och ordnande samt vissa kriminaltekniska

undersökningar och utredningar.

Polissysterinstitationen tillkom 1927. Polissyster har till åliggande att avvisitera alla anhållna

kvinnor (före 1927 hade avvisiteringen verkställts av sköterska från Fredrika Bremerförbun-

det), hålla vakt över anhållna kvinnor m. rn. samt deltaga i undersökningar och utredningar

ivissa ärenden som röra kvinnor och barn. Hos kriminalpolisen 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.-

År 1934 inrättades en rådfrågningsbyrå, vilken har till huvudsaklig uppgift att biträda

kriminalpolisen i dess preventiva verksamhet till förebyggande av stölder och inbrott genom

att hos allmänheten väcka intresse för vidtagande av åtgärder, som kunna hindra eller för-

svåra förövandet av dylika brott. Såsom föreståndare för byrån fungerar kommissarien å

tekniska avdelningen.

Kriminalpolisen har fått sig tilldelad två personautomobiler.

Kommissarier (18)

Mottagningstid, säkrast kl. 10—11.

Moberg, Sim o'n, f. 86; 30, Spaningschcf.

Ling, Carl Johan, f. 83; (33) 36, Före-

ståndare för tekniska avd.

Biträdande kommissarier (15)

Nilsson, Vic t o r Emanuel, f. 86; 33.

Lidner, ] 0 h n Eskil, f. 99; 35.

Persson, Nils Id of, f. 87; 37.

Överkonstaplar (13)

Sjögren, To r e Orvar, f. 00; 31.

Wångstedt, Anders 0 1 0 f Harald, f. 01; 33. '

Ax, Frans Gustaf, f. 89; 33.

Rhodin, Erik Magnus, f. 98; 33.

Andersson, A n d e r s Emanuel f. 97; 34.

Magnusson, A r t h 11 r Edvin, f. 98; 34.

Brattberg, Er n s t Rickard, f. 92; 354.

Davidsson, Ernst G e o r g, f. 92; 38.  

Seevers, R 0 1 f Arnold, ]. K., f. 05; 38.

Carlstrand, Sven Gustaf S i g u r d, f. 93; 38.

Hallgren, Karl R 0 b e rt Anton, f. 03; 38.

Jansson, H elge Alexander, f. 04; 38.

Svensson, G e o r g Wolf Helge, f. 86; 38.

Winlöf, F r a n 3 Axel Andreas, f. 04; 39.

]örnvik, Sven A r v 1 d, f. 03; 39.

En vakant.

Dessutom fem biträdande överkonstaplar (10),

59 kriminalkonstaplar (7), fyra polissystrar (4),

ett kontorsbiträde (2) samt två skrivbiträden (1).

Kriminalpolisens rådfrågningsbyrå

Östra Hamngatan 18. Öppen för allmänheten

söckendagar kl. 13,30—14 efter anmälan till

byrånsföreståndare. Rt >>polisen>> eller 17 22 60.

Föreståndare

Ling, Carl Johan, Kommissarie (se ovan) 34.
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. Ordonnanspolisen

Torggatan 24. Expeditionstid vardagar kl. 9—19 (lördagar 9—14). Rt »polisen» eller 1 722 60.

Ordonnanspolisen, som inrättades den 1 juli 1937, verkställer utredningar i fattigvårds-,

barnavårds- och mantalsskrivningsärenden, handhar åtgärder och utredningar i anledning

av alkoholistlagen, efterspaning och inställande till tjänstgöring av värnpliktiga samt utför

delgivningar och vissa övriga handräckningsärenden. _

Personalen består av en kommissarie, en överkonstapel, en biträdande överkonstapel och

16 konstaplar jämte från ordningspolisen inkommenderad personal i erforderlig utsträckning.

.Ordonnanspolisen har fått sig tilldelad två personautomobiler.

Kommissarie (18) OUC'kOhStaPel (12)

Mattagningstid, säkrast kl 11—12. Nylander, Jonas A 1 b e rt Rickard, f. 96; 37.

Dessutom en bitr. överkonstapel (7), fem

Svensson, A x el Hjalmar, f. 86; 37. konstaplar (6) samt ett skrivbiträde (1).

Centralpolisen

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 8,30—21 . Rt >>polisen>> eller 1 7 22 60.

Denna avdelning inrättades med ingången av 1887. Dess styrka, som då utgjordes av två

överkonstaplar och 10 konstaplar, utgöres nu av en kommissarie, fem överkonstaplar, 20

biträdande överkonstaplar, 24 konstaplar och en förrådsförvaltare.

Centralavdelningen åligger bland annat

att utöva kontroll däröver, att gällande föreskrifter angående bärarelagen, automobil-

droskväsendet, åkerirörelsen, spårvägs-, omnibus- och ångslupstrafiken samt övriga all-

männa kommimikationsmedel1 Göteborg noggrant efterlevas;

att genom de vid avdelningen anställda biträdande överkonstaplarna övervaka att patrul-

leringstjänstgöringeninom polisvaktdistrikten behörigen verkställes;

att fullgöra erforderlig vakt- och ordningshållning vid och1nom 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; —

att fullgöra erforderlig bevakning och tillsyn vid transport av eldfarliga oljor, krut, dynamit-

och andra explosiva varor; samt —

att verkställa utredning och undersökning1 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, del-

givning av resolutioner, verkställande av besiktninga motorfordon, som skola användas1

yrkesmässig trafik, avgivande av yttrande 1fraga om 1ndragn1ng eller utfärdande av körkortm. m.

Under centralavdelningen sorterar polisverkets stall med f. n. 16 tjänstehästar. Anslag

härtill upptogs första gången i polisens utgiftsstat 1891 . Patrullering till häst inom bestämda

bevak'ningslinjer verkställes av därtill kommenderade distriktskonstaplar, sedan antalet kon-

staplar vid centralavdelningen numera är otillräckligt.

Centralpolisen förfogar över en personbil för inspektionsändamål.

Kommissarie och föreståndare (18) Johansson, Gustaf Adolf f 87; 35..

Mottagningstid säkrast kl [O_H Barknäs, Carl Albert, f. 92; 35.

Palmgren, Uno Karl Harry, Reserv- 010330"! Ruben Herman, f- 97; 40-

kapten,f. 96, 26. *

Överkonstaplar (13) Dessutom en förrådsförvaltare (8), 20 bitr.

Westergren, H e r m a n Natanael, f. 88; 28. överkonstaplar (7), 24 konstaplar (7) samt

Nilsson, Joel Pontus, f. 92; 31. två skrivbiträden (1).
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Distriktspolisen

Distriktspolisen har närmast att svara för den allmänna ordningens upprätthållande. I

detta hänseende är staden f. n. indelad i sex polisvaktdistrikt. —

Varje distrikt står under befäl av en kommissarie. Distriktskommissarien är inom sitt

distrikt ansvarig för att ordning och säkerhet till person och egendom upprätthålles. Han under-

skriver alla rapporter, som avgivas från distriktet och är ansvarig för deras riktighet. Ytt-

randen över ärenden, som remitteras till distriktet från poliskammaren, verkställes av kom-

missarien. Han övervakar ordningen å polisstationen samt efterser, att alla journaler, rullor etc.

föras riktigt. '

Näst kommissarie är överkonstapel ansvarig för ordningen inom distriktet. Han för när—

maste befälet över där tjänstgörande konstaplar. Överkonstaplarna tjänstgöra turvis antingen

såsom jourhavande eller såsom inspekterande. Överkonstapel biträder kommissarie vid rap-

porters uppsättande, och verkställer oftast utredningar angående olyckshändelser o. dyl.

Överkonstaplar, vilka äro jourhavande å stationen, avlösa varandra kl. 9 och kl. 21. Natt-

inspektionen ombesörjes av personal från centralpolisen. '

Distriktskonstaplarna hava till huvudsaklig uppgift att genom regelmässig patrullering om-

besörja bevakningen inom staden. Konstapel följer vid patrulleringen särskild bestämd väg,

som benämnes bevakningslinje, eller har fri patrullering inom särskilt område, benämnt be-

vakningsområde. Han tjänstgör under åtta timmar i följd av dygnet med en timmes s. k.

beredskapstjänst.

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 förfogar över fyra motorcyklar med sidvagn, varav en är stationerad i

vartdera 1:sta, 2zdra, 4:de och 6:te vaktdistriktet. Vidare finnas tre piketautomobiler, statio-

nerade en i 3zdje och en i 4:de vaktdistriktet. varjämte en är placerad som reservvagn i 4:de

vaktdistriktet. Dessutom finnas en skolbil och 11 radiopatrullbilar.

Första vaktdistriktet Persson, David A 1 h e rt, f. 86; 29.

(begränsas av Mölndalsån, Gullbergsån, Göta

älv samt Angereds och Partille socknar och

Mölndals stad).

Huvudstation: Falkgatan 9. Expeditionstid

hela dygnet.

Filialstation: Gårda polisstation, Drake-

gatan 8, expeditionstid hela dygnet.

Poliskiosker: Marieholm vid Gamlestadsbro

och Lunden i korsningen av Danska vägen och

Ingeborgsgatan. Rt »polisen» eller 17 22 60.

Kommissarie (18)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Halvarsson, E 111 i ] Harald, f. 83; 30.

Överkonstaplar (12) '

Blomberg, E rik Hjalmar, f. 85; 25.

Österwall, Sv e n Leonard, f. 91; 27.  

Melin, K a r 1 Stefanus, f. 88; 30.

Eliasson, E 11 0 c k Natanael, f. 94; 38.

Dessutom 75 konstaplar (6).

Andra vaktdistriktet

(begränsas av Rosenlundskanalen,Vallgraven,

Fattighusån, Mölndalsån, Gullbergsån och,

Göta älv).

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid hela

"dygnet. Rt >>polisen>> eller 17 22 60.

Kommissarie (18)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Danielson, Eskil Per Ludvig, Reserv—

löjtnant. f. 95; 28.
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Överkonstaplar (12)

Nyman, B 0 n d e, f. 86; 27.

Persson, August 1 v a r, f. 86; 27.

Stålsjö, John 0 s v a 1 d Sigurd4, f. 01; 34.

n,dberg,Ragnar

Halvorsen, Klas 01'01' Ragnar,f. 97, 37

Dessutom 90 konstaplar (6).

Tredje vaktdistriktet

(begränsas av Vallgraven från Rosenlunds-

bron till Fattighusån, dennaa, Mölndalsån,

staden Mölndal till Toltorpsvågen, en linje

dragen från denna väg i nordvästlig riktning

utefter Änggårdens koloniträdgårdars östra

gräns mot berget öster om Annedal, detta

berg, Besvärsgatan, Föreningsgatan, Väster-

gatan, Lilla Bergsgatan samt Sprängkulls-

gatan till Rosenlundsbron).

Huvudstation: Lorensbergsgatan 16. Expe-

ditionstid hela dygnet.

Poliskiosker: Liseberg, Getebergsäng, Kapell-

platsen och Guldhedsgatan. Rt. »polisen» eller

17 22 60.

Kommissarie (18)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Vakant.

Överkonstaplar (12)

Lind, Carl Ei nar Cornelius, f. 91; 30.

Bodell, Johan W e r n e r, f. 93; 31 .

Johansson, Johan "Einar, f. 00; 38.

Ström, Einar Ludvig, f. 00; 38.

Dessutom 62 konstaplar (6).

Fjärde vaktdistriktet

(begränsas av Rosenlundskanalen, Spräng-

kullsgatan, Lilla Bergsgatan, Västergatan,

Föreningsgatan, Besvärsgatan, berget öster

om Annedal, en linje dragen från detta berg

i sydostlig riktning utefter Ånggårdens

koloniträdgårdars östra gräns till Toltorps-

vägen, Mölndals stads och Västra Frölunda

sockengränser, Slottsskogens västra, nord-

västra, norra och nordöstra gränser, Lilla

Vegagatan, jungmansgatan, västra gränsen

av planen kring Oscar Fredriks kyrka, Fjärde

Långgatan, Masthuggstorgets östra gräns,

Östra Sänkverksgatan, Göta älv från västra

sidan av varuskjulet nr Vl till Rosenlunds- '

kanalen).

Tredje Långgatan 18. Expeditionstid hela

dygnet.

Poliskiosk: Slottsskogen. Rt. »polisen» eller

1722 60.  

Kommissarie (18)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Dahl, Fr7idolf Julius, Reservlöjtnant,

Överkonstaplar (12)

Berg, Carl Otto, f. 94; 31.

Edqvist, C a rl Gustaf Vilhelm, f. 94; 32.

Holm, Gu staf Adolf Daniel, f. 98; 32.

Beckman, Sigge Karl Adolf, f. 98; 33.

Nylén, john H e r b e rt, f. 01; 34.

Dessutom 74 konstaplar (6).

Femte vaktdistriktet

(begränsas av Göta älv, Ostra Sänkverks-

gatan, Masthuggstorgets östra gräns, Fjärde

Långgatan, västra gränsen av planen kring

Oscar Fredriks kyrka, jungmansgatan, Lilla

Vegagatan, Slottsskogens nordöstra, norra,

nordvästra och västra gränser samt Västra

Frölunda socken).

Carl ]ohansgatan 23. Expeditionstid hela

dygnet. Rt >>polisen» eller 1 7 22 60.

Kommissarie (18)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Ihre, Carl lvar, f. 85; 19

Överkonstaplar (12)

Karlson, Karl Artur, f. 85; 23.

Norén, Ka rl Henning, f. 90; 31.

Johansson, N1 l s Johannes, f. 00; 35.

Rydén, Sven Peder Alexander, f. 00; 38.

Dessutom 48 konstaplar (6).

Sjätte vaktdistriktet

(omfattar staden norr om Göta älv).

Huvudstation vid Sannegårdshamnen. Expedi-

tionstid hela dygnet.

Poliskiosker: Färjenäs, Kvillebäcken, Grope-

gårdsgatan och Bräcke. Rt >>polisen>> eller

17 22 60.

Kommissarie (18)

Mottagningstid, säkrast kl. 9—10.

Fagring, Per Erik Robert, f. 84; 31.

Överkonstaplar (12)

Tisell, Erik Reinhold, f. 01; 35.

Mattsson, Alla 11 Hjalmar, f. 97; 36.

Josefson, 0 s c a r Vilhelm, f. 94; .37.

Wasén, Ka rl, f. 02; 39.

Dessutom 38 konstaplar (6).
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Luftskyddsavdelningen

Östra Hamngatan 5. Expeditionstid kl. 10—13. Rt »polisen» eller 1722 60.

Enligt luftskyddslagen den 1 1 juni 1937 åligger det kommun att lämna erforderligt biträde

vid planläggningen av luftskyddet inom kommunen. För verkställande av de uppgifter, som

enligt lagen tillkommer polismästaren såsom luftskyddschef, inrättades den 1 juli samma år

en luftskyddsavdelning.

Avdelningen tillkommer att biträda polismästaren vid organiserande och planläggning

av luftskyddet, varmed avses åtgärder, vilka utan att hänföra sig till det militära försvaret,

åsyfta att försvåra anfall från luften eller begränsa verkningarna av sådana anfall. Till luft-

skyddet hör sålunda mörkläggning, maskering och andra åtgärder, som ha till ändamål att

försvåra fiendens orientering, civilbefolkningens alarmering. åtgärder för att förekomma eller

— begränsa skador å person och egendom, såsom utrymning, anordnande av skyddsrum och

skyddsvärn samt luftskyddstjänsten, vartill hänföras eldsläckningstjänst samt indikerings-,

sanerings-, sjukvårds- och reparationstjänst.

Avdelningen har därjämte att närmast under polismästaren lämna anvisningar för industri-

luftskyddet och den frivilliga luftskyddsverksamheten samt öva tillsyn häröver. Vidare om-

besörjes genom avdelningen polispersonalens utbildning i luftskydds- och gasskyddstjänst.

För avdelningens verksamhet hava inrättats en luftskyddskommissarie-, en distriktsöver—

konstapels- och två distriktskonstapelstjänster.

Luftskyddskommissarie (15) Överkonstapel (12)

Mottagningstid kl. 1112. . .

Kretz, Berndt Åke Valdemar, F. K. Re Hagge", KaflEflk' *' 03, 66)”

servlöjtnant, f. 08; 40. Dessutom två konstaplar (6).

Trafikpolisen

Spannmålsgatan 9, ingångfrån gården. Expeditionstid vardagar kl. 9—20. Rt »polisen» eller 1 72260.

Den 4 januari 1937 inrättades vid polisverket en särskild trafikavdelning med uppgift att

handhava trafikövervakning, trafikundervisning och trafikpropaganda. Avdelningen, vilkens

organisation ännu icke är slutgiltigt genomförd, står under ledning av en centralöver-

konstapel. Personalen utgöres av från distriktspolisen inkommenderade konstaplar, samt

en verkstadsförman. Till avdelningen höra samtliga förare å radio- och inspektionsbilar,

radiotelegrafister, piketförare samt verkstädernas personal.

Avdelningen är tilldelad två personbilar, varav en är utrustad med högtalaranläggning,

tre personbilar för ordonnansändamål, två solomotorcyklar och en motorcykel med sidvagn.

Föreståndare

Mottagningstrd kl. 9—10

Olofsson, Ruben Herman, Overkonstapel, f. 97; 37.

Statspolisen

L'illa Bommens torg. Expeditionstid hela dygnet. Rt »polisen» eller 17 22 60.

På sätt förut framhållits är Göteborgs stad jämlikt & 5 mom. 3 och 5 6 andra stycket i lag den

16 juni 1925 _om polisväsendet i riket såsom dessa lagrum lyda enligt lag den 16 september

1932 och kungl. brev av sistnämnda dag skyldig att från och med den 1 januari 1933 till

särskild statspolisavdelning avdela-för ordningspolistjänst en kommissarie, två överkonstaplar

och 25 konstaplar; samt för kriminalpolistjänst utom staden två överkonstaplar och fem kon-

staplar. Den 1 juli 1936 ändrades den ena överkonstapelsbefattningen för kriminalpolistjänst

till en biträdande kommissariebefattning och den 1 januari 1937 inrättades vid avdelningen

för ordningstjänst ytterligare en överkonstapelsbefattning samt åtta konstapelsbefattningar.
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Enligt kungl. brev den 22 april 1938 utökades kriminalavdelningen fr. o. m. den 1 juli

1938 med ytterligare en överkonstapel och tre konstaplar.

För statspolisavdelnings hållande m. m. uppbär staden ersättning av statsmedel enligt

grunder, som finnas angivna i kungl. kungörelsen den 24 november 1932 angående stats-

bidrag till polisväsendet.

Statspolisavdelningen skall hava sin verksamhet förlagd till Göteborgs och Bohus,

Älvsborgs och Hallands län. Göteborg med sin'statspolisavdelning skall dessutom vara

centralstad i förhållande till statspolisavdelning, upprättad inom Skaraborgs län. Skulle

statspolisavdelningen inom nämnda län vara otillräcklig för visst uppdrag vid ett eller annat

tillfälle, kan därför förstärkning sändas från statspolisavdelningen i Göteborg.

Med stads skyldighet att avdela viss personal till statspolisavdelning följer. förpliktelser

för staden att öka personalstyrkan vid kåren med samma antal befattningshavare, som skall

avdelas till statspolisavdelningen. De för kriminalpolistjänst huvudsakligast utom staden

vid -Göteborgs kriminalavdelning före den 1 januari 1933 anställda, en kriminalöverkonstapel

och en kriminalkonstapel, skulle dock med sistnämnda dag redovisas vid statspolisavdelningen

och sålunda ingå i förutnämnda styrkesammansättning.

Kommissarie och föreståndare (18) För kriminalpolistjänst

Spikh, C a rl Johan Vallentin, f. 90; (27) 37. Bitr. kommissarie (5)

Får ordningspolistjänst Arnér, Robert Folk e, f. 00; 36.

verkonstaplar (12) .

Andersson, c a rl Natanael, 1. 89; (31) 33. . Överkonsfaplar (13)
Andersson, Carl August, t. 91; (29) 37. Simonsson, Karl H ugo. & 01; (34) 38.

Carlsson, Rik a . d Alfred, 1. 99; (33) 39. Gabbe, Johan Iv a r. & 00; 38.

Dessutom 33 konstaplar (6). Dessutom åtta konstaplar (7).

Polisskolan i Göteborg

Östra Hamngatan 18.

Sedan flera år tillbaka hava vid Göteborgs poliskår antagna extra konstaplar — reserv-

konstaplar — meddelats teoretisk och praktisk utbildning för polistjänst i särskilda vid polis-

verket anordnade utbildningskurser. Genom 1925 års polislagstiftning, som trädde i kraft

den 1 januari 1926, förlorade dessa utbildningskurser sin förutvarande betydelse genom be-

stämmelsen i 5 5 2 mom. i kungl. polisreglementet för riket den 26 september 1925 om

inrättandet av en av staten bekostad polisskola.

Enär det, sedan statens poli'sskola i Stockholm inrättats, av skilda orsaker visat sig önsk-

värt, 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 polisskolan1 Göteborg.

Vid polisskolan1 Göteborg skall meddelas teoretisk och praktisk utbildning för polistjänst av

minst samma omfattning som den, vilken meddelas1 statens polisskolas1 Stockholm första

klass (konstapelsklassen). Med anledning av statspolisorganisationen är kursen vid polisskolan i

Göteborg sedan år 1932_uppdelad på två klasser och Kungl. Maj:t har den 14 oktober 1932

beviljat bidrag av statsmedel till kostnaderna för skolan med 7.000 kronor samt fastställt nytt

reglemente för polisskolan i Göteborg. Med anledning av den omorganisation statens polis-

skola iStockholm undergått, kommer nytt reglemente att fastställas för polisskolan i Göteborg.

' Polisskolans angelägenheter skola handhavas av polismästaren som styresman samt under-

visningen av en föreståndare, en biträdande föreståndare och ämneslärare. Såsom förestån-

dare tjänstgör den befattningshavare vid Göteborgs stads polisverk med inför juridisk fakultet

avlagd examen, som därtill av länsstyrelsen årligen förordnas. För skolan finnes en av Kungl.
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Maj:t utsedd inspektör, vilken, närhelst anledning därtill yppas och minst en gång under varje

kurs, skall inspektera skolan. Ersättning till inspektören utgår av statsmedel.

Efter ansökning må inträde i skolan vinnas av en var, som är anställd såsom polisman i

polisdistrikt eller för landstingsområde eller uppfyller de fordringar, som äro stadgade för

att antagas till extra konstapel i någon stad, ”som är skyldig att tillhandahålla reservpolis-

personal, eller för något landstingsområde. Den som icke vunnit anställning vid polisväsen-

det före den 1 januari 1926 må ej vinna inträdei skolan, om hans levnadsålder överstiger 30

år., Ansökning om inträde i skolan skall göras skriftligen hos polismästaren. Ansökningen bör

vara denne tillhanda senast två månader före början av den kurs, ansökningen avser. Vid an-

sökning skola fogas åldersbetyg samt de betyg och handlingar i övrigt, som äro ägnade att styrka

sökandens kunskaper samt lämplighet för polistjänst. Sökande, som är anställd vid polisväs-

endet, skall bifoga tjänstgöringsbetyg, utfärdat av vederbörande polischef. Beträffande sökan-

des kroppskonstitution skall bifogas'intyg från en av polischefen anvisad läkare. Den, som

förordnats till extra poliskonstapel i Göteborgs stads polisdistrikt, vinner utan särskild ansö-

kan inträde i polisskolan, därest han av polismästaren beordras att deltaga i undervisningen.

Skolan, i vilken tillsvidare gives endast en kurs om minst 21 arbetsveckor årligen, tog sin

början den 1 november 1929. För skolans verksamhet erforderliga medel, utöver statsanslag,

anslås av stadsfullmäktige i samband med fastställandet av polisverkets stat. Undervis-

ningen läsåret 1939—40 har inställts.

Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni 1925. Kungl. polisreglemente för riket

den 26 september 1925. Kungl. reglemente för polisskolan i Göteborg den 14 oktober 1932.

. Inspektör för skolan

Ros, Axel Karl E rik, ]. K., Polismästare, Stockholm, f. 96; 39—41.

Göteborgs poliskollegium

I varje landstingsområde samt i stad, som ej deltager i landsting, skall finnas ett polis-

kollegium för behandling av dit hänskjutna frågor om disciplinär bestraffning av vid polis-

väsendet anställda befattningshavare, med undantag för statstjänstemän, polismästare, andra

ledamöter av poliskammare, polisdomare, polisintendenter, stadsfiskaler, polisassessorer,

polissekreterare och polisnotarier. Fråga om disciplinär bestraffning skall hänskjutas till

poliskollegium, så snart vederbörande polischef anser strängare straff än varning. förlust

av löneförmåner i sju dagar eller mistning av tjänsten under samma tid böra tillämpas.

Annan fråga om disciplinär bestraffning må efter klagan behandlas av poliskollegium.

Poliskollegium består av fyra ledamöter, av vilka ordföranden jämte en suppleant för denne

tillsättas av konungen, medan övriga ledamöter och suppleanter väljas av stadsfullmäktige.

Samtliga ledamöter och suppleanter utses för en tid av fyra kalenderår i sänder. Nuvarande

ledamöter och suppleanter äro utsedda och valda för perioden 1938—41. Till ord-

förande och suppleant för denne må förordnas allenast borgmästare, lagfaren rådman eller

häradshövding. Val av de ledamöter och—suppleanter för dessa, som icke tillsättas av Ko-

nungen, skall, där det äskas av minst en fjärdedel av de i valet deltagande, ske proportionellt.

Poliskollegium är icke beslutfört, om ej ordföranden och två av ledamöterna äro närvarande.

Polischef eller någon, som under polischef 'har anställning vid polisväsendet, må ej vara

ledamot eller suppleant i poliskollegium. Kostnaden för poliskollegiets verksamhet bestrides

av statsmedel. Till ordförande eller ledamot av poliskollegium utgår av statsmedel ersätt-

ning efter enahanda grunder, som äro eller kunna varda bestämda angående sådan ersätt-

ning för kommittéuppdrag, som bestämts i form av dagarvode.

4
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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 samman-

trädet 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 rättegångsbi-

träde. 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. Proto-

kollförare vid poliskollegiet förordnas av länsstyrelsen.

Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni 1925 5 12, 5 15 mom. 1 och % 20

kungl. kungörelse den 26 juni 1925 5 1 angående ersättning åt befattningshavare vid polis-

och åklagareväsendet för vissa av deras verksamhet föranledda utgifter m. m. Kungl. polis-

reglemente för riket den 26 september 1925 g 20. Kungl. kungörelse den 29 augusti 1921 & 4

med vissa bestämmelser angående kommittéer.

Lindberg, Per Jakob H el m e r, Kontors-
Ordförande

Frick, E r n st Otto Manfred, J. K., Råd-

man, i- 72; (förordnad av Kungl. Maj:t

för 1934—41).

Suppleant

Falck, N i l s Christian Georg August, Råd-

man, f. 74; (förordnad av Kungl. Maj:t

för 1938—41).

Övriga ledamöter

. (utsedda av stadsfullmäktige)

Juhlin, Johan A 1 g 0 t, Kamrer, f. 85; 31—41 .

Johansson, e n r y Bernhard, Direktör,

f. 89: (26) 37—41.  

chef, f. 80; 39—41.

Suppleanter

Söderberg, Johan E d v i n, Posttjänsteman,

Stadsf.. f. 81; 31—41.

Hedvall, Jakob J u l i u s, Byråföreståndare,

f. 86; 37—41.

Neander-Nilsson, S a 11 f r i (1, Chefsredak-

tör, f. 98; 39—41.

Åklagare *

Palm, Carl Hakon Boris, J. K., Stads-

fiskal, f. 95; 32. ' '

 

Göteborgs stads polisnämnd

Enligt lagen den 6 juni 1925 om 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. Polis-

nämnd — vilken icke äger taga befattning med fråga, som faller under polischefens befäls-

myndighet — tillkommer särskilt att upprätta förslag till löne-, omkostnads- och, i förekom-

mande fall, pensionsstat för polisväsendet i polisdistriktet samt till erforderliga ändringar i

dess polisorganisation, att förvalta till polisväsendet anslagna medel och för polisväsendet

använda fastigheter och annan egendom, samt att till vederbörande myndigheter avgiva

yttranden och göra framställningar i frågor av mera allmän betydelse för polisväsendet. 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 stadsfull-

mäktige den 28 januari 1926 antogo, åligger det nämnden:

_ att upprätta förslag till löne-, omkostnads- och pensionsstat för polisverket i staden samt

till erforderliga ändrmgar i dess polisorganisation, skolande nämnden årligen före utgången
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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 tillhörande allegat,

samt hos nämnda myndigheter göra de framställningar, vartill granskningen av dessa räken-

skaper kan giva anledning;

att då ordinarie befattning vid polisverket skall tillsättas av länsstyrelsen, till denna avgiva

sådant yttrande angående de sökande, som i lagen om polisväsendet i riket den 6 juni .1925

5 13 mom. 2 omförmäles;

att till vederbörande myndigheter avgiva yttranden och göra framställningar i frågor av

mera allmän betydelse för polisväsendet; samt

att i övrigt ställa sig 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 med slutna sedlar inom sig ordförande och vice ordförande. Till biträde åt ordföranden

utser polisnämnden vid första sammanträdet varje kalenderår ,en sekreterare. Vid sammanträde

föres protokoll upptagande jämte anteckning om tillstädesvarande ledamöter de beslut, som

fattas, och de avvikande meningar, som givits tillkänna. Polisnämndens protokoll skall genom-

gås och granskas årligen av två bland drätselkammarens revisorer, vilka av stadsfullmäktige där-

till utses och som däröver hava att avgiva berättelse till stadsfullmäktige. Ej må ärende hand-

läggas, 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 stadsfullmäktige å polisver-

kets stat och utanordnas efter framställning av nämnden och i enlighet med dess anvisning

för avsedda ändamål av drätselkammaren.

Författningar: Lag om polisväsendet i riket den 6 juni 1925. Kungl. polisreglemente

för riket den 26 september 1925. Reglemente för Göteborgs stads polisnämnd, antaget av

stadsfullmäktige den 28 januari 1926.

Ordförande Engström, Algot Edvin, Typograf.

Carlsson, C & r ] R i c h a r d, Spårvägs-

man, Stadsf., f. 81; led. 30—41 , Ordf. 35—.

' Vice ordförande

Rydbeck, P a t ri k Samuel, Overingenjör,

f. 83; led. 32—41, v. Ordf. 32—.

Övriga ledamöter

Juhlin, Johan A 1 g 0 t, Kamrer, f. 85; (28)

30—41.

Karlsson, Axel Theodor, Kranmaski-_

nist, f. 87; (26) 34—41.

Segerstedt, Torgny Karl, T. D., Pro-

fessor, f. 76; 38—41.

Suppleanter

Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnskon-

duktör, Stadsf., f. 88; 34—41. "

Htåtåvaåll, Knut lvar, Reparatör, f. 88;  

Stadsf., f. 90; 40 41.

Herlitz, Ha ns, Kapten, Direktör, f. 91;

38—41.

Hultin, T 0 r s t e n, Civilingenjör, f. 85;

_ Revisorer

Lurådkvist, Carl, Overkonstapel, f. 81;

Jacobson, F r a n s Edvard, Handlande,

f. 78; 40—.

Suppleanter

Larsson, John Conrad, Kassör, f. 88;

Nolhage, Ku rt Bror Percy, Banktjänste-

man, f. 98; 40—.

Sekreterare (arvode)

Båth, R 0 h 1, J. K., Stadsassessor, f. 03; 35.
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Luftskyddsnämnden för Göteborgs stad

Enligt luftskyddslagen den 1 1 juni 1937, äger kommun besluta, att en luftskyddsnämnd skall

tillsättas för att följa luftskyddets planläggning och därvid företräda kommunens intressen.

Luftskyddsnämnden tillsättes av stadsfullmäktige. Den skall bestå av tre eller fem leda-

möter, varjämte för varje ledamot skall finnas en suppleant. Uppdraget att vara ledamot

av luftskyddsnämnden gäller för fyra år. Avgår ledamot under den för honom bestämda

tjänstgöringstiden. anställes fyllnadsval; och skall den sålunda valde tjänstgöra under den tid,

som för den avgångne återstått. Två av drätselkammarens revisorer jämte suppleanter för dem

utses årligen av stadsfullmäktige 'att granska luftskyddsnämndens räkenskaper och förvaltning.

Luftskyddsnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Äro både ordföranden och vice ordföranden hindrade att bevista sammanträde, utses ord-

förande för tillfället.

Består luftskyddsnämnden av fem ledamöter, må ärende ej av nämnden företagas till av-

görande, där ej minst tre ledamöter eller ersättare äro tillstädes samt, för det fall att de när-

varande äro allenast tre, dessa tillika äro om beslutet ense. Består nämnden av tre ledamöter,

må ärende icke företagas till avgörande med mindre samtliga ledamöter eller ersättare äro

tillstädes. Vid val inom nämnden så ock vid tillsättande av tjänstebefattning sker omröstning

med slutna sedlar, där så begäres, och skilje lotten mellan dem, som erhållit lika antal röster.

I övrigt verkställes omröstning öppet, och gäller därvid den mening, varom de flesta röstande

förena sig. Äro vid öppen omröstning rösterna på vardera sidan lika många, gäller den mening,

som biträdes av ordföranden. .

Vid nämndens sammanträde skall föras protokoll, vars riktighet granskas senast vid nästa

sammanträde. Nämnden äger att, där sådant av behovet påkallas, uppdraga åt en eller flera

av sina ledamöter att verkställa denna granskning.

Länsstyrelsen äger kalla luftskyddsnämnd att sammanträda med länsstyrelsen eller dessre-

presentant. Luftskyddschef må ock kalla nämnden till sammanträde. Kallelse sker genom

ordföranden.

Med stöd av dessa lagbestämmelser beslöto stadsfullmäktige vid sammanträde den 7

oktober 1937 att tillsätta en luftskyddsnämnd för Göteborgs stad.

Luftskyddsnämndens utgifter, vilka äro upptagna å drätselkammarens stat, beräknas för

1940 till 470.440 kr.

Författningar. Luftskyddslag den 11 juni 1937; Kungl. Maj:ts kungörelse den 11juni

1937 med närmare bestämmelser om luftskyddslagens tillämpning (luftskyddskungörelsen).

Ordförande

Fagerberg,'John Artur, Spårvägsman,

Stadsf., f. 98; led. 37—40, Ordf. 37—.

Vzce ordförande

Rydbeck, Patrik Samuel, Overingenjör,

f. 83; led. 37—40, v. Ordf. 37—.

. Övriga ledamöter

Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,

Redaktör, Riksdagsman, f. 90; 37—40.

Hollnberg, N1 l 5 Gösta, Redaktör, Stadsf.,

f. 02; 37—40.

Hjörne, H a r r y Edvin, Redaktör, f. 93;

37—40.

Suppleanter

Andersson, 5 v e n- David, Brandförman,

Stadsf., f. 95; 37—40.  

Söderberg, Sven Emanuel, Redaktör,

Stadsf., f. 00; 37—40.

Öberg, Knut Erik, Ingenjör, f. 96; 37—40.

Hedström, Lydia Elisabeth (Elsie) Sofia,

Fru, Stadsf. f. 93; 37—40.

Ca3rls_on, Josef Måthias, Direktör, f. 82;

9 40
Revisorer

Lundkvist, Carl, Overkonstapel, f. 81 ; 37—.

Jacobson, Frans Edvard, Handlande, f. 78;

Suppleanter

Larsson,] 0 h 11 Conrad, Kassör, f. 88; 37—.

Nolhage, Ku rt Bror Percy, Banktjänste-

man, f. 98; 40—.

Sekreterare (arvode)

Qvånsel, Carl N 1 l s Samuel, Kammarskri-

vare, f. 02; 39. '
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VI. Val av ledamöter

till riksdagens första och andra kammare

Första kammaren

Ledamöterna i riksdagens första kammare äro till antalet 150 och väljas enligt proportio-

nell valmetod för åtta år, räknat från 1 januari året efter valet, av landstingens ledamöter

och stadsfullmäktige i de städer, som ej deltagali landsting. Valbara äro i kommunernas

allmänna angelägenheter röstberättigade män och kvinnor, som uppnått 35 års ålder.

För val till första kammaren är riket indelat i 19 valkretsar. Valkrets utgöres av ett eller

flera landstingsområden med tillhörande städer. Dock utgöra Stockholm och Göteborg

var för sig egna valkretsar. 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 sjätte gruppen, som i september 1934 hade att

utse ledamöter för tiden 1935—42.

lnom varje valkrets väljes efter befolkningssiffran en riksdagsman för varje fullt tal, mot-

svarande en' etthundrafemtiondel av rikets folkmängd. Denna fördelning bestämmes av

Konungen vart tionde år, räknat från år 1921. För de städer, som ej deltaga i landsting,

hava stadsfullmäktige att utse ledamöter till riksdagens första kammare (utom för åren

1921—1937, då denna uppgift ålåg särskilt utsedda elektorer).

Mellan åren 1867—74 representerades staden av en riksdagsman, efter år 1875 av två,

efter 1887 av tre, efter 1905 av fyra, efter 1918 av fem och fr. o. m. 1934 av sex ledamöter.

Den förste socialdemokraten insattes år 1919. F. n. representeras staden i riksdagens första

kammare av tre socialdemokrater, två högermän och en representant för folkpartiet.

Ledamöter av första kammaren Petersson, K n 11 t Zakarias, F. D., Re-

Lindström, Karl Alfred R i c k a 1 .1, Redak- daktör. & 92: 35—42 (fp).

tör, l- 94; 35—42 (5) Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,

Näää. f057ksar 2332211 öm. SJOkaPtenv Redaktor, 1. 90, 38—42 (s)1) _ .

Sjödahl, Hakon Lauritz Edgar Lektor, Sandorf Carl Martin. F-L-. Direktör.

1. 87, 31—42 (s.) f 80 39—42 00 ')

Andra kammaren

Den 25 juli 1865 ägde valet till den sista ståndsriksdagen rum. Några egentliga partibild-

ningar hade då ej uppstått, varför striden om mandaten ej var så intensiv som i våra dagar.

De valberättigade hade enligt magistratsprotokollet talrikt infunnit sig. De i valet deltagande

utgjorde dock endast 19% av de valberättigade.

Efter den nya 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 före-

slogo vid dessa möten kandidater, om vilka man därpå röstade med ja och nej, tills en lista

,blev färdig, upptagande det antal riksdagsmän, som skulle väljas. De allmänna mötena

förblevo institution för kandidatnomineringen ända tills de för riksdagsmannavalen undan-

trängdes av de stora politiska partibildningarna. Klass- och yrkesintressen gjorde sig emel-

lertid ganska tidigt märkbara. Från 1869 uppställde hantverkarna och 1872 arbetareföre-

mådde Wangson, Otto Robert. J.K., Byråchefh. kungl. socialstyrelsen, dåva-

rande Ombudsman o. sekr. h. fattigv., f. 93.

2) Efterträdde Rahmn, Erik Gustaf (Gö sta) Andreas, F. L., Rektor, f. 82.
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ningen första gången egna representanter. Ledamöterna av stadsfullmäktige enade sig detta

år om den s. k. börslistan. som segrade både vid detta val och följande, men vid 1878 års

val utslogos två av börslistans män. Med 1880-talets inträde vittna stora valannonser i tid-

ningarna om skarpare partistrid. Tullskyddsrörelsen var ytterst livaktig, de organiserade

rösträtts- och nykterhetsrörelserna uppväxte, och socialismen började förkunnas. Allmänna

mötet reformerades jämväl i sin arbetsordning i avsikt att vinna större 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 arbe-

tareföreningen två stora valmöten, där flera politiska program avgåvos. Nu uppträdde

de politiska huvudorganisationerna, vilka så småningom togo valen om hand. Den offent-

liga kandidaturen genomfördes nu fullständigt, och kandidaternas åsikter utvecklades både

muntligt och skriftligt samt återgåvos i pressen. År 1905 uppträdde socialdemokraterna

första gången som eget parti med en specialkandidat. Vid 1908 års val upptogo de libe-

rala 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. 11. sitta i andra

kammaren två högermän, en representant för folkpartiet och fyra socialdemokrater samt två

representanter för kommunistiska partiet, eller tillsammans nio ledamöter, varav två kvinnor.

Antalet deltagare1 valen har oerhört ökats; från omkring 500 personer år 1866 till 127.000

år 1936 eller resp. 1,1 och 48,3 % av stadens hela befolkning

1 och för val av ledamöter till andra kammaren utgör Göteborgs stad en valkrets för sig

och är antalet riksdagsmän härstädes fastställt till nio. Vid senaste valet var staden uppdelad

i 54 valdistrikt, och valen förrättades inom varje sådant distrikt inför av magistraten utsedda.

deputerade i av staden tillhandahållna lokaler. Valmetoden är proportionell. Rösträtt till-

kommer varje i staden mantalsskriven svensk medborgare, som senast föregående är fyllt

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 sammanräk-

nande verkställes av konungens befallningshavande.

Ledamöterna i andra kammaren äro till antalet 230 och väljas för en tid av fyra år, räknat från

1 januari året efter valet. Avgår riksdagsman före mandattidens slut, verkställer konungens be-

fallningshavande ofördröjligen ny röstsammanräkning enligt vissa i vallagen bestämda grunder.

Val för tiden 1937—1940 förrättades i september 1936. Mandattiderna här nedan avse

endast ledamotskap för Göteborg.

Ledamöter av andra kammaren

Wigforss, E r n s t Johannes, Lektor, Stats-

råd, f. 81; 29—40. Led. av 1:sta kam.

20—28 (s).

Lithander, Olof Axel E (1 v a r d, Direktör,

f. 70; (12—26) 29—40. Led. av 1:sta

kam. 27—28 (h).

Senander, Knut Erik Waldemar, Tull-

uppsyningsman, Stadsf., f. 89; 37—40 (kp).

Nilsson, Carl Olof, Oinbudsman, f. 96;

33—40 (5).  

Sundberg, A b el Gotthard Leopold, Sta-

tionskarl, f. 93; 37—40 (8).

Tengström, C a rl Fredrik G U 3 t a f,

F. D., Lektor, f. 86; 37—40 (fp).

Rönn-Christiansson, S olvei"g Adina

Olena, Fru, f. 02; 37—40 (kp).

Öberg, M ä r t a, Kassörska v. kom. tand- &

polikl., f. 95; 38—40 (s) 1)

Meijer, Per 0 t t o Bernhard, J. K., Man-

talsdirektör, f. 89; 40 (h) 2)

1) Efterträdde Frankenberg, John E v e r t Konrad, Ombudsman, f. 00.

2) Efterträdde Hellberg, Arvid, J. K. Assuransdirektör, f. 90.
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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. År 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 fördela bristen på hela menigheten. Från 1700-talets början

ställde de emellertid allt. längre gående krav, vilket gav anledning till långvariga stridigheter

mellan dem och magistraten. Sedan genom en kungl. resolution av den 7 juli 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 omnämnes sålunda som redan befintlig den

s. k. inkvarteringskommissionen, som ombesörjde den staden åliggande inkvarteringen och

förvaltade därför avsedda medel. Då Sahlgrenska sjukhuset inrättades år 1782, ställdes det

under en särskild direktion, och därefter tillkommo 1785 styrelsen för stadens första vatten-

ledningsinrättning, 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 dock den 1819 för förvaltningen av stadens medel, inkomster och utgifter

inrättade drätselkommissionen. År 1831 förordnades en sundhetsnämnd för att handhava den

allmänna hälsovården. Den upphörde visserligen redan 1836 men efterföljdes under kolera-

epidemierna av nya nämnder 1847 och 1853. Genom en kungl. resolution av år 1857 gjordes

slutligen stadens folkskoleväsen till en samhällets gemensamma angelägenhet och ställdes

under uppsikt av allmänna folkskolestyrelsen.

De framgångar borgerskapet sålunda vunnit fullbordades, då i kungl. förordningen om

kommunalstyrelse i stad av den 21 mars 1862 stadens invånare tillerkändes rätt att själva

vårda sina gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter, såvittdet icke enligt

gällande författningar tillkommer offentlig ämbetsmyndighet att handhava dem. Beslutande-

rätten i stadens angelägenheter utövas sålunda sedan 1863 av stadsinvånarnas för sådant

ändamål utsedda representanter, som benämnas stadsfullmäktige, medan verkställighet och

förvaltning tillkommer drätselkammaren och de särskilda styrelser, nämnder eller personer,

som för sådant ändamål tillsättas.

Överinseende över stadens hela administration och förvaltning tillkommer enligt kom-
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munallagarna fortfarande magistraten, men detta innebär numera huvudsakligen endast ett

övervakande av att stadsfullmäktige och de kommunala styrelserna i sin verksamhet iakttaga

laga former. Att å stadsfullmäktiges vägnar övervaka förvaltningen av stadens angelägenheter

och verkställigheten av fullmäktiges beslut åligger fr. o. m. den 1 februari 1932 Göteborgs

stadskollegium.

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 samman-

trädde första gången den 5 januari 1863.

Antalet stadsfullmäktige ökades genom Majornas införlivning år 1868 till 57, år 1893

till 59 och år 1895 till det nuvarande eller 60. Under de fem första decennierna av stadsfull-

mäktiges verksamhet rekryterades ledamöterna nästan uteslutande från de mera besuttna

klasserna och valen, som ända till tiden för de politiska partibildningarna år 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. år 1908 var_ stads-

fullmäktigevalens 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 poli-

tiska 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 samt

1934—38 de första nationalsocialisterna. F. n. har stadsfullmäktige följande partisammansätt-

ning: Socialdemokratiska partiet (s) 30, högerpartiet (h) 14, folkpartiet (fp) åtta och kommu-

nistiska partiet (kp) åtta ledamöter. De röstande uppgingo år 1862 endast till omkring 450

och år 1938 till 1 18.125 eller resp. 1,1 och 44,0% av stadens hela befolkning. År 1938 röstade

66,0% av de röstberättigade.

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 röst-

skala. Fr. o. m. 1922 väljes vart fjärde är varje gång hela antalet fullmäktige. För dessa val

är staden indelad i tre valkretsar, som vardera välja 20 stadsfullmäktige. F. n. gällande

valkretsindelning grundar sig på stadsfullmäktiges beslut den 2 december 1937. (Beträffande

rösträtt, hinder för rösträtt och valbarhet, förfaringssättet vid valförrättning, röstning och

sammanräkning m. m. hänvisas _till kommunallagarna).

Stadsfullmäktige välja årligen bland sig en ordförande samt en förste och en andre vice

ordförande. Vid förhandlingarna, som äro offentliga, såvida icke för någon särskild fråga'

annorlunda av fullmäktige beslutas, får ärende icke handläggas och beslut ej fattas, om

icke flera än hälften av ledamöterna äro närvarande. Ledamots frånvaro utan godkänt för-

hinder föranleder böter..

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

efter granskning av magistratens förslag till utgifts— och inkomststat av medel till stadsut-

gifternas bestridande och i samband därmed förordnandet om uttaxering, val av ledamöter
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i stadsfullmäktige underlydande styrelser och nämnder samt granskning genom årligen ut-

sedda revisorer av nyssnämnda styrelsers räkenskaper och förvaltning. Vid dessa val tilläm- .

pas i vissa fall proportionell metod.

En var ledamot äger att framställa förslag och deltaga1 överläggningar och beslut.

Borgmästaren eller annan särskilt utsedd magistratsledamot äger deltaga1 överläggningar

men ej i beslut. Sådan rätt tillkommer jämväl ordförande eller vice ordförande i stadens

styrelse, nämnd eller beredning vid behandling av ärende, som beretts av styrelsen, nämn-

den eller beredningen, så ock revisor vid granskning av den av honom avgivna revisions-

berättelsen. Efter slutad överläggning skall ordföranden, om han icke finner sig föranlåten

att begagna sig av sin begränsade rätt att vägra proposition, framställa dylik. När så påyrkas,

fattas beslut genom omröstning. lntet ärende får nedläggas utan beslut.

Beslut. som röra förfogande över fastighet erhållen genom gåva eller testamente och upp-

tagande av lån över visst belopp, måste underställas Kungl. Maj:ts prövning. Fastställelse

av konungens befallningshavande erfordras för beslut om stadgar angående sedlighet, hälso-

vård, ordning och säkerhet, om hushållningsplaner för stadens donationsjord och om ut-

gifter, som erfordra uttaxering under längre tid än fem år.

Två tredjedels majoritet erfordras för avgörande av ärenden angående avhändande av

fast egendom, anslag till nya ändamål och i viss 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 över-

klaga stadsfullmäktigebeslut och att hos Kungl. Maj:t söka ändring i konungens befall-

ningshavandes utslag. Sedan magistraten resolverat om besluts verkställighet, tillkommer

denna de för sådant ändamål inrättade nämnderna och styrelserna.

Ärenden, som skola avgöras av stadsfullmäktige, överlämnas för utredning antingen till

de olika förvaltningsorganen eller till särskilda permanenta eller tillfälliga utskott. Varje

år utses valkommitté och pilsnerdricksberedning. Tidigare utsågo stadsfullmäktige årligen även

kansliutskott och budgetsberedning, men deras åligganden hava numera överflyttats å stads-

kollegiet. innan ärende, som beretts annorledes än av valkommittén, företages till avgörande

av stadsfullmäktige, skall tillfälle lämnas stadskollegiet att avgiva yttrande däröver.

Stat för år 1940: Se stadskansliet.

Författningar m.m. Lag den 6juni 1930 om kommunalstyrelse1 stad, med däri vidtagna

ändringar. Kommunal vallag av den 6juni 1930. Lag den 6juni 1930 om proportionellt

valsätt vid valmom landsting,a kommunalstämma m.m. Arbetsordning för stadsfullmäk-

tige antagen den 13 november 1930 och den 19 november 1936. Reglemente för Göteborgs

stadskollegium, fastställt av K. B. den 15januari 1932.

Stadsfullmäktige valda för tiden t. orm-. st 1942

(Valkretsindelningen avser förhållandena vid senaste val den 18 september 1938)

Ordförande Ledamöter

lungen, E ,— n s ( Birger, Överlämre, (_ 90; angivas här nedan efter valkrets och ordnings-

led. 3] _ Ordf. 34___ följd vid valet; ang. partibeteckning se texten

å föregående sida.

Förste vice ordförande

Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor, Forsta valkretsen

(_ 80; led (9 Förste v ordf 34___ Domkyrkoförsamlmgen —— med undantag

av 1—9 kv. i stadsdelen Vasastaden samt 38—

Åndre vice ordförande 49 kv.i-stadsdelen Lorensberg ävensom stads-

Dahlström, A x el, Överförmyndare, f. 80; delen Pustervik — Kristine, Gamlestads och

led. 15, Andre v. ordf. 27— ' Lundby församlingar, stadsdelen Heden in- 
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om Vasa och Johannebergs församlingar

samt Frändtorp, Sävenäs, Torpa Mellangård,

Torpa Nordgård, Torpå Persegård, Torpa

Sörgård, Vidkärr, lägenheterna Köpmans-

ängarna och Torpa äng med dårå belägna

husinom Orgryte församling.

Carlsson, Carl Richard,

man, f. 81; '19 (s).

Englund, Ca rl Gustaf Oskar, intendent,

f. 00; 31 (s).

Westergren, Bro3|r Hugo Vilhelm, Om-

budsman, f. 94;3 s.)

B r o r Arthur,

Spårvägs-

Nilsson, Metallarbetare,

f. 89; 29 (s).

Be3rlg,( )Otto Vendel, Kanslichef, f. 88;

s .

Fredriksson, S v e n Adolf, Assistent å ar-

betsförmedl, f. 05; 33 (s.)

Johansson, S v en Christian, M. D, Pro-

fessor, Överläkare, f. 80, 19—22, 35 (fp).

Norling, A n t o n, Metallarbetare, f. 89;

35 (kp).

Zetréus, E ri k Botvid, jämarbetare, f. 91;

37 (s).

Andersson, Ernst Gustav, Expeditör,

f. 00; 39 (kp).

Hansson, G 11 s t a f H e n r y, Civilingen-

jör, f. 94; 39 (h).

Darell, Johan Edvin, Komminister, f. 85;

39 (h).

Thorsson, Ca r1 Ludvig Arnold, - Verk-

mästare, f. 86; 39 (fp).

Söderberg, sSven Emanuel, Redaktör,

f. 00; 39

Olson, FransSE r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, f. 86; 39 (h).

Berntson, Axel fi en ry, Svetsare, f. 04;

39 (s).

Strömberg, Carl 01 of Harry, Fångvårds—

man, f. 92; 39 (s).

Linderoth, Martha Elisabeth (Lis a), Folk-

skollärarinna, Fru, f. 99; 39 (h).

Sahlström, Gusta H11d1n g Teodor,

Metallarbetare, f. 98; 39 (kp).

,E1 n a r Alexius, Assistent h. fattigv..,

f. 98; 39 (8).

Andra valkretsen

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,

Annedals församling med undantag av stads-

delarna Kommendantsängen och Änggården

samt Orgryte församling med undantag av

Frändtorp, Sävenäs, Torpa Mellangård.

Torpa Nordgård, Torpa Persegård, Torpa  

Sörgård, Vidkärr. lägenheterna Köpmans-

ängarna och Torpa äng med därå belägna hus

samt Compoboard nr 1 och 2.

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

f. 80; 19 (h) Förste v. ordf. (se ovan)".

Ohlon, Sven Johan Emanuel, F. D.,

Rektor. f. 88; 31 (fp).

Höglund, Hjalmar Hugo, Sjukhusdirek-

tör, f. 89; 21 (s).

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Dispo-

nent, f. 80; 19 (h).

Lindström, N a n n y Angelika, Bankkas-

sörska,f. 80; 31 (fp).

lungen, E r 11 st Birger, Overlärare, f. 90;

31 (s)Ord.f (se ovan).

Pe3t;r(s()>n, Axel H i 1 d i n g, Expeditör, f. 91;

s .

Hultin, Sven, Professor, f. 89; 27—30,

35 (h).

Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör, f. 84;

35 (h).

Holmberg, Ni ls Gösta, Redaktör, f. 02;

35 (kl?)

Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s i e) Sofia,

Fru, f. 93; 35 (h).

Allberg, Carl R a g n a r Fritiof, Handlande,

f. 01; 35 (fp).

Engström, A 1 g 0 t Edvin, Typograf, f. 90;

33 (s).

Hagvall,381—åanry Ture Bruno, Filare,

s

Pettersson, E r n a Maria, Fru, f. 09; 39 (s).

Kogge, Fritiof Olof, Civilingenjör, f. 97;

39 (h).

Andersson, C u s t a v johannes, Expedi-

tör, f. 00; 39 (kp).

Berggren, A r n e Timar, Instruktör, f. 07;

s .

Gustafsson, Gustaf A 1 b e r t, Byggnads-

ingenjör, f. 91; 39 (h).

Frankenberg, John E v e rt Konrad, Om-

budsman, f. 00; 40 (s).

Tredje valkretsen

Stadsdelarna Kommendantsängen och Ång-

gården inom Annedals församling samt Oscar '

Fredriks, Masthuggs och Carl Johans för-

samlingar.

Dahlström, A x e 1, Överförmyndare, f. 80;

15 (s) Andre v. ordf. (se ovan).

Hedén, Ernst August, Direktör, f. 78;

27 (fp)

Pettersson, S v e n Algot,

duktör, f. 88; 31 (s).

Hulthén, T u r e, Overlärare, f. 94; 27 (h).

Fagerberg, ] ohn Artur, Spårvägsman,

f. 98; 31 (s).

Spårvagnskon-
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Ericson, S ven Hjalmar Emanuel, Verk-

mästare, f. 00; 31 (s).

Söderberg, johan E (1 v 1 n, Posttjänsteman,

f. 81; 32 (s).

Leandersson, john 1 w a r, Kamrer, f. 90;

27 (f-p)

Senander, Knut Erik Waldemar, Tull-

uppsyningsman, Riksdagsman, f. 89; 27—

30,35 (kp).

Burge, john B e rt il, Overmontör, f. 99;

35 (kp).

Ekbelég), 0 v e johan, Yrkeslärare, f. 96; 31 .

s . '

Wikander-Brunander, Si ri, M. L.,

Prakt. läkare, Fru, f. 76; 35 (fp).

Andersson, 5 v e 11 David, Brandförman,

f. 95; 35 (s).

Broström, T 0 r Erland j:son,

Skeppsredare, f. 95; 39 (h).

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria, Lä-

rarinna, Fru, f. 89; 39 (s).

Andersson, 5 v e n Olof Morgan, Ombuds-

man, f. 10; 39 (s).

Bore'n, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

f. 98; 35 (h).

Lindström, G u s t a v Enock Devart, Sten-

arbetare, f. 91; 39 (kp).

hlsson, Gustav Hj alm a r, Varvsarbe-

tare, f.9 9(s).

Carlsson:)Anders B e r n h a r d, Kassör,

f. 88; 39 s

Alfabetisk förtecknmg över stads-

fullmäktige

Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof, Handlan-

de, f. 01; 35 (fp).

Andersson, E r n s t Gustav, Expeditör,

f. 00; 38 (kp).

Andersson, G u s t a v johannes, Expedi-

tör, f. 00; 38 (kp).

Andersson, 5 v e 11 David, Brandförman,

f. 95; 35 (s.)

Andersson, 5 v e n Olof Morgan, Ombuds-

man, f. 10; 39 (s).

Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör, f. 84;

35 (h)

31?ng )Otto Vendel, Kanslichef, f. 88;

s .

Bågggråen, A r n e Timar, Instruktör, f. 07;

s .

Berntson, Axel H e n r y, Svetsare, f. 04; 39 (s).

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

f. 98; 35 (h).

Broström, T 0 r Erland j:son,

Skeppsredare, f. 95; 39 (h).

Konsul,

Konsul,

Burge, john B e rtiI, Overmontör, f. 99;

35 (kp)

Carlbring, Carl Gustaf Ei nar, Dispo-

nent, f. 80; 19 (h).  

' Carlsson, Anders . B e r n h" a r d, Kassör,

f. 88; 39 (s).

Carlsson, C a r ] R i c h a r d, Spårvägs-

man, f. 81; , _ _ '

Dahlström, A x e 1, Överförmyndare, f. 80;

15 (s) Andre v. ordf.

Da35el(lh,,johan E d vin, Komminister, f. 85;

Ekberg, 0 v e johan, Yrkeslärare, f. 96; 31,

3

Englund, C a rl Gustaf Oskar, Intendent,

f. 00; 31 (s).

Eng3st(r;im, A 1 g 0 t Edvin, Typograf, f. 90;

s

Ericson, Sv en Hjalmar Emanuel, Verk-

mästare, f. 00; 31 (s).

Fagerberg, jo h 11 Artur,

f. 98; 31 (s).

Forselius, Carl Olof, M. L. Prosektor,

f. 80; 19 (h) Förste v. ordf.

Frankenberg, john E v e r t Konrad, Om-

budsman, f. 00; 40 (s).

Fredriksson, S v e n Adolf, Assistent å ar- .

betsförmedl., f. 05; 33 (s).

Gustafsson, Gustaf A 1 h e r t, Byggnads-

ingenjör, f. 91; 39 (h).

agvall, Henry Ture Bruno, Filare, f.09;

38 (s).

Hansson, G u s t a f H e n r y, Civilingen-

jör, f. 94; 39 (h).

Hedén, Ernst August, Direktör, f. 78;

27 (fp).

Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s ie) Sofia,

Fru. f. 93; 35 (h).

Hälgrzbeäg, Nils Gösta, Redaktör, f. 02;

f(p

Hulthén, T u r e, 'O'verlärare, f. 94; 27 (h).

Hultin, S ven, Professor, f. 89; 27—30,

35 (h).

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhusdirek-

tör. f. 89; 21 (s.)

johansson, S ve n Christian, M. D., Pro-

fessor, 'Overläkare,f. 80; 19—22. 35 (fp).

lungen, E r 11 st Birger, Overlärare, f. 90;

31 (s) Ordf.

Kogge, Fritiof Olof, Civilingenjör, f. 97;

39 (h).

Spårvägsman,

Leandersson, john Iw a r, Kamrer, f. 90;

27 (fp) '

Lind, E'1 n a r Alexius, Assistent h. fattigv..,

f. 98; 39 (s).

Linderoth, Martha Elisabeth((E1 s a), Folk-

skollärarinna, Fru, f. (h).

Lindström, G u s t a v Enöck Devart, Sten-

arbetare, f. 91; 39 (kp).

Lindström, N a n n y Angelika, Bankkas-

sörska, f. 80; 31 (fp).

Nilsson, B r o r Arthur,

f. 89; 29 (s).

Metallarbetare,
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Norling, A n t o n, Metallarbetare, f. 89;

35 (kp).

Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D.,

Rektor. f. 88:31 (fp).

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, f. 86; 39 (h).

hlsson, Gustav H j almar, Varvsarbe-

tare, f. 97; 39 (s).

Pettersson, E r n a Maria, Fru, f. 09; 39 (s).

Peterson, Axel H i I (1 i n g, Expeditör, f. 91;

33 (s).

Pettersson, S ve n Algot, Spårvagnskon-

duktör, f. 88; 31 (s).

Sahlström, Gustaf H il d i n g Teodor,

lVetallarbetare, f. 98; 39 (kp .

Senander, K n ut Erik Waldemar, Tull-

uppsynmgsman, Riksdagsman, f. 89; 27—

30, 35 (kp).  

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria, Lä-

rarinna, Fru, f. 89; 39 (s).

Strömberg, Carl O 1 of Harry, Fångvårds-

man, f. 92, 39 (s).

Söderberg, johan E d v i n, Posttjänsteman,

f. 81; 32 (s.)

Söderberg, S v e n Emanuel,

f. 00; 39 (s).

Thorsson, Carl Ludvig Arnold, Verk-

mästare, f. 86; 39 (f.p)

Westergren, Bror Hugo Vilhelm, Orn-

budsman, f. 94; 31 (s).

Wikander-Brunander, S1 r i,

Prakt. läkare, Fru, f. 76; 35 (fp).

Zetre'us, E ri k Botvid, järnarbetare, f. 91;

37 (s).

Redaktör,

M. L.,

Stadsfullmäktiges sekreterare

Mottagningstid kl. 11—13. Rt 13 0768

johnsson, john Olof, j. K. Kanslichef, f. 86; 26.

Stadskansliet (se under stadskollegiet)

Stadsfullmäktiges kommittéer och beredningar, se under kap. X.

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 till gagn och

ledning för de stadsfullmäktigeledamöter, som icke äro ledamöter av styrelser eller nämnder.

Styrelse

Höglund, Hjalmar Hugo, Sjukhusdirek-

tör, f. 89; Or.df

Porselius, Carl Olof, M. L, Prosektor,

Stadsfzs förste v. ordf. f. 80; v. Ordf.

Carlbring, Carl Gustaf E i n a r, Disponent,

f. 80; Kassaf.

lungen, E r 11 st Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf., f 90; Sekr.

Politiska grupper inom stadsfullmäktige

Socialdemokratiska gruppen (30 led.)

Styrelse

Dahlström, Ax el, Överförmyndare, Stads-

fullmzs andre v. ordf., f. 80; Ordf.

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhusdirek-

tör, f. 89; v. Ordf.

Carlsson, C a r 1 R i c h a r (1, Spårvägs-

man, f. 81; Sekr. _ _

lungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90; Kassaf.

Berg, Otto Vendel, Kanslichef, f. 88;

v. sekr.

Högergruppen (14 led.)

Styrelse *

Forselius, 'Carl Olof, M. L., Prosektor,

Stadsfzs förste v. ordf., f. 80; Ordf.

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Dispo-

nent, f. 80; v. Ordf. '  

Hulthén, T u r e, 'O'verlärare, f. 94.

Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör, f. 84.

Hansson, G u s t a f H e n r y, Civilingen-

jör, f. 94.

Folkpartiets grupp (8 led.),

Styrelse

Hedén, E r n st August, Direktör, f. 78;

Ordf.

Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, f. 88; v. Ordf.

Leandersson, john Iw a r, Kamrer, f. 90;

Sekr. o. kassaf.

Kommunistiska gruppen (8 led.)

Senander, Knut Erik Waldemar, Tull-

uppsyningsman, Riksdagsman, f. 89; Ordf.

Holmberg, Nils Gösta, Redaktör, f. 02;

S.ekr
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VIII. GÖTEBORGS STADSKOLLEGIUM

och i samband därmed stående institutioner

Då den kommunala självstyrelsen reglerades genom 1862 års förordning om kommunal-

styrelse i stad, inrymdes åt magistraten fortfarande ställningen som stadens styrelse. I denna

egenskap skulle magistraten icke blott ha överinseendet över stadens hela förvaltning utan

även kunna taga initiativ i kommunala angelägenheter, upprätta förslag till stadens årliga

utgifts- och inkomststat m. m. I den mån självstyrelsens olika organ kommo att förfoga

över tillräcklig sakkunskap på sina respektive förvaltningsområden och i kraft härav allt

mera sökte hävda sin självständighet, minskades dock möjligheterna för magistraten att göra

bruk av sin befogenhet att aktivt ingripa i kommunalförValtningen, och dess verksamhet

som central förvaltningsmyndighet blev huvudsakligen endast formell.

Frånvaron av en verklig central myndighet kändes dock till en början icke som någon

brist i stadens förvaltning utan snarare som en fördel, enär de olika styrelsernas relativa

självständighet möjliggjorde för medborgare med intresse för något speciellt förvaltnings-

område att ställa sina insikter till stadens förfogande. Till en viss grad motvägdes denna

decentralisation av det intima samarbete, som i ärenden av gemensam beskaffenhet alltid

försiggick — och alltjämt försiggår —— mellan de olika verken. Att några större olägenheter

av decentralisationen i förvaltningen redan tidigt ej framträdde, berodde likväl till stor del

på att de ledande funktioner, som från början varit avsedda för magistraten, så småningom '

kommit att åtminstone delvis övertagas av drätselkammaren, dit alla viktigare ärenden re-

mitterades, innan de slutbehandlades i stadsfullmäktige. Någon fullständig enhetlighet

kunde dock icke ernås härigenom på grund av den inom drätselkammaren genomförda ar-

betsfördelningen och det förhållandet, att själva budgetsbehandlingen sedan länge handhafts

av en särskild, av stadsfullmäktige tillsatt budgetsberedning, som haft till huvuduppgift

att efter granskning av specialstyrelsernas budgetsförslag avväga de olika anslagskraven mot

varandra. Stadens finansiella frågor kommo på detta sätt att handläggas av tre självständiga

myndigheter, och olägenheterna härav framträdde med kommunalförvaltningens ökade

omfattning allt starkare. I oktober 1930 tillsatte därför stadsfullmäktige en beredning med

uppdrag att avgiva yttrande och förslag med anledning av tvenne år 1927 av konsuln Ar-

nold Bratt väckta motioner i syfte att centralisera stadens förvaltning. Frågans lösning

föregreps i viss mån av den nya lagen om kommunalstyrelse i stad, vilken trädde i kraft

den 1 januari 1931, som bl. a. innehåller föreskrifter om att alla frågor utom valärenden,

även om de förberetts av någon specialstyrelse, skola passera drätselkammaren eller all-

mänt beredningsutskott. Av lagens båda alternativ har det sistnämnda valts för Göteborg,

i det att stadsfullmäktige den 17 december '1931 beslöto att inrätta en kommunal cen-

tralstyreISe, benämnd stadskollegium, vilket skulle börja sin verksamhet den 1 februari

1932. Detta skulle bl. a. även övertaga alla de uppgifter, som tidigare ålegat stadsfull-

mäktiges kansliutskott, budgetsberedningen och .kommittén för stadens kommunalstatistik,

varför dessa myndigheter indrogos. (Angående genomförda ändringar i drätselkammarens

arbetsfördelning i samband med stadskollegiets inrättande, se under drätselkammaren).
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Stadskollegiet

Stadskollegiets uppgift är att å stadsfullmäktiges vägnar övervaka förvaltningen av stadens

angelägenheter samt att för sådant ändamål med uppmärksamhet följa nämnda förvaltning

ävensom alla de frågor, som kunna inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning.

Stadskollegiet fungerar sålunda som allmänt beredningsutskott, vilket ombesörjer utredning

av alla ärenden, i vilka stadsfullmäktige skola meddela utlåtande eller beslut. Undantag

göres dock för de ärenden, som hänskjutas till stadsfullmäktiges valkommitté. Utredning

verkställes antingen av stadskollegiets egna ledamöter och tjänstemän, specialstyrelse, be-

redning eller befattningshavare i stadens tjänst. Det åligger stadskollegiet att övervaka och

tillse fullgörandet av lämnat uppdrag samt att efter slutlig granskning framför allt ur finan-

siell synpunkt till stadsfullmäktige avgiva eget yttrande i ärendet. Denna speciella inriktning

på det finansiella markeras även av åliggandet att årligen granska och avgiva utlåtande över

stadens styrelsers förslag till utgifts- och inkomststat.

Till stadskollegiets arbetsuppgifter hör även att ombesörja utarbetandet och offentliggöran-

det av stadens kommunala statistik ävensom utförandet av de statistiska undersökningar, som

kunna erfordras för det löpande förvaltningsarbetet eller för utredning av särskilda frågor.

Därjämte åligger det stadskollegiet att på begäran av stadsfullmäktiges presidium biträda vid

handläggning av vissa ärenden angående stadens representation och offentliga festivitetsan-

ordningar, avgiva yttranden och vidtaga de anordningar, vilkas verkställande av stadsfullmäk-

tige överlämnas åt stadskollegiet samt att hava överinseendet över de kommunala arkiven?)

Genom fullgörandet av dessa uppgifter fungerar stadskollegiet väsentligen som ett samman-

hållande organ, men genom rätten och skyldigheten att även i frågor, som tillhöra särskild

styrelses förvaltningsområde, på eget initiativ hos stadsfullmäktige göra framställningar och

förslag samt vidtaga andra erforderliga åtgärder, intager kollegiet inom förvaltningen en i

egentlig mening ledande ställning, liksom det även å stadsfullmäktiges vägnar övervakar

verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Stadskollegiet, som i regel sammanträder en gång i 'veckan, består av elva ledamöter.

, Dessa väljas av stadsfullmäktige för två år i sänder bland till stadsfullmäktige valbara per-

soner. Vid sitt första sammanträde varje år utser stadskollegiet inom sig ordförande och

vice ordförande. A'ro båda dessa förhindrade att deltaga i sammanträde, utses ordförande för

det ifrågavarande tillfället. Om ej minst sex ledamöter äro närvarande, får något ärende likväl

ej företagas till avgörande. Begäres omröstning, skall den utom vid val ske öppet, och ut-

gången bestämmes genom enkel pluralitet. Vid lika röstetal företages vid val eller tillsättande

av tjänstemän lottning, medan i övriga frågor ordföranden äger utslagsröst.

Stadskollegiet äger rätt att från poliskammaren, stadens styrelser och nämnder samt tjäns-

temän infordra de yttranden och upplysningar, som kunna erfordras för ärendenas utred-

ning, liksom i stadens förvaltning anställda befattningshavare äro skyldiga att inom sina

respektive förvaltningsområden tillhandagå stadskollegiet med upplysningar samt, då så på-

fordras, även föredraga ärende inför kollegiet. .

Stadskollegiet biträdes vid fullgörandet av sina uppgifter av stadskansliet och statistiska

byrån. Som chef för kansliet fungerar kanslichefen, vilken jämväl tjänstgör som stadsfull-

mäktiges sekreterare. Statistiska byrån förestås av en byråchef.

Vid stadskollegiets sammanträden äger kanslichefen deltaga i överläggningarna men ej i

besluten, med rätt för honom att" få sin mening antecknad till protokollet. Enahanda rätt

tillkommer chefen för statistiska byrån i alla ärenden, som äro att hänföra till byråns arbets-

1) Angående vården av de kommunala arkiven se kap. IX:4.
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uppgifter eller i övrigt äro av statistisk natur. Vid stadskollegiets sammanträden föres proto-

koll, som justeras i den ordning kollegiet bestämmer och senast vid nästa sammanträde.

' Stadskollegieinstitutionen bygger sålunda på vad mankan säga det >>blandade>> system, som

inom förvaltningen i Göteborg förut praktiserats, nämligen med tjänstemän som chefer och

föredragande och förtroendemän som beslutande myndighet. Med hänsyn till den arbets-

börda, som givetvis kommer att påvila dessa förtroendemän, har det ansetts lämpligt att

ställa ett belopp av 25.000 kr. till kollegiets förfogande för att i mån av behov användas

som ersättning åt kollegiets ordförande och ledamöter eller andra sakkunniga för de särskilda

uppdrag och utredningar, som delegeras'åt dem.

Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av K. B. den 15 januari 1932.

Ordförande

Dahlström, A x e l, Överförmyndare, Stads-

fullmzs andre v. ordf., f. 80; led. 32.—40,

Ordf. 34—.

Vice ordförande

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

.Stadsfzs förste v. ordf., f. 80; led. 32—40,

v. Ordf. 34—

Ledamöter

Fagerberg, john Artur, Spårvägsman,

Stadsf., f. 98; 33—40

lungen, E r n s t Birger. 'O'verlärare, Stadsf:s

ordf. f. 90; 34—40.

Berg, 0 t t o Vendel, Kanslichef, Stadsf.,

f. 88; 35—40.

Holmberg, N i l 5 Gösta. Redaktör, Stadsf.,

,f. 02; 35—40.

Ericson, S ven Hjalmar Emanuel, Verk-

Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, Stadsf., f. 88; 38—40.

Hulthén, T u r e, 'O'verlärare, Stadsf., f. 94;

39—40.

Westergren, B r o r Hugo Vilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. 94; 39—40.

Hansson, G 11 s t af H e n r y, Civilingenjör,

Stadsf., f. 94; 39—40.

Revisorer

Lu3n/dkvist, Carl, f. 81;

lacolåsiorå,9 F r a n s Edvard, Handlande,

)

'Overkonstapel,

Suppleanter

Larsson,] 0 h n Conrad, Kassör, f. 88; 37—.

Nolhage, K u r t Bror Percy, Banktjänste-

man, f. 98; 40—. '

Beträffande stadskollegiets funktionärer se mästare, Stadsf., f. 00; 37—40. nedan under stadskansllet o. statistlska byrån.

Stadskansliet

'Börsbyggnaden, Östra Hamngatan 21 . Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15. Rt 13 6210.

Som chef för kansliet fungerar kanslichefen, vilken jämväl tjänstgör som stadsfullmäktiges

sekreterare och tillsättes av stadsfullmäktige i den ordning, som de själva närmare bestämma.

Kanslichefen åligger bl. a. att vid stadskollegiets sammanträden föredraga de ärenden, som

blivit av honom utredda. Sekreteraren ombesörjer protokollsföringen vid kollegiets samman-

träden, expedierar kollegiets skrivelser, verkställer och föredrager hos kollegiet utredningar

i de ärenden, som överlämnas åt honom. Arbetsfördelning mellan befattningshavarna kom-

mer framdeles närmare att fastställas av stadskollegiet i särskilda instruktioner.

I sin egenskap av stadsfullmäktiges sekreterare åligger det kanslichefen bl. a. att föra pro-

tokoll vid stadsfullmäktiges sammanträden och i samband därmed tillse, att alla yttranden

upptecknas av stenograferna och sedan genom kansliets försorg tillställas vederbörande

talare för granskning. Protokollet hälles på kansliet tillgängligt för allmänheten, och envar

äger att därav taga avskrift och få denna bestyrkt. Till göromålen i övrigt hör att uppsätta

och expediera beslut, ombesörja brevväxlingen ävensom förandet av diarium, registratur,

donationsförteckning och andra erforderliga anteckningar, vårda arkivet och biträda ord-

föranden vid utarbetandet av föredragningslistan. Med biträde av kansliets övriga personal

ombesörjer kanslichefen tryckning av protokoll, yttranden och handlingar.

Sekreterare och biträden på kansliet ävensom vaktmästare tillsättas i likhet med extra

personal av stadskollegiet.
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Stat för år 1940: Nettoutgifterna för stadskansliet, som äro uppförda å drätselkammarens stat

och vari jämväl ingå tryckningskostnader m. m. för stadsfullmäktige, belöpa sig till 283.262 kr.

Författningar m. m. Arbetsordning för stadsfullmäktige den 13 november 1930 med vissa

ändringar den 19 november 1936. Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av

länsstyrelsen den 15 januari 1932.

Kanslichef (0) Kanslibiträde (6)

(15.840 kr.) . - . _
Mottagningstid kl. 11—13. R: 13 0768. Petterson” A " 'ta SOf'a' f' 79' (02) 32

johnsson, john O 1 of, j. K., Stadsf:s sekr., . Förste vaktmästare (6)

f— 86: (26) 32- ' Henning, Axel, f. 89; (l6) 32.

Sekreterare (26) . ..

Mottagningstid kl. 11—13. Rt 130737. Andre vakfmasfa'e (3)
Dunberger,.Eric Gustaf Gillis, j. K., Abrahamsson, Filip Henry Wilhelm,

f. 95; 32. f. 08; 32.

Statistiska byrån

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 9—1630, lördagar kl. 9—15. Rt. 13 7522.

Den 23maj 1901 uppdrogo stadsfullmäktige åt en permanent kommitté, benämnd kom-

mittén för Göteborgs stads kommunalstatistik, bestående av stadsfullmäktiges ordförande,

vice ordförande och sekreterare, att utgiva årliga kommunalstatistiska redogörelser. Något

speciellt statistiskt organ fanns från början icke, utan utgjordes den verkställande kraften

inom kommittén av stadsfullmäktiges sekreterare.

Utom utgivande av förenämnda publikation Statistisk Årsbok för Göteborg hade kommittén

att fullgöra flera särskilda av stadsfullmäktige meddelade uppdrag. Bland dessa märkas

anskaffande av en särskild bostadsstatistik för staden, utgivande av fortsättning av publika-

tionen Donationer i Göteborg samt sedan 1914 Kommunal författningssamling för Göteborg

med därtill hörande tilläggshäften m.m.

Med de alltjämt ökade arbetsuppgifterna, visade sig förenämnda form för kommunal-

statistikens handhavande snart nog icke vara tillfyllest, varför stadsfullmäktige den 13 de-

cember 1917 beslöto en omorganisation. ifrågavarande beslut gick i huvudsak ut på att hos

kommittén skulle anställas en fackutbildad statistiker med erforderliga biträden, samt att

kommittén fr. o. m. är 1918 skulle utgöras av tre ledamöter och två suppleanter, alla valda

av stadsfullmäktige för en tid av tre år (sistnämnda bestämmelser ändrades emellertid redan

fr. o. m. den 1 mars 1919 därhän, att suppleantbefattningarna skulle upphöra och ersättas

av ledamotsbefattningar). Den av stadsfullmäktige sålunda beslutade omorganisationen

genomfördes den 1 april 1918, från vilken dag stadens statistiska kontor trädde i funktion.

Bland de senare tillkomna arbetsuppgifterna märkas övertagandet av handelsstatistiken från

handelskammaren 1924 och utgivandet av en årlig kommunalkalender från 1929. Under utarbe-

tande är slutligen en ny kommunal författningshandbok för Göteborg, vars första del utkom 1938.

Med stadskollegiets inrättande indrogs, som ovan framhållits, kommittén för stadens kom-

munalstatistik, och dess arbetsuppgifter flyttades över å stadskollegiet med statistiska byrån

som verkställande organ.

Stat för år 1940: Nettoutgifterna för statistiska byrån, som äro uppförda å drätselkammarens

stat, uppgå till 64.690 kr.

Författningar m.m. Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av länsstyrelsen den

15 januari 1932, t.v. tillämpliga delar av reglementet för den indragna kommittén för

stadens kommunalstatistik samt instruktion för stadens statistiker.

' Byråchef (26) Dessutom ett statistiskt biträde (6), ett kon-

Mottagningstid kl. 10—12. Rt 13 75 22. torsbiträde och korrespondent (4), ett kontorsbi-

Göransson, W e r n e r, F. L., f. 88; (18) 32. träde (3) samt extra biträden i mån av behov.
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. IX. SPECIALSTYRELSER

l. Drätsel, byggnads-' och brandväsende m. m.

Drätselkammaren

Norra Hamngatan 14 (f. d. Carlanderska huset). Expeditionstider, lokaler och telefon se nedan.

Borgerskapets äldste-ingingo år 1818 till magistraten med en skrivelse, däri de— med

erinran att i Stockholm och Gävle inrättats särskilda drätselkommissioner — framhöllo nyttan

och behovet av en sådan kommission här i staden. Vid skrivelsen fogades ett fullständigt

förslag till reglemente för den tilltänkta kommissionen. Då magistraten ansåg, att den före-

slagna kommissionen »tjänligen organiserad» kunde och borde bliva till nytta för staden,

men ej var tillfredsställd med sammansättningen av ledamöterna i denna kommission, upp-

gjordes nytt förslag av magistraten. Båda förslagen insändes till Kungl. Maj:t, som i utfärdat

reglemente av den 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 politiborg-

mästaren var självskriven och förde ordet i landshövdingens frånvaro. Kommissionen hade

sig ålagt att »bevaka och förvalta stadens medel och räntor så till inkomster som utgifter

samt 'att besörja om redogörelsen därför och kontrollera däröver». Genom kungl. förordningen

om kommunalstyrelse i stad av den 21 mars 1862 upphävdes magistratens rättighet att till-

sätta halva antalet ledamöter i kommissionen, som från och med år 1864 erhöll benäm-

ningen drätselkammare. . *

Enligt för drätselkammaren den 11 december 1863 fastställt reglemente skulle kammaren

bestå av sex ledamöter jämte suppleanter utsedda av stadsfullmäktige, de förra för tre är

varje gång men de senare för endast ett år. De kammaren enligt reglementet ålagda upp-

gifterna voro mycket vittomfattande." Kammaren skulle sålunda bl. a., där ej viss förvaltning

uppdragits åt särskild styrelse, förvalta stadens fasta och lösa egendom, rörligt kapital och

inkomstgivande rättigheter jämväl i vad som avsåg stadens hamn ävensom medel, som staten

beviljat staden samt medel, som influtit genom skatter. Kammaren skulle vidare pröva in-

komna ansökningar om friköp av tomter samt besluta om godkännande ifråga om överlåtelse

av s. k. ständig besittningsrätt. Dessutom hade kammaren sig ålagt att utöva tillsyn över

gatubelysningen, varjämte kammaren år 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 befall-

ningshavande den 7 oktober samma år fastställt reglemente uppdelades drätselkammaren

på två avdelningar sålunda, att varje avdelning bestod av 'sju ledamöter och tre suppleanter.

I samband med den omorganisation av den centrala förvaltningen, som nedan omförmäles,

antogs av stadsfullmäktige nytt reglemente för stadens drätselkammare, vilket reglemente

fastställdes av länsstyrelsen den 14 juni 1932. Enligt detta reglemente har organisationen

på två avdelningar, finansavdelning och fastighetsavdelning, bibehållits med vardera sin

5
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styrelse på sju ledamöter och tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljas av stads-

fullmäktige särskilt till varje avdelning, ledamöterna för tre och suppleanterna för ett år..

Dessutom utse stadsfullmäktige årligen 12 revisorer och lika många suppleanter för dem.

Av revisorerna bör åtminstone en vara av handelskammaren eller på annat av Kungl. Maj:t

godkänt sätt auktoriserad som revisor. Såväl samfällda drätselkammaren som de båda avdel-

ningarna väljainom sigaåförsta sammanträdet varje år ordförande och vice ordförande.

Ordförandeskapet'1 samfällda drätselkammaren utövas växelvis av ordförandena1 första

och andra avdelningarna med ombyte varje år.

De ledande funktioner, som från början varit avsedda för magistraten, kommo så småning-

om att åtminstone delvis övertagas av drätselkammaren, dit alla viktigare ärenden remitte-

rades, innan' de slutbehandlades i stadsfullmäktige. Någon fullständig enhetlighet kunde

dock icke ernås redan på grund av den inom drätselkammaren genomförda arbetsfördel-

ningen och det förhållandet, att själva budgetsbehandlingen sedan länge handhafts av en

särskild, av stadsfullmäktige tillsatt budgetsberedning. Visserligen befästes drätselkammarens

' centralställning inom förvaltningsorganisationen ytterligare genom den nya lagen om kom-

munalstyrelse i stad, som trädde i kraft den 1 januari 1931. Däri stadgas nämligen bl. a.,

att alla frågor (utom valärenden) även om de förberetts av någon Speciell styrelse skulle

passera drätselkammaren eller allmänt beredningsutskott.

Lagens senare alternativ, ärendenas behandling genom allmänt beredningsutskott, har som

ovan nämnts redan tidigare tillämpats i Göteborg beträffande själva budgetsbehandlingen.

Och då stadsfullmäktige gingo in för en centralisering av stadens administration, valdes

denna senare linje. Sålunda beslöto stadsfullmäktige den 17 december 1931 att inrätta en

kommunal centralstyrelse, benämnd stadskollegium, vilket skulle börja sin verksamhet den

I februari 1932. Härigenom har drätselkammarens uppgifter begränsats till att huvudsak-

ligen vara av förvaltande natur. Första avdelningen fungerar sålunda närmast som en pen-

ningeförvaltande styrelse, medan andra avdelningen handhar fastighetsförvaltningen. (Angå-

ende den i samband härmed beslutade arbetsutjämningen mellan de båda avdelningarna, se

under resp. avdelningar.)

Författningar m. m. Kungl. förordningen om kommunalstyrelse1 stad den 21 mars 1862

samt lagen. den 6juni 1930 om kommunalstyrelse1 stad med därtill hörande författningar.

Reglemente för Göteborgs drätselkammare, fastställt av K. B. den 14juni 1932 med däri

sedermera gjorda ändringar. Reglemente för Göteborgs stadskollegium fastställt av läns-

styrelsen den 15januari 1932.

Samfällda drätselkammaren

Samfällda drätselkammaren behandlar huvudsakligen endast ärenden, som uttryckligen '

till hela drätselkammaren hänskjutas av stadsfullmäktige, av någon av kammarens avdel-

ningar eller av offentlig myndighet. Den sammanträder antingen då tjänstförrättande ord-

föranden så finner erforderligt, eller då framställning därom göres av endera avdelningen.

Första avdelningens sekretariat tjänstgör tillika som sekretariat för samfällda drätselkammaren.

Senaste nyval avser perioden 1939—41.

Reglemente för Göteborgs drätselkammare fastställt av K. B. den 14 juni 1932.

Ordförande Ovriga ledamöter

Dahlström,Ax el, Överförmyndare, Stads- (se nedan under resp. första och andra av-

fullmzs andre v. ordf. f. 80. delningarna).

Vice ordförande Sekretariat

Fagerberg, j 0 h 11 Artur, Spårvägsman, (se nedan under första avdelningens kansli-

Stadsf., f. 98. och ombudsmannabyrå).
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Drätselkammarens första avdelning

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

Avdelningen handhaver stadens centrala penningförvaltning samt bereder och handlägger

dithörande ärenden. Härav följer att avdelningen bl. a. skall tillse, att debitering och uppbörd

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 grans-

ka och besluta om inkommande räkningar samt fullgöra vederbörligen beslutade utbetalningar

från stadskassan. För den händelse disponerade medel för sådana utgifter icke äro tillgängliga,

äger avdelningen, att utan stadsfullmäktiges hörande med bindande verkan för staden upp-

taga lån'eller annorledes anskaffa nödiga medel, inom ramen för stadens underställningsfria

lånerätt. Vidare ombesörjer avdelningen bokföring för drätselkammarens hela förvaltning

ävensom en summarisk redogörelse för de till drätselkammaren redovisningsskyldiga särskilda

styrelsernas förvaltning. Räkenskaperna skola avslutas så tidigt, att de äro tillgängliga för

revision före den 1 april påföljande år. Förslag till utgifts- och inkomststat skall före november

månads utgång uppgöras av magistraten efter hörande av avdelningen eller särskild av stads-

fullmäktige därför tillsatt beredning i vilken sistnämnda egenskap stadskollegiet numera

fungerar (jfr ovan). För detta ändamål skola de styrelser, nämnder eller personer, vilka

staden för särskilda förvaltningsbestyr tillsatt, enligt magistratens beslut (t.v.) före den 1

oktober varje år. till avdelningen inlämna sina specialförslag över utgifter och inkomster för

det nästföljande året. Avdelningen har skyldighet att i sitt förslag till utgifts- och inkomst-

stat upptaga de anslag, varom andra avdelningen gjort framställning.

Drätselkammaren förvaltar därjämte enligt uppdrag av stadsfullmäktige större delen av

till staden donerade medel. Sålunda uppgå de under drätselkammarens förvaltning stående

donationsmedlen till cirka 23 milj. kr. Ränteavkastningen från en del av ifrågavarande

fonder överlämnas av drätselkammaren till de styrelser, som äga att utdela desamma. l

vissa fall utse stadsfullmäktige särskilda revisorer för granskning av räntemedlens använd-

ning. Över användningen av avkastningen från en del, särskilt av de större donationerna,

som i vissa fall enligt gällande bestämmelser skola innestå. tills de uppgått till visst belopp.

besluta stadsfullmäktige själva (se närmare under kap. Xl).

Första avdelningen är även enligt den nya organisationen stadens organ för bostadsfrågans

beredning samt för utförande av ny- och ombyggnader, som ankomma på drätselkammaren.

Därjämte omhänderhar första avdelningen förvaltningen av stadens eldsläckningsverk,

auktionsverk och hövåg.

Såsom beredande och verkställande organ lyda under avdelningen dels en kansli- och

ombudsmannabyrå med en stadsombudsman som chef dels ett drätselkontor med en stads-

kamrerare såsom chef och dels en arkitektbyrå (byggnadsteknisk byrå) med en arkitekt

eller annan med byggnadsärenden väl förtrogen person som chef. Stadsombudsmannen,

s'tadskamreraren och arkitekten äga rätt att i ärenden, som ankommit på vederbörandes be-

redning få sin från drätselkammarens beslut avvikande mening antecknad till protokollet.

]ämlikt stadsfullmäktiges beslut den 4 juni 1936 äger avdelningen att årligen utse en av

de tre förvaltningscheferna hos avdelningen till styresman för den under avdelningen ly-

dande förvaltningen.

Författningar m.m. Reglemente för Göteborgs drätselkammare, fastställt av K. B. den

14 junl 1932. Av drätselkammaren antagna instruktioner för kansli- och ombudsmanna-

byrån, drätselkontoret och arkitektbyrån.
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Ordförande

Dahlström, A x e 1, Överförmyndare, Stads-

fullmzs andre v. ordf.,

led. 18—41. Ordf. 26—.

Vice ordförande

Gustafsson, Gustaf Alb e rt, Byggnads-

lngenjör, Stadsf., f. 91; suppl. 38, led.

39—41,v. Ordf. 39—.

Övriga ledamöter

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Verk-

mästare, Stadsf., f. 00; suppl. 31, led.

33—41, Suppl. f. kassa]. 34—.

Olson, Frans Erik Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, Stadsf., f. 86; 34—41.

Leandersson, John I w a r, Kamrer, Stadsf.,

f. 90; led. 36—41, Kassaf. 39—.

Andersson, Sven David, Brandförman,

Stadsf., f. 95; 39—41.

Peterson, AxelH11d1ng Expeditör, Stadsf.,

f. 91; led. 39—41, Suppl. f. kassaf. 39—.

Suppleanter —

Berggren, A r n e Timar, Instruktör, Stadsf.,

f. 07; 39—.

Anderson, Rolf Gustaf, Ombudsman,

f. 05; 40—.

Herlitz, Hans, Kapten, Direktör, f. 91;

' Revisorer

Bredberg, Per L e o Waldemar, Aukt.

revisor, f. 87; _34—.

Johansson, E ric Waldemar, Tullkonto-

rist, f. 98; 36—.

Boman, John

f. 97

Gustavson, Johan Oscar, bitr. Inspek-

tör, f. 88; 37—.

Lundkvist, C a r 1,

38——.

A r t u r, Ombudsman,

Overkonst'apel, f. 81 ;

f. 80; suppl. 15,

 

Larsson,] 0 h 11 Conrad, Kassör, f. 88; 38—.

Nolhage, Kurt Bror Percy, Banktjänste-

man, f. 98; 39—.

Bengtsson, E dvin Gottfrid, Spårvagns-

konduktör, f. 93; 39—.

Zetréus, E r i k Botvid, järnarbetare, Stadsf.,

Jacobson, Frans Edvard, Handlande,

f. 78; '39—

Malmberg, Erik S1 x t e n Konrad, Köp-

man, f. 05; 40—

Berggren, A n de r s Napoleon, Kamrer,

Suppleanter

Larsson, Helge Alfred Valdemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; 37—.

Korsell, Karl G u s t a v, Möbelsnickare,

f. 97; 39—.

Spencer, John Waite r,

;—39

Ståglierg, l'la r a 1 d Vilhelm, Faktor, f. 93;

Wåtåeman, ] 0 h n Axel Bull, Direktör, f. 77;

Handelslärare,

Ftirsgiren,C u n n a r Verner Daniel, Hand-

an e .

Holnågeggg,Karl Erl a n d Bruno, Chaufför,

Lighöåål, T a g e Carl Olof, Ombudsman,

Andersson, j 0 h n Sigvalci, Trafikförman,

Lindstrand, .lågan i el Teck-

nare, f.

Kåreby, A xel Edvin Herbert, Aukt. revi-

sor, f. 09; 40—

johannes.

, Nilsson, lvar Oskar Konstantin, Aukt.

revisor, f. 10; 39—.

Kanin- och ombudsmannabyrån

Drätselkammaren, Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—14.

Rt (växel) 171105.

Byrån har till uppgift att bestrida kansli-, sekreterare- och ombudsmannagöromålen hos

samfällda drätselkammaren och första avdelningen samt att till föredragning bereda ärenden

av rättslig eller administrativ natur samt i övrigt de ärenden, vilkas beredning icke ankommer

på drätselkontoret och arkitektbyrån. Dessutom har byrån att vaka däröver, att ärende,

innan detsamma förelägges drätselkammaren till avgörande, blivit vederbörligen berett samt

att giva för fullgörande av denna sin uppgift erforderliga direktiv. Stadsombudsmannen är

skyldig att vid drätselkammarens sammanträden lämna de upplysningar och råd, varom han

anmodas samt att framställa de erinringar ur rättslig eller allmän administrativ synpunkt,

vartill han finner anledning. Stadsassessorn har att närmast under stadsombudsmannen

biträda med utredningar och avgivande av utlåtanden. Förande av protokoll och diarier

samt expeditionsgöromål i övrigt ombesörjas av notarierna. Till kansli- och ombudsmanna-

byråns beredning och föredragning höra förutom ärenden rörande kommunalu'ppbörds-
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kontoret och i viss omfattning stadsrevisorskontoret alla ärenden rörande eldsläckningsverket

och auktionsverket. (Beträffande sistnämnda båda verk se sid. 81 och 87).

Stadsombudsman (26) — Stadsnotarie (21)

Mottagningstid kl. lli—gZ utom tisdagar. Dahlgren, Carl ln ge, _1 K., f. 05; 40.

Stenström, Ynnvesg Romanus, J. K.. Notarie (19)

f. 91; (20) 32 tyresman 37— Rundberg, Gustaf Fredrik J. K. 1. 96.

Stadsassessor (26) ' (30)40

Båth, R 0 h 1, J. K., f. 03; (32) 37. Dessutom ett första skrivbiträde (2).

Kommunaluppbördskontoret

Köpmansgatan 22—24. Expeditionstid kl. ]0—15, lördagar kl. 10—14. Rt 13 89 87, 13 7589,

. skattegiroavdelningen II 6754.

Kommunaluppbördskassören är chef för kommunaluppbördskontoret och stadens skatte-

. girokontor. Honom åligger att 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.

' ' Uppburna medel insättas för stadskassan å bankräkning. Beträffande vid uppbördsstämmorna

icke betalda utskylder har kommunaluppbördskassören att hos vederbörande indrivningsmyn-

digheter begära handräckning för utskyldernas utfående. Over de åtgärder som vid bevak-

ning 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 kyrkoutskyl-

der 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)
DeSsutom två förste kontorsskrivare (6),-

Rt138987 fyra kontorsskrivare (5), ett första kontorsbi-

Anderson, John D & V ld Konrad f 83 27- träde (4), två kontorsbiträden (3), fem skriv-

Kammarskrzvare (9) . biträden (1) samt ett extra biträde.

Nerdrum, Claus Oskar Ein a r," f. 08; 38

Stadsrevisorskontoret

Drätselkammaren, Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 9_—I6, lördagar kl. 9—14.

Rt (växel) 171105.

Chef för stadsrevisorskontoret är stadsrevisorn, 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 över-

ensstämma såväl med varandra som med gällande taxor och bestämmelser. Beträffande ut-

gifterna skall kontrolleras, att de äro vederbörligen beslutade och verificerade. Stadsrevisorn

granskar och annoterar även alla inkommande räkningar, varvid särskilt tillses att deöverens-

stämma med avslutade kontrakt o.dyl. Stadsrevisorn handhar därjämte kontroll och debi-

tering av nöjesskatten.

Genom årlig inventering skall stadsrevisorn kontrollera riktigheten av lämnade uppgifter

om drätselkammarens förråd m. m. och stadens eldsläckningsmateriell.

' Revisorsassistent (1 l)

StafIS'CP'SO' (20) . Bengtson, B r o r Axel Konrad, f. 99; (27) 38.

Mottagmngstid kl' IO_I5' Dessutom ett kontorsbiträde (3), två

Landahl, M a u ri t 2 Wilhelm, f. 91; 26. första skrivbiträden (2), två skrivbiträden (1)

samt ett extra biträde.
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Drätselkontoret

Drätselkontorets uppgift är att under första avdelningen ombesörja de uppgifter, som

äro förenade med avdelningens handhavande av stadens centrala penningförvaltning samt

att bestrida härför erforderlig kassarörelse och räkenskapsföring. Å drätselkontoret ankom-

mande förvaltningsärenden handläggas på tre avdelningar, bokföringsavdelningen, kassa-

avdelningen och hövågen. *

Stadskamreraren skall närvara vid samfällda drätselkammarens och drätselkammarens

första avdelnings sammanträden och är då skyldig lämna de upplysningar, varom han an-

modas. Därjämte är stadskamreraren skyldig att på kallelse närvara vid stadskollegiets sam-

manträden och därvid tillhandagå stadskollegiet med de upplysningar, varom han anmodas.

Stadskamreraren åligger särskilt att avgiva yttrande 1 anslagsärenden och ärenden i övrigt

av betydelse för stadens ekonomi, samt att i avseende å allt vad den drätselkammarens första

avdelning underställda finansförvaltningen rörer taga de initiativ, väcka de förslag samt om- '

besörja den verkställighet, som förhållandena i "varje särskilt fall påkalla.

Stadskamrerare (26)

Mottagningstid säkrast kl. 10—11.

Parment, Gösta, D. H. S., f. 98; 32.

Dessutom ett extra biträde.

Bokföringsavdelningen

Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—14. Rt (växel) 1711 05.

Chef för bokföringsavdelningen är andre kamreraren, vilken det åligger att kontrasignera

anordningar och uppbördsorder, som skola av stadskamreraren på drätselkontorets vägnar

underskrivas, samt att biträda stadskamreraren i allt vad till dennes tjänst hörer.

Andre kamrerare (20) Kammarskrivare (9)

Lange, Stel lan Gerhard, f. 83; (08) 20. Sennelöv, Bror H en nin g, f_ 0]; 27_

Stadsbokhållare (16) Olsson, Gö sta Bertil, f. 02; 28.

NorquiSt) .l 0 h a n n e 3 Alexius, l- 94: 20- Dessutom ett kontorsbiträde (3), ett första

Registrator (14) skrivbiträde (2), två skrivbiträden (1) och två

Johnson, Rudolf Leonard, f. 97; 27. extra biträden.

Stadskassörskontoret

Expeditionstid kl. 10—15, lördagar kl. 10—14. Rt (växel) 171105.

Chef för stadskassörskontoret är stadskassören, som verkställer utbetalningar från stads-

kassan, och uppbär dess inkomster. Stadskassören för kassabok, vars överensstämmelse med

kassabehållningen dagligen kontrolleras av stadsrevisorn eller av denne utsedd befattnings-

havare. Over in- och utbetalningar, som ej grundats på utfärdade uppbördsorder och an-

ordningar, avgives till drätselkammaren för godkännande särskild rapport.

Stadskassör (19)

Westermark, Eri k Reinhold, D. H. S.,

f. 91: 34.

Dessutom två första skrivbiträden (2).

 

. H 6 vlå g e n _

Spannmålsgatan 26. Expeditionstid kl. 9—13 och 13,30—16,30. Rt 13 35 74. .

Hövågen är för allmänheten tillgänglig för vägning efter å kontoret anslagen taxa. F. 11.

utgår densamma med två öre för varje påbörjat 10 kg. av nettovikten, dock utgöres lägsta av-

giften av 50 öre. Flertalet vägningar avser numera bilar.

Föreståndare (8) Extra personal endast vid förfall för ord.

Levin, 0 s c a r, f. 77; 25. föreståndaren.
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Arkitektbyrån

_ Postgatan8. Expeditionstid kl. 9—1630, lördagar kl. 9—15Rt (växel) 1711 05.

Arkitektbyråns uppgift är att utöva ledningen över de husbyggnadsföretag, som hand-

havas av drätselkammaren, att svara för vården av under drätselkammarens första avdel-

nings förvaltning stående byggnader, att vara avdelningens organ för bostads'frågors bered-

ning ävensom atti övrigt verkställa teknisk utredning i ärenden, som falla under avdelningens

förvaltning. Arkitektbyrån har fördenskull att upprätta ritningar och arbetsbeskrivningar

för vissa av avdelningens byggnadsföretag, att granska ritningar och beskrivningar, som av

konsulterande arkitekter och ingenjörer upprättas för sådana byggnadsföretag samt att omhän-

derhava arbetsledning och kontroll över desamma. Byrån upprättar förslag till län och under-

stöd åt bostadsbyggnadsverksamhet samt utövar kontroll över densamma. Därjämte utgör

' byrån remissorgan för behandling av husbyggnadsförslag, vilka framläggas av andra stadens

styrelser och verk.

Chefen för arkitektbyrån skall närvara vid samfällda drätselkammarens och drätselkamma-

rens första avdelnings behandling av till byrån hörande ärenden och är då skyldig lämna de

upplysningar, varom han anmodas, med rätt för honom att därvid få sin mening antecknad

till protokollet.

Chef för arkitektbyrån (26) ' Extra bit" ingenjör

gloltrågnårligstä klä IIG—I3f lll—tior]? tis—(fluga; Hammarstragdbl: aailzåfékft. 93; 35.

t » , . 8 ;

(%$; " t ”ta & 0” Sellman, 0101. 1. 90; (28) 32.

Bitr. arkitekt (21) Extra kontrollanter

Norgren, Oscar H e r m a n Emanuel, f. 96; ååågläsgnfi/Ågnjlågigeå? få få): få:] )(323032,

(30) 35
Dessutom tre extra ritare, ett extra skriv-

Tekniskt biträde (10) biträde, ett extra kontorsbiträde samt kontrol-

Sjöström, E ri k Viktor, f. '01; (19) 37. lant-ritarepersonal utom stat.

Småstugeverksamheten

Genom stadsfullmäktiges beslut den 15 juni 1933 uppdrogs åt drätselkammaren, å första

avdelningen, att medelst en särskild delegation, småstugedelegationen, leda och övervaka

byggandet av cirka 230 egna hem, s. k. småstugor, inom visst område i stadsdelen Bräcke

å Hisingen. Verksamheten skulle bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de rikt-

linjer, som efter studier av motsvarande verksamhet i Stockholm uppdragits av en beredning,

tillsatt för detta ändamål med anledning av en motion av stadsfullmäktiges dåvarande ord-

förande, numera landshövding Malte Jacobsson.

Under åren 1934—1935 uppfördes sålunda i Bräcke 227 småstugor med ett fastighetsvärde

av cirka 3,5 milj. kr. För utlämnandet av sekundärlån anvisades av lånemedel 1.280.000 kr.

Enligt senare beslut av stadsfullmäktige uppfördes dels under år 1936 252 småstugor-

(varav 72 radhus i 12 längor om vardera sex hus för en familj) å Fräntorp i stadsdelen Säve-

näs med ett fastighetsvärde av cirka 4 milj. kr., vartill för sekundärlån anvisades av låne-

medel 1.520.000 kr., dels under år 1937 225 småstugor (varav 68 radhus) i stadsdelen Utby

med ett fastighetsvärde av cirka 3,8 milj. kr., vartill för sekundärlån anvisades av lånemedel

1.500.000 kr., dels under år 1938 190 småstugor (varav 71 radhus) å Fräntorp i stadsdelen

Sävenäs med ett fastighetsvärde av cirka 3,3 milj. kr., vartill för sekundärlån anvisades av

lånemedel 1.300.000 kr., och dels under år 1939 192 småstugor (varav 71 radhus) å Pölsebo

i stadsdelen Bräcke med ett fastighetsvärde av cirka 3,4 milj. kr., vartill för sekundärlån

anvisades av lånemedel 1.580.000 kr. Av de sistnämnda stugorna ha 20 utlämnats till mindre

bemedlade barnrika familjer. Den 8 februari 1940 beslöto stadsfullmäktige, att därest för-

hållandena så tillåta, under året låta uppföra cirka 220 småstugor och radhus i Tolered.
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Verksamheten handhaves av en särskild byrå, småstugebyrån, vars chef är småstugechefen.

Byrån består dels av den centrala byrån, dels av instruktörskontor och förråd å byggnads-

området. Å den centrala byrån äro anställda bl. a. en assistent och en kamrer. Stadens

kostnader försmåstugebyråns verksamhet skola ersättas av småstugebyggarna.

 

Småstagedelegationen Småstugechef

Dahlström,A 11 el, Överförmyndare, Stads- . .(12'000 kr.) . . .— —.

fullmzs andre v_ 0,de f_ 80; Ordf. Ericsson, E ri c Gustav, lemgenjör,

Gustafsson, Gustaf Albert, Byggnads- Kapten, f— 99? 3.3' _

ingenjör, Stadsf., f.'91; v. Ordf. Åsmstent

Ericson, S ven Hjalmar Emanuel, Verk- (7.200 kr.)

mästare, Stadsf., f. 00. Gydal, Elof Ossian, Civilingenjör, f. 05;34.

. . Kamrer

Smastugebyran * (7.200 kr.)

Postgatan 8, Expeditionstid kl. 9—17. lörda- Wergens, Karl G u n n a r, f. 99; 34.

gar kl. 9—15. Rt (växel) 1711 05, då växeln Dessutom kontorspersonal samt instruk-

är stängd 171108. törs- och förrådspersonal.

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 handlägga frågor angående inkorporering, stadsplan och tomt-

indelning och utläggning av gator med ledningar samt trafiklinjer inom stadsområdet. Av-

delningen handlägger ävenledes frågor om gatukostnad. Dessutom verkställer avdelningen

utredningar i åtskilliga till fastighetsförvaltningen ej hörande ärenden, som av stadsfullmäk-

tige eller stadens styrelser remitteras eller hänskjutas 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 tomtreg-

1ering, 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 -— vanli-

gen 200.000 å 300.000 kr. —— som stadsfullmäktige årligen för ändamålet ställa till drätsel-

kammarens 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.

För beredning av ärenden, som höra till avdelningen, finnes inrättat ett fastighetskontor.

lnom detta'finnes ett kansli för behandling av juridiska och andra ärenden, som icke hän-

skjutas till kontorets specialavdelningar. Dessa senare utgöras av ingenjörsbyrån, hyresbyrån,

byggnadsbyrån, rörtekniska byrån och gatukostnadsbyrån. (Arkitektbyrån och dess arbets-

uppgifter överflyttades i samband med stadskollegiets inrättande till första avdelningen.)

Fastighetsdirektören, som är chef för fastighetskontoret, är i främsta rummet ansvarig för

att göromålen å kontoret utföras enligt givna föreskrifter samt med tillbörlig omsorg och skynd-

samhet. 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.
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Byråchefen, som är fastighetsdirektörens närmaste man och chef för kansliet, har till ålig-

gande bl. a. att närmast under fastighetsdirektören övervaka verkställandet av utredningar

i till' avdelningens verksamhetsområde hörande ärenden samt lämna fastighetskontorets

tjänstemän erforderliga anvisningar och råd för utredningarnas bedrivande. Bland kansliets

befattningshavare har stadsombudsmannen till åliggande 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, att föra diarier

.över till avdelningen inkomna ärenden och att föra avdelningens talan hos domstolar och

andra myndigheter, varjämte stadsassessorer, stadsnotarier, notarier och extra notarier biträda

vid utredningar och avgiva betänkanden i förekommande ärenden samt föra efter förord-

nande av avdelningen dess talan inför domstol och andra myndigheter. En arkivarie hand-

haver drätselkammarens båda avdelningarnas arkiv och andra avdelningens kartverk och

fastighetsdiarier och har vidare till uppgift bl. a. att vara stadens ombud vid lantmäteri-

och andra mätningsförrättningar. En ingenjör är placerad å kansliet för utredningsarbete.

Författningar m. Reglemente för Göteborgs drätselkammare, fastställt av K. B. den

14mm 1932. instruktion för Göteborgs stads fastighetskontor, antagen av drätselkammarens

andra avdelning den 27 oktober 1936 med däri sedermera vidtagna ändringar.

Ordförande Kansliet

Fagerberg, john Artur, Spårvägsman, Byråchef (0)

5 d . _ - , . _ _ _ (14.700 kr.)
gå?” 98's”ppl 3l'led 33 4] ordf Gardler, Fredrik, ]. K, 88; 35.

Vice ordförande Stadsombudsman (26)

Hultin, T 0 r s t e n, Civilingenjör, f. 85, Vakant.

led.34—41,v. Ordf. 38— Stadsassessorer (26)

Larsson, G u n n a r Einar, ]. K., f. 07; 38.
Övriga ledamöter

Söderberg, ]ohan E d vi 11,IPosttjänsteman,

Stadsf., f.;81 (33) 33—4

Englund, Carl Gustaf Oskar, Intendent,

Stadsf., f. 00; (33) 34—41.

Thorsson, Carl Ludvig Arnold, Verk-

mästare, Stadsf., f. 86; 35—41.

Westergren, Bror Hugo Vilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. 94; (34) 36—41.

Arnulf-Olsson,0 s v al d, Direktör, Stadsf.,

f. 84; (34) 38—41.

Suppleanter

Andersson, Fritz Emil,

f. 90; 33—.

Strömberg, Carl O 1 0 f Harry, Fångvårds-

man, Stadsf., f. 92; 39—.

Olsson, Carl Elis, lngenjör, f. 94; 38—.

Revisorer och revisorssappleanter

(se ovan under första avdelningen)

Ombudsman,

Fastighetskontoret

Fastighetsdirektör (0)

(20.520 kr.)

Mottagningstid kl. 10—12.

Persson, F r a n 3 Ludvig, Civilingenjör,  

Gullström, K a rl E b h e, ]. K., f. 05; 39.

Stadsnotarier (21)

Thorburn, Alvar Robert Martin, ]. K.,

f. 94; 38.

To3rkeli, E i n a r Edmund, ]. 0. F. K., f. 00;

Notarie (19)

Gärde,Erik, ]. K., f.;05 40.

Notarie (17)

Jacobsson, G ö sta Emanuel, ]. K., f.93; 37.

. Extra notarier

WfahåsStröån, G e o r g e Filip Seaton, ]. K.,

Hedlurid,Er1kGottfr1d]. K., f. 11; 39.

Seth, Carl-Axel, ]. K., f. 1;0 40.

' Arkivarie (21)

Nerdrum, Cl a U 5, Civilingenjör, f. 78; 19.

Ingenjör (16)

Hertzman, B ro r Elis julius, f. 80; 25.

Vaktmästare (4)

Larson, Erik Gus taf Adolf, f. 04; 36.

Dessutom ett arkivbiträde (5), en registra-

tor (4), ett första skrivbiträde (2), två extra

skri'vbiträden samt en telefonist (1) och en

extra telefonist.
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lngenjörsbyrån

Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1711 05.

Mottagningstid för tomtspekulanter kl. 11—13.

lngenjörsbyrån behandlar bl. a. stadens försäljning av reglerade tomter samt verkställer

i samband därmed stående utredningar.

lngenjör (16)

Bålström, Sven Adam Wilhelm, Civil-

ingenjör, f. 08; 39.

Extra ingenjörer

Eliason, To rd Axel,_Arkitekt, f. 09; 35.

To3r7ell, A r n old Sigfrid, Civilingenjör, f. 1 1 ;

Våge, B e n g t Hugo Fritiof, Civilingenjör, '

; 9.

Dessutom två extra tekniska biträden och

ett extra skrivbiträde.

H y r e 8 b y r ä n

Drätselkammaren, Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 10—14.

Rt (växel) 171105.

Hyresbyrån förestås av hyresintendenten, vilkens huvudsakliga åliggande är att handhava

bestyret med utarrendering och uthyrning av stadens under avdelningens förvaltning stående

för sådant ändamål avsedda fastigheter.

Hyresintendent (21)

Fornander, Ernst Gustaf (G 6 s t a), f. 87; 16.

' Assistent (14)

Wahlgren, F r a n s Mauritz, f. 82; (19) 34.

Förste kammarskrivare (1 1)

Bernås, 0 3 b 0 r n Marin, F. K., f. 02; 30.

Förste egendomsinspektor (11)

Nilsson, Nils, f. 91; 22.

Andre egendomsinspektor (8)

Andersson, Olof Mauritz, f. 86; 19.

Kammarskrivare (9)

Synnergren, johan Harald, f. 92; 18.

Rydberg, E rik Hjalmar, f. 95; 32.  

Förste kontorsskrivare (8)

Peååerson, S t e n Theodor Wilhelm, f. 00;

Ritbiträde (8)

Hulthén, Axel Viktor, f. 84; 24.

Bostadskonsulent (4)

Ålander, A n n a Elisabeth, f. 92; 20.

Dessutom en kontorsskrivare (5), en kas-

sör (4), ett första skrivbiträde (2), två skriv-

biträden (1), en extra bitr. egendomsinspektor,

en extra kammarskrivare, två extra kontors-

skrivare, ett extra ritbiträde och tre extra

skrivbiträden.

Byggnadsbyrån

Postgatan 29. Expeditionstid kl. 10—14.

Rt (växel) 171105.

Föreståndare för byggnadsbyrån är stadsbyggmästaren, som bl. a. skall utöva ledningen

av stadens genom avdelningen utförda byggnads- och reparationsarbeten och tillse att sta-

dens under avdelningens förvaltning stående byggnader behörigen underhållas.

Stadsbyggmästare (21) Materialförvaltare (17)

Kärilsteen, K a r 1 Oskar Arvid Henrik, f. 90; Danielsson, K a rl ']ohan, L 87; 17_

Andre stadsbyggmästare ( 17)

Liggdin, N il s Vilhelm, Civilingenjör, f. 02;

Byggnadsinspektorer (1 1)

Gillberg, Ernst Al g 0 t Ferdinand, f. 88; 17.

Andrén, Claes A r n e, f. 09; 38.

Robertson, Per G 6 s t a Roberts, f. 10; 37.
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Kammarskrivare (9) första skrivllåitrräde((21), tZ'å) extra kontorsiåkri-

. . _ vare, två s riv iträ en 1 , ett extra 3 riv-

Svenson, Lell E r 1 ] n g, f' 96'— 21' ' biträde, fyra extra verkmästare, en extra kon-

Dessutom en förste kontorsskrivare (6), ett trollant och en extra materialutlämnare.

Rörtekniska byrån

Postgatan 29. Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1711 05.

Rörtekniska byrån har till uppgift att handhava skötseln av stadens under avdelningens

förvaltning stående värme- och sanitetstekniska anläggningar samt verkställa utredningar i

frågor rörande dylika anläggningar. Vidare har byrån att efter anmodan av andra stadens

styrelser och medgivande av avdelningen biträda styrelserna vid skötseln och utförandet av

anläggningar av ifrågavarande slag. Därjämte åligger det byrån att verkställa lagstadgade

besiktningar vid högtrycksanläggningar.

Röringenjör Inspektörer

' '1' _ _ . _ Lund, Gottfrid, f. 82;17.Thuwe, C a rl Leonard, C1v1 mg , f 86, 18 Mattsson, E ri k Bertil, f, 90; 20.

Dessutom två ritare.

Gatukostnadsbyrån

Norra Hamngatan 14. Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 17 11 05.

Gatukostnadsbyrån behandlar ärenden angående tomtägares skyldighet att bidraga till

stadens gatukostnad.

Ingenjör (23) Bitr. ingenjör.

Magnusson, D a vi d johan Karl, Civiling, Palm, S v e n Alfred, Civiling., f. 14; 38.

f. 98; 38. Dessutom en extra tekniker samt ett rit-

och skrivbiträde.

Skogsnämnden

Karl Gustafsgatan 13. Rt 117965.

Skogsnämnden upprättades genom beslut av stadsfullmäktige den 17 februari 1921 i

samband med stadens anslutning till Skogssällskapet.

Nämnden, som sorterar under drätselkammarens andra avdelning, har till uppgift atti

samverkan med Skogssällskapet handhava förvaltningen och skötseln av stadens skogar.

Nämnden består av tre ledamöter, av vilka för en tid av tre år 1 sänder, två utses av

drätselkammarens andra avdelning och en av Skogssällskapet.

I egenskap av skogsinspektör hos Skogssällskapet, handlägger jägmästaren Lorentz Laurell

de huvudsakliga driftsgöromålen.

Ordförande F 1) Ledamöter

Wi elius, Mats A 1 f r e d, jägmästare, f. 82; ager erg, ] 0 11 R Artur, Spårvägsman,

15.1. 21—41, Ordf. 214— (vald av Skogs- Stadsf., f- 98: 33—41—

sällskapet). En vakant.

Suppleant för ordföranden '

Laurell, Frans Laurentius (L 0 r e n t 2),

jägmästare, f. 94; 21—41.
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Byggnadsnämnden

Norra Hamngatan 14. Sammanträder tisdagar kl. 14,15. Expeditionstid kl. 10—14.

Rt (växel) 171105.

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 ma-

gistratens befattning med stadens bebyggelse.

Byggnadsnämnden har att övervaka efterlevnaden av stadsplanelagen, byggnadsstadgan,

stadens byggnadsordning och övriga i staden gällande författningar angående stadens bygg-

nadsväsen samt fullgöra vad enligt dessa författningar ankommer på nämnden ävensom i

övrigt handhava de uppgifter, som i laga ordning överlämnas till nämnden.

Sålunda åligger byggnadsnämnden bland annat.

att med uppmärksamhet följa byggnadsverksamheten och den allmänna utvecklingen1

staden och dess omgivning; att, då a_nledning därtill förekommer på grund av framställning

från markägare eller eljest, till prövning upptaga fråga om antagande eller ändring av stads-

plan, stomplan eller utomplansbestämmelser eller ändring1 byggnadsordningen; så ock att

i allmänhet söka främja en för staden gagnelig utveckling av dess bebyggande och för detta

ändamål hos vederbörande myndigheter väcka de förslag och göra de framställningar, som

finnas nödiga;

att handlägga frågor om tomtindelning eller ändring däri;

att tillse, att byggnadsarbete eller annan åtgärd icke företages utan nämndens tillstånd,

där sådant erfordras;

att öva noggrann tillsyn över byggandet;

att övervaka efterlevnaden av gällande nybyggnadsförbud;

att i fall av förseelse göra anmälan till åtal hos vederbörande åklagare:

. att,_ där påföljd för underlåtenhet att ställa sig nämndens föreskrifter till efterrättelse

1cke fmnes bestämd, göra sig hörsammad genom föreläggande av v1te eller genom föresknft

om viss åtgärds vidtagande vid äventyr, att densamma i händelse av tredska verkställes genom

nämndens försorg på den tredskandes bekostnad;

att vid utövande av den tillsyn över fastighetsbildningen och mätningsväsendet1 Staden,

som åligger byggnadsnämnden,1 synnerhet övervaka, att stadens mätningsväsende är på

tillfredsställande sätt organiserat, att 1 stadens tjänst anställd mätningsman ordentligt fullgör

. sina åligganden, att tomtmätningar behörigen ske samt att avstyckningar och andra jord-

delningsförrättningar ej så verkställas, att därigenom stadsplans genomförande eller lämplig

tomtindelning försvåras eller tillämpningen av stomplan, utomplansbestämmelser eller av-

styckningsplan motverkas; samt

att i fråga om förvaring av kartor och handlingar rörande stadsplan, stomplan, tomtindel-

ning, tomtmätning, avstyckningsplan, avstyckning och arealmätning så ock kartor och band-

lingar rörande andra mätningsförrättningar, som angå ägogränser, ställa sig till efterrättelse

vad därom är särskilt stadgat och att väl värda de kartor, ritningar och handlingar, som skola

genom nämndens försorg upprättas eller av nämnden förvaras.

lnnan stadsfullmäktige avgöra ärende, som berör byggnadsnämndens verksamhetsområde,

skall, såvida ej nämnden själv anhängiggjort ärendet, dess yttrande inhämtas. Är stadsfull-

mäktiges beslut av beskaffenhet att böra underställas myndighets prövning, skall det av

nämnden avgivna yttrandet åtfölja handlingarna. '

Byggnadsnämnden består av fem ledamöter, av vilka magistraten utser en ledamot och

stadsfullmäktige de övriga. Till ledamöter böra utses personer, som kunna antagas vilja

främja sunt byggnadsväsen och god byggnadskultur samt såvitt möjligt hava praktisk erfa-



 

' Byggnadsnämnden 77

renhet i byggnadsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål. Den ledamot, magistraten

äger utse, bör väljas bland magistratens ledamöter. Uppdraget att vara ledamot av byggnads-

nämnden gäller för fyra år. Avgår ledamot under den för honom bestämda tjänstgörings-

tiden, anställes fyllnadsval för återstående delen av samma tid. För varje ledamot utses på

samma sätt en suppleant. Byggnadsnämnden utser inom sig för varje är ordförande och

vice ordförande.

Senaste nyval avse perioden 1939—42.

Under byggnadsnämnden lyda stadsarkitektskontoret, stadsingenjörskontoret och stads-

planekontoret med resp. förste stadsarkitekten, stadsingenjören och stadsplanechefen såsom

_chefer. Dessa 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 begära, få sin mening-antecknad till protokollet.

Därjämte har byggnadsnämnden till biträde en besiktningsman för enskilda avlöppsled-

ningar, och två besiktningsmän för hissanläggningar. Dessa föredraga inför nämnden resp.

ärenden. (Denna avdelning är under omorganisation.)

Förste stadsläkaren och brandchefen äga att vara närvarande vid byggnadsnämndens

sammanträden och deltaga i överläggningarna men ej i besluten ävensom att, där de så

önska, få sin mening till protokollet antecknad.

Stat för är 1940: Byggnadsnämndens utgifter belöpa sig sammanlagt till 772.702 kr.,

varav för stadsarkitektskontoret 154.005 kr., för stadsingenjörskontoret 388.172 kr., för stads-

planekontoret 195.590 kr. samt övriga utgifter för byggnadsnämnden 34.935 kr. lnkbmsterna

äro i staten upptagna till 357.000 kr., varav från stadsarkitektskontoret, 152.000 kr. och

från stadsingenjörskontoret 205.000 kr.

Författningar: Lag om fastighetsbildning i stad den 12 maj 1917 med däri vidtagna änd-

ringar. Kungl. kungörelse den 26 juni 1936 med vissa föreskrifter om mätningsväsendet

och fastighetsregisterväsendet i rikets städer. Stadsplanelag den 29 maj 1931. Byggnads-

stadga den 20 november 1931. Byggnadsordning för Göteborgs stad den 19 juli 1938.

Ordförande

Falck, Nils Christian Georg August, Råd-

man, f. 74; led. 29—42, Ordf. 29— (utsedd

av magistraten).

Vice ordförande

Holm, julius, Överförmyndare, f. 80; led.

35—42, v. Ordf. 37

Övriga ledamöter

Svensson, Nils A 11 g 11 s t, Civilingenjör,

Major 1 K. V. 0. V. K., f. 79; (31) 35—42.

Andersson, S v e n Olof Morgan, Ombuds-

man, Stadsf., f.. 10; 39—42.

Eriksson, Nils Einar, Arkitekt, f. 99;

(35) 37—42.

Suppleanter

Bergqvist, G u s t a f Adolf, ]. K., Rådman,

f. 88; 37—42 (utsedd av magistraten).  

Skruf,Gustaf Verkmästare,f. 74 23—42.

Gustafsson, Gustaf Alb ert, Byggnads-

ingenjör, Stadsf., f. 91; 31 —-—42.

Mattsson, Erik Amandus, Ombudsman,

f. 95; 39—42..

Ålander, Anton Knut (; 01 1 1. a r d, Arki-

tekt, f. 92; 37—42.

Sekreterare (arvode)

Beyer, He 11 ni n g, ]. K., Konsul, f. 84; 28.

Registrator

Vakant, tf. Broby, Arne Gustav Einar,

Expeditionsbiträde, f. 05; 38

Vaktmästare (arvode)

Petterson, Ca rl Mikael, f. 93; 30.
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Stadsarkitektskontoret

Norra Hamngatan 14, 2 tr. Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1711 05.

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 verk-

samhet detta år.

År 1913 genomfördes en omorganisation av stadsarkitektstjänsten, varigenom stadsarkitekts-

kontoret erhöll fyra ordinarie tjänstemän, nämligen förste och andre stadsarkitekterna och

två ' byggnadsinspektörer. Genom byggnadsteknikens hastiga utveckling blev kontorets

granskningsarbete särskilt beträffande hållfasthetsberäkningar så omfattande, att en ingenjör,

benämnd statiker, måste anställas först som tillfälligt biträde och sedan 1919 som ordinarie

tjänsteman. Från och med 1929 erhöll kontoret en tredje ordinarie byggnadsinspektör .

samt fr. o. m. 1939 en tredje ordinarie arkitekt. Byggnadsnämnden antager och entledigar

befattningshavare å stadsarkitektskontoret.

Stadsarkitektskontoret åligger bl." a.:

_att granska, hos byggnadsnämnden föredraga samt avgiva yttrande över inkomna ansök-

ningar om tillstånd t111 byggnadsföretag;

att fullgöra de uppdrag som i tjänsten lämnas av magistraten, byggnadsnämnden och

stadsfullmäkt1ge;

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 anteck-

ningar, 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 ut-

förande av åtal för förseelser mot gällande byggnadsförfattnmgar;

att vårda och ansvara för alla kontoret tillhörande ritningar och arkivhandlingar och över

desamma föra reg1ster, som i gällande byggnadsordning eller annars föreskrlves;

_ att föra journaler över verkställda besiktningar och andra av kontoret utförda uppdrag

1 överenstämmelse med formulär, som av nämnden fastställas, samt över de bes1ktn1ngar,

som av kontoret verkställts, utfärda bevis, samt

att uträknade avgifter, som enligt gällande taxa eller andra bestämmelser skola erläggas

för arbeten, v1lka av kontorets tjänstemän utföras, och från kontoret utgående exped1t1oner

och nu vederbörande betalningsskyldlga utskriva räkningar å dessa avglfter.

Stat för år 1940: Se ovan under byggnadsnämnden.

Författningar m. m. Stadsplanelagen av den 29 maj 1931 . Byggnadsstadgan av den 20 no-

vember 1931. Byggnadsordningen för Göteborgs stad den 19 juli 1938. Särskilda före-

skrifter för byggnadsverksamhetens ordnande inom icke stadsplanelagda områden mom

staden av Kungl. Maj:t antagna den 2 augusti 1918. Instruktion för stadsarkitektskontoret
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av magistraten antagen den 30 maj 1919. Taxa för stadsarkitektskontoret av K. B.-

antagen den 20 november 1939.

Förste stadsarkitekt (0) Statiker (Zl)

(15.840 kr.) Mottagningstid kl. 12—14.

Mottagningstid kl. 12—14 utom tisdagar. Lundgren, F r 6 d f 1 k 10113" Custaf,C1vil-

Samuelson, K a rl Mårten Emanuel, Arki- mgenjör f 78 9

tekt i kungl. byggnadsstyrelsen, f. 81; 21. Byggnadsinspektörer (16)

Catman, C u staf Anders, f. 79; 13.

Andre stadsarkitekt (24) Hallander, D a vid Engelbrekt. 1. 82; 14.

Mottagningstid kl. 13_14_ Dahrén, Albert johan, f. 91; 29

Edström, M a t 5 Harald, f. 83; 13. Dessutom tre extra ingenjörer.

. . Bokhållare (8)

B"" ”kite/tt (17) Ekbrand, Karl Natanael, f. 03; 32.

Ljung, Per Gustaf A r " e, £ 11; 39- Dessutom ett arkivbiträde (5), ett expedi-

Dessutom en extra bitr. arkitekt. tionsbitra'de (5) samt tre extra kontorsskrivare. 
Stadsingeniörskontoret

Norra Hamngatan 14, 2 och 3 tr. Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1711 05.

Före år 1907 handhades under byggnadsnämnden stadsplane— och mätningsarbetena av

en stadsingenjör. Nämnda år genomfördes emellertid en omorganisation, varigenom stads-

ingenjörskontoret erhöll tre ordinarie tjänstemän, nämligen förste och andre stadsingenjörerna

samt byråingenjören. År 1918 antogs av magistraten ny instruktion för stadsingenjörs-

kontoret, varigenom antalet ordinarie tjänstemän utökades till sju.

På framställning av byggnadsnämnden beslöto stadsfullmäktige den 13 juni 1935 en om-

organisation, varigenom stadsplaneavdelningen utbröts från stadsingenjörskontoret under be-

nämningen stadsplanekontoret, som under byggnadsnämnden skall handhava stadsbyggan—

dets planering, och stadsingenjörskontoret under byggnadsnämnden skall handhava stadens

mätningsväsen och kartverk ävensom dithörande frågor. I samband härmed utökades även

antalet ordinarie tjänstemän.

Stadsingenjörskontoret åligger bl.a.:

att handhava för stadsingenjörs— och stadsplanekontoren gemensam expedition och gemen-

samt ar 1v;

att utföra vad1 lagen om fastighetsbildning1 stad och stadsplanelagen ålägges eller kan

komma att åläggas stadens mätningsman i fråga om tomtindelning, tomtmätning, avstyck-

ning och laga skifte;

att utfärda sådan karta, som omförmäles i 62 å i mom. 1) byggnadsstadgan;

att jämlikt % 721 byggnadsstadgan verkställa utstakning av byggnads rätta lägea marken

och utmärka dess höjdläge, ävensom genom särskild besiktning utröna om byggnad blivit

förlagd1 rätt lägea marken och meddela bevis såväl härom som ock om den höjd, till vilken

byggnadens fotmur eller övre kanten av sockeln blivit uppförd;

att, om så förordnas, omhänderhava arbetet med stadens fastighetsregistrering;

att upprätta förteckning, som omförmäles i 7 % byggnadsstadgan; .

att_omhänderha_va stadens kartverk, varvid kontoret skall utföra eller kontrollera alla de

mätmngar, beräknmgar och kartermgar, som ligga till grund för upprättandet av kartor för
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stadsplaneändamål eller äro avsedda att användas vid jorddelning och andra rättsliga förfa-

randen rörande mark;

_att vidmakthålla, komplettera och i erforderlig utsträckning'utvidga över staden upprättade

tr1angel-, polygon- och avvägmngsnät. Dessa nät skola utgöra stomme för all detaljmätmng;

att i den_ mån stadsplanechefen så påfordrar utföra sådana arbeten, t. ex. utstakningar

och mmätnmgar, som erfordras för stadsplanearbetet;

att efter framställning därom lämna kopior _av i kontorets arkiv befintliga kartor, ritningar

och andra handlmgar samt meddela upplysmngar;

att på uppdrag av stadens drätselkammare bevaka stadens rätt vid lantmäteriförrättningar;

att på begäran av drätselkammaren uppgöra erforderliga förslag till adressnumrering;

att lämna mantalskontoret uppgift på nytillkomna eller ändrade husnummer och in—

träffade förändringar i tomters areal; samt

att uträkna de avgifter, som enligt gällande taxa och utfärdade bestämmelser skola er-

läggas för förrättningar och expeditioner från stadsingenjörskontoret och stadsplanekontoret,

utfärda räkningar och överlämna räkningarna till stadskassören för uppbörd ävensom till

vederbörande, mot uppvisande av den till stadskassören avlämnade räkningen, kvitterad,

utlämna expeditionen med tillhörande handlingar mot kvitto.

Byggnadsnämnden antager och entledigar befattningshavare vid stadsingenjörskontoret.

Stat för är 1940: Se ovan under byggnadsnämnden.

Författningar m. m. Lag den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad, kungl. kungörelse"

den 26 juni 1936 med vissa föreskrifter om mätningsväsendet och fastighetsregisterväsendet

i rikets städer, stadsplanelagen, byggnadsstadgan, stadens byggnadsordning, av byggnads—

nämnden antagen instruktion för stadsingenjörskontoret. Taxa för stadsingenjörskontoreta

arvode för förrättningar eller åtgärder, som enligt lagen om fastighetsbildning1 stad an-

komma på mätningsman, fastställd av Kungl. Maj.t den 7juni 1935; taxa för stadsingenjörs-

kontoreta arvode för förrättningar eller åtgärder, som icke äro att hänföra till förrättningar

eller åtgärder, som enligt lagen om fastighetsbildning i stad ankomma på mätningsman, fast-

ställd av K. B. den 16 juni 1934.

Stadsingenjör (26) Kartograf (16)

Mottagningstid kl. 12—14 (utom tisdagar). _
Hofflander, H u g 0 Peter Lie, £ 9] ; (27) 29. Sandahl, C h a rl e s Bernadotte, f. 91, 35.

Kontrollingenjör (20) Bokhållare (8)

Bergman» V ' C t 0 ,, f— 83= 29- Thörnwall, Carl A r n e, f. 09; 35.

Expeditionsingenjör (17) ,

Algernon, Gustaf Edvin W al t e r, i. 93; Extra ingenjörer

_ Landén, Nils V a 1 t e r, f. _07; 33.

Mätningsingenjörer, mätningsmän (17) Gidlund, E Hk lohan Hildmg, f— 10; 39-

 
Dahlin, Per C 11 s t af Arvid, f. 09; 39. Dessutom finnas vid stadsingenjörskonto-

Emsjöö, Olof H e r b e r t, f. 02; (35) 39. ret anställda sju assistenter (9), sex tekniska

Olsson, Nils Olof Y n g v e, f. 03; 39. biträden (8), en kontorsskrivare (6), ett arkiv—

M" , _ " 17 . biträde (5), två ritare (5), fyra ritare (3), sex

- atnrngsrngenjor ( ) extra ritare, tre extra assistenter, ett skrivbi-

Killgren, Sven Robert, f. 86; 35. träde samt chaufförer och mätningsarbetare.

Stadsplanekontoret

Norra Hamngatan 14, 2 tr. Expeditionstid kl. 10—14. Rt (växel) 1711 05,

Stadsplanekontoret har tillkommit genom en av stadsfullmäktige den 13 juni 1935 beslutad

omorganisation av stadsingenjörskontoret (historik: se under stadsingenjörskontoret). Stads-

planekontoret lyder under byggnadsnämnden och har till uppgift att omhänderhava stadens

stadsplaneväsen och ärenden, som därmed stå i samband.
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Stadsplanekontoret åligger bl.a.:

att uppgöra förslag till den för stadens utveckling behövliga planläggningen, såväl ifråga

om nya trafikleder och områden för ny bebyggelse, söm ifråga om redan i anspråk tagna

områden,dårå förbättringar tarvas;

att noga följa stadens utveckling och taga initiativ till sådana planeringsåtgärder, som kunna

befordra denna utveckling1 tekniskt, ekonomiskt och hygieniskt hänseende ävensom med

hänsyn till1nvånarnas trevnad; och

i att på begäran lämna kopior av sådanaa kontoret befintliga kartor, ritningar och andra

handlingar, som äro offentliga, samt, i den mån kontorets chef anser det vara lämpligt, av

övriga kontorets handlingar.

Byggnadsnämnden antager och entledigar befattningshavare å stadsplanekontoret.

3th för ar 1940: Se. ovan under byggnadsnämnden.

Författningar m.m. Stadsplanelagen den 29 maj 1931.

Byggnadsordningen för Göteborgsstad den 19 juli 1938. Instruktion för stadsplane-1931.

kontoret.

Stadsplaneclief (0)

(15.840 kr. jämte personl. tillägg _av 3.000 kr.)_

Mottagningstid kl. 11-—13 (utom tisdagar).

Åhrén, Uno Emrik, Arkitekt, S. A. R.,

f. 97; 32.

Stadsplanearkitekt (24)

Branzell, S t e n Gunnar, Arkitekt, S. A. R..,

f. 93; (31) 35.

Stadsplaneingenjör (20)

Werner, Enar Alexius, f. 02; (31) 32.  

Byggnadsstadgan den 20 november

1

Stadsplanetekniker (19)

Sundbärg, G'u n n a r Fredrik Göran, Arki-

tekt, S. A; R.,, f. 00; 35.

Stadsplanetekniker (17)

Åhlberg,Carl-Fredrikjulius, f. 1|;39.

Ahnell, CarlArvid, f. 84; .39.

Hermansson, H e r m a 11, f. 07; 39.

Laurin,Adde,f. 10; 39.. . .

Dessutom två assistenter (9), åtta extra arki-i

tekter och ingenjörer, två ritare (5) och två

extra ritare samt en modellår.

Eldsläckningsverket

Brandstationer: Tredje Långgatan 16 (Huvudstation samt brandkårens expedition), Heden vid

Bohusgatan, Olskroken vid Olskroksgatan och Lundby vid Herkulesgatan. Rt »brandkåren»

eller 172210.

I Göteborg ordnades eldsläckningsbestyret år 1639, då staden fick sin första brandord-

ning stadfäst. Enligt nämnda brandordning indelades staden i fyra fjärdingar, och inom

var och en av dessa skulle finnas en brandmästare. Vid eldsvåda utövades högsta befälet

av landshövdingen med politiborgmästaren som närmaste ställföreträdare. '

Dennaianordning förmådde dock ej på, ett tillfredsställande sätt fylla sin uppgift. Institu-

tionen var för omständlig och senfärdig, och när vid upprepade tillfällen förhärjande elds-

vådor' dragit fram över samhället; läggande hela kvarter eller stadsdelar i aska, beslöto därför

en del borgare att inrätta en frivillig brandkår, vilken kom till stånd år 1832. Den förra an-

ordningen existerade dock fortfarande, men blev år 1862 utdömd och ersatt med en halv-

fast brandstyrka, uppdelad1 eldsläcknings- och bärgningsavdelningar. Detta var förstasteget

till en av fackmän bestående brandkår1 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

f. n. finnas fyra brandstationer samt inalles fyra befäl, åtta underbefäl, 160 yrkesbrandmän

.och 36 reservbrandmän. '

6
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Den brandredskap, som i äldre tider stod till förfogande, var av synnerligen primitiv

beskaffenhet. Dels skulle staden hålla sig med dylik, och dels ålåg det varje husägare att

vara försedd med viss attiralj (en stege, en brandhake, en yxa, två läderämbar och en vatten-

tunna för varje fastighet). Vid släckningen av eldsvådor användes utom spänner huvudsak-

ligen svabbar, 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 automo—

bilisering blev genomförd. Samtidigt med nämnda handkraftssprutor införskrevs även en

ångspruta —— den första i sitt slag i Sverige. Nya ångsprutor ha tid efter annan inköpts,

likaså flodsprutor och mekaniska stegar. Stadens äldsta brandtelegraf anlades år 1872. Brand—

skåpen voro endast åtta till antalet, och dessa fungerade så bristfälligt, att efter mindre än

ett är hela anläggningen måste s10pas och ersättas med ett nytt telegrafsystem. År 1914

fick Göteborg sitt första motordrivna brandfordon, och brandkåren är sedan år 1919 fullt

automobiliserad.

Till förebyggande av eldsvådor bestämdes redan i stadens första brandordning, att be-

siktningar inom fastigheter, upplag m. m. eller 5. k. brandsyner årligen skulle förrättas. Detta

bestyr uppdrogs åt en nämnd, vilken tid efter annan undergått vissa ändringar vad samman-

sättningen beträffar. Enligt 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 erforder-

liga ambulansvagnar tillhandahållas genom sjukhusdirektionen. Ursprungligen använde

man sig av hästfordon, men äro dessa sedan år 1918 ersatta med motordrivna vagnar. För

närvarande finnas fem dylika, av vilka en dock uteslutande användes vid epidemiska sjukdomar.

För transport av sjuka djur överlämnades kostnadsfritt till staden är 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 militärmyndig-

heterna 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 1940—: Nettoutgifterna för eldsläckningsverket, som äro, uppförda å drätsel-

kammarens stat, belöpa sig till 1.315.736 kr. .

Författningar m. m. Kungl. brandstadgan av den 15 juni 1923. Brandordning för Göte-

borgs stad av den 1 januari 1939. Exercisreglemente av år 1916. Taxa för sotning av den

24 april 1911. Instruktion för Göteborgs brandkår av den 23 december 1924.

E S Branddelegerade . Suppleanter

ricson, v e 11 1 r E 1, V k- — ..
mästare, Stadif, fjaoraa Ordrjnanue er Bérg0g7ren,A r n eT1mar, lnstruktor,Stadsf..

Gustafsson, Gustaf A 1 1) e r t», Byggnads— ' '

ingenjör, Stadsf., f. 91. Herlitz, H a n s, Kapten, Direktör, f. 91.

Peterson, Axel Hild in g, Expeditör,

Stadsf., f. 91.
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Brandchef (26)

Expeditionstid kl. 8,30—9,45.

Nicander, Eric, f. 81; 32.

Vice brandchef (23)

Grönvall, Nils Johan, f. 97; 33.

Brandkaptener (20)

Axelsson, Carl Ax el Önnert, f. 95; 33.

Bergström, Curt Sigvard, f. 95; 33.

Verkmästare (17)

Bengtsson, Olof G u n n a r_Malte, f. 91;

29.  

Brandmästare (15)

Larsson, Lars A r t h u r Bernhard, f. 86; 29.

Olsson, Fritz Niodor, f. 85; 31.

Rothwall, Viktor Hakon, f. 87; 31.

Forsberg, S v e n Oskar Fredrik, f. 92; 36.

Grönkvist, Filip Herman, f. 98; 36.

Tollén, Karl lwa r, f. 97; 38.

Redogörare (10)

Thorpenberg, K a rl Albert, f. 87; (25) 29.

Dessutom 21 brandförmän (8), 133 brand—

män (6), fyra maskinister (8), två automobil-

reparatörer (8) samt 36 reservbrandmän.

Sakkunniga vid brandsyn

Enligt brandstadgan den 15 juni 1923 äger i stad, där brandsyn förrättas av endast en person,

förrättningsmannen icke meddela beslut om rivning av eldstad, innan han hört två sakkunniga

personer, vilka jämte två suppleanter för dem årligen skola utses av stadsfullmäktige.

Sakkunniga

Liljecrantz,C a r 1 j:son, Byggmästare, f. 76;

Strandberg, Birger Alexius G 0 t t f r i d,

Distriktsombudsman, f. 76; (25) 39—.'

Suppleanter

Hallander, D a v i (1 Engelbrekt.

nadsinspektör, f. 82; 25—.

Johanson, Wilhelm V 1 c t o r, Verkmästare,

f. 92; 39—

Bygg-

Skorstensfejare

Av offentlig myndighet påbjudet och kontrollerat sotningsväsende i Göteborg kan ledas

tillbaka i tiden till år 1624, då en muraremästare av magistraten anbefalldes att besiktiga

samtliga skorstenar i staden. Den 9 juli 1639 offentliggjordes för borgerskapet stadens första

brandordning," vari påbjöds, att skorstenar skulle rengöras fyra gånger årligen av skorstens-

fejaren. En yrkesutbildad skorstensfejare (sotegubbe) fick staden emellertid först år 1666.

då Hans Kraman införskrevs från Hamburg. Kraman erhöll en årslön av 100 riksdaler,

vilken lön till samma belopp i kronor ännu utbetalas till stadens skorstensfejare.

I Brand— och Politie Ordningen den 22 september 1748 fastslogs en allmän skyldighet

för stadens innevånare samt deras tjänstefolk att »till eldsvådors förekommande låta rensa

och väl feja de skorstenar, varuti eldas, ävensom skyldighet för skorstensfejaren att var och en,

som dess tjänst behövde, flitigt och villigt betjäna så ock rengöra och feja skorstenar väl

och försvarligen». Till bevis om sotningens förrättande skulle husägaren göra anteckning

därom i en för detta ändamål av magistraten för varje kvarter i staden inrättad bok, som

av skorstensfejaren medfördes. Vid den årliga brandsynen, som skulle begynna varje första

vårdag, ålåg det skorstensfejaren att närvara. Skorstensfejaren erhöll sin lön ur det s. k. Bor-

gerskapets sammanskott, varjämte han för att kunna stadens innevånare till nöje betjäna

ägde att efter viss beräkningsgrund taga särskild avgift av de förmögnare.

Antalet skorstensfejare skulle enligt brandordningen den 22 maj 1805 vara tre, därav två

för staden och en för förstäderna Masthugget och Haga. Den nuvarande indelningen i

. skorstensfejaredistrikt påbjöds i brandordningen den 22 februari 1889, vari jämväl bestäm-

des, att poliskammaren, som jämlikt kungliga förordningen den 19 augusti 1807 om en för—

bättrad polisinrättning iGöteborg handhade vården om stadens brandväsende, skulle antaga

en skorstenfejare för varje distrikt. l gällande brandordning för Göteborgs stad den 1 januari

.1939 har distriktens antal bestämts till 12, och skorstenfejarna förordnas numera av drät-
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selkammaren å första avdelningen, som i egenskap av brandstyrelse handhar förvaltningen

av brandväsendets angelägenheter.

För att Vinna anställning som skorstensfejare erfordras att hava uppnått 25 års ålder samt

hava antingen med godkända kunskapsbetyg genomgått statsunderstödd fackskola för ut-i

bildande av skorstensfejare eller ock minst fem år med goda vitsord arbetat i yrket.”A11t

sotningsarbete skall på sätt och tider, som i brandordningen stadgas, utföras antingen av

skorstensfejaren personligen eller på hans ansvar under omedelbar tillsyn av honom eller hos

' honom anställd förman och må ej, så framt ej poliskammaren för visst fall annorlunda för-

ordnar, verkställas i annat distrikt än skorstensfejarens eget. Skorstensfejaren får ej heller

bo utom sitt distrikt, utan att han därtill erhållit tillstånd av drätselkammaren. I samband

med sotning skall skorstensfejaren verkställa eldstadsbesiktning, varjämte det åligger skor-

stensfejaren eller av honom därtill beordrat lämpligt biträde att, efter erhållen underrättelse

om utbruten soteld, komma tillstädes för att vidtaga de åtgärder, som förhållandena anses

påfordra. Betalningen för sotning utgår enligt av stadsfullmäktige antagen och av länssty-

relsen fastställd taxa.

Författningar: Brandstadgan den 15juni 1923. Brandordning för Göteborgs stad den 1

januari 1939. Taxa för skorstensfejare1 Göteborg den 24 april 1911 med ändring1 tillägg

till taxan för skorstensfejare1 Göteborg den 17 juli 1922.

Första distriktet

Omfattande stadsdelarne Stampen, Gull-

bergsvass, Olskroken, Bagaregården, Gamle-

staden och Kviberg, lägenheten Stora Här-

landa1 stadsdelen Kålltorp samt de delar av

Partille och Angereds församlingar, som in-

förlivats med Göteborgs stad.

Mellberg, Olof T 0 r s t e 11, f. 89; 24. Ahl-

_ _strömergatan 2 A. Rt 150338.

Andra distriktet )

Omfattande stadsdelarne Nordstaden och

lriom Vallgraven.

Englund, Axel August, f. 66; 97. Lasa-

.' rettsgatan 1. Rt 133805. '

Tredje distriktet —

Omfattande stadsdelarne Heden, Lorens-

berg och Johanneberg samt kvarteren '9

t.o.m. 171 stadsdelen Landala.

Albertz, O 1 0 f, f. 78; 06. Molinsgatan 21.

.. Rt 1616-29.

. Fjärde distriktet

'Omfattande stadsdelen Vasastaden, stads-

delen Landala förutom kvarteren 9 t.o.m.

17' samt den norr 'om' Seminariegatan be-*

lägna delen av stadsdelen Annedal.

Pihl, Dav1d Robert f. 85; 17. Vasaplatsen5.

Rt 132268. -

Femte distriktet

Omfattande stadsdelarne Pustervik, Haga,

Kommendantsängen, den söder om Semi-  

nariegatan belägna delen av Annedal samt

stadsdelen Anggården.

Vakant, tf. Zachrisson, Carl Erik, f. 80;

31. Storängsgatan 20. Rt 1395 66.

Sjätte distriktet

Omfattande stadsdelarne Olivedal och

Slottsskogen samt den söder om Tredje Lång-

gatan belägna delen av Masthugget.

Vakant, tf. Söderlund, Lars 0 t t o Trobus,

f. 99; 33. Värmlandsgatan 28. Rt 14 5023.

Sjunde distriktet

Omfattande den norr om Tredje Långga-

tan belägna delen av stadsdelen Masthugget,

stadsdelarne Stigberget och Majornas sjätte

rote samt den del av Majornas tredje rote.

'som ligger öster om Djurgårdsgatan.

Englund, Carl Magnus Wilhelm, f. 76;

07. Andra Långgatan 18. Rt 140.959

Åttonde distriktet

Omfattande stadsdelarne Nya Varvet,

Sandarne, Kungsladugård och Majornas

första och andra rotar samt den del av Ma

jornas tredje rote, som liggerväster om Djur-

gårdsgatan.

Frederiksen, Wilhelm, f. 65; 97. All- ,

männa vägen 21, t_j_änst1., tf. Lönn, Da-

vid, f. 92; 35.' Älvsborgsgatan 12. Rt

144431.

För Nya Varvet: Clausen, C a rl Axel, f. 89;

21 . Villan Lövkullen, Långedrag. Rt 22. '
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Nionde distriktet

Omfattande Lundby församling samt

stadsdelen Tingstadsvassen.

Vakant, tf. Andersson, H e r m a n Alexan-

der, f. 75; 35. Parmmätaregatan 1 1. Rt.

Danska vägen samt den del av stadsdelen

lilllpi som utgöres av Kärralunds v1llasam-

ä e.

Vakant, tf. Larsson, Axel H e n r y Vilhelm,

(se ovan distr. 10) 31. Rt 152793.

133851.

Tolfte distriktet

Omfattande den söder om Danska vägen

belägna delen av stadsdelen Bö, stadsdelen

Torp förutom Kärralunds villasamhälle,

stadsdelen Kålltorp förutom lägenheten Stora

Härlanda samt stadsdelarna Krokslätt, Kal-

lebäck, Skår, Delsjön och Sävenäs.

Steen, Gottfrid, f. 71; 02. Villan Sol-

hem, Kallebäck. Rt 119252.

Tionde distriktet

Omfattande stadsdelen Gårda.

Larsson, Axel H e n r y Vilhelm, f. 87; 21.

Redbergsvägen 5. Rt 152793.

Elfte distriktet

_ Omfattande stadsdelen Lunden, den del

av stadsdelen Bö, som är belägen norr om  
Löne- och tjänstenämnden

Östra Hamngatan 16. Expeditionstid kl." 9—16,30, lördagar kl. 9—15. Telefon se nedan.

Före år 1906 behandlades ärenden rörande arbets-. och löneförhållanden för i stadens

tjänst anställda arbetare av den styrelse, hosvilken vederbörande hade anställning. Då är-

betarepersonalen växte, och ärendena angående densammas arbets- och löneförhållanden

ökades i vikt och betydenhet, visade det sig av behovet påkallat att anordna organiserad

samverkan mellantde olika styrelserna för att vinna likformighet'i behandlingen av dessa

ärenden. År 1906 beslöto alltså de styrelser, som hade arbetsstyrkor av "större betydenhet,_

att utse särskilda delegerade, två från vardera styrelsen, för utredning av frågor rörande ar-

bets- och löneförhållandena vid styrelsernas arbeten. Den samverkan, som sålunda anord-

nades, visade sig vara av största betydelse för staden såsom arbetsgivare och för dess förhål-

lande till den i stadens tjänst anställda personalen. På grund härav ingingo styrelserna under

år 1908 till stadsfullmäktige med förslag om inrättande av en särskild nämnd för dessa ären-

den. Detta förslag bifölls av stadsfullmäktige, och år 1910 tillsattes den s. k. avlöningsnämnden.

Till denna, som skulle bestå av en ledamot från vardera av de större verkens styrelser, hän-

sköts sedermera även löneärenden för den kollektivanställda personalen vid stadens sjukhus,

fattigvårdsinrättningar och liknande anstalter. -

Granskningen av styrelsernas löneframställningar beträffande tjänstemännen verkställdes

.före år 1920 av stadsfullmäktiges budgetsberedning. Då behovet av en mera enhetlig behand-

ling även av lönefrågorna för stadens tjänstemän med åren gjorde sig alltmera gällande, in-

rättade stadsfullmäktige år 1920 en särskild lönenämnd. Lönenämnden hade till uppgift att

utreda och till stadsfullmäktige och stadens styrelser och nämnder inkomma med utlåtanden

och förslag i frågor om avlönings- och pensionsförmåner samt anställnings- och tjänsteför-'

hållanden för stadens ämbets- och tjänstemän samt övriga i stadens tjänst på ett mera sta-

digvarande sätt anställda befattningshavare, som ej sorterade under avlöningsnämnden.

Som ett led i strävandena att centralisera stadens förvaltning beslöto stadsfullmäktige

den 2 februari 1939 att avskaffa avlönings- och lönenämnderna och i dessas ställe inrätta en

gemensam nämnd, löne- och tjänstenämnden. Denna, som tillsattes den 1 juli 1939, har till

uppdrag att bereda samt, där ej lag eller författning annat föranleder, i vissa fall avgöra frågor

rörande avlönings-, pensions- och andra anställningsförhållanden för befattningshavare inom

Göteborgs kommunala styrelse. '
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Nämnden består av elva för två år 1 sänder valda ledamöter, av vilka åtta väljas av stads-

fullmäktige och tre av stadskollegiet, de sistnämnda såvitt möjligt bland kollegiets ledamöter.

Nämnden väljes med sådan sammansättning, att erfarenhet från olika förvaltningsområden

i möjligaste mån vinnes. Dock må ej i stadens tjänst anställda eller eljest vid behandling av

nämndens ärenden jäviga personer väljas till ledamöter. För granskning av nämndens rä-

kenskaper välja stadsfullmäktige årligen tre revisorer med tre suppleanter.

Vid behandling av ärenden, som beröra olika styrelser, må vederbörande styrelse repre-

senteras av ett eller flera ombud. Verkscheferna äro berättigade och efter kallelse skyldiga

att närvara vid sammanträden, då ärenden förekomma, som beröra vederbörandes förvalt-

ningsområde. Ombud och verkschefer äga deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

' Nämnden biträdes av kanslichefen, som är föredragande vid nämndens sammanträden

och äger att deltaga i nämndens överläggningar men ej i besluten med' rätt att få sin mening

antecknad till protokollet. Kanslichefen är chef för nämndens kansli och har bl. a. till upp-

gift att införskaffa upplysningar, verkställa utredningar och göra framställningar i de under

nämndens verksamhetsområde hörande frågor, att efter anmodan vara ombud för nämnden

och deltaga i förhandlingar med stadens befattningshavare eller ombud för dem.

Stat för är 1940: Löne- och tjänstenämndens utgifter, som äro uppförda å drätselkamma-

rens stat, belöpa sig till 84.241 kr.

Författningar: Reglemente antaget av stadsfullmäktige den 2 februari 1939.

Ordförande

Englund, Carl Gustaf Oskar, Intendent,

Stadsf., f. 00; (suppl. 33, led. 33) led.

39—40, Ordf. 40—.

Vice ordförande

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Dispo-

nent, Stadsf., f. 80; (suppl. 25, led. 27)

led. 39—40, v. Ordf. 39—.

Övriga ledamöter

Lindström, N a n n y Angelika, Bankkas-

ågrskzö Stadsf., f. 80; (suppl. 31, led. 33)

' Peterson, Axel H 1 l d i n g, Expeditör,

Stadsf., f. 91; (suppl. 33, led. '35) 39—40.

Engström, A 1 g 0 t Edvin, Typograf,

Stadsf., f. 90; (suppl. 33,'led. 37) 39—40.

Hartmann, Ernst Frans Johan, Dispo-

_ nent, f. 98; (suppl. 38, led. 38) 39—40.

Söderberg, Johan Edvin, Posttjänste-

man, Stadsf., f. 81; (suppl. 33) 39—40.

Strömberg, Carl O 1 0 f Harry, Fångvårds-

man, Stadsf., f. 92; (suppl. 39) 39—40

(vald av stadskoll.).

Holmberg, Carl (Caj) Jacob, Sjökapten,

Direktör, f. 90; 39—40 (vald av stads-

koll.).

Norling, A n t o n, Metallarbetare, Stadsf.,

f. 89; 39.—40.  

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Verk-

mälstfre, Stadsf., f. 00; 40 (vald av stads-

ko . .

Revisorer

Malmberg, Erik S i xte n Konrad, Köp-

man, f. ; 9———. _ _

Lundkvist, Carl, Overkonstapel, f. 81;

39—.

Suppleanter

Jacobson, Frans Edvard, Handlande,

f 78' 39—

Korsell, Kafl G u s t a v, Möbelsnickare,

' f. 97; 39—.

Kanslichef (0)

(15.840 kr.) .

Mottagningstid kl. 10—11. Rt 135028.

Berg, 0 H 0_ Vendel, Stadsf., f. 88; 39.

Sekreterare (24)

Rt 13 30 28.

Tuneld, Björn Willy, ]. K., 1. 04; 39.

Kanslibiträde (5)

Rt 11 49 07.

Husebye, M a r t a Eleonora Elisabet, f. 87;

(20) 39. '

Dessutom ett extra skrivbiträde.
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Göteborgs stads auktionsverk

Tredje Långgatan 7—9. Expeditionstider: kassakontoret kl. 10—14, övrig expedition kl. 9—

16,30, inlämning av auktionsgods lördagar kl. 9—15, måndagar kl. 9—16,30, för ut-

l ä m n i n g söckendagar kl. 9—1630, utom lördagar kl. 9—15 och onsdagar, torsdagar samt

fredagar, dä auktion eller visning äger rum, kl. 9—14. Auktioner hållas i regel å auktionskam-

maren torsdagar och fredagar kl. kl. 10—14 och 16—19. Visning för dessa auktioner: tisdagar

kl. 17—19, onsdagar kl. 9 —14, torsdagar (endast magasinen) kl. 9,30——10. Rt auktionskom-

missarien och kontoret 14 47 39, kassakontoret 14 21 06, vaktmästarna 14 45 31 .

Tiden för tillkomsten av en auktionskammare i Göteborg torde kunna sättas till 1680-

talet. ] 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 delagfarna), 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 extraordi-

narie inkomst av sterbhus och auktioner, vilken utgick till ikraftträdandet av 1860 års stat.

Något särskilt reglemente för auktionsverket i Göteborg 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. Enligt

detta reglemente sorterar verket under drätselkammarens första avdelning, som utfärdar

instruktioner för dess tjänstemän. Den närmaste tillsynen och kontrollen utövas av dess

chef, som är auktionskommissarien.

Göteborgs stads auktionsverk äger, där ej annorlunda finnes stadgat,_uteslutande rätt att

inom stadens nuvarande och blivande område, dock tills vidare icke inom det västliga område av

stadsdelen Lundby, som genom Björlanda socken tillhörande mark är avskild från stadsdelens

huvuddel, besörja försäljning genom offentligt utrop av all slags enskild egendom; skolande

likväl inom nämnda stadsdels huvuddel vid frivillig försäljning genom offentlig auktion

av därstädes belägen jordbruksfastighet samt av innehavare av sådan fastighet tillhörig och

å fastigheten förvarad lösegendom skyldighet att anlita stadens auktionsverk icke föreligga.

Vid försäljning genom auktionsverket erlägger säljare till verket viss avgift, i regel utgående

med vissa procent 5 inropssumman.

Stat för är 1940 : Auktionsverkets utgifter, som äro uppförda å drätselkammarens stat, belöpa

sig till 80.581 kr., däri inberäknat påförd hyra för fastigheten;.från auktionsverket,härflytande

inkomster upptagas i drätselkammarens stat till 54.270 kr.

Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs stads auktionsverk, fastställt av K. B. den

1 mars 1922 med ändring den 1 april 1937. Instruktion för verkets personal, utfärdad av

drätselkammaren den 28 mars 1922 med ändring den 25 november 1924.

Auktionskommissarie (21) Kassör (16)

Rt 144739. _ Rt 142106.

Berge, Carl David, f. 82; 22. Tullgren, Ed win, f. 89; 27.
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Notarie (10) ' * _ Kassakontrollant

Boldt-Christmas, SidneyICarl julius, ””som A"”a' *' 99; 20-

- f. 84; 27. ' ” Förste vaktmästare (4) '

- - Nilsson, Fritz Otto, f. 76; 25..

— - - 7 Dessutom en utropare (6), en auktionsvakt-

_ Kammarskrzvare (9) _ mästare, tillika utropare (4), tVå auktionsvakt-

Larsson, jo h 11 Bror, f. 93; 23. mästare (3) och en kontorsvaktmästare (3).

' ' | .

Handels- och sjöfartsnämnden

Handelskammarens lokal, Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 10—16.

Rt 1311 78.

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 avlden, 31 mars 1853 och skeppsklarerare-

förordningen av den 25 oktober 1861 samt consulatstadgan av 20 april 1858 tidigare till-

”kommande ärenden. Sedan i mäklareordningen av den25 oktober 1872 föreskrivits till-

sättandet av en handels- och sjöfartsnämnd för behandling av de frågor, som enligt mäk-

lareordningen borde av särskild nämnd prövas och avgöras, beslöto stadsfullmäktige den

2januari 1873 att tillsätta en dylik handels- och sjöfartsnämnd, åt vilken samtidigt upp-

drogs 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 vid mäklares avgång pröva om behov av mäklares antagande är förhanden, latt antaga

sådan och återkalla lämnat uppdrag samt tillsätta vikarier; . _:-

att besluta om frågor rörande mäklarenoteringskontoret;

' att avgiva förslag till besiktningsmän enligt sjölagen;

] (attvid tillsättandet av dispaschör och dispaschörsassistent yttra sig om sökandenas lämp-

1g et;

att avgiva förslag till handelskunniga ledamöter1 rådhusrätten vid handläggning av handels-

mål;

att avgiva förslag till sakkunniga att gå rådhusrätten tillhanda vid upptagandet av sjöför-

klaring eller verkställandet av sjöförhör;

att antaga och entlediga offentliga translatorer för de språk, som befinnas erforderliga.

samt fastställa taxa härför och 1 övrigt besluta angående hithörande frågor; .

att utse ledamöter1 permanenta skiljenämnden1 Göteborg för avgörande av månadsbe-

fraktningar;

att avgiva yttranden, som avKungl. 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 offent-

liga myndigheterna betraktats såsom de institutioner, vilka representera näringslivet, och

hava i anslutning härtill nämnderna endast i undantagsfall anmodats att avgiva yttranden

i frågor rörande'handel och sjöfart. På grund härav har' kungl. kommerskollegium hos

&
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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 1sänder, och

väljermom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Nämnden lämnar årligen

till drätselkammaren redogörelse för användningen av det nämnden för nästföregåendc

år tilldelade anslaget.

Stat för år 1940: Anslag 800 kr.

Författningar m.m. Mäklareordningen den 9juni l893. Lagen om fondkommissions-

rörelse och fondbörsverksamhet den 16 maj 1919. Förordningen den 23 oktober 1914 om

vad vid försäljning av värdepapper1 vissa fall skall iakttagas. Kungörelsen den 14 december

1917 om landsfiskals och stadsfogdes dagbok1 utsökningsmål samt angående vad vid ut-

sökningslagens tillämpning1 vissa andra fall skall iakttagas. Stadgan angående notarii pub-

licibefattningen den 6 oktober 1882. Stadgan angående dispaschörväsendet den 10 no-

vember 1911. Sjölagen samt lagen den 20juni 1905 om särskild sammansättning av vissa

rådstuvurätter vid behandling av handelsmål. Instruktion för handels- och sjöfartsnämnden

fastställd av K. B. den 2 juli 1894.

' Ordförande

Ekman, Carl Jo s ef, Direktör, f. .70; led.

25—, Ordf. 40—.

' Vzce ordförande

Eriksson, Johan A u gu st, Direktör, f.75;

led. 29—, v. Ordf.4

Övriga ledamöter .

Olsson, N1 c k l a s, Förbundssekreterare,

f.;l—893

Blomgren, Erik. Johan,

' f. 92; 32—.

Waller, P e r, Skeppsredare, f. 88; 33—1.

Reuterskiöld, Carl l.. e n n a r t, Direktör,

f. 82; 34—.

Arnulf-Olsson, Edvin, Direktör, f. 81;

led. 34—, Kassaf. 35—

. ..

Ombudsman,

 

Wästgerd, P e r Charles, Sjökapten. Av-

deln.-förest. å arbetsförmedl, f. 95; 35—.

Collin, Eri k, Handlande, f. 89; 35—.

Wennerström, Harry, Direktör, f. 87; '

38'—.

Åhsman, Karl T h 0 r s t e n Fridolf, Hand-

lande, f. 00; 38—.

(Magnusson, R 0 b e r t Emanuel, Assurans-

direktör,f. 83; '40—.

Sekreterare (arvode)

Kördel, Einar Reinhold,]. K. Sekr. h.

handelskammaren, f. 03; 38

Vaktmästare (arvode)

'_Ekströnr, 0101" E' (i... n d, f. 98; 31..' '

Translatores publici

Appelbom, _latn Thomas, f. 78; lO, neder-

ländska språket.

Töpffer, Axel Fredrik, f. 73; 15, engelska

spraåket.

Åberg, Vilhelm Ferdinand, f. 61; 18,

' tyska språket.

Fenger-Krog, Albert, f. 93; 25, franska.

språket. '

Lehrrnan, l'l e n r y Adolf Amandus, f. 87;

36,' tyska språket.

- Wennström, D a g m a r Maria, Fru, f. 06;

36, spanska språket.

Bragin, 5 er g i 11 s, t 85;37, ryska språket.

Breuer, G u n d el, Fru, f. 02, 38, italienska

_ - språket.
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2. Gatukontoret, hamnen och övriga

affärsdrivande verk

Gatu- och Vägförvaltningen _

Mårten Krakowsgatan 5. Expeditionstid kl. 10—15, lördagar och dag före helgdag kl. 10—14.

Förvaltningen sammanträder vanligen andra helgfria fredagen i varje månad.

Rt »gatukontoret» eller 171790.

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 skjutsnings-

bestyret, erhöll namnet skjuts- och åkeristyrelsen. Dess befattning med vägarna fortfor till

början av år 1864, då densamma övertogs av gatu- och Vägförvaltningen.

Före 1850-talet hade Göteborg egentligen inga underjordiska avloppsledningar. Såväl

spillvatten som regnvatten leddes i öppna rännstenar till stadens kanaler. För bortledande

av vattenflöden från bäckar och rännilar voro nedlagda stentrummor, som alltså voro Göte-

borgs första egentliga underjordiska avloppsledningar. I början av 1860-talet eller möjligen

under slutet av 1850-talet började man på enstaka ställen använda från England importerade,

glacerade stengodsrör, och var det användningen av dylika stengodsrör, som möjliggjorde

ett allmännare införande av kloakledningar. Under l870—90-talen pågingo högst avsevärda

arbeten för stadens avloppsledningar. År 1905 framlades ett »förslag till förbättrande av

Göteborgs kloakväsen» huvudsakligen avseende förbättrandet av avloppen inom stadens lågt

belägna delar. År 1910. beslöto stadsfullmäktige antaga förslaget av år 1905 med ändrings-

förslag av år 1909. , Det sålunda beslutade arbetet påbörjades år l9l 1 och fullbordades år l9l 7.

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 be-

nämnas igatu- och Vägförvaltningen. Denna förvaltning skulle även övertagavården 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 har enligt nu gällande reglemente åt sig uppdraget under-

hållet och tillsynen av stadens gator, landsvägar, alléer, planteringar, allmänna platser även-

som, för såvitt stensättningen angår, broar, samt sådana avloppsrör och trummor, som ej
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åligga enskilda personer, skötseln av stadens pumpverk för torrhållning och dränering lika-

som 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 spår-

vägar 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 från dem, som ej tillkommer tomtägare, och dels erforder-

lig vattning av förenämnda platser, gator och vägar jämte vägbanor i alléer och trädplanteringar.

Förvaltningens arbeten ledas av stadens gatuchef, som föredrager ärendena vid förvalt-

ningens sammanträden. Därjämte äro anställda fyra arbetschefer för de yttre arbetena,

en byråingenjör som chef för arbetena å ritkontoret, en stadsträdgårdsmästare och en kam-

rerare som chef för kamerala avdelningen, vilken är gemensam för vattenverket och förvalt-

ningen, samt övrig erforderlig teknisk och kameral personal. Utförandet av förvaltningens

arbeten sker i regel genom hos förvaltningen anställda arbetare. Arbetsstyrkan år 1939 ut-

gjorde i medeltal 1.167 man per dag.

Förvaltningen består av sju ledamöter, vilka av stadsfullmäktige utses för tre är sålunda

att minst två, högst tre, årligen avgå och ett lika stort antal inväljes. Nuvarande ledamöter

äro valda för perioderna 1938—40,1939—41 och 1940—42. Tre suppleanter utses jämväl

årligen av stadsfullmäktige. Förvaltningens ledamöter välja årligen bland sig en ordförande, ”

en vice ordförande, en kassaförvaltare och en suppleant för denne. Revisorerna, till ett '

antal av tre, jämte tre suppleanter utses av stadsfullmäktige.

Stat för år 1940.- Utgifter 5.334.349 kr., inkomster l.728.520 kr., därav av automobil-

skattemedel 929.400 kr. och av avgifter för vattenklosetter 687.832 kr., anslag å skattestat

3.605.829 kr.

Författningar m. Reglemente för gatu- och Vägförvaltningen1 Göteborg den 11 de-

cember 1863 med däri vidtagna ändringart. o. m. den 2 februari 1939. Instruktion för

gatuchefen den 22 december 1926.

Schulz,Arv1dValter1'lerman,J K, Ad-Ordförande

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Verk-

mästare, Stadsf., f. 00; suppl. 31, led.

32—42, Ordf. 37—.

Vice ordförande

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

f. 83; led. 33—41, v. Ordf. 35—.

Övriga ledamöter

Öberg, Knut Erik, lngenjör, f. 96; suppl. 26,

led. 31—42, Kassaf. 33—.

Blomberg, ] 0 h a 11 Fredrik,

f. 85; (31) 35—41.

Kullberg, Tröste Sadi Buonarotti, e. o.

Hovräötsnotarie, Direktör, f. 89; (33),

Förman,

Armstedt, C u rt Henry, Disponent, f. 91;

led. 35—40, Suppl. f. kassaf. 40—.

Zetréus, E r i k Botvid, järnarbetare, Stadsf.,

f. 91; (37) 37—41.

Suppleanter

Åkerman, Anders H a r a 1 d, Kommunal-

arbetareförman, f. 83; 35—.  

vokat, f. 97; 35—

Johansson, Kärl A 1b1 n Mattias, Chaufför,

f. 00; 37—.

' Revisorer

Månesköld, Al b in, Förste mätarerepara-

tör, f. 78; 36—.

Ring, John 0 s k a r, Ombudsman. f. 78; 37—.

Larsson, jo el, Direktör, f. 83; 40—.

Suppleanter

Ohlsson, Ein a r Fredrik, Revisor, f. 98;

36—

Bergendahl, Tord G u n n a r, Civilingen-

jör, f. 88; 7—

Göthberg, Y n gv e Ragnar Göte, Kommu-

nalarbetare, f. 02;4

Sekreterare (arvode)

Buhrman, T 0 r s t e n Otto jakob, ]. K.,

Assessor, f. 85; 21.

Gatuchef (0)

(l 5.840 kr.)

Mottagningstid kl. 12—13.

Hultman, Nils A r t h u r, lngenjör, f. 79; 27

Styresman (se nedan).
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'Byråingenjör (23)

'Hugg'ertj Erik Walter, f. 86; 20.

Arbetschefer (23)

. Mottagmngstid kl. 12—13.

Ekman, To r st e 11 Emil, Ingenjör, f. 87;

22 (6.te distr.) tillika forestandare för

kloakpumpverken'. -'

Arnell, H el 'ge Theodor," lngenjör,f 93;

25 (5:te distr..)

Wallman, K a rl Erik Algot, lngenjör,

f. 92; 30 (4.'de distr.).

Rohdin, Gösta Emil Allan, lngenjör,

f. 97; 36 (1—3 distr.).

Ingenjörer (17)

Reyde, F olk e Henry Vilhelm, f. 96; 37.

Ahnfelt, Arvid Emanuel, f. 95; 37.

Extra byråingenjör (16)

Tyborg, Tu re. Gunnar, f. 07; 38.

Dessutoma extra stat åtta ingenjörer, en un-

de'ringenjör, fyra tekniker samt ritkontorspers.

. Stadsträdgårdsmästare ( 17)

- Mottagningstid kl. 12—13, Gamla Högskolan.

Rt ]] 94 85.

Wahman, Edvard (E r h a r d) Arvid Nata-

nael, f. 75; 12.

_ Förste inspektorer (10)

johansson, Oscar Albin, f. 86; 38.

Gabrielsson, Carl Edvin, f. 85; 38.  

Denner, jo ha 11, f. 85; 38.'

Larsson, johan Fridolf, f. 87; 38.

Berndtzon, B1 rger Natånael, f. 96; 38.

Hjerpe, johan A x e 1, f. 83; 38.

Örtenblad, Carl Gustav Frans,f. 97; 39.

Inspektorer (9)

Hedqvist, Per Ar ne, -f.-'93; 21.

Engman, Erik Hjalmar,' f. 03; 37.

Lundqvist, H e r b e r t Elof, f. 06; 37.

Danckwardt, Å k e Bertil johan, f. 08; 39.

Grusgropsföreståndare (9) _ ,

Rosendahl, Karl Helmer,f. 88; 29.

Trädgårdsmästare (8)

Stenberg, Ax-el Ferdinand, f. 87 13.

Durgé,josef f. 90; 16.

Boberg, Axel Efraim, f. 96; 24.'

Kellgren, Frans G"6 s ta, f. 01:33.

Dessutom två andre maskinmästare (10),

två maskinister (9), nio maskinister (8), en

bokhållare (9), en kontorssknvare (5), två ma-

terialutlämnare (6), en telefonist (1) samt å

extra stat åtta inspektörer, en trädgårdsmäs-

tare och en_sjukbesökare.

Kamerala avdelningen

Se nedan under Delegerade för ärenden

angående gatu- och vägförvaltningens samt

styrelsens över vattenverket gemensamma

kontorspersonal.Andersson,_Carl August, f. 86; 38.

Vattenverket

Huvudkontor: Drottninggatan 33. Distributionsavdelningen (iornats- installations- och mätare-

avdelningarna) samt det av kamerala. avdelningen. Mårten Krakowsgatan 5. Expeditionstid

kl. 10—15. lördagar och dag före helgdagkl. 10—14. Styrelsen sammanträder vanligen fjärde

helgfria fredagen i varje månad. Rt »vattenverket» eller 171360.

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 17 november 1787, användes ännu och Kallebäcksvattnet serveras

oblandat i bl. a. 15 stycken allmänna vattenposter såsom dricksvatten. Delsjöanläggningen,

vars första utbyggnad var färdig att tagas i bruk år 1871 , har sedermera fullbordats till full kapa-,

citet, avsedd för cirka 100.000 konsumenter. Alelyckeanlåggningen, 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 1938.

För vatten, som inom stadens område användes till hushållsförbrukning, erlägges ingen

avgift. Där avgift för förbrukad vattenkvantitet utgår enligt mätning, erlägges dock avgift '

för hushållsförbrukning, för så vitt sådan förbrukning överstiger 15 m3 pr år för varje i fastig-

heten mantalsskriven person. För all övrig vattenförbrukning erlägges en avgift av 30 öre

pr kubikmeter med viss rabatt, då vattenkonsumtionen överstiger 5.000 kubikmeter. *

Vattenverket handhaves av styrelsen över Göteborgs vattenverk, tidigare kallad först

»Wattenledningens Coniriiitteiade» och sedermera »Vattenlednings-Direktionen>> och >>vatten-

ledningsverket».
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Styrelsen över Göteborgs vattenverk har enligt nu gällande reglemente åt sig uppdraget

att vårda, underhålla och förvalta stadens vattenverk med därtill hörande pumpverk, filter,

reservoarer, rörledningar och övriga inrättningar samt byggnader, jord- och vattenområden;

att ombesörja vattenverkets utvidgning eller förändring'1 enlighet med stadsfullmäk-

tiges därom fattade beslut,

att utöva kontroll däröver, att endast kompetenta rörläggare tillåtas utföra enskildas vatten-

ledningar, vadan rörläggare skola förskaffa sig styrelsens tillstånd till sådana ledningars

utförande, gällande sådant tillstånd endast intill deSS styrelsen annorlunda förordnar; samt

att Övervaka tillämpandet av för vattenverket fastställd ordningsstadgao. gällande reglemente.

Styrelsens arbeten stå under ledning av vattenverkschefen, som föredrager ärendena

vid styrelsens sammanträden. Därjämte äro anställda en förste ingenjör för driften, en förste

ingenjör för distributionen, en installationsingenjör, en byråingenjör, en mätareingenjör, 'en'

installationsassistent, en förste inspektor, en inspektor, tre mätareavläsare, maskinpersonal,

en tillsyningsman och åtta distriktsvakter. Kamerala perSOnalen är gemensam för vatten-

verket samt gatu- och Vägförvaltningen och uppgifter över densamma återfinnas under dele-

gerade för ärenden angående gatu- och vägförvaltningens s'amt styrelsens över vattenverket

gemensamma kontorspersonal. Antalet arbetare för styrelsens arbeten utgjorde under år

19391 'medeltal 287 man pr dag.

Arbete med nyanläggning, utsträckning, förändring eller reparation av till stadens vatten-

verk ansluten vattenledning får icke utföras av annan änden, som av styrelsen över Göte-'

borgs vattenVerk antagits som entreprenör för dylika arbeten. Antalet entreprenörer är f. n. 45.

Styrelsen 'över vattenverket består från och med år 1895 av sex ledamöter, vilka av stads-

fullmäktige utses för tre år 1 sänder, så att årligen två ledamöter avgå och två inväljas. Stads-

fullmäktige väljaijämväl årligen två styrelsesuppleanter samt tre revisorer med tre suppleanter.

Styrelsens ledamöter välja årligen bland sig en ordförande, en vice ordförande, en kassa-

förvaltare och en suppleant för den sistnämnde. Senaste val för styrelsen avser perioderna

1938—1940,1939—41 och 1940—42 '

Stat för år 1940: Utgifter 7.446.408 kr., därav kapitalutgifter bestridda med lånemedel

2.805.000 kr., inkomster 4.349.258 kr., anslag"a skattestat 292.150 kr.

Författningar. Reglemente för styrelsen över Göteborgs vattenverk den 19 april 1894' med

däri sedermera gjorda ändringar. Reglemente för Göteborgs vattenverk den 19 april 1894

med däri vidtagna ändringar t.o.m. den 12'januari 1939. Instruktion för vattenverkschefen

den 14 februari 1927 med ändring den 20 oktober 1939. Bestämmelser beträffande entre-

prenörs rättigheter för vattenledningsarbeten1 Göteborg den 15 december 1933. Instruktion

för vattenledningsentreprenörer den 11 januari 1926 med ändring den 15 december 1933.

Föreskrifter angående utförande av vattenledningar, som skola anslutas till Göteborgs vat-

tenverks rörnät den 24 november 1939

Litteratur: Glosemeijer, T., Vattenledningsverket i Göteborg (Göteborgs jubi-

leumspublikationer 1923). Göteborgs vattenledningsverk 1787—1937. Gbg 1937.

Ordförande Åkeer'man; Andersf 11813. 13.151 dZHKör'nmunal-

Öb , k , ar etare örman, . ; — .

554583 55: Ingenjör ' 96' led Bendz, Anders, F. K., lngenjör, 1. 95;

Vice ordförande
suppl. 39, led. 40—42, Kassaf. 39—.

Hartmann, Ernst Frans johan, Dispo-

nent, f. 98; suppl. 38, led. 39—41,

v. Ordf. 40—'.

Övriga ledamöter

Ericson, Sve n Hjalmar Emanuel, Verk-

mästare, Stadsf., f;00 _(31) 35—40.

Ahrenberg, C a rl Gustaf, Metallarbetare,

f. 93; led. 35—40, Suppl. f. kassaf. 40—  

suppleanter

Friberg, H e r b 'å—r t Vilhelm, Rörlednings-

förman, 8;

Wallén, E r n s t Elof,Polisåk1agare, f. 88;

40—.

Revisorer

Karlsson, Karl Laurentius, Sjukkasse-

kontrollant. f. 91; 36—.
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Ca./ålson, jo s ef Mathias, Direktör, f. 82;

Korsell, Karl G u s t a v, Möbelsnickare,

' f. 97; 40—.

Suppleanter

Augustinsson, Karl L a g e, Kontorsskri-

vare, f. 00; 40—.

Osvald, Olof Konrad, Chefstandläkare,

f. 03; 36—. '

johnsson, Alf Reinhold, Linoleumarbe-

tare, f. 07; 40—.

Sekreterare (arvode)

Buhrman, To 1 s t e n Otto jakob, ]. K.,

Assessor, f. 85; 2 .

Vattenverkschef (0)

(14.700 kr.)

Mottagningstid kl. 11—12.

Blidberg, P e r G u s t af, Kapten, f. 89; 35.

D, r i f t e n

Förste ingenjör (23)

Mottagningstid kl. 12—13.

Rybäck, Karl M a g n u 3, f. 93; 36.

Maskinpersonal

vid Alelyckeverket:

Förste maskinmästare (14)

Karlsson, jo han Martin, f. 87; 37.

Filterinspektör (10)

Byström, 0 t t o Lambert, f. 79; 26.

Maskinister (8)

Sånne, Gö ra n Evald, f. 97; 29.

Malmgren, Tor lvar l'l olg e r, f. 00; 31.

Granlund, C a rl - G U 3 t a f, f. 97:37.

Hallenius, La ge, f. 08; 38.

. vid pumpstationerna i staden:

Andre maskinmästare (10)

- Persson, Carl Oscar Gideo n, f. 92; 37.

Maskinister (8)

Skarlöv, R a g 11 a r Valentin, f. 95; 31 .

Lilja, jo h n Arvid, f. 94; 40.

Tillsyningsman (6)

(vid Delsjöverket)

Börjesson, Algot B e rt 1 0 f, f. 91; 36.

Dessutom fem ingenjörer, två ritare, ett  

rithiträde, två riterskor, två kemistbiträden,

en inspektor, två bitr. inspektorer och två

maskinister.

Distributionen

Förste ingenjör (23)

Mottagningstid kl. 13—14.

Swahn, Carl H e n ri k, f. 96; 36.

lnstallationsingenjör (19)

Mottagningstid kl. 12—14.

Vakant, tf. johansson, S v a n t e lvar, ln-

stallationsassistent (se nedan) 39.

Mätareingenjör (17)

Schenholm, S v e 11 Oskar, f. 94; 36.

lnstallationsassistent ( 1 4)

johansson, S v a n t e lvar, f. 83; 22, tf. ln-

stallationsingenjör (se ovan).

Förste inspektor (10)

Wallin, ] o h'a 11 Oscar, f. 83; 38.

Inspektör (9)

Rudén, jean A 1 g 0 t, f. 83; 22.

Mätareavläsare (6)

Petterson, B r o r Antonius, f. 98; 19.

Andersson, johan Edvin, f. 01; 30.

jonasson, jean G e o r g Emanuel, f. 05; 36.

Dessutom en kontorsskrivare (5), en ingen-

jör, två ritare, fyra ritbiträden, en riterska, en

inspektor, två bitr. inspektörer, en kontorsskri-

vare, två skrivbiträden samt åtta distrikts-

vakter.

B yråavdelningen

Byråingenjör (19)

Bäckman, Karl H a ral d Andreas, f. 01 ; 36.

Dessutom en ingenjör., en tekniker, en ri-

tare, ett ritbiträde, åtta riterskor och ett

skrivbiträde. -

Vaktmästare (4)

Andersson, E v e r t Walter, f. 12; 34.

Kamerala avdelningen

Se nedan under Delegerade för ärenden

angående gatu- och vägförvaltmngens samt

styrelsens över vattenverket gemensamma

. kontorspersonal.

Delegerade för ärenden angående gatu- och vägförvaltningens samt

styrelsens över vattenverket gemensamma kontorspersonal

För ärenden angående förvaltningens och styrelsens gemensamma kontorspersonal utse

de båda styrelserna vardera två delegerade jämte en suppleant.

Chefskapet för den från år 1903 hos gatu- och Vägförvaltningen, vattenverket och före

år 1921 även hos hamnstyrelsen gemensamt anställda kontorspersonalen utövades från först-

nämnda år av byggnadschefen. Sedan byggnadschefsbefattningen jämlikt stadsfullmäktiges

beslut den 22 december 1926 indragits och det byggnadschefen åliggande arbetet uppdelats



Delegerade för vissa ärenden. Hamnstyrelsen 95

 

' på gatuchefen och vattenverkschefen, utse gatu- och Vägförvaltningen och styrelsen över

vattenverket en gemensam styresman, vilken det åligger bl. a. att utöva förmanskap för

samtliga hos förvaltningen och styrelsen anställda å kamrerarekontoret tjänstgörande be-

fattningshavare. Styresmannen, som skall vara gatuchefen eller vattenverkschefen, uppbär

i denna sin egenskap ett arvode av 1.200 kr.

Författningar m. m. se föregående samt instruktion för styresmannen den 22 december 1926.

Delegerade

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Verk-

. mästare, Stadsf. (se ovan) för gatu- o. vägf.

Blomberg, j 0 h a n ' Fredrik, Förman (se

ovan) för gatu- o. vägf.

berg, Knut Erik, lngenjör (se ovan)

för vattenverket.

Hartmann, Ernst F r a n s johan. Dispo-

nent (se ovan) för vattenverket.

Suppleanter

Rydbeck, P a t ri k Samuel, Overingenjör,

(se ovan) för gatu- o. vägf.

Åkerman, Anders H & r al d, Kommunal-

arbetareförman (se ovan) för vattenverket.

Styresman

Mottagningstid kl. 12—13.

Hultman, Nils A r t h u r, lngenjör, f. 79;

29. Gatuchef (se ovan).

Kamrerare (20)

" Mottagningstid kl. 11—12.

Blomquist, Nils Albin, f. 90; 31.

Assistent (17)

Andersson, Carl Edvin, f. 93; 32.  

Förrådsförvaltare (16)

Gredin, jo h 11 Vilhelm, f. 88; 34.

Föreståndare för vattenverkets debiterings-

kontor (14)

Samson, Knut Ei nar, f. 94; 32.

Räkenskapsförare (1 1)

Severinsson, Aron Magnus W a 1 d e m a r,

1.02; 30.

Inköpsassistent (11)

Åhlvik, Eric Holger, f. 99; 38.

Förste bokhållare (10) '

Sandqvist, F o 1 k e Harald, f. 91; 37.

Wehåsgtegä, Alla 11 Thorsten Emanuel,

Förrådsbokhållare (10)

johnson, josef Gunnar P e r r y, f. 90; 19.

Dessutom två bokhållare (9), fem bok-

hållare (8), en förste kontorsskrivare (6), två

kontorsskrivare (5), ett kassabiträde (4), två

kontorsbiträden (3), ett första skrivbiträde (2),

ett skrivbiträde (1) samt Sju kontorsskrivare

och nio skrivbiträden.

Göteborgs hamnstyrelse

och i samband därmed stående institutioner

Styrelsen sammanträder i regel andra och fjärde onsdagarna i varje månad kl. 13,15.

Hamnstyrelsen

Hamnkontoret, Norra Hamngatan 10. Rt »hamnkontoret» eller 171700.

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 sjö-

trafiken erforderliga arbeten i Göteborgs hamn—och revier samt Göta älv från hamnen till

lvarslund, dels bogseringsanstalten mellan lvarslund och Ströms kanal.

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 byggnads-

Denna styrelsens
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kontorets hamnavdelning till .hamnstyrelsen under benämning hamnbyggnadsavdelning '

samt inrättande aven ledande befattningi '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 hamn-

direktören, vilken skall vara tillstädes vid styrelsens sammanträden och inför styrelsen före-

draga de ärenden, som ankomma på styrelsens avgöranden, och är han berättigad att del-

taga i överläggningarna men ej i besluten samt att, då styrelsen fattar från hans mening av-

vikande beslut. få sin mening i protokollet antecknad. _ .

Förvaltningsorganisationen omfattar tre avdelningar, nämligen kamerala avdelningen

(räkenskaps- och kassaavdelningen) under en hamnkamrerare, hamnbevakningen under en

hamnkapten samt tekniska avdelningen (hamnbyggnadsavdelningen) under en hamnöver-

ingenjör. Dessutom sortera under hamnstyrelsen frihamnen och fiskhamnen samt färjetrafiken.

Styrelsen består av nio ledamöter, vilka tillsättas en av Kungl. Maj.t varje gång för en tid av

fyraar, sex av stadsfullmäktige saint två av handelskammaren, varjämte kungl. vattenfallsstyrel-

sen äger tillsätta en ledamot att deltaga1 behandling av ärenden, som röra Göta älvs farled.

Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av tre revisorer, utsedda av stads-

fullmäktige. Nuvarande av stadsfullmäktige och handelskammaren utsedda ledamöter äro

valda för perioderna 1939—40 och 1940—41.

Stat för år 1940: Utgifter 12.674.200 kr., därav för hamnen 10.173.000 kr. (varav 2.725.000

kr. skall gäldas av lånemedel), broarna 1.441.000 kr._ (varav 700.000 kr. skall gäldas av låne-

medel), färjetrafiken 535.000 kr., inre vattenvägar, båthamnar m. m. 144.200 kr., tullokaler

365.000 kr., andra arbeten 16.000 kr.; inkomster 8.078.400 kr., därav från hamnen 7.350.000

kr. (exkl. lånemedel), färjetrafiken 352.000 kr., inre vattenvägar, båthamnar m. 111. 11.400 kr.,

' tullokaler 365.000 kr.; brist att täckas av uttaxerade medel 1. 170.800 kr., därav för hamnen

98.000 kr., broarna 741.000 kr., färjetrafiken 183.000 kr., inre vattenvägar, båthamnar m.m.

132.800 kr. och andra arbeten 16000 kr.

Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs .hamnstyrelse, fastställt av Kungl. Maj:t

den 16 juli 1920 med ändringar den 30 oktober 1925 och 15 maj 1931. Hamnordning för

Göteborg, fastställd av K. B. den 28 juli 1921, med ändringar och tillägg den 31 decem-

ber 1923 och 7 juli 1930.

Litteratur. Petterson, Knut E.. 'och Hultin, Torsten, Första utbyggnaden

av Centralhamnen1 Göteborg samt dess inrättande till Frihamn, Gbg 1922. P e t t e r s 0 n,

K 11 u t E. och A r f w 1 d 3 s 0 n, j.H.,Tredje utbyggnaden av Fiskhamnen1 Göteborg

Gbg 1926.

Ordförande

Frick, Ernst Otto Manfred, '.j K.

Rådm.an,f 72; led. 28—43, Ordf. 28—,

(förordnad av Kungl. Maj:t)'.

Vice ordförande

Dahlin, Gustaf Adolf V e r n e r, f. d. Direk-

tör, f. 84; led. 25—41, v. Ordf. 32—,

Ka'ssaf. 37— (vald av st'adsf.)

Övriga ledamöter .

Alpen, Heinrich Peter Theodor, Kon-

sul, Handlande, f. 67; suppl. 22, led.

26—-—, Suppl. f. kassaf. 24__ (utsedd av

handelskammaren.

Karlsson, A x el Theodor, Kranmaskinist,

f. 87; (24) 26—40 (vald av s'tadsf.)'.

' '- Carlsson,

 

Franklin, A 1 g 0 t Mauritz, Hamnarbetare,

f. 78; (31) 32—40 (vald av stadsfu)

Reuterskiöld, Carl l.. e n n a rt, Direktör,

f. 82; (33) 36—41 (vald av stadsf.). '

Andersson, S v e n David, Brandförman,

Stadsf., f. 95; (36) 38—41 (vald av stadsfn)

Hedén, r n s t August, Direktör, Stadsf.,

f. 78; (36) 39—40 (vald av stadsf.).

G u n n a r redrik, Konsul,

Skeppsredare, f. 87; 39— (utsedd av han"-

delskammaren).

Norman, "Per' A'x el August,' K'anal-

direktör, Trollhättan, f. 80; 27— (för-

ordnad av kungl. vattenfallsstyrelsen).
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Suppleanter

Carlsson, Anders B e r 11 h a r d, Kassör,

Stadsf., f. 88; 39— (vald av stadsf.).

Söderberg, Sven Emanuel, Redaktör,

Stadsf., f. 00; 39— (vald av stadsf.).

Söderberg, T 0 r s t e n Olof, j. K., Direk-

tör, f. 94; 39— (utsedd av handelskam-

maren).

Nilsson, Carl Olof, Ombudsman, Riks-

dagsma'n, f. 96; 40— (vald av stadsf.).

Revisorer

Olseon, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

Wretfemt, Å k e Bertil, Folkskollärare, 1. 08;

38—

Kristenson, john Elis Herbert, Kontors-

chef, f. 95; 40—  

Suppleanter

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,

f. 97; 38—

Oving, Fredrik Olof G e r h a r d, lngenjör,

f. 86; 36

Andggsson,R 0 1 f Gustaf, Ombudsman,

Sekreterare och ombudsman (arvode)

Bengtsson, N 1 l s'Emanuel, ]. K., Förste

stadsfogde, f. 92; 25.

Hamndirektörens expedition

Hamndirektör (0)

(25.000 kr.)

Dieden, Gotthard, f. 79; 21.

Sekreterare och registrator

Kjellander, A n n a Dahlia, f. 92; 21.

.Kamerala avdelningen

Norra Hamngatan 10. Expeditionstid kl. 9—16,30 lördagar kl. 9—15. Rt >>hamnkontoret»

eller 171700.

Avdelningen, som står" under förmanskap av hamnkamreraren, åligger bland annat att

omhänderhava debitering och uppbörd av hamnavgifter för fartyg och varor samt lyftkrans-

m. fl. avgifter, räkenskapsföring. kontroll och inventeringar, verkställa inköp, omhänderhava

förrådsförvaltning, uthyrnings- och arrendefrågor. handhava diverse personalärenden,

sjuk- och olycksfallsfrågor, skatteindrivning och intresseverksamhet m. m.

Hamnkamrerare (20)

Almberger, Agaton (A g g e), f. 82; 21.

Kamrerareexpeditionen

En förste kontorsskrivare (6) och ett extra

skrivbiträde.

Inköp och förrådsbokföring samt ut-

hyrning av-upplagsområden

Kamrer (19)

Leandersson, john Iwar, Stadsf., f. 90;

36, Inköpschef. .

Förste hamnbokhållare , (10)

Strandell, j 0 s e f, f. 96; 24.

Hamnbokhållare (9)

Brodin, Carl Gustaf Arne,- f. 08; 38.

Två hamnbokhållare (8), en förste kon torsskri-

vare (6), en kontorsskrivare (5), två extra kon-

torsskrivare, ett extra kon torsbiträde, två extra

skrivbiträden samt två materialutlämnare.

Huvudbokföring

Förste räkenskapsförare (14)

_ Ekman, Olof William, f. 87; 23.

En kontorsskrivare (5) 6ch ett extra skriv-

b 1

hade Kontrollavdelningen

Hamnrevisor (16)

(”sen, Gustaf lvar Olof, f. 94; 38.

Enhamnbokhållare (8), en kontorsskrivare

(5), ett kontorsbiträde (3) och två extra kon-

torsskrivare.

7

 

Personalavdelningen

Norra Hamngatan 6.

Föreståndare (11) '

Berndtson, Edvin Arvid, f. 90; 36.

En förste kontorsskrivare (6), tre kontors-

skrivare (5) samt två extra kontorsskrivare.

Debiterings- och kassakontoret

Smedjegatan 7—9. Expeditionstid januari,

februari och december månader kl. 9—16.

övriga månader kl. 9—17,lö_rdagar och helg-

dagsaftnar kl.9

Uppbördskamrerare](19)

' Anderfelt, Anselm Harald Benjamin,

f. 86; 21.

Kontrollant (12)

Bertilfelt, Bertil Gustaf Holger, f. 95; 36.

Förste' hamnbokhållare (10)

Hjärne, Erik Natanael, f. 02; 36.

Eklund, Herbe rt Einar, f. 98; 37.

Dessutom en hamnbokhållare (8). tre förste

kontorsskrivare (6), fyra kontorsskrivare (5),

två kassörskor (5), två första skrivbiträden

(2), fem skrivbiträden (1), en inkasserare

(6), en extra bokhållare, två—extra kontors-

skrivare, tre extra skrivbiträden samt två

extra vaktmästare.

Tillsyningsman '(8)

' Svensson, Nils Harald, f. 86; 26.'

Dessutom en extra telefonist.
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Hamnbev'akningen

. Norra Hamngatan 10. Expeditionstid kl. 8—17. Rt »hamnkontoret» eller 171700.

Hamnbevakningen, som förestås av hamnkaptenen, har att placera hit ankommande far-

tyg, öva tillsyn över trafikförhållandena inom hamnens vattenområde och å kajerna samt

övervaka efterlevnaden av för hamnen gällande föreskrifter m. m. Vidare utövas tillsyn

och ledning av isbrytarefartygen (»Göta Lejon», isbrytaren 11 och 111), vilka vid ishinder

upprätthålla

varuskjulen och pråmhamnarna'.

Hamnkapten (28)

Lundmark, S v e n Einar Justus, f. 91; 35.

Hamnmästare (23)

No3r3deman, C a r 1 johan Alfred f. 78; (31)

Hamnfogdar (16)

Vakant, tf. jansson, B e r t il Anders An-

ton, f. 98; 37.

(distr. Gasverkskajen—Stenpiren).

Carlsson, Erik Reinhold, f. 92; 25,

(distr. Stenpiren—Rosenlundskanalen o.

Frihamnen). '

Söderström, Victor lsidor, f. 86; 19,

(distr. Rosenlundskanalen—Fiskhamnen).

von Gerber, Adolf Fredrik Ivar, f. 86;

14 (distr. Sannegårdshamnen).

Hamnlotsar (1)

Lilliegren, johan Teodor, f. 81; 13.

Nilsson, Axel Viking, f. 85; 15.

Rödin, Bror Georg, f 82, 15.

Scherman, Carl Arthur, f. 79; 15.

jansson, Carl, f. 83; 16.

Torberntson, A n d e r s, f. 85; 25.

Coster, Hans Oskar, f. 84; 25.  

förbindelsen mellan hamnen och havet, inspektionsfartyget >>Hamnen»,

Nikell, Karl lva r, f. 94; 28.

Sjögren, Adolf Mauritz, f. 93; 29.

Beillon, 0 s c a r Yngve, f. 95; 29.

Dahlström, Ax el Fritiof, f. 97; 34.

Två vakanta, tf. Branden, Karl Wi e t o r

Emanuel, f. 01; 32; tf. Pehrsson, Ernst _

G 11 s t af Wilhelm, f. 00; 35.

Dessutom en hamnbokhållare (8), 12 hamn-

serviser (5), varav tre i frihamnen, två extra

hamnlotsar samt åtta extra hamnserviser.

Isbrytarefartygen

Maskinist (10)

Vakant, tf. Sahlén, Karl Georg W a 1 t e r

Casimir, f. 01; 38.

Fyra extra besättningsmän.

Inspektionsfartyg

Befälhavare

Bergh, Albert Gillis, f. 95; 37.

Dessutom en extra styrman, två extra

maskinister samt två extra besättningsmän.

_ Pråmhamnarna

Två extra hamnserviser.

Varuskjulen

Sju extra vaktare.

Tekniska avdelningen

Norra Hamngatan 10. Expeditionstid kl. 9—1630, lördagar kl. 9—14. Rt »hamnkon toret»

eller 17 17 00.

Avdelningen, som förestås av hamnöveringenjören, handhar nybyggnad- och underhåll

av infarts- och segelrännorna med fyrar, fyrlyktor m. m. (innanför Vinga), hamnanlägg-

ningar med magasin och varuskjul, färjelägen, inre kanaler med sluss och dämmen, fasta

och rörliga broar samt' stadens lyftkranar, underhåll av färjorna, skötsel av reparationsverk-

städerna samt drift av fyrarna, slussen, de rörliga broarna och lyftkranarna.

Bitr. ingenjör (17)

Westberg, Carl G 11 s t af, f. 94; 37 (tjänst-

gör t. v. vid Göta-älvsbron).

Hamnöveringenjör (0)

(17.040 kr.)

Petterson, Kn ut Erik, f. 81; 20.

Byråingenjör (23)

Lind, Albin Alexius, f. 79; 17, t

tf. Frihamnsföreståndare.

Ritkontoret

Konstruktör (ritkontorschef) (23)

Hultin, T 0 r ste n, Civilingenjör, f. 85; 20.

-| Dessutom sex extra ingenjörer (tjänstgöra

delvis å utearbeten), en tekniker (ll), två

ritare (9), en extra tekniker och fyra extra'

ritare samt en kontorsskrivare (5) och ett

extra ritbiträde.
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Varvs- och älvarbeten

Arbetschef (23)

DålSIborg, Carl Daniel E v a 1 d, 1. 03; (32)

Förste inspektorer (10)

Sundqvist, Erik, f. 78; 38.

jacobsson, Ossian Emanuel, f. 85; 38.

Inspektor (9)

Beckman, josef Ale'xiu s, f. 85; 29.

Kaj- och broarbeten

Underhållsarbeten

Arbetschef (23)

Wullt, Arvid, f. 80;11.

Hamninspektorer (11)

Ryberg, Carl Rudolf, f. 89; 38.

Hedén, Agdor F rit i 0 f, f. 75; 38.

Förste inspektor (10)

Eriksson, Erik Martin, 1. 9,2 38.

Inspektor (9)

Thorén, A 1 b e r t Wilhelm A:son, f. 89; 38.

Dessutom fem broförare (5), varav två

vakanta och fyra extra broförare.

Nybyggnadsarbeten

Arbetschef (23)

Arfwidsson,j 0 h a n n e 5 Henrik, f. 87; 20.

Bitr. ingenjör (17) -

Vakant.

Hamninspektor (l 1)

Inspektor (9)

Wetterström, Tu re Gottfrid, f. 04; 39.

Två extra inspektorer.

Reparationsverkstäderna

Maskiningenjör (23)

Dahlberg, Karl Samuel (S a m), f. 00; 37.

Verkmåstare (10)

Christensson, johan Os sian, f. 77; 18.

Verkstadsförmän (9)

Fogelström, A 1 b e r t Valdemar, f. 84; 19.

Karlsson, john l'leribert, f. 84; 19.

Alålådin, Olof Aron Konstantin, f. 89;

Vakant.

Två förste kontorsskrivare (6) och en extra

verkstadsförman.  

Lyftkranarna

Dalagatan 5. Expeditionstid kl. 7—16.

Kraningenjör (23)

Sinclair, john Gu n na r, i. 78; 17.

Bitr. ingenjör (17)

Sonesson, Ca rl Albert Daniel, f. 88; 37.

Dessutom en extra ingenjör och en extra

"'”'6' Kraninspektör (14)

Peterson, Axel Orion, f. 84; 39.

Kranmästare (9)

Ahlgren, Axel Mauritz, f. 84; 19 (Stig-

bergskajen).

Lidman, E ri k Valdemar, f. .84; 19 (Pon-

tonkranarna).

Mattiasson, Oscar Miliam, f. 85;19,

(Packhus- och Gullbergskajen).

Pettersson, 0 t t 0 Ludvig, f. 75; 19 (Sanne-

gårdshamnen).

Andersson,OlofA,lfred f. 91; 38 (Sanne- '

gårdshamnen).

Samuelsson, Axel Emanuel, f. 93; 38,

(Frihamnen).

Bernander, Axel Erik H e n nin g, f. 05;

39 (Lindholmshamnen).

Andersson, Gustaf Evald, f. 09; 39,

(Masthuggskajen.

essutom en t. kranmåstare, två extra

kranmåstare, tre förste kontorsskrivare (6) och

ett extra kontorsbiträ e.

Fyrplatserna

Tillsyningsman

(vid stadens ledfyrar)

Dellborg, Carl Daniel E v a 1 d, se ovan (32)

35. Arbetschef.

Inspektor

Beckman, josef Alexi u s (se ovan) 29.

Fyrvaktare

Westergren, Edvin, f. 89; 21 (Böttö).

Ågren,Ax el Nikander, f. 90; 17 (Geveskär).

tf. Samuelsson, Olivia Fredrika, f. 63;

19 (Knippelholmen).

Ett extra fyrbitråde å Böttö fyrplats.

Slusskontoret

Slussgatan. Expeditionstid kl. 7—17

Slussvakt (3)

Vakant.

Färjetrafiken

Norra Hamngatan 10. Rt >>hamnkontoret>> eller 1 71 7 00.

Verkstads- och förrådskoritoret: Kustens varv: Expeditionstid kl.' 7—21 . Rt 14 0743.

Trafiken mellan de båda älvstränderna övertogs år 1917 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, fem passagerarefärjor samt

en ångslup.
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Färjelinjerna äro följande: Linje 1 Klippan—Färjenäs (för passagerarebefordran och kör-

don), 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).

Ledning och tillsyn över färjetrafiken handhaves av trafikchefen.

Trafikchef (23) Maskininspektor (10)

Nordeman, Carl johan Alfred (se ovan) N , G f F 'd 'k f_ 86; 0.

(18) 33. Hamnmåstare.
ygren usta re " . 3

Färjefogde (14) Dessutom 16 extra färjebefälhavare'och

Ekbom, Harry Theodor, f. 78; 19. en extra maskinist.

Frihamnen

Expeditionstid kl. 9—17, dag före sön- och helgdag kl. 9—15. Rt godsangivning 13 9038,

hamnfogdekontoret 13 9012.

Frihamnen, som öppnades för trafik den 31 augusti 1922, 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. 'O'verföres 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 tull-

restitutioner, så snart godset anlänt till frihamnen.

Frihamnsinstitutionen, som införts i syfte att underlätta handel och industri, lämnar i

tullhänseende större frihet än något annat slag av tullupplag. Det omfattar och inbegriper

i sig tullinstitutionerna: nederlag, frilager, transitoupplag och restitutionsupplag, utan in-

skränkning beträffande varuslag.

För bedrivande av industriell verksamhet i frihamnen erfordras tillstånd av Kungl. Maj:t

i varje särskilt fall. Endast för exportindustri torde tillstånd kunna påräknas.

Förvaltningen och driften omhänderhaves av hamnstyrelsen dels direkt genom egna tjäns-

temän, dels indirekt genom tvenne bolag, A.-B. Godsemottagning i Göteborgs hamn och

Göteborgs Frihamns aktiebolag. Hamnstyrelsens egna tjänstemän ombesörja kontroll av

trafiken, anvisning av plats för fartyg och gods, krandriften m. m. ' A.-B. Godsemottag-

ning i Göteborgs hamn ombesörjer'den del av lossningsarbetet m. m. med utländskt gods,

som påvilar varuägaren, nämligen mottagning av godset vid fartygets reling och upplägg-

ning antingen direkt i järnvägsvagn, på kaj eller i skjul samt tullhandräckning på kaj eller

i skjul. Göteborgs Frihamns aktiebolag ombestyr magasinering, i magasinen förekommande

handräckning, uthyrning av kontorslokaler och lagerrum samt olika varuförsäkringar (se

närmare stadsf:'s handlingar 1920 nr 328 samt kap. X: 2).

Debitering och. uppbörd av hamnavgifter skötas genom hamnens huvudkontor.

Frihamnsföreståndare Hamnfogde (16)

Dieden, G 0 t t h a r (1, Hamndirektör (se Carlsson, Erik R e i 11 h 0 1 d (se ovan).

ovan). _Expeditionsföreståndare (14)

tf. Frihamnsföreståndare Koch, Carl H 11 g 0 Alexander, f. 91; 24.

Rt 13 9019 Dessutom två kontorsskrivare (5), tre hamn-

Lind, A 1 bi n Alexius, Byråi'ngenjör' (se serviser (5) se ovan, ett skrivbiträde (1), två ex-

ovan under tekniska avd.). tra kontorsskrivare samt ett extra skrivbiträde.
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'A.-B. Godsemottagning Göteborgs Frihamns Aktiebolag

Rt 139098. Rt 139059.

Direktör

Direktör Rt 13 90 79.

R: 139069. Isberg, Sten johan, Sjökapten, f. 76; 20.

Witting, Georg Petter Leonard, Sjö- ' Magasinsföreståndare

kapten, f. 83; 22. Magnusson, Per Bo Malte, f. 06; 31.

Fiskhamnen

Expeditionstid: onsdag och lördag kl. 7—15, övriga vardagar kl. 8—15.

Rt expeditionen 14 4552, kassakontoret 14 0714.

Fiskhamnen med därtill hörande områden och byggnader förvaltas av hamnstyrelsen,

vilken enligt av konungens befallningshavande fastställda »Sårskilda 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.

F' 11 d" 1" Kassör (14)

”k omm "ek O' Gréen, Oscar Daniel, f. 92; 29.
Rt 141745. __ ,

. _ _ . Forste mspektor (10)

Khnton» Hilmer August. f— 79: l7- Pettersson, johan Axa, f. 8l; 38.

Dessutom fem bokhållare (8), två förste

Kontorschef (17) kontorsskrivare- (6), tre kontorsskrivare (5),

Rt 140758. fem skr1vb1traden (i), fem extra kontors-

. skrivare, en_bitr. tillsyningsman samt en

Ljungström, Carl Erland, f. 82; 19. extra vaktmästare.

Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk

Huvudkontor: Stora Badhusgatan 17. Kontorstid kl. 9—17, lördagar kl. 9—14.

Rt »gas- och elverken» eller 171260.

Göteborgs stads ' gas- och elektricitetsverk förvaltas enligt stadsfullmäktiges beslut av

den 24 oktober 1907 av en för båda verken gemensam styrelse, benämnd styrelsen över Göte-

borgs stads gas- och elektricitetsverk. Enligt det då fastställda reglementet samt däri den

11 mars 1909, den 4 januari 1911, den 2 mars 1922, den 11 september 1930 och den 30 au-

gusti 1934 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 1 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 ut-

förande av ledningar för gas- och elektricitet samt utöva kontroll över sådana ledningar.

Styrelsens beslut angående priset å gas och elektrisk energi samt reglemente för begagnande

av gas och elektricitet skola underställas stadsfullmäktiges prövning..

Sedan 1915 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 över-

ingenjör för vartdera verket. '—
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Gas- och elverken

Vid styrelsens första sammanträde varje år väljas ordförande, vice ordförande, kassaför-

valtare och suppleant för denne. De två sistnämnda valen skola underställas stadsfullmäktige

för godkännande. Dessutom utses inom styrelsen särskilda delegerade för tillsyn av verkens

olika avdelningar.

1939—41 och 1940—42.

Författningar m.

Nuvarande ledamöter av styrelsen äro valda för perioderna 1938—40,

171. Reglemente för styrelsen över Göteborgs gas- och elektricitetsverk,

fastställt av stadsfullmäktige den 24 oktober 1907 med däri sedermera vidtagna ändringar.

Reglemente för förbrukning av gas och elektricitet, fastställt av stadsfullmäktige den 11

september 1930 med däri sedermera vidtagna ändringar.

Ordförande

juhlin, johan A 1 g 0 t, Kamrer, f. 85; suppl.

30, led. 31—41 , Ordf. 40—.

Vice ordförande .

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, Stadsf., f. 86; led. 33—41,

v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Hagvall, T h 11 r e Wilhelm, Ordnings-

man, f. 86; (24) 26—40, Suppl. f. kassaf.

Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, Stadsf., f. 88; suppl. 32, led. 32—40,

Kassaf. 40—.

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Verk-

mästare, Stadsf., f. 00:6(32) 35—41.

Westergren, Bror Hugo Vilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. 94; (34) 36—42;

Svensson, Ernst R u d ol f, Ombudsman,

f. 00; (36) 40—42.

Suppleanter

Waller, S v e n, Handlande,

_ 14—29, suppl. 32—.

Sandkvist, john H e n r y lsidor, Reparatör,

f. 95; 36—. '

f. 78; led.  

Hedenskog, Anders R a g 11 a r Benedictus,

Elektriker, f. 92; 40—.

Revisorer

Begådz, An d e rs, F. K., lngenjör, f. 95;

) Hall, Axel R 11 d 0 1 1, Arkitekt, f. 04; 3s—.

Carlsson, Viktor A x e1 Konrad, Fastighets-

skötare, f. 93; 39—

Åhsman, Karl T h 0 r s t e n Fridolf, Hand-

lande, f. 00; 40—.

Sk4cöog, Karl G 6 s t a, Boktryckare, f. 06;

Suppleanter

Tojlåén, Karl Iwar, Brandmästare, f. 97;

Terling, Karl Gustaf Birger, lngenjör,

Frankenberg, john E v e ” Konrad, Om-

budsman, Stadsf., f. 00; 39—.

Gustafsson, Carl P e t t e r, Revisor, f. 88;

Sveriss'on, Bernhard Harry, Expiditör,

f. 99; 40—

Sekreterare (arvode)

Claesson, Erik Ragnar, j. K., Andre

stadsfogde, f. 79; 16 '

För Göteborgs stads gas- och elektricitetsverk gemensam personal

Direktör (0)

(21.540 kr.)

Mottagningstid kl. 13—14.

Hammarstrand, Sigurd, f. 80; 15.

Kamerala avdelningen

' Kamrer (21)

Nilsson, C a rl Alfr e (1, Major, f 81; 26.

Kassaavdelningen

Kassatid: kl. 10—14.

Kassör (17)

Persius, F r a n s Emil, f. 95; (30) 34 (uppe-

håller f. n. icke bef. som kassör).  

Förste bokhållare (10)

Ragne'r, Georg Lindegard, f. 89; 28,

tf. Kassör.

En kontorsskrivare (5) och ett extra biträde.

Uppb'ördskassan

Kontorsskrivare (5)

Lundmark, R e i 11 h 0 1 d Bertil Fredrik,

f. 11; 39.

Ett extra kontorsbitråde och två extra bi-

träden.
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Bokföringsavdelningen

Bokförare (10)

Wilck-Haavimb, E s t e r Kristina Birgitta,

f. 94; (25) 31 (uppehållerf. n. icke bef.

som bokförare)

Förste bokhållare (10)

Holm, Anders S im o 11, f. 98; 38, tf. Bok-

orare.

Två kontorsskrivare (5), ett kontorsbiträde

(3) och ett extra biträde. .

Avlöningskontoret

Förste bokhållare (10)

jagarz, Ca rl jonatan, f. 90; 34.

Två bokhållare (8), en kontorsskrivare (5),

en extra förste kontorsskrivare, en extra kon-

torsskrivare och ett extra biträde.  

Abonnentavdelningen

Abonnentchef (17)

Dahlén, Lars Filip Georg, f. 86; 38.

Inspektör (14)

Berglund; c 11 s 1 af Albin, f. 77; 17.

Fyra bokhållare (8), ett inspektörsbiträde

(8), 15 inkasserare (6), 28 avläsare (6), två

' förste kontorsskrivare (6), en kontorsskrivare

(5), fyra kontorsbiträden (3), två extra av-

läsare samt 14 extra kontorsskrivare, tre

extra kontorsbiträden och sex extra biträden.

Dessutom å kamerala avdelningen en vakt-

mästare (3) och en telefonist.

Gasverket

Den engelske ingenjören james Malam erhöll år 1845 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 1846 och

samtidigt tändes 122 gaslampor för belysning av stadens gator och allmänna platser. År

1850 övergick gasverket till ett nytt bolag, »Göteborgs Gas Aktiebolag». Förstaden Majorna

erhöll år 1865 eget gasverk, anlagt av ingenjören Henry Beatley, vilket nedlades år 1879,

då belysningen i Majorna övertogs av »Göteborgs Gas Aktiebolag)». Detta bolag drev sedan

gasverksrörelsen till den 1 juli 1888, då gasverket avträddes till staden.

innan staden övertog gasverksrörelsen, hade stadsfullmäktige år 1887 fattat beslut om

anläggandet av ett nytt gasverk å Gullbergsvass. Detta igångsattes den 19 december 1889

och har, sedan det äldre gasverket 1894'ned1agts, 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 18 stycken.

År 1902 tillkom en anläggning för karburerad vattengas och år 1908 infördes maskindrift

för gastillverkningen. Gasverksanläggningen har sedermera till avsevärd del ombyggts

och moderniserats och driften allt mer mekaniserats. År 1914 igångsattes 4 vertikalretort-

ugnar med kontinuerlig drift och åren 1920—21 ytterligare 5 dylika ugnar. Fyra diskonti-

nuerliga vertikalkammarugnar tillkommo år 1927 och ytterligare tre av en större typ jämte

två centralgeneratorer år 1934. Horisontalugnarna nedrevos år 1922. År 1933 togs en ny

torrgasklocka för 100.000 m3 gas i drift. jämsides med ugnsanläggningens utbyggnad har

även reningsapparaterna och transportanordningarna utökats och moderniserats. Under år

1939 utserverades 35.152.300 kubikmeter gas. Anläggningskostnaden beräknades den 1

januari 1939 till 22.664.488 kr. och det bokförda värdet utgjorde 6.616.385 kr.

Gasen distribuerades ursprungligen genom ett lågtrycksnät, som vid behov utökades

och omlades till större dimensioner. Numera .matas lågtrycksnätet genom ett flertal regula-

torstationer från högtrycksledningar, som utlagts från gasverket till bl. a. Majorna, Utbynäs

och Lundby med förgreningar till flera av stadens utkanter. Dessutom har högtrycksnätet

utsträckts utom staden till Lillhagens sjukhus och Sävedalens minicipalsamhälle.

Gasen användes numera huvudsakligen till värmeändamål, under det att användningen

till belysning är obetydlig. Gatubelysningen med gas upphörde år 1926.
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Enligt stadskollegiets beslut av den 31 januari 1940, som godkänts av stadsfullmäktige

den 8 februari 1940, beräknas priset för gas, levererad från Göteborgs stads gasverk, enligt

endera av följande valfria taxor. 1:16 öre pr kbm., 11: 36 kr.-pr år jämte 12 öre pr kbm., 111:

120 kr. pr år jämte åtta öre pr kbm.

Stat för år 1940: Utgifter 9.644. 721 kr., därav förräntning och avskrivningar 1..515000 kr.,

' driftsutgifter 7.287.367 kr., kapitalutgifter för amorteringslån och utvidgningar bestridda

av skattemedel 842.354 kr.; inkomster 9.642.960 kr., därav inkomst på rörelse etc. 8.442.960

kr. och kapitalinkomster (avskrivning) 1 20.0000 kr. Anslag av stadskassan 1 .761 kr.

Instruktion för entreprenörer för utförande av gasledningar, fastställd av styrelsen den

13 december 1933 och den 20 mars 1935.

Litteratur. M e b1 u s, C. A., Göteborgs belysning, Historik, Gbg 1897. B 0 d m a n, A. G.,

Göteborgs Stads Gasverk 1888—1938. Litteraturi övrigt, se under kap. 1.

Överingenjör (0)

(15.840 kr.)

Mottagningstid kl. 13—14.

Vakant.

Biproduktsförsäljningen

Föreståndare (19)

Brockman, T h 0 r s t e n Gillis Wilhelm,

86; 25

Assistent (9)

Hemdal, Arvid 0 s s ia 11, f. 86; 31.

Kokskonsulent

Stockhaus, Harald Edvard Hjalmar,

f. 97; 33.

Försäljningsexpeditionen för biproduk-

terna

Kungsgatan 4. Expeditionstid kl. 9—16, lör-

dagar kl. 9—15. IRtI >>g315sverkets koks» eller

77

Förste bokhållare (10)

Danielsson, T h ol w Anders Martin, 1.82;

27.

Tre bokhållare (8), en extra bokhållare och

två extra biträden.

Driftsavdelningen

Gullbergs Strandgata. Expeditionstid kl. 9—16,

lördagar kl. 9—14. Rt (växel) 17 01 95.

Driftsingenjör (23)

Mottagningstid kl. 13—14.

Blomstedt, C a rl Reinhold, f. 07; 38.

Förste driftsverkmåstare (14)

Hallenius, K a rl August, f. 77; 15.

Andre verkmästare (11)

' Mattsson, Karl G u s t af Valdemar, f. 85;

Ugnsingenjör (20)

Robertsson, G 11 s t a f Eugen, f. 87; 19.

Förste gasmästare ( 14) _

Lundgren, G u s t a f Alfred, f. 98; 37.  

Gasmästare (11)

Olsson, Magnus H e r m a 11, f. 97; 37.

Friberg, K 11 u t Adolf Valfrid, f. 87; 37.

Brandt, G e o r g Helge, f. 97; 37.

"Wallin, K a rl Albin, f. '02; 37.

Bitr. gasmåstare (9)

Dubois, Gustaf T h 11 r e, f. 98; 37.

Driftsassistent (17)

Svensson, H j 'a l m a r Sigfrid, f. 83; 19.

Kemist (16)

Ekblad, D a vid Hjalmar, f. 89; 19.

Byråingenjör (23)

Samzelius, Sigurd, f. 83; 37.

Byggnadsingenjör (17)

Backlin, Alexander, f 90; .35.

Underingenjör (14)

. Tinnberg, Knut G u n n a r, f. 06; 38.

Materialförvaltare (11)

Norén, Bo Arthur Frihiof, f; 80; 151

Korrespondent (9)

'Liljeqvist, Carl Erik, f. 90; 35.

Två ingenjörer,. en. verkstadsförman' (8),

tre maskinister (8), en förste koksförman (8),

en koksförman (6), fyra journalskrivare (6),

en kokskontrollant (6), ett laboratoriebiträde,

två extra maskinister, två bokhållare (8), en

kontorsskrivare (5), ett extra biträde och-tre

portvakter.

Dessutom vid driften cirka 180 arbetare.

D1str1but1onsavdeln1ngen

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

Rt »gas- och elverken» eller 1712 60.

Förste ingenjör (23)

Mottagningstid kl. 13—14.

Eriksson, ] o s e f Tobias, f. 85; 38.

Distributionsassistent (17)

Mattsson, E rik Gustav, f. 01; 39.

Rörledningsinspektorer (1 0)

Andersson, C a rl Wilhelm, f. 82; 19."

Alexandersson, H a n s Reinhold, f. 91; 19.
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En1ngenjör, en inspektor för rörnätsdrift (8),

en tekniker (11), en ritare (9), två ritare, en

extra rorledmngsrnspektor och fyra s1fonskotare

Förrådskontoret

Distributionsbokhållare ( 1 0)

Hallberg, Olof, f. 88; 19.

Två bokhållare (8), en kontorsskrivare (5),

ett extra biträde och en förrådsvakt.

Dessutom vid distributionsavdelningen

cirka 80 arbetare.

Installationsavdelningen

Kungsgatan 1. Expeditionstid kl. 9—16, lör-

dagar kl. 9—15 Rt »gaösb och elverken» eller

12 .

Förste ingenjör (23)

Mottagningstid kl. 13—14.

Dahlquist, T 0 r s t e n Eugen, f. 01; 38.

Ingenjör (17)

(Besiktningar)

Ingenjör (17)

(lndustrigas)

Westlund, johanH e n r 1 ,f. 06; 39.

En ritare, en bokhållare (8), en kontors-

skrivare (5), två extra kontorsskrivare och en

hemkonsulent.

Installationsverkmästare (9)

Kungsgatan 2.

Vakant.

En mätareverkmästare (6), en förste mätare-

provare (5), ett biträde för tillsyn och skötsel

av konsumenternas gasapparater och två port- '

vakter.

Dessutom vid

cirka 40 arbetare.

Utställningen

Kungsgatan 5. 'Expeditionstid kl. 9—18, lör-

dagar kl. 9—17. Rt 131420.

Föreståndare

Paepke, jo s ef Wilhelm, f. 86; 28, Bok-

hållare (8)

installationsavdelningen

 Enslöw, Erik, 1. 91; 39. En extra kontorsskrivare.

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 Aktiebolagar 1886 och Aktiebolaget Elek-

tron år 1888.

Frågan om kommunens övertagande av distributionen behandlades1 stadsfullmäktige

första gången år 1904, ochar 1906 beslöts att godkänna det då framlagda förslaget om full-

ständig nybyggnad aV'ett kommunalt elektricitetsverk. Den 1 juli 1908 igångsattes äng-

_centralen vid Stora Badhusgatan, en utbyggnad av den år 1902 anlagda kommunala ång-

centralen 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 fast-

ställdes till 2X120 volt likström.

l slutetav år 1907 slöts kontrakt med Trollhätte kanal- och vattenverk om leverans av

erforderlig vattenkraftsenergi för stadens behov, och leverantörens kraftanläggning i Troll-

hättan, linjebyggnad ned till Göteborg samt dess transformatorstation å Marieholm blevo

färdiga för energileverans den 18 april 1910. Från och med denna dag erhåller således elek-

tricitetsverket sitt huvudsakliga behov av elektrisk enerig från statens vattenfallsverk.

Efter hand tillkommo ytterligare understationer, en i Bagaregården år 1914, en i Majorna

1926 och en i Landala 1927.

Distributionen inom Örgryte, Gårda och Krokslätt handhades intill utgången av år 1926

av Yngeredsfors Kraft Aktiebolag, varefter elektricitetsverket, efter därom träffad överens-

kommelse, successivt under åren 1927—30 övertog rörelsen i sin helhet.

Genom särskilt avtal med kungl. vattenfallsstyrelsen år 1925 tillförsäkrades elektricitets-

verket 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 distribu-

' tion av elektrisk energi för enskilt behov skulle ske medelst likström, och fastställdes år 1924



I 06 Elektricitetsverket

 

en generalplan för stadens fortsatta elektrifiering. Enligt denna kommer 50-periodig växel-

ström om 3X 220/ 127 volt att distribueras i hela Lundby samt i Gårda, Örgryte och Krokslätt.

Storindustrien förses med elektrisk energi i form av 3-fasig växelström, antingen vid 25

per. pr sek. och 3X6.000 volt eller 50 per. och 3X 10.000 volt. Numera är så gott som hela

stadens industri elektrifierad. Gatubelysningen är helt elektrifierad samt manövreras och

kontrolleras från verkets stationer.

Under år 1939 utserverades 108,3 mill. kWh till storindustrier, 18,9 mill. kWh till spårvägar

och kranar och 64,7 mill. kWh till täckande av det borgerliga behovet och gatubelysningen.

Anläggningskapitalet utgjorde den 1 januari 1939 40.706.606 kr. och det bokförda värdet

16.400.731 kr. '

Nuvarande taxor för elektisk energi fastställdes av stadsfullmäktige'den 16 december 1937.

Huvudtaxan för bostäder utgöres av en fast avgift av 5 kr. per rum och år samt en energi-

avgift av 10 öre per kWh. Alternativt tillämpas en ren kWh-taxa, varvid priset är 25 öre

per kWh. För belysning i andra lokaler än bostäder är priset även 25 öre per kWh och för

motordrift 6 kr. i abonnemangsavgift jämte 12 öre per kWh med vissa rabatter vid större

förbrukningar. Dessutom tillämpas specialtaxor för belysning i affärs- och yrkeslokaler med

lång belysningstid samt för vissa hushållsändamål m.m.

Stat förar 1940: Utgifter 15.234.383 kr., därav förräntning och avskrivningar 2.614.000 kr.,

driftsutgifter 6.532.500 kr. samt kapitalutgifter av skattemedel 2.312.883 kr. samt av lånemedel

3.775.000 kr.; inkomster, exkl. lånemedel, 1 5.024.750 kr., därav inkomst på rörelse etc. 13.224.750

kr. och kapitalinkomster (avskrivning) 1.800.000 kr.; inleverans till stadskassan 3.565.367 kr.

Författningar. Bestämmelser angående entreprenörsrätt för utförande av elektriska an-

läggningar, fastställda av styrelsen den 21 februari 1923; installationsföreskrifter för låg-

spänningsanläggningar, fastställda av styrelsen den 9 december 1931

Litteratur. G ra u e r 5, G. H.och Schille E dv., Berättelse över elektrifieringen

av gatubelysningen1 Götizborg 1922—1926, Gbgr1926. Lam m, Fr. U., Elektroteknikens

50-åriga utveckling1 Göteborg och dess omgivningar. Tekniska Samfuhdets1 Göteborg

Minnesskrift år 1932. Litteratur i övrigt, se under kap. 1.

Överingenjör (0) Ångcentralen, Stora Badhusgatan 17

(15'840 kr) Förste maskinmästare (16) .

Mottagnmgstid kl. 13—"14 Hultqvist, E r n s t August Helge, f. 84; 23.

G'rauers, G u n n a r Henrik, f. 78; 15. Andre maskinmästare (10)

m. . 1 (gaf'espfg'def', (20),” ,8 Olsson, A r vid julius, f. 90; 37.

Fjell]??? ,lt v e n d uts (18) ' ' ' Svensson, G u n n a r Nils Martin, f. 88; 37.

" ' " orrespon en ' Andersson, K n n t Birger, f. 85; 37.

antsavdelnmsen johansson,Thure Baltzar, f. 95; 37.

Driftsingenjör (23) Bengtsson,FredrikOssianHolger,f.00;37.

Mottagningstid kl. 13—14. En extra andre maskinmästare.

Carlsson, Tor Fredrik, f. 84; 17. Batteriverkmästa're (10)

Drlftsassrstent (17). Christensson, Carl johan Engelbrekt,

Björnsson, Arn e, f. 93; 21. £ 8; 19.

En underingenjör (14) tVå tekniker (] l) ' Fem förste reparatörer (8), en förste repa-

OCh tVå ritare ratör (6), en bokhållare (8), en kontorsskri-

Ingenjör (17) vare (5), en stationsvakt (5), en extra verk-

Larsson, G u s t av Elis, f. 97; 39. mästare och en extra kontorsskrivare.

Stationsföreståndare (17) _ __

Rg 133711_ Understatmnen, Västgotagatan 2

Lilljegren, Carl Gustaf, f. 77; 37. R1161318'

Driftsmå'stare (16) Förste stationsförman (10)

Engholm, H a n s Vitus, f. 84; 39. Carlsson, V i c t o r Emanuel, f. 93; 38. En andre stationsförman (8). . En maskinist (8) och tre stationsvakter (5).
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Understationen, Svangatan 19

R! 151321.

Förste stationsförman (10)

Wällstedt, john Anhilm, f. 90; 33.

En andre stationsförman (8) och fyra sta-

tionsvakter (5). '

Understationen, Gröna gatan 28

Rt ]4 31 14.

Förste stationsförman (10)

Hallström, j 0 h a n n e 3, f. 85; 26.

En maskinist (8) och fyra stationsvakter'(5).

Understationen, Gibraltargatan 3

Rt 11 14 09.

Förste stationsförman (10)

Andersson, Karl Sigfrid, f. 82; 26.

En maskinist (8) och två stationsvakter (5).

Dessutom för driften cirka 60 arbetare.

Distributionsa'vdelningen

Distributionsingenjör (23)

Mottagningstid kl. 13—14.

Hjelmström, K n u t Napoleon, f. 79; 1 1 .

Distributionsassistent (17)

Nilsson, N 1 1 5, f. 81; 19.

Ingenjör (17)

Romell, l—l el g e Einar, f. 96; 39.

. Distributionsverkmästare (14)

Svensson, S v a n t e Harry julius, f. 00; 39.

Kabelmästare (10)

Johansson, Carl johan, f. 94; 23.

Olsson, jo h a n Rudolf, f. 90; 36.

Bitr. distributionsverkmästare (9)

Lumsden, Stig R 0 b e r t, f. 09; 39.

En övermontör (6), en extra övermontör, en

tekniker (11), en tekniker, en ritare (6) och

två ritare.

Dessutom för distributionen cirka 30

arbetare.

Gatubelysningsavdelningen

Gatubelysningsingenjör (1 7)

Mottagningstid kl. 13—14.

Stahre, Nils G u st a f, f. 02; (31) 35.

Extra ingenjör

Lorentzon, Karl D a vid johannes, f. 03; 38.

Distributionsverkmästare (1 4)

johansson, Knut R 0 h e r t, f. 86; 23.

En övermontör (6), en förste'kontorsskrivare

(6), en tekniker (11) och fyra ritare.

essutom för gatubelysningen cirka 30

arbetare.  

Installationsavdelningen

lnstallationsingenjör (23)

Mottagningstid kl. 9,30—10,30.

Nilsson, M a 1 t e Wiktor, f. 83; 20.

Besiktningsingenjör (17)

Bjerström, Nils lv a r, f. 00; 36.

Extra byråingenjör

Vakant.

En förste kontorsskrivare (6) och en ritare.

Mätareinspektör (11)

Olsson, Carl l—l i al m a r, f. 77; 19

Fyra bitr. mätareinspektörer (8) och en

extra bitr. mätareinspektör.

Förste kontrollant (14)

johansson, lvar Mauritz, f. 90; 36.

Tre tekniska biträden (6) och två tekniska

biträden.

' Verkmå'stare (9)

Andersson, E rik Vilhelm, f. 87; 20.

Ett verkmästarebiträde (6) och en mätareut-

lämnare. _ _

Dessutom för avdelmngen c1rka 20 arbetare.

Statistiska avdelningen

Två bokhållare (8) och en extra kontors-

skrivare. '

Mätareverkstaden, Gröna gatan 28

R! 141948.

Föreståndare (9) —

Molin, Oscar Walter, f. 81; 19.

Dessutom en förste måtarereparatör (6),

åtta andre mätarereparatörer (5) och två

andre mätarereparatörer.

Utställningen, Södra Hamngatan 37

Rt 13 99 85.

tf. Föreståndare

Peterson, Hjalmar, f. 77;

Mätareinspektör (8).

Ett biträde.

Förrådskontoret

Materialförvaltare (14)

Danieli, E r n s t Daniel, f. 87; 19.

Två bokhållare (8), en kontorsskrivare (5), två

extra kontorsskrivare och två förrådsförmän.

18, bitr

Husbyggnadsavdelningen

Byggnadsingenjör (17)

Nelander, Per Anders Y n g v e, f. 00; 38.-

En tekniker (1 1), en ritare och fem arbetare.
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Styrelsen över Göteborgs spårvägar *

Alströmergatan 4. Expeditionstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—14.

Rt »spårvägen» eller 1718 90. '

Frågan om införande av spårvägar i Göteborg väcktes redan år 1873, då en enskild person

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 kon-

cessionsansökan under motivering, att staden genom en dylik anläggning ej kunde fritt få

disponera över de gator och öppna platser, där spårvägar anlades. Aven 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 sam-

hället av därmed förenade fördelar. En beredning tillsattes för frågans utredning, och i

juni 1877 förelade denna ett förslag till koncessionsbestämmelser för hästspårva'gar i Göteborg.

Stadsfullmäktige godkände förslaget, och den 18 oktober 1877 erhöll danske undersåten,

kaptenen C. C. juel koncession under 40 är å anläggning och trafikering av hästspårvägar i

Göteborg. Koncessionen överläts på ett engelskt bolag The Gothenburg Tramways Com-

pany Ltd i London, vilket bolag anlade hästspårvägarna och påbörjade trafiken den 24 septem-

ber 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 ång-

kraftstation på den gamla gasverkstomten i Pustervik linjerna Majorna—Redbergslid, Majorna

_Getebergsäng, Redbergslid—Getebergsäng och Ringlinjen, anordnad i åttaformig ut-

sträckning 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 hästspår-

vägarna uppgick således kostnaden för den till elektrisk drift ombyggda och utvidgade spår-

vägen till omkring 4.540.000 kr. Det i spårvägen nedlagda kapitalet utgjorde vid 1939 års

slut 28.548.648 kr. och det bokförda värdet 9.388.868 kr.

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 1 sänder till ett antal av tre jämte lika många suppleanter.

Senaste val avse perioderna 1938—40,1939—41 och 1940—42.

Stat för år 1940. Utgifter, utom kapitalutgifter av låne- och fonderade medel, 14.001.170

kr., därav driftsutgifter 11.439.149 kr., avskrivning och förräntning 1.485.374 kr. samt ka-

pitalutgifter av skattestat 1.076.647 kr.; inkomster 14.048.174 kr., därav inkomst av rörelse

etc. 13.027.000 kr. samt kapitalinkomster av skattestat 1.021 .1 74 kr.; att inlevereras till stads-

kassan 47.004 kr.; kapitalutgifter av lånemedel 3.939.000 kr."

Författningar. Ordningsstadga för trafiken med Göteborgs stads elektriska spårvägar,

fastställd av K. B. den 24 april 1903. Ordningsstadga för trafiken med spårvägen mellan

Göteborg och Mölndal, fastställd av K. B. den 15januari 1907 och trafik- och tjänstgörings-

reglemente förjärnvägen mellan Göteborgs stad och Saltholmen, fastställt av K. B. den

19 september 1907 med därefter vidtagna smärre ändringar. Reglemente för styrelsen över

Göteborgs spårvägar, antaget av stadsfullmäktige den 27 september 1900 med däri seder-

mera gjorda ändringar. Taxa för persontrafikena Göteborgs stads spårvägar eeh bussar,

fastställd av K. B. den 29 december 1928, med däri sedermera gjorda ändringar, senast genom

stadsfullmäktiges beslut den 14 december 1939, fastställt av K. B. den 27 december 1939.
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Spårvägstrafiken

Vid 1939 års slut funnos följande linjer: Linje 1 och 2 Ringlinjen, linje 3 Härlanda-

Stadsgränsen, linje 4 Elisedal-Sannaplan, linje 5'Kå11torp-Örgryte, linje 6 Linnéplatsen-

Änggården, linje 7 Landala-Kviberg, linje 8 Drottningtorget-Mölndal, linje 9 järntorget-

Saltholmen, linje 10 Redbergslid-Högsbogatan och linje 14 Korsvägen-Sannaplan. Linjen

järntorget-Saltholmen (Långedragslinjen) är mellan Stadsgränsen och Saltholmen kon-

cessionerad som järnväg. Spårvägslinjernas sammanlagda längd uppgår till 76,77 km.

Dagtrafiktaxan utgår med 15 öre för vuxen person och 10 öre för barn under 14 år för enkel

resa inom eller utom staden och resp. 30 och 20 öre å linjerna till Saltholmen och Mölndal

för resor, som överskrida taxegränsen, med fri övergång mellan de olika spårvägslinjerna.

Resande, som begår övergång för fortsatt resa med någon av stadens busslinjer, erhåller

sådan till ett pris av 20 öre för vuxen person och 15 öre för barn under 14 år.

Nattrafiktaxan utgör 50 öre pr person å linjerinom eller utom staden och en krona till

Saltholmen och Mölndal för1nom staden påbörjad resa.

Under 1939 befordrades 65.189.916 passagerare.

Busstrafiken

l skrivelse den 14 juli 1921 gjorde styrelsen över stadens spårvägar framställning till stads—

fullmäktige om anordnande av busstrafik från Falutorget till Lundby gamla kyrka samt åter-

kallande 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 ända-

målet tillsatt beredning yttrat sig och samfällda drätselkammaren tillstyrkt denna 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

' busstrafik, öppnades den 28 mars 1923 busstrafiken mellan Trollhättegatan och Lilla Bommen

till Lundby gamla kyrka. Denna linje var den första kommunala busslinjen i vårt land.

Normalt handhar spårvägsstyrelsen trafiken å 14 busslinjer med en sammanlagd längd av

84,41 km. Enligt länsstyrelsens beslut den 4 sept. 1939 inskränktes emellertid fr. o. m. den 6

sept. 1939 den'normala busstrafiken med omkring 50% för att nedbringa förbrukningen av

flytande bränsle. Senare medgav länsstyrelsen successivt mindre utökningar av den sålunda

inskränkta busstrafiken, så att trafiken vid 1939 års slut uppgick till c:a 68% av den normala.

Fr. o. m. den 1 januari 1940 trafikerades busslinjerna på följande sätt:

Längd 1 km. Längd i km.

A. Lilla Bommen—Bräcke ...... 6,90 1 Redbergslid—Fräntorp ...... 3,56

B » » -—Lundby egna K. Kviberg—Fjällbo .......... 2,37

hem ........ 4,84 L. Brunnsparken—johanneberg. . 2,80

C. » _» —Letsegatan . . 3,29 lVl. järntorget—Gråbergsgatan . . 3,56

D. » » ——Tolered . . . . 5,63 N. Lilla Bommen—Lilleby ...... 14,68

E. GustafAdolfstorg—Skårsgatan 3,97 0. Trafikeras ej .............. -—

E. Linnéplatsen—.Änggården.. 1,37 P. » >> .............. ——

F. järntorget—Masthugget . . . . 2,34 R. Grönsakstorget—Fredriksdal . . 3,13

G. Hultmans holme—Kärralund 5,11 _ ' 67,70

11. Drottningtorget—Oljehamnen. 4,13 '  
Taxan å busslinjerna är 20 öre för vuxen person och 15 öre för barn under 14 år med fri

övergång till spårvagn och annan busslinje. Busslinjen Tolered—Lilleby är uppdelad i tre

delsträckor. Taxan för varje sådan delsträcka utgör 15 öre för vuxen person och 10 öre för

barn under 14 år.
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Nattrafik upprätthålles i viss utsträckning mellan Drottningtorget och Lundby. Taxan

är 50 öre pr person.

Under år 1939 befordrades 20.436.788 passagerare.

Ordförande

Larsson, H 11 g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,

f. 74; suppl. 20, led. 22—41, Ordf. 27—.

Vice ordförande

Lagerberg, Per Gustaf Pontus, Kapten,

Trafikdirektör, f. 78; suppl. 29, led.

38—40, Kassaf. 38—, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Fagerberg, jo h 11 Artur, Spårvägsman,

Stadsf., f. 98; suppl. 33, led. 34—40, Suppl.

f. kassaf. 38—. _

Siewert, S v e n Harald, Telefondirektör,

f. 82; 39—42.

Söderberg, S v e n Emanuel, Redaktör,

Stadsf., f. 00; (38), 40—42. '

Suppleanter

Andersson, S v e n Olof Morgan, Om-

budsman, f. 10; 40—.

Bore'n, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf., f. 98; 38—.

Svensson, Vi k t o r Harald, Ombudsman,

f. 88; 33—.

Revisorer ,

Kristensson, E r n s t Georg, Sjukkontrol-

lant, f. 75; 36—. ,

Tistrand, johan August Emanuel (M a n n e),

Tullkontrollör, f. 82; 38—.

Boman, john A r t u r, Ombudsman, f. 97;

. Suppleanter

Gustafsson, A rv id Viktor, Cementar-

betare, f. 93; 38—.

Wastenson, Å k e Waste Maximilian, Kon-

_torschef, f. 97; 37—.

Walles, K u rt Leonard, Redaktionssekre-

terare, f. 00; 38——.

Sekreterare (arvode)

Gtåådler, F r e (:l r i k, j. K., Byråchef, f. 88;

Direktör (0)

(21.540 kr.)

Mottagningstid kl. 10—11. _

Reuterswärd, Carl A x e 1, Civilingenjör,

f. 75; 26. _

Avdelningschef (28)

Mottagningstid kl. 10—11.

Vidlund, johan T h u r e, f. 86; 30, tekn. avd.

Avdelningschef (26)

Hjelm, Axel Valter, f. 07; 40, trafikavd.  

Baningenjör (23)

Bellander, Bror Hjalmar, f. 91; 30.

Verkstadsingenjör (23)

Christensson, Carl A r t h u r, f. 82; 20.

Byråingenjör (23)

Enell, Oskar Georg, f. 98; (30) 32.

Kamrer (19)

Svensson, jo han Alfred, f. 80; 24.

Kassör (16)

Wilck, Tor Oskar julius, f. 97; 24.

Förrådsförvaltare (16)

Bredelius, G u s t af Emil, "f. 81; 18.

Byggnadsingenjör (14)

Dufvenberg, Gösta B e r til, f. 95; (24) 37.

Trafikmästare (14)

johansson, john Erik, f. 92; 39.

Trafikassistent (11)

Andersson, Karl D av i d Emanuel, f. 89;

39.

Banmästare (11)

Detterberg, Gustaf H e r m a n, f. 86; 37.

— Verkma'stare (11)

Dahlgren, jo h a 11, f. 79; 33.

Bussve'rkmästare (11)

Andersson, K a rl johan, f. 91; 38.

Övrig personal

Dessutom äro anställda å ordinarie stat

åtta inspektorer (9), en ledningsmästare (9),

tre hallmästare (9), en andre banmästare (9),

en andre verkmästare (9), en garagema'stare

(9), en förvaltare (9), sex bokhållare (9),

en korrespondent (8), ett kassabiträde (8),

25 trafikförmän (8), en ledningsförman (8),

fyra linjeförmän (8), 13 verkstadsförmän (8),

en förrådsförman (6) och två kontorsskrivare

(5); å extra stat: två biträdande ingenjörer, två

tekniker, tre ritare, 14 kontors- och skrivbi-

träden och en sjukbesökare. Antalet "arbetare,

vilkas anställnings- och avlöningsvillkor be-

stämmas av löne- och tjänstenämnden, utgör

1.319 trafikpersonal, 179 vagnhallspersonal,

142 verkstads- och förrådspersonal och 111

linje- och ledningspersonal.
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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, lokaler och telefon, se nedan.

Stadens hälsovårdsfrågor handhades sedan gammalt av magistraten, som för detta ändamål

utfärdade förordningar och cirkulär, i regel innefattande förbud i ett eller annat avseende.

Den första 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 konsti-

tuerades 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 lands-

bygden föreskrivits, och i december 1857 utfärdades en kungl. förordning, att ävenii 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 är 1858, bestående utom ordföranden av 12 ledamöter, av vilka 8 blevo uppsynings-

män inom var sitt distrikt. Till socken- och sundhetsnämndernas tjänst utgav Kungl. Sund—

hetskollegiet en handbok, innehållande förhållningsregler för hindrande eller hämmande av

farsoter. bland vilka ingingo torrläggning av marken, ordentlig renhållning, kontrollering

& av luftväxling i bostäderna och besiktning av födoämnen m. m.

Olika förslag väcktes snart om omorganisation av denna sundhetsnämnd, gående ut på

en utvidgning av dess verksamhet, då den gällande förordningen närmast syftade på åt-

gärder för de smittosamma sjukdomarnas hejdande eller hämmande. 1 september 1874 ut-

färdades också av Kungl. Maj:t en ny förordning, en hälsovårdsstadga, innehållande en reg-

lering av nämndens (nu kallad hälsovårdsnänmd) 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 ytter-

ligare utvidgades genom den nya hälsovårdsstadga, som utfärdades i juni 1919.

Städernas hälsovårdsnämnder, som enligt stadgan av 1874 ej handhade någon del av sjuk-

vården förutom epidemivården, fingo enligt den nya stadgan rätt att förvalta hela den all-

männa sjukvård, som av stad anordnades, om stadsfullmäktige så funne lämpligt. Detta

uppdrag hade för Göteborgs vidkommande redan från ingången av 1917fu11gjorts av nämnden

i enlighet med en lokal stadga, fastställd av Kungl. Maj:t ijuli 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,
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i sammanhang varmed de fungerande styrelserna för stadens olika sjukhus upphörde, vidare

att för tillsyn och kontroll över den ekonomiska förvaltningen av sjukvårdsanstalterna hos

hälsovårdsnämndens sjukvårdsavdelning (2zdra avd.) skulle anställas en ekonomidirektör.

[ enlighet härmed var hälsovårdsnämndens verksamhet fördelad på två avdelningar. Första

avdelningen behandlade ärenden, som författningsenligt ålagts hälsovårdsnämnd i stad och

ej tillhörde andra avdelningen eller båda avdelningarna gemensamt. Andra avdelningen

utgjorde styrelse för stadens sjukvårdsanstalter och därtill hörande inrättningar. Ärenden

gemensamma för båda avdelningarna hänskötos till gemensamma nämnden, som dessutom

' bl. a. ägde att fördela ärendena mellan avdelningarna. '

För vart och ett av de under andra avdelningens förvaltning stående sjukhusen fanns

därjämte ett förvaltningsråd, som närmaste styrelse.

Från och med den.1 juli 1933 inträdde emellertid en ny organisationsform för förvalt-

ningen av de stadens sjukhus, som hade karaktär av lasarett. l kungl. brev av den 16 september

1932 hade nämligen reglemente fastställts för sagda sjukhus. Härigenom upphävdes nu

gällande reglementen för hälsovårdsnämnden och under hälsovårdsnämnden sorterande

sjukhus samt övriga mot reglementet stridande föreskrifter.

Detta innebar, att vad som stadgas i lagen den 22 juni 1928 om vissa av landsting eller

kommun drivna sjukhus och i sjukhusstadgan av den 22 juni 1928 skulle i tillämpliga delar

gälla för ovansagda sjukhus, i den mån ej annat följde av ovannämnda reglemente av den

16 september 1932. _ '

Härigenom utbröts sjukhusens förvaltning ur hälsovårdsnämndens verksamhetsområde,

vilket sålunda inskränktes att omfatta de uppgifter. som enligt nu eller framdeles gällande

lag och förordning tillkomma hälsovårdsnämnd. Anmärkas bör; att epidemisjukhuset och

könspoliklinikerna sortera under hälsovårdsnämnden.

Stadsfullmäktige ha emellertid genom beslut den 15 juni 1933 uppdragit åt hälsovårds-

nämnden att, utöver sagda uppgifter, fortfarande handhava förvaltningen av desinfektions-

anstalten och karantänsanstalten för husdjur, dispensärcentralen med därtill hörande sjuk--

hus samt att vidare handlägga ärenden i fråga om stadsdistriktsläkarna, barnmorskorna och

kommunalsköterskorna, barnsanatoriet Rävlanda samt bidrag och ersättningar & s. k. främ-

mande inrättningar för hälsovård och sådan sjukvård, vilken är att anse såsom närmast järn-

förlig med sådan sjukvårdande verksamhet, som här ovan omnämnes.

Hälsovårdsnämnden består numera av sju ledamöter och fem suppleanter, varav två leda-.

möter, nämligen polismästaren och förste stadsläkaren, äro självskrivna. De övriga fem leda-

möterna jämte suppleanterna utses av stadsfullmäktige för en tid av fyra år. Fem revisorer

och lika många suppleanter utses dessutom årligen av stadsfullmäktige.

Under hälsovårdsnämndens förvaltning stå donationsfonder till ett sammanlagt belopp av

6.000 kr. '

Stat för år1940: Utgifter 943.899 kr., inkomster 65.940 kr.; erforderligt anslag 877.959.

Författningar m. m. Hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919. Epidemilagen den 19 juni

1919. Kungl. Maj:ts karantänskungörelse den 4 maj 1934. Kungl. Maj:ts kungörelse om

råttutrotning å fartyg den 4 maj 1934. Kungl. kungörelse den 31 augusti 1938 om sanitär

kontroll över luftfarten. Lagen om skyddskoppsympning den 2 juni 1916. Lagen den 20

juni 1918 angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Tuberkulosförordningen

den 31 mars 1939.

Hälsovårdsnämnden — Vice ordförande

Ordförande ' ' Göthlin, Gustaf (G 6 s t a) Valdemar, M. L.,

johansson, H e n r y Bernhard, Direktör, Förste stadsläkare, f. 77; självskriven led.

f. 89; suppl. 20, led. 28—41, Ordf. 3P. 31—, v. Ordf. 35—.
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Övriga ledamöter

Fontell, Ernst, ]. K. Polismästare, f. 90;

självskriven led.

Hultin, Sven, Professor, Stadsf., f. 89;

suppl. 29, led. 35—43, Kassaf. 35'——-.

Nordlund, H å k a 11, M. D., Prakt. läkare,

f. 85; 35—43.

Fredriksson, S v e n Adolf, Assistent å

arbetsförmed1., Stadsf., f. 05; (34) 35—41 .

Boman, john A r t u r, Ombudsman, f. 97;

6—43.

Suppleanter

Jillian—säg", K a r 1 josef, Ombudsman, f. 87;

Kjellgren, GustafV1 kt 0 r Wilhelm, Gross-

handlande, f. 81; Isu.ppl 32—43, Suppl. f.

kassaf. 35—

Lundh, 1 n grid Hanna Alina, Fru, f. 86;

40—43

stågmåérg, Caspara Cunhilda, F..., 1. 91;

Frankenberg, john E v e rt Konrad, Om-

budsman, Stadsf., f. 00; 40—41.

Revisorer

Hådlund, Carl B e r t i l, Köpman, f. 05;

Berntsson, S t e l l a n lsidor, Förman, f. 98;

38—

Landahl, Laurentius (L a r 5) Erik, lngen-

jör, f. 85; 8—

Tim?—én, Erik Osvald, Bokhållare, f. 95;

Rosenqvist, A x el Teodor, Metallarbetare,  

Suppleanter

FråålisomErikjanne, Ombudsman, f. 91;

Wilåzh Tor Oskar julius, Kassör, f. 97;

Lighää'3jjg e Carl Olof, Ombudsman,

johansson, Sven L a rs Arnold, Metallar-

betare, f. 14; 40—

Carlsson, B ro r Alarik, Banktjänsteman,

f. 02; 40—

Hälsovårdsnämndens byrå och

expedition

Gustaf Adolfs torg 4. Expeditionstid kl. 9—14.

Rt 11 "19 09.

Förste stadsläkare (0)

(18.180 kr.)

Mottagrgngstådmkl. 13—14.

Gifithlin,3Gustaf (G6 s t a)4Valdemar, M. L,

Sekreterare och ombudsman

Rt 13 24 93.

Friis, H a n 3 Ludvig Eugen. 'j. K., f. 87; 22.

Dessutom en kontorsskrivare och tre skriv-

biträden.

Vaktmästare (3)

Rt 11 01 72.

Eriksson, Axel Wilhelm, f. 86; 17.

Dispensärcentralen

Stampgatan 1. Tuberkulosbyråns mottagmngstid kl. 9—11. Rt 1525 70,151211 Sjukhusets

besökstid alla, dagar utom tisdagar och fredagar kl. 14,30—15,30. R t 151591.

Hälsovårdsnämndens tuberkulosbyrå eller dispensär började sin verksamhet 1910. Dis-

pensären har till uppgift att omhändertaga tuberkulosfall i samhället och därigenom förhindra

smittas spridande till omgivningen. Detta sker ej endast genom hjälp och vård åt den sjuke

utan i nästan lika hög grad genom fortgående tillsyn till hans hem, med rådgivning och med

undersökning av övriga familjemedlemmar, varvid särskilt barnen ställas under observation.

_Dispensärcentralen omfattar förutom byrån även dispensärcentralens sjukhus, som mot-

tager observationsfall och sådana patienter, som äro i trängande behov av snabb intagning.

Dispensärläkare (14)

Anderson, Hjalmar David, M. L..

f. 86; 29. '

Bitr. dispensärläkare (arvode)

Belfrage, Rolf'H a r a 1 d, M. L., f. 94; 30.

Sy'ssloman i 'i

Se dispensärcentralens sjukhus.

8

Dispensärsköterskor (4)

Hellgren, Ruth, f. 84; 14, Carl johans

församl. södra delen.

Öhberg,H1ldaAugustajosefina,f.89;18,

Kristine och Lundby församl.

Lindberg, Anna H e (1 v i g Elisabeth, f. 89;

26, Örgryte församl.

v_Sverisson,LindaElvira, f. 92; (29) 32, Oscar

" Fredriks, Masthuggs- och Haga församl.
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Karlsson, Ada Charlotta (A (1 a - C h a r-

10 t t e), f. 93; 33, Annedals, johannebergs

och Vasa örsam .

Lindberg, D a g m a r Therese, f. 95; 39,

Gamlestads församl.

Isberg, T h 0 r b 0 r g Ellida, f. 01; 39;

Domkyrka församl. och Carl johans för-

saml. norra delen.

Agrell, Maria Lovisa, f. 96; 35, byrå-

tjänst.

Dispensärcentralens sjukhus

Besökstid (se ovan).  

Läkare

Anderson, Hjalmar David, M. L.,

Dispensärläkare (se ovan) 29.

Syssloman (17)

Wilck, Carl johan Robert, f. 90; 35 (till-

lika 'sysslomana övriga under hälsovårds-

nämnden lydande inrättningar).

Översköterska och husmoder (4)

Axelsson, D 0 ri s Eleonora, f. 00; 36.

En avdelningssköterska (3), en vak'tmästare

(4), sex sjukvårdsbiträden, en kokerska och

tre köksbiträden.

Bostadsinspektionen

Gustaf Adolfs torg 4. Mottagningstid kl. 13—14. Rt bostadsinspektriserna 13 0759, 13 0750.

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 bostadsinspektriser.

Författningar. Hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 och instruktion för sundhetsinSpek-

tören, antagen av stadsfullmäktige den 28 oktober 1909.

Sundhetsinspektör (0)

(14.700 kr.)

Mottagningsnd kl. 13—14. Rt 130758.

Bladini, L e n n a r t Erik Oskar, M. l...,

Bostadsinspektriser (4)

Samuelsson, Ingrid H1 l m a, f. 87; 21.

Borgstedt, E n n y Valborg, f. 86; 23.

Hömsten Larsson, M a r g a r e t a, f. 14;

t.;90 32. l

Göteborgs stads hälsovårdsinspektion

Gustaf Adolfs torg 4. Mottagningstid kl. 14—15. Rt 116837.

Hälsovårdsinspektionen avser att bereda hälsovårdsnämnden biträde vid tillsynen över

ordningen i staden vad hälsovården angår. Hälsovårdsinspektionens chef närmast förste

stadsläkaren är sundhetsinspektören, som antages av hälsovårdsnämnden, och skall vara en i

allmän hälsovård kunnig läkare. Närmaste förmanskapet över tillsyningsmännen utövas av

sundhetskommissarien, vilken vägleder dessa i deras arbete samt övervakar, att hälsovårds-

nämndens uppmaningar angående avhjälpande av sanitära olägenheter efterkommas. Hälso-

vårdsinspektionen utgöres av tre förste tillsyningsmän och 21 tillsyningsmän. Av förste till-

syningsmännen tjänstgöra två å allmänna hygieniska byrån och en vid matvarukontrollen. Av

tillsyningsmännen tjänstgöra 1 1 å den allmänna hygieniska byrån, nio vid matvarukontrollen

och en vid karantäns- och desinfektionsanstalten. Under sundhetsinspektörens överinseende

fullgör en av tillsyningsmännen vad som åligger staden med avseende å lagen den 29 juni

1912 om arbetarskydd. Ovriga vid allmänna hygieniska byrån tjänstgörande tillsyningsmän

åligga huvudsakligen att efterspana befintliga sanitära olägenheter samt att även hava upp-

märksamheten 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 fem distrikt,

nämligen norra distriktet, omfattande Lundby församling, östra distriktet, omfattande den

del av Örgryte församling, som ligger öster om Mölndalsån och Danska vägen, stadsdelarna

Bagaregården och Gamlestaden samt inkorporerade delar av Partille och Angereds socknar, -
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nordöstra distriktet. Omfattande den del av Örgryte församling, som ligger väster om Danska

vägen samt stadsdelarna Olskroken, Stampen, Gullbergsvass, Nordstaden, lnom Vallgraven,

Heden, Lorensberg samt den del av johanneberg, som ligger öster om Gibraltargatan, södra

distriktet, omfattande stadsdelarna Vasastaden, Haga, Pustervik, Masthugget, Stigberget,

Olivedal, Kommendantsängen, Annedal, Änggården, Landala, Krokslätt samt den del av

johanneberg, som ligger väster om Gibraltargatan, samt västra distriktet, omfattande Majornas

4:de rote, Slottsskogen samt stadsområdet väster därom och Bangatan.

Författningar. Hälsovårdsstadgan den 19juni 1919. Epidemilagen den 19juni 1919 och

tuberkulosförordningen den 31 mars 1939. Lagen. den 29jum 1912 om arbetarskydd, lagen

den 16 maj 1930 om arbetstidens begränsning, lagen den 16 maj 1930 om vissa inskränkningar

beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete samt instruktion för yrkes-

inspektionens befattningshavare. Bestämmelserna1 vattenlagen om dikning och kloakled- _

ningar. Renhållningsstadga för Göteborgs _,stad fastställd av K. B. den 24 november 1926.

Ordningsstadga för rak- och frisérstugor1 Göteborg, fastställd av K. B. den 30 oktober

1919. Ordningsstadga för natthärbärgen1 Göteborg, fastställd av K. B. den 17 mars 1917.

Ordningsstadgan den 24 mars 1868 för rikets städer. Särskilda ordningsföreskrifter för

Göteborgs stad. lnstruktion för sundhetsinspektören i Göteborg den 28 oktober 1909.

Instruktion för sundhetskommissarien den 16 oktober 1895. Byggnadsordning för Göte-

borgs stad, fastställd av K. B. den 19 juli 1938.

 

Sundhetsinspektör Anderssåm, Ernst Vilhelm, f. 95; 19,

e b ' ' _ norra istr.

S QStadsmpektmn Hermansson, Tolle Vilhelm, f. 93; 19,

Sundhetskommissarie (11) östra distr. __

NMOttaanIgså'd kL [4111—15 R; 1380 72 Seåvvters, john S elmer, f. 98; 20, södra

il son, ' , , ; _ 1s r.

s F " "I; V' e'm f 88 29 Arnfevlz'id,OscarArvid, 1.03; (26) 36, Det.

örste ti s nin smän 8 m e för.

Ericson, Carl Alb/in, gl. 90; 4(0,) handhar Norden Frank Holger Roland, f- 09' 36

ärenden rörande hotell, rak- o. frisc'rstugor. Desinfektör

Segerblad,Axel Konrad, f. 88; 40, komm. Hammarfors, Per Axel Uno. f 12 38

yrkesinspektion. Desinfektör.

, Berggren, johan Knut Gotthard, f. 07;

Tillsyningsmå'n (6) 37, hamnhygien och cyanvätebehandling.

Andersson, Fritz Konstantin, f.85;15,Fra1isson,johan S a m 11 el, f. 93; 25, Ka-

nordöstra distr. rantänsvakt.

Falck, jo hn Erik, 1. 87; 17, västra distr. Två vakanta.

Matvarukontrollen

Gustaf Adolfs Torg 4. Mottagningstid kl. 10—14. Rt 13 2595.

Den på 1860-talet gjorda upptäckten av trikinsjukdom hos människan, förorsakad av tri-

kinöst svinkött, och denna sjukdoms stora utbredning i vissa trakter väckte hälsovårdsmyndig-

heternas 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 trikin-

undersökningen i andra'städer framtvingade emellertid år 1881 återinförandet av besikt-

ningen i Göteborg, denna gång som obligatorisk för allt i staden salubjudet fläsk. Som före-

ståndare 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. Redan 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.
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Efter införandet av obligatorisk köttbesiktning blev hälsopolisens arbete inom matvaru-

kontrollen till väsentlig del omlagt. Dittills hade uppsökandet av till staden infört kött och

besiktningen därav krävt största intresset, numera kunde även tillbörlig uppmärksamhet

ägnas åt övriga grenar av födoämneskontrollen. Med stöd av ny matvarustadga, som trädde

i kraft 1909, åstadkoms en avsevärd förbättring av matvarulokalerna i allmänhet. Kött-

och mjölklokalerna måste enligt de nya föreskrifterna vara av hälsovårdsnämnden avsynade

och godkända, innan de togos i bruk, och i viss utsträckning tillämpades detta även i fråga

om förutvarande lokaler. ' .

Även beträffande matvaruhandeln i övrigt skärptes fordringarna. Sålunda fastställdes

bl. a. särskilda villkor för försäljning av pasteuriserad mjölk samt kontrollerad tuberkelfri

mjölk. Med inrättandet av hälsovårdsnämndens mjölklaboratorium år 1910 kunde systema-

' tiska undersökningar av mjölken företagas.

På grund av den nya hälsovårdsstadgan, som trädde i kraft den.1 januari 1920, .har sär-

skilt kontroll över matvarulokalerna måst väsentligt utökas. Sålunda tillkommer det mat-

varukontrollen, förutom att hålla tillsyn över alla i staden till salu hållna födoämnen och

dryckesvaror, att övervaka, att endast enligt lagen angående köttbesiktning å slakthus be-

siktigat 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-

kontrollen att övervaka, att allmänna saluplatser och lägenheter för födoämnens förvaring,

beredning, försäljning och servering med till samma 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 sex distrikt, nämligen

1:sta distriktet omfattande Gamlestaden, Utbynäs, Utby, Fräntorp, Olskroken, Lunden,

Gårda, Jacobsdal och Bö, 2:dra distriktet omfattande Nordstaden, Sydstaden, Haga, Stampen

och Gullbergsvass, 3:dje distriktet omfattande Landala, Vasastaden, Lorensberg, Johanne-

berg, Heden och Krokslätt, 4:de distriktet omfattande Pustervik, Masthugget, Kommen-

dantsängen, Annedal, Anggården, delar av Stigberget, Olivedal och Slottsskogen, 5:te

distriktet omfattande Majorna, Kungsladugård och Nya Varvet, delar av Stigberget samt

6:te distriktet omfattande l.:undby. .

Författningar. Hälsovårdsstadgan den 19. juni 1919. Lagen den 11 maj 1934 angående

köttbesiktning och slakthus. Kungl. Maj:ts kungörelse om bes1ktn1ng och stämplmg av kött

m. m. den 30 november 1934. 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 v1d införsel tlll r1ket av kött-

varor och djurfett. Matvarustadga för Göteborgs stad, fastställd av K. B. den 10_ apr1l

1923. Särskilda föreskrifter rörande kontrolladugårdar, _antagna av hälsovårdsnämnden 1 mars

1909. lnstruktion för läkare och veterinär, vilka antagits 1 och för kontrollerandet av ladu: '

gårdar, antagen av hälsovårdsnämnden i mars 1909. _Kungl. Maj:ts mejer1stadga den 22 maj

1936. Kungl. Maj:ts förordning den 21 juli 1937 med _v1ssa bestämmelser rörande tlll människo-

föda avsedd mjölk och grädde m.m. Kungl. Maj:ts kungörelse den 19 maj_1939 med före-

skrifter rörande förfarandet vid pastörisering av till mänmskoföda avsedd mjölk och grädde

m. m. Kungl. Maj:ts kungörelse den 18 november 1938 med vissa bestämmelser. angående

kringföringshandel med kött och charkuterivaror. Butlkstängmngslagen den 22 mm 1939.

Stadsveterinär (26) Tillsyningsmän (6)

Mottagningstid kl. ]2—13. Rt 133812. Mottagningstid kL ]0_14_

”mal", 101”? G " S t & f» f' 8'? (36) 38' Karlsson, jo 1. n Adolf, f. 95; 20, l:a distr.
Förste tillsyningsman (8) Magnusson, Al fr e d, f. 90; 20, 2:a distr.

Mottagningstid kl. 12—14. Björnram, B ro r Verner, f. 94; 21 , 3:e distr."

Brodin, Gustaf Mauritz, f. 76; 04. Rogård, john E mil, f. 93; 20,-4:e distr.
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Christianson,G u n n a rlvan Osborn, f. 99; Gustafsson, T 0 r s t e n Vilhelm, f. 05; 38.

23, 5:e distr.
' ' _ |; 39

Sandin, G u s t a f Edvin, f. 89; 13, 6 :e distr. Carlsson, Karl Å k e Fr1t10f, f ]

Petersson, o sca r Emanuel, f. 02; 36. Ett skrivbitrade.

Desinfektionsanstalten och karantänsanstalten för husdjur

Hamnhygieniska avdelningen. Vädersågen i Majorna”. Mottagningstid kl. 13—15 efter hän-

vändelse till hälsovårdsnämnden. Rt 11 6614. Husdjurskarantänen Rt 141218.

Sedan Kungl. Maj:t år 1885 utfärdat kungörelse angående karantänsåtgärder mot kreaturs-

sjukdomar, inrättades en anstalt för verkställande härav för Göteborg vid Kastellgården

intill Kungälv. Då denna anstalt emellertid snart såsom följd av ny lagstiftning måste ned-

läggas, hemställde handels- och sjöfartsnämnden i Göteborg hos stadsfullmäktige om in-

rättande av en karantänsanstalt inom staden, "och beslöto stadsfullmäktige med anledning

härav år 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. Kungl. Maj.ts karantänskungörelse den 4 maj 1934. Kungl. Maj:ts kun-

görelse om råttutrotning å fartyg den 4 maj193.4 Ordningsföreskrifter för desinfektions-

anstalten vid hamnen, antagen av stadsfullmäktige den 17juni 1920. Ordningsföreskrifter

för begagnande av karantänsanstalten1 Göteborg för sjöledes från utrikes ort införda djur,

antagen av stadsfullmäktige den 17 juni 1920.

Syssloman (17) Tillsyningsman (6)

Wilck, C a rl johan Robert, f. 90; 35 (till- Berggren, Johan Kn ut Gotthard, f. 07; 37.

lika ,”sysslomana övriga under hälsovårds- essutom en karantänsvakt. (Se ovan

nämnden lydande inrättningar). under hälsovårdsinspektionen.)

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 be-

fattningen utfärdas av magistraten. *

Förste stadsläkaren, som är självskriven ledamot av hälsovårdsnämnden, åligger i främsta

rummet att ägna sörgfällig uppmärksamhet åt den allmänna hälso- och sjukvården inom.

staden och dess område och att oavlåtligt vaka över iakttagandet av de härom meddelade

stadganden, att utöva hygienisk tillsyn över stadens epidemisjukhus och ägna noggrann

"uppmärksamhet däråt, att bostad, där sjukdom visat sig, varder behörigen desinficerad,

att, där. till hans vetskap kommer, att i staden bedrives olaga försäljning med läkemedel

eller att kvacksalveri med menliga följder idkas, därom göra anmälan till magistraten, att

hava närmare uppsikt över apoteken i staden och ägna uppmärksamhet åt därifrån utlämnade

läkemedels beskaffenhet och taxering m. m. Förste stadsläkaren är chef för hälsovårds-

inspektionen och förman för andre stadsläkaren och distriktsläkama samt har inseende över i

staden praktiserande barnmorskor, tandläkare och sjukgymnaster. Såsom ledamot av hälso-

vårdsnämnden åligger honom att bereda och inför nämnden föredraga alla ärenden, som

angå stadens hälso- och sjukvård, samt att på anmodan av nämnden avgiva utlåtanden i

sanitära frågor och deltaga i beslutade besiktningar. Minst en timma varje söckendag å tid,

som hälsovårdsnämnden bestämmer, skall han vara för allmänheten att träffa å nämndens byrå.

Andre stadsläkaren, vars befattning f. n. är på övergångsstat, åligger bl. a. att på förord-

nande av konungens befallningshavande, rådhusrätten eller poliskammaren verkställa be-
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siktning 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.

Stadsdistriktsläkares huvudsakliga åligganden äro att inom sitt distrikt lämna kostnadsfri

läkarvård såväl åt fattiga sjuka, som åtnjuta understöd av stadens fattigvård, som ock åt andra me-

dellösa personer, vilkas behov av fri sådan vård är vederbörligen styrkt, ävensom åt poliskåren,

hälsovårdsinspektionens tjänstemän, brandkarlar och vid stadens arbeten anställda personer,

att utfärda betyg för sjuka personer, som söka intagning å sjukvårdsinrättning, och för så-

dana 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 sak-

kunnigt biträde samt ägna noggrann uppmärksamhet åt sådana förhållanden inom distriktet,

vilka kunna menligt inverka på det allmänna hälsotillståndet, att medelst råd och föreställ-

ningar 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 hälso-

vårdsnämndens stat. För att med sjukvård i hemmet tillhandagå obemedlade och mindre

bemedlade sjuka i staden äro anställda tio kommunala sjuksköterskor. Vården lämnas kost-

nadsfritt åt obemedlade, varemot mindre bemedlade erlägga viss avgift allt efter råd och lägen- -

het. Vård genom kommunalsköterska förmedlas av sköterskebyrån (se nedan, sid.- 130).

Författningar m. m. Allmänna läkarinstruktionen den 19 december 1930. Kungl. brev

den 28 september 1900 angående ändring i gällande beåtämmelser i fråga om dels tillsättande

av stadsläkare i Göteborg och dels kompetensvillkoren för förste stadsläkaren därstädes.

Instruktlon för den kommunala sjuksköterskeverksamheten, antagen av hälsovårdsnämnden

den 10 juli 1923.

Förste stadsläkare (0)

(18.180 kr.)

Mottagningstid kl. 13—14. Rt 13 9784.

Göthlin,3(liustaf (G 6 s t a) Valdemar, M. l...,

Andre stadsläkare

Vakant, tf. Fällström, Carl Peter Sten,

M. 1... f. 98; 36.

Distriktsläkare (10)

1:sta distriktet

omfattar. stadsdelarna Olskroken, Gamle-

staden, 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—10.

RI 150257.

Norrby, G u n n a r, M. l..., f. 01; 36. Mot-

tagning: Artillerigatan 12, vardagar kl.

9—1 , under septem er—maj även tis-

dagar kl. 18—19. Rt 15 62 88.  

Kommunalsköterska (3) _

Mazagnusson, R ut h Karin Josefina, f. 95;

6.

2:dra och 3:dje distriktet

omfattar stadsdelarna Stampen, Gullbergs-

vass, Nordstaden, lnom Vallgraven, stads-

delen Heden, utom den del, som ligger

söder om Engelbrektsgatan och den väg,

som förbinder Engelbrektsgatan med gång-

bron över Mölndalsån, den del av stadsdelen

Lorensberg, som ligger norr om' Engelbrekts-

gatan, samt den del av stadsdelen Gårda,

som ligger norr om Tomtegatan samt väster

om Ranbergen och Södra Kustbanegatan.

Claes Leonard, M. l...,

. ; . Mottagning: Kungsports-

platsen 2, kl. 830—930. Rt 134484.

Kommunalsköterskor (3)

Lindberg, R u t h, f. 93; 21.

Larsson, Tekla, f. 95; 32.

Carlström,
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4:de distriktet

omfattar stadsdelarna Landala, Johanne-

berg, den del av stadsdelen Lorensberg,

som ligger söder om Engelbrektsgatan, samt

den del av stadsdelen Vasastaden, som ligger

söder om Engelbrektsgatan och öster om

Viktoriagatan.

Wållgren,Carleel, M. L. 1 89 24.

Mottagning. Geijersgatan 73, vardagar

kl. 9,,30—1030. Rt 161855.

Kommunalsköterska (3)

Wästberg, l'l a n n & Lucia, f. 89; 20.

5.te och 6.te distriktet

omfattar stadsdelarna Anneda1,Ånggården,

Pustervik, Haga och Kommendantsängen

samt den del av stadsdelen Vasastaden, som

l1gger norr om Engelbrektsgatan och väster

om Viktoriagatan.

Zachrisson, Axel Wilhelm, M. L.,

f. 84; 24. Mottagning: Vasaplatsen 2, kl.

9—10,30, helgdagar kl. 10—11, maj—

septem er ingen söndagsmottagning.

Rt 131216

Kommunalsköterska (3)

Andersson, A n n a-j 0 h a n n a, f. 96; 27.

7.de distriktet

omfattar den del av stadsdelen Masthugget,

som ligger öster om Värmlandsgatan, samt

den del av stadsdelen Olivedal, som ligger

öster om Jungmansgatan och Lilla Vega-

gatan, samt Slottsskogen.

Eldh, Sven Magnus, M. L., f. 98; 38.

Mottagning: Prinsgatan 7, vardagar kl.

12—13. Rt 140611.

Kommunalsköterska (3)

Wingren, 1 n g r i d, f. 99; 32.

8:de distriktet

omfattar den del av stadsdelen Masthugget,

som ligger väster om Värmlandsgatan, och

den del av stadsdelen Olivedal, som ligger

väster om Jungmansgatan och Lilla Vega-

gatan, samt den del av stadsdelen Stig-

berget, som ligger väster om den gamla grän-

sen mellan Masthuggsbergen och Majorna.

Åre'n, T u r e, M. L. f. 81; 26. Mottagning:

7 Åmerikahuset, kl. 1030—1130, helg-

dagar kl. 10—11. Rt 14 4732.

Kommunalsköterska (3)

Wingren, 1 n g rid, f. 99; 32.  

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.

Landau, Albin, M. L., f. 99; 33.

Mottagning: Djursgårdsgatan 11 , vardagar

' kl. 9—10,30, juni—augusti kl. 10,30—

11,30. Rt 14 20 75.

Kommunalsköterska (3)

Johansson, R u t h Ingeborg, f. 95; 26.

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.

]ohannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef,

M. L., f. 91:24. Mottagning: Timmermans-

gatan 8, vardagar kl. 10,30—11,30, sön-

dagar enligt överenskommelse. Rt 16 16 96.

Kommunalsköterska (3)

Johansson, Ruth Ingeborg, f. 95; 26.

11 :te distriktet

omfattar Lundby, öster om en gräns

gående från Viktoriafärjans brygga—Lundby

Hamngata till Ceresgatan — Ceresgatan

dess fortsättning väster ut över järn-

vägsspåren— den nya vägen upp till Regulus-

gatan — Regulusgatan till Volvofabriken —

öster om denna till kröken på Björlandavägen

till Räddningsinstitutet — Björlandavägen

till Tuve sockens gräns.

Eckerström, Sten Gustaf Emil, M. L.,

f. 03; 40. Mottagning: Herkulesgatan 7,

vardagar kl. 11,30—12,30. Rt 117371.

Kommunalsköterska (3) '

Ohlson, lrma Linnéa Maria, f. 03; 37.

12:te distriktet

omfattar Lundby, väster om en gräns

gående från Viktoriafärjans brygga— Lundby

Hamngata till Ceresgatan — Ceresgatan

och dess fortsättning väster ut över järnvägs-

spåren — den nya vägen upp till Regulus- '

gatan — Regulusgatan till Volvofabriken —

väster om denna till kröken på Björlanda-

vägen till Räddningsinstitutet — Björlanda-

vägen till Tuve sockens gräns.

af Ekenstam, Karl Gustaf l—l elge, M. L.,

f. 01; 40. Mottagning: Herkulesgatan 7,

vardagar kl. 15—16. Rt 117371.
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Johansson, Erik B e r t i 1, M. L., f. 00; 36.

Mottagning: Södra vägen 32, vardagar

kl. 9—10. Rt 16 7843

Kommunalsköterska (3)

Ar;d6åas3s30n, Stella Andréa Oktavia.

Göteborgs sköterskebyrå

Kommunalsköterska (3)

Wendt, Elsa Linnéa Sofia, f. 04, 40.

13:de distriktet

omfattar stadsdelarna Krokslätt, Skår,

Kallebäck, Bö, Torp, Delsjön, Sävenäs,

den del av Gårda, som ej tillhör 2:dra ocli

3zdje distriktet, samt den del av stadsdelen

Heden, som ligger söder om Engelbrektsgatan Sahlgrenska sjukhuset. Rt Namnanrop. Per-

och den väg, som förbinder Engelbrekts- sonliga samtal till kommunalsköterskorna '

gatan med gångbron över Mölndalsån. 11 12 02

Göteborgs stads delegation för bamhygien

Genom beslut av stadsfullmäktige den 17 juni 1937 inrättades en befattning såsom barn-

hygieniker hos staden, varvid samtidigt en delegation tillsattes, under vilken barnhygienikem

skulle sortera, och vilken delegation skulle utgöras av sex personer, nämligen två utav envar

av ledamöterna i hälsovårdsnämnden, barnavårdsnämnden och allmänna folkskolestyrelsen

och utsedda av respektive nämnder och styrelse. Delegationen åligger, förutom att antaga

och entlediga barnhygienikem, att för honom utfärda särskild instruktion ävensom att träffa

avgöranden i frågor rörande hans expedition, dess förläggning och förseende med erforderlig

arbetskraft som ock med inventarier och skrivmaterial. Barnhygienikerns avlöning ävensom

de kostnader, som äro att hänföra till dennes expedition, upptagas till hälften å folkskole-

styrelsens stat samt med en fjärdedel å vardera av hälsovårdsnämndens och barnavårds-

nämndens stater.

Innehavaren av befattningen såsom barnhygieniker, som tillika fungerar som chef för

folkskolornas hälsoväsen, har att närmast under hälsovårdsnämnden, barnavårdsnämnden

och allmänna folkskolestyrelsen utöva ledningen och tillsynen över den socialhygieniska

ungdoms- och barnavården1 staden.

 

Wallgren, A r v i 11 Johan, M. D., Professor,Ordförande

Jungen, E r n s t Birger, Överlärare. Stadsf:s

ordf., f. 90; 37— (vald av folkskolestyrel-

sen).

Vice ordförande

Johansson, H e n r y Bernhard, Direktör,

f. 89; 37— (vald av hälsovårdsnämnden).

Ovriga ledamöter

Göthlin, Gustaf (G 6 s t a) Valdemar, M. L.,

Förste stadsläkare, f. 77; 37— (vald av

hälsovårdsnämnden).

Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasse-

expeditör, f. 82; 37— (vald av folkskole-

styrelsen).  

Överläkare, f. 89; 37— (vald av barna-

vårdsnämnden).

Ahlberg, Ka rl August, Prost, f. 75; 38—,

(vald av barnavårdsnämnden).

Sekreterare

Friis, l'l a n 5 Ludvig Eugen, J . K., Ombuds-

man 0. sekr. h. hälsovårdsn., f. 87; 37.

Barnhygieniker och skolöverläkare (0)

(20.004 kr.). -

Mottagning: Landalaskolan. Expeditionstid

kl. 13—14. Rt 182041.

Gåtåda, Sven E r i k Emanuel, M. L., f. 96;

Ett skrivbiträde.

Den öppna förlossningsvården

För ombesörjandet av denöppna förlossningsvården hava intill 1938 två barnmorskor varit

anställda för Orgryte församling och för stadens vidkommande1 övrigt avtal varit ingångna

med ett antal i staden praktiserande barnmorskor, varigenom dessa mot visst bidrag från

staden förbundit sig att enligt fastställd taxa betjäna barnaföderskor. ,

Från och med den 1 januari 1938 gälla av riksdagen antagna nya grunder rörande den öppna

förlossningsvården, innebärande i princip, att vården såsom sådan. skall vara kostnadsfri

för varje barnaföderska och bestridas av kommun och stat gemensamt. Bestämmelserna

1
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härom' återfinnas i lagen den 4 juni 1937 om anställande av distriktsbarnmorskor m. m.

Jämlikt nämnda författning hava för staden anställts fyra distriktsbarnmorskor med åliggande

att icke blott biträda vid förlossning i hemmen utan även lämna förvård åt blivande mödrar

och eftervård åt kvinnor, som förlösts i hemmen. Dessa barnmorskor hava anvisats var

sitt tjänstgöringsområde'inom staden men äro likväl skyldiga att i mån av behov tjänstgöra

utom sitt område.

Distriktsbarnmorskor Samuelsson, H e 11 vig Alfrida, f. 86; 38.

or ryte och Gamlestads församlirigar.

Janvid, D a g m a r Linnéa, f. 06; 38. Carl g

Johans och Masthuggs för'samlirigar. Mot- go?;gonéngö Norra Gubberogatan 7

tagning: Styrmansgatan 26. Rt 14 71 44 ' ,

Peterson, Johanna (H a n n a ) Maria, f. 90; Fredrickson, Karolina Elisabeth (L 1 s a),

_ 38. Oscar Fredriks, Annedals, Haga, Vasa f. 91; 38. Lundby, Kristine och Tyska

och Johannebergs församlingar. Mottag- samt Domkyrko församlingar. Mottag-

ning: Gibraltargatan 19. Rt 169189. ning: Vindragaregatan 13. Rt 138105.

Polikliniken för hud-' ooh könssjukdomar

Sociala huset. Mottagningstid för män. måndagar, onsdagar och fredagar kl. 18,30—19,30 samt

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 13—14. Rt 115401. Mottagningstid för kvinnor: män-

dagar, onsdagar och fredagar kl. 13—14 samt tisdagar och torsdagar kl. 18—19 ävensom

lördagar kl. 14—15. Rt 115401.

Författningar m.m. lnstruktion för läkarna vid stadens polikliniker. Lagen den 20 juni

1918 angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Kungl. kungörelsen den 13

december 1918 angående ersättning av statsmedel för läkarundersökning m.m.

Läkare (arvode) Syssloman (17)

Ngrsggfirln-Lind Signe Allona» M L wliilek, Czlirl Johan Robert,df. 10,1351131-

1 a syss oman å övriga un er ä sovår s-

Kaiser', Efik» M L» 1 92' 33 nämnden lydande inrättningar).

Bitr. läkare En sköterska (3),.ett skrivbiträde. ett sjuk-

Hirvonen, Simo J 11 s si, M. L. f. 86; 34. vårdsbiträde och en städerska.

Polikliniken för könssjukdomar vid Holtermanska sjukhuset sorterar jämväl under hälso-

vårdsnämnden; se under Holtermanska sjukhuset sid. 132. '

. , Epidemisjukhuset

Besökstid: söndagar, tisdagar och fredagar kl. 12—12,30. Förfrågningstid kl. 830—930

och 17—18. Rt >>epidemisjukhuset>> eller 171875.

Detta sjukhus, vilket stod färdigt i november 1886 och var landets första moderna epidemi-

sjukhus, bestod då av två större och en mindre sjukhuspaviljong samt därjämte administra-

tion'sbyggnad och'ekonomihus. De större sjukhuspaviljongerna hyste vardera två sjuk-

avdelningar med 15 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 124 sängplatser.

Då den för observation av misstänkta sjukdomsfall avsedda paviljongen ej medgav be-

tryggande isoleringsmöjligheter, uppfördes år 1896 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 1908. Då uppfördes i trä två större sjukpaviljonger samt en bostadspaviljong
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för sköterskor. Den lilla stenpaviljongen, som sedan 1896 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'a den

gamla tomten. En ny bostadspaviljong för sköterskor rymmande 16 enkelrum tillkomar 1916.

År 1920 tillkom en större sjukpaviljong, rymmande dels tre sjukavdelningar, dels en

modern badavdelning för sköterskepersonalen samt dessutom en del bostadsrum. Av sjuk-

avdelningarna var en avsedd för observation av scharlakanssjuka, de två övriga för deras

vård. Den förra innehåller fem sjukrum för två 21 tre patienter med badrum till varje rum

samt därjämte ett operationsrum med tillhörande sterilisationsrum. De båda'senare inne-

hålla sammanlagt 30 sängplatser i sex olika salar.

Under år 1921 uppfördes ett bostadshus för personal, rymmande 5 lägenheter och 23 enkel-

rum. lnfartsvägen till sjukhuset, förut förlagd vid Haraldsgatan, flyttades år 1927 till Haga

Kyrkogata, varvid en portvaktsbyggnad, rymmande vaktrum och två lägenheter, uppfördes.

I sitt nuvarande skick omfattar sjukhuset alltså 18 byggnader, av vilka 9 sjukpaviljonger.

Dessa paviljonger rymma inalles omkring 252 sängplatser, vartill komma 108 platser för-

lagda till en särskild paviljong inom Sahlgrenska sjukhusets område. Vidare förfogar sjuk-

huset över en reservpaviljong, belägen vid Framnäsgatan och rymmande 55 vårdplatser.

Utgifterna för epidemisjukhuset, vilka äro upptagna å men ej inräknade i hälsovårds-

nämndens förut omnämnda stat, uppgå för 1940 till 562.958 kr., inkomsterna till 147.425

kr. och erforderligt anslaga skattestat till 415. 533 kr. '

Författningar m.m. Epidemilagen den 19juni 1919. Sef. 6. under hälsovårdsnämnden,

 

sid. 112.

Överläkare (21) Syssloman (17)

Faxén, Nils, M. D., f. 97; 36. ' Wilclr, Carl Johan R_obert, f. 90:35 (till-

Bitr läkare (arvode) ' lika 'sysslomana övriga urider hälsovårds-

Lundström,NilsAndreas Emanue1,M. L., nämnden lydande inrättningar)

f_95; 39_ _E_n kontorsskrivare (5) och ett kontors-

En vakant. ' b1tra'de. M k 't (8)

as lms

Öronla'kare (arvode) . Fredén, Bror I v a n Teodor, f. 89; 12.
Nordlund, Håkan, M. D. f. 85; 32. , ..

Tva eldare (reparatorer), en portvakt (4),

Husmoder f(5) en snickare (4), en desinfektör (4), fyra vakt-

Lasrsson, Abela (Bell),f 3885 mästare (4), en köksföreständarinna (3), tre

Sju sköterskor (4), 20 sjuk'värdsbiträden kokerskor, nio köksbiträden, en tvättförestån-

och fem städerskor. darinna och två telefonister.

Göteborgs stadskemist

Laboratorium Postgatan 6. Expeditionstid kl. 9—17. Rt 133312.

Stadskemistbefattningen inrättades år 1885 av Göteborgs stadsfullmäktige med be-

stämmelser för innehavaren att enligt fastställd taxa tillhandagå i främsta rummet stadens

myndigheter och därjämte, i den mån han sådant medhinner, allmänheten med utförande

av kemiska undersökningar.

Stadskemist Tre assistenter, en städefska.

Almström, Gustav Karl, F. D., f. 86; 26. '
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Gemensamma direktionen för Göteborgs stads sjukhus

, och i samband därmed stående institutioner

' Polhemsplatsen 5. Expeditionstider, lokaler och telefon, se nedan.

Tillfällig adress gamla Barnbördshuset. Rt (växel) 172840.

lntill den 1 juli 1933 utgjorde hälsovårdsnämndens andra avdelning styrelse för stadens

sjukvårdsanstalter. Från och med nyssnämnda tid trädde en ny organisationsform i funk-'

tion för förvaltningen av de stadens sjukhus, som hava karaktären av lasarett. l kungl. brev

av den 16 september 1932 och den 6 december 1935 fastställdes reglemente för sagda

sjukhus. Härigenom upphävdes reglementen för hälsovårdsnämnden och under hälsovårds-

nämnden lydande sjukhus samt övriga mot reglementet stridande föreskrifter.

Detta innebär, att vad som stadgas i lagen den 22 juni 1928 om vissa av landsting eller

kommun drivna sjukhus och i sjukhusstadgan av den 22 juni 1928 skall i tillämpliga delar

gälla för ovansagda sjukhus, i den mån ej annat följer av ovannämnda reglemente av den

16 september 1932. '

Sjukhusen förvaltas numera av en gemensam direktion, såframt icke stadsfullmäktige

beträffande visst sjukhus annorlunda besluta. ,

Gemensamma direktionen, som enligt sjukhuslagen 22 juni 1928, 5 8, skall utgöras av minst

fem ledamöter, varav en bör vara läkare, består f. 11. av sju ledamöter jämte tre suppleanter

för dem, samtliga valda av stadsfullmäktige. Ordförande i direktionen utses av stadsfull-

_ mäktige, vice ordförande av direktionen. Direktionens nuvarande ledamöter äro valda för

tiden till och med utgången av år 1941.

Landshövdingen i länet samt förste stadsläkaren i staden äga deltaga 'i direktionens över-

läggningar med rätt att få från dess beslut avvikande mening antecknad till protokollet.

Sjukhusdirektören, som är föredragande i direktionen och dess verkställande tjänsteman,

skall, såvitt på honom ankommer, söka befordra sjukhusens ändamålsenliga skötsel och ut-

veckling. Han äger deltaga i direktionens överläggningar med rätt att i direktionen väcka

förslag och att få från dess beslut avvikande mening antecknad till protokollet.

Under gemensamma direktionen lyda samtliga stadens sjukhus med undantag av epidemi-

sjukhuset och dispensärcentralens sjukhus, vilka sortera under hälsovårdsnämnden. Vidare

är direktionen förvaltande organ för stadens polikliniker med undantag av poliklinikerna för

hud- och könssjukdomar, som lyda under hälsovårdsnämnden. Under direktionen lyda

jämväl Göteborgs stads laboratorium och sjuktransportväsendet.

Den 24 augusti 1934 tillsatte sjukhusdirektionen en särskild byggnadskommitte för hand-

havande av de av stadsfullmäktige i maj 1933 beslutade om- och tillbyggnaderna av stadens

kroppssjukhus m. m. med sjukhusdirektören och styresmannen för Sahlgrenska sjukhuset

som självskrivna ledamöter.

Under direktionens förvaltning stå donationsfonder till ett belopp av cirka 1,7 mill. kr.

Stat för är 1940: Verkliga utgifter och kapitalutgifter å skattestat 20.397.039 kr.; utgifter å

låne- och fondstat 683.400 kr.; inkomster 8.023.733 kr., därav statsbidrag 1.454.300 kr.;

inleverans från tandpoliklinikerna och värme- och kraftverket 106.487 kr., anslag å skatte-

stat 12.479.793 kr.

Författningar. Sjukhuslagen den 22 juni 1928. Sjukhusstadgan den 22 juni 1928. Sin-

nessjuklagen den 19 september 1929. Sinnessjukstadgan den 19 september 1929. Regle-

mente för Göteborgs stads sjukhus, fastställt av Kungl. Maj:t den 16 september 1932 och den

6 december 1935. Kungl. Maj:ts stadga den 13 maj 1938 för barnmorskeundervisningen_

Ordförande Vice ordförande

Berg, 0 t to Vendel, Kanslichef, Stadsf., Hulthén, T 11 r e, Overlärare, Stadsf., f. 94;

f. 88; suppl. 34, led. 36—41, Ordf. 36—. suppl. 36, led. 38—41, v. Ordf. 38—.



1 24 Sjukhusdirektionen

 

Övriga ledamöter

Kristensson, E rn st Georg, Sjukkontrol-

lant, f. 75; 33—41.

Ahlström, Blenda Hilda N a t h a 1 ia, Fru,"

f. 77; 33—41 .

Leandersson, John lwa r. Kamrer, Stadsf.,

f. 90; 33—41.

Westergren, Bror Hugo Vilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. ;l.ed 33—41,

Kassakontr. 36—.

Faxén, Nils, M. D., 'Overläkare, f. 97;

led. 36—41, Suppl. f.' kassakontr. 36—.

— Suppleanter

Pettersson, Per Adolf, Mätningsman,

f. 96; 36—41.

Kogge, Fritiof Olof, Civilingenjör,

Stadsf., f. 97; 38—41.

Frankenberg, 'John E v e rt Konrad, Om-

budsman, Stadsf., f. 00; 40—41. .

Revisorer

Häglund, Carl Bertil, Köpman, f. 05;

Bernts'son, S t e l l a n lsidor,

f. 98, 38—

Landahl, Laurentius (Lar 5) Erik, lngen-

jör,f. 85; 35—

lvarsson, F r a n sReinhold, Folkskollarare,

f. 97; 40—

Thårén, Er'ik Osvald, Bokhållare, f. 95;

Förman,

Suppleanter

Rosenqvist, A x e l Teodor, Metallarbetare,

9;

Wilck,'T 0 rOskar Julius, Kassör, f. 97;

38—,.

Fransson, E r i k Janne, Ombudsman, f. 91',

40—

Liidhägi,3;l'age Carl Olof, Ombudsman,

Joh'ans'son, Sven La r s Arnold, Metallar-

betare, »f.14; 40—

Sjukhusdirelitionens byrå

Polhemsplatsen 5. Expeditionstid kl. 9—1630,

lördagar kl. 9—15. Rt direktionsrum 1554 83,

inköpskontoret 155493, kassakontoret 1554 96.

Sjukhusdirektör (0)

(14.700" kr.)

Mottagningstid kl 10—11 . Rt 1554 91 .

Höglund, Hjalmar H u g 0, Stadsf., f. 89; 33.

Sekreterare (24)

Rt 1554 92.

Grapengiesser, B en gt, J. K., f. 98; 39..

Kamrerare (21)

Rt 1554 95.

Bane,-Bror E v e rt Göte, f. 01; 35.  

Intendent (17)_

Rt 1554 94.

Svenning, Hans G"6 s t a Engelbrekt, f. 97;

(20) 35.

Förste byråassistent

Rt 15 54 81 .

Ranäng, F 0 1 k e Erik Valdemar, f. 13; 40.

Byråassistent ( 14)

Rt 1554 97.

Ålander, G u s t af Alvar, f. 99; 40.

Kontrollör (10)

Rt 15 7895.

Skog, Simon Göthe Bernhard, f. 02; 40.

Förste bokhållare (10)

Rt 1554 81 .

Nilsson, Fritz Olof Georg, f. 06; 37.

Förste bokhållare

Vakant.

Bokhållare (8)

Sjödahl, Birgit Hulda, F. K., Pol. M.,

08; 40' Bokhållare

Nordström, Bengt Robert Göran, f. 10;

Kassörska (4)

Rt 155496.

Hökegård, Gurli Ingeborg. f. 03; 35.

Byggnadskontrollant (arvode)

Rt 13 43 04. _

1121an,Henning Algot, lngenjör, f. 93;

Dessutom en förste kontorsskrivare, tie

kontorsbiträden, fem skrivbiträden. samt en

vaktmästare.

Sjukhusdirektionens byggnadskommitte

Sjukhusdirektiorlignå[bg/gå. Rt 15 78 94,

Berg, Otto Vendel, Kanslichef, Stadsf.,

(se ovan) Ordf. .

Leandersson, John 1 W a r, Kamrer, Stadsf.,

(se ovan) 0. Ordf.

Ahlström, Blenda Hilda Nathalia, Fru,

(se ovan).

Höglund, Hjalmar H u go, Sjukhusdirek-

tör, Stads ., se ovan, självskriven led.,

Verkställande led.

Johansson S ven Christian, M. D., Pro-

fessor, O'verläkare, Stadsf., se ovan, 'själv-

skriven led.

Kogge,FritiofOlof, Civilingenjör, Stadsf.,

(se ovan) Sekreterare

Beyer, H e n n i n g, J. K, Konsul, f. 84.

Byggnadskontrollant

Broberg, Carl Gustaf Gideon (Gidd e),

Civilingenjör, f. 85.

Ett skrivbiträde.
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» Sahlgrenska sjukhuset

Mottagningstid för inträdessökande: vardagar kl. 12—13 (avdelningen för ögonsjukdomar kl.

1030—1130, avdelningen för öronsjukdomar och radiumterapeutiska avdelningen kl. 114—12),

massagepolikliniken kl. 10—14. Övriga poliklinikers mottagningstider finnas angivna under

resp. avdelning. Besökstid å allmänt rum kl. 14—15 (kvinnokliniken söndag, måndag, onsdag

och fredag kl. 13—14), å halvenskilt rum kl. 10—11,30,och 16—.'17,30 samt å helenskilt rum

kl. 10—13 och 16—18 (å kvinnoklinikens hel— och halvenskilda rum söndag, måndag, onsdag

och fredag kl. 11—15). Förfrågningstid .pr telefon angående sjuka kl. 11—12 och 16—18 (kvin-

nokliniken kl. 9—10 och 16—17). Rt »Sahlgrenska sjukhuset» eller 172080.

Direktören i Ostindiska kompaniet Nicolas Sahlgren förordnade i testamente december

1772, att hans i Halland belägna strögods skulle tillfalla någon nyttig inrättningi Göteborg.

och uppdrog han åt sina mågar August och Clas Alströmer att efter gottfinnande föranstalta

om användningen av gåvan. '

En offentlig tävlan om bästa sättet härför gav till resultat, att det av politiborgmästaren

1Göteborg Daniel Pettersson framlagda förslaget om inrättande av ett lasarett antogs, varom

magistraten i skrivelse år 1779 underrättades. Tomt inköptes vid dåvarande Sillgatan (nu

Postgatan) mellan fortifikationshuset och Masthamnen, och ett hus uppfördes av korsvirke

och tegel, vilket i mars 1782 var färdigt att mottaga sjuka; Sjukhuset gav plats för 24 sängar, _

av vilka 10 voro friplatser, därav två för barnaföderskor, och 14 sängar avsedda för betalande.

Sjukhuset, som var inrättat och drevs såsom en fullständigt privat inrättning, fick år 1784

bidrag av staten i den form, att tillstånd gavs att kollekt, som vid barndop och begravningar

i Göteborg insamlades och som skulle gå till ett blivande länslasarett, i stället finge gå till

Sahlgrenska—sjukhuset, på villkor att sjukhuset toge hand om stadens sjuka.

Sjukhuset, som genom ökat förtroende och folkmängdens tillväxt snart visade sig vara otill-

räckligt, överflyttades 1823 till den för ändamålet av grosshandlaren Aron Oterdahl donerade

fastigheten i hörnet av Östra Hamngatan och Spannmålsgatan (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 dennaarbetsinrättning föreslogs den till fattigförsörjningen'

hörande s. k. .Holtermanska baracken, där försörjningsinrättningens sjuka vårdades. Åt

dessa behövde därför en ny anstalt anskaffas, och då under tiden även den Oterdahlska

fastigheten blivit för trång och på grund av sitt läge ej kunde utvidgas, framlades ett förslag

om att de båda sjukvårdsinrättningarna skulle sammanslås till ett Allmänt och Sahlgrenskt

sjukhus med plats för 230 patienter antingen på bastionen Carolus Dux (det nuvarande Gamla

Sahlgrenska sjukhusets läge) eller ravelinen Prinsessan Hedvig (11. v. Hvitfeldtsplatsen). På

i allmän rådstuga i september 1846 beslöts i enlighet med detta förslag och uppläts bastionen '

Carolus Dux för ändamålet kostnadsfritt. Magistraten godkände det beslut, som fattats

å allmänna rådstugan. Den gjorda ansökan beviljades genom kungl. brev oktober 1847,

och en kommitté tillsattes med uppdrag att utföra byggnadsarbetet. Först år 1857 kunde

denna kommitté anmäla, att den utfört sitt uppdrag, och kostnaderna, som beräknats till

120.000 rdr bco, gingo till över 290.000 rdr bco, och ändå var endast hälften av det beräknade

sjukhuset färdigt med c.a 170 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 är 1870, att ingen sådan tillbyggnad skulle ske, men att,

för anskaffande av utrymme. för patienterna, till en början barnbördsavdelningen borde
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utflyttas från sjukhuset. Sedan ny barnbördsinrättning byggts och tagits i bruk år 1875,

fick Sahlgrenska sjukhuset tillfälle att taga de av barnbördsanstalten upptagna lokalerna i

användning för eget bruk. Tillskottet av platser blev dock ej större än att frågan om anskaffan-

det av ytterligare utrymme 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. Dettablev 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 1896, uppfördes byggnaderna i enlighet härmed och öppnades sjukhuset i maj 1900.

Redan år 1902 inkom emellertid styrelsen för sjukhuset med förslag att på grund av över-

— beläggning 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 1 juni 1903.

Nästa utvidgning av sjukhuset tog sin början är 1907, då det beslöts, att tre nya paviljonger

skulle uppföras, en avsedd för tuberkulösa patienter, en för kirurgiska fall och en för kon-

valescenter. den sista såsom ersättning för konvalescentavdelningen vid Sprängkullsgatan, som

skulle indragas. De nya tillbyggnaderna voro färdiga att tagas i bruk år 1911, och hade då

fastställts, att inom de nya kirurgiska och konvalescentavdelningarna vissa utrymmen skulle

användas såsom specialavdelningar för öron- och ögonsjukdomar. 1 december 1910 inrättades

en särskild röntgenavdelning, och år 1914 gjordes en omändring av polikliniklokalerna.

] maj 1914 upptogs frågan om sjukhusets modernisering, och inkom styrelsen med förslag

därom år 1916. Med anledning av denna framställning beslöto stadsfullmäktige år 1921 att

uppföra en laboratoriebyggnad med obduktionslokaler och bårhus, en tillbyggnad av köks-

avdelningen samt likaledes av bad- och röntgenavdelningarna. En plan för sjukhusets vidare

utveckling är utarbetad för att så småningom kunna genomföras.

I enlighet med denna beslöto stadsfullmäktige den 19 juni 1930 att vid sjukhuset inom förra

tuberkulospaviljongen inreda en provisorisk radiumterapeutisk klinik om 25 vårdplatser med

tillhörande behandlings- och polikliniklokaler samt att förena den förut fristående paviljong-

en med sjukhuskomplexet medelst en förbindelsegång under förutsättning att Konung

Gustaf V:s jubileumsfond ställer till stadens förfogande en radiumkvantitet av minst 1,5

gram samt bidrager till vissa kostnader. lnom avdelningen mottages, förutom från staden,

ett visst antal patienter från västra Sverige i övrigt. Därjämte beslöto stadsfullmäktige att

låta uppföra en röntgendiagnostisk paviljong med filmarkiv, sköterske- och elevpaviljong.

ävensom en ny pannanläggning. .

Vidare hava stadsfullmäktige, med upphävande av sitt ovannämnda beslut av den 19 juni

1930 i vad det avsåg uppförandet av en röntgendiagnostisk paviljong med filmarkiv samt

anläggandet av en ny pannanläggning, vid sammanträde den 18 maj 1933 beslutat, att följande

arbeten skola utföras: nybyggnad för öron- och ögonavdelningarna jämte förbindelsegång.

anordnande av centrallaboratorium, nybyggnad av kök och matsalar m. m., bostadshus för

läkare och assistenter (genom stadsfgs beslut den 2 juni 1938 ändrat till bostadshus för hu-

vudsakligen sjuksköterskor), ny entré m. in., utvidgning av röntgendiagnostiska avdelningen

inom nuvarande ekonomiavdelning, uppförande av för sjukhuset och en del övriga sjukhus

gemensamt värme- och elektricitetsverk, centraltvättinrättning samt ny kvinnoklinik (den

16 juni 1938 beslutade stadsfullmäktige en utbyggnad av den sistnämnda). Därjämte hava

stadsfullmäktige den 1 februari 1934 beslutat att uppföra en ny operationsbyggnad och verk-
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ställa ombyggnad av förutvarande operationsavdelningen. Den 23 februari 1939 hava stads-

fullmäktige beslutat att vid Sahlgrenska sjukhuset låta uppföra en centralanstalt för radio-

terapi vid kräfta, benämnd Konung Gustaf V:s jubileumsklinik i Göteborg. Slutligen hava

stadsfullmäktige den 20 april 1939 beslutat verkställa ombyggnad av centrallaboratoriet vid

Sahlgrenska sjukhuset.

Med upphävande av sitt beslut den 24 april 1930 angående uppförande vid Lillhagens sjuk-

hus av en paviljong för psykiskt sjuka, uppdrogo stadsfullmäktige den 21 maj 1931 åt hälso-

vårdsnämnden att låta upprätta ritningar och kostnadsförslag till ett vårdhem, avsett för

tidigare former av sinnessjukdomar med cirka 90 vårdplatser, att förläggas i. omedelbar an-

slutning till sjukhuset. Det upprättade förslaget i frågan blev av stadsfullmäktige den 18

maj 1933 avslaget. Sedan nytt förslag i ärendet utarbetats hava stadsfullmäktige den 14 juni

1934 beslutat att inom sjukhusets område låta uppföra en anstalt, avsedd för tidigare stadier.

av sinnessjukdomar, med 80 vårdplatser och numera benämnd Sahlgrenska sjukhusets av-

" delning för psykiskt sjuka.

De av stadsfullmäktige beslutade om- och tillbyggnaderna av sjukhuset ha fortskridit så

långt, att sköterske- och elevhemmet, centrallaboratoriet, nya operationsavdelningen, om-

byggnaden av förutvarande operationsavdelningen, värme- och kraftverket, psykiatriska

avdelningen, ögon- och öronavdelningarna, centraltvättinrättningen samt den nya kvinno- _

kliniken blivit fullbordade, de båda sistnämnda den 14 augusti resp. den 14 november 1939.

Samtidigt som kvinnokliniken började sin verksamhet, nedlades Göteborgs barnbördshus.

Kvinnokliniken1nrymmer 253 vårdplatser. —

Genom beslut den 9 april 1936 har Kungl. Maj:t medgivit uppdelning av de medicinska

och kirurgiska avdelningarna på vardera två avdelningar. Denna uppdelning har beträffande

medicinska avdelningen verkställts på det sättet, att inom sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar

inrättats dels en medicinsk vårdavdelning, omfattande 1 16 sängar, dels ett röntgendiagnostiskt

laboratorium, dels ock en medicinsk poliklinik. Sjukhuset disponerarf. 11. över 1056 vårdplatser.

Utgifter och inkomster samt erforderligt anslaga skattestat, vilka äro upptagna å sjukhus-

direktionens stat, beräknas för 1940 uppgå till:

_ Erforderligt anslag

Utgifter Inkomster ' ä skattestat

Sahlgrenska sjukhuset ...... -. . . . . . '. . . . kr. 6.918.203 2.387.850 4.530.353 »

Värme- och kraftverket . .- ............ » 543.597 626.005 82.408 1)

Centraltvättinrättningen .............. » 447.393 430.550 16.843

Härtill komma utgifter å låne- och fondstat för Sahlgrenska sjukhuset 605.400 kr., för

värme- och kraftverket 51.000 och för centraltvättinrättningen 27.000 kr.

Författningar. Se'under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 123.

Lundquist, Ring, M. L., f. 06; 38.

Lindqvist, Johan Torsten, M. D., f.06; 39.

Medicinska avdelningen I

Överläkare (0)

Extra läkare (arvode)
(15.840 kr.) .. .. . .

Mottagningstid i tjänsten vardagar. S%deflsfrgom' Karl Frednk Nlls' M' L"

12,30—13. ' '

Söderbergh, G 0 t t h a r (1 Axel Fritiof,

M. D., Professor, f. 78; 23

Underläkare (arvode)

Ewert, B 0 Axel Vilhelm, M. D., ?. 01; 36.

1) Att levereras till stadskassan.

 

Uddenberg, Carl Erik, M. L., f. 08; 40.

Till avdelningen finnes knuten en polikli-

nik, öppen vardagar kl. 11—1 .

Sedan den 1januari 1940 finnes vid av-

delningen en blodgivareccntral för undersök-

mng och registrering av blodgivare.
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Medicinska avdelningen II

Gibraltargatan .] C. Rt (växel) 171140. _

Överläkare (19)

(jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

kl. 13,30—14.

Odin, Ma rtin Odin, M. D., f. 90; 36.

Underläkare (arvode)

Ericsson, E ri c Theodor, M. L., 1. 02; 36.

Thysell, Ernst T 0 r s t e 11, M. L., f. 06; 39.

Extra läkare (arvode)

Ehnmark, E r 11 st Jacob, M. D., f. 97; 40.

Till avdelningen finnes knuten en poli-

klinik. öppen vardagar kl. 12—13.

Kirurgiska avdelningen I

Överläkare tillika styresman (19)

"(jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar kl. 13,30

—14, lördagar kl. 12—12,30.

Johansson, Sven Christian, M. D.,

Professor, Stadsf., f. 80; 26. _

Underläkare (arvode)

Strömberg,Ni ls Erik Adolf, M. L., f. 01 ; 32.

Pennan, B e r til Oskar, M. L., f. 01; 34.

Lu3|ådell, Nils E ri c Gunnar, M. L., f. 01;

Extra läkare (arvode)

Nygren, Carl Einar, M. L.,,f. 09; 39.

Till avdelningen finnes knuten en polikli-

nik. öppen vardagar kl. 12—13.

Kirurgiska avdelningen II

Överläkare (19)

(jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

kl. 14,30—15.

Westerborn, A n d e r s, M. D., f. 88; 39.

Underläkare (arvode)

Rhodin, R olf Gerhard, M. L., f. 06; 38.

Tallroth, Alla 11 Gustav Iwar, M. L.,

_ f. 08; 39.

Pegersson, G 11 s t a f Alfred, M. L., f. 01;

Extra läkare (arvode)

Light-(gain,38Björn Viktor Eugen, M. L.,

Till avdelningen finnes knuten en poli-

klinik, öppen vardagar kl. 12—13.  

Avdelningen för öron-, näs- och hals-

sjukdomar

Överläkare (19)

(jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

10—10,30.

Knutson, Knut Erik, M. L., f. 82; 15.

Underläkare (arvode)

Billkvist, To re Elias Albrekt, M. L.,

f. 05; 3.8 *

de Maré, Jaques G'6 r a 11 Magnus, M. L. —

f. 04; 38 '

Hofvarider, Gustav Adolf V al d e m a r,

M. L., 1. 05; 40.

Extra läkare (arvode)

Vakant.

Till avdelningen finnes knuten en poli-

klinik, öppen vardagar kl. 11—12.

Avdelningen för ögonsjukdomari

Överläkare (19)

(jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar kl. 14——.

14,30, lördagar kl. 9,30—10. —

Rosengren, B e n g t Johan Henrik, "M. D.,

9; 33.

Underläkare (arvode)

Wolff, HerbertMoritz,M. L., f 04 39.

NtåBdlöw,LarsWaldemar, M. L., f 06

Till avdelningen finnes knuten en poli-

klinik, öppen vardagar kl. 1030—11 ,30.

Extra läkare (arvode)

Öberg,Lars Olof M. L. f. 12; 39.

Radiologiska avdelningen

Överläkare (19)

(jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

kl. 11—1130.

vofn 7Beriglen, Johan F r e d rik, M. L,

7,

. (1

Underläkare (arvode)

Werner,Erik, M. L. (f. 11; 40.

En vakant.

Till avdelningen finnes knuten eri polikli-

nik. öppen vardagar kl. 11.—12.
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Röntgendiagnostiska avdelningen

Överläkare (19)

(jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

Runström, Karl Gustaf (G 6 sta) Adolf,

AM. D., f. 92; 31

Underläkare (arvode)

Zagcåirisson,Car1Gustaf, M. L, f 98

Holm, Olof Fredrik, M. L., 1. 05; 38. .

Selander, E r i k Valdemar, M. L., f. 05; 38.

Extra läkare (arvode)

Heil], Karl Holger, M. L., f. 09; 39.

Till avdelningen finnes knuten en polikli-

nik, öppen vardagar kl. 12—13.

Avdelningen för psykiskt sjuka

Överläkare (0)

(15.840) kr.)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

Siggren, Karl Gustaf T 0 r s t e 11, M. D.,

Bitr. läkare (25)

Blomquist, Paul 'I va 11 Reinhold, M. L.,

f. 98; 38.

' Förste underläkare (24)

Lindberg, B e n gt Jacob, M. D., Docent,

f. 04; 39.

Underläkare (arvode)

Tessing-Ericsson, G r e t a, M. L., f. 00; 38.

Översköterska (5)

Holmgren, Elin Ingeborg, f. 00; 38.

Kurator (5)

Påhlson, Mathilda, f. 87; 27.

Till avdelningen finnes knuten en poli-

klinik, öppen vardagar kl. 13—14.

Kvinnokliniken

Överläkare

(avl. av staten jämte extra lönetillägg av staden)

”Mottagningstid i tjänsten vardagar

kl. 10,30——11. _

Ie?lov, ggn il Jonathan, M. D., Professor,

Bitr. läkare

(avl. av staten jämte extra lönetillägg av

staden)

Benckert, Henric August, M. L.,

1. 84; 18.

9

 

Förste underläkare (arvode)

ersggnäglf rai m Gottlieb Samuel, M. L.,

Underläkare (arvode)

Slårådelin, G 6 sta Valdemar, M. L., f. 01;

Lindahl, Karl c u_n n a r, M. L., 1. 99; 39. .

En vakant.

Extra läkare (arvode)

Ljung, Carl Richard Geo rg, M. L., f. 08;

40.

Föreståndarinna och överbarnmorska (4)

Jönsson, A n n a, f. 93; 23.

Bitr. föreståndarinna och instruktions-

barnmorska (3)

Bernin, Hanna Elisabet, f. 01; 31.

Husmoder (4)

Kastman, 1 n g e b 0 r g Kristina, f. 01; 33.

Till avdelningen finnes knuten en polikli-

nik, öppen vardagar kl. 11—14 och en räd-

frågningsbyrå för födelsekontroll, öppen mån-

dagar kl. 18—19. samt två mödravårdscentra-

ler, en å kvinnokliniken, öppen tisdagar

kl. 17—18 och fredagar kl. 9—9,30, och en

å kirurgiska polikliniken i Lundby, öppen

måndagar och torsdagar kl. 14—15.

Centrallaboratoriet

Föreståndare (0)

(20.004 kr.)

Lehmann, Jö rg e 11 Erik, M. D., Pro-

fessor, f. 98; 38.

 

Föreståndarinna vid sjukhuset (10)

Hennig, Ingeborg (Inga) Berta Maria

Hilma, f. 85: 25. —

Husmoder (4)

Medin, Johanna M a ri a Kristina, f. 87; 15.

Två instruktionssköterskor (4), tre första

operationssköters or 4), en örsta laboratorie-

,sköterska (4), en radiumsköterska (4), två

röntgensköterskor 4 ,en uratorför cancersjuka

4 , en social urator 4 , en kurator för psy-

kiskt sjuka (5), en urator å rådfrågningsby-

rån 4 , tre bitr. kuratorer 4), yra röntgen-

sköterskor (3), fem laboratoriesköterskor (3),

0 narkos- och operationssköterskor (3), 43 av-

delningssköterskor (3), 26 natt-, poliklinik-,

arkiv-, ljus-, expeditions- och avlösningsskö-

terskor (3), en skolhemssyster (3), 10 barn-

morskor (3), två fotografer (3), två sekreterare

(3). en tekn. assistent (3), två tekn. biträden (2),

51 bitr. sköterskor (2), 20 sköterskor å avdel-



130 Sahlgrenska sjukhuset. Göteborgs sjuksköterskeskola. Göteborgs Sjuksköterskebyrå

 

ningen för psykiskt sjuka (2), 20 assistent-

barnmorskor (1), en inskr1vningsassistent (2),

89 assistentsköterskor (1), 257 sköterskeelever,

arnmorskeelever, 62 sjukvårdselever, n1o

biträden vid radiologiska-, röntgen-, ljus- och

diathermiavdelningarna, sju sjukgymnaster,

fyra skrivbiträden å röntgen-, rad.-avd. och

kvinnokliniken, en första baderska, sju bader-

skor och 189 sjukhus- och sjukvårdsbiträden.

' Predikanter (arvode)

Elglgrl'eråglvarherg, Olof, Komminister,

Österström, KarlAdolf Mauritz, Kyrko-

adjunkt, f. 02; 30.

Syssloman (19)

Mottagningstid kl. 11—12.

Ström, Gösta Harald, f. 98; (31) 37.

Sysslomansassistent (8)

Vakant.

Två förste kontorsskrivare (5), två kontors-

skrivare (5), ett kontorsbiträde (3), två kan-

torsbiträden (2), sex extra skrivbiträden, sex

poliklinikkassörskor (1), två skrivbiträden (1)

samt ett expeditionsbiträde. '  

Tvättföreståndare (16)

Jönsson, Rudolf William, f. 96; 39.

Förste maskinmästare (14)

Hansson, Karl Harald, f. 85; 37.

Andre maskinmästare (11)

Lorentzen, C a rl Johan, f. 86; 32.

Fyra maskinister (8), 14 reparatörer, fem

eldare och fem diversearbelafe.

Trädgårdsmästare (6)

Lindberg, Ax el Edvard, f. 77; 00.

Förste vaktmästare (5)

Dahlqvist, Jo h a n Fredrik, f. 83; 09.

14 vaktmästare (4), tre portvakter (4), två

diversearbetare, tre chaufförer, tre snickare,

ett trädgårdsbiträde, tre renhållningsarbetare,

tre trädgårdsarbetare, två trädgårdselever. en

köksföreståndarinna (4), en köksfäreständar'inna

(2), en bitr. kö sfäreståndarinna

kokerskor, ett första serveringsbiträde, 36

6 sbiträden, två tvättföreståndarinnor, tre

strykers or, fyra manliga maskintvättare, 57

tvättbiträden, en forestandarmna for syavdel-

ningen, nio sömmerskor, fem telefonister (1),

sju förrådsbiträden samt två garderobiärer.

Göteborgs" sjuksköterskeskola '

Sahlgrenska sjukhuset. Rt »Sahlgrenska sjukhuset» eller 17 20 80.

Sjuksköterskeskolan är av staten godkänd sedan år 1923.

Skolans ledning utövas av en styrelse, bestående av sex personer, valda för tre år 1 sänder

av sjukhusdirektionen. Av ledamöternaäro sjukhusdirektören, styresmannen för Sahlgrenska

sjukhuset och skolans föreståndarinna självskrivna ledamöter1 styrelsen för innevarande

valperiod.

Utgifterna för skolan äro uppförda på sjukhusdirektionens stat och sammanförda med

sjuksköterskebyråns. Sammanlagt beräknas för skolan och byrån under år 1940 utgifterna

till 92.531 kr., inkomsterna till 50.580 kr. och erforderligt anslag till 41.951 kr.

Styrelse

Berg, Otto Vendel, Kanslichef, Stadsf.,

f. 88; led. 40—42, Ordf. 40—42.

Höglund, Hjalmar Hugo, Sjukhusdirek-

tör, Stadsf., se ovan, självskrivenled. 40—.

Johansson, S v e 11 Christian, M. D., Pro-

fessor, Överläkare, Stadsf., se ovan,själv-

skrivei1 led. 40—.

Larsson, 1 n g r i d Margareta, F. M., Rek-

tor, f. 92; 40—42.  

Andersson, Anna Vendla Maria, Sjuk-

- sköterska, f. 89; 40—42.

Westerberg, Greta Siri Arvida, Före-

ståndarinna, se nedan, självskriven» led.

Föreståndarinna (8)

Westerberg, G r e t a Siri Arvida, Sjukskö-

terska, f. 98; 37.

Två instruktionssköterskor och en skolhems-

syster.

Göteborgs sjuksköterskebyrå

Sahlgrenska sjukhuset. Rt »Sahlgrenska sjukhuset» eller 172080.

Sjuksköterskebyrån, som har till huVudsaklig uppgift att förmedla arbete åt sjuksköterskor,

började sin verksamhet den 1 januari 1940 i samband varmed Fredrika-Bremer-Förbundets

byrå-i Göteborg nedlades.

sjuksköterskehyrå.

Sistnämnda byrås personal anställdes därvid på Göteborgs



/ .

 

Göteborgs sjuksköterskehyrå. Göteborgs stads laboratorium. Holtermanska sjukhuset 131

Byråns ledning utövas av en styrelse, bestående av tre personer, valda av sjukhusdirek-

. tionen för tre år 1 sänder. -

Utgifterna för byrån äro uppförda å sjukhusdirektionens stat och sammanförda med sjuk-

sköterskeskolans räkenskaper (se ovan).

Styrelse E!;väsl, % a 1412) o r g Karola. Sjuksköterska,

Fa416é_n,42N il s, M. D., Överläkare, f. 97; . , Föreståndarinna (6)

Larsson, G e 1 t r u d Augusta, Sjukskö-

StzgmÄZGösta Harald, Syssloman, f. 98; terska, f. 82; (28) 40.

En expeditionssköterska.

Göteborgs stads laboratorium

Änggården. Rt »Sahlgrenska sjukhuset» eller 17 20 80.

Laboratoriet började sin verksamhet 1925 och arbetar på två avdelningar, en patologisk-

anatomisk, som förestås av en prosektor, och en bakteriologisk-serologisk, vilken förestås

av en bakteriolog. '

Utgifterna för laboratoriet, vilka äro uppförda på sjukhusdirektionens stat, beräknas för

1940 uppgå till 166.771 kr., inkomsterna till 137.010 kr. och erforderligt anslag till 29.761 kr.

Reglemente för Göteborgs stads laboratorium, antaget av stadsfullmäktige den 2 juli 1925.

Prosektor (0) Preparator (6)

Olsson, Otto Emil, f. 75; 10.

(20004 kr.) Tre tekniska biträden (2), en städerska.

Forselius, Carl Olof, M. L., Stadsfzs '
 

. förste V. ordf., i. 80, 10. Bakteriolog (24)

W%ssé21,£nd;erså.ambert, M.(lg)., f. 90; 23.

- re a terio ogis a assistenter , en va t-

Blh' prosektor (26) mästare (4), fyra tekniska biträden (2) och två

Vejlens, G e rt Erik, M. D., f. 00; 39. städerskor.

Holtermanska sjukhuset, ' .

Mottagningstid 'för inträdessökande: vardagar kl. 12—12,30. Besökstid: Avdelningen för

hudsjukdomar, alla dagar kl. 14—15. Avdelning för veneriskt sjuka, måndagar och torsdagar

kl. 14—15 ä manliga avdelningen, onsdagar och fredagar kl. 14—15 å kvinnliga avdelningen.

Förfrågningstid pr telefon angående sjuka å hudavdelningen kl. 12—13. Rt sysslomanskontoret

' 13 9045, portvakten 130553.

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 (12 st.). År 1797 påbyggdes huset, så att fyra nya

rum erhöllos, och 1800 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 1804, 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 inhysas i tillfälliga lokaler till 1815, då de

överflyttades till det staden tillhöriga gamla »Cattuns Tryckeriet» i Örgryte socken (liggande

ungefär där Kanolds9fabrikskomplex 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 om-
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fattade 30 sängplatser. Redan i början av 1840-talet uppstod fråga om utvidgning, närmast

med tanke på att utom de veneriskt sjuka kunna emottaga även personer med andra smitto-

samma 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 1860-talet hade olägenheterna av att vårda personer med olika smittosamma

sjukdomar på samma anstalt utan tillräcklig isolering samt andra bristfälligheter å sjukhuset

föranlett upptagande av frågan om ett nytt sjukhus. Kostnaderna för ett nytt sjukhus, var-

till förslag framlades år 1869, 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 100. Behovet var därmed någorlunda

tillfredsställt till fram på 1880-talet, då frågan om nybyggnad återupptogs. Efter långa ut-

redningar om organisation, storlek och läge enade man sig slutligen om ett förslag till ny-'

byggnad å tomt i 14 kvarteret av Landala, där ett nytt sjukhus uppfördes, det nuvarande

Holtermanska sjukhuset, som togs i bruk år 1894 med plats för 98 sängar. Sjukhuset fick

namn efter direktör J. P. Holterman, som år 1793 donerat ett. kapital för veneriska sjuk-

domars bekämpande, varav 80.000 kr. användes för uppförande av ifrågavarande sjukvårds-

anstalt. Sedan vissa utvidgningsarbeten verkställts, omfattar sjukhuset f. 11. på avdelningen

för veneriskt sjuka 71 platser och på avdelningen för hudsjukdomar 62 platser.

Utgifterna för Holtermanska sjukhuset, vilka, äro upptagna i sjukhusdirektionens stat, —

beräknas för 1940 uppgå till 283.000 kr.., inkomsterna till 88.812 kr. och erforderligt anslag

till 194.188 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 123.

 

Överläkare tillika styresman (19) Syssloman (17)

M "(iämteleätrat!ön3tillägg)d Anderberg, Sven Erik, 1. 07; 39 (111111...
0 agn1ngs1 1 jans en var agar ] ' ' kh _
ltl 1,.130—12 Rt 120746 syss oman a Vasa Sju us)

Fex, Johan William, M. D., f. 87; 24. Bokhållare (8)

Qnderläque (arV'ode) Myrén, Sven Arne,f 09, 40.

Nordenskjold, Karm A n n a Margareta, Två eldare, en vaktmästare (4), en portvakt

M' L" f' 06; 38' (4) och två serveringsbiträden.

POliklinikläkare (arvode) Till sjukhuset finnes knuten en pol1klinik

Edén, R a gn a r Gustaf, M_ L" ;. 88; 20_ . för könssjukdomar jämte röntgen- och ljus-

Nio sköterskor (3), en baderska samt ]3 avdelning, den förra öppen vardagar kl.

sjukvårdsbiträden. 12—13 samt onsdagar och fredagar dessutom

. kl. 18,30——19 och den senare vardagar kl

Predlkant (arvode) 12—13. Angående mottagnings- och be-

Nordlund, Olof E w e rt, Kyrkoadjunkt, sökstid i övrigt, se ovan.

f. 01; 3

Göteborgs barnsjukhus

Mottagningstid för inträdessökande: medicinska avdelningen vardagar kl. 12,30—13, kirurgiska

avdelningen vardagar kl. 11—11,30. Besökstid å enskilt och halvcnskilt rum kl. 10,30—19

samt å allmän sal onsdagar kl. 11—12 och söndagar kl. 13—14, spädbarnsavdelningen onsdagar

och söndagar kl. 12—13. Förfrågningstid angående sjuka pr telefon kl. 13—14. Rt(växel) 17 26 00.

I Göteborg hade ett barnhus inrättats år 1748, och år 1757 inrättades genom frimurar-

orden ett barn- och koppympningshus, där barnintogos för genomgående av koppympning

(variolisation d.v.s. inympning av verkliga smittkoppor).

År 1857 donerade David Carnegie 50.000 riksdaler till grundfond för ett särskilt barn-

sjukhus, och påföljande år lämnades tvenne lika stora donationer, den ena av okänd genom
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doktor Ch. Dickson och den andra av Ch. P. Dickson. Då sjukhus ej omedelbart kunde

uppföras, förhyrdes ett hus i hörnet av Östra Hamn- och Spannmålsgatorna för inrättande

av ett provisoriskt barnsjukhus med 12 sängplatser, och öppnades detsamma år 1859. 1

denna byggnad var sjukhuset inrymt till slutet av år 1865, då ett nytt barnsjukhus beläget

vid Södra Allégatan togs i anspråk med plats för 16 sängplatser. År 1867 utökades platsan-

talet till 24 och under 1880-talet till 40, allt inom samma byggnad. Allt fortfarande var sjuk-

huset en privat anstalt, men sedan under 1890-ta1et dess verksamhet betydligt ökats genom

större omsättning och ökad poliklinisk verksamhet, sökte och erhöll sjukhuset från år 1898

ett årligt anslag av staden. Den ständigt ökade tillströmningen till sjukhuset gjorde emeller-

tid, att frågan om utvidgning eller nybyggnad måste på allvar upptagas redan omkring år

1900. Efter omfattande utredningar och sedan genom enskilda donationer en byggnadsfond

på 540.000 kr. insamlats, framlades ett förslag på nybyggnad med begäran om fri tomt av

staden. Sedan sådan beviljats på den plats, där sjukhuset nu är beläget, igångsattes upp-

förandet av sjukhuset, som kunde tagas i bruk april 1909, bestående av en sjukpaviljong

avsedd för . 134 patienter och en administrationsbyggnad, där en spädbarnsavde'lning på 18

sängplatser anordnats. Trots denna stora utvidgning visade sig snart att utrymmet var otill-

räckligt, i synnerhet sedan en delning av sjukhuset år 1913 ägt rum i en medicinsk och en

kirurgisk avdelning, varför framställning om anslag för tillbyggnad redan 1916 framlades

och av stadsfullmäktige påföljande år godkändes. Den tillbyggnad, som därmed gjordes,

ökade platsantalet från 152 till 240, därav en medicinsk avdelning på 111 sängplatser, varav

29 äro avsedda för barn under ett års ålder, och en kirurgisk avdelning på 116 sängplatser,

därav sju för späda barn, samt därjämte en gemensam isoleringsavdelning. Sjukhuset dispo-

nerar f. 11. över 245 vårdplatser.

Redan påett tidigt stadium av sin verksamhet hade sjukhuset (från 1882) förhyrt ett sommar-

hem för ett20-tal barn, varmed fortsattes år efter år. Sedan genom upprepade donationer

av grosshandlanden Axel H. Ågren en summa av 48.000 kr. samlats för uppförande av en

egen konvalescentavdelning iskärgården, inköptes år 191 1 Lilla Amundön och anlades där en

anstalt, som numera ger plats för 55 patienter. Genom fortsatta gåvor har samme donator

befrämjat fortbeståndet av anstalten. .

Utgifterna för Göteborgs barnsjukhus, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens stat, uppgå

för 1940 till 105501 1 kr., inkomsterna till 299.060 kr. och erforderligt anslag till 755.951 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 123.

Underläkare (arvode)

Rooswall, Arne Torgny Josef, M. L.,

Medicinska avdelningen

Överläkare (19)

(jämte extra lönetillägg) f. 07; 35. _

Mottagningstid i tjänsten vardagar Hellström, Per Emar Lambert, M. L.,

1,2—1230.1. 05; 38 *
wf1189el2ilA r v id than» M D., meesso'» Husmoder (4)

' Underläkare (arvode) Sandberg, Sigrid Harriet Birgit Char-

von Sydow,GertD'son, M. L. & 04 38. lotta» *' 95= 35'

Gnosspelius, KarlArne, M. L, f. 07; 40.

Kirurgiska avdelningen

Överläkare tillika styresman (19)

. (jämte extra lönetillägg)

Mottagningstid i tjänsten vardagar

. 11—11,30.

Edberg, E i n a r Theodor, M. L., f. 77; 26.  

En sköterska å Ågrenska konvalescent-

hemmet (4), lett röntgenbiträde, 16 sköterskor

(3), två sköterskor (2), sex sköterskor (1), 35

sköterskebiträden, 39 elever, ett fotografibi-

träde (1), en sjukgymnast samt 25 sjukvårds-

biträden.

Syssloman (17)

Gedda, Carl, f. 87;-35.
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' En kontorsskrivare (4), ett kontorsbiträde

(2) och ett skrivbiträde (1).

Fyra reparatörer, en portvakt, två snickare,

tre vaktmästare (4), en diversearbetare, åtta

sjukvårdsbiträden, en köksföreståndarinna (3),

sex kokerskor, 14 köks- och serveringsbiträden,

en sömmerska samt tre telefonister.

Till sjukhuset finnas knutna en kirurgisk

ochen medicinsk poliklinik, den förra öppen

vardagar kl. 11—11,30 och den senare var-

dagar k1. 12,30—13.  

Styrelsen för grosshandlanden Axel

H. Ågrens donationsfond.

Ledamöter .

Ågren,Axe1Hugo, Grosshandlande, f. 55;

led. 08—, O.rdf 08—, Donator

Overläkarna vid barnsjukhuset (se ovan).

Suppleant

(vald av stadsf. enl. beslut 16jan.1936)

Ågren, Per Gustaf, Kapten, Köpman,

f. 98; 36—. .

Renströmska sjukhusetå Kålltorp

Mottagningstid för inträdessökande kl. 10—12. Besökstid torsdagar kl. 10,30—12, söndagar

kl. 14—16. Förfrågningstid angående patienter kl. 11—14. Telefonsamtal med patienterna

kl. 9,15—10,15, 13,15—13,45, 16,15—17,15. Rt (växel) 171225.

År 1903 föreslog dåvarande förste stadsläkaren, att ett lungsotssanatorium skulle inrättas och

kort tid därefter beslöto stadsfullmäktige, att av Renströmska fonden 300.000 kr. skulle anslås

för ändamålet. Därvid bestämdes bl. a. att anstalten skulle bära Sven Renströms namn,

och att patienternas intagande skulle vara 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 stadsfull-

mäktige därför att ingå med begäran om en sådan införlivning, som också kom till stånd genom

kungl. brev 1908, då området införlivades med staden. Under tiden hade stadåfullmäktige

till hugfästande av konung Oscar II:s och drottning Sophias guldbröllop ställt till hälsovårds-

nämndens 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 paviljonger1 samband med det föreslagna lungsotssjukhuset, och

inkom nämnden med förslag till byggnadsritningartill hela anläggningen, som efter ytterligare

överarbetning, av stadsfullmäktige godkändes 1909. På grund av arbetskonflikter och andra

svårigheter blev arbetet färdigt först år 1913. Antalet vårdplatser utgjorde 190. Den 16 juni

1927 beslöto stadsfullmäktige, att inom sjukvårdsanstaltens område skulle uppföras en för

vuxna tuberkulösa personer avsedd paviljong jämte liggterrasser. lfrågavarande, tillbygg-

nader med tillsammans 72 vårdplatser togos i bruk under sommaren 1929. Sjukhusets sam-

manlagda vårdplatsantal utgör sålunda 262.

Utgifterna för Renströmska sjukhuset å Kålltorp, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens

stat, beräknas för 1940 uppgå till 934.825 kr., inkomsterna till 374.420 kr., därav statsbidrag

148.000 kr. och erforderligt anslag å skattestat till 560.405 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 123.

Överläkare tillika styresman (0) Husmoder (4)

0 kl") Nordström, E b ba Viktoria, f. 95; 33.
Mottagningstid i tjänsten kl. 11—13.

Vallentln, Nils G y ! fe Ellas, M. L., f. 86; En röntgen,/,dtmka (4) 14 sköta,/,,,, 3)

315 fem bitr. sköterskor (2), 49 sjukvårdsbiträ en,

Underläkare (arvode) ett skrivbiträde å läkareexp., ett ljusbehand-

Berg, Nils G u n n a r, M. L., f. 06: 35. lingsbiträde, ett laboratoriebiträde och två

Thalin, R a g 11 a r Emanuel, M. L., f. 02; 39. första baderskor.
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Predikant (arvode).

Syssloman (1 1)

Ström, Anders Johan T a g e, f. 01; (34) 35.

Ett kontorsbiträde (2), ett skrivbiträde.

Maskinist (8)

Petersson, A 1 g 0 t Matteus, f. 88; 19.

En elektr. reparatör, en mek. reparatör,

två eldare. en trädgårdsmästare (6), en

portvakt (4), fem vaktmästare (4), en snickare,

en köksföreståndarinna (3), fyra kokerskor, 15

köks- och serveringsbiträden, sex sjukhusbi-

träden, ett telefonbiträde samt två trädgårds-

arbetare och en trädgårdselev.

Vakant.

Oscar och Maria Ekmans sjukhus

'Mottagningstid å polikliniken samt för in_trädessökande vardagar utom lördagar kl. 11—12,

lördagar kl. 9,30—10,30. Besökstid å enskilt och halvenskilt rum kl. 10—19 samt å allmän sal

kl. 1130—1230. Rt (växel) 170660.

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 1907 omförmälda sjukhus. 1 december 1910 överlämnades det-

samma till kommunalfullmäktige, som förbundo-sig att för all framtid underhålla sjukhuset

och'sjukvården inom detsamma. Efter Orgryte församlings införlivning med Göteborg

den 1 januari 1922 till tiden för sjukhusdirektionens tillkomst förvaltades sjukhuset liksom

stadens övriga sjukhus av stadens hälsovårdsnämnd.

I samband med fastställandet av generalplan för stadens sjukhus hava stadsfullmäktige den

18 maj 1933 beslutat att företaga utvidgning av sjukhuset så, att platsantalet kommer att upp-

gå till 89.

Utgifterna för Oscar och Maria Ekmans sjukhus, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens

stat, beräknas för 1940 uppgå till 316.565 kr., inkomsterna till 108.740 kr. och erforderligt

anslag till 207.825 kr.

Författningar. Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus. sid. 123.

Överläkare tillika styresman (19) Predikant

(jämte extra lönetillägg)' Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost.

Mottagningstid i tjänsten vardagar . - f. 72; 11.

kl. 11—12, lördagar kl. 9,30—10,30.

Henrikson, Klas Vi k t o r. M. L., f. 91; 38.

Underläkare (arvode)

Westerlund, Karl Robert A 1 vid, M. L.,

f. 04; 40.

Husmoder och köksföreståndarinna (3)

Vakant, tf. Linde, S a ra, f. 90; (20) 39.

_ En operationssköterska (3), en poliklinik-

sköterska (3), tre sköterskor (3), en natt-

sköterska (3), två bitr. sköterskor (2) samt fyra

undersköterskor, fyra sjukvårdsbiträden, 11

Syssloman (8)

Larsson, Bror l—I e 1 g e, f. 04; 36.

Maskinist (8)

Åkerberg, G 11 s t a f Fredrik Bernhard

f. 05; 34.

Två eldare, två vaktmästare (4), två kokers-

kor, sex köks- och serveringsbiträden, två tele-

fonister och ett sjukhusbiträde. ,

Till sjukhuset finnes knuten en poliklinik,

 öppen vardagar utom lördagar kl. 11—12,

lördagar kl. 9,30—10,30.elever samt en poliklinikkassörska (1).

' Vasa sjukhus

Ingång från Aschebergsgatan (mitt för Vinkelgatan). Sysslomanskontorets expeditionstid kl.

9—16, lördagar kl. 9—14. Besökstid å sjukhuset tisdagar, torsdagar och söndagar kl. 14—16.

Rt (växel) 1711 40.

Den 18 februari 1932 beslöto stadsfullmäktige, att sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar, som

lydde under fattigvårdsstyrelsen, i samband med sinnessjukvårdens utflyttande därifrån,

skulle omorganiseras till ett under sjukhusdirektionen sorterande sjukhus, huvudsakligen

för kroniskt sjuka. Därjämte uppdrogo stadsfullmäktige åt sjukhusdirektionen att uppgöra

förslag till de omändringsarbeten å Gibraltar, .som på grund därav borde komma till utfö-
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rande, samt åt fattigvårdsstyrelsen att inkomma med förslag till de åtgärder, som för fattig-

vårdens del vore behövliga i samband med omorganisationen.

Sedan.fattigvårdsstyrelsen i enlighet med förenämnda uppdrag föreslagit uppförande av

försörjningsinråttningar å Fjällbo och i Kungsladugård, och stadsfullmäktige den 18 juni

1936 beslutat i enlighet därmed, hava dessa inrättningar blivit uppförda och tagna i bruk.

Därefter övertog sjukhusdirektionen fr. o. m. den 16 november 1939 Gibraltarfastigheterna

med kvarvarande sjukavdelningar ävensom viss personal. Dessa avdelningar omfatta 585

platser, fördelade på en allmän avdelning om 503 och en tuberkulosavdelning om 82 platser.

Genom beslut den 28 augusti 1928 har'kungl. medicinalstyrelsen till erhållande av stats-

bidrag enligt kungl. kungörelse den 27 juni 1927 godkänt en i andra våningen av östra pa-

viljongen inrättad avdelning för 1 18 kroniskt sjuka patienter, vilken tillhör den allmänna sjuk-

avdelningen.

Den 5 december 1938 beslöt sjukhusdirektionen, att sjukhusets namn skulle vara Vasa

sjukhus. *

Verkliga utgifter upptagna å sjukhusdirektionens stat, beräknas för år 1940 till 1.483.063

kr. Kapitalutgifter å skattestat 2.765.190 kr. Inkomsterna beräknas .till 601.011 kr.; därav

38.800 kr. statsbidrag. *

Överläkare (21)

Mottagningstid kl. 8—9.

Arnell, Pe r David, M. L., f. 85; (20) 39.

Bitr. läkare

' Mottagningstid kl. 8—9.

. Åren,Ture M. L., f 81 (20) 39.

Underläkare

Bokhållare (9)

Medin, Johan Emanuel, f. 93; (20) 39.

Dessutom en kassörska (4), ett kontorsbi-

träde (2) och två skrivbiträden.

Maskinmästare (1 1)

Vakant.

Bergström, G 6 r a 11, M. L., f. 99; (38) 39.

Husmoder (4)

Sundblad, M a r g i t Vilhelmina, ' f. 96;

(36) 39.

Dessutom 21 sjuksköterskor (3) och 1 1

bitr. sjuksköterskor (2).

Predikant'

Syssloman (17)

Anderberg, S ve 11 Erik, f. 07; 39 (tillika

sysslomän å Holtermanska sjukhuset).

Sysslomansassistent (1 0)

Larsson, 5 ven Gunnar, f. 10; 40.

Vakant.

. förste vaktmästare

 

Köksföreståndarinna (4)

Hagberg, Carin Maria, f. 05; (31) 40.

En maskinist (8), en bitr. köksförestånda-

rinna (2), en förrädsföreståndarinna (3), en

(5), ett obduktionsbiträde

(5) och tre vaktmästare (4), en sjuksköterska,

en sju gymnast, en diakon, en vaktmästare

och fyra telefonister, 120 sjukvårdsbiträden,

fem badbiträden, fem sjukhusbiträden, två

förrådsbiträden, åtta eldare och reparatörer,

två manliga köksbiträden, nio diversearbetare,

en tapetsör, fem kokerskor, 17 kvinnliga

köksbiträden, en snickare, en trädgårdsarbe-

tare, en renhållningsarbetare och en nattvakt.-

Thamstorps vilo- och centralhem

Telefonförfrågnmg hos Sahlgrenska sjukhuset. Rt »Sahlgrenska sjukhuset» eller 1716 70.

Thamstorps slottjämte tillhörande park och trädgård, beläget1 Trökörna socken av Skara-

borgs län på ett avstånd av cirka 10 mil från Göteborg, inköptes år 1928, och efter en del

mindre omändringsarbeten stod det från och med ingången av år 1929 färdigt att tagas i

bruk för vård av psykiskt sjuka. Den 10 januari 1929 öppnades vilohemmet, samtidigt avsett

att vara ett centralhem för i familjevård utackorderade sjuka. Hemmet erbjuder plats för

33 patienter. Å själva vilohemmet mottagas endast kvinnliga patienter med lindrigare

former av psykisk sjukdom

Den 15juni 1929 öppnades familjevården, som innefattar utackordering av psykiskt sjuka

för vård1 enskilda hem, belägnamom Grästorps köping samt Tengene, Trökörna, Främme-

stad, Bärebergs, Sals, Flo och Ås socknar i-Skaraborgs län.
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Utgifterna för Thamstorps vilo- och centralhem, vilka äro upptagna å sjukhusdirektionens

stat, beräknas för 1940 uppgå till 249.404 kr., inkomsterna till 91.220 kr. och erforderligt

anslag till 158.180 kr.

Författnzngar. Kungl. brev den 1 februari 1929 och den 30 juni 1930.

Läkare (arvode)

Sjögren, Karl Gustaf T 0 r s t e 11, M. D.

Overläkare, f. 96; 35.

Föreståndarinna vid familjevården (5)

Petersson, Jenny Alfrida, f. 92; 28.

Föreståndarinna för vilohemmet (4)

Dalén, Ka ri n Adéle Frideborg, f. 01; 30.

Dessutom en bitr. föreståndarinna vid fa-

miljevården (4), en avdelningssköterska (3), en

köksföreståndarinna (2), ett extra skrivbi-

träde, två undersköterskor, två köksbiträden

samt en chaufför (tillika trädgårdsmästare).

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. Instruktion för läkarna vid stadens polikliniker.

Polikliniken för kvinnosjukdomar

Sociala huset.

Mottagningstid: tisdagar och torsdagar kl.

18—19 samt lördagar kl. 9—10. Rt 13 40 46.

Läkare (arvode)

Bothén, Nils, M. L., f. 89; 23.

Polikliniken för öron-, näs- och hals-

' sjukdomar

Sociala huset.

Mottagningstid: vardagar kl. '12,30——13,30.

Rt 13 4046.

Läkare (arvode)

Nordlund, l—I å k a 11, M. D., f. 85; 34.

Foniatriska polikliniken

(Poliklinik för tal- och röstrubbningar)

Sociala huset.

Mottagningstid : måndagar kl. 18,30—19, tis-

dagar och torsdagar kl. 12—13. Rt tisdagar

och torsdagar 11 82 73, övriga dagar 13 40 46.

Läkare (arvode) .

Ohlsson, Elly Sofia, M. L., f. 03; 39.

Dessutom en sköterska (3).

Polikliniken för ögonsjukdomar

Sociala huset.

Mottagningstid: måndagar, tisdagar och tors-

dagar kl. 17—18 samt fredagar kl. 10—11.

Rt 11 82 73.

Läkare (arvode)

Tengroth, Sten, M. L.. 9;8 38.

Dessutom som gemensarii personal för

nämnda polikliniker två sköterskor (3) och ett

sjukvårdsbiträde.

Polikliniken för sjukgymnastik och

massage

Kungsportsavenyen 35.

. Lundberg, S v e n Ivar, M. D.,

 

Anmälningstid: vardagar kl. 12—13. Öppen

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8,45—

20,15, tisdagar och torsdagar kl. 845—17

samt lördagar kl. 8,45—15. Rt 165520.

Läkare (arvode)

Arnell, Per David, M. L., Överläkare,

f. 85; 23.

En förste sjukgymnast (4), fyra sjukgym-

naster (3) och två prakt. sjukgymnaster arvo-

de), ett skrivbiträde samt två poliklinikbiträden.

Kirurgiska polikliniken vid Stigbergs-

torge3t

Mottagningstid: vardagar kl. 10—12. Olycks-

fall även andra tider på dygnet. Rt 14 95 63.

Läkare (arvode)

f. 91; 33.

En sköterska (3), en kassörska och ett sjuk-

vårdsbiträde.

Kirurgiska polikliniken i Lundby

Gothia, Lundby Hamngata.

Mottagningstzd: vardagar kl. 10—12.

Olycksfall även andra tider på dygnet.

Rt 11 08 48.

Läkare (arvode)

jonsson, John Elon, M. L., f. 96; 36.

En sköterska (3), en kassörska och ett

sjukvårdsbiträde.

Kirurgiska polikliniken i Redbergslid

Ånäsvägen 27.

Mottagningstid : vardagar kl. 10—12. Olycks-

fall även andra tider på dygnet. Rt 157315.

Läkare (arvode) _

Johansson, 1 v a r Leonard, M. L., f. 97; 37.

En sköterska (3), en kassörska och ett

sjukvårdsbiträde. -
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Göteborgs kommunala tandpolikliniker

Den 21 juni 1928 beslöto stadsfullmäktige med anledning av därom den 23 september 1926

väckt motion att upprätta och hålla'tillgänglig en tandpoliklinik för beredande av billig tand-

vård. Denna poliklinik, vilken är belägen vid Järntorget, öppnades den 20 november 1929.

Sedan det visat sig, att polikliniken varit otillräcklig för fyllandet av det behov av tandvård,

för vilken den inrättats, beslöto stadsfullmäktige den 14 januari 1932 på förnyad framställ-

ning av hälsovårdsnämnden att under året inom östra delen av staden upprätta och hålla

tillgänglig en tandpoliklinik avsedd att i huvudsak anordnas och drivas som nuvarande tand-

polikliniken vid Järntorget. Den nya polikliniken, belägen vid Drottningtorget, Stampgatan 2,

öppnades den 19 juli 1932.

' Utgifterna för tandpoliklinikverksamheten täckas f. n. helt av inkommande avgifter om

avgifterna från medellösa medräknas.

Polikliniken vid ]ämtorget

Iärntorget 6.

Polikliniken vid Drottningtorget

Stampgatan 2.

Rådfrågningstid måndagar, onsdagar och fre-

dagar kl. 1730—18 samt tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. 10—11. Oppen vardagar

. utom lördagar kl. 9—19, lördagar och dag

före helgdag kl. 9—17. Rt 14 7880.

Klinikchef (24)

Atterfelt, Knut Albert, Leg. tandläkare,

Tandläkare (20)

Christiansson, S1 g 11 e Ingeborg, f. 04; 36.

Melkersson, Gustaf G u n n a 1, f. 05;

Nordqvist, Mattias (M a t 5) Emanuel,

M. K. f. 99; 38.

Ramstedt, A r n e Bertil Gunnar, f. 07; 40.

En vakant.

Tandläkare å extra stat

Svensson, M a r g i t Lydia, f. 07; 38.

Bäckström-Henning, Hjördis, f. 10; 39.

Sjöberg, Karl U no, f. 04; 40.

Dessutom en tandläkare (arvode), en tand-

tekniker (8), en tandtekniker (6), en överskä-

terska 4), en assörska, åtta tandsköterskor,

ett sjukvårdsbiträde och ett skrivbiträde.  

Rådfrågningstid måndagar, onsdagar och fre-

dagar kl. 17,30——18 samt tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. 10—11. Öppen vardagar

utom lördagar kl. 9—13 och 16—-19, lördagar

och dag före helgdag kl. 9—16. Rt 1550 63.

Klinikchéf (24)

Osvald, Olof Konrad, Leg. tandläkare,

f. 03; 32.

Tandläkare (20)

Melchersson', Nils 1 'n g e m a r, f. 10; 36.

Jurell, Junis Karola, f. 07; 39.

Wistrand, Rag n a r Lorentz Mikael, f. 10; 39.

Ottander-Falk, E va, 1. 10; 40..

En vakant.

Tandläkare å extra stat

En vakant.

Dessutom tre tandläkare (arvode), en tand-

tekniker (8), en tandtekniker (6), en kassörska,

en polikliniksköterska, nio tandsköterskor och

ett sjukvårdsbiträde.

Lillhagens sjukhus

Hökälla i Säve socken. Besökstid kl. 12,30—13,30. Förfrågningstid pr telefon angående sjuka

kl. 12,30—13,30. Rt (växel) 1709 00.

Vården av psykiskt sjuka är i vårt land i första hand en statens angelägenhet. Den rådande

bristen på _vårdplatser för dessa sjuka å de statliga anstalterna tvingade dock redan tidigt

kommunerna, framför allt de större städerna, att anordna särskilda avdelningar för vård av

denna art å sina försörjningsinrättningar. Som av översikten över stadens fattigvård framgår,

hava sådana avdelningar förefunnits såväl 'i den äldre fattigvårdsanstalten vid Drottning-

torget som å den nuvarande vid Gibraltar. Det allt större antalet vårdbehövande tvingade

efter hand fattigvårdsstyrelsen att vidtaga anordningar, vilka icke voro förenliga med vården

av de psykiskt sjuka. Sedan inspektören för rikets sinnessjukvård upprepade gånger framhållit

vissa missförhållanden, ingick fattigvårdsstyrelsen den 27 september 1900 med en skrivelse
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till stadsfullmäktige med anhållan, att vården av de psykiskt sjuka skulle skiljas från fattig-

vården och i stället inordnas under hälsovårdsnämnden.

Frågan underkastades en omfattande utredning av tvenne olika av stadsfullmäktige efter var-

andra tillsatta beredningar. Sedan olika betänkanden i ärendet avgivits, beslöto stadsfullmäktige

den 30 november 1905, sedan överenskommelse därom träffats med staten, att vid dess hospital

på Hisingen, nuvarande S:t Jörgens sjukhus, låta uppföra en upptagningsanstalt för vård av akut

sinnessjuka för i Göteborg hemortsberättigade personer, som enligt läkarintyg voro i trängande

behov av hospitalsvård. Anstalten, som togs i bruk år 1909, var avsedd för 75 patienter. Lä—

karvården å densamma utövades av hospitalets läkare. Anstalten nedlades den 1 januari 1934.

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 1917 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 1919 att

bifalla fattigvårdsstyrelsens hemställan samt att tillsätta en beredning att uppgöra kostnads-

förslag och ritningar för en sådan anstalt.

I enlighet med ett mellan Kungl. Maj:t och kronan, å ena sidan, samt Götebörgs stad,

å andra sidan, i december 1925 träffat avtal angående stadens övertagande av all dess sinnes-

sjukvård kom denna vård att bliva en uteslutande stadens angelägenhet. Detta avtal föran-

ledde stadsfullmäktige att, sedan förutnämnda beredning inkommit med betänkande i ärendet,

den 16 juni 1927 besluta uppförande av ett sjukhus för'psykiskt sjuka å stadens egendom

Hökälla i Säve socken. Enligt förslaget skulle å stadens sinnessjukhus, benämnt Lillhagens sjuk-

hus för psykiskt sjuka, kunna beredas plats för 900 patienter (420 män och 480 kvinnor) av allmän

klass och med ekonomiavdelningar tillräckliga för en ökning av platsantalet med 25 %.

Som komplement till detta centralsjukhus beslöto stadsfullmäktige den 24 april 1930 att låta

uppföra en upptagningsanstalt med plats för 100 patienter. Sedan stadsfullmäktige emellertid

den 21 maj 1931 beslutit, att en dylik upptagningsanstalt icke skulle uppföras vid_Lillhagen,

beslöts av samma myndighet den 17 december 1931 , att vid nämnda sjukhus skulle uppföras

tvenne intagningspaviljonger med 15 platser vardera. Enär ytterligare behov av vårdplatser

i synnerhet för kvinnor förelegat, hava stadsfullmäktige den 28 januari 1932 fattat beslut

om inredande av ytterligare 33 platser för halvoroliga kvinnliga patienter ävensom den 9

mars 1933 beviljat ett anslag av 1 12.000 kronor för uppförandet av en paviljong för frigående

kvinnor. Vidare hava stadsfullmäktige den 14 juni 1934 beviljat ett anslag å 398.800 kr. för

uppförande av ännu en paviljong, inrymmande tvenne vårdavdelningar förltillhopa 62 lugna

kvinnor jämte arbetssalar för kvinnoavdelningarna ävensom lokaler för laboratorier, ljus- och

massagebehandling samt tandbehandling. Vid sjukhuset har en betydande överbeläggning

varit rådande under de senaste åren. Under år 1938 hava åtgärder vidtagits för avhjälpande

av den mest besvärande platsbristen. På framställning av sjukhusdirektionen hava. stads-

fullmäktige den 16 juni 1938 beviljat anslag på respektive.94.200 kr. och 33.600 kr. för an-

ordnande av två nya vårdavdelningar. Den ena avdelningen med 49 platser anordnades

i reservutrymmen uti blockbyggnaden för lugna och halvoroliga män å Lillhagens sjuk-_

hus, och den andra, avsedd för 41 kvinnliga patienter, inrymdes i stora mansbygg-

naden å Lärjeholm, vilken byggnad av drätselkammaren upplåtits till sjukhusdirektionen.

Ifrågavarandeavdelningar hava tagits i bruk den 28 februari 1939. Platsantalet vid Lill-

hagens sjukhus är sålunda efter färdigställandet av sistnämnda avdelningar 576 för män

samt 562 för kvinnor eller tillhopa 1.138.
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Lillhagens sjukhus öppnades för partiell beläggning den 18 november 1932, i det att då på-

börjades successiv överflyttning avmanliga, i staden hemortsberättigade patienter från såväl sta-

tens sinnessjukhus som från sinnessjukavdelningenå dåvarande Vårdhemmet Gibraltar. Under

år 1933 fortsatte överflyttningen av patienter, så långt tillgång på platser vid sjukhuset med-

gav.- Alla i Göteborg hemortsberättigade personer, vilka vårdats å statens sinnessjukhus och

enligt avtalet skulle hemtagas, hade vid utgången av år 1933 överflyttats till Lillhagens sjuk-

hus. Samtliga de å Gibraltar vårdade sinnessjuka hava sedermera överflyttats till sjukhuset.

Vid årsskiftet 1939—40 var Lillhagens sjukhus belagt med 589 män och 584 kvinnor" eller

tillhopa 1.173 patienter.

Utgifterna för Lillhagens sjukhus, vilka upptagas i sjukhusdirektionens stat, beräknas för

1940 uppgå till 3.231.136 kr. och inkomsterna till 22.07.2611 kr., varav 1.170.000 kr. utgöra

statsbidrag. Erforderligt anslag å skattestat uppgår sålunda till 1.023.876 kr.

Beträffande åtgärder för vården av sjuka, lidande av sinnessjukdom i tidigare stadier, se

under Sahlgrenska sjukhuset samt beträffande vården av sjuka, behäftade med sinnessjukdom

i lindrigare former, se under Thamstorps vilo- och centralhem.

Författningar.

Överläkare tillika styresman (0)

8.240 kr.)

Mottagningstid kl. 1230—1330.

Hedenberg, Sven Johannes, M. D., f. 88;

(33) 39

Överläkare (0)

(17.040 kr.)

Mottagningstid kl. 1230—1330.

Sjögren, Per Vilhelm Hakon, M. L.,

f. 98; 40."

Förste läkare (26)

Knöös, 11 e 1 g e, M. L., f. 98; (35) 36.

Regnér, Elis Gustaf, M. L., f. 02; 37.

. Underläkare (arvode)

Ahldin, G 6 sta Harald, M. L., 1. 03; 38.

Nilsson, Nils Per Olof, M. L., 1. 08; 38.

Westerlind, Hilding, M. L., f. 01; 38.

Lestadius, T'orsten, M. L., f. 03; 40.

. Föreståndarinnor (5)

Mottagningstid kl. 12,30—13,30.

Larsson, G u n ni Sara Katarina, f. 97; 32.

Schillström, Ingeborg (1 n ga), f. 94; 33.

Wasell, Astrid Valborg, f. 07; 33.-

Bitr. föreståndarinnor (4)

Böös, Gertrud, f. 03; 32.

Westerlund, K a r i n Brita Elisabeth, f. 02;

32.

Johannesson, Anna Maria (A n n-M a r i e),

Olausson,.N o r a, 1. 06; 37.

Ståhl, Anna l—r i s Alida, f. 07; 38.

Dessutom två sköterskor (3), 187 sköterskor,

28 kvinnliga elever, 68 sjukvårdare, 12 man-

liga elever, 13 sjukvårdsbiträden, ett ljus-

behandlingsbiträde.  

Se under gemensamma direktionen för stadens sjukhus, sid. 123.

Syssloman (17)

Mottagningstid kl. 1230—1330.

Lindblom, Manne Robert, f. 94; 36.

Assistent hos sysslomannen (10)

Funk, Gustaf H 1 1 d i n g, f. 05; 32.

En kontorsskrivare (5), ett kassahiträde (4).

en kvinnlig sekreterare (3), en extra kontors-

skrivare och ett skrivbiträde.

Uppsyningsman (10) ._

Frison, J 0 h a n August, Diakon, f. 76; 33.

Predikant (arvode)

Nygren, 0 1 0 f Samuel, Komminister, f. 89;

Organist (arvode)

Sörenson, T 0 r s t e n Napoleon, f. 08; 34.

Andre maskinmästare (1 1)

Vakant.

Tre maskinister (8), sju eldare, fem re-

paratörer och en ko ämpare.

En husmoder (4), ett förrådsbiträde.

En köksföreståndarinna (4), två bitr. köks-

föreståndarinnor, fyra o ers or, två manliga

köksbiträden, 11 kvinnliga köksbiträden, två

kökselever, ett första serveringsbiträde, åtta

serveringsbiträden.

En tvättföreståndare (5), ett manligt tvättbi—

träde, en strykerska, 12 kvinnl. tvättbiträden.

En trädgårdsmästare (8), ett trädgårdsbi-

träde, en trädgårdsarbetare, en trädgårdselev.

En skräddare, en snickareförman, två snic-

kare, en skomakare, en tapetsör, en arbetsföre-

ståndarinna, två väverskor, tre sömmers or.

Två chaufförer, en chaufför tillika postbud,

fyra transportarbetare, en renhållningsarhetare,

en yttre nattvakt, en yttre portvakt, två tele-

fonister, fem sjukhusbiträden.



Renströmska badanstalterna 141

 

Styrelsen för Renströmska badanstalterna .

Badanstalterna äro öppna vardagar kl. 10—19,30, 15 juni—31 augusti kl. 10—19.

Kamrerarekontoret Haga Östergata 6. Kontorstid kl. 9—17, lördagar kl. 9—15.

Rt 138182.

Det första offentliga varmbadhuset i Göteborg uppfördes, så vitt det är känt, är 1802 å

Surbrunnsområdet, nedanför nuvarande Kungsgatans västra del och bastionen Carolus Rex,

men nedlades år 1835. År 1825 inrättades ytterligare ett varmbadhus i Örgryte (nedlagt 1839)

och år 1830 ett vid Skeppsbron (nedlagt 1856). År 1858 öppnades en badhusavdelning i

brunnshuset i Brunnsparken. Denna byggnad nedrevs år 1879. Ungefär samtidigt med

sistnämnda badhus fanns ock ett å S:t Eriks torg, vars drift nedlades år 1874.

Vid första utdelningen ur Renströmska fonden är 1871 anslogo stadsfullmäktige medel

till uppförande av en offentlig tvätt- och badanstalt i Västra Haga, som jämväl uppfördes

och togs i bruk år 1876. År 1903 ödelades tvätt— och badinrättningen av en eldsvåda. Efter

utredning beslöto stadsfullmäktige i maj 1904 att på förutvarande tomten låta uppföra en

ny badanstalt inrymmande förutom förut befintliga badformer även simbad. Samtidigt be-

slöts att icke återuppföra den förutvarande allmänna tvättinrättningen, vilken förut drivits

gemensamt med badanstalten. Badanstalten har sedermera upprepade gånger utvidgats och

moderniserats, senast i samband med beslut av stadsfullmäktige år 1931 och 1932. De

efter hand uppkommande överskotten från denna badanstalt, vilka hela tiden förvaltats för

sig, ha möjliggjort uppförandet av filialbadinrättningar i olika stadsdelar. Sådana öppnades .

år 1892 i Majorna, år 1910 i Olskroken och år 1915 i Lundby. Tidvis ha emellertid även

efter de Renströmska badanstalternas tillkomst privata sådana företag förekommit. ,

Under år 1936 hava stadsfullmäktige beviljat ett lån på 2.040.000 kr. för ombyggnad av

Renströmska badanstalten i Haga. Med ändring av förenämnda beslut hava stadsfullmäktige

år 1939 bestämt att för en beräknad kostnad av högst 3.460.000 kr. låta uppföra en ny bad-

anstalt i stadsdelen Haga.

Styrelsen för Renströmska badanstalterna består av sex ledamöter, vilka av stadsfull-

mäktige för tre år 1 sänder utses sålunda, att varje är hälften av ledamöterna avgå och ett lika

antal inväljas. Stadsfullmäktige utse därjämte två revisorer med suppleanter.

Reglemente för styrelsen för Renströmska badanstalterna, antaget av stadsfullmäk-

tige den 16 februari 1911 med ändring den 11 januari 1923.

Styrelse Ligän, K a r1 Gustaf, Avdelningschef, f. 90;

Johansson, A n d e r. s Johan, Sjukkasse- Nia;all, S t e n Eskil,

Badmästare, f. 113
expeditör, f. 82; suppl. 25, led. 29—40,

r.f 35—.

Bernström, Nils G u s t af Hugo, Disponent,

f. 74;supp1. 27, led. 34—41, v. Ordf. 35—.

Börjeson, Fi li p 1sidor,Tryckeriföre-

ståndare, f. 94; suppl. 28, led. 32—41,

Kassaf. 34—.

Magnusson, N i ls Albin, Skatteexekutor,

f. 83; (23) 35—41.

Engström, A 1 g ot Edvin, Typograf, Stadsf. ,

f. 90; (35) 36—40.

Hansson, G u s t a f H e n r y," Civilingen-

jör, Stadsf., f. 94; 39—40.

Suppleanter

Ol3sgn, E ric Gustav, Ombudsman, f. 83;  

Revisorer

Olsson, John Edor Fritiof, Avdelnings-

föreståndare, f. 79; 39—

Kjellén, Lars Eric, Major, f. 86; 40—.

Suppleanter

Larsson, Gustaf Al g ot, Verkstadsarbe-

tare, f. 97; 39—.

Croner, Carl W a 1 d e m a r, Assistent h.

nykterhetsn., f. 99; 40—.

Sekreterare

Frick, E r i k. J. K., Advokat, f. 04; 33.
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Kamrer (19) — Dessutom äro anställda två kontorsbiträ-

Rt 138182 den, åtta hiljettförsäljerskor, tre eldare, en

' snic are oc reparatör, ett förrådsbiträde,

Hermanson, S ten Hugo, f' 91; 34' fem tvätterskor, fyra städerskor, två gårds-

karlar. samt badpersonal (28 manliga och 22

kv1nn11ga). Hela personalen vid badanstal-

Vakant. terna, såväl ordinarie som extra. uppgår t111

MGSkim'st (8) c:a 80 personer.

Blomster, Axel G u n n a r. f. 98; 33. '

Förrådsföreståndarinna

Göteborgs stads renhållningsverk

Huvudkontor: Östra Hamngatan 18. Expeditionstid kl. 9—16, kassa kl. 9—15, uppbörd av

renhållningsavngter kl. 10—14, lördagar öppet kl. 9—14. 1:sta halvårets avgifter erläggas under

januari, 2:dra halvårets under juli månad. Rt (växel) 1704 70.

Renhållningsverkets arbete omfattar dels 'fastighetsrenhållning, vari ingår avträdesren—

hållning, 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 renhålln'in'gsstyrelse.

Två år senare antogos av stadsfullmäktige renhållningsstadga och reglemente. Stadgan

fastställdes av konungens befallningshavande 1884, och följande år började styrelsen sin

praktiska verksamhet.

Renhållningsverket övertog mot särskild avgift fastighetsrenhållningen i alla de fastigheter,

vilkas ägare därom anhållit. Det renhållningssystem, som från 1885 utvecklade sig, bestod

däri att latrinen uppsamlades på gårdarna i ovan jorden stående träkistor. Av latrinen be-

reddes kalk- och torvpudrett. Stadsfullmäktige antogo 1912 ny renhållningsstadga och taxa,

vilka fastställdes av konungens befallningshavande 1913. Reformen bestod'i att renhåll-

ningsbestyren skulle obligatoriskt överflyttas på renhållningsverket samt i matavfallets skiljande

från övrigt avfall, anläggandet av kommunal svingård, införandet av kärlsystem för latrin-

hämtning och utbytandet av natthämtning mot daghämtning vid fastighetsrenhållningen.

Latrinen skulle behandlas enligt den s. k. nitrammonmetoden. Ny hälsovårdsstadga för

riket stadfästes 1919, varför renhållningsstadgan måste omarbetas. Den nya stadgan antogs

av stadsfullmäktige 1926 och fastställdes av konungens befallningshavande samma år. Sam-

tidigt antogs och fastställdes ny renhållningstaxa. Enligt stadsfullmäktigebeslut av 1927

upphörde den separata matavfallsuppsamlingen med 1927 års utgång och samtidigt nedlades

svingården. Renhållningstaxan ändrades 1928, 1929 och 1934. Ändringen 1928 innebar

höjning av avgifterna för avträdesrenhållningen, ändringen 1929 avsåg endast viss omredi-

gering och ändringen 1934 innebar höjning av avgifterna för såväl avträdesrenhållning som

för sophämtning och brunnsrensning. Taxeändringarna fastställdes av konungens befall-

ningshavande samma år de antagits av stadsfullmäktige.
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År 1929 ändrades reglemente och stadga. Stadgeändringen fastställdes av konungens

befallningshavande samma år. Den viktigaste ändringen i stadgan innebar, att renhållnings-

styrelsen mot avgift skulle tillhandahålla sopkärl.

Under 1700- och början på 1800-talet 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 ränn-

stenar ombesörjes för varje fastighet av dess ägare. Undantag härifrån utgör tills vidare den

renhållning av makadamiserade gator, torg och allmänna platser, vilken såsom samman-

hängande 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.

Renh'ållningsverket har att fullgöra stadens renhållningsskyldighet i. avseende på gator,

torg och allmänna platser med undantag av den renhållning, som utföres av gatu- och väg-

förvaltningen 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 ske1 samband med verkets allmänna gaturenhållning.

Förvaltningen av renhållningsverket tillkommer en av stadsfullmäktige tillsatt styrelse, bestå-

ende av fem ledamöter, valda för fyra år, och två suppleanter, för två år i sänder. Nuvarande

ledamöteräro valda för perioderna 1937—40 och 1939—42,3upp1eanterna för 1939—40.

För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige tre revisorer jämte supp-

leanter.

. Stat förur 1940: Skattestat: Utgifter 3. 544.000 kr., därav verkliga utgifter 3.261 .900 kr..,

varav ränta och avskrivningar 470.000 kr., kapitalutgifter 282.100 kr.; inkomster 3.488.000 kr.,

därav verkliga inkomster 3.153.000 kr. och kapitalinkomster (avskrivning) 335.000 kr.; er-

forderligt anslag 56.000 kr. I '

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.,st

kungörelser sedermera vidtagna ändringar. Magistratens kungörelse av den 16 december

1932 ang. närmare föreskrifter om tid och sätt för gaturenhållningen.

Litteratur: A n d e r b e r g, A n t o n, Renhållningsstyrelsen i Göteborg 1882—1932.

Renhållningens rationalisering i Göteborg, Svenska Stadsförbundets tidskrift, häfte 8, 1934.

Ordförande Tobiason, Oscar A 1 h e rt. Byggmästare,

Berg, Otto Vendel, Kanslichef, Stadsf., 1- 843 SUPPL 361 led. 38—42» SUPPI- f-

1. 88; suppl. 29 led 33—42 Ordf. 36—. kassaf— 38—

Vice ordförande Suppleanter

Arby,Arthur, Direktör, f. 74; suppl. 27, Petersson, Knut Morgan, Reparatör,

led. 36—40, v. Ordf. 38—. f. 90; 37—40.

Övng0 ledamöter Johansson, Karl Oscar (0 s c a r K.), Hand-

Andersson, F ri t 2 Leonard, Ombudsman, lande, f' 88' 38 4.0 '

f. 88; suppl. 24, led. 25—40, Kassaf. 38—. Revisorer

Berglund, A x el Johan Viktor, Järnvägs- Johansson, 5 v e n Julius, Förste portvakt,

konduktör, f. 89; (33) 37—40. 1. 85; 36—. 
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Carlsson, Anders B e r 11 h a r d, Kassör,

Stadsf., f. 88; 37—.

Spencer, John Walter, Handelslärare,

Suppleanter

Lagerstedt, S t e n Erland Artur, Byråbok-

hållare, f. 98; 37—.

Bengtsson, Per G u s ta 1, Stenarbetare,

Dolfe, , G u s t a v Adolf, Reservlöjtnant,

Direktör, f. 90; 39—.

Sekreterare (arvode)

Larsson, Gunnar Einar, J. K., Stads-

assessor, f. 07; 40.

Direktör (0)

(15.840 kr.)

Mottagningstid kl. 10—11.

Anderberg, Nils Johan Anton, Civil-

ingenjör,f. 82; 25.

. Avdelningsingenjörer (1 7)

Cederlöf, E. ri k Axel Gustaf, f. 89; 37.

Berggren, Erik R a g 11 a r, f. 05; 37.

Kamrer (17)  

Distrikts- och fabriksföreståndare (10)

Rundqvist, Johan Ernst, f. 82; 25.

Fransson, B e 1 n dt Augdst, f. 87; 36.

Boklund, Albin Ossian, f. 95; 30

Gatuinspektorer (9)

Cronsell, Lars Vilhelm Malm, f. 80; 22.

Eriksson, Evald Karl, f. 00; (35) 36.

Verkmästare (9)

Andersson, T h e o d 0 r Johan, f. 86; 22.

Bokhållare (9)

Lundeby, Cert Edvard, f. 97; 37.

Maskinist (8)

Ering, Gustaf Robert, f. 89; 16.

Kassörska

Pehrson, G r e t a, 1. 08; 40.

Dessutom en ritare (9), två extra ritare, en

bogserbåtsbefälhavare, tre förste kontorsskri-

vare (6), en stallmästare (6), sju tillsynings-

män (6), en bogserbåtsmaskinist, en in öps-

assistent, två extra kontorsskrivare, ett ritbi-

träde, två extra skrivbiträden samt 382 arbe-

tare (vid 1940 års början).Hartvig, T 0 r e Magnus, f. 97; 37.

Göteborgs stads offentliga slakthus, torg och saluhallar

Huvudkontor: Slakthuset. Kontorstid kl. 9—16, lördagar kl. 9—15.

Rt 15 06 68.

Göteborgs stads offentliga slakthus och Göteborgs torg och saluhallar förvaltas enligt stads-

fullmäktiges beslut av den 17 december 1936 av en för båda institutionerna gemensam styrelse,

benämnd torg- och slakthusstyrelsen. Enligt det då fastställda reglementet består styrelsen

av fem ledamöter, av vilka fyra utses av stadsfullmäktige och en av Göteborgs och Bohus

läns hushållningssällskap. De av stadsfullmäktige utsedda ledamöterna väljas för tre år 1

sänder. Därjämte utse stadsfullmäktige för ett år i sänder fyra suppleanter i styrelsen och

tre revisorer med tre suppleanter. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för perioderna

1938—40, 1939—41 och 1940—42.

Torg- och slakthusstyrelsen i Göteborg har att vårda och förvalta stadens saluhallar och

platser för torghandel, stadens slakthus med tillhörande marknadsplats för kreaturshandel

samt till köttbesiktningen hörande lokaler.

Författningar m.m. Reglemente för torg- och slakthusstyrelsen1 Göteborg, fastställt av

stadsfullmäktige den 17 december 1936. lnstruktion för direktören, fastställd av torg- och

slakthusstyrelsen den 15juni 1937.



_Slakthuset ' 1 45

 

Ordförande

Carlsson, C a rl R1 c h a r (1, Spårvägsman,

Stadsf., f. 81; suppl. 34, led. 37—40,

Ordf. 37—.

Vice ordförande

Johansson, Kn u t Robert, Ombudsman,

f. 98; suppl. 35, led. (33—34, 36) 37—42,

v. Ordf. 37—.

Ovriga ledamöter

Johansson, E v a 1 d Amandus, Vägare, f. 96;

suppl. 32, led. (34—36) 37—41.

Johansson,] 0 e 1 Jonatan,Handlande, f. 81;

led. 37—40, Kassaf.3

Kristofferson, Ka r1,La1itbrukare, Säve,

f. 78; led. (35—36) 37— (utsedd av hus-

hållningssällskapet).

Suppleanter

Berg, Viktor Emanuel, Tullöverupp-

%%nmgsman, f. 82; (led. 35—36), suppl. (34)

Danielson, E s k il Per Ludvig, Poliskom-

missarie, f. 95; (led. 32—36) 37—.  

Magnusson, Elsa Kornelia, Fru, f. 84;

(35—36) 37—.

Eriksson, J 0 h a n, Fabrikschef, f. 83; (led.

29—34) suppl. (35—36) 37—.

Revisorer

Åhsman, Karl T h 0 r s t e n Fridolf, Hand-

lande,f. 00; (35—36) 37—. '

redin, J 0 h 11 Vilhelm, Förrådsförvaltare,

f. 88; (33—36) 37—.

Anderson, Anders G u s t a v, Droskägare,

f. 91; 37—.

Suppleanter

Pe31'7sson, Ca rl Viktor, Bokbindare, f. 91;

Palm, E r i c Artur Daniel, Handlande,

f. 89; 37—.

Doshé, R 0 l a n (1 Axel Valdemar, Slakteri-

arbetare, f. 07; 37—. '

Sekreterare (arvode)

Dunberger, Eric Gustaf Gillis, J. K.,

Sekr. h. stadskollegiet, f. 95; 37'.

För slakthuset samt torg och saluhallar gemensam personal

Direktör (26)

Mottagningstid: å slakthuset kl. 14—15, Rt

15 0682; å saluhallskon toret onsdagar och lör-

dagar kl. 11—12. Rt 133091.

Johansson, Hen ry Bernhard, f. 89; 37.

Kamrerare (16)

Svensson, Per Gunnar Johan, f. 09; 39.

Slakthuset med tillhörande inrättningar

Expeditionstider: kamrerarekontoret kl. 9—16, lördagar kl. 9—15, Rt 150668; expeditions-

kontoret kl. 9—16, lördagar kl. 9—13, Rt 158049; kylhuset, förkylrummen kl. 6,30—17,

lördagar kl. 6—13, kylhallen kl. 6,30—15, lördagar kl. 6—13; slakthallarna kl. 8—16, lör-

dagar kl. 7,30—12,30; marknaden kl. 7,30—17, lördagar kl. 7,30—13; köttbesiktningsbyrån

alla helgfria dagar kl. 10—11.

Göteborgs stads offentliga slakthus: uppfördes under åren 1902—1905 jämlikt stadsfull-

mäktiges 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 11 maj 1934 an—

gående köttbesiktning och slakthus. Slakthustvånginnefattar förbud att inom stadens om? '

råde slakta nötkreatur, får, get, svin eller häst annorledes än i stadens offentliga slakthus.

Undantag härifrån utgör dock s. k. nödslakt, slakt. som föranledes av hastigt inträffad sjuk-

dom eller olyckshändelse, varjämte det är tillåtet för person, bosatt inom staden men utan-

för dess planlagda område, att för förbrukning i eget hushåll slakta honom tillhöriga djur

även utom det offentliga slakthuset. Vid nödslakt skall emellertid köttet, om det är avsett

10
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att användas till människoföda, genast efter djurets nedslaktning ostyckat jämte alla därtill

hörande inälvor utom tarmar föras till det offentliga slakthuset för att där besiktigas. Köttbe-

siktningstvång innefattar förbud att inom stadens område till salu hålla eller utbjuda till män-

niskoföda avsett färskt, rått kött av ovannämnda djurslag eller använda dylikt kött vid bered-

ning av föda för utspisning å offentligt spisningsställe eller av vara, avsedd för försäljning till

människoföda, eller förvara sådant kött å allmän saluplats, i salubod med därmed i omedel-

bart samband varande lagerrum, å offentligt spisningsställe eller i lokal för tillverkning

till avsalu av matvaror, därest köttet icke är besiktigat och stämplat enligt bestämmelserna

i sagda lag. Besiktningslokalen för kött, som slaktas utom stadens område, är belägen å

slakthuset.

Med slakthuset är förenad kreatursmarknad för handel med dels slaktdjur alla söcken—

dagar och dels med s. k. livdjur å andra onsdagen i varje månad.

För begagnande av kreatursmarknaden och slakthuset samt för besiktning å köttbesikt-

ningsbyrån erläggas avgifter enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa. Avgifter för förvaring

av kött i det med slakthuset förenade kylhuset och vissa vågavgifter bestämmas av stads-

fullmäktige.

Tillförseln sker järnvägs- och landsvägsledes. 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 styrelsen.

Stat för år 1940: Skattestat: Utgifter 706.000 kr., därav driftsutgifter 477.720 kr., ränta

och avskrivning 202.280 kr. och kapitalutgifter 26.000 kr.; inkomster 577.300 kr., därav

verkliga inkomster 569.000 kr. och kapitalinkomster (avskrivning) 8.300 kr.; erforderligt

anslag 128.700 kr.

Författningar m.m. Lag den 11 maj 1934 ang. köttbesiktning och slakthus. Kungl Maj:ts

kungörelse den 30 november 1934 om besiktning och stämpling av kött m.m. Taxaa av-

gifter för begagnande av Göteborgs stads offentliga slakthus samt för köttbesiktningen m. m.

att gälla under år 1940, fastställd av Kungl. Maj:t den 17 november 1939. Taxa å vågavgifter

för kött, kylhusavgifter m. m., fastställd av stadsfullmäktige den 1 december 1938. Ord-

ningsstadga för slakthuset, antagen den 23 augusti 1939. Ordningsföreskrifter för mark-

nadsplatsen vid slakthuset, meddelade av poliskammaren den 28 november 1939. Ordnings-

stadga för köttbesiktningsbyrån, antagen den 23 augusti 1939. Instruktioner för överveteri-

nären och assistentveterinärerna, fastställda av torg- och slakthusstyrelsen den 15juni 1937.

Överveterinär (25) Dessutom en kassörskaa huvudkontoret (5)

Mottagningstid kl. 12—13. Rt 151830. en "PPbö'dskaösö'Ska Ol' 8" biträde 0" kassa-
Engborn, Johan Geo rg, £ 80; (12) 37. kontoret (2) samt tre mikroskopister (1 ).

Förste assistentveterinär (21) Driftsverkmästare vid slakthuset (14)

Hegnell, N1ls Justus, 1' 00; 39' Mottagningstid säkrast kl. 9—10.

Andre assistentveterinär (20) Rt 15 10 50'

.Nilsson, Erik T 0 r e, £ 08; 39 Andersson, A x e 1 Julius, f. 78; 38.

Extra assistentveterinär Dessutom tre maskinister (8) samt nio el-

dare och smörjare.

Farolquist, Åk e Gustaf Ewald, f' 07; (39) Å slakthuset och kreatursmzlirknaden äro

Bokhållare (8) dessutom anstallda fyra ha lforman, en

sanitetsslaktare, en kylhusförman samt 31

Berg, Gu s t'af Leopold, f. 81; 05. arbetare (vid 1940 års början). 
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Torg och saluhallar

Saluhallskontoret, Basaren å Kungstorget. Expeditionstid kl. 10—14. Rt 13 81 70.

Göteborgs stads saluhallar äro följande:

Saluhallen å Kungstorget (stora saluhallen) med 166 salubodar, saluhallen å Skanstorget

med 23 salubodar, saluhallen å Rantorget med 14 salubodar, därav tre större bodar, 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 salubodarför 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. Botten-

våningen 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. 1 saluhallen å Skanstorget ha även anordnats förvaringskällare.

Förutom ovannämnda saluhallar står även Göteborgs stads fiskhall vid Fisktorget under

torg- och slakthusstyrelsens överinseende och förvaltning. Fiskhallen, som består av botten-

våning och innehåller plats för 42 fiskförsäljningsbord ävensom "13 kylrum, har tillkommit

genom donationsmedel ur Renströmska fonden. För försäljningsplatser å salutorgen uppbär

styrelsen avgifter i enlighet med av stadsfullmäktige antagen, av Kungl. Maj:t fastställd taxa.

I enlighet med magistratens kungörelse den 25 november 1939 och senare utfärdade kun-

görelser 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 området mellan A.-B. Otto Berlins

byggnad och Hvitfeldtsplatsen, för försäljning av frukt och grönsaker samt å övriga områden

av torget för försäljning av fisk; Stigbergstorget, Kusttorget och Masthuggstorget för för-

säljning av livsförnödenheter; Skanstorget för försäljning av livsförnödenheter samt västra

delen av detsamma för försäljning av laggkärl, stegar, årämnen och andra bearbetade träva-

ror; Olskrokstorget, Kapellplatsen, Kvilletorget, Holländareplatsen, Rantorget och Lindholms-

torget för försäljning av livsförnödenheter. Minuthandelna torgen börjar kl. 8. — För parti-

handel med frukt och grönsaker är partitorg anordnata Exercisheden, vilken handel får taga

sin början klockan 6 på morgonen.

Stat för år 1940: Utgifter 237.071 kr., därav beräknad ränta å fastigheters bokförda värde

50.350 kr.; inkomster 249.400 kr.; inleverans till stadskassan 12.329 kr.

Författningar m. m. Ordningsregler för Göteborgs saluhallar, antagna av torg- och salu-

hallsstyrelsen den 27 mars 1922 med däri vidtagna ändringar. Taxa för uthyrning av torg-

platser, antagen av stadsfullmäktige den 16 februari 1933 och den 3juni 1937, fastställd av

Kungl. Maj:t den 21 april 1933 och den 10 september 1937. Ordningsföreskr'ifter rörande

handeln å allmänna saluplatser i Göteborg, utfärdade av poliskammaren den 28 november

1939. Magistratens kungörelse den 25 november 1939 angående de varor, som få saluföras

å stadens allmänna försäljningsplatser. lnstruktlon för inspektören, fastställd av torg- och

slakthusstyrelsen den 15juni 1937

lnspektör (14) . Tillsyningsmän (4)

Mottagningstid kl. 11—13. 'Rt 133091. gårlsson, ije l,hf. 83; 19%. 31

' — . nstenson, o n, . ; .
Hallberg, Ca rl Sigurd Robert, f. 82, 21. Löwstrand, Per Lennart, £ 12; 39.

Kassörska (3) Dessutom ett kontorsbiträde, sex vakt-

Karlsson, 1 n grid Maria, f. 11; (30) 37. mästare och en toilettvakt.
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4. Styrelser och institutioner för undervis-

ning, allmän kulturell verksamhet och

fysisk fostran

Folkskoleväsendet

Sedan folkundervisningen i Göteborg i över 200 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 veder-

börligen godkänd lärare, dels att alla i skolåldern varande barn skulle »i skolan sig inställa».

Det ålades skolrådet (skolstyrelsen) att vaka däröver, att alla skolpliktiga barn komme i åt-

njutande av undervisning antingen i folkskola eller på annat sätt. .

Göteborgs stads första lagstadgade folkskolor inrymdes i redan befintliga, ehuru ej i stadens

ägo varande skolhus. Ett av dessa var t. ex. det 1817 uppförda, vid Skolgatan nr 22 i Östra

Haga belägna annexet till Willinska skolan. Det äges och brukas ännu—ehuru tillbyggt och

förändrat — av stadens folkskoleväsen.

De första folkskolorna efter 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 församlings-

indelningen. 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 sin på allmän rådstuga (sedermera av stadsfullmäktige),

efter förslag av allmänna folkskolestyrelsen, för ett 'år 1 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 20, valda för fyra

år i sänder. Jämlikt lag om skolstyrelse i vissa kommuner den 6 juni 1930, enligt vilken
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samtliga ledamöter skola utses av stadsfullmäktige, med rätt för domkapitlet att utse en

representant att deltaga i överläggningarna, har stadsfullmäktige den 8 januari 1931 fast-

ställt antalet ledamöter i folkskolestyrelsen till 21. Nuvarande ledamöter äro valda för pe-

rioden 1940—1943. Av stadsfullmäktige utses därjämte årligen tre revisorer med tre supp-

leanter för granskning av folkskolestyrelsens räkenskaper och förvaltning.

Genom kungl. kungörelsen av den 17 november 1905 är stadgat, att lärarekåren vid folk-

skolorna äger utse en representant (jämte en suppleant för denne) att närvara vid folkskole-

styrelsens sammanträden med rätt att enligt folkskolestadgan deltaga i styrelsens överlägg-

ningar men ej i besluten. Sedan fortsättningsskolan på. senare åren organiserats, äger även

denna skolas lärarekår att _utse representant i folkskolestyrelsen.

Ända från 1858 har styrelsens olika arbetsuppgifter, åtminstone förberedelsevis, behandlats

av särskilda avdelningar, numera kallade nämnder, vilkas huvudsakliga arbetsområde fram—

går av namnet. Undervisningsnämnden, förut kallad pedagogiska avdelningen, förvaltnings-

nämnden, förut benämnd ekonomiska avdelningen, samt hälso- och sjukvårdsnämnden (den

sistnämnda inrättad 1917) bestå uteslutande av ledamöter i folkskolestyrelsen och ha sina be-

fogenheter bestämda i förenämnda lag av den 25 juni 1909. Fortsättningsskolenämnden, som

tillkom 1920, väljes även, liksom de tre förut uppräknade nämnderna, av folkskolestyrelsen.

De 3. 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, f. n. 11, en för varje äverläraredistrikt samt

en för hjälpskolan utgöra 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 i stad, 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 skol-

styrelsens ansökningar om statsbidrag och äger i övrigt allt efter behov taga kännedom om

de läroanstalter, som denna hans verksamhet avser.

Såsom biträde åt stadens folkskoleinspektör är en amanuens anställd tills vidare från år 1937.

Innehavare av befattningen, vilken är inrättad försöksvis, utses bland-folkskollärare i Göteborg.

Vid sidan av stadens folkskoleinspektör äro för speciella grenar av undervisningsarbetet

särskilda ledare och rådgivare anställda, nämligen en gymnastikkonsulent, en slöjdkonsulent

(för gosslöjd), en handarbetskonsulent (för flickslöjd) och en skolkökskonsulent, dessutom en

överlärare för hjälpskolan (för efterblivna barn) som tillika är föreståndare för labiologi- och

artikulationsklasserna (för lomhörda och med talfel behäftade). Skolträdgärdarna ha särskilda

föreståndare. I spetsen för skolbiblioteken och som föreståndare för folkskolornas centralbib-

liotek står en på viss tid förordnad bibliotekskonsulent vilken, liksom övriga ovan nämnda före-

ståndare och konsulenter, tillika är lärare med bestämd undervisningsskyldighet i folkskolan.

Som ovan nämnts är staden uppdelad i 10 överläraredistrikt. I spetsen för vart och ett

står en överlärare, förordnad av folkskolestyrelsen för tre år i sänder. Överläraren har enligt



150 Folkskoleväsendet -
 

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 10 till antalet,

för egentliga folkskolan och särskilda för praktiska och kommunala mellanskolorna.

Göteborgs stads barnhygieniker (se sid. 120) är tillika skolöverläkare. [ varje överlärare-

distrikt är anställd en skolsköterska som skolläkarens biträde. Fr. o. m. 1938 äro anställda

tvenne undersökningsläkare för öron-, näs- och halssjukdomar. Sedan 1908 äro inrättade

specialkliniker för ögon-, öron-, näs- och halssjukdomar (klinikerna förlagda till Sociala huset)

samt sedan 1921 en ortopedisk klinik (å vanföreanstalten). Under år 1938 upprättades dess-

utom en talfelsklinik, som står under ledning av en läkare med för denna speciella uppgift

erforderliga kvalifikationer.

Fr. o. m. läsåret 1936—37 är vid folkskolan upprättad en skola för bildbara sinnesslöa barn

(externat). Folkskolestyrelsen fungerar som lokalstyrelse för densamma. Skolan sorterar under

medicinalstyrelsen. Hjälpskolans överlärare är skolans föreståndare. Vid externatet finnes an-

ställd särskild skolläkare. Barnantalet är f. n. 45. Dessa barn äro uppdelade på tre avdelningar

med var sin lärarinna. I anslutning till skolan är anordnad en arbetsstuga för äldre f. d. elever.

Folkskolornas tandklinik började förberedas 1903 och räknar som sitt egentliga begynnelseår

1908. Successivt utvidgad har kliniken, som ända till 1926 var förlagd uteslutande till So-

ciala huset, sistnämnda år öppnat filialer i Lindholmsskolan för barnen i Lundby ochi Ånäs-

skolan för barnen i Redbergets överläraredistrikt, år 1931 i Nordhemsskolan för barnen i

Nordhems— och Oscar Fredriksdistrikten, år 1932 i Kungsladugårdsskolan för barnen i Carl '

Johans- och Kungsladugårdsdistrikten samt år 1939 i Bööskolan för barnen i Orgrytedistriktet.

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

560.000 kr.

Stat för är1940: Skattestat: Utgifter för folkskolorna 10.316.315 kr., därav bokförd förränt-

ning av byggnader m. m. 781.000 kr.; inkomster 5.085.300 kr., därav statsbidrag 4.474.225 kr.;

erforderligt anslag 5.231.015 kr. Låne- o. fondstat: Utgifter för nya skolbyggnader 4.060.200 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 Göte-

borgs stad av nämnda lag. Folkskolestadgan av den 26 september 1921 med däri sedermera

vidtagna ändringar. Fortsättningsskolestadgan av den 16 september 1918 med däri sedermera

vidtagna ändringar. Lag om skolstyrelse i vissa kommuner den 6 juni 1930. Kungl. brev

den 20 februari 1920 angående inspektionen av folkskoleväsendet i Göteborg. Instruktioner

fastställda av kungl. skolöverstyrelsen för folkskoleinspektören och överlärarna den 31 maj

1922. Av allmänna folkskolestyrelsen fastställda instruktioner för slöjd-, gymnastik-, _hand-

arbets- 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. Reglemente för Göteborgs

stads skoldistrikt, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 31 maj 1922 jämte däri senare

vidtagna ändringar. Ordningsstadga för Göteborgs stads skoldistrikt, fastställd av allmänna

folkskolestyrelsen den 21 juni 1921. Ordningsregler för Göteborgs folkskolebibliotek, fast-

ställda av allmänna folkskolestyrelsen den 21 juni 1920. Arbetsordning för Göteborgs all-

männa folkskolestyrelse, fastställd av folkskolestyrelsen den 23 februari 1931.
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Folkskolestyrelsens ledamöter

Ordförande

Mottagningstid i tjänsterummet Vingabolaget

Östra Hamngatan 30, säkrast måndagar,

torsdagar och fredagar kl. 16—17. Rt 13 43 46.

Wångfelt, Karl V i k t o r, Direktör, f. 87;

led. 23—43, Ordf. 36——.

Vice ordförande

Darell, Johan Edvin, Komminister,

Stadsf., f. 85; led. 31—43, v. Ordf. 36—.

Övriga ledamöter

Westelius, Sig n e, Rektor, f. 80; 23—43.

Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasse—

expeditör, f. 82; led. 26—43, Suppl. ].

kassaf. 29—.

lungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsf:'s

ordf., f. 90; 29—43.

Sjöström, Flu l da Elvira, Fru, f. 83;

31—43.

Söderberg, Johan Edvin, Posttjänste—

man, Stadsf., f. 81; 3l—r-43.

SiblergÄ3Alf Engelbert, Tandläkare, f. 97;

Friberg, H e r 1) e r t Vilhelm, Rörlednings-

förman, f. 98; 33—43.

Lindström, E ri k Yngve, Ombudsman,

f. 97; 34—43

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,

F. L., Läroverksadjunkt, f. 90; 34—43.

Larsson, Nils G 11 s t a v Malte, Redaktör,

f. 98; 35—43.

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf., f. 98; led. 35—43, Kassaf. 38—.

Kogge, Fritiof Olof, Civilingenjör,

Stadsf., f. 97; 36—43.

Wikander—Brunander, Si ri, M. L.,

Prakt. läkare, Fru, Stadsf., f. 76; 36—43.

Gustavsson, A 1 b e r t Natanael, Tullvakt,

f. 99; 36—43.

von Friesen, Otto Bertil, M. L., Prakt.

läkare,f. 01; 38—43.

Olsson, Carl Elis, lngenjör, f. 94; 38—43.

Odesjö, John Evald, Slöjdlärare, f. 99,

40—43.

Andersson, Rosa, Fru, f. 11; 40—43.

Berggren,A r n eTimar, Instruktör, Stadsf.,

f. 07; 40—43.

Domkapitlets representant »

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75;

Suppleant

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost,

f. 72; 31—43.

Lärarkårens vid folkskolorna representant

Andersson, Johan B e r 11 h a r d, Folkskol-

lärare, f. 80; 30—41 .  

Suppleant

Cardell, Edit Katarina (Karin), Små-

. skollärarinna, f. 95; 34—41.

Lärarkårens vid fortsättningsskolorna

representant '

Gustafson, J u l i a Kristina, Skolköks-

lärarinna, f. 90; (30) 34—41. .

Suppleant

Jansson, Erik Hj alm a r, Slöjdlärare. f. 92;

_— Revisorer

Thorsson, Sven Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02; 38—.

Gustavson, Johan 0 3 c a r, bitr. Inspektör,

f. 88; 39—

Oläbsson, Einar Fredrik, Revisor, f. 98;

Suppleanter

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte, Kom—

munalarbetare, f. ; 39—

Sjöblom, Carl Erik Holger. Kontorist,

f. 01: 35—.

Törnkvist, Nils Gustaf, Ombudsman,

f. 02; 40——.

Sekreterare (arvode)

Falck, N i l s Christian Georg August, Råd-

man, f. 74; 08.

Folkskolestyrelsens nämnder

Undervisningsnämnden

Ledamöter

Söderberg, Johan E (1 v i n, Posttjänsteman,

Stadsf., f. 81; Ordf.

Darell, Johan E (1 v i n,

Stadsf., f. 85; v. Ordf.

Westelius, S1 gn e, Rektor, f. 80.

lungen, Ernst Birger, Overlärare, Stadsf:'s

ordf., f. 90.

Lindström, E ri k Yngve, Ombudsman, f.97.

Kihlman, H e r rn a n Axel Constantin,

F. L., Läroverksadjunkt, f. 90.

Larsson, Nils G u s t a v Malte, Redaktör,

98;

Odesjö, J 0 h 11 Evald, Slöjdlärare, f. 99._

Sekreterare

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L., Folk-

skoleinspektör, f. 85.

Komminister,

Förvaltningsnämnden

Ledamöter

Wånåjfelt, Karl Viktor, Direktör, f. 87;

Borån, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf., f. 98; v. Ordf.
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Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasse-

exneditör, f. .

Söderberg, Johan E (1 v i n, Posttjänste-

man, Stadsf., f. 81.

Friberg, H e r h e rt Vilhelm, Rörlednings-

förman, f. 98,

LaerSån, Nils G u s t a v Malte, Redaktör,

Kogge, Fritiof Olof,

Stadsf., f. 97.

von Friesen, OttoB e rt il, M. L., Prakt.

läkare, f. 01.

Olsson, Carl E lis, lngenjör, f. 94.

Sekreterare '

Steier, Elof Magnus, Kamrerare, f. 82.

Civilingenjör,

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ledamöter

Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasse-

expeditör, f. 82; Ordf.

Lindström, Erik Yngve, Ombudsman,

f. 97; v. Ordf.

Siberg, Alf Engelbert, Tandläkare, f. 97.

Sjöström, l'l u 1 d a Elvira, Fru, f. 83.

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf., f. 98.

Wikander-Brunander, Siri, M. L.,

Prakt. läkare, Fru, Stadsf., f. 76.

En vakant.

Sekreterare

Larsson, John l'l a r ry, Förste bokhållare

och assistent, f. 99.

Fortsättningsskolenämnden

Ledamöter

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,

F. L, Läroverksadjunkt, f. 90; Ordf.

Darell, Johan v1n, Komminister,

Stadsf., f. 85; v. Ordf.

Sjöström, H u | da Elvira, Fru, f. 83.

Friberg, H e r b e r t Vilhelm, Rörlednings- _

förman, f. 98.

Westelius, Sign e, Rektor, f. 80.

Sekreterare

JefnäZH] a l m a r Fridolf, tf. Overlärare,

In sp ekti o nen över folkskolorna

(Folkskolestyrelsens expedition, Hvitfeldts-

platsen 6)

Folkskoleinspektör (28)

Mottagningstid varje läsdag kl. 14—15, tors-

dagar kl. 15—16. Rt 13 7612.

Luztadgren, Vilhelm B r u n 0, T. L., f. 85;  

Amanuens (arvode)

Rt 13 40 71 . '

Andersson, E 11 0 c h Ferdinand, f. d. Over-

lärare, f. 78; 38.

Slöjdkonsulent

Mottagningstid måndagar, onsdagar kl. 14—15

och fredagar kl. 15—16. Rt 131339.

Ågård, Sven Botvid, f. 92; 26.

Gymnastikkonsulent

Mottagningstid : måndagar, onsdagar och fre-

dagar kl. 14—15. Rt 112754.

Eriksson, E r 11 st, f. 96; 32.

Handarbetskonsulent

Mottagningstid måndagar och onsdagar

kl. 14—15 samt fredagar kl. 15—16.

Rt 11 39 88.

Bezrgitsson, Maria (M a j a) Kristina. f. 83;

. Skolkökskonsulent

Mottagningstid måndagar och onsdagar

kl. 14—15 samt fredagar kl. 15—16.

Rt 11 4568.

Johnson, Elsie, f. 94; 28.

Bibliotekskonsulent (arvode)

Mottagning 1' Landalaskolan tisdagar kl. 16—1 7

. och torsdagar kl. 11—12. Rt 18 10 00.

Norbeck, Karl Axel Georg, Folkskollä- '

rare, f. 91; 29

Biblioteksbiträde (|)

Jansson, Lilly Maria, f. 10; 28.

Föreståndare för labiologi- och artikula-

tionsklasserna

Mottagning i Ånnedalsskolan läsdagar kl.

13—14,30. Rt 13 36 96.

Ohlander, Sten M a n n e Johannes, F. L,

Overläraref. hjälpskolan, f. 94; (37) 38—40.

Folkskolestyrelsens expedition

' Hvitfeldtsplatsen 6. Expeditionstid kl. 9—16,

dag före sön- och helgdag kl. 9—15.

Rt kassa och expedition 13 92 83.

Kamrerarekontoret

Kamrerare (21)

Mottagningstid kl. 14—15. Rt 130979.

Steier, Elof Magnus, f. 82; 14.
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Kassör (16)

Anerup, Ernst B ertil, f. 95; 19.

Förste bokhållare och assistent (10)

Larsson, John H a r ry, f. 99; 37.

Bokhållare (9)

Jonsson, E ric lsidor, f. 99; 24.

Esbjörnsson, Freddrik Georg Herman,

f. 01; (37) 38.

Kontorsskrivare (5)

Mendes, lrma Kristina, f. 93; 19.

Vaktmästare (4)

Häglund, Kn ut lvar Vilhelm, f. 13; (36)

Dessutom tre skrivbiträden (1) "Och tre

extra skrivbiträden.  

Byggnadsavdelningen

Byggmästare (20)

Mottagningstid kl. 13—14. Rt 114054.

Smedberg, 1 n g e m a r Carl Lennart,

Civilingenjör, f. 99; 38.

Byggnadsingenjör (16)

Mottagningstid kl. 13—14. Rt 138806.

Strömblad, Ernst Hjalm ar, f. 01; 38.

Byggnadsritare (9)

Schroeder, Sigfrid _T h e o d 0 r, f. 83; 31 .

Rörledningsförman

Friberg, H e r h e r t Vilhelm, f. 98; 38.

Trädgårdsmästare (6)

Hjern, Folke William, f. 90; 31.

Dessutom ett extra skrwbiträde.

Göteborgs stads folkskolor

- Götabergsdistriktet

omfattar området mellan Vallgraven, Gamla

Allén, Örgrytevägen, Mölndalsån, Gete-

bergsled, Södra Vägen, Trycks-, Gyllen-

krooks- och Eklandagatorna, det område

av Annedals församling, söm ligger öster

om Sahlgrenska sjukhuset och rundradio-

stationen, Besvärsgatan, Föreningsgatan,

Västergatan, Haga Kyrkogata, Södra Allé-

gatan samt Sprängkullsgatan.

Skolnämnd

Kogge, Fritiof Olof, Civilingenjör,

Stadsf., f. 97; Ordf.

Gillberg, Georg A I b e r t, Bagare, f. 96.

Pettersson, G u s t a v Alfred, Läroverks-

adjunkt, f. 76.

Andersson, N a n n a Sofia, Fru, f. 91.

Höglund, E ri k Georg, Boktryckare, f. 94.

Heglberg, D a g m a r Eleonora Vilhelmina,

ru .

Carlsson, G u n n a r Oskar Vilhelm, Bygg-

nadsarbetare, f. 06.

Sekreterare

Hedfors, A x e l Emanuel, F. L., Overlärare,

(se nedan .

Overlärare

Mottagning i Götabergsskolan varje läsdag

kl. 13—14,30. Rt 133695.

Hedfors, Axel Emanuel, F. L., f. 82

25—40.

Götabergsskolan

(Molinsgatan 6)

Materiellforvaltare

Torstensson, Tage Severin, Folkskollä-

rare, f. 96; 26

 

' Janson, R 0 b 

Skolbibliotekarie

Rosell, Paul Ferdinand, Folkskollärare,

f. 96; 29—41. '

Tillsyningsvaktmästare (4)

Andersson, Olof Leopold, f. 85; 26.

Landalaskolan

(Aschebergsgatan)

Tillsyningslärare

Karlsson, Karl Albin Jonatan, f. 89;

361—42.

Tillsyningsvaktmästare (4)

Andersson, 0 l 0 f'Leopold, f. 85; 26.

Odinsdistriktet

omfattar Kristine församling samt Dom-

kyrkoförsamlingen norr om Vallgraven och

Rosenlundskanalen, stadsdelarna Pustervik,

Heden och Gårda, undantaget dels 40:e-

kvarteret av stadsdelen Heden och dels, av

stadsdelen Gårda, området mellan Kobbarnas

väg, Lagerströmsplatsen och Norra Gubbero-

gatan samt bebyggelsen utmed Norra Gubbe-

rogatans östra sida mellan Redbergsvägen

och Lagerströmsplatsen.

Skolnämnd

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf., f. 98; Ordf.

Dahlöf, Carl Ernst. Förste kontorist, f.83.

e rt, Kontraktsprost, f. 74.

Wallin, H e n r i k A:son, Stationskarlsför-

man, *.

WaliSnder, S i g u r (1 Harry, Vaktmästare,

. 7. .
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Andersson, Alm a Olivia, Fru, f. 88.

Kjferå'gnan, E 1 n s t Gustaf, Poliskonstapel,

Sekreterare

Fredriksson, Vi k t o r Adolf, Overlärare,

(se nedan).

Overlärare

Mottagmng i Odinsskolan varje läsdag

kl. 13—14,30. Rt 15 66 94. .

Fredriksson, V1 k t o r Adolf, f. 92; 33—42.

Odinsskolan

(Odinsgatan 15—17)

Materiellförvaltare

John, Otto Gerhard J:son, Folkskollärare,

f. 82; 25.

Skolbibliotekarie

Ljungdahl, Erik Mauritz, Folkskollärare,

f. 91; 27—42.

Tillsyningsvaktmåstare (4)

Ottosson, J 0 h a n Alfred, f. 90; 38.

Kvarnbergsskolan

(Kvarnbergsgatan 1)

Tillsyningslärare

Holmberg, E r n s t Herman, f. 80; 28—40.

Vaktmästare (3)

Carlström, Otto Algot, f. 90; 24.

Otterhälleskolan

(Västra Liden)

Tillsyningslärare

Kristensson, K a rl - I v a r, f. 82; 28—40.

Skolbibliotekarie

Ekeberg, G u s t a v Manfrid, Folkskollä-

rare, f. 92; 31—40.

Vaktmästare (3)

Johansson, Vilhelm R 0 b e r t, f. 81; 08.

Mårten Krakowsskolan

(Kämpegatan 13)

Vaktmästare (arvode)

Lauren, Signe Augusta Niontina, Fru,

f. 02; 33.

Gamla Gårdaskolan

(Drakegatan 7)

Tillsyningslärare

Nordberg, Sven H 1 1 (1 in g, f. 92; 38—41.  

Nya Gårdaskolan

(Södra Kustbanegatan 29).

Tillsyningslärare

Mattsson, A u g u s t, f. 96; 38—41.

Skolbibliotekarie

Källén, T 11 r e Arnold, Folkskollärare, f. 01;

38—41' Vaktmästare (3)

' Persson, Sven Daniel, f. 86; 22.

Redbergsdistriktet

omfattar stadsdelarna Olskroken, Bagare-

gården och Kålltorp samt den del av stads-

delen Gårda, som begränsas av Kobbarnas

väg, Lagerströmsplatsen och Norra Gubbero-

gatan ävensom bebyggelsen utmed Norra

Gubberogatans östra sida mellan Redbergs-

vägen och Lagerströmsplatsen.

Skolnämnd

Lindström, E ri k Yngve, Ombudsman,

f. 97; Ordf.

Johnsson, J 0 h 11 Gunnar,

fattigv., f. 93.

Olofsson, Andreas (A n d e r s) Julius, För-

man, f. 62.

Ost, Klas Alfred, Sågverksarbetare, f. 71.

Jönsson, Blenda, Fru, f. 8.

Johansson, Karl 1 v a r, Vagnförman, f. 88.

Larsson, Gustaf A 1 g 0 t, Verkstadsar-

betare, f. 97.

Sekreterare

Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Överlä-

rare (se nedan).

Assistent h.

Överlärare

Mottagning i Ånässkolan varje läsdag

kl. 13—14,30. Rt 150614.

Jansson, Gustaf W al d e m a r, f. 95; (38)

39—42.

Ånässkolan

(Falkgatan)

Materiellförvaltare

Walerius, E r n s t Josef Alarik, Folkskol-

lärare, f. 92; 38.

Skolbibliotekarie

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,

f. 97; 35—

Tillsyningsvaktmästare (4)

Abrahamsson, Karl R 1 c 11 a r (1 Robert,

f. 83; 22.
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Redbergsskolan

(Orngatan 6)

Tillsyningslärare

Brolén, L a r s, f. 90; 37—41.

Vaktmästare (3)

Johansson, 5 ven Anatolius, f. 95; .37.

Bagaregårdsskolan

(Bagaregårdsgatan)

Tillsyningslärare

Ahlén, ] 0 h n, f. 97; 34—40.

Vaktmästare (3)

Gunberg, Klas Alb e rt, f. 88; 19.

Lödösedistriktet

omfattar stadsdelarna Gamlestaden, Utby

och Sävenäs (Fräntorp).

Skolnämnd

von Friesen, Otto B e r t i 1, M. L., Prakt.

läkare, f. 01; Ordf.

Lind, E i n a r Alexius, Assistent h. fattigv.,

Stadsf., f. 98.

Bodin, Arvid, Cementarbetare, f. 97.

Karlsson, A n n a Teresia, Fru, f. 97.

Skoglund, A n d e r s Johan, Materialut-

lämnare, f. 87.

Alderstam, Karola Teresia Jane, Fru,

Sandén, Einar Axel, lngenjör, 1. 98.

Sekreterare

Hulthén, Tu re, Overlärare, Stadsf. (se

nedan

) Overlärare

Mottagning i Lödöseskolan varje

kl. 13—14,30. Rt 1516 78.

Hulthén, T u r e, Stadsf., f. 94; (38) 39—42.

Lödöseskolan

(Harald Stakegatan)

Materiellförvaltare

Palm, Martin Nathanael (N a t h a n), Folk-

skollärare, f. 92; 28—40.

Skolbibliotekarie

Stene,»A x el lvar Leonard, Folkskollärare,

f. 82; 26—41.

. Tillsyningsvaktmästare (4)

Olsson, Ern st Severin, f. 85; 22.

läsdag

Kvibergsskolan

(Artillerigatan)

Tillsyningslärare

Digerfeldt, Jo h 11 Valfrid, f. 99; 32—41.

Vaktmästare (arvode)

Eriksson, Julia Alinde, Fru, f. 95; 31.  

* Utbynässkolan

"Utby Nedergård,

Utby Stora Sörgård

småskolan:folkskolan:

Tillsyningslärare

Engström, Märta Martina, Fru, f. 95;

26—40. '

Vaktmästare (arvode)

Andersson, H il m a Charlotta, Fru, f. 71;

19, för folkskolan.

Käck, E b b a Henrietta, Fröken, f. 11; 33,

för småskolan.

Gamla och Nya Torpaskolan samt sko-

lan å Vidkärr

(Torpa, Sävenäs, Vidkärr)

Tillsyningslärare

Jansson, F r e 11 rik Vilhelm Sigfrid, f. 90;

38—40.

Vaktmästare (arvode)

Andersson, Ellen Elisabeth, Fröken,

f. 83; 34, för Torpaskolan.

Anderson, Agda Maria, Fru, f. 95; 39,

för skolan å Vidkärr.

Nordhemsdistriktet

omfattar Haga och Annedals församlingar

samt Oscar Fredriks församling undantaget

dels det område av Annedals församling, som

begränsas i väster av Sahlgrenska sjukhuset

och rundradiostationen och i öster av Egna-

hems- och Skjutbanegatorna samt dels hela

Fjällgatan, Jungmansgatan nr 1—24 och

det område, som begränsas av sistnämnda

gata och Paradisgatan.

Skolnämnd

Söderberg, Johan E (1 vi 11, Posttjänsteman,

Stadsf.., f. 81; Or

KyrkoCullberg, Carl 0 s c a r Daniel,

herde, f. 87.

Svensson, Karl Johan, Skräddare, f. 88.

Hellman, Alf Orvar Y n g v e, Reservkapten,

Mantalsassistent, f. 95.

Wistrand, Gustaf H u go. Restaurantföre-

ståndare, f. 87.

Jafléåif Jo h a n Jonatan Assaf, "Arkitekt,

Danielsson, S e r a f i a Bernhardina. Fru,

Sekreterare

Jungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

, ordf. (se nedan).
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Överlcirare

Mottagning i Nordhemsskolan varje läsdag

kl. 13—14,30. Rt 144953.

Jungen, E r n s t Birger, Stadsf:s ordf. f. 90;

33—42.

Nordhemsskolan

(Nordhemsgatan 51—61)

Materiellförvaltare

Blomqvist, Carl Edvin, Folkskollärare,

f. 92; 28.

Skolbibliotekarie

Andreasson, Carl Gustaf R a g n a r, Folk-

skollärare, f. 03; 38—41.

Tillsyningsvaktmästare (4)

Hagman, Alf Valdemar, f. 96; 27.

Viktoriaskolan

(Nordhemsgatan 34—42)

Vaktmästare (3)

Johansson, E ri k Vilhelm, f. 88; 14.

Annedalsskolan

(Folkskolegatan 4)

T1llsyn1ngslärare

Ohlander, M a n n e Sten Johannes, F. L..,

Overlärare, f. 94; 38—41.

Materiellförvaltare

Olsson, Olof Emanuel, Folkskollärare,

f. 92; 25.

Skolbibliotekarie

Wessman, Karl F o 1 k e, Folkskollärare,

f. 96; 28—41.

Tillsyningsvaktmästare (4)

Carlsson, G u s t a v Adolf, f. 92; 34.

Östra Hagaskolan

(Skolgatan 22)

Tillsyningslärare .

Lizell, E r 11 st Vilhelm, f. 94; 32—41.

Skolbibliotekarie

Åhström, John Berthold 0 s si a n, Folk-

skollärare, f. 93; 28—40.

Vaktmästare (3)

Svensson, Nils Gottfrid, f. 91; 34.

Västra Hagaskolan

(Östra Skansgatan 13)

Tillsyningslärare

Persson, J 0 h 11 Valfrid, f. 84; 32—41.

Vaktmästare (3)

Lennstrand, Karl Oskar, f. 11; 36.  

Oscar Fredriksdistriktet

omfattar Masthuggsförsamling, utom Majzs

4:'e rote, samt av Oscar Fredriks församling,

hela Fjallgatan, Jungmansgatan nr 1—24 och

det område, som begränsas av sistnämnda

gata och Paradisgatan

Skolnämnd

Larsson, Nils G u s t a v Malte, Redaktör,

f. 98; Ordf.

Elzgsgtö'öm, A 1 go t Edvin,Typograf, Stadsf.,

Ruhdberg, G e o r g Natanael, Kontorist,
* .

Stiller, Johan Emil Theodor, f. d. Poliskon-

stapel, f. 76;

Wastgörberg, J e n 11 v Bernhardina, Fru,

Thörsson, Sven Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02.

Bangen-Warberg, Olof, Komminister,

Sekreterare

Hagnell, Ax el Linus, Overlärare (se

nedan).

Overlärare .

Mottagningz' Oscar Fredrzksskolan varje

läsdag kl. 13—14,30. Rt 144697.

Hagnell, Axel Linus, f. 89; 27—41.

Oscar Fredriksskolan —

(Fjällgatan 1)

Materiellförvaltare

Morgan, B j ö r n Morgan, Folkskollärare,

f. 03; 37—40.

Skolbibliotekarie

Wessman, lvar Laurent, Folkskollärare,

f. 95; 30—42.

Tillsyningsvaktmästare (4)

Andersson, Erik Paul, f. 00; 28.

Fjällskolan

(Fjällgatan 40)

Tlllsyningslärare

Agård, Fra n 3 Ludvig, f. 88; 30—41.

Skolbibliotekarie

Dahlberg, Anders 0 s k a r, Folkskollärare,

f. 92; 26—41.

Vaktmästare (3)

Johansson, Carl Oskar, f. 77; 02.
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Barnavårdsnämndens skolhem

(4:de Långgatan 7, se närmare barnavårds-

nämnden)

Föreståndare och tillsyningslärare

Mottagning varje skoldag utom lördag '

kl. 1330—1430. Rt 144967.

Hallin, Jo h 11 Richard, f. 87; 32—42.

Carl Johansdistriktet

omfattar de delar av Carl Johans församling,

som ligga väster om Bangatan—Bagaregatan

och öster om-Slottsskogsgatan samt en linje

i Slottsskogsgatans förlängning ut till ham-

nen

Skolnämnd

Silöeflg, Alf Engelbert, Tandläkare, f. 97;

Karlén/Å, 0 t t ö, f. d. Spårvagnsförare, f. 77;

Lind, Alb1 n Alexius, Byråingenjör, f. 79.

Lindau, Frans Hi lm e r lsidor, Förste

postiljon, f. 85.

Lundqvist, E s t e r Vilhelmina, Fru, f. _96.

Gustafsson, A rvi d Viktor, Cementarbe-

tare", f. 93.

Eläkåzon, Sven R a g 11 a r, Kyrkoadjunkt,

Sekreterare

Lindälv, Elof Alexius, Överlärare (se ne-

an . '

Overlärare

Mottagning i Carl ]ohansskolan varje läsdag

kl. 13—14,30. Rt 141698.

Lindälv, Elof Alexius, f. 87; 32——'4l.

Carl Johansskolan

(Koopmansgatan 18)

Materiellförvaltare

Wilske, Gu staf Harald Valentin, Folk-

skollärare, f. 98; 34.

Skolbibliotekarie

Glanzelius, M ax, Folkskollärare, f. 94;

31—40

Tillsyningsvaktmästare (4)

Odén, Axel Åk e, f. 04; 32.

Djurgårdsskolan

(Djurgårdsgatan 29)

Tillsyningslärare

Halling, Johan R 11 d 0 1 f, f. 85; 28—40.

Vaktmästare (3)

Håkansson, G u s t a v Wilhelm, f. 75; 07.  

Gråbergsskolan

(Gråbergsgatan 30)

Tillsyningslärare

Falk, Karl Gottfrid, f. 90; 34—40.

Vaktmästare (3)

Johansson, Sven 0 s b 0 1 n, f. 04; 26.

Kungsladugårdsdistriktet

omfattar de delar av Carl Johans församling,

som ligga väster om Slottsskogsgatan och en

linje i Slottsskogsgatans förlängning ut till

hamnen jämte Nya Varvet

Skolnämnd

Sjöström, H ul (1 a Elvira, Fru, f. 83; Ordf.

Wastenson, Å k e Waste Maximilian, Kon-

torschef, f.

Åkerström, E r 1 c Vilhelm, lngenjör, f. 90.

Aladägsson, D a v 1 d Wilhelm, Buntmakare,

Johansson, H ed vi g Linnéa, Fru, f. 02.

Larsson, 51 g 11 e Beatrice, Fru, f. 96.

Osfvaglåi, U (1 d 0 Valfrid, Avdelningschef,

' . Sekreterare

Alin, Jo h a n Alfred A:son, F. D., Over-

lärare (se nedan).

Overlärare

Mottagning i Kungsladugårds/wlan varje läs-

ag kl. 13—14,30. Rt 142449.

Vakant, tf. Alin, Jo h a n Alfred A:son,

F. D., f. 79; 27—39. 39—.

Kungsladugårdsskolan

(Birger Jarlsgatan)

Materiellförvaltare

Heldén, J 0 h a n n e s, Folkskollärare, f. 81;

32—41 .

Skolbibliotekarie

Hersle, Arvid Conrad, F. M., Folkskol-

lärare,f. 04; 37—42.

Tillsyningsvaktmästare (4)

Fredriksson, H j alm a r. f. 96; (32) 36.

Älvsborgsskolan

(Carl Johansgatan 103)

Tillsyningslärare

Abrahamsson, E ri k Hilding. F. L., f. 90;

28—41 , tjänstl., tf. Carlén, 0 t t o lsidor,

f. 88; 38—.

Skolbibliotekarie

Carlén, Otto lsidor, Folkskollärare, f. 88; -

32—41. -

Vaktmästare (3)

Gustafsson, Carl Johan, f. 79; 07.
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Lundbydistriktet

omfattar Lundby församling

Skolnämnd

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,

F. L., Läroverksadjunkt, f. 90; Ordf.

Fredman, A n d e r 3 Gustaf, Poliskonsta-

pel, f. 90. '

Forsberg, Ni ls Edvin Mauritz, Porslins-

makare, f. 91.

Persson, Hi 1 d e Ansgarius,

Rydström, A gda Mathilda, Fru, f. 91.

Andersson, K a rl Natanael, Polisöver-

konstapel, f. 89.

Bafntålå, G re ta Maria Gustava, Fröken,

Svarvare,

Sekreterare

Sandström, G u s t a v Vilhelm Leonaid,

F. L., Overlärare (se nedan).

Overlärare

Mottagning 1' Rambergsskolan varje läsdag

' kl. 13—14.30. Rt 13 7303.

Sandström, G u s t a v Vilhelm Leonard,

F. L., f. 84; 26—40.

Rambergsskolan

(Norra sidan av Keillers park, Litt. l dd,

Stillestorp)

Materiellförvaltare

Drälalström, B i r g e r, Folkskollärare, f. 96;

Skolbibliotekarie

Appelgren, K n 11 t Reinhold, Folkskollä-

rare, f. 96; 30—42.

Tillsyningsvaktmästare (4)

Holmström, Ruben Fridolf, f.'95; 25.

Gamla Lindholmsskolan

(Lindholmsvägen nr 29A och B)

Nya Lindholmsskolan ,

(Verkmästaregatan nr 35 B)

Nya Lindholmsskolans annex

(Verkmästaregatan nr 35 B)

' Tillsyningslärare

Österling, J 0 'h a n Olaus, f. 83; 33—42.

Skolbibliotekarie

Olsson, K a r 1 - E r 1 c, Folkskollärare, f. 08;

39—42.

Vaktmästare (3)

Hagman, G u n n a r, f. 97; 29.  

Kyrkbyskolan

(folkskolan: Prästgården, Lundby; småsko-

lan: Andersgården, Lundby)

Tillsyningslärare

Larsson, Johan Martin, f. 91; 37—40.

Vaktmästare (3)

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, f. 92; 25.

Hisingstadsskolan

(Pumpgatan, 7 kv. 5 roten, Hisingstad)

Tillsyningslårare

Svensson, S v e n Algot, f. 94; (37) 38—41.

Vaktmästare (3)

Schroeder, Rudolf Sigfrid, f. 05; 36.

Kvillebäcksskolan '

(Herkulesgatan, Litt. l bz—l bö kv. B. Brä-

maregård)

Tillsyningslärare

Hallén, Olof Rikard, f. 97; 31—40.

Vaktmästare (3)

Nyberg, Torsten G u n n a r, f. 94; 26.

Ivarsbergsskolan

(Färjenäs, lvarsberg, Lundby)

Tillsyningslärare

Diiring, Per G u n n a r, f. 04; 33—42.

. Vaktmästare (arvode)

Fredriksson, lda Linnéa, f. 87; 27.

Härödsskolan

(Häröd Norgård)

Vaktmästare (arvode)

Andersson, A s_t r 1 d Karola, Fru, f. 1 1:30.

Örgrytedistriktet

omfattar Örgryte församling utom stads-

delarna Gårda och Sävenäs (Fräntorp).

Skolnämnd

Berggren, Arne Timar,

Stadsf., f. 07.

Johansson, Johan, Åkeriägare, f. 73.

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost,

f 72

Björck, Carl Gustaf Jonas, J. K.. Polis-

domare, f. 87.

Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf.,

f 09

Instruktör,

Ljungduist, V al b 0 r g Linnéa, Fru, f. 02.

Hallberg, B r o rVilhelm, Stationskarl, f. 01 .
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Sekreterare

Larsson,— August H j a 1 m a r, Overlärare,

(se nedan).

Overlärare

Mottagning i Lundensskolan varje läsdag

» kl. 13—1430. Rt 151972.

Larsson, August Hjalmar, f. 89; (38)

39—42.

Lundensskolan

(Lunden)

Materiellförvaltare

Kristensson, F r e d Olof Valter, Folkskol-

lärare, f. 05; 39—42.

Skolbibliotekarie

Jern, Hjalmar Fridolf, tf. Overlärare,

f. 82; 26—41.

Tillsyningsvaktmästare (4)

Be3r8ndtsson, John Fritz G u n n a r, 1. 06;

Bööskolan

(Danska vägen)

Tillsyningslärare

Ridell, G u s t af Ferdinand, f. 86; 32—41.

Vaktmästare (3)

Andersson, Axel R u h e n Bertram, f. 91;

(21) 33.

Silvanderska skolan

(Mölndalsvägen 37)

Tillsyningslärare

Neuman, F ri t 2 Georg Konrad, f. 91;

29—41 .

Vaktmästare (arvode)

Lindahl, Helena Bernhardina (B e r t h a),

Fru, f. 77; 22.

Framnässkolan

(Broen 3 och '4, Krokslätt, Litt. E 11 O)

Tillsyningslärare

Neuman, F r i t z Georg Konrad (se ovan),

29—41' Vaktmästare. (3)

Fredriksson, Karl Gottfrid, f. 99; 33.

Buråsskolan

. (Framnäsgatan)

Tillsyningslärare

Engkvist, H e n nin g Erhard, f. 94; 33—42.

Skolbibliotekarie

Larsson, E 1 s a Katarina, Folkskollärarinna,

f. 81 ; 27—42.  

Vaktmästare (3)

Svensson, C a rl Johan, f. 97; 27.

 

Hjälpskolan

Skolnämnd

Westelius, Sign e, Rektor, f. 80; Ordf.

Haglund, A n d e r s Bernhard, f. d. Semi-

narielärare, f. 72.

Sundberg, Abel Gotthard Leopold, Sta-

tionskarl, Riksdagsman, f. 93

rzén, J 0 h a n Bernhard, Förste lokrepa-

ratör, f. 9 1.

(Osterholm, John A x e 1 Wilhelm, Stuveri-

arbetare, f. 79.

Reuterskiöld, S 0 nja Emilia Frideborg,

Fru, f. 05.

Pettersson, W e s t a Maria, Fru, f. 84.

Sekreterare

Ohlander, Sten M a n n e Johannes, F. L.,

Overlärare (se nedan).

Overlärare

Mottagning i Annedalsskolan varje läsdag

kl. 13—14,30. Rt 133696.

Ohlander, Sten M a n n e Johannes, F. L.,

f. 94; 38—40.
 

Hvitfeldtsskolan

(Hvitfeldtsplatsen 6)

Tillsyningsvaktmästare (4)

Olsson, Frans Oscar, f. 84; 22. '

Lärarpersonall)

"Förutom förenämnda 11 överlärare finnes

följande lärarpersonal: 233 folkskollärare, 22

e. o. folkskollärare, åtta på vakanta platser

vik. folkskollärare, 228 folkskollärarinnor, 15

e. o. folkskollärarinnor, fem på vakanta plat-

ser vik. folkskollärarinnor, 249 småskollära-

rinnor, 30 e. o. och nio på vakanta platser

vik. småskollärarinnor, 51 slöjdlärare, nio

e. o., två på vakanta platser vik. slöjdlärare

och en slöjdlärare med timtjänstgöring, 68

handarbetslärarinnor, fem e. o. och två på

vakanta platser vik. handarbetslärarinnor, två

sånglärare, tre sånglärarinnor, en e. o. sång-'

lärare, två e. o. sånglärarinnor, en sånglärare

och en sånglärarinna med timtjänstgöring,

två gymnastiklärare, fem gymnastiklärarinnor,

en gymnastiklärare med timtjänstgöring och

fyra på vakanta platser vik. gymnastiklära-

rinnor, 33 skolkökslärarinnor, två e. o. skol-

kökslärarinnor samt två på vakanta platser

vik. skolkökslärarinnor.

1) Angående lärarpersonalens löner se tablån 'i slutet av boken.
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Fortsättnings- och repetitionsskolorna

[ enlighet med av stadsfullmäktige den 10 juli 1919 fattat beslut äro från och med höst-

terminen 1920 obligatoriska fortsättningsskolor upprättade. Skyldig att deltaga i fortsätt-

ningsskolans undervisning är envar, som med fullständigt avgångsbetyg enligt 5 47 av gällande

folkskolestadga genomgått den egentliga folkskolan eller på annat sätt förvärvat sig mot-

svarande kunskaper och ej åtnjuter annan undervisning.

Skolplikten omfattar 264 undervisningstimmar och fullgöres på ett läsår under 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 yrkes-

utbildning. Den praktiska utbildningen erhålles i särskilda för ändamålet inrättade skol-

verkstäder. F. 11. finnas följande skoltyper:

För gossar: 1) järnindustri, 2) snickeriyrket, 3) elektroteknik och 4) handel;

för flickor: 1) husligt arbete, 2) beklädnadsyrken och 3) handel.

Vårterminen 1940 äro i skolorna inskrivna 1.474 elever. fördelade på 64 avdelningar. '

För de från folkskolan avgångna elever, vilka ej kunnat inhämta hela folkskolekursen

(& 48 av folkskolestadgan) äro ersättningsskolor, repetitionsskolor, från ovan sagda tid upp-

rättade. Samma bestämmelser i fråga om skolplikt och undervisningstid pr läsår och vecka

som för fortsättningsskolan äro gällande. l repetitionsskolorna undervisas vårterminen

1940 129 elever i åtta avdelningar.

Undervisningen är förlagd till lokaler i tre skolhus i olika delar av staden nämligen Vikto-

riaskolan (48 avd.), Ånässkolan (12 avd.) och Lundensskolan (fem avd.).

Enligt gällande reglemente skall folkskoleinspektören även vara inspektör för fortsätt-

ningsskolorna. Som styrelse fungerar allmänna folkskolestyrelsen. För övrigt handhaves

ledningen av en för tre år i sänder av fortsättningsskolestyrelsen utsedd överlärare.

Stat för år 1940: Utgifter 246.260 kr.., inkomster 67.000 kr. (statsbidrag).

Författningar m. m. Reglemente för fortsättningsskolorna, fastställt av kungl. skolöver-

styrelsen den 10 augusti 1936. Instruktion för överlärare vid Göteborgs fortsättnings-

och ersättningsskolor, fastställd av kungl. skolöverstyrelsen den 9 september 1927. Kursplan

för fortsättningsskolorna, fastställd av kungl. skolöverstyrelsen den 10 augusti 1936.

Overlärare » ' Lärarpersonal

Mottagnzzlg å V1ktoriaskolan varje läsdag Vid skolorna äro anställda med hela eller
13—14,30. Rt 140534. .. .. .. -

storre delen av tjanstgormgen forlagd tlll

Vakant, tf- Jern, H] al m a I Fridolf, f. 823 fortsättningsskolan tio folkskollärare, fyra '

38- folkskollärarinnor, sju slöjdlärare, två hand-

, , __ arbetslärarinnor och sju skolkökslärarinnor.

T1llsyn1ngsvaktmastare (4) Den övriga undervisningen handhaves av

Hedlund, John B e rtil, f. 20; 39. ttmlårare.

Göteborgs praktiska mellanskolor

Vid sidan om statsläroverken, kommunala mellanskolan, folkskolans högre avdelning och

fortsättningsskolan finnas i Göteborg tre typer av praktiska mellanskolor, nämligen med

handelsundervisning, med teknisk undervisning samt med huslig undervisning. Skolornas

område har samma omfattning som'Göteborgs stads skoldistrikt. Stadsfullmäktige i Göteborg

ansvara för skolornas bestånd och besluta om deras ekonomiska förhållanden.
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Skolorna äro följande: ,

Göteborgs praktiska mellanskola med handelsundervisning för gossar,

» » » » » » flickor,

» » » » teknisk undervisning,

» » » » med huslig undervisning.

Alla skolorna äro fyraåriga. Nu gällande reglemente är stadfäst av Kungl. Maj:t den 22

mars 1935 med smärre tillägg den 23 oktober 1936 och den 12 mars 1937.

Den närmare vården och ledningen av skolorna utövas numera av en gemensam styrelse.

Till 1925 (15 oktober) hade varje skola sin särskilda styrelse och var sin rektor. Styrelsen skall

bestå av, förutom skolornas tjänstgörande rektor, nio ledamöter och fem suppleanter, vilka

väljas av stadsfullmäktige. Dessutom utse stadsfullmäktige två revisorer och två suppleanter

att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning. Ledamöterna och suppleanterna, vilka

väljas för en tid av fyra år, utses bland stadens för nit om skolväsendet kända och vid stads-

fullmäktigeval röstberättigade invånare, varvid skall tillses, att minst två ledamöter och en

suppleant skola vara sakkunniga i fråga om handel, att minst två ledamöter och en suppleant

skola vara sakkunniga i fråga om industri eller hantverk samt att minst två ledamöter och

en suppleantskola vara kvinnor med insikt och erfarenhet på det husliga arbetets område.

Stadens folkskoleinspektör äger övervara styrelsens sammanträden och deltaga i överlägg-

ningarna men ej i besluten med rätt för honom att få sin mening antecknad till protokollet.

Folkskolestyrelsens kassaförvaltare är även kassaförvaltare för praktiska mellanskolorna.

Praktiska mellanskolorna med handelsundervisning började såsom högre folkskolor höstter-

minen 1917 efter att förut under två läsår hava utgjort en försöksavdelning inom folkskolans

högre avdelning. Fr. o. m. höstterminen 1936 äro dessa skolor praktiska mellanskolor med

rätt att vid slutet av vårterminen anställa praktisk realexamen.

Handelsskolorna meddela undervisning i realskolans ämnen samt i handelskorrespondens

(även på främmande språk), handelsräkning, bokföring, kontorsarbete, maskinskrivning, ste-

nografi, textning och reklamteckning; därjämte för flickorna i musik, slöjd och hushållsgöromål.

Skolorna omfattade vid senaste höstterminens början 20 avdelningar, därav sju för gossar

med 164 .elever och 13 för flickor med 354 elever.

Praktiska mellanskolan med teknisk undervisning började såsom yrkesbestämd högre folk-

skola vårterminen 1923. Den hade dock förut under tre och ett halvt år arbetat som en

teknisk linje av folkskolans högre avdelning. Fr. o. m. höstterminen 1936 är den praktisk

mellanskola med rätt att anställa praktisk realexamen.

Denna skola meddelar undervisning i realskolans ämnen men med huvudvikten lagd på

de "ämnen, som förbereda för praktiskt yrkesarbete: matematik, fysik och kemi; därjämte

få eleverna utbildning i ritteknik, maskin- och byggnadslära samt verkstadsarbete.

Skolan omfattade vid höstterminens början 12 avdelningar med inalles 312 elever.

Praktiska mellanskolan med huslig undervisning startade såsom allmän högre folkskola med

höstterminen 1920 och blev av Kungl. Maj:t förklarad för yrkesbestämd högre folkskola

från och med höstterminen 1921. Fr. o. m. höstterminen 1937 är den av Kungl. Maj:t

_ erkänd mellanskola.

Skolan meddelar undervisning i realskolans ämnen men lägger huvudvikt vid praktisk

kvinnlig utbildning i handarbete, enkel vävning. hushållsgöromål, hemvård och hemsjukvård

samt barnavård.

Skolan omfattade vid senaste,.höstterminens början nio avdelningar med 231 elever.

Stat för år 1940: Utgifter 765.918 kr., inkomster 417.985 kr., därav statsbidrag 347.933 kr.

11
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Författningar m.m. Kungl. stadga angående högre folkskolor den 7juni 1934 med ändring

den 17 mars 1939. Reglemente för Göteborgs högre folkskolor, fastställt av Kungl. Maj:t

den 22 mars 1935 med tillägg den 23 oktober 1936 och den 12 mars 1937. Kungl. Maj:ts

avlöningsreglemente för lärare vid praktiska mellanskolor den 11 november 1938.

Inspektor

Gabrielsson, A 5 s a r Thorvald Natanael,

Direktör, f. 91; 38.

Ordförande

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

led. 25—43. Ordf. 35—.

Vice ordförande

Ohlon, Sven Johan Emanuel, F. D.

åtsktor, Stadsf.f.88; led. 28—43, v. Ordf.

Ovriga ledamöter

Skoglund, A n d e r 3 Johan, Materialut-

lämnare, f. 87; 25—43.

Dazlålstgim, Alma Charlotta, Fru, f. 84;

Olsson, John Edor Fritiof, Avdelnings-

föreståndare, f. 79; 25—43.

Sjöström, Hulda Elvira, Fru, f 83; 32—43.

Rosén, A rv 1 (1, F. M., Rektor, se nedan,

självskriven led. 33—, Sekr. 33—.

alén, Herbert Johannes, F. D., Lek-

tor, f. 93; (34) 36—43.

Wistrand, Gustaf H u go, Restaurant-

föreståndare, f. 87; (28) 40—43.

Bourghardt, Jo su a, J. K., Konsul, Di-

rektör, f. 93; 40—43.

Kassaf. se folkskolestyrelsen.

Suppleanter

Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Överlä-

rare, f. 95; 25—43.

cgilnllrlåd, John Daniel, Lektor, f. 74;

Levisson, A str i, Fru, f. 85; 40—43.

Larsson, Nils G u s t a v Malte, Redaktör,

f. 98: 36—43.

Stenhård, Karl M a r k u s, Metallarbe-

tare, f. 09; 40—43.  

Lärarkårens representant

Särnquist, Karl O rvar, F. K., Ämnes- .

lärare, f. 98; 38—41.

Suppleant

Centerwall, Märta, Skolkökslärarinna, '

f. 97; 35—41.

Revisorer

Thorsson, Sve n Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02; 40—.

Oläson, Einar Fredrik, Revisor, f. 98;

Suppleanter

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte, Kommu-

nalarbetare, f. 02; 40—

f. 01 40—

Sjöblom, Carl Erik H 01 g e r, Kontorist,

Rektor

(förordnad av kungl. skolöverstyrelsen)

Mottagningstid varje läsdag kl. 11—1130 å

Hvitfeldtsskolan. Rt 110243

Rosén,Arvid, F. M, f. 95; 33.

Lärarpersonal

' 15 ämneslärare, 12 ämneslärarinnor, 11 e.o.

ämneslärare, nio e. o. ämneslärarinnor, två lä-

rare och åtta lärarinnor1 yrkes- o. övnings-

ämnen, två timlärare1 läsämnen, sex timlä-

rare 1yrkes- ochövningsämnen, en gymnastik-

lärare, två gymnastiklärarinnor, två timlärare

i gymnastik samt två timlärare1 sång och

musik.

Dessutom finnes vaktbetjäning m. m., ge-

mensam med folkskolornas i de fastigheter.

dit skolornas olika avdelningar äro förlagda.

Göteborgs kommunala mellanskola

Skånegatan 20. Expeditionstid kl. 11,30—12. Rt 16 98 51.

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 realexamen.
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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 realexamen.

Undervisningen är avgiftsfri. Undervisningsmateriell, läroböcker m. m. erhållas till

nedsatt pris som i folkskolan. Medellösa lärjungar erhålla fria läroböcker. Till fattiga be-

gåvade lärjungar utdelas stipendier. .

Ledningen av skolan utövas av en särskild styrelse. Denna består av, förutom tjänst-

görande rektor, minst sex ledamöter, varav minst en skall vara kvinna, med tre suppleanter,

valda för en tid av fyra år av stadsfullmäktige. Folkskolestyrelsens kassaförvaltare är även

kassaförvaltare för kommunala mellanskolan. lnspektor för skolan förordnas av kungl. skol-

överstyrelsen. För den närmaste ledningen av skolan förordnar skolöverstyrelsen en bland

de tjänstgörande lärarna som rektor. Därjämte förordnar skolstyrelsen en av lärarinnorna

som tillsyningslärare. '

Skolan omfattar f. n. 33 avdelningar, därav 11 gossavdelningar och 22 flickavdelningar.

Antalet lärjungar vid höstterminens början 1939 var 1.041 (345 gossar och 696 flickor).

Skolan har fr. o. m. höstterminen 1938 inflyttat i egen byggnad vid Skånegatan, som

uppförts efter ritningar av arkitekt Sigfrid Eriksson.

Stat för år 1940: Utgifter 785.180 kr., inkomster 413.180 kr., därav statsbidrag

340.300 kr.

Författningar. Kungl. stadgan angående kommunala mellanskolor den 2 juni 1933, nr 345

med ändring den 17 mars 1939, nr 5. Reglemente för kommunala mellanskolan i Göteborg,

fastställt av Kungl. Maj:t den 21 maj 1937. Kungl. Maj:ts avlöningsreglemente för lärare

vid kommunala mellanskolor den 11 november 1938, nr 660 med tillägg den 12 maj 1939,

nr 193 och den 15 juni 1939, nr 471. Kungl. kungörelse angående statsbidrag till avlöning

av lärare vid kommunala mellanskolor den 9 december 1938, nr 754. Kungl. Maj:ts regle-

mente angående-tjänstepension och familjepension den 22 juni 1939, nr 376—379.

Inspektor Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

Johansson,.s Ve n Christian, M. 'D" Pro- f. 95; (39) 40'—"43.

fessor, Överläkare, Stadsf., f. 80; 38, Kassaf. se folkskolestyrelsen.

(förordnad av kungl. skolöverstyr.). Suppl nter.
ea

Ordförande Bengtsson, Johan 1111 ill i a 111, Folkskollä-

Slödahl, Hakon Lauritz Ed gar, Lektor, rare, f' 87; 40—43-

R'k d ,f.87;l (125—43, 1, __ Linderoth, Martha Elisabeth (Lisa), Folk.

' s agsma" e Ord 25 skollärarinna, Fru, Stadsf., f. 99; 38—43.

Vice ordförande 52224Sven lvar, F. D., Rektor, f. 86;

Carlbring, Carl Gustaf Ein a r, Disponent, 3.

Stadsf., f. 80; led. 25—43, v. Ordf. 25—. Revisorer

Thorsson, S v e n Evald Teodor, Avdel-

Lili E _ Th (1 F D R k ' ningschef, f. 02; 39—. _

e, 1nar eo or, . ., e tor, se ' "

* nedan, självskriven led. 261—, Sekr. 261—. G'f'ftåglsåh'dfha” om” bm" Impektor'

Sandström, Gustav Vilhelm Leonard, . "

L., Overlärare, f. 84; (25) 30—43. Suppleanter

182833; (gäråäjgaias. Läroverksadjunkt. Sjöblom, 5311 Erik H olger, Kontorist,

Hellers, H edvi g Aurora Josefina, Fru, Ohlsson, Einar Fredrik, Revisor, f. 98;

f. 91; (25) 31—43. 40—.

Övriga ledamöter
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Rektor

Mottagningstid varje läsdag kl. 11,30—12.'

Rt 16 98 51.

Vaktmästare

Nordlund, 1 v a 11, f. 89; 25.

Sc3lismidt, H a r al (1 Robert Valdemar, f. 12;

LärarpersonalLilie, Einar Theodor, F. D., f. 90; 26.

12 ämneslärare, 14 ämneslärarinnor, fem

e. o. ämneslärare, åtta e. o. ämneslärarinnor,

två timlärare1 läroämnen, fyra övningslärare,

sex e. o. övningslärare, fyra timlärare1 öv-

ningsämnen.

Tillsyningslärare

Matell, G reta Boel Augusta,

f. 92; (27) 39.

F. M.,  
Majornas kommunala flickskola

Carl ]ohansgatan 16. Expeditionstid kl. 11,30—12. Rt 144463.

Majornas kommunala flickskola har uppstått genom att Göteborgs stad enligt stadsfullmäk-

tiges beslut den 19 mars 1936 övertagit Majornas elementarläroverk för flickor, vilket började

sin verksamhet år 1866. Efter tillstånd av Kungl. Maj:t den 22 maj 1936 ombildades skolan

fr. o. m. höstterminen samma år i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga för kommunala flickskolor

till en kommunal flickskola med enbart teoretisk linje och förenade sju- och sexåriga lärokurser.

Ledningen av skolan utövas av en styrelse, som enligt skolans reglemente består av sex

ledamöter, varav minst två skola vara kvinnor, med fyra suppleanter, varav minst en kvinnlig

samt skolans rektor såsom självskriven ledamot. Styrelsen väljes av stadsfullmäktige för fyra

år. lnspektor och rektor förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Terminsavgiften är 40 kr. Mindre bemedlade och medellösa lärjungar erhålla nedsätt-

ning i, resp. befrielse från terminsavgift. Denna fråga avgöres av terminsavgiftsnämnden,

bestående av inspektor, rektor och en av stadsfullmäktige vald ledamot.

Skolan omfattar f. n. 14 avdelningar, och elevantalet uppgick under höstterminen 1939 till 378.

Stat för år 1940: Utgifter 195.913 kr.; inkomster 142.035 kr., varav 1 statsbidrag 107.332 kr.

Författningar m.m. Kungl. Maj:ts stadga för kommunala flickskolor den 24 september

1928. Reglemente för Majornas kommunala flickskola, fastställt av Kungl. Maj.t den 22

maj 1936. Kungl. Maj.ts avlöningsreglemente för lärare vid kommunala flickskolor m.fl.

skolor den 11 november 1938.

1nspektor

Elmgren, John Kristian Gustaf, F. D.,

Professor, f. 04; 39 (förordnad av kungl.

skolöverstyr.).

Ordförande

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92; led. (31) 37—43, led. iter-

minsavgiftsnämnd 38——_, Ordf. 38—.

Vice ordförande

Johansson, Carl R 0 b e r t, Direktör, f. 82;

led. (32) 37—43, v. Ordf. 38—'.

Övriga ledamöter

Cornér, Johan Al f r e 11, Handlande, f. 72;

led. (36) 37—43.  

Hedström, Lydia Elisabeth (El si7e_)Sofia.

Fru, Stadsf., f. 93; led. (36)3

Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; led43(36)

37—43.

Larsson, 1 n g rid Margareta, F. M. Rek-

tor, se nedan,självskriven led. (31) 37—,

Sekr. (31)3

Carlsson, John_Gottfrid, Spårvagnsförare,

.;87 (37) 38—43.

Suppleanter

Gustayåon, Alma Sofia, Fru, f. 86;

Diiring, Hans 1 n g e m a r, F. D., Docent,

Lektor, f. 03; 39—43.

Lindström, N a n 11 v Angelika, Bankkas-

sörska, Stadsf., f. 80; 37—43.

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskol-

lärare, f. 97; 38—43.
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Terminsavgiftsnämnd

Elmgren, John Kristian Gustaf, F. D.,

Professor, se ovan, självskriven led. 39—.

Larsson, 1 n g rid Margareta, F. M., Rek-

tor, se nedan, självskriven led. 37—.

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

Olååsson, Einar" Fredrik, Revisor, f. 98;

Rektor _

Mottagningstid varje läsdag kl. 11 ,30—12.

Rt 14 44 63.

lärare (se ovan) 38—43.

Revisorer

Thorsson, Sven Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02; 38——.

Gustavson, Johan Oscar, bitr. Inspektör,

f. 88; 39—.

Suppleanter

Sjöblom, Carl Erik Holger, Kontorist,

f. 01; 38—. _

Larsson, 1 n g ri d Margareta, F. M., f. 92;

(31) 36.

Vaktmästare

Thorbjörnsson, K 11 u t August, f. 98; 32.

Lärarpersonal

10 ämneslärarinnor, fyra övningslärarinnor,

fyra e. o. ämneslärarinnor, två kvinnliga och

en manlig timlärare1 läsämnen, fem timlära-

rinnor 1 övningsämnen. 
Vasa kommunala flickskola

Karl Gustafsgatan 10. Expeditionstid: kl. 12—12,45. Rt 13 2988. Chalmersgatan 7. Expe-

ditionstid : kl. 12—12,30 (måndagar, onsdagar och lördagar). Rt 13 44 53.

Vasa kommunala flickskola har uppstått därigenom att Fruntimmersföreningens flick-

skola, stiftad 1815, Mathilda Halls skola, grundad 1857, Göteborgs Lyceum för flickor,

som började sin verksamhet 1917, och Vasa flickskola, vars verksamhet började 1914, enligt

beslut av stadsfullmäktige den 3 februari 1938, sammanslogos till en kommunal flickskola.

Efter Kungl. Maj:ts tillstånd den 29 juli 1938 började skolan sin verksamhet med höstter-

minen samma år. Den är organiserad i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga för kommunala

flickskolor med enbart teoretisk linje och förenade sju- och sexåriga lärokurser.

Skolans ledning utövas av en styrelse, bestående av sju ledamöter, varav minst två skola

vara kvinnor, med fyra suppleanter, varav minst en kvinnlig, samt skolans rektor som själv-

skriven ledamot. Styrelsen väljes'av stadsfullmäktige för fyra år. lnspektor och rektor för-

ordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Terminsavgiften är 40 kr. Mindre bemedlade och medellösa lärjungar erhålla nedsätt-

ning i resp. befrielse från terminsavgift. Terminsavgiftsnämnden består av inspektor, rektor

och en av stadsfullmäktige vald ledamot.

Skolan omfattar för närvarande 22 klassavdelningar, därav 15 förlagda till Karl Gustafs- —

gatan 10 och sju förlagda till Chalmersgatan 7. Antalet elever var under höstterminen 1939 632.

Stat för år 1940: Utgifter 326.925 kr.; inkomster 224.663 kr., varav 1 statsbidrag 162.221 kr.

Författningar m. m..'.Kungl Maj:ts stadga för kommunala flickskolor den 24 september

1928. Reglemente för Vasa kommunala flickskola, fastställt av Kungl. Maj:t den 29 juli 1938.

Vice ordförande

Hultin, S v e n, Professor, Stadsf.,

led. 38—43, v. Ordf. 38—

lnspektor

Lindroth, Hjalmar Axel, F. D, Pro-

fessor, f. 78, 38 (förordnad av kungl. skol-

överstyrelsen).

f. 89;

Övriga ledamöter

Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s 1e) Sofia,

Fru, Stadsf., f. 93; 38—43

Wikander-Brunander,S1 r i, M. l..., Prakt.

läkare, Fru, Stadsf., f. 76; 38—43.

Ordförande

Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, 'O'verlärare,

f. 95; led. 38—43, led. i terminsavgifts-

nämnd 40—, Ordf. 40—.
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Larsson, Nils G u s t a v Malte, Redaktör,

f. 98; 38—43. .

Engström, Sigrid lngeborg, e. Barna-

vårdsman, Fru, f. 97; 38—43.

Persson, Eb h a Maria, Rektor, se nedan,

självskriven led. 38—, Sekr. 38—.

an, H e r m a n Axel Constantin,

F. L., Läroverksadjunkt, f. 90; (38)40—43.

Suppleanter

Welin, Hilma Elsa Ottilia, Fru, f. 97;

38 43

Ridderstad, Hild u r, Fru, f. 85; 38—43.

Engblad, A u g 11 s t a Vincentia, Fru, f. 93;

38—43.

Andersson,Sven Hjalmar tf. Trafikförman,

f. 02; 40——43.

Terminsavgiftsnämnd

Lindroth, H) a l m a r Axel, F. D., Pro-

fessor, se ovan, självskriven led. 38—.

Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Overlärare,

(se ovan) 40—43.

Persson, Eb b a Maria, Rektor, se nedan,

självskriven led. 38—.

Revisorer

Thorsson, S v e n Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02; 38—.

Gustavson, Johan 0 s e a r, bitr. Inspektör,

f. 88; 40—.  

Suppleanter

Sjöblom, Carl Erik H olg e r, Kontorist,

f. 01; 38—.

Ohthsson, Einar Fredrik, Revisor, f. 98;

Rektor

Mottagningstid varje läsdag kl. 12—12,45.

Karl Gustafsgatan 10. Rt 13 2988.

Persson, Ebba Maria, f. 83; 38.

Biträdande rektor

Mottagningstid måndagar, onsdagar och lär-

dagar kl. 12—12,30. Chalmersgatan 7.

Rt 13 4453.

Hedin, Edit Josefina, f. 92; 38.

Vaktmästare

Dahlstrand, Anna Emilia, f. 79; 38.

Chalmersgatan 7. .

Lindquist, Anders Gottfrid, f. 07; 38.

Karl Gustafsgatan 10.

Lärarpersonal

15 ämneslärarinnor, åtta övningslärarinnor,

åtta e. o. ämneslärarinnor, tre e.o. övningslä-

rarinnor, två timlärarinnor1 läsämnen, tre

timlärarinnor1 övningsämnen.

Skolläkare

Folkskolan

Lind, GunnarOlof, M. L., Prakt. läkare,

f. 85; 29, Götabergsdistriktet. Mottagning

i Landalaskolans bostadshus andra och

fjärde fredagen1 varje månad kl. 11,15.

Belfrage, Rolf Harald, M. L, Prakt.

läkare, f. 94; 29, Odinsdistriktet. Mottag-

ning i Odinsskolan andra och fjärde

onsdagen1 varje månad kl. 12, 15 samt

dessutom1 bostaden, Vasagatan 38, varje-

söckendag kl. 9—10 och 14—15.

Fr1es, Ellas Harald M. L.,Järnvägsläkare,

f. 78; 21, Redbergsdzstrzktet. Mottagning

varje onsdag kl. 11—11,301 Ånässkolan.

Herner, A 1 f re (1, M. L., Provinsialläkare,

f. 81; 29, Oscar Fredriksdistriktet. Mot-

tagning i Oscar Fredriksskolan andra och

fjärde torsdagen1 varje månad kl. 17 samt

dessutom å mottagningen, Kungsports-

platsen 2 kl. 10—13.  

Landorf, Nils Theodor. M. L.. Prakt.

läkare.f. 98; 38, Nordhemsdistriktct. Mot-

tagning i Annedalsskolan första tisdagen

och 1 Nordhemsskolan tredje tisdagen1

varje månad kl. 17— .

Faxén, Nils, M. D., Överläkare, f. 97; 38,

Carl ]ohansdistnktet. Mottagning1 Carl

Johansskolan första och tredje tisdagen1

varje månad kl. 16.

Wikander-Brunander, Si ri, M. L..,

Prakt. läkare, Fru, Stadsf., f. 76; 14, Kungs-

ladugårdsdistriktet. Mottagning1 Kungs-

ladugårdsskolan första och tredje onsdagen

i varje månad kl. 17 och andra och fjärde

tisdagen1 varje månad kl. 12—13 samt

dessutom i bostaden, Viktoriagatan 11.

varje söckendag kl. 8,—309,.30

Gedda, Sven E ri k Emanuel, M. L., Barn-

hygieniker och skolöverläkåre, f. 96; 38,

Lundbydistriktet. Mottagning i Gamla

Lindholmsskolan tisdagar kl. 14,30—15,30.
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Brodin, Carl Olof Torsten, M. L.,

Prakt. läkare, f. 93; 36, Lödösedistriktet;

Mottagning varje onsdag kl. 12—12,301

läkarrummet Harald Stakegatan 8.

Wengberg, l'lilma Charlotta Augusta,

M. L., Prakt. läkare, 1. 78; 22, Örgryte-_

distriktet. Mottagning tredje måndagen1

varje månad kl. 12 1 Lundensskolan och

i Buråsskolan tredje torsdagen i varje

månad kl. 1030 samt dessutom1 bostaden,

öl'kåoålj'ga'an 2 A, varje söckendag kl

Specialläkare för öron-, näs- och hals-

sjukdomar

N1elsen, Nels Yngvar M. L. f. 92; 38.

Götabergs-, Odins-, Nordhems-j Carl jo-

hans- och Orgrytedis'trikten. Mottagning för

klassundersökningar tisdagar, torsdagar

och lördagar kl. 8,30—11,30 i Sociala

huset samt för andra undersökningar i

bostaden, Kungsportsavenyen 20, Rt

164802, fredagar kl. 15,.—1530

Karlander, Rolf Lennart Sigurd Os-

born, M. L., f. 02; 38. Redbergs-, Oscar

Fredriks-, Lödöse-, Kungsladugårds- och

ÅLundbydistrikten. Mottagning för klass-

undersökningar måndagar, onsdagar och

fredagar kl. 8,30—11,30 i Sociala huset

samt för andra undersökningar Kungs-

portsaveröyen 30, Rt 16 85 54, tisdagar kl.

Praktiska mellanskolorna

Landau, Albin, M. L., Distriktsläkare,

f. 99; 34. Mottagning för gossar i Hvit-

feldtsskolan onsdagar kl. 8,15—8,45.

Johnsson, V e ra, M. L., Prakt. läkare, f. 96;

37. Mottagning för flickor1 Hvitfeldts:

skolan torsdagar kl. 8,15 samt efter över-

enskommelse 1 bostaden, Kungsports-

avenyen 18, å allmän mottagningstid.

Kommunala mellanskolan

Lind, G u n n a r Olof, M. L, Prakt. läkare,

f. 85; 26.Mottagnir'1g för gossar i skolan

tisdagar kl. 9—9,30.

Lagergren, Elsa Matilda, M. L. Prakt.

läkare, f. 90; 36. Mottagning för' flickor

. i skolån måridagar kl. 10,30—11.  

Majornas kommunala flickskola

Lagergren, Elsa Matilda, M. L., Prakt.

läkare, f. 90; 36. Mottagning i skolan

varannan onsdag kl. 11,45—12,l5.

Vasa kommunala flickskola

Wengberg, Hilm a Charlotta Augusta,

M. L, Prakt. läkare, f. 78; 38. Mottag-

ning s'koldagar kl. 9—9,30 i bostaden,

Viktoriagatan 2 A.

Wikander-Brunander, S1 ri, M. L.,

Prakt. läkare, Fru, Stadsf., f. 76; 38. Mot-

tagning skoldagar kl. 9—9,30 i bostaden,

Viktoriagatan 11.

Skolsköterskor

Öhlund, Annie, f. 90; 26, Nordhemsdi-

striktet.

Isberg, Alm a, f. 97; 29, Oscar Fredriks-

distriktet.

Rundberg, B e r g 1 i o t Filippa, f. 97; (29)

30, Odinsdistriktet.

Ryberg, R 0 s a Gertrud Davida, f. 99; 31.

ÖrgrJted1str1ktet

Magnusson, Karin Theresia, f. 05; 38,

Carl ]ohansdistriktet.

.Sundberg, Lilly Augusta Kristina, f. 02;

37. Götabergsdistriktet.

Thorén, 1 n g e g e r (1 Maria, f. 02; 38.

Redbergsdistriktet.

Bergqvist, Judith Kristina (S tin a), 1. 04;

38, Kungsladugårdsdistriktet.

Öhrström, K a r i n Fredrika, f. 01; 38,

Lundbydlstriktet.

Olsson, D a g 11 y Margareta,

Lödösedistriktet.

f. 00; 38.

Polikliniker

Ortöpediska polikliniken

Rt (växel) 171030.

Föreståndare

Vakant. Verksamheten tillsvidare förlagd

till barnsjukhusets kirurgiska poliklinik.

Assistent

Täcklind-Lindström, M a r t a Carolina,

Gymnastikdirektör, f. 99; 26.
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Polikliniken för öron-, .näs- och hals-

sjukdomar

Rt 13 40 46.

Föreståndare

Nordlund, Håkan, M. D, Prakt. läkare,

f. 85; 38. Mottagning i Sociala huset

tisdagar och fredagar kl. 8,30—9,30.

Polikliniken för ögonsjukdomar

Rt 13 40 46.

Föreståndare

Dymling, Nils 0 t t 0, M. L., Prakt. läkare,

f. 93; 33. Mottagning i Sociala huset mån-

dagar kl. 12—13, onsdagar och fredagar

kl. 17—18.

Talfelspolikliniken

Rt 12 07 53 måndagar kl. 14——15,30.

Ohlsson, Elly Sofia, M. L., f. 03; 38.

Mottagning i Annedalsskolan måndagar kl.

14—16 samt fredagar kl. 14—16i följande  

skolhus: Ånässkolan första, Carl Johans-

skolan andra, Landalaskolan tredje och

_Gamla Lindholmsskolan fjärde fredagen

ivarje månad. Dessutom mottagning 1

Nordhems- resp. Kungsladugårdsskolan en

dag i månaden efter överenskommelse.

Medicinsk rådgivning i uppfostrings-

frågor

Rt 113988.

Föreståndare

Nordal, Gideon Vigilius, M. 0. F. L.,

Lektor, f. 86; 33. Mottagning i Hvit-

feldtsskolan, torsdagar kl. 17—19.

Assistenter

Wessman, Karl F o 1 k e, Folkskollärare,

f. 96; 33.

Olsson, Elin Eleonora, 'O'vningslärarinna,

»

I

Folkskolans tandpolikliniker

Rådfrågningsz och mottagningstider för akuta fall: å centralpolikliniken vardagar kl. 8,30—9

och 12,30—13, Rt 13 51 38, 11 1212; å övriga polikliniker kl. 8,30—9 och 12,15—12,45.

Änåspolikliniken (för Redbergs'distriktet) Rt 1533 59; Lindholmspolikliniken (för Lundbydistrik-

tet) Rt 11 84 47; Nordhemspolikliniken (för Nordhems- och Oscar Fredriksdistrikten) Rt 1410 42;

Kungsladugårdspolikliniken (för Carl ]ohans- och Kungsladugårdsdistrikten) Rt 14 0597; Böö-

polikliniken Rt 181823.

Den 17 september 1908 beviljade stadsfullmäktige medel till upprättande av en poliklinik

för vård av folkskolebarns tänder. Polikliniken, som till en början var en försökspoliklinik,

omfattande 1:sta överläraredistriktet, trädde i verksamhet redan den 23 september samma år.

Den 23 mars 1911 beslutade stadsfullmäktige, att tandvården vid folkskolorna från höst-

terminen 1911 skulle utsträckas till 2:dra, 3zdje och 4:de distrikten samt från höstterminen

1913 till samtliga distrikt. Efter successivt genomförande i de olika årsklasserna omfattade

behandlingen är 1919 folkskolans samtliga sex klasser. Med Örgryte kommuns införlivning

utsträcktes skoltandvården även till Örgryte överläraredistrikt med början läsåret 1923—24.

Den 16 juni 1927 beslutade stadsfullmäktige en utvidgning av tandvården till 7zde och 8:de

årsklasserna inom den egentliga folkskolans samtliga överbyggnader.

Institutionen avser enligt nuvarande arbetsordning att meddela en systematisk och full-

ständig tandvård åt eleverna iv 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 års-

klasser har gått en successiv utökning av personal och lokaler. För närvarande disponerar

institutionen en centralpoliklinik i Sociala huset avsedd för 12 tandläkare samt fem mindre

polikliniker i Lindholms-, Ånäs-, Nordhems-, Kungsladugårds- och Bööskolorna, Nordhems-

polikliniken avsedd för fem och de övriga för tre tandläkare. Dessutom förhyras f. n.

arbetsplatser för tre tandläkare.
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Utgifterna för folkskolans tandvård, vilka ingå i folkskolans utgifter i övrigt, beräknas

för 1940 uppgå till 415.000 kr.

Instruktion för befattningshavare vid Göteborgs folkskolors tandklinik, fastställd av all-

männa folkskolestyrelsen den 21 juni 1921.

Föreståndare (28)

Mottagningstid å centralpolikliniken

kl. 9—9,30. Rt 135138.

von Sneidem, S v e n Ivar Reinhold,

Förste skoltandläkare (20)

Palmer, E r i k Gustav, f. 99; 24.

Skoltandläkare (20)

Centralpolikliniken

Krårsååerlgå Anna Katarina Isabella (N i t a),

Wessberg, Thérese Amalia Albertina,

van der Heeg-Long, Lin n é a Karin,

F. M., f. 87: 21.

Hommerberg, Kerstin (S t i n a) Ingeborg

Sigrid, f. 98; 23.

Floratll, S v ea Elisabeth, f. .01; 27.

Werner, Sven-Erik, f. 03; 39.

Ånåspolikliniken

Nilsson, Karin Maria, f." 95; (29) 30.

Hultin, Ex 1 k, f. 03; (31) 33.

Lindholmspolikliniken

von Sneidern, Eva Maria, f. 88; 27.

Börjeson, Asta Cecilia, f. 07; 39.

Wennberg, La rs Hugo, f. 08; 39.  

Nordhemspolikliniken

Kärnborg, Ain a Maria, f. 04; 31.

Kärnborg, Jonas Bertil, f. 04; 39.

Kungsladugårdspolikliniken

Atterfelt, Este r Fanny, f. 01; 29.

Ohlsson, Å ke, f. 04; 31.

Bööpolikliniken

Siberg, Stina Margit, f. 00; 27.

Förhyrd kliniklokal

Ehrby, K n u t Oskar, f. 00; (29) 30.

Florén-Morpurgo, 1 n g a Birgitta, f. 03; 27.

Skoltandläkare å extra stat

Werner, Signe Margareta (G r e t a), f. 04;

33, Nordhemspolikliniken.

Lindberger, Grace Elisabeth, f. 01; 31,

Kungsladugårdspolikliniken.

Lunderqvist, 1 n g e b 0 r g Lucia Marga-

retha, f. 96; 35,vå förhyrd kliniklokal.

Ramstedt, Annie, f. 07; 39, Nordhems-

polikliniken.

'Första biträde (2)

Olsson, Carin, f. 98; 13.

Dessutom sju tandläkare med timavlönat

arbete, 21 tandsköterskor och Sju städerskor.

Göteborgs skolköksseminarium

Götabergsskolan. Rt 181358. '

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 vann 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 16 elever från olika

delar av landet. Från seminariets tillkomst ha utexaminerats 315 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 ledamöter och två suppleanter, valda _av

allmänna folkskolestyrelsen, och en föreståndarinna, ävenledes utsedd av folkskolestyrelsen.

Uppsikten över skolan utövas i övrigt av en av kungl. skolöverstyrelsen förordnad inspektor.
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Stat för år 1940: Skolköksseminariets utgifter, inkomster och statsbidrag, vilka äro upp-

tagna å folkskolestyrelsens stat, uppgå till resp. 16.670, 9.200 och 6.000 kr.

Reglemente för Göteborgs skolköksseminarium, fastställt av allmänna folkskolestyrelsen

den 14 mars 1921 med ändring den 20 juni 1927.

lnspektor

Block, Anna Karolina Elisabet, Biskop-

inna, f. 78; 34 (förordnad av kungl. skol-

överstyr) Ordförande

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L. Folk-

skoleinspektör, f. 85; led. 21',— Ordf. 21—.

Övriga ledamöter

Rodhe, Sigrid, Fru, f. 83; 22—.

Wtznzfner, 1 (1 a Gustava, f. d. Rektor, f. 77;

Höglund, A g 11 e 5 Helena Sofia, Fru, f. 91;

(28) 33—. .

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,  

Suppleanter

lungen, Signe Charlotta, Fru, f. 93;

11.11.8511, Elsie, Skolkökskonsulent, f. 94;

Sekreterare

Föreståndarmnan, se nedan.

Föreståndarinna

Mottagningstid onsdagar och fredagar

kl. 12—13. Rt 181358.

Karlander, Ma rta Paulina, f. 02; 37.

Undervisningen handhaves, utom av före-

ståndarmnan, av tre lärare och fyra lärarinnor.F. L., Läroverksadjunkt, f. 90; 36—.

Styrelsen för förvaltning av apotekaren 'Fredrik Mossbergs donation

Västra Bodarne i Hemsjö socken av Älvsborgs län. Rt sekreteraren 13 0768.

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 donationen användas för upprättande av barn—

kolonier, barnhem, sjukhem för barn, konvalescenthem m. fl. dylika anstalter för det unga

släktets behov och utveckling i såväl lekamligt som sunt andligt hänseende under iakttagande,

dels att koloni av vanföra eller hem för vanartiga icke finge upprättas, dels att räntan å de

kontanta medlen, vilkas belopp icke finge rubbas, skulle till tre fjärdedelar användas till

egendomens underhåll och förbättring samt för ovannämnda syftens realiserande, under

'det att återstående fjärdedel skulle läggas till kapitalet, som sålunda under årens lopp borde

bereda allt bättre tillgångar till förverkligandet av nya önskemål i antydd riktning, och dels

att egendomen Sommarro skulle lämnas ostyckad, på det att den allt framgent skulle bliva

till den nytta och välsignelse, donator tänkt sig. .

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. 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 Göte-

borgs stad bestridit 65.810 kr., under det att återstoden täckts med behållen avkastning äv

donationen. Invid friluftsskolan uppfördes år 1930 ett bostadshus avsett för skolans före-

ståndare.

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 utar- -

renderas för en tid av högst 50 år. I enlighet härmed hava tomtområden upplåtits å Som-

marro, vid slutet av år 1939 till ett antal av 26.



Fr.'Mossbergs donation. Sällskapet för bildande av småbarnsskolor 171

 

Den 31 december 1939 belöpte sig donationens kapitalbehållning jämte ränta till

319.823 kr. Taxeringsvärdet utgör för egendomen Sommarro 62.600 kr., samt för dårå

befintlig, donationen tillhörig »annan fastighet» 57.000 kr. Härtill kommer värdet av fri-

luftsskolan, som jämte lärarebostad uppskattats till 138.000 kr.

Donationen, inberäknat friluftsskolan, förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse

om fem ledamöter, därav högst en kvinna, jämte två suppleanter, vilka samtliga väljas för

tre år i sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för tiden 1938—40. Styrelsens verksamhet

granskas årligen av två revisorer, som jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige.

Stat för är 1940: Utgifter 49.897 kr., inkomster 21.700 kr., anslag 28.197 kr.

Reglemente för förvaltningen av donationen har antagits av stadsfullmäktige den 1 6 april 1925.

Ordförande Walldén, John Gustav, Faktor, f. 96;

Jacobsson, M alte Ferdinand F. D., 29—40.

Landshövding,f. 85; led. 25—40, Ordf. 25—. Revisorer

b ' ' . 'Vice ordförande En3g lad, A u g u st a Vincentla, Fru, f 93,

Göthlin,Gustaf(Gösta)Valdemar, M. L., Dahlb' , A 0 |, , 11. ". _

Förste stadsläkare, 1. 77; led. 25—40, , giråojde's s ” FO 31” ”are
,

v' Ordf. 225—' 1'd
Suppleanter _ 4

vriga e amöter A d , C 1 h ' f" , f_ _4

ClgiStefnsån,212 1 f41) 1 (1 a, Folkskollärarinna,
395380" ar Art ur Chauf or 07.

ru, . ; — . ' Rah , A _ . , . 1;

Johnsson, John O 1 of, ,1 K. Kanslichef. 401m m" Otto Kontor1st ' ]

f. 86- led. 25—40, så../.. 25'—. H d

Mellander, Carl Ei',nar Nathanael, J. K., . usmo er

Advokat, f. 87, led 38—40, Kassaf 38—.N'1530"'Thea» f— 96. 32.

Suppleanter Lärarpersonal

Dahlström, Birger, Folkskollärare, f. 96; Ohlsson, W a n (1 a Gunilla, f. 86; 27.

suppl. 25—40, Suppl. f. kassaf. 29—. - Gustafson, G re t a Sofia, f. 04; 32. 
Sällskapet för bildande av småbarnsskolor

Rt sekreteraren 13 04 51, 14 74 75.

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 ok-

tober samma år i en hyrd lokal, som kunde rymma 60 barn. Fem år senare erhöll skolan en

rymlig tomt vid Rosenlundsplatsen, där ett större skolhus uppfördes, som togs i bruk 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. År 1932 öppnades

en ny småbarnsskola i Lundby i förhyrd fastighet. Sällskapet har alltså under sin direkta

ledning f. n. sex småbarnsskolor, varjämte jämlikt stadsfullmäktiges beslut sällskapet genom

sin styrelse utövar tillsyn över tre på enskilt initiativ upprättade småbarnsskolor.

Sällskapets ändamål är att i möjligaste mån ersätta bristande föräldravård i hemmen.

Barn mottagas i småbarnsskolorna 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 undan-

tagsvis 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.

Sällskapets styrelse består av minst 18 personer, av vilka stadsfullmäktige — med be-

aktande av behov av representation för såväl allmänna folkskolestyrelsen som barnavårds-
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nämnden -— utse åtta och sällskapet de övriga. De av stadsfullmäktige utsedda representan-

terna i styrelsen väljas för ett år i sänder. Ovriga ledamöter väljas för två år i sänder så,

Styrelsen utser inom

sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare, varjämte styrelsen inom sig utser

att årligen hälften avgår. Avgående styrelseledamot kan återväljas.

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 skola. 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 per-

sonerna utse inom sig ordförande, på vars kallelse de i skolan hålla sammanträde minst en

gång varje termin.

Sällskapets fastigheter voro vid 1939 års slut bokförda till ett värde av 312.800 kr.

samt övriga tillgångar (utom stadens anslag), huvudsakligen placerade i räntebä-

rande obligationer, till 151.812 kr.

Statför år 1940: Utgifter 188.664 kr., inkomster 49.575 kr. ,anslag från stadskassan 139.089 kr.

Stadgar och instruktioner. Instruktion för lärarinnorna, fastställd av styrelsen år 1865.

Stadgar antagna av stadsfullmäktige den 13 februari 1930. Instruktion för föreståndarin-

norna, fastställd av direktionen den 29 mars 1933. Instruktion för lokalstyrelserna, fastställd

av direktionen den 6 mars 1934.

Parkfelt, Nils, J.K., Assessor, f. 93;Ordförande

Walli, G u s t af Pontus, T. L., Rektor,

f. 77; led. 35—40, Ordf. 38—, led. av dir.

Vice ordförande

Nilsson, Eric, Avdelningschef h. barna-

vårdsn., f. 88; led. 31—, v. Ordf. 38—,

(vald av stadsf.).

Övriga ledamöter

Valda av sällskapet

Mellgren, Magda, Fru, f. 71; 98'—41.

Ambrosius, M ä r t a Elisabet Bzz, Fröken,

f. 79; 16—40, led. av dir. '

Warn, Arne Colbiörnsen, Grosshand-

lande, f. 83; 19—41, led. av dir.

Waern, Aina Hilda M a r g a r e t a, Fru,

f. 93; 19—40.

Ekman, S1 g 11 h i 1 d, Gymnastikdirektör,

f. 87; 27—40.

Hedlund, S'1 g r i d Augusta, Fru, f. 87;

28——41.

110;] Kz'ff'h' Ester Eva Maria, Fru, f. 86;

Gödecke, Barbro Hi 1 l e w i, Rektor,

f. 83; 33—41.

Cardell, Edit Katarina (Karin), Små-

skollärarinna, f. 95; 35—40, led. av dir.

Ling, Carl Johan, Kriminalkommissarie,

f.;—.833540  

38—40. ,

Sjöholm, Lorentz G 0 t t f r 1 d, Seminarie-

lärare, f. 77; led. 39—41, Kassaf. 40—.

Frändåaserg, Daniel (D a n), Ingenjör, f. 91;

Lagergren, Elsa Matilda, M. L., Prakt.

läkare, f. 90; 40—41.

Cullberg, Carl Oscar Daniel, Kyrko-

herde, f. 87; 40—41.

Valda av stadsfullmäktige

Peterson, Ellen Charlotta, Fru, f. 92; 31-—.

Sjöström, H u 1 d a Elvira, Fru, f. 83; 32—.

Svala, S a r a, Fru, f. 90; 35—

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör, f. 93;

38—.

Eklund, E st e r Alfrida, Fru, f. 98; 39—.

Lönnermark, Karl Helge Gillis, Folk-

skollärare, f. 04; 39—.

Stämsson, 'An na Charlotta, Fru, f. 82;

0—.

Revisorer '

Hansson, G e r t r u d Ottilia Elisabet, Fru,

f. 95; 38— (vald av stadsf.).

Neander, G 11 s t a f Emil, Ämneslärare,

f. 77; 38— (vald av sällskapet).

Berg, 'Alma Kristina, Småskollärarinna,

f. 92; 40— (vald av stadsf.).
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Suppleanter

Gustafsson, Gustaf R a g 11 a r, Spårvagns-

konduktör, f. 96; 38— (vald av stadsf.).

Lundgren, Axel 13 e rtil, Köpman, f. 04;

38— (vald av sällskapet).

Eliasson, S i g 11 e Margareta,

f. 03; 40— (vald av stadsf.).

Sekreterare (arvode)

le'b'jfjg'åia" E r i k, f. d. Skolföreståndare,

Kontorist,

Småbarnsskolorna

lnspektor

Nyberg, Karl Erik, f. d. Skolföreståndare,

(se ovan) 31 (föror'dn. av dir”)

Föreståndarinnor '

Jacobson, Hildur.Christina, f. 75; 09,

Annedal. Rt 132964.  

Johansson, Ester, f. 76; 04, Landala.

Rt 13 1437.

Norlin, D a g m a r Lydia Ingeborg, f. 02;

33, Lundby. Rt 113439.

Berner, Lisa Vilhelmina, f. 00; 36, Ma-

joma. Rt 141166.

Heljesson, l'l e lg a Viktoria, f. 84; 22,1

Masthugget. Rt 141161.

Carlsson, A n n a Sofia, f. 89; 36. Redbergs-

lid. Rt 15 06 77.

Dessutom 23 ledarinnor.

Förskolan för dövstumma barn

Västra Skansgatan 1 B. Rt 120920.

. Föreståndarinna

Abrahamsson, Alm a Sofia, f. 06; 40.

Dessutom två bitr. lärarinnor.

Göteborgs stads yrkesskolor

Rektorsexpedition: Södra vägen 1 a (Gamla högskolan). Rt 13 6627.

År 1916 beslöto stadsfullmäktige att inrätta s. k. kompletterande lärlingsskolor, vilka

började sin verksamhet i januari 1919. Dessa skolor sorterade till en början under folk-

skolestyrelsen. Sedan .yrkesskolestadgan av år 1918 trätt i kraft och kungl. skolöverstyrelsen

år 1920 fastställt reglemente för skolorna, blevo de under namn av lärlingSn och yrkesskolor

ställda under en särskild styrelse, som väljes av stadsfullmäktige. År 1922 inrättades även verk-

stadsskolor. och kungl. skolöverstyrelsen fastställde nytt reglemente, varvid namnet ändrades till

Göteborgs stads anstalter för yrkesundervisning. lokt. 1932 fastställde kungl. skolöverstyrelsen

ånyo nytt reglemente för skolorna under namn av'Göteborgs stads skolor för yrkesundervisning.

Styrelsen har till uppgift att handhava vården om den kommunala yrkesundervisningen och

handlägga därmed sammanhängande ärenden. Styrelsen består av, förutom rektor, åtta 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 revisors-

suppleanter. Styrelsen utser för varje år inom sig ordförande och vice ordförande samt

inom eller utom styrelsen kassaförvaltare. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna

1939—40 och 1940—41. Den närmaste ledningen av skolorna utövas under styrelsens in-

seende av rektor, som på förslag av styrelsen förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

I enlighet med yrkesskolstadgans föreskrifter må styrelsen härjämte, om så finnes erfor-

derligt, för varje yrkesavdelning eller grupp av yrkesavdelningar tillsätta en särskild nämnd,

bestående av tre för fyra år valda personer, varvid minst två av ledamöterna skola tillhöra

det yrke eller verksamhetsområde för vilket ifrågavarande undervisning är avsedd.

Uppsikt över skolorna utövas av en av kungl. skolöverstyrelsen förordnad inspektor.

Antalet lärare utgjorde höstterminen 1939 60 och elevantalet uppgick till 1.390.

För närvarande finnas följande skolor:

|. Verkstadsskolan och lärlingsskolan för mekaniker, Allmänna vägen 18—20. Rt 14 28 60.

. Verkstadsskolan och lärlingsskolan för snickare, Carl Johansgatan 23—25. Rt 14 67 13.

. Verkstadsskolan för murare, Såggatan 8.

. Verkstadsskolan för bleck och plåtslagare, Carl Johansgatan 23—25. Rt 14 6713.

. Verkstadsskolan för elektriker, Allmänna vägen 18—20.

. Verkstadsskolan för sömmerskor, Gamla Högskolan, Södra vägen 1 A. Rt 13 8529.

. Skolan för damfrisörer, Vasa sjukhus. Rt 11 5284.N
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8. Skolan för herrfrisörer, Vårdhemmet Fjällbo. Rt 17 2720.

9. Lärlings- och yrkeskurser för mekaniker, Allmänna vägen 18—20.

10. Lärlings- och yrkeskurser för snickare, Carl Johansgatan 23—25.

11. Lärlingskurs för bleck- och plåtslagare, Carl Johansgatan 23—25.

12. Lärlings- och yrkeskurser för elektriker, Allmänna vägen 18—20.

13. Kurs för inträdessökande till tekniska gymnasiet i Göteborg, Vasagatan 50.

14. Lärlingskurs för trädgårdsbiträden, Viktoriaskolan och Trädgårdsföreningen.

15. Lärlingskurs för blomsterbindare, Viktoriaskolan.

16. Lärlings- och yrkeskurser för detaljhandelsbiträden, Gamla högskolan, Södra vägen 1 A.

17. Lärlingskurs för herrfrisörer, Viktoriaskolan.

18. Lärlingskurs för damfrisörer, Viktoriaskolan.

19. Lärlings- och yrkeskurser för hushållsgöromål och sömnad, Sociala huset, Rt 13 6628,

Gamla högskolan (Södra vägen 1 A), Rt 13 8529 Kommunalhuset1 Lundby Rt 11 1811 samt

upplåtna lokaler'1 olika folkskolor. Expeditionen för denna avdelningär inrymd1 Sociala huset.

Donationer. Lektor A. B. 'O'bergs premiefond (8.000 kr.); ur grosshandlanden Wilhelm

Röhss' utdelningsfond 130.000 kr. Donationerna förvaltas av drätselkammaren.

Stat för år 1940: Utgifter 382.020 kr., inkomster 126.162 kr., därav statsbidrag 93.600 kr.

Författningar. Kungl. Maj.ts förnyade stadga för den kommunala yrkesundervisningen

den 4 november 1921. Kungl. kungörelse angående statsunderstöd till kommunala och en-

skilda anstalter för yrkesundervisningav den 4 november 1921 med ändrin ar den 13 oktober

1922, den 20juni 1924 och den 9juni 1933. Reglemente för Göteborgs stads skolor för yrkes-

unde'rvisning, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den 4 oktober 1932 med sedermera vid-

tagna ändringar.

lnspektor

Rahmn, Erik Gustaf (G ö s t a) Andreas,

F. L., Rektor, f. 82; 32 (förordnad av

kungl. skolöverstyr.).

- Ordförande

lungen, E r n s t Birger, 'O'verlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90; led. 38—41, Ordf. 38—.

Vice ordförande

Brunnander, Nils, lngenjör, f. 86; led.

36—41, v. Ordf. 37—.

Övriga ledamöter

lngwarsson, Johannes J u l i u 3, f. d. Over-

lärare, f. 77; led. 22—40, Kassaf. 22—.

Melander, G ö sta Louis, Ingenjör, Rektor,

se nedan, självskriven led. 32—, Sekr. 32—.

Engström, Algot Edvin, Typograf,

Stadsf., f. 90; 34—40.

Kogge, F ritiof Olof, Civilingenjör,

Stadsf., f. 97; 37—40.  

Höglund, A g 11 e 5 Helena Sofia, "Fru, f. 91;

39—41.

Andersson, A n d e r s Josef, Byggnads-

snickare, f. 01; 39—'40.

Calderon, Olof Harald, Ombudsman,

f. 08; 40—41.

Revisorer

Dahlberg, Anders 0 s k & r, Folkskollärare,

f. 92; 38—.

Hall, Karl Valter, Rörarbetare, f. 09; 39—.

Suppleanter

Sigge—rg, G 6 s t a Adolf, Civilingenjör, f.09;

Rosenqvist, A x el Teodor, Metallarbe-

tare, f. 93; 39——. .

Rektor

Mottagningstid kl. 13—14, onsdagar även

kl. 1630—1730. Rt 134625.

Melander, G ö s t a Louis, lngenjör, f. 92; 32.

Göteborgs stads hantverksbyggnad

_ Nils Ericssonsgatan 5.

[ 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 & en särskild styrelse, bestående av fem ledamöter,

vilka väljas av stadsfullmäktige för två år 1 sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perio-

derna 1939—40 och 1940—41 . Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, vilka
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jämte suppleanter väljas av stadsfullmäktige för kommande kalenderår. Lokalerna i bygg-

naden få uthyras på högst fem år i sänder.

Stat för år 1940: Utgifter 43.713 kr., därav ränta å bokförda värdet 10.595 kr.,' inkomster

23.900 kr., erforderligt anslag för driftsunderskott 19.813 kr.

Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads hantverksbyggnad, antaget av stadsfull-

mäktige den 7 maj 1914.

 

Ordförande Revisorer

Jönsson, A s sa r, Ombudsman, f. 94; led. Johansson, K 11 ut Filip, Snörmakare,

30—41, Ordf. 34——._ f. 96; 38—

Vice ordförande Odelin'g, Ca'rl Emil, Sjömanshusnotarie,

' Novén, Wi 1 h el m, Skräddaremästare, f' 923 39—'

f. 80; led. 29—40, v. .Ordf. 40—. Suppleanter

Övriga ledamöter Åkerström, Gu staf Viktor Emanuel,

Olsson, Carl Elis, lngenjör, f. 94; led. Brandman. f-__98= 38—- __
32_4], Kassaf. 36... Magnuson, G 0 sta Arne, Kopman, f. 04;

Glimstedt, 1 v a r Leonard, ]. K., Advokat,— 391——

f. 94; 33—40. Sekreterare (arvode)

Korsell, Karl Gustav, Möbelsnickare, Hygrell, Carl Fredrik Hjalmar, J. K.,

f'. 97; 39—41. Assessor, f. 77; 14

' Slöjdföreningens skola

Kristinelundsgatan 6—8. Expeditionstid kl. 11—12 och 17—19. Rt 160517.

Den är 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 undervisriingsanstalt, vilken redan från början erhöll namnet Slöjdföreningens

skola. Dess verksamhetsområde har sedermera i huvudsak kommit att omfatta de tekniska

och konstnärliga yrkena, inom vilka yrkesgrenar skolan småningom utvecklats till en i det

praktiska livets tjänst arbetande lärlings- och yrkesskola i detta ords moderna betydelse.

"Styrelsen består av nio ledamöter, varav sex utses av stadsfullmäktige och två av slöjd-

föreningen för två år 1 sänder, varjämte skolans rektor är självskriven ledamot av styrelsen.

Nuvarande styrelseledamöter äro utsedda för tiden 1939—40 och 1940—41. Därjämte utse

stadsfullmäktige årligen en revisor och suppleant för granskning av styrelsens räkenskaper.

Uppsikten över skolan utövas i övrigt av en av kungl. skolöverstyrelsen förordnad inspektor.

Kostnaderna för undervisningen bestridas dels genom avkastningen av de fonder, som tid

efter annan donerats i detta syfte och f. n. uppgående till ett sammanlagt belopp av cirka

300.000 kr., dels genom det betydande statsbidrag, som efter 1907 årligen lämnats, samt dels

och framför allt genom anslag från Göteborgs stad.

Stat för år 1940: Utgifter 259.461 kr.; inkomster 92.895 kr., därav statsbidrag 36.600 kr.,

anslag 166.566 kr.

Författningar m.m. Stadgar för Göteborgs slöjdförening, godkända av stadsfullmäktige

den 31 maj 1906 med ändring den 27 augusti 1931 och den 29 augusti 1935. Reglemente

för Slöjdföreningens skola, utfärdat av kungl. skolöverstyrelsen den 21 september 1921 med

ändring den 5 november 1926. Undervisningsplaner för skolans olika kurser, godkända av

kungl. skolöverstyrelsen den 21 september, 6 oktober, 15 december 1921, 23 mars 1925,

19 november 1937, 30 maj 1938 och 8 september 1939.

Enligt nu gällande reglemente och undervisningsplaner består Slöjdföreningens skola av

följande avdelningar.

Dagskolor

1. Högre konsthantverksskolan: yrkesskola med avdelningar för dekorativ skulptur, möbel-
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snickeri och interiörkonst, konstsmide och emaljering, textil konst, dekorativ målning och

grafisk konst;

2. Lägre konsthantverksskolan: verkstadsskola med mönsterritnings- och vävkurs.

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.

Inspektor

Schalin, Hilding, lngenjör, f. 73; 26,

(förordnad av kungl. skolöverstyr.).

Ordförande

Hagnell, Axel Linus, 'O'verlärare, f. 89;

led. 34—41, Ordf. 39'—— (vald av stadsfn)

Vice ordförande

Romdahl, Axel Ludvig, F. D, Professor,

f. 80; le'd. 09—40, v. Ordf. 39—.

Övriga ledamöter

Hamberg, Ragnar, Direktör, f. 73;

06—41.

Ericson, Sigfrid, Arkitekt, Rektor, se

nedan, självskriven led. 12—.

*Agård, Sven Botvid, Slöjdkonsulent,

f. 92; led. 25—40, Kassaf. 34— (vald av

stadsf.).

Börjeson, Filip lsidor, Tryckeriföre—

ståndare, f. 94; 33—40 (vald av stadsf.).

Linderoth, Martha Elisabeth (Lis a), Folk-

skollärarinna, Fru, Stadsf., f. 99; 39—40,

(vald av stadsf.).

Skarin, L a r 3 E r i k, Metallarbetare, f. 1 1;

40—41 (vald av stadsf.).

Revisorer

Hedlund, B] ö r n e r, Arkitekt, f. 82; 37—.

Berndtss'on, Jo h 11 Algot, Snickare, f. 98;

40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Langlet, Alexander (Al ex), Konstnär,

Berntsön, Otto G e r h a r (1, lngenjör, f. 03;

'Rektor

Ericson, Sigfrid, Arkitekt, f. 79; 13.

Lärarpersonal

21 ord. lärare, sju ord. lärarinnor, 18 lärare

samt två lärarinnor förordnade för arbetsåret.

Vaktmästare (3)

Berggren, A r n e Timar, Instruktör, Axer, Ax el Valfrid, f. 02; 38.

Stadsf., f. 07; 35—41 (vald av stadsf.). Nyman, Gu n na r Valfrid, f. 06; 39.

De kommunala arkiven

Landsarkivet. Rt 1634 81.

Genom överenskommelse mellan Göteborgs stad och kronan den 13 juni 1908 berättigades

staden att för all framtid till landsarkivet överlämna bl. a. protokoll och handlingar från magi-

straten, stadsfullmäktige och dem underlydande nämnder eller styrelser, poliskammare och

polisdomstol ävensom från församlingarna samt kyrkofullmäktige med dem underlydande

nämnder och styrelser, dock att stadens rätt att överlämna ifrågavarande arkivalier inskränktes

till att gälla endast sådana, som äro äldre än 30 år.

Den 6 mars 1930 väcktes av herr Mellgren m. fl. motion i stadsfullmäktige om uppdrag

åt kansliutskottet att hava överinseende över de kommunala arkiven, vilket dittills utan en-

hetlig kontroll eller sovring ombesörjts av resp. verk. Med anledning härav beslöto stadsfull-

mäktige den 22 maj s. å. att uppdraga åt kansliutskottet att utöva tillsyn över arkivbildningen

samt att tillse, att planer för utgallring av arkivalier upprättades. Därjämte beslöts, att ut-

skottet skulle äga att härför anlita sakkunnigt biträde.

 



De kommunala arkiven. Stadsbiblioteket 177

 

Sedan landsarkivarien Clemensson,som av kansliutskottet fått i uppdrag att utreda frågan,

till utskottet inkommit med förslag i ämnet, beslöt utskottet den 17 december 1930 att upp-

draga åt landsarkivarien att såsom utskottets arkivsakkunniga biträde i samråd med veder-

börande stadens styrelser och verk föranstalta, att stadens arkiv skulle ordnas och förteckningar

över dem upprättas, varvid även förslag skulle uppgöras till såväl retroaktiv som framtida

gallring. Om detta beslut underrättades genom en samma dag utfärdad cirkulärskrivelse

samtliga stadens verk och myndigheter, varjämte dessa uppmanades att icke utan trängande

fall till landsarkivet överlämna arkivalier av yngre datum än är 1900 samt att vid planläggning

och inredning av arkivrum inhämta råd och anvisningar från utskottets arkivsakkunniga

biträde. Sedermera har stadskollegiet, som övertagit kansliutskottets uppgifter med avseende

på de kommunala arkiven, den 5 september 1934 utfärdat följande föreskrift:

»Förslag till utgallring av till kommunalt arkiv hörande handlingar upprättas av stads-

kollegiets arkivsakkunniga biträde i samråd med vederbörande stadens styrelser och verk

och fastställas av stadskollegiet. Utgallring av arkivhandlingar i annan ordning är icke tillåten:»

Stadskollegiets arkivsakkunniga biträde

Clemensson, G 11 s t af Gerhard, F. D., Landsarkivarie, f. 84; 30.

Göteborgs stadsbibliotek

Biblioteket hålles öppet: för läsning på stället vardagar kl. 9,30—20, lördagar kl. 9,30—18;

tiden 16 juni—24 augusti alla vardagar endast kl. 9,30—15; lånexpedition: kl. 9,30—15,30,

lördagar samt tiden 16 juni—24 augusti kl. 9,30—15. Rt. 130510.

Göteborgs stadsbibliotek bildades år 1890 genom sammanslagning av Göteborgs musei

och Göteborgs högskolas bibliotek. Av dessa samlingar var museets den mest betydande och

hade redan i viss mån karaktären av ett stadsbibliotek. Museibiblioteket tillkom i samband

med stiftandet av själva museet är 1861 . Grundstommen utgjordes av den kungl. vetenskaps-

och vitterhetssamhället tillhöriga naturhistoriska museets boksamling, vartill nämnda sam-

hälle fogade sitt eget bibliotek, dock utan att frånträda äganderätten till detsamma. Veten-

skaps- och vitterhetssamhället har alltsedan i museibiblioteket resp. stadsbiblioteket depo-

nerat sina värdefulla» bokförvärv, vilka huvudsakligen tillkomma genom byte med samhällets

egna publikationer. Högskolan har under årens lopp bidragit till stadsbiblioteket dels genom

årliga och tillfälliga anslag, vilka tidigare uppgingo till betydande belopp men numera upp-

hört, dels genom bytesmaterial (årsskrifter, doktorsavhandlingar etc).

Bland penningdonationerna intages främsta rummet av Gabriel Heymans donation av

är 1915. Den bestod dels av en av drätselkammaren förvaltad fond å 500.000 kr., vars årliga

avkastning skall användas till bokinköp och inbindning, dels av s. k. överskottsmede1,,om-

kring 175.000 kr., vilka styrelsen erhöll rätt att efter gottfinnande använda för olika biblio-

teket gagnande ändamål. År 1894 beviljade stadsfullmäktige av de Renströmska utdelnings-

medlen 100.000 kr., som nu utgöra en av drätselkammaren förvaltad biblioteksfond. Några

mindre av enskilda personer skänkta fonder förvaltas av styrelsen.

De mest betydande bokgåvor biblioteket erhållit äro riksdagsmannen Lars Månssons i

Tranemåla samling, skänkt år 1898 av Aug. Röhss, Carl Snoilskys efterlämnade bibliotek,

skänkt 1903 av Oscar Ekman m. fl. samt tullkontrollören J. A. Hallbergs samling, erhållen

genom testamente år 1937. Bland övriga gåvor må framhållas justitieborgmästare E. Tranas

egyptologiska bibliotek, donerat år 1930 samt en Holbergssamling, skänkt år 1935 av apo-

tekare G. Bernström. Fr. o. m. 1921 erhåller biblioteket i princip med vissa undantag de

exemplar av varje i Sverige tryckt skrift, som enligt tryckfrihetsförordningen för granskning

överlämnas till justitieministern eller hans ombud i landsorten.

12
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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, tillgodo-

seende högskolans, museernas och andra vetenskapliga inrättningars och undervisnings-

anstalters behov, dels ett allmänt kommunalt bibliotek för studier, information och bildande

läsning. Bokbeståndet har —— närmast till följd av högskolans humanistiska karaktär — fått

en humanistisk betoning. Även andra fack än de humanistiska tillgodoses emellertid i den

mån behov föreligga och bibliotekets ekonomi det tillåter. Bland specialsamlingar förtjänar

särskilt nämnas samlingen av kinesisk och japansk litteratur, för vilken särskilt donerade me-

del ställts till förfogande. Bokbeståndet beräknades 1938 omfatta omkring 450.000 band och

270.000 smärre skrifter.

Sedan 1900 är biblioteket inrymt i en särskild byggnad, som uppförts för medel ur Ren-

strömska fonden. En 1926 fullbordad tillbyggnad bekostades dels av nämnda fond, dels

av skattemedel. År 1936 beviljade stadsfullmäktige 225.000 kr. ur Olof och Caroline Wijks

utdelningsfond såsom bidrag till "en blivande ny tillbyggnad och till partiell ominredning.

Bibliotekets verksamhet är organiserad på tre huvudavdelningar, låneexpeditionen, svenska

avdelningen och utländska avdelningen. Dessutom finnes en särskild avdelning för hand-

skrifter.

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 undan-

tag tillgängliga för var och en såväl för begagnande på stället som för hemlån. För hemlån

kräves borgen, utfärdad av vederhäftig, helst i Göteborg bosatt person. Vissa i bibliotekets

ordningsstadga angivna kategorier av böcker äro undantagna från hemlåning. exempelvis

sällsynta och dyrbara arbeten, mycket använda kurs- och handböcker, all prosavitterhet

på svenska språket samt tidningar.

På senare åren har biblioteket alltmera anlitats av mindre bibliotek utanför Göteborg.

särskilt stads- och läroverksbibliotek, och fungerar som vetenskapligt centralbibliotek för västra

Sverige. Med kungl. biblioteket, universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund samt andra

vetenskapliga bibliotek inom och utom landet står stadsbiblioteket i nära förbindelse.

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. biblio-

teket utgivna »Accessionskatalog», som är gemensam för 45 större och mindre vetenskapliga

bibliotek i landet.

Biblioteket står under förvaltning av en styrelse med tio ledamöter, av vilka sex utses

av stadsfullmäktige, två av högskolans styrelse, en av Göteborgs museum och en av kungl.

vetenskaps- och vitterhetssamhället. Ledamöterna utses för två kalenderår. Styrelsen utser

inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Nuvarande styrelseledamöter äro

valda för perioderna 1939—40 och 1940—41. '

- Frågor rörande bibliotekets reglemente avgöras av stadsfullmäktige. Nu gällande reg-

lemente, innehållande genomgripande förändringar i många avseenden, antogs av stadsfull-

mäktige 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 räken-
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skaper och förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter utses av stads-

fullmäktige, som besluta om ansvarsfrihet.

Stat för år 1940: Utgifter 269.965 kr., inkomster (huvudsakligen av fonder) 32.800 kr..,

anslag av staden 237.165 kr.

Litteratur:

Ordförande

Sylwan, Otto, F. D, Professor, f. 64;

led. 07—40, Ordf. 26— (vald av styr. f.

Gbgs museum).

Vice ordförande

lungen, E r n s t Birger, Överlärare, Stadsf:'s

ordf, f. 90; led. 26—41, v. Ordf. 31—,

(vald av stadsf.).

Övriga ledamöter

Bodman, Anders Gustaf (G 6 s t a), F. D.,

Professor, f. 75; led. 26—40, v. Kassaf.

31—- (utsedd av kungl. vetenskaps- o. vitter-

hetssamh.).

Bernström, Nils G u s t af, Apotekare,-

f. 77; led. 28—41, Kassa]. 31— (vald av

stadsf.).

Nachmanson, E r n s t, M. 0. F. D., Pro-

fessor, f. 77; 28—40 (vald av styr. f. Gbgs

högskola).

Lundstedt, G u n n a r Hugo, Murare, f. 87;

30——41 (vald av stadsf.).

Hagnell, Ax el Linus, Overlärare, f. 89;

31——40 (vald av stadsf.).

Carlbring, Carl Gustaf E1 n a r, Disponent,

Stadsf.,f 80; 33—40 (vald av stadsf.).

Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Over-

lärare, f. 95; 37—40 (vald av stadsf.).

Weibull, C u r t l'lugo johannes, F. D.

Professor, f. 86; 38—41 (vald av_ styr. f.

Gbgs högskola).

Revisorer

Hedin, Greta, F. D., Docent, Lektor,

' f. 89; 38—.

Hammarberg, T e o d 0 r Natanael, Bok-

bindare, f. 80; 40—'-.

Suppleanter

Iobannesson, S v e n Erik, Folkskollärare,

f. 03; 38—.

Andersson, S v e n Hjalmar, tf. Trafikför-

man, f. 02; .  

Wåhlin, L., Göteborgs stadsbibliotek 1890—l9l5.

Sekreterare

Överbibliotekarien (se nedan).

Överbibliotekarie (28)

Rt 13 03 96.

H317lberg, Seth S e v e ri 11, F. L., f. 86;

Förste bibliotekarier (23)

Broberg, S v e n Arvid Grén. F. D., f. 78;

29, Föreståndare för utländska avd.

Rt ]] 48 59.

Johansson, johan Viktor, F. D., f. 88;

30, Föreståndare för handskriftsavdelningen.

Rt II 48 78.

Andre bibliotekarier (17)

Molin, Nils Rikard, F. D., f. 92; 30,

Föreståndare för låneexpeditionen.

Rt 114853.

Marklund, Erik, F. L., f. 93; 31. Före-

ståndåre för svenska avd. Rt ]] 48 59.

Kleberg, jan Viggo Bertrand T'6 n n e s,

F. D., Docent, f. 04; 35. Föreståndare för

utländska avd:s inköpsbyrå. R! 13 03 96.

Amanuenser (0)

(5.160 kr.)

Randner, Werna Signe, F. M., f. 90;

(16) 19.

Thliårnqvist, Clara Eleonora, F. L., f. 96;

Peterson, john Vilhelm, F. L., f. 03; 28.

von Feilitzen, Carl O 1 0 f, F. D., f. 08; 38.

Dessutom två biblioteksbiträden (5 resp. 4),

två biblioteksbiträden (3), fyra kontorsbiträden

(3), två katalogiseringsbiträden (3) och tre

extra biträ en.

Vaktmästare (4)

Ekelund, Einar Wilhelm, f. 98; 30.

Tamburvakt

Dahllöf, Knut Albin, f. 72; 28.

Göteborgs stads folkbibliotek

Göteborgs stads folkbibliotek är den gemensamma benämningen på Dicksonska folkbib-

lioteket (se nedan) och de fem folkbibliotek, kallade de mindre folkbiblioteken (se nedan).

som Göteborgs stad efter Dicksonska bibliotekets exempel successivt låtit inrätta och vilkas
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förvaltning —-— liksom också förvaltningen av Göteborgs stads läsrum (se nedan) -— blivit

av staden anförtrodd åt styrelsen för Robert Dicks0ns stiftelse. Denna styrelses organ för

den närmare förvaltningen av biblioteken, sedermera också läsrummen, är en biblioteks-

nämnd om fem ledamöter, av vilka minst tre skola vara medlemmar i stiftelsens styrelse.

Sekreterare hos biblioteksnämnden är chefsbibliotekarien vid Göteborgs stads folkbibliotek,

vilken befattning inrättades å Dicksonska folkbibliotekets stat år 1932.

Reglemente för Robert Dicksons stiftelse, fastställt av Kungl. Maj:t den 22 december 1898

med däri gjorda ändringar den 24januari 1912 och den 12 februari 1932.

. Instruktion för biblioteksnämnden, fastställd av stadsfullmäktige den 25 mars 1902 med

ändring den 18juni 1936.

Biblioteksnämnd Norbeclfr, 9ll(ar31Axel Georg, Folkskollä-

' ' rare, . , —-

Latåfrlfolröi,le%us2t4af—3E1 m312]; 5515;(525121 Berggren, A 1” n e Timar, Instruktör,

Sefve, Sven Ivar, F. D., Rektor, f. 86- Stadsf» f— 07; 39—-

led. 38—, v. Ordf. 39—. Cbefsbibliotekarie (21)

Hallberg, Seth S e v e r i n, F. L., Over- Mottagningstid säkrastkl. 11—12. Rt 1 I 6204.

bibliotekarie, f. 86; 32—. Genell, N i l s, F. M., f. 98; 32, Sekr. 32—.

Huvudbibliotek: ”delning"

Dicksonska folkbiblioteket, centralbibliotek för Göteborgs och Bohus län, S. Allégatan 4.

Filialer: _

Redbergslids folkbibliotek, Gamla Bagaregården, vid Härlandavägen.

Majornas folkbibliotek, Carl Johansgatan 25. '

Landala folkbibliotek, Karl Gustafsgatan 47.

Lundby folkbibliotek, Herkulesgatan 36.

Getebergsängs folkbibliotek, Mölndalsvägen 37.

Avd. för vuxna: Besökstider 15/8—14/5 — 15/5—14/8

Bokutlåning: måndagar—fredagar .. ................... 11—2, 4—8 11—2, 4—8

lördagar .............................. 11—2, 4—8 11—2, 4—6

Läsesalar: måndagar—fredagar .................' . . . 1 1—2, 4—9 1 1—2, 4—8

lördagar .............................. 11—2, 4—9 11—2, 4—6

söndagar .............................. 6—8

Avd. för barn och ungdom:_

Bokutlåning: måndagar—fredagar .................... 11—2, 4—8 11—2, 4—8

lördagar .............................. 11—2, 4—8 11—2, 4—6

Läsesalar: måndagar—fredagar .................... 11—2, 4—8 11—2, 4—8

lördagar .............................. 11—2, 4—8 11—2, 4—6

söndagar .............................. 6—8

Dicksonska folkbiblioteket

Södra Allégatan 4. Rt expeditionen 13 3917, katalogavd. 131764.

Biblioteket, som invigdes nyårsafton 1861 och började sin verksamhet den 2 januari föl-

jande år i en hos Robert Dicksons stiftelse förhyrd lokal, är en skapelse av brukspatron James

. Robertson Dickson, som organiserade det med hjälp av löjtnanten H. A. Reuterskiöld och

underhöll det till sin död år 1873. Genom sitt testamente hade han sörjt för dess fortbe-



 

Folkbiblioteken 1 81

stånd. Däri förordnades nämligen att ett belopp av 100.000 kronor skulle ställas under för-

valtning av styrelsen för Robert Dicksons stiftelse, den förut nämnda, av donators fader

stiftade fonden för arbetarbostäder, och att av detta belopp två tredjedelar skulle avsättas

till en byggnadsfond för biblioteket och en tredjedel till underhåll av den blivande biblio-

teksbyggnaden och till förkovran av biblioteket, vilket med tillhörande kapital skulle vara"

Robert Dicksons stiftelses egendom. — År 1888 upptogs för första gången frågan om bygg-

nad för biblioteket, 1896 påbörjades byggnaden efter ritningar av arkitekten Hans Hedlund"

och stod följande år färdig. Som ett bidrag till täckandet av byggnadskostnaderna erhölls

en anonym gåva av 15.000 kronor. — Ännu en donation ägde rum är 1911, då fru Emily

Wijk, född Dickson. överlämnade 25.000 kronor till fonden för bibliotekets underhåll att

förvaltas under hennes namn. —— För övrigt hava anslag från Robert Dicksons stiftelse (ur

den s. k. 10%-fonden) under. årens lopp Spelat en icke ringa roll för bibliotekets underhåll.

Givetvis äro emellertid de kommunala anslagen sedan länge av avgörande betydelse för

biblioteket, såväl de årliga som engångsanslagen, främst att nämna det byggnadsanslag,

som beviljades 1933 och möjliggjorde den ombyggnad och utvidgning av biblioteket, som

företogs 1934 under ledning av arkitekt Björner Hedlund. —— Sedan år 1931 är Dicksonska

folkbiblioteket delaktigt av de årliga statliga bidragen till kommunala och med dem likställda

bibliotek; sedan år 1932 är det tillika centralbibliotek för Göteborgs och Bohus län med sär-

skilt årligt statsanslag, 10.000 kr., och med uppgift att i överensstämmelse med särskilda

föreskrifter tillhandahålla litteratur, vare sig enstaka lån eller större sändningar, vandrings-

bibliotek, åt såväl bibliotek och studieorganisationer som enskilda inom länet samt att ge

anvisningar och hjälp av teknisk natur åt länets statsunderstödda bibliotek, vilka även i viss

utsträckning äro underkastade inspektion av centralbibliotekarien. Landstingsanslag till

centralbiblioteksverksamheten i Göteborgs och Bohus län erhölls första gången för år 1936.

Beloppet var 1.000 kr. För år 1937 höjdes anslaget till 2.000 kr., vilket belopp även beviljats

för år 1938. Fr. o. m. 1939 tillkommer utöver dessa 2.000 kr. ett anslag av 500 kr. till ett

särskilt slags vandringsbiblioteksverksamhet, F. A. B. (folkskolornas ambulerande bredvid-

läsningslitteratur), påbörjad redan 1938 genom en anonym donation av 1.000 kr. Fr. o. m.

år 1938 har Dicksonska folkbiblioteket även hand om sjukhusbiblioteksverksamheten vid

vissa av stadens sjukvårdsinrättningar.

Bokbeståndet utgjorde vid 1939 års slut 54.490 volymer, vartill kommer å vissa sjukhus-

bibliotek tillhopa 7.532 volymer. Antalet direkta hemlån uppgick under år 1939 till 230.809

(varav till låntagare utom kommunen 7.846 volymer). Dessutom utlånades å de nyssnämnda

sjukhusbiblioteken under 1939 sammanlagt 60.497 volymer, vartill kommer cirka 6.000

boklån å barnsjukhuset. Antalet besök på läsesalarna uppgick under år 1939 till 140.236,

varav på tidningssalen 47.412. Vidare utsändes under året 172 vandringsbibliotek med samman-

lagt 5.698 volymer och återkommo 154 med sammanlagt 4.934 volymer. De återsända van-

dringsbiblioteken redovisade en utlåning av sammanlagt 18.645 volymer. Utlåningen till

folkskolorna för ambulerande bredvidläsning (F. A. B.) har under år 1939 omfattat 41 bok-

satser med sammanlagt 670 volymer. &

Stat för år 1940: Utgifter 125.362 kr., inkomster 33.583 kr., anslag 91.779 kr.

Chef Vaktm/ästare (3)

.. - - Berglund, Er i k aldemar, f. 99; 31.

Se under Goteborgs stads folkb1bl1otek. Dessutom äro anställda tre förste assisten-

. . . ter (3), fyra andre assistenter (2), en extra

Andre bibliotekarie (8) assistent samt i den mån medel därtill finnas

Bredal, S v e a, f. 95; (25) 35. tillgängliga extra arbetskraft.
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De mindre folkbiblioteken (filialerna)

Den 24 oktober 1901 beslöto stadsfullmäktige, att två mindre folkbibliotek skulle av staden

upprättas, ett i Majorna och ett i stadens dåvarande 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. Kost-

naderna för bibliotekens första uppsättning skulle till en del få bestridas av medel från

nämnda stiftelse.

Med anledning härav upprättadeden år 1902 inom styrelsen för Robert Dicksons stif-

. telse tillsatta biblioteksnämnden redan samma är två kommunala bibliotek, ett i Redbergslid

och ett i Majorna. År 1913 följde ytterligare två, i Landala och Lundby, och år 1927 upp-

rättades det senaste i Getebergsäng.

Lundby folkbibliotek erhöll år 1932 nya lokaler, Majornas folkbibliotek har i lokalhän-

seende undergått upprepade utvidgningar och förbättringar, den senaste är 1933, och Red-

bergslids folkbibliotek flyttades hösten 1934 till nya lokaler1 stadens fastighet Gamla Bagare-

gården 3.

Fr. o. m. är 1928 åtnjuter Göteborgs stads folkbibliotek avkastningen av en fond om c:a 40.000

kr., donerad av fru lngegärd Almquist, född Ekman, och avsedd att främja barnbiblioteks-

arbetet. Fondens avkastning brukas till förkovran av barnavdelningen i Majornas bibliotek.

De mindre folkbibliotekens bokbestånd utgjordes vid 1939 års slut av 68.563 volymer.

Antalet hemlån under året var 376.329, antalet besök på läsesalar och tidningsrum 172.394,

varav på de båda tidningsrummen (å Redbergslids och Majornas bibliotek) 23.034.

Stat för år 1940: Utgifter 130.928 kr., inkomster 3.800 kr., anslag 127.128 kr.

 

Redbergslids folkbibliotek Föreståndarinna (4)

Bagaregårdens landeri, Härlandavägen Bruhn-Lund, Anna Brynhilda [ n g e [, 0 r &

Rt 151672. f_ 83; |3_

Föreståndarinna (4) En extra .GSSiSlenf-

Larsson, An na Kornelia, f. 83; (14) 27. ' Lundby folkbibliotek

Dessutom en andre assistent (2) och en Herkulesgatan 36' Rf 135180'

extra "”ment- Föreståndarinna (4)

Majornas folkbibliotek Danielsson, E m y Anna Ulrika, f. 96; 27.

Carl Johansgatan 25. Rt 1416 71. En andre assistent (2).

Föreståndarinna (4) Getebergsängs folkbibliotek

Larsson, E 1 s a Natalia, F. M., f. 97; 35. Mol"da_'_svagi" 37: R* 16 22 59'

En andre assistent (2)o 1. i 't t FO'CS'anda'mna (4)
c en ex ra assts en ' Spångberg, Agda Maria (M aj a), F. M.,

Landala folkbibliotek — f. 05; 39. '

Karl Gustafsgatan 47. Rt 13 89 64. En extra assistent.

Göteborgs stads läsrum

Läsrummen hållas öppna vardagar kl. 9—13 och 15—19, under tiden 1 maj—31 augusti kl.

15—18.Låsrummet nr 2 hålles dessutom öppet sön- och helgdagar kl. 9—18, med undantag

för månaderna maj, juni, juli och augusti.

Läsrummen stå i likhet med folkbiblioteken under tillsyn av biblioteksnämndeninom

Robert Dicksons stiftelse (se ovan). Institutionens verksamhet började år 1882, då fyra läs-

och väntrum för arbetare inrättades av Göteborgs utskänkningsaktiebolag, numera Aktiebolaget

Göteborgssystemet, som då av stadsfullmäktige beviljades tillstånd att av staden tillkommande

andel av bolagets vinst använda 10.000 kr. för upprättandet av fyra läsrum. Utom tidningar

skulle varje läsrum innehålla en liten boksamling, och föreståndaren skulle tillhandahålla
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kaffe, te och andra varma drycker. Denna servering indrogs, då läsrummen år 1915 övertogos

av Robert Dicksons stiftelse.

Robert Dicksons stiftelse för läs- och väntrumsanordningen, som den till en början brukade

benämningen löd, omfattade tidigare sju lokaler, men i det de vid vissa biblioteksavdelningar

inrättade tidningsrummen bildat en ersättning, ha efter hand fyra av Göteborgs läsrum in-

dragits.

Antal besök i läsrummen uppgick år 1939 till 184.326.

Stat för år 1940: Utgifter och anslag 27.890 kr.

Styrelse Läsrum nr 3, Barlastgatan (Amerikahuset).

Biblioteksnämnden hos Robert Dicksons Föreståndarinna

stiftelse, se under Göteborgs stads folk- Hansson, Elin Margareta (G r e t a), f. 98;

bibliotek. 38.

Läsrum nr 2, Bryggaregatan 3- Läsrum nr 7, Spannmålsgatan 4.

Föreståndarinna » Föreståndarinna

Hansson, Ka ri n Mathilda,.f. 93; 25. Strömkvist, E 1 s a Gunhild, f. 87; 15.

Röhsska konstslöjdmuseet

Vasagatan 37—39. Samlingarna äro avgiftsfritt tillgängliga för allmänheten alla dagar kl.

12—15; biblioteket är öppet lördagar kl. 10—15, övriga vardagar kl. 10—16 samt under

' månaderna september—maj även kl. 18—20. Rt kansliet 182230.

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.

I 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 när-

varande tids bostadskultur och bruksföremål är sunt, formriktigt och efterföljansvärt samt

präglat av konstnärlig känsla och smak.

Styrelsen består av nio ledamöter, av vilka sex ledamöter utses av stadsfullmäktige, en

ledamot av styrelsen för Göteborgs slöjdförening, en ledamot av styrelsen för Göteborgs

museum samt en ledamot'av styrelsen för Chalmers tekniska högskola. Ledamöterna väljas

för två år i sänder. De nuvarande ledamöterna äro valda för perioderna 1939—40 och 1940—

41 . För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer med

två suppleanter.

Museets fonder utgjorde den 1 januari 1939 387.090 kr.

Stat för år 1940: Utgifter 144.697 kr., inkomster 15.980 kr., anslag 128.717 kr.
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Stadgar för Röhsska konstslöjdmuseet, antagna av stadsfullmäktige den 3 november 1904

med ändringar den 19 december 1929.

Ordförande _

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.

05—41, Kassaf. 05—, Ordf. 13—— (vald

av stadsf.). '

Vice ordförande

Nilsson, Ludvig E rn f ri d, Tapetserare-

mästare, f. 86; suppl. 23, led. 30—40,

v. Ordf. 33—, Suppl. f. kassaf. 33— (vald

av stadsf.).

Ovriga ledamöter

Romdahl, A x el Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; (11) 14—41 (vald av stadsf.).

Wernstedt, Carl M e 1 c h i o r, Professor,

f. 86; 25—40 (vald av Chalmers tekniska

högskola).

Ericson, S i g f r 1 d, Arkitekt, Rektor, f'. 79; '

13—40 (vald av Slöjdföreningen).

Söderlund, John Elis Hamlet, Bokbin-

dare, f. 97; 30—41 (vald av stadsf.).

Ågård, S v e n Botvid, Slöjdkonsulent, f. 92;

33—40 (vald av stadsf.).

Simon, F a 1 k, Direktör, f. 74; 35—40,

(vald av styr. f. Gbgs museum).

Hagvall, en ry Ture Bruno, Filare,

Stadsf., f. 09; 37—40 (vald av stadsf.).

Revisorer

Timoteusson, C a rl Evert, Kassör, f. 05;

Nilsson, Nils Bertil Roland, Målare-

mästare, f. 09; 40—.  

Suppleanter

Andersson, E i nar Bertil, Gasverksar-

betare, f. 97; 37—. .

Fozäblad, E rik Gunnar, Köpman, f. 89;

Intendent (23)

Mottagningstid kl. 13—15. Rt 112228.

Munthe, G u s t a f Lorentz, F. L., f. 96; 24.

Amanuens (1 1)

Anjou, S t e n Gustav Anton, F. D., Arki-

tekt, f. 95; 23.

Andre amanuens (8)

P(gsge, Arvid Fredriksson, Greve, f. 85;

Föreståndarinna för textilavdelningen

Sylwan, Anna Sofia (Vivi), f. 70; 14.

e. o. Amanuens

Be3r8gström, Erik Ingvar, F. K., f. 13;

Kanslibiträde

Po31å1eimer, Gerd Marianne, Fru, f. 11;

Förste vaktmästare (4)

Dahnberg, Bror Wilhelm, f. 84; 26.

Andre vaktmästare (3)

Johansson, Hilding, f. 05; 28.

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. veten-

skaps- och vitterhetssamhälles naturhistoriska museum, grundat 1833, med Göteborgs konst-

förenings 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 ända-

målet även den kronan tillhöriga hälften i samma byggnad.

Efter utbrytning under 1870-ta1et av industriavdelningen har museet kommit att huvud-

sakligen omfatta samlingar från vetenskapens och konstens områden. vilka inom den nämnda

museibyggnaden intill år 1923 varit ordnade på olika avdelningar, nämligen historiska av-

delningen med myntkabinett, arkeologiska, etnografiska och konstavdelningarna samt- 200-

logiska, botaniska och mineralogiska avdelningarna. År 1904 bildades det till historiska

avdelningen hörande militärmuseet och inrymdes i Skansen Kronan. År 1907 överlätos

samlingarna till Göteborgs museum. Särskilda nybyggnader hava tagits i anspråk för

naturhistoriska samlingarna liksom för konstsamlingarna åren 1923 resp. 1925.

Samlingarnas värde uppskattas för Göteborgs museum i sin helhet till omkr. 9 mill. kr.
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Styrelsen för Göteborgs museum består av 11 ledamöter, av vilka stadsfullmäktige utse

sju, kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället två samt styrelsen själv återstående två, samt-

liga för tre år 1 sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för 1938—40, 1939—41 och 1940—42.

För var och en av de tre rriuseibyggnaderna har en särskild nämnd till uppdrag att hand-

hava vissa förvaltningsuppgifter. Nämnd består av tre ledamöter förutom vederbörande

intendenter. Styrelsen och nämnderna hava gemensam sekreterare. Styrelsens räkenskaper

granskas av två av stadsfullmäktige och en av kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället

utsedda revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas.

Varje avdelning förestås av en intendent. Dessutom tjänstgöra vid de olika avdelningarna

en eller flera amanuenser, konservator, preparator eller museibiträde; vaktmästare och vakter

svara för bevakning m. m. Inom varje museibyggnad har en intendent särskilt uppdrag så-

som vice värd. Det gemensamma kansliet med kassaexpedition inrymmes i kulturhistoriska

museet vid Norra Hamngatan och är öppet dagligen kl. 11,30—14,30.

Donationsfonder (i avrundade belopp enligt senaste bokslut): Bengt Erland Dahlgrens

och hans frus, Anna Lisa Dahlgren, f. Geijer, donation 268.000 kr., August Röhss' donation

200.000 kr., Robert F.. Dicksons donation 25.000 kr., Carl Wijks donation 50.000 kr., Otto

och Charlotte Mannheimers fond 12 .000 kr., D. T. Ahrenbergs fond 25.000 kr., Läsekabi-

nettets fond 10.000 kr.

Stat för år 1940: Utgifter 374.433 kr., inkomster 28.640 kr., anslag från staden 345.793 kr.

Stadgar för Göteborgs musei styrelse, fastställda av stadsfullmäktige den 11 november

1897 med ändring1 V1ss del den 25 augusti 1927. Särskilda stadganden därutöveräven-

som instruktioner för befattningshavarna, beslutade av styrelsen den 29 september 1922.

Ordförande .

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D,

Landshövding, f. 85; led. 23—42, Ordf.

35— (vald av stadsf.).

Vice ordförande

Sylwan, Otto, F. D., Professor, f. 64; led.

04—41, v. Ordf. 25— (utsedd av kungl.

vetenskaps- och vitterhetssamh.).

Övriga ledamöter

Mark, K nut J:son, Handlande,

08—41 (vald av styr.).

Wiik, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.

11—40, Kassaf. 23— (vald av stadsf.).

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

24—42 (vald av stadsf.). '

Skottsberg, Ca r 1 Johan Fredrik, F. D., Pro-

fessor, f. 80; 28—41 (utsedd av kungl. 've-

tenskaps- och vitterhetssamh.).-

Walles, K u r t Leonard, Redaktionssekre-

terare, f. 00; 30—41 (vald av stadsf.).

Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör, Stadsf.,

f. 84; led. 33—40, v. Kassaf. 34— (vald

av stadsf.).

Lindquist, Hugo Herman,

f. 69; 34—41 (vald av stadsf.).

,f. 69;

Direktör,  

Wistrand, Gustaf l-l u g 0, Restaurantföre-

ståndare, f. 87; 38—41 (vald av stadsf.).

Weibull, C u r t Hugo Johannes, F. D.,

Professor, f. 86; 38—41 (vald av styr.).

Revisorer

Ohlon, Sven Johan Emanuel, F. D.,

Rektor, Stadsf., f. 88; 40— (1itsedd av

kungl. vetenskaps- och vitterhetssamh.).

Holgén, Karl Alrik Vilhelm, Folkskol-

lärare, f. 99; 39— (vald av stadsf.).

Lewerth, Carl G u n n a r, J. K., Advokat,

f. 92; 40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Hedvall, Johan A r v id, F. D., Professor",

f 88; 40— (utsedd av kungl. vetenskaps-

och vitterhetssamh.).

Berg, K & rl G 11 s t a f, Stationskarl, f. 10;

39— (vald av stadsf.).

Hedin, G r e t a, F. D., Docent, Lektor,

f. 89; 40— (vald av stadsf.).

Sekreterare

Elfving, Folke Rolf August, J. K., e. o.

Länsassessor, f. 03; 6.

Kassör (1 1)

Ericson, E ster Teresia, Fru, f. 81; (09) 23.
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Kulturhistoriska museet

f. d. Ostindiska kompaniets byggnad, Norra Hamngatan 12. Samlingarna äro tillgängliga för

allmänheten: måndagar kl. 12—15, tisdagar och fredagar kl. 11—15. Avngt 50 öre för vuxna,

25 öre för barn. Onsdagar, torsdagar och lördagar kl. 11—15 samt sön- och helgdagar kl.

12—15 utan avgift. juni, juli och augusti vardagar kl. 11—15 mot avgift. Söndagar kl. 12—15

samt onsdagar och torsdagar kl. 17—19 utan avgift. Kansli, kassa och allm. förfrågningar

Rt 11 04 54.

Historiska avdelningen (Rt 13 2809, 13 86 12) med interiörer och samlingar av möbler, hus-

geråd, dräkter m. m. huvudsakligen från Göteborg och dess uppland fr. o. m. 1500-talet,

svenska allmogesamlingar, musikhistoriska, Göteborgshistoriska samt hantverkshistoriska

samlingar; myntkabinett med mynt- och medaljsamling, medeltids- och kyrksamlingar.

Arkeologiska avdelningen (Rt 13 28 08) 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 (Rt 13 4837) med samlingar från lapparna och utomeuropeiska

icke till den vita rasen hörande folk. De sydamerikanska kulturerna äro särskilt väl repre-

senterade. ' '

Militärmuseet i Skansen Kronan (Rt 14 50 00) 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 1 inträdesavgift.

Industrihistoriska samlingarna, Ekmansgatan, sortera under historiska avdelningen.

Kulturhistoriska museets nämnd

Dickson, James R 0 b e r t Emil, Gross-

handlande, f. 72; Ordf. 22—.

Erliåson, S i g f r 1 d, Arkitekt, Rektor, f. 79;

Niklasson, Ni 1 s Herman, Dr. phi1., Docent,

Intendent (se nedan) 29—.

Kaudern, Walte r Alexander, F. D., ln-

. tendent (se nedan)3

Roth, Stig Adolf, F. D,

nedan) 35—.

Weibull, Curt Hugo Johannes, F. D.,

Professor (se ovan) 38—.

Suppleant

Alin, J 0 h a n Alfred A:son, F. D., Överlä-

rare, f. 79; 23—.

Intendenter (23) .

Niklasson, N 1 1 s Herman, Dr. phil., Docent,

f. 90; 29, arkeologiska avd.

Intendent (se

Kaudern, Walter Alexander, F. D., f. 81; .

(32) 34, etnografis a avd

Roth, Stig Adolf, ..,D f. 00; 35, histo-

riska avd.  

Assistent (14) .

Thulin, Otto Bernhard, F. K., f. 86;

36, historiska avd.

Amanuenser (1 1)

Hasslöf, Olof Paul Herman, F. M., f. 01;

34, historiska avd.

Rydén, Stig Arthur, F. D., f. 08; (29)

37, etnografiska avd.

Wassén, Sven H e n r y, F. l..., f. 08; (30) 37,

etnografiska avd.

Förste vaktmästare (4)

Westberg, Joh n Albert, f. 00; 35.

Andre vaktmästare och eldare (3)

Johansson, G 11 s t af Emil, f. 92; 26.

Dessutom två museibiträden vid arkeolo-

giska avd., ett skrivbiträde vid kans11et, 11

vakter och en springgosse.

Militärmuseet

Amanuens (arvode)

Néigåigck14Nils Fredrik (Fritz), Kapten,

Dessutom två vakter.

Naturhistoriska museet

Slottsskogen. Samlingarna hållas tillgängliga för allmänheten11 samma tider som kulturhistoriska

museet (se ovan). Rt 14 5609.

Samlingarna utgöras dels av en zoologisk avdelning (grundad som museum 1833), inne-

hållande rika och under årens lopp starkt ökade samlingar av djur, dels mineralogiska och
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geologiska samlingar. Museets botaniska samlingar äro numera överlämnade som deposition

till botaniska trädgården.

Naturhistoriska museets nämnd

Wijk, Hjalmar, Handlande (se ovan)

Ordf. 23—.

Nybelin, 0 r v a r, F. D.,

nedan) 37—.

Magnus, Erik Louis, lngenjör, f. 84; 23—.

Skottsberg, Carl Johan Fredrik, F. D.,

Professor (se ovan) (27) 37—.

Suppleant

Branzell, S t e 11 Gunnar, Stadsplanearki-

tekt, f. 93; 37—

1ntendent (2 3)

Nybelin, 0 r v a r, F. D., f. 92; 37.

Intendent (se

 

Amanuenser (11)

Henrici, _P a u 1 Christian Herman, f. 87; 19.

Lohmander, H an s Gustaf, F. L., f. 96;

(32) 37.

Konservatorer (10)

Sjölander, Johan D a vid, f. 86: 27.

Swärd, S u n e Evert Hugo, f. 01; 38.

Förste vaktmästare (4)

Gustafsson, Karl E i n a r, f. 80; 19.

Andre vaktmästare och eldare (3)

Anderson, Sven Ric h a r (1, f. 76; 19.

Dessutom ett skrivbiträde (1), fyra vakter

och en springgosse.

Konstmuseet

Götaplatsen. Museet hålles tillgängligt för allmänheten å samma tider som kulturhistoriska

museet (se ovan). Rt intendenten 162291, expeditionen 11 63 41 .

Museet omfattar samlingar av måleri, skulptur, handteckningar och grafik samt bibliotek

med litteratur rörande huvudsakligen de tvenne sistnämnda grupperna.

I samlingarna ingå även två privatsamlingar: de till museet är 1902 donerade Förstenbergska

konstsamlingarna, omfattande företrädesvis svensk konst från 1800-talets sista decennier

samt den år 1918 grundade Werner Lundqvists samling av svenskt 1700-tals måleri och fransk

1800-tals konst m. m.

Konstmuseets nämnd

Syåwa'n, 0 t to, F. D., Professor (se ovan),

r . -——.

Romdahl, A x el Ludvig, F. D., Professor,

(se nedan) 0.6—

Lundqvist, Gustaf W e r n e r,

Skeppsredare, f. 68; 23—

Kjellberg, C a r 10 s si a n, Konsul, Direk-

tör, f. 75; 23—.

Suppleant

Friberger, Erik Georg, Länsarkitekt,

f. 89; 31—.

Intendent (2 3)

Konsul,

Romdahl, A x el Ludvig, F. D., Professor,_

- f. 80; 06

Amanuens (1 1)

Nordenfalk, Carl Adam Johan, F. L.,

Docent, f. 07; 35.

Förste vaktmästare (4)

Karlsson, H u g 0 Ludvig Alexius, f. 90; 23.  

Andre vaktmästare och eldare (3)

Halldin, S v en Gustav Ragnar, f. 08; 38.

Dessutom en biljettförsäljerska och fyra

vakter.

Kommittén för konstinköp .

Romdahl, A x el Ludvig, F. D., Professor,

(se ovan) led. 23—, Ordf. 23—.

Wijk, H j a 1 m a r, Handlande (se ovan) 23—.

Bjärström, Tor Sigurd, Konstnär, f. 88;

Ericson, Sigfrid, Arkitekt, Rektor (se

ovan) 23—.

Backström, Sven B1 r g e r, F. L., Redak-

tör, f. 78; 29—

Sköld, 0 t t e, Professor, Sthlm, f. 95; 29—.

Rit- och målarskolan

Romdahl, A x el Ludvig, F. D, Professor,

(se ovan) led. 10—, Or.df 10—.

Pineus, C 0 n r a d Martin, J. K, f. d. Dis-

paschör, f. 72; 20—.

Hagnell, AxelLinus, Overlärare, f. 89; 31—.

Lärare

Nilsson, N ils, Konstnär, f. 01; 38.
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Sjöfartsmuseet

Gamla varvsparken. Museet jämte akvariet öppet för allmänheten vardagar kl. 10—15, sön-

dagar kl. 11—16. Sjömanstornet samma tider, under vintermånaderna dock endast sön- och

måndagar. Rt 14 75 60, 14 52 71 .

Museet, som invigdes den 14 juli 1933, grundar sig på en under namn av Broströmska

donationen den 12 september 1918 av ångfartygsaktiebolaget Tirfing till Göteborgs stad

överlämnad gåva å en miljon kronor och är enligt donationsbrevet tillkommet för allmän-

nyttigt, sjöfarten eller med sjöfarten sammanhängande näringsgrenar berörande ändamål, för

vars fullföljande donator avsett, att i museet skola inrymmas samlingar, avseende såväl sjö-

fart och skeppsbyggeri som fiske och vetenskapliga havsundersökningar.

Av fonden skall ett belopp å 300.000 kr. bilda en underhållsfond, vars avkastning skall

användas till museibyggnadens underhåll och upprätthållande av museets verksamhet.

Till museet hör ytterligare en av skeppsredaren Dan Broströms sterbhus den 1 februari

1930 till Göteborgs stad överlämnad gåva å 100.000 kr. att under namn av »Dan Broströms

minnesfond för sjöfartsteknisk forskning» användas på sätt donationsbrevet närmare innehåller.

Dessutom äger museet tillgodonjuta avkastning av följande utav Göteborgs stad genom

dess drätselkammare förvaltade fonder, nämligen en fond å 300.000 kr., grundad genom gåva

av skeppsredaren Dan Broström och benämnd »Dan Broströms donation vid stadens 300-års-

jubileum», samt en fond å 100.000 kr., grundad genom gåva av skeppsredaren Werner Lund-

qvist år 1917 och numera benämnd »Werner Lundqvists fond till Sjöfartsmuseet».

Till museet hava överlämnats samlingar från sjöfarts- och fiskeriavdelningarna vid Göte-

borgs stads jubileumsutställning 1923 ävensom samlingar, hopbragta av föreningen Göte-

borgs sjöfartsmuseum, bildad år 1917 i ändamål att verka för ett sjöfartsmuseum i Göteborg.

Akvariet, som är det enda i Skandinavien och äger ett rikhaltigt djurbestånd av såväl högre

som lägre arter, omfattar tre avdelningar, nordisk havsfauna, nordisk insjöfauna och tropisk

fauna.

Sjömanstornet har uppförts av nationalfonden för sjökrigets offer såsom ett monument,

helgat åt minnet av de svenska sjömän, vilka offrat livet under utövande av sin gärning de

farofyllda åren 1914—1925.

Enligt av stadsfullmäktige fastställt reglemente skall museet i överensstämmelse med gåvo-

brevet förvaltas av en styrelse, bestående av sju personer, av vilka fyra utses av stadsfull-

mäktige samt en ledamot av en var av styrelserna för Göteborgs museum, Göteborgs hög-

skola och föreningen Göteborgs sjöfartsmuseum, samtliga för fyra kalenderår. För gransk-

ning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer med suppleanter. Enligt

styrelsens år 1940 avgivna räkenskaper hade under år 1939 museets inkomster varit 122.449

kr. och dess utgifter 103.955 kr. Museets tillgångar utgjorde vid sistnämnda års slut 552.279

kr., byggnaden jämte inventarier och samlingar däri ej inräknade. '

Stadgar m. m. Styrelsens för Ångfartygsaktiebolaget Tirfing _gåvobrev av den 12 sep-

tember 1918. Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 1 jun1 1933, då fullmäkt1ge t1_11-

lika bestämde, att styrelsen för Broströmska donationen skulle benämnas styrelsen för sjö-

artSmuseet.

Hedersordförande Ordförande

Jacobsson, M a 1 t e" Ferdinand, F. _ D., Jacobsson, H e r b e rt Volrath Michael,

Landshövding, f. 85; 38. Major, f. 78; led. 25'—43, Ordf. 25—,

Kassaf. 25— (vald av stadsf.).
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Vice ordförande

Hammar, H u go Gilius Eugen, Dr. lng,

f. 64; led. 28—43, v. Ordf. 34— (vald

av fören. Gbgs sjöfartsmuseum).

Ledamöter

Lundqvist, Gustaf W e r n e r, Konsul,

Skeppsredare, f. 68; led. 19—43, Suppl. f.

kassaf. 30— (vald av stadsf.).

Johansson, John A b r a h a m, Byråföre-

ståndare, f. 82; 23—43 (vald av stadsf.).

Pettersson, H a n s, F. D., Professor, f. 88;

32—43 (vald av styr. f. Gbgs högskola).

Broström, Tor Erland J:son, Konsul,

Skeppsredare, Stadsf., f. 95; 36—43 (vald

av stads.

Nybelin, Orvar, F. D, Intendent, f. 92;

37—43 (vald av styr. f. Gbgs museum).

Revisorer .

Carlsson, Anders B er n 11 a r d, Kassör,

Stadsf., f. 88; 39—.

Suppleanter

Nilvall, S t e n .Eskil, Badmästare, f. 13;

39—. .

Holmberg, Carl (Caj) Jacob, Sjökapten,

Direktör, f. 90; 40—.

Sekreterare

Lindberg, Harry Mauritz Emanuel,]. K.,

Assessor, f. 94; 26.

Styresman

Traung, Sven Olof Teodor, Sjökapten,

f. 88; (17) 33.

Akvarieintendent

Nybelin, Orvar, F. D., f. 92; 37.

Amanuens

Peterson, John 1 v a n, lngenjör, f. 93; 33.

Kassörska .

Thorén, M a r g i t Rosa Iréne, f. 06; (24) 33.

Dessutom två tillsyningsmän, tre vaktmäs- Blågberg, G 6 sta, Skeppsmäklare, f. 08;

tare, en textare och en biljettförsäljerska.

Slottsskogsparken

Kontor i Slottsskogen, öppet vardagar kl. 9—17 lördagar kl. 9—14. Rt kontoret 13 0286,

plantskolorna 13 02 86, 13 90 65.

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 landshövdingeämbetet över Göteborgs och Bohus

län i slutet av 1600-talet inrättats, anslogs skogen som lön till landshövdingen, varefter

rörelsefriheten i skogen för stadens invånare genom påbud och förordningar begränsades.

[ 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. '

1 den av stadsfullmäktige år 1874 tillsatta styrelse, som skulle förestå Slottsskogens om-

danande 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

vattenkonster. 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.
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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. Stadsfull-

mäktige utse dessutom årligen två revisorer med suppleanter. Nuvarande styrelseleda- -

möter äro valda för perioderna 1939—40 och 1940—41 .

Under styrelsens förvaltning lyda J. W. Wilsons donation å 5.000 kr. och Aug. Kobbs

fond 21 1.511 kr.

Stat för år 1940: Utgifter 353.331 kr., inkomster 138.550 kr., anslag 214.781 kr.

Författningar m. m. Reglemente för styrelsen för Slottsskogsparken, antaget av stadsfull-

mäktige den 9 december 1875. Bestämmelser angående trafiken med motorfordon inom Slotts-

skogsparken i Göteborg, fastställda av K. B. den 31 mars 1924 och 27 juni 1925.

Ordförande Lindgren, Karl E v e r t, Telegrafassistent,

Johansson, john A b r a h a m, Byråföre- f- 08; _

ståndare, f. 82; suppl. 23, led. 24—40,

Ordf. 35—.

Vice ordförande

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

f. 82; led. 35—41, v. Ordf. 38—.

Suppleanter

Andreasson, J 0 h n Vilhelm, Kommunal-

arbetare, f. 99; 39—.

Johannesson, S v e n Erik, Folkskollärare,

f. 03; 40—.

Sekreterare (arvode)

Hygrell, Carl Fredrik Hjalmar, ]. K.,

Assessor, f. 77; 16.

Överträdgårdsmå'stare (1 4)

Rt 13 02 86.

Axelsson, Ka rl Edvin, f. 96; 32.

Bitr. trädgårdsmästare (8)

Karlsson, Ernst H e n n i n g, f. 91; 19.

Olsson, Sven Arthur, f. 97; 38.

Övriga ledamöter

Juhlin, Johan Algot, Kamrer, f. 85; suppl.

25, led. 28—40, Kassaf. 29—36, 39—.

Nybelin, 0 r v a r, F. D., Intendent, f. 92;

38—41 . .

Sjöström,' Algot Natanael, Konditor,

f. 79; suppl. 28, led. 39—41, Suppl. j.

kassaf. 36—.

. Suppleanter

*Gustafsson, ] 0 h n lvar Paridon, Kommu-

nalarbetare, f. 99; 39—.

Lindberg, Per Jakob H el m e r, Kontors-

 
chef, f. 80; 39—. K __ k (4)

Revisorer _ .assors a.

Johnsson, Gustaf F r i t h i of, Rörläggare, Lindström, B 1 f g ' t VIOIav f- 13; 37-

f. 97; 38—. En arbetsförman och en djurvårdare.

Keillers park

Rt sekreteraren (växel) 1711 05.

Genom gåvobrev den 28 november 1906 överlämnade direktören James Keiller såsom gåva

till Göteborgs stad den del av ett fjärdedels mantal Hallen i Lundby, som utgjordes av Ram-

berget, under villkor bl. a. att området skulle av staden ordnas till en allmän park samt för

all framtid underhållas och vårdas såsom sådan under benämningen Keillers park. Parken

har sedermera utvidgats med områden, som dels skänkts till staden och dels av staden inköpts.

Parken förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse, bestående av tre ledamöter

och två suppleanter, varav ledamöterna väljas för en tid av tre år och suppleanterna för ett

år. Styrelsen väljer inom sig ordförande och kassaförvaltare. Styrelsen skall över sin för-

valtning föra fullständiga räkenskaper, vilka för varje kalenderår skola avslutas och före

den 1 mars nästföljande år tillställas drätselkammaren för att gemensamt med övriga sta-

dens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas av stads-

fullmäktige. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för perioderna 1938—40, 1939—41

och 1940—42.
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Jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 28 januari 1932 omhänderhar styrelsen även förvalt-

ningen av S. A. Hedlunds park vid Bjurslätt, Hisingen.

Statförar 1940: Utgifter för Keillers park 20.493 kr. och för S. A. Hedlunds park 6.025 kr..,

inkomster för Keillers park 409 kr, anslag för Keillers park 20.084 kr. och för S. A. Hed-

lunds park 6.025 kr.

Reglemente angående förvaltningen av Keillers park, antaget av stadsfullmäktige den 14

februari 1907 med ändring den 30 augusti 1934.

Ordförande

Keiller, J a m e s, Kabinettskammarherre,

f. 67; led. 07—40, Ordf. 07—.

Övriga ledamöter

Lorentsson, Gunnar Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92; suppl. 28, led. 34—42,

Kassaf. 36—.

Sjöström, Algot Natanael,

f. 79; (34) 36—41.

Suppleanter

Edlllards, A 1 b e r t Julius, lngenjör, f. 75;

Konditor,

Gustafsson, J 0 h n Ivar Paridon, Kommu-

nalarbetare, f. 99; 36—  

Revisorer

Carlsson, C 1 a e s August,

f. 92; 39—.

Berntson, Otto G e r h a r d, lngenjör, f. 03;

Oljearbetare,

Suppleanter

Pettersson, Erik B e r t il, Svarvare, f. 09;

Andersson, Carl G u n n a r, Poliskonstapel,

Sekreterare (arvode)

Vakant, tf. Thorburn, A 1 v a r Robert Mar-

tin, J. K., Stadsnotarie, f. 94; 39.

Göteborgs botaniska trädgård

Stora Änggården. Ingång från Frölundagatan. Öppen för allmänheten hela året från kl. 8

till mörkrets inbrott, den tillhörande naturparken endast omkring 15 april—omkring 15 oktober.

växthuset söndagar kl. 13—15 under tiden omkring 16 oktober—omkring 14 april. Institutionen

med bibliotek och herbarium tillgänglig för studerande vardagar kl. 9—16,30. Expeditionstid

kl. 10—16, dag före helgdag kl. 10—13._ Rt 112085. *

Trädgården har väsentligen tillkommit genom anslag ur Charles Felix Lindbergs dona-

tionsfond såsom ett särskilt minnesmärke över donator. Marken har i huvudsak jämte vissa

gamla byggnader upplåtits av staden, varförutom betydande områden tillagts trädgården

genom donationer av enskilda personer och anslag ur Charles Felix Lindbergs donations-

fond. Anläggandet har till största delen bekostats med anslag ur Charles Felix Lindbergs

donationsfond. till någon del dock utförts såsom 'nödhjälpsarbete. lnstitutionsbyggnaden

har uppförts för medel, som lämnats av enskilda donatorer; den år 1936 färdiga herbarie-

flygeln har bekostats av nämnda fond samt av statsmedel.

Stadsfullmäktige fattade beslut om anläggandet av trädgården den 10 juni 1915. ar-

betena påbörjades år 1916, naturparken öppnades för allmänheten år 1919 och kulturom-

rådena år 1923.

Trädgårdens uppgift är att verka för väckande och underhållande inom samhället

av intresset för växtvärlden samt för botanisk forskning och hortikultur. För detta ändamål

skall trädgården" vara en anstalt, där vetenskaplig verksamhet bedrives, samt låta sig angeläget

vara att i största möjliga utsträckning göra resultaten av den botaniska forskningen Och den

vid trädgården bedrivna verksamheten tillgängliga för allmänheten och den studerande

ungdomen, särskilt vid stadens läroanstalter.

Trädgården omfattar kulturområden och naturpark samt en botanisk institution. På

kulturområdena odlas företrädesvis på kalljord härdiga växter, grupperade med hänsyn till

läroanstalternas intressen. Fjällväxtavdelningen är den största och rikhaltigaste i Skandi-
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navien. På institutionen äro även deponerade naturhistoriska museets botaniska samlingar.

Sedan höstterminen 1936 meddelas därstädes akademisk undervisning i botanik av Göteborgs

högskola. 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 sty-

relsen för Göteborgs högskola och Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle var-

dera en ledamot. Ledamöterna väljas för fyra år. Nuvarande ledamöter äro valda för perio- .

derna 1937—40 och 1939—42. Stadsfullmäktige utse årligen två revisorer jämte suppleanter.

Den omedelbara ledningen av trädgården med därtill hörande inrättningar utövas av en

prefekt, vilken f. 'n. tillika är professor i botanik vid Göteborgs högskola. Under prefekten

finnes för arbetsledningen och den närmaste förvaltningen en trädgårdsdirektör.

Stat för år 1940: Utgifter 133.137 kr., inkomster 5.990 kr., anslag av staden 127.147 kr.

Författningar m. m. Reglemente för förvaltningen av trädgården, antaget av stadsfull-

mäktige den 14 november 1918. lnstruktion för prefekten, antagen av styrelsen den 23 april

1919. Instruktion för trädgårdsdirektören, antagen av styrelsen den 17 september 1920.

Ordförande Suppleanter

Wiik, Hj al m a r, Handlande, f. 77; led. Eriksson, E r 1 a n d Adolf, Metallarbe-

19—42, Ordf. 19— (vald av stadsf.). tare, f. 08; 38—.

Vice ordförande

Jägerskiöld, Axel Krister Edvard L e o-

n a r d, F. D., Professor, f. 67, led. 19—42,

v.Ordf. 19— (utsedd av kungl. vetenskaps-

och vitterhetssamh.).

Ovriga ledamöter

Magnus, E r i k Louis, lngenjör, f. 84;

19—40 (vald av stadsfn)

Holmberg, 0 t t o Malte, Läroverksadjunkt,

f. 77; led. 19—40 (vald av stadsf.).

Hjelm, E r i k Gustaf, Trädgårdsdirektör,

f. 74; 25—40 (vald av stadsf.).

Romdahl, A x el Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; 36—42 (vald av styr. f. Gbgs hög-

skola).

Gustafsson, J 0 h 11 lvar Paridon, Kommu-

nalarbetare, f. 99; 39—42 (vald av stadsf.).

Revisorer

Bengtsson, Johan William, Folkskol-

lärare,f. 87; 38—

Stemer, Karl Rikard, F. D. Lektor,  

Högberg, K a r 1 A x e 1 Fredrik, Bank-

tjänsteman,f.12;39—.

Sekreterare (arvode)

Beyer, Henning,J. K. Konsul, f. 84; 15.

Prefekt (0)

( 14.700 kr.)

Rt 11 6791.

Skottsberg, Carl Johan Fredrik, F. D.,

Professor, f. 80; 19.

Trädgårdsdirektör (14)

(jämte pers. lönetillägg)

Niåt7horst-Windahl, Tore Eilert, f. 86; (16)

Amanuens och konservator (11)

Blom, Carl Hilding, f. 85; (26).37.

Trädgårdsmästare (8)

Holmberg, Gustaf Herman, f. 85; (17) 37.

Dessutom en bitr. trädgårdsmästare (5), en

vaktmästare (4), en kusk, ett kvinnligt skriv-

biträde (1) samt under sommaren två park-

vakter. En laborator avlönas av Gbgs högskola.f. 91; 39—.

Styrelsen för Göteborgs stads idrottsplatser

Expeditionen å Ullevi Rt 160927; arbetschefen Ullevi kl. 14—16, lördagar kl. 12—14.

Rt 162838 (se även nedan under resp. idrottsplatser).

Styrelsen för Göteborgs stads idrottsplatser, som jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 30

augusti 1934 tillkommit dels genom sammanslagning av styrelsen för Slottsskogsvallen och

styrelsen för Göteborgs stads gymnastik- och exercishus och dels genom övertagande från säll-

skapet för friluftslekar av dess handhavande av stadens verksamhet för lek och idrott även-

som utövande av förvaltningen av de kommunala lek- och idrottsfälten, har jämlikt nämnda

stadsfullmäktigebeslut trätt i verksamhet från och med ingången av år 1935.
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.Slottsskogsvallen (Rt 11 6069) är upptagen såsom ett centralt lek- och idrottsfält uti ett av

byggnadsnämnden uppgjort förslag, som av stadsfullmäktige godkändes den 1 juni 1911.

Initiativet till lek- och idrottsfältets utbyggande till större konstnärlighet togs vid 1912 års

utdelning ur Lindbergska fonden av'föreningen för Göteborgs förskönande i syfte bl. a., att

anläggningen i framtiden även skulle komma till användande vid folkfester i stor stil såsom

valborgsmässofirandet, Barnens Dag 0. d. Första steget till iordningställandet av området

togs sedermera genom stadsfullmäktiges bifall i mars 1914 till en motionsvis framförd fram-

ställning från sällskapet för friluftslekar. Till 1915 års utdelning ur Lindbergska fonden

framkom kommittén med ett av professor L. [. Wahlman uppgjort förslag.

Anläggningen, som delvis bekostats av medel från Lindbergska och Renströmska fonderna,

är uppdelad idels ett modernt friluftsstadion med platser för cirka 20.000 åskådare, fot-

bollsplan, löparebanor jämte banor för hopp och kast, dels flera smärre lekfält för ungdom”

samt plaskdamm för småttingar.

Ullevi idrottsplats (Rt 160927) övertogs av Göteborgs stad från Göteborgs idrottsförbunds

förlagsaktiebolag enligt stadsfullmäktiges beslut den 24 april 1924 och inordnades under styrel-

sen för Slottsskogsvallen. Villkoren för övertagandet voro bl. a., att staden så länge Ullevi an-

vändes till idrottsplats, dock minst under 10 år, erlade ett årligt-belopp av 4.500 kr.

Anläggningen rymmer förutom fotbolls- och träningsplaner med täckta åskådareläktare

för 7.400 personer och öppna åskådareplatser för 10.200 personer även tennishall, isbanor

jämte paviljong inrymmande föreståndarebostad, styrelserum' och expeditionslokal. Under

år 1935 invigdes en ny sittplatsläktare med plats för 6.700 åskådare genom vars färdigställande

idrottsplatsen, inklusive 4.800 nya ståplatser framför läktaren kan mottaga 29.700 åskådare.

Rambergsvallen i Lundby (Rt 13 39 74), anlagd i anledning av motion i stadsfullmäktige och

utförd såsom statskommunalt reservarbete,'invigdes den 18 augusti 1935. Idrottsplatsen inne-

håller fotbollsplan samt löparbanor och andra anordningar för allmän idrott ävensom omkläd-

ningsbyggnad. Anläggningen upptager endast ståplatser utan takskydd och kan på en gång

emottaga cirka 5.000 åskådare.

Överåsvallen i Lunden (Rt 15 74 25), innehåller såväl banor för allmän idrott som fotbolls-

plan jämte omklädningsrum. Anläggningen, vilken utförts såsom statskommunalt reserv-

arbete, invigdes den 12 september 1937.

Gibraltarvallen (Rt 11 93 81) iordningställdes under medverkan av Södra Sveriges Stats-

arbeten under år 1922. Anläggningen, som är inhägnad, upptager fotbollsplan och löpar-

bana. Inom området finnes en tennisbana, vilken ej tillhör styrelsen.

Bland övriga idrottsfält märkas Carl johans torg och Gröna Vallen, sandplaner iordning-

ställda som fotbollsplaner.

Skidbackarna (Rt 18 07 64) i terrängen öster om Delsjökolonien äro till antalet två och

uppfördes under år 1937 såsom statskommunalt reservarbete.

Gymnastik- och exercishuset (Rt 11 01 51) uppfördes av grosshandlanden Julius Lindström,

som överlämnade detsamma till Göteborgs stad genom gåvobrev av den 29 december 1865.

Byggnaden upplåtes mot särskild avgift till skolor och fristående föreningar för gymnastik och

idrottsövningar ävensom till tennisspel. —

Genom den nya organisationen har styrelsen från sällskapet för friluftslekar övertagit_

ledningen och förvaltningen över lek- och idrottsverksamheten å stadens allmänna lek- och

idrottsplatser samt de inhägnade lekplatserna för småbarn ävensom anordnandet av de

kommunala skridsko- och kälkbackarna. Centraldepån för lek- och idrottsmateriell är

. förlagd i Slottsskogen (Rt 13 07 87). Därjämte åligger det styrelsen att handhava förvaltningen

av stadens för bad avsedda anläggningar i den mån desamma icke enligt gällande författningar

13
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eller särskilda beslut av stadsfullmäktige tillhöra annan myndighets eller styrelses förvaltning.

Styrelsen består av sju ledamöter jämte fyra suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse-

fem ledamöter med två suppleanter för två år i sänder, styrelsen för Göteborgs distrikts

idrottsförbund och styrelsen för Göteborgs fotbollsförbund vardera årligen en ledamot jämte

en suppleant. Nuvarande av stadsfullmäktige utsedda ledamöter äro valda för perioden

1939—40. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revi-

sorer och två suppleanter.

Den omedelbara skötseln av de under styrelsen stående anläggningarna handhaves beträf-

fande Slottsskogsvallen och Ullevi av två föreståndare samt vad angår lek- och idrottsplatser.

isbanor och skidbackar samt lekplatserna för småbarn av en arbetschef med biträde av till-

syningsmän och vakter, varjämte vid exercishuset finnes anställd en särskild vaktmästare.

" Styrelsen har1 sin tjänst särskild sekreterare. Styrelsens bokföring och kassarörelse hand-

haves från och med år 1936 av drätselkammaren.

Stat för år 1940. Skattestat: Utgifter 490.354 kr., därav kapitalutgifter 20.000 kr.;1n-

komster 150.435 kr.; erforderligt anslag 339.919 kr.

Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads idrottsplatser, antaget av stadsfullmäktige

den 30 augusti 1934.

Ordförande

Walles, K u rt Leonard, Redaktionssekre-

terare, f. 00; led. 34—40, Ordf. 39—,

(vald av stadsf.).

Vice ordförande

”Holmqvist, Otto G e o rg, Kapten, f. 90;

led. 34—, Suppl. f. kassaf. 34—, v. Ordf

39— (vald av idrottsförb.).

Övriga ledamöter

Gustavsson, J 0 h 11 Leonard. Ombudsman,

f. 89; 34—40 (vald av stadsf.).

Kernel], John Oscar, Kontorist, f. 96;

34— (vald av fotbollsförb.).

Carlson, G u s t a f,Bokhå11are, f. 84;

led. 35—40, Kassaf. 35— (vald av stadsf.).

Bemtson, Axel H e n r y, Svetsare, Stadsf..,

f. 04; 39—40 (vald av stadsf.).

Hagvall, T h u r e Wilhelm, Ordningsman,

f.86; (34) 39—40 (vald av stadsf.).

Suppleanter

Särnqvist, Karl O rvar, F. K., Ämnes-

lärare, f. 98; 35—40 (vald av stadsf.).

Hoonk, Karl B ertil Harald, Kontors-

skrivare, f. 97; 34— (vald av idrottsförb.).

Svensson, Karl Erik, Kontorist, f. 98;

34—35, 38— (vald av fotbollsförb.).

Frankenberg, John E v e rt Konrad, Om-

budsman, Stadsf., f. 00; 39—40 (vald av

stadsf.).

Revisorer

Lll3!åd_gren, A x el Evald, Plåtslagare, f. 88;

Lindström, Erik Yngve, Ombudsman,

f. 97; 40—.  

Suppleanter

Holmqvist, B r o r Richard, Spårreparatör,

f. 87; 38—.

Wedlin, G u l 1 v a r Elis, Assuranstjänste-

man, f. 14; 40—.

Arbetsutskott

Walles, K u rt Leonard, Redaktionssekre-

terare (se ovan) led. 34—, Ordf. 34—

Carlson, G u s t a f,Bokhå11are (se ovan)

3

HagtTåll, T h 11 r e Wilhelm, Ordningsman

(se ovan) 39—.

Sekreterare (arvode)

Dunberger, Eric Gustaf Gillis, J. K,

Sekr.h. stadskollegiet, f. 95; 34.

Arbetschef (8)

Johansson,] 0 h 11 Sigfrid, f. 95; 34.

Föreståndare

Gunnarsson-, 0 s c a r, 1. 83; 22, Slotts-

skogsvallen.

Kristensson, J 0 h 11 Edvin, f. 82; 24,

Ullevi. ..

Tillsyningsman (3)

Andersson, E r n s t Henry, f. 75; 07, Lek-

och idrottsfälten.

Vaktmästare

Sjöstedt, F r a n s Julius Valfrid, f. 93; 23,

Exercishuset.

Två vaktmästare samt ordningsvakter, ma-

terialutlämnare, arbetare m.
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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. lokaler och telefon, 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 barn-

hem omkring *mitten av 1700-talet, grundade på frivilliga gåvor. Den öppna fattigvården

var ända till 1700-talets slut av ringa omfattning. För de husfattiga erhöllos medel genom

kollekter och andra insamlingar samt från avgifter vid bouppteckningar, bötesandelar etc.

Sedan administrationen av det förut nämnda hospitalet överflyttats till statsmyndighet,

fastställde Kungl. Maj:t år 1799 på framställning av magistraten »Reglemente till arbetshus .

och fattigförsörjningsanstalternas förbättrande», varigenom stadens fattigvård fick en ratio-

nellt ordnad organisation. Enligt detta reglemente handhades fattigvården av en direktion,

bestående av femton ledamöter, och indelades staden i fattigrotar. År 1846 fastställdes ett

nytt reglemente, varigenom staden för den yttre fattigvårdens handhavande indelades i

fem distrikt, vart och ett omfattande ett visst antal rotar. Ett tredje reglemente tillkom

år 1861, varvid benämningen direktion utbyttes mot fattigvårdsstyrelse. Under tiden hade

å tomter vid nuvarande Drottningtorget uppförts ett stort fattigförsörjnings- och arbets-

hus, vilket togs i bruk år 1855. Med anledning av tillkomsten av 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.

Då den nämnda försörjningsinrättningen vid Drottningtorget visade sig alltme1a otidsenlig

och otillräcklig, beslöto stadsfullmäktige år 1883 att å en tomt, bestående av delar av lägen-

heterna Gibraltar, Götaberg och-Landala, uppföra en ny fattigvårdsanstalt med 1.075 vård-

platser, därav 222 för kropps- och sinnessjuka och de övriga för arbets- och försörjnings-

tagare. Anstalten, som sedermera benämndes sjuk- och Vårdhemmet Gibraltar, stod färdig

år 1888. En ständig stegring av patientantalet å sjukavdelningarna framtvingade emellertid

upprepade utvidgningar av dessa, så att Gibraltar slutligen år 1933 inrymde tillhopa 1.663

platser, varav 640 å sinnessjukavdelningen, 585 å avdelningarna för kroppssjuka och 438 å

arbets- och försörjningsavdelningarna. Under åren'1932—35 överflyttades de sinnessjuka

till Lillhagens sjukhus, och i samband därmed ökades antalet platser å försörjningsavdel-

ningarna till 522. Under hösten 1939 överflyttades försörjningsavdelningarna till det nyupp-

förda vårdhemmet Fjällbo, och Gibraltar övertogs av sjukhusdirektionen.

Det nu gällande reglementet för fattigvården antogs av stadsfullmäktige den 1 1 december 1919 .

och fastställdes av länsstyrelsen den 21 januari 1920. Enligt detta reglemente utövas den sta-

den jämlikt lagen om fattigvården åliggande understödsverksamheten av fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen består av 14 ledamöter, vilka jämte 10 suppleanter väljas av stads-

fullmäktige för fyia år. Minst två ledamöter och en suppleant skola vara kvinnor. Stads-
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fullmäktige" utse bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande. Förste stads-

läkaren och polismästaren äga närvara vid och deltaga i styrelsens förhandlingar. Ordinarie

sammanträde hålles sista helgfria måndagen i varje månad. För granskning av fattigvårdens

räkenskaper och förvaltning välja stadsfullmäktige årligen fyra revisorer jämte suppleanter.

Fattigvård meddelas i allmänhet genom understöd i hemmet, genom utackordering i en-

skilt hem eller genom vård å anstalt. Medellösa, som äro i behov av sjukhusvård, omhänder-

tagas dock även av sjukhusdirektionen. Minderåriga barn (under sexton år), som behöva

understöd, erhålla sådant genom fattigvårdsstyrelsen i de fall, då barnen" vistas i föräldra-

hemmet. Ärenden rörande minderåriga barn, som behöva vård eller understöd utom för-

. äldrahemmet, handhavas av barnavårdsnämnden. Genom fattigvårdsstyrelsen utdelas även

understöd utan fattigvårds karaktär enligt lagen av den 18juni 1937 om kommunala pen-

sionstillskott m.m.

För ernående av större enhetlighet beträffandedenyttre fattigvården tillsätter fattigvårds-

styrelsen en särskild nämnd, nämnden för den yttre fattigvården, bestående av ordförandena

i distriktsstyrelserna, vilka utöva den närmaste uppsikten över fattigvården inom de resp.

distrikten. Distriktens antal och omfattning bestämmas av stadsfullmäktige efter förslag av

fattigvårdsstyrelsen. Den inre fattigvården handhaves likaledes av en särskild nämnd, nämnden

för den inre fattigvården, bestående av' fem inom eller utom styrelsen för ett år valda personer.

Nuvarande ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen äro valda för perioderna

1938—41 och 1940—43.

Under fattigvårdsstyrelsens förvaltning stå donationer till ett sammanlagt belopp av cirka

221.000 kr.

Stat för år 1940: Utgifter 8.342.277 kr., inkomster 4.197.457 kr., därav ersättning från

sjukhusdirektionen för Gibraltaranstalten 2.725.000 kr. samt ersättning för vård och

understöd 1. 105.000 kr.'.; erforderligt anslaga skattestat 4. 144.820 kr.

Författningar m. m. Lag den 14juni 1918 om fattigvården. Lag den 18juni 1937 om

kommunala pensionstillskott m.m. Reglemente för fattigvården i Göteborg, antaget

av stadsfullmäktige den 11 december 1919 och fastställt av länsstyrelsen1 Göteborg

den 21 januari 1920. med ändringar, som fastställts av länsstyrelsen den 30 november 1921,

den 1 november-1934, den 18 maj 1935 och den 12 november 1936.

Fattigvårdsstyrelsen Lorentsson, Gunnar Vilhelm, Skolvakt-

0 (1 d mästare, f. 92; 30—41.

r föran e Johansson, C u s t a v Adolf, Linoleum-

Dahlström, A x el, Överförmyndare, Stads-

fullmzs andre v. ordf, f. 80; led. 19—43,

Ordf. 32—.

Vice ordförande

Lidén, Karl Gustaf, Avdelningschef.

f. 90; led. 35—43, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Johansson, John A b r a h a 111, Byråföre-

ståndare, f. 82; 24—43.

Bergman, C 1 ae s Anton, Stationskarl,

f. 81; 26—41

' Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r d,

4l)gå_lare,f. 83; led. 26—43, Suppl. f. kassaf.

Karlson, Carolina (C3a()r o 1 a) Wilhelmina,

Fröken, f. 70; (2030)—41.

Månsson, R u th Linnéa Fredrika, Assistent

å arbetsförmedl., Fru, f. 95; 30—41.  

arbetare, f. 79; (26) 34——41.

Andell, Sven Gustaf Valdemar, Bankdi-

rektör, f. 84; suppl 36, led. 38—41,

Kassaf. 38—.

Ekberg, Ove Johan, Yrkeslärare, Stadsf.,

f. 96; 39—41.

Julén, Jo n a t h a 11, F. D., Rektor, f. 87;

(38)40-—43.

Ridderstad, Hildur, Fru, f. 85; (26)

40—43.

Pettersson, S v e néABIgot, Spårvagnskon-

duktör, Stadsf., 88;(34) 40—43.

Suppleanter

Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; 34441.

Olsson, R e in h 0 1 d Fritiof, Linoleumar-

betare, f. 03; 40—41.
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Engblad, Carl Torsten Sigurd Einar,

Fabrikör, f. 95; 38—41.

Hansson, T u r e Valdemar, Kommunalar-

betare, f. 95; 40—41.

Skoglund, Olga Victoria (Tora), Fru,

f. 88; 31—43.

Gustafsson, Johanna (H a n n a) Gustava,

Sjukvårdsbiträde, f. 95; 32—43.

Czårå'lson, G u s t a f, ' Bokhållare, f. 84;

—43

Andersson, G 11 sta v Johannes Expeditör,

Stadsf., f. 00; 39—41.

Kihlman, K a ri 11, F. M., Ämneslärarinna,

Fru, f. 90; 40—43.

Carlsson, Gerda Elise 1 n g e b 0 r g, Fru,

f. 01; 40—43.

Tremannanämnden

(Med uppgift att avgöra vissa ärenden jäm-

likt 5 38 mom. 2 i lagen om fattigvården)

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, se ovan (utsedd av fattigvårds-  

Svensson, V i kt o r Harald, Ombudsman,

f. 88; (utsedd av barnavårdsnämnden) 34—.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika. Assistent

å arbetsförmedl., Fru, se ovan (självskri-

ven såsom ledamot av såväl fattigvårdssty-

relsen som barnavårdsnämnden) 40—.

Revisorer

Åhsman, Karl T h 0 r s t e n Fridolf, Hand-

lande, f. 00; 36—.

Lönnermark, Karl Helge G i l 1 i s, Folk-

skollärare, f. 04; 36—.

Sundvall, 0 s v a 1 d Fabian, Kommunal-

arbetare, f. 91; 38—.

Thunström, Fritz G u n n a r, Lagerbok- -

hållare, f. 84; 39—.

Suppleanter

Idl3j6e21th, S v e n Harald, Bokhållare, f. 94;

Isacson, Anders Vilgot (Wigge), Bok-

tryckare, f. 00; 3 —.

Aronsson, G u s t a f Amandus, Reparatör,

f. 99; 38—

Lundin, Margit, Fru,f. 03; 39——.styrelsen) 34—.

Fattigvårdsbyrån

Expeditionstid kl. 9—1630, lördagar kl. 9—14. Rt direktörsexp. 13 9233, ombudsmannaexp.

131920,131930,kassakontoret 13 7302, registeravd. 1148 75, 1208 79, 13 2831, 13 89 75.

Fattigvårdsbyrån, som varit i verksamhet sedan början av år 1906, är fattigvårdsstyrelsens

, centrala expedition. Dess chef är fattigvårdsdirektören, som närmast under fattigvårds-

styrelsen utövar ledningen av stadens fattigvård. Han skall ägna sorgfällig uppmärksamhet

åt allt, som rör den'allmänna fattigvården inom samhället, verka för dess följdriktiga hand-

_ havande och sunda utveckling, hos fattigvårdsstyrelsen och hos de under densamma lydande

nämnder och styrelser göra de framställningar, vartill omständigheterna föranleda, samt bringa

fattade beslut till verkställighet, där ej detta tillkommer annan. Han skall närvara vid fattig-

vårdsstyrelsens sammanträden samt, då han tillkallas eller så anser nödigt, jämväl vid de

under densamma lydande nämnders och styrelsers sammanträden. Han har att avgiva ut-

låtande i alla frågor, som till honom av fattigvårdsstyrelsen hänskjutas, samt att i övrigt

bereda förekommande ärenden till föredragning hos styrelsen. Mellan styrelsens samman-

träden skall han ombesörja sådana ärenden, vilka icke omedelbart erfordra styrelsens sär- 4

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 reg1steravdelning föres ett centralregister över hjälpverk-

samhetenmom kommunen1 enlighet med föreskrifterna1 lagen den 20 mars 1936 om social-

register.

Stat för år 1940: Utgifter 257.911 kr.

Författningar m.m. Allmänna bestämmelser för fattigvårdens befattningshavare, antagna

av fattigvårdsstyrelsen den 23januari 1906 med ändringar den 27 december 1910 och den

27 februari 1922. Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för fattigvårdsdirektören den 22 de-
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cember 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. Rt 137149.

Nyman, Georg Adrian, J. 0. F. K.,

1. 84; 28.

Ombudsman och sekreterare (24)

Rt 11 0590.

Hoff, Gösta Teodor, J. K., f. 05; 38.

Kamrerare (17)

Rt 13 4350.

Larsson, Ossian F rid o 1 f, f. 85; 10.

. Kassör (14)

Rt 13 7302.

Gran, Ka rl Gustaf, f. 98; 26.  

Registrator (14)

Rt 13 7393.

Axäll, Carl Algot, f. 84:21.

Förste kontorsskrivare (8)

Rt 12 05 98.

Runge, Olof Richard T a g e, f. 10; (34) 37.

Assistent (8)

R1 11 50 02.,

Svedberg, Karl G u n n a r, f. 11; 39.

Vaktmästare (4)

Dahlström, Helge Karl Werner, f. 05;

(33) 39. _ ' .

Dessutom en kassabokhållare (6), en kans-

list (3), ett kontorsbiträde (3), tre första skriv-

biträden (2),10 skrivbiträden (1), två extra '

assistenter och sex extra skrivbiträden.

Den yttre fattigvården

För ernående av större enhetlighet beträffande den yttre fattigvården tillsätter, såsom

ovan nämnts, fattigvårdsstyrelsen en särskild nämnd, nämnden för den yttre fattigvården, be-

stående av ordförandena i distriktsstyrelserna. Nämnden utser årligen inom sig ordförande

och vice ordförande och sammanträder tredje helgfria torsdagen 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 för-

anleda, att besluta i ärenden rörande ansökningar om erhållande av kommunala pensionstill-

skott samt i allmänhet hava tillsyn över efterlevandet av de för den yttre fattigvården utfär-

dade instruktioner och övriga för den yttre fattigvården gällande bestämmelser. Från och

med 1934 handlägger nämnden för yttre fattigvården även ärenden rörande understöd till

arbetslösa, som förut handhafts av en särskild delegation.

För handhavande av den yttre fattigvården är staden indelad i sju distrikt, omfattande

en eller flera av stadens territoriella församlingar. Närmaste uppsikten över fattigvården

inom varje distrikt tillkommer en distriktsstyrelse, bestående av en ordförande och det

antal ledamöter, som fattigvårdsstyrelsen bestämmer. Ordförande och ledamöter i di-

striktsstyrelsen 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.

Distriktsstyrelserna biträdas av för ärendenas rätta handläggning ansvariga tjänstemän,

distriktsföreståndare, vilka hava till huvudsaklig uppgift att emottaga ansökningar om fattig-

vård, att vid trängande behov bevilja tillfällig sådan och atti övrigt till distriktsstyrelserna

avgiva förslag rörande understöds utgående samt verkställa utdelning av beviljad hjälp.
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Till biträde åt distriktsföreståndarna för utredningar angående fattigvårdsbehov och för

kontroll över de utdelade medlens användande och tillräcklighet äro anställda assistenter.

Stat för år 1940: Utgifter 5.686.163 kr., därav för fattigvårdsunderstöd i penningar och

in natura 4.180.000 kr. och för kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag 621.000 kr.

Författningar m. m. Fattigvårdsstyrelsens instruktion för nämnden för den yttre fattig-

vården den 23 mars 1909. Bestämmelser angående kommunala pensionstillskott i Göte-

borg, antagna av fattigvårdsstyrelsen den 18 december 1918. Fattigvårdsstyrelsens instruk-

tioner för distriktsstyrelsema den 22 december 1905 med ändring den 2_ januari 1920, för

assistenterna (distriktsföreståndarna) den 2 januari 1920 och för fattigfogdarna (assistenterna)

den 22 december 1905 med ändring den 27 februari 1922.

Nämnden för den yttre fattigvården

Ordförande

Johansson, John A b r a h a 111, Byråföre-

ståndare (se ovan) 35—.

Vice ordförande

Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r d.

Målare (se ovan) 35—.

Övriga ledamöter

Bergman, C 1 a e s Anton, Stationskarl (se

ovan) 28—.

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare (se ovan) 30—.

Karlson, Carolina (C a r o 1 a) Wilhelmina,

Fröken (se ovan) 30—.

den, K a3rl Gustaf, Avdelningschef,

(se ovan)3

Ekberg, 0 v eS—Johan, Yrkeslärare, Stadsf.,

.;96 39—

Första distriktet

omfattar Gamlestads församling; distrikts-

styrelsen sammanträder sista helgfria ti sda-

gen i varje månad kl 18

Ledamöter

Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r d,

Målare (se ovan) led. 24—41 , Ordf.

_Grén, Johannes G U 5 t a f, f. d. Spårvägsin-

Spektor, f. 70; led. 19—41, 0. Ordf. 20—.

Landholm, A m a n d a, Fru, f. 72; 26—43.

Kihl, K a rl Jo h a n, Vagnmästare, f. 75;

33—41. '

Stjernlund, E 1 s a Leontina, Folkskol-

lärarinna, f. 91; 35—43.

Suppleanter

Skoglund, Olga Victoria (To r a), Fru (se

ovan) 32—41.

Isaksson, Vilh el m Olaus, Metallarbetare,

f. 90; 33—43.

Distriktsexpedition

Falkgatan 7—9.

Expeditionstid kl. 9—13. Rt föreståndaren

15 0957, exp. 1518 75.  

Distriktsföreständare (1 4)

Gran, E rik Robert, f. 98; 28.

Assistenter (8)

Lindborg, Karl Geo rg, f. 91; 29.

Skogsberg, Karl S t u r e, f. 07; 38.

Andra distriktet

omfattar Domkyrko, Kristine och Haga för-

samlingar; distriktsstyrelsen sammanträder

fjärde helgfria fredagen i varje månad

Ledamöter

Bergman, Claes Anton, Stationskarl,

(se ovan) led. 28—43, Ordf. 28—43.

Lange, Johannes (Jonas) Wictor, Dom-

låyrkoklockare,f. 78; led. 20—43, v. Ordf.

Sundberg, Ab el Gotthard Leopold, Sta-

tionskarl, Riksdagsman, f. 93; 28—41.

Dahlbom, Kn ut Emil, Sliparemästare,

f. 84; 34—41.

Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;

34—43. *

Suppleanter

Andersson, Alma Olivia, Fru, f. 88;

34—41.

Åkvist, Carl Anders, Löjtnant, f. 76;

Distriktsexpedition

Sociala huset. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 13 59 79, exp. 1210 79.

Distriktsföreståndare (1 4)

Pehrsson, D 0 u g 1 a s Victor Heribert,

f. 99; (34) 37.

Assistenter (8)

Maxson, Karl E mil, 1.94; 34, Domkyrko

och Kristine församl.

Brusewitz, Signe Anita, f. 98; 36, Haga

församl.

Torgel, K a rl Ernst, f. 95; 38, Kristine för-

som

Larsson, Joel A r n e, f. 06; 38, Haga för-

saml.
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Tredje distriktet

omfattarVasa, Johannebergs och Annedals

församlingar; distrlktsstyrelsen sammanträ-

der fjärde helgfria onsdagen 1 varje månad

kl. 18. -

Ledamöter

Lidén, Ka rl Gustaf, Avdelningschef,

(se ovan) led. 35—41, Ordf. 35—41.

Lundström, A x el Wilhelm, Expeditions-

vakt, f. 81; led. 24—41, 0. Ordf. 35—.

Gillberg, Georg Albert, Bagare, f. 96'

34—43. .

Årzén, Jo han Bernhard, Förste lokrepa-

ratör, f. 91;

Riggderstad, H1 1d 11 r, Fru (se ovan) 36—

Suppleanter

Holber, Janne Alexius (A 1 e x 18), Reklam-

36—43.tjänsteman, f. 90;

Henriksson, A x el Gottfrid, Målare, f. 91:

36—41.

Distriktsexpedition

Sociala huset. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 13 20 79, exp. 13 78 79.

Distriktsföreståndare ( 1 4)

Peterson, A r n o 1 d William, f. 87; (33) 36.

Assistenter (8)

Lidell, H e n ry William, f. 98; 33, Anne-

dals församl.

Olsson, A g d a Ulrika Eleonora, f. 98; 37,

Anne a s örsaml.

Karlfeldt, K a r 1 Alexander, f. 08; 36, Vasa

och ]ohannebergs församl.

Anderberg, Anders Folke, f. 05;. 40,

]ohannebergs församl.

Fjärde distriktet

omfattar Oscar Fredriks och Masthuggs för-

samlingar, distriktsstyrelsen sammanträder

sista helgfria tisdagen1 varje månad kl. 18.

Ledamöter

Ekberg, 0 v e Johan, Yrkeslärare, Stadsf.

(se ovan) led. 39—41 , Ordf. 39—41 ..

lngwarsson, Johannes J u 1 i u s, f. d. Over-

lärare, f. 77; led. 20—43, 0. Ordf. 20—.

Karlsson, E d i t Josefina, Fru, f. 89; 28—43.

Samuelsson, C a r 1 Severin, Gjuteriför-

man, f. 80; 23—41.

Ahlström, Blenda Hilda N a t h a l i a, Fru,

f. 77; 30—43.

Suppleanter .

Kjellgren, Gustaf Vi k t o r Wilhelm, Gross-

handlande, f. 81; 30—41 .

Hansson, T u r e Valdemar, Kommunalar-

betare, f. 95; 39—43.  

Distriktsexpedition

Fjällgatan 3. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 14 91 11, exp. 14 91 12.

Distriktsföreståndare (14)

Dahlström, Axel H e n r y, f. 05; (32) 33.

Assistenter (8)

Lindahl, 1 v a r Georg, f. 76; 07, Masthuggs

församl. .

Wennberg, Nils Erik, f. 07; 33, Oscar

Fredriks församl., tf. Distriktsföreståndare

(se nedan).

Andrén, Alla 11 Skoglar, f. 03; 34, Oscar

Fredriks församl.

Olsson, Allan Albert, f. 10; 36, Oscar .

Fredriks församl.

Schedin, T h 0 r st e n Fritiof, f. 99; 39,

Masthuggs församl.

Ebring, L a r 5 Olof Valter, f. 07; 40, Mast-

huggs och Oscar Fredriks församl.

Femte distriktet

omfattar Carl Johans församling; distrikts-

styrelsen sammanträder fjärde helgfria ons-

dagen1 varje månad kl. 15.

Ledamöter

Johansson, John Ab raham, Byråföre-

ståndare (se ovan) led 35—43, Ordf. 35—43.

Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnskon-

duktör, Stadsf. (se ovan) led. 33—43,

0. Ordf. 35—.

Hultén, Martin Julius, Agent, f. 78;

28—43.

Ahlström, Maria Kristina, f. (1. Små-

skollärarinna, f. 73; 35—41.

Berg, Alma Kristina, Småskollärarinna,

f. 92; 38—41.

Suppleanter

Sjäätrögl, A 1 g 0 t Natanael, Konditor, f. 79;

Hansson; G e r t r u d Ottilia Elisabet. Fru-,.

f. 95; 35 —41. '

— Distriktsexpedition

Carl ]ohansgatan 90. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 14 45 77, exp. 14 28 57.

Distriktsföreståndare (1 4)

Gustavsson, Frans O 1 0 f Magnus, f. 90; 32.

Assistenter (8)

Thörnkvist, A x el Teodor, f. 79; 18.

Wahlgren, Leander W a 1 d e m a r, f. 92; 34.

Palmqvist, Ra g n'a r Bertil, f. 04; 38.

Andersson, H a r r y Olof Verner, f. 03; 39.

Laag, B e n g t Gunnar Emanuel, f. 08; 39.

Svensson, Karl - E rik, f. 11; 39.
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Yttre fattigvården.

Sjätte distriktet

omfattar Lundby församling; distriktsstyrel-

sen sammanträder fjärde helgfria torsdagen

1 varje månad kl. 17.

Ledamöter

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

ånästa41ie (se ovan) led. 29—41, Ordf.

Persson,.H i 1 d e Ansgarius, Svarvare, f. 85:

. led. 30—41, v. Ordf. 36—.

Nilsson, Ellen, Fru, f. 81; 32—41.

Rydström, Agda Mathilda, Fru, f. 91;

36—43.

Johansson, Evald Willgodt, Fastighets-

förvaltare, f. 90; 38—43.

Suppleanter

Samuelsson, Karl Wiktor, Metallarbe-

tare, f. 90; 36—43.

Andersson, K a rl Natanael, Polisöverkon-

stapel, f. 89; 36—41.

Distriktsexpedition

Myntgatan 18. Expeditionstid kl. 9—13.

Rt föreståndaren 12 02 01, exp. 13 04 90.

Distriktsföreståndare (1 4)

Nilsson, Sven Otto, f. 79; 28.

Assistenter (8)

Strömberg, Ca rl Algot, f. 89; 22.

Clååasson, M a t s-O 1 of Alarik, f. 09; (37)

Jerkinan, Erik Albert Napoleon, f. 05;

39, tf. ]ordbruksinspektor.  

Sjunde distriktet

omfattar Orgryte församling; distriktsstyrel-

sen sammanträder fjärde helgfna t1sdagen

1 varje månad kl. 18.

Ledamöter

' Karlson, Carolina (c a r ola) Wilhelmina,

Fröken (se ovan) led. 30—41 ,

30—41

Johansson, G u s t a v Adolf, Linoleumar-

betare (se ovan) led. 30—41 , v. Ordf. 30—.

Ligggrzfln, H 1 1 d a Elisabet, Fru, f. 79;

Andersson, L a r 5, f. d. Overlärare, f. 77;

35—43.

Olsson, R e i 11 h 0 1 d Fritiof,

arbetare, f. 03; 37——-43.

Suppleanter

Sahlstén, A 1 m a Ingegärd, Fru, f. 78;

32—43.

Jansson, John Adolf H a r a 1 d, Handlande,

f. 02; 41

Ordf.

Linoleum-

Distriktsexpedition

Örgrytevägen 11 . Expeditionstid kl. 9—13,

Rt föreståndaren 16 45 72, exp. 162257.

Distriktsföreståndare (1 4)

Slättberg, Eric Evald, f. 01; (25) 31,

tjänstl., tf. Wennberg, N ils Erik,

(se ovan) 36. '

Assistenter (8)

Lind, Ein a r Alexius, Stadsf., f. 98; 32.

Carlsson, 0 3 c a r Jonatan, f. 90; 33.

Sandoff, S v e 11 Gunnar, f. 04; 38.

Dessutom 11 skrivbiträden (1), tre extra

assistenter, en extra kontorsskrivare och två

extra skrivbiträden.

Den inre fattigvården

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 upphand-

lingar samt tillsätter till det antal och på de villkor, som fattigvårdsstyrelsen bestämt, tjänste- '

befattningar vid försörjningshemmen med undantag för sådana befattningar, som tillhöra

stadens lönestat, vilka tillsättas av fattigvårdsstyrelsen.

Nämnden biträdes närmast av en syssloman, vilken är föreståndare för samtliga anstal-

ter och har sin expedition förlagd till det för alla anstalterna gemensamma sysslomans-

kontoret å den centrala anstalten, Vårdhemmet Fjällbo. 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
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de å anstalterna intagna försörjningstagarna utöva den tillsyn, som enligt gällande fattig-

vårdslag tillkommer fattigvårdsstyrelsen. Han skall närvara vid nämndens för den inre fat-

tigvården sammanträden samt därvid göra de framställningar, vartill omständigheterna

föranleda. En biträdande syssloman är honom närmast behjälplig vid fullgörandet av ålig-

gandena. Denne biträdande ”syssloman har tillika såsom särskilt uppdrag att vara förval-

tare vid fattigvårdens huvudförråd å Vårdhemmet Fjällbo.

Instruktioner: Fattigvårdsstyrelsens instruktioner för nämnden för den inre fattigvården

den 22 december 1905, för sysslomannen den 23 januari 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

Ordförande

Dahlström, A x el, Överförmyndare,

Stadsfullmzs andre v. ordf., f. 80; led.

19—, Ordf. 19—.

Vice ordförande

Lidén, K a rl Gustaf, Avdelningschef, f. 90;

led. 40—, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Selander, Folke G u n n a r Lennart, M. L.,

Prakt. läkare, f. 01; 37—.

Suppleanter

Ridderstad, Hildur, Fru, f. 85; 30—.

Johansson, C u s t a v Adolf, Linoleum-

arbetare, f. 79; 34—.

Syssloman (21)

Norin, Carl Folke, f. 96; 32.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedlq Fm» f_ 95; 30___ Bitr. syssloman o. förrådsförvaltare (14)

Gustafsson, Johanna ( Ha n n a) Gustava, Vakant, tf. Slättberg, E ri c Evald,Distrikts-

Sjukvårdsbiträde, f. 95; 33—. föreståndare (se ovan) 35.

Vårdhemmet Fj ällbo

Sysslomanskontorets expeditionstid kl. 9—16,30 lördagar kl. 9—14; angående särskilda avdel-

- ningar, se nedan. Rt (växel) 172720.

Frågan om den framtida användningen av det förut omförmälda sjuk- och Vårdhemmet

Gibraltar efter sinnessjukvårdens utflyttning därifrån var under åren 1927—35 föremål för

undersökning av en särskild stadsfullmäktiges beredning. På hemställan av denna bered-

ning beslöto stadsfullmäktige år 1932, att Gibraltar skulle omorganiseras till ett från fattig-

vården skilt, under sjukhusdirektionen sorterande sjukhus huVudsakligen för kroniskt sjuka.

Därjämte uppdrogo stadsfullmäktige åt fattigvårdsstyrelsen att inkomma med förslag till de

åtgärder, som för fattigvårdens del vore behövliga i samband med denna omorganisation.

Med anledning härav föreslog fattigvårdsstyrelsen uppförande å den staden tillhöriga egen-

domen Fjällbo av en ny centralanstalt för fattigvården, avsedd för enbart försörjningstagare.

Sedan stadsfullmäktige den 18 juni 1936 godkänt förslaget och länsstyrelsen i resolution den

10 februari 1937 lämnat sitt godkännande åt byggnadsplanen, påbörjades arbetet med den

nya centralanstaltens uppförande i april 1938. Den 10 december 1939 stod Vårdhemmet

färdigt att invigas.

Vårdhemmet Fjällbo består av sammanlagt 17 byggnader, därav åtta bostadspaviljonger

 

för vårdtagare och de övriga administrations-, ekonomi- och personalbyggnader, samt in-

rymmer 563 vårdplatser, varav 410 för män och 153 för kvinnor. Då fattigvården även efter

avskiljandet av de kropps- och de sinnessjuka har att taga vård 0111 ett klientel av mycket

olikartad sammansättning, har en strävan varit att nå största möjliga differentiering av klien-

telet, vilken lett till att Vårdhemmet uppförts enligt paviljongsystemet. Vårdplatserna äro

fördelade å 88 rum med fyra platser, 75 rum med två platser och 61 rum med en plats. Där-
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utöver finnes en sjukavdelning om 20 platser för tillfälligt sjuka. Vårdhemmet Fjällbo har

kostnadsberäknats till 4. 104.689 kronor.

Under Vårdhemmet Fjällbo sorterar det 8. k. gamla Fjällbohemmet, ett försörjningshem

för män med 80 vårdplatser. Detta hem, som är inrymt i Fjällbo egendoms f. d. statbyggnad,

togs i bruk av fattigvården år 1922. Sedan nämnda år arrenderar fattigvården Fjällbo egen-

dom av drätselkammaren. Till egendomen hör cirka 70 hektar öppen jord, som brukas av

fattigvården. Egendomens ladugård har inretts till stall för fattigvårdens svinbesättning. Å

egendomens mark är jämväl fattigvårdens vedgård belägen.

Stat för år1940: För Vårdhemmet 734166 kr. , för verkstäderna. 75.980 kr. och för

jordbruket 38.970 kr. Inkomsterna av arbeten och försålda varor m. m. beräknas till

120.000 kr. och från jordbruket 1111 85.000 kr.

Vårdavdelningarna

Besökstid tisdagar, torsdagar och söndagar

kl. 14—16. Rt (växel) 172720.

Läkare (arvode)

Jordbruket: en jordbruksinspektor (10),

tre chaufförer, en fördräng och fyra drängar.

Gemensam personal: en förrådsassistent

(5), en kontorsskrivare (5), två kontorsbiträden

Mottagningstid kl. 8—"10.

af Ekenstam, Helge, M. L. f. 01; 39.

Övrig personal

Sjukavdelningen: en sjuksköterska (3)

och tre biträden.

Försörjningsavdelningarna: två tillsy-

ningsmän (5), en föreståndarinna (2) och 26 bi-

träden.

Verkstäderna. en arbetsföreslåndare (9),

en verkmästqre (8), en extra kontorsskrivare

samt ett skrivbiträde (1).  

(3), två första skrivbiträden (2), tre skrivbiträ-

den (1), en andre uppsyningsman (5), en andre

maskinmästare (11), en föreståndare för bage-

reit (8), en tillsyningsman (6), en portvakt (4),

fyra vaktmästare (4), en husmoder (6), en

köksföreståndarinna (3), en predikant, en or-

ganist, ett extra skrivbiträde, en förste repa-

ratör, fem reparatörer, två bageribiträden,

en vaktmästare, 13 köksbiträden, en tvätt-

föreståndarinna, sju tvättbiträden, en baderska,

ett biträde i linneförrådet, en tillskärerska,

en skräddare samt två städerskor.

Sprängkullshemmet

Sprängkullsgatan 8. Besökstid varje dag kl. 14—16. Rt 13 7558.

Hemmets'byggnad, som år 1910 uppläts åt fattigvården, inrymde dessförinnan ett kon-

valescenthem och har uppförts år 1876. Hemmet är avsett för åldriga kvinnor och rymmer

102 platser.

Stat för år 1940: Utgifter 72.321 kr.

Föreståndarinna (3)

Anderson, Si g rid Matilda

f. 91; 35

Elisabet,

En läkare, en predikant och sju biträden.

. Ivarsbergshemmet

Färjestaden, Lundby. Besökstid varje dag kl. 12—14. Rt 13 0232.

Vid Lundby kommuns införlivning med staden år 1906 övertogs dess fattigvårdsinrättning

av stadens fattigvård och blev sedan efter en grundlig restaurering under namn av lvars-

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 78 platser. Till hemmet hör c:a 5 hektar åkerjord, varjämte c:a 20

hektar hemmet närliggande jord arrenderas av fattigvården.

Stat för år 1940: Utgifter 75.402 kr.

Inspektor (8)

Dahlqvist, Karl Sigfrid, f. 89; 23.

Föreståndarinna (3)

Nilsson, A n ni e Marianette, f. 90; 26.

En läkare, en organist, en nattvakt och

fem biträden.
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Örgrytehemmet -

Krokslätt, Orgryte. Besökstid varje dag kl. 12—14. Rt inspektor 18 21 99, husmoder 16 0218.

Då Orgryte kommun med början av år 1922 införlivades med staden, uppläts åt stadens

' fattigvård kommunens förutvarande försörjningshem jämte vidliggande epidemisjukhus.

Denna anstalt, benämnd Örgrytehemmet och använd såsom hem för åldriga män och äkta

makar, inrymde 152 platser, därav 132 platser för ensamma män och 10 rum för äkta makar

Enligt beslut av stadsfullmäktige den 21 mars 1931 har vid hemmet uppförts en nybyggnad,

innehållande bl. a. 20 rum avsedda för fyra pensionärer i varje rum, 18 rum avsedda för två

pensionärer i varje rum och 18 rum avsedda vartdera för en pensionär. Rummen för två

pensionärer äro avsedda även för äkta makar och ersätta de förutvarande rummen för detta

ändamål i den gamla byggnaden. Sedan nybyggnaden under hösten 1932 tagits i bruk och

epidemisjukhuset i samband därmed upphört att användas av fattigvården, utgör hela antalet

platser å Örgrytehemmet 204. Till hemmet hör c:a 6 hektar öppen jord.

Stat för år 1940: Utgifter 192.060 kr.

1nspektor och trädgårdsmästare (8) 1 leP läkare. en_Pquliltgnåkeål organist. 15

Karlsson, 0 s ka r Fredrik, f, 81; 22. 1traden samt tva tra gar sar etare.

Hrismoder och sjuksköterska (4)

Bernvik, Olga Ingeborg Alida, f. 00; 37.

Kungsladugårdshemmet

* Carl ]ohans församling, Slottsskogsgatan 92. Rt 12 7880.

Kungsladugårdshemmet har uppförts såsom ett led i den plan till anstalternas moderni-

sering, som bl. a. föranletts av de krav, vilka i fattigvårdslagen uppställas för fattigvårds-

anstalters godkännande. Ett anslag av 328.000 kr. för byggnadens uppförande beviljades

av stadsfullmäktige den 18 juni 1936. På grund av stegrade material- och arbetspriser be-

viljade stadsfullmäktige den 2 december 1937 ett tilläggsanslag av 79.000 kr: Hemmet,

som rymmer 82 platser, är avsett för åldriga kvinnor.

Stat för år 1940: Utgifter 74.322 kr.

Föreståndarinna (3) En läkare, en predikant samt åtta biträden. .

Ryberg, Alm a Josefina, f. 00; 38.

__ Hemmen för änkor

Ankehemmet vid Rygatan, Rygatan 16. Rt 13 94 70. Ankehemmet vid Bagaregården,

Uddevallagatan 16. Rt 151633.

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 landshövdinge-

hus vid Rygatan. Det andra öppnades år 1916 i en för ändamålet nyuppförd byggnad vid

Uddevallagatan. Hemmen stå under ledning av fattigvårdsdirektören, varjämte fattig-

vårdsstyrelsen bland sina kvinnliga ledamöter utser en inspektris, som har tillsyn över hemmen.

Ankehemmet vid Rygatan inrymmer jämte personalbostäder och barnkrubba 12 för änkor
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avsedda lägenheter med rum och kök samt Ankehemmet vid Bagaregården 14 för änkor avsedda

lägenheter med rum och kök eller kokvrå förutom personalbostäder 'och barnkrubba.

1nspektris för änkehemmen

Månsson, Ru t h Linnéa Fredrika, Assistent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; .40.

Ankehemmet vid Rygatan ' Ankehemmet vid Bagaregården

Stat för a, 1940.— Utgifter 22.280 i... Stat för år 1940.- Utgufter 23.072 kr.

.. . I . Föreståndarinna (3)

Forestandarmna (3) Jacobsson, D a g m a r Elvira Aurora, f. 97;

Petersson, lngelöf Maria (M aj a), f. 95; 31 . 39.

En kokerska, två biträden och en gårdskarl. En kokerska, två biträden och en gårdskarl.

Hemmet för änkemän

]ungmansgatan 37. Rt 142203.

Hemmet för änkemän avser att fylla ett behov, motsvarande det för vilket hemmen för

änkor äro tillkomna. Hemmet, som är inrymt i fastigheten Jungmansgatan 37, har kommit

till stånd år' 1912 genom donation av fru Caroline .Wijk. Det förvaltas av en av fattigvårds-

lstyrelsen för varje är vald nämnd, bestående av tre ledamöter med två suppleanter, ochihar,

förutom personalbostäder och barnkrubba, 23 lägenheter, avsedda för uthyrning till änkemän

med minderåriga barn. Utgifterna för hemmet utöver inkomsterna täckas av donationsmedlen.

Bruttoutgifter för hemmet under år 1939: 15.510 kr., inkomster 10.332 kr., därav hyror

9.657 kr.

Månsson, R 11 t h Linnéa Fredrika, Assis-

Nämnde" för änkemaMhemmet tent å arbetsförmedl. Fm f. 95; (32) 40—.

Ordförande då 11 HSripipleantår f 5 5

N , i ' ' , _ _ _ _, Ri ersta 1 ur ru, 8 3__

, %*];jägvårgså;?erkförfxdälangrjl låd. Fzgli, Kihlman, Ka rin, F. M, Ämneslärarinna,

Ordf. 35—. ' Fru. ?. 90; 40—.

. ,, Föreståndarinna

Ovrzga ledamot" Persson, Ellen Maria, f. 85; 20.
Johansson, John A b r 11 h a 111, Byråföre—g En kokerska, en barnsköterska, ett biträde,

ståndare, f. 82; 35— en städerska och en gårdskarl.

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-emot-

tagas eller behållas å ålderdomshem, försörjningshem eller vårdhem, dels ock försörjnings-

_pliktiga, 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' 547,50 kr. pr år och plats och en dagavgift därutöver av 1,25 kr. pr dag och

belagd plats. Avtalet gällde till en början från och med den 1 januari 1926 till och med
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den-31 december 1935, med rätt likväl för staden att, därest staden under denna tid nödgades

upprätta eget arbetshem för män, frånträda avtalet vid utgången av det kalenderår, varunder

sagda arbetshem trädde i verksamhet. För tiden efter den 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, och sedermera erhållit fortsatt sådan befrielse senast genom

beslut av Kungl. Maj:t den 26 januari 1940 tillsvidare intill utgången av år 1944.

Ett avtal, motsvarande det nämnda, har är 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 grund-

avgift av 365 kr. pr år och plats och en dagavgift därutöver av 1,50 kr. pr dag och be-

lagd plats. Avtalet gällde 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 nödgades upprätta eget

* arbetshem för kvinnor, frånträda avtalet vid utgången av det avtalsår, varunder sagda arbets-

hem trädde i verksamhet. För tiden efter den 30 juni 1936 gäller avtalet tillsvidare, 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 tillsvidare intill den 1 juli 1936 från skyldigheten att upprätta arbetshem

för kvinnor och sedermera erhållit fortsatt sådan befrielse, senast genom beslut av Kungl.

Maj:t den 26 januari 1940 tillsvidare intill utgången av år 1944. De åtta upplåtna platserna å

arbetshemmet, vilket börjat sin verksamhet först under år 1928, hava fördelats med tre när-

mast för barnavårdsnämndens räkning och de återstående fem närmast för fattigvårdssty-

relsens räkning. Göteborgs stad äger enligt avtalet utse en revisor jämte en suppleant att till-

sammans med av Älvsborgs läns landsting utsedda revisorer deltaga i granskningen av arbets-

hemmets räkenskaper och förvaltning.

Arbetshemmet för kvinnor i Herrljunga

Revisor ' Suppleant

Pater—son, E 1 l e n Charlotta, Fru, f. 92; | Lifdmjölbö 1 n g e b 0 r g Alexandra, Frö-

en, . ; —

Göteborgs barnavårdsnämnd

Östra Hamngatan 28. Expeditionstider, se nedan. Rt (vaxel) 17 09 70.

Den 1januari 1926 trädde lagen den 6juni 1924 om samhällets barnavård1 kraft, vilket

betydde 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 verk-

samhetsområde. 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 hälsovårdsnämnden 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,
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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. Undantag härifrån utgör" dbck Hemmet Fredrique Wohlfahrts

stiftelse, för vilket särskild styrelse finnes utsedd. Dessutom har barnavårdsnämnden upp-

dragit åt en styrelse, den s. k. arbetsstugestyrelsen, att handhava vissa uppgifter av före-

byggande art.

Nämnden består av nio ledamöter och sju suppleanter valda av stadsfullmäktige för fyra år

i sänder. Utav ledamöterna skall en vara ledamot av stadens fattigvårdsstyrelse, en vara

. . i församlingstjänst inom kommunen anställd ordinarie präst; en—vara vid kommunens folk-

skolor eller fortsättningsskolor anställd lärare eller lärarinna eller för kommunen anställd

särskild folkskoleinspektör, enläkare och fem för nit och intresse för barn- och ungdoms-

vård kända män och kvinnor. Minst en ledamot skall vara kvinna. Juridisk sakkunskap bör

jämväl vara företrädd inom nämnden. För de obligatoriska ledamöterna utses suppleanter

i motsvarande ställning. Stadsfullmäktige utse därjämte ordförande och vice ordförande bland

de valda ledamöterna för den tid valet avser samt tre revisorer och suppleanter för dem..

Barnavårdsnämnden sammanträder i regel varje helgfri fredag kl. 18 å barnavårdsnämn-

dens byrå. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1938—41 och 1940—43.

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 tvistiga fall avgöra,vvilkendera myndigheten skall taga befatt-

ning med dylika ärenden. .

Barnavårdsnämndens verkställande organ är barnavårdsnämndens byrå. Under barnavårds-

nämnden lyda fyra barnhem, nämligen Gullbergsbrohemmet, spädbarnshem; Vidkärrs barnhem,

upptagningshem för barn i åldern 1—16 år; Barnavårdsnämndens skothem, delvis internat-

skola, den sistnämndalför gossar, huvudsakligen omhändertagna för skyddsuppfostran; samt

Hemmet Fredrique Wohlfahrts stiftelse, ett upptagningshem för flickor omhändertagna för

skyddsuppfostran-

Barnavårdsnämndens arbetsstugor omfatta omkring 50 avdelningar och äro förlagda till

olika folkskolor samt i enstaka fall till andra lämpliga lokaler. De olika kurserna omfatta

trä-, papp- och järnslöjd, syaftnar och klädsömnad, skolkökskurser m. m. Verksamheten

bedrives delvis i samarbete med Göteborgs stads yrkes- och lärlingsskolor. Till arbetsstu-

gorna samt barn- och ungdomsråden, vilka sammanfattas under rubriken förebyggande

verksamhet, har för innevarande år anvisats ett anslag av 115.885 kr.

Staden är indelad1 kretsar omfattande en eller två församlingar. För varje dylikt område

finnes tillsatt ett barn- och ungdomsråd, bestående av sin (eller åtta) ledamöter, med huvud-

saklig uppgift att var inom sitt område utöva en allmännare uppsikt över och med uppmärk-

samhet följa sådana förhållanden, som hava avseende på barns fostran och vård 'samt till

barnavårdsnämnden inkomma med de förslag, vartill verksamheten kan giva anledning. För

varje krets finnes ett kretsombud som fungerar som sekreterare hos resp. barn- och ung-
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domsråd. Kretsombuden kunna även erhålla barnavårdsnämndens uppdrag att verkställa

utredningar och handhava övervakning av barns vård och fostran.

Beträffande den barnavårdsverksamhet, som barnavårdscentralerna utöva, d. v. s. rådgivning

och övervakning av de späda barnens vård och uppfödning, är staden indelad i 13 distrikt.

Av dessa handhaves verksamheten endast i ett distrikt av barnavårdsnämnden under det

att de övriga 12 distrikten ombesörjas av föreningen Mjölkdroppen, vilken i samarbete och

överenskommelse med barnavårdsnämnden således till allra största delen utövar nämnda

i verksamhet i Göteborg. Barnavårdscentralerna stå under en läkares ledning och ha som

föreståndarinnor utbildade sköterskor. Barnavårdsnämndens central startade sin verksamhet

den 1 januari 1926. »

Genom beslut av stadsfullmäktige den 17 juni 1937 inrättades en befattning såsom barn-

hygieniker hos staden, varvid samtidigt en delegation tillsattes, under vilken barnhygieni-

kern skulle sortera. Delegationen, som utgöres av sex personer, nämligen två av envar av

ledamöterna i hälsovårdsnämnden, barnavårdsnämnden och folkskolestyrelsen och utsedda

av resp. nämnder, återfinnes å sid. 120.

Stat för år 1940: Utgifter 2.229.694 kr., inkomster 807.354 kr., därav statsbidrag .till

bidragsförskott 220.500 kr., anslag å skattestat 1.422.340 kr..

Författning. Lag om samhällets barnavård och ungdomsskydd den 6juni 1924 med

senare vidtagna ändringar.

Ordförande

Ahlberg, Ka rl August, Prost, f. 75; led.

'26—41, Ordf. 26—.

Vice ordförande

Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskonsta-

pel, f. 90; suppl. 30, led. 33—41, v. Ordf.

38—.

Övriga ledamöter

Wallgren,A rv 1d Johan, M. D., Professor,

Överläkare, f. 89; 26—41.

Johansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82;

26——43 *

Svensson, Vikto r Harald, Ombudsman,

.f. 88; (26) 32—43.

Carlson, G 11 s t a f, Bokhållare, f. 84; led.

33—41, Kassaf. 33—.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; (27)

38—41.

Sjöström-Bengtsson, An n a Maria, Lä-

rarinna. Fru, Stadsf., f. 89; 38—41.

Fredriksson, V1 k t o r Adolf, Overlärare,

f. 92; 40—43.

Suppleanter

Belfrage, Rolf Harald, M. l..., Prakt.

läkare, f. 94; 27—41.

Andrén, Astolf Ludvig, Komminister,

f. 86; 33—

Westerberg, ]enny Bernhardina. Fru,

f. 86; 32—41 .

Carlsson, Oscar Jonatan, Assistent h.

fattigv., f. 90;. 33—41.  

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskol-

lärare, f. 97,41.

Hilmersson, K a ri n Astrid, Handarbets-

lärarinna, f. 05;

Jönsson, Blenda, Fru, f 87; 39—41.

Revisorer

Wastenson, Å k e Waste Maximilian, Kon-

torschef, f. 97; 39—.

Hedberg, Erik Anders G6 st a, Förste

kontorsskrivare, f. 01; 39-—.. -

Magnér, Karl H e 1 g e Valdemar, Telefon-

reparatör, f. 97; 40—.

Suppleanter

Nilson, H1 1 d e g a r (1 Sofia, Kassörska,

Fru, f. 88; 39—

Biörseth, Johan B e r t il, Folkskollärare,

96 38—.

()Erik Hjalmar,

,

Jansson,

.

,

Slöjdlärare,

Sekreterare '

Vakant.

Barnavårdsnämndens arbetsfördelning

Första utskottet

Ledamöter

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75; led.

26— Ordf. 26—. *

Svensson, V i k t o r Harald, Ombudsman,

f. 88; 33—.

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; 38—.
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Sjöström-Bengtsson, A n na Maria, Lä-

rarinna, Fru, Stadsf., f. 89;

Fredman, An d ers Gustaf, Poliskonsta-

pel, f. 90; 39—.

suppleanter

Andrén, Astolf Ludvig, Komminister,

f. 86; 33—

Carlsson, Oscar ]onatan, Assistent h.

fattigv., f. 90; 33—.

Ivarsson, Frans Reinhold, Folkskollä-

rare, f. 9,738—.

Hilmersson, Karin Astrid, Handarbets-

lärarinna, f. 05; 38—

Sekreterare

Vakant.

Andra utskottet

Ledamöter

Wallgren,ArvidJohan, M. D. Professor,

Överläkare, f. 89; led. 26—, Ordf. 33—.

Svensson, V1 k to r Harald, Ombudsman,

f. 88; led. 32—, v. Ordf. 33—.

loggfson, Sigrid Armida, Fru, f. 82;

Carlson, c 11 st af, Bokhållare, 1. 84; 33—.

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Overlärare,

Suppleanter

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.

läkare. f. 94; 7—

Westerbeå'g, Je 11ny Bernhardina, Fru,

Jönsson, Bie n da, Fru, f. 87; 39—.

Sekreterare

Vakant.

Tremannanämnden

Svensson, Vi k t o r Harald, Ombudsman,

f. 88; (utsedd av barnavårdsnämnden) 34—.

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92; (utsedd av fattigvårds-

styrelsen) 34—.

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; (själv-

skriven såsom ledamot av såväl barnavårds-

nämnden som fattigvårdsstyrelsen) 40—.

Arbetsstugestyrelsen

Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskon-

stapel, f. 90; led. 35—, Ordf. 38—.

R u t h Linnéa Fredrika, Assistent

å arbetsförmedl., Fru, f. 95;

v. Ordf. 38—. .

Iolzlåmsson, Sigrid Armida, Fru, f. 82;

Ivarsson, Frans Reinhold. Folkskollä-

rare,f. 97; 39—

Månsson,

14

led. 38—, .  

Barn- och ungdomsråden

Domkyrka och Kristine församlingar

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 88; led. 38—,

Ordf. 38—.

Lundgren, S i g r i (1 Amalia, Fröken, f. 88;

led. 31—, v. Ordf. 38—.

Andréen, V al b 0 r g, Fru, f. 78; 31—.

Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s i e) Sofia,

Fru, Stadsf., f. 93; 31—.

Ar;d1gån,38_A s t o 1 f Ludvig, Komminister,

eretfeldt,Åk eBertil, Folkskollärare,f. 08;

led. 38—, Kassa]. 3

Magnussori, K a rl Göstå Sture, Handels-

arbetare, f. 09; 38—

Holmberg, E r n s t Herman, Tillsynings-

lärare, f. 80; 39——.

Sekreterare

Ljungbo, G u n n a r Olof Johan, D. S. l..

Assistent h. barnavårdsn., f. 10; 38.

Vasa och johannebergs församlingar

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,

f. 97; led. 38—, Ordf. 38—.

Bengtsson, Maurits Andreas H e n r y,

Slöjdlärare, f. 89; led. 38—, v. Ordf. 38—.

Christenson, Alfrida, Folkskollärarinna,

Fru,f. 84; 31—.

Svala, Sa ra, Fru, f. 90; 35—

Aggersson, Rolf Evert, Tullvakt, f. 15;

Johnsson, Ve ra, M. L. Prakt. Läkare,

f. 96; 38—

Andersson, R u t lngeborg, Fru, f 05; 38—.

Sekreterare

Karlberg, G u n n a r Fingal,

rare, f. 87; 31, Kretsombud.

Folkskol lä-

Haga och Annedals församlingar

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria, Lära-

rinna, 3Fru, Stadsf., f. 89; led. 38—,

8—

Johansson, Astrid Margareta, Småskol-

lärarinna,f. 99; led. 38—, v. Ordf. 38—.

Axådersson, S v e n Gustaf, Kontorist, f. 17;

Hedlund, K 11 ut lvar Vilhelm, Vaktmästare,

f. 13; led. 38——, Kassaf. 38—.

Björklund, H a d a 1' Emanuel Robert, Mät-

ningsman, f. 82; 38——.
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Nymansson, Hulda M a r g a r e t a, Frö-

ken, f. 12; 38—.

, Pettersson, W e s t a Maria, Fru, f. 84; 38—.

Sekreterare

Ljungbo, G u n n a r, Olof Johan, D. S. l.,

Assistenth. barnavårdsn., f. 10; 38.

Oscar Fredriks och Masthuggs församlingar

lngwarsson, Johannes J u 1 i u s, f. d. Over-

lärare, f. 77; led. 31—, Ordf. 38—.

Westerberg, J e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 31—.

Jeppsson, D a g 11 y Elvira, Fru, f. 86; 37—.

Häggman, C a rl Mikael, Postmästare, f. 80;

Carlson, G u s t a f,Bokhållare, f. 84;

led. 38—, Kassaf.3

Norborg, K 11 u t Teodor johannes, Kom-

minister, f. 97; 8—

Sundling, Karl W e i m a r Valentin, Folk-

skollärare, f. 08; 39—.

Sekreterare

Ågård, F r a n s Ludvig, Tillsyningslärare,

f. 88; 31, Kretsombud.

Carl ]ohans församling

Månsson, R 11 t h Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; led.

31—, Ordf. 38—.

Sjöström, H U ] da Elvira, Fru, f. 83; led.

31—, v. Ordf. 36—.

Ericson, K 11 ut Herman, Komminister,

Christianson, Alma Josefina, Sjukskö-

terska, f. 71, led. 31—, Kassaf. 38—.

Wallén, Karl H e n r y Edvard, Folkskollä-

rare, f. 05; 36—.

Andersson, Rosa, Fru, f. 11; 38—.

Sv4aohn, Stina Viola, Skrivbiträde, f. 18;

Sekreterare

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92; 32, Kretsombud.

Gamlestads församling

Nyberg, Karl E r i k, f. d. Skolföreståndare,

f. 70; led. 31—, Ordf. 31—.

Åberg, Mä r t & Henrietta, Folkskollara-

rinna, Fru,f. 06; led. 35—, v. Ordf. 36—.

Hellman,Axel Gunnar, T. 0. F. K, Pas-

tor, f. 88; 31—

Kolbjörn, Gustaf E d g a r, Folkskollärare,

f. 04; 36—  

Hylander, Rut 1 n g r i d, D. S. l., Assis-

tent h. barnavårdsn., f. 12; 39—.

Ljungkvist, Bror Arne Gill i s, Vakt-

mästare, f.10;39-—

Fredriksson, V1 k t o r Adolf, Overlärare,

f. 92; 40—.

Sekreterare

Tlliberg, Ca rl Otto, f. d. Folkskollärare,

f. 77; 31, Kretsombud.

Lundby församling

Fredman, Anders Gustaf, Poliskonsta-

pel, f. 90; led. 31—, Ordf. 33—.

Lundeby, Ebba lngeborg, Folkskollära-

r1nna, f. 88; le.d 31—, Kassaf. 38—,

Gillberg, Nanna-Brita Margit, D. S. l.,

Reseinspektör,f. 03; 31—.

Aredörsssgel, Ta ge Alfred, Grovarbetare,

Andersson, Fritz Arvid, Handelsföre-

ståndare, f. 89; 36—.

Svensson, Ru t h Valborg, Fröken, f. 15;

38—.

En vakant.

Sekreterare

Johannesson, S v e 11 Erik Reinhold, Folk-

skollärare, f. 03; 32, Kretsombud.

Orgryte församling

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost,

f. 72; led. 31—, Ordf. 31—.

Andersson, La r 3, f. d. Overlärare, f. 77;

led. 31—, v. Ordf. 36—.

Sandberg, N ils Fredrik, Assistent h.

barnavårdsn., f. 06; led. 31—, Kassaf. 31—.

Karlson, Carolina (C a r o 1 a) Wilhelmina,

Fröken, f. 70; 31—.

Nilsson, Karl Vilgot,

0 ; 38—.

Carlsson, Oscar Jonatan, Assistent h.

fattigv., f. 90;

Pettersson, E rna Maria, Fru, Stadsf.,

f. 0.9; 38—.

Wennberg, Nils Erik, tf. Distriktsföre—

ståndare, 7; 38—

Hellers, Hedvig Aurora, Josefina, Fru,

f. 91; 38—

Textilarbetare.

' Sekreterare

Tyrén, A 1 f r e (1, Folkskollärare,

31, Kretsombud.

Barnavårdscentral nr 1

Annedal, Haga och Landala höjdområde.

Mottagning å barnsjukhuset varje torsdag

kl. 9—10. Rt (växel) 172600.

f. 81;
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Läkare Göteborgs stads delegation för

 

- barnh ien
Wallgren, A r v1 d Johan, M. D., Professor, .. yg_

Överläkare, f. 89; 26. (" närmare s'd' 120)-
Barnhygieniker

.. .. . (20.004 kr.).

__ Forestandartnna Mottagning: Landalaskolan. Expeditionstid

Ahlstrom, C e r d a Maria, Spädbarnskon- kL 13_]4_ Rt ]] 90 4]_

sulent (se nedan) 26. Gedda, Sven E rik Emanuel, M. 1... Skol-

Beträffande barnavårdscentralerna nr 2— överläkare, f. 96; 38.

13, se kap. Xl :4 föreningen Mjölkdroppen. Ett skrivbiträde.

Bamavårdsnämndens byrå

Östra Hamngatan 28. Expeditionstid kl. 9—14. Rt (växel) 17 09 70.

Byrån är nämndens organ för verkställighet av fattade beslut och expedition av löpande

ärenden. Dess chef är barnavårdsdirektören. Arbetet å byrån är uppdelat på olika avdel-

ningar, nämligen:

Kamerala avdelningen, vilken avdelning förutom handhavande av kassa och bokföring 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. Dessutom

ombestyr avdelningen utkrävande av ersättningar från staten, kommuner och enskilda och

verkställer utredningar rörande krav på ersättningar, som inkomma från andra kommuner.

Avdelningen för barnavårdsmannaskap och mödrahjälp. Denna avdelning tillkommer det

närmare handhavandet av de uppgifter, som innefattas i lagen om barn utom äktenskap

den 14 juni 1917 och kung]. kungörelsen angående föreskrifter om barnavårdsmans verk-

samhet och tillsynen därå den 23 november 1917 samt i lagen den 19 maj 1939 om för-

ordnande i vissa fall av barnavårdsman för barn i äktenskap och adoptivbarn, vilken lag

trädde i kraft den 1 januari 1940. Under denna avdelning sorterar jämväl de arbetsuppgifter,

som tillkommer barnavårdsnämnden enligt förordningen om mödrahjälp av den 1 1 juni 1937.

Avdelningen för bidragsförskott handlägger enligt lagen den 18 juni 1937 ärenden an—

gående förskottering av underhållsbidrag till barn.

Kansliavdelningen handlägger ärenden rörande omhändertagande av barn och ungdom.

Verkställigheten av beslut fattade enligt bestämmelserna om förebyggande och skyddsupp-

fostrande åtgärder påvilar sekreteraren. '

Beträffande barn, som skola utackorderas, vidtager avdelningen åtgärder för förberedande

av utackorderingar, vilka å ena sidan, då föräldrar finnas, utmynna i ett rådgörande beträf-

fande omhändertagna barns fortsatta vård och å andra sidan bestå i undersökning av före-

slagna fosterhem och utväljande eller anskaffande av lämpligt hem. Avdelningen utövar

inspektion av utackorderade barn och fosterbarn.

Allmänna expeditionen handhar bokföringen av de omhändertagna barnen med uppgifter

i vart särskilt fall om förhållandena och den vård och vårdkostnad, som lämnas. Expeditio-

nen handhar i övrigt ärenden, som icke äro av natur att hänföras till någon annan byråns

avdelning. '

Stat för år I940: Byråns samtliga utgifter, här inberäknade utgifter för utackorderingen.

fosterbarns- och spädbamskontrollen, uppgå till 787.722 kr.

Barnavårdsdirektör (26) - Föreståndare (20)

Mottagningstid kl. 10—12. Mottagningstid kl. 11—13.

deqIZiStf (älu s35af Erik Adolf Robert, Carlsson, E r 11 st Alexius. f. 82; (21) 26.
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Kamerala avdelningen

Kontorschef (11)

Pehrsson, Gustaf H a r ry, f. 02; (34) 36.

Bokhållare (8) _

Gustafsson, Ka rl C u s t a f, f. 07; 38.

Häggmark, M ä r t e 11, f. 95; (38) 39.

Förste kontorsskrivare (6)

Torkilson, F ol k e Lennart. f. 11; 37.

Kontorsskrivare

ngäkroth, Bengt B e r t il Magnus, f. 14;

Kassörska (4)

Ljungqvist, Eleonora (Ella) Magdalena,

f. 98; 28.

Första kontorsbitråde (4)

Bonge, Göta Selma Lovisa, f. 02; 39.

Dessutom tre manl. kontorsskrivare, två

första skrivbiträden och två skrivbiträden.

Avdelning för barnavårdsmannaskap

och mödrahjälp

Avdelningschef ( | 4)

Mottagningstid kl. 10—13, fredagar även

kl. 17—18.

Nilsson, E ri e, f. 88; (33) 36.

Första kontorsbiträde (4)

Bonge, Nancy Linnéa, f. 96; 27.

Barnavårdsman (8)

Vakant, tf. Källman, Joseph Roland

Gustaf, f. 07; 38.

Barnavårdsman (5)

' Wickloff, H u ] da Elfrida, f. 84; 39.

sterberg, Anna Frida, f. 85; 39.

Danielsson,A li c e Linnéa Eleonora, f.88; 39.

Larson, Klara ln g e b 0 r g f. 98, 39

Augzell, Hildu r Maria, f. 91; 39.

Fridén, Ka ri n Valborg, f. 03; 39.

Berg, Lilli lngeborg, f. 97; 39.

Dunér, M a rgit Valborg, f. 11; 39.

Rohlin, E.lsa,J K. 3.9

Hzgsori, Agnes GudruOn, D. S 1 f 13

Extra barnavårdsmå'n

Anderson, E 11 11 Valborg, f. 79; 32.

Borssén, G u (1 r u n Helena, f. 97; 38.

Hultstrand, B a r b r o Gertrud Elizabeth,

"D. S. l., f. 11; 38.

Kraus, I 1 m a, D. S. l., f. 12; 40.  

Hultgren, E 1 s a Albertina, D. S. l., f. 07; 40.

Engström, S i g rid lngeborg, Fru, f.- 97;

40.

En vakant, tf. Ramsin, 1 n g r i d, f. 14; 40.

Dessutom 10 barnavårdsmän med arvode

pr förordnande, ett skrivbiträde (1) och ett

skrivbiträde.

Avdelningsföreståndarinna för mödra-

hjälpsärenden (6)

Olsson, S ig n e Maria, D. S. l., f. 09; 39.

Dessutom tre assistenter, ett. kassabiträde

och två skrivbiträden.

Avdelningen för bidragsförskotts-

ärenden

Föreståndarinna (8)

Kihlman, Naömi Maria, J. K., f. 04;

(38) 39. -

Första kontorsbiträde (4)

Helamb, Birgit Margareta,

f. 15; (39) 40.

D.S. I.,

Kansliavdelningen

Förste inspektör (] ])

Ullman, H a r a 1 d Leonard, f. 92; (22) 31.

Bokhållare (8)

Blidsten, Nils Erik, 1. 95; (25) 32.

Assistent (10)

Sandberg, N11 s Fredrik, f. 06; 37, tjänstl.,

tf. Ljungbo, G u n n a r Olof Johan, Assis-

tent (se nedan)

Assistenter (6)

Ljungbo, Gu n n ar Olof Johan, D. S. l.,

f. 10; 39, tf. å annan tjänst (se ovan),

tf. Westerberg, Åke Georg, f. 13:39.

Rydberg, Karin Gertrud Cecilia, J. K.,

f. 06; 39

Assistenter (5)

Gillner,MargitElsa, D. 5 1 f 0840.

Hylander,Rutlngrid, D. S 1 f 12 40.

Högmark, Hanna Elisabet (Ella), D. S. l.,

f. 05; 40.

Assistent

Vakant, tf. Karlsson, Hervor B ri ta Maria,

D.S. 1., f. 12; 39.

Reseinspektörer (6)

Ekelin, F. ste r Axelina. f. 97; 28.

Giflllz)tårg3,3Nanna-Bri ta Margit, D. S. l.,

Fosterbarnsinspektriser (4)

Hultén, Elin, f. 85; 26.

Winther, H11d a Amalia, f. 91; 26.

Holm, Beda, f 80; 26.
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Spädbarnskonsulent (4)

Rt kl. 9—l0 (växel) 17 26 00.

Ahlström, G e rd a Maria, f. 01; 28.

Dessutom ett första kontorsbiträde (4), ett

första skrivbiträde (2). två skrivbiträden (1)

samt två skrivbiträden.

 

Kretsombud

Vakant. Domkyrko o. Kristine församl.

Karlberg, G u n n a r Fingal, Folkskolla-

rare, f. 87; 31 , Vasa o. ]ohannebergsforsaml

,.

 

Thiberg, C a rl Otto, f. d. Folkskollärare,

f. 77; 26, Gamlestads församl.

Vakant. Haga o. Annedals församl.

Ågård, Fra ns Ludvig, Tillsyningslärare,

f. 88; 26, Oscar Fredriks o. Masthuggs

församl.

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92; 32, Carl johans församl

Johannesson, S v e 11 Erik Reinhold, Folk-

skollärare, f. 03; 32, Lundby församl.

Tyrén, A 1 t r e d, Folkskollärare, f. 81; 26,

Örgryte församl.

Barnhemmen

Gullbergsbrohemmet, som är ett hem för späda bam, öppnadesar 1910 och sorterade under

fattigvårdsstyrelsen t. o. 111. år 1925. Å hemmet finnas 24 platser för spädabarn med mödrar

och 52 platser för fosterbarn.

Stat för år 1940: Bruttoutgifter 114.812 kr.

Vidkärrs barnhem. Då de barnhem —— Majornas barnhem och Adolfsbergs barnhem —-

som barnavårdsnämnden för sin verksamhet förfogade över, visat sig vara både otidsenliga

och otillräckliga, vidtog nämnden år 1927 förberedande åtgärder för att få till stånd ett nytt,

fullt tidsenligt och rymligt upptagningshem för barn. Sedan en beredning utarbetat förslag

till nytt barnhem, överlämnade barnavårdsnämnden frågan till stadsfullmäktige. I enlighet

härmed beslöto stadsfullmäktige att å Vidkärr uppföra ett nytt tidsenligt-barnhem för barn

i åldern ett till 16 år med 176 platser förutom en isoleringsavdelning med 24 platser. Barn-

hemmet är uppfört enligt paviljongsystem med inalles 10 paviljonger, varav en för administra-

tion, en för ekonomi och en för isolering. Sedan hemmet den 19 november 1935 invigts,

överflyttades barnen från Majornas Och Adolfsbergs barnhem till det nya hemmet.

Stat för år 1940: Bruttoutgifterna för hemmet uppgå till 301.168 kr., vartill kommer ränta

å byggnaders och inventariers bokförda värde.

Gullbergsbrohemmet Avdelningsföreståndarinna (3)

Föreståndarinna (4) - '
Rt 15 05 70. Niflss8e9n,251ngeborg Margareta (G r e t a),

Larsson, ln ez Dagmar, f. 95; 34. ' Läkare

Läkare

Wengberg," Hilm a Charlotta Augusta,

M. L., Prakt. läkare, f. 78; 19.

Sjuksköterska (2)

Andersson, M a gd a, f. 88; 34.

Tillsyningsman (4)

Johansson, Karl A I go t, f. 86; 13.

Dessutom_ en köksföreståndarinna, 10 barn-

'sköterskor, Sju biträden och 11 elever.

Vidkärrs barnhem

Föreståndarinna (4)

Rt 15 61 05.

Iiberg. A n n a Ulrika, 1. 85; 09,  

Johannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef,

M. L., Distriktsläkare, f. 91; (24) 35.

Sjuksköterska (2)

Edelman, Judith Kornelia, f. 89; 19.

Tillsyningsman (4)

Johansson, Viktor Albin, f. 81; 08.

Dessutom en andre maskinist (6), en eldare,

en vaktmästare, sju första barnsköterskor, 19

barnsköterskor, en köksföreståndarinna, två

kokerskor, en sömmerska, en maskintvätterska,

17 biträden och 10 elever.
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Barnavårdsnämndens skolhem

4:de Långgatan 7. Rt 144967.

1 april 1869 öppnades här i staden en skola, som benämndes avsöndringsskolan och som

förblivit den enda i sitt slag i 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 ät vanartade och i sedligt avseende för-

summade barn nödvändiggjorde, att den myndighet — barnavårdsnämnden — som hade

att utöva tillämpningen av nämnda lag, förfogade över möjlighet att bereda barn, 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 barn-

hem. I skolan och barnhemmet emottagas barn, som genom folkskoleinspektörens förord-

nande eller barnavårdsnämndens beslut där skulle placeras. '

Efter ikraftträdande av lagen av den 6 juni 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 Barnavårdsnämndens

skolhem. Någon förändring i den folkskoleinspektören tidigare tillkommande befogenheten

att förordna om barns placerande i detta skolhem, har givetvis icke skett genom förvaltningens

överflyttande. Skolhemmet inrymmer 15 platser. ,

Under år 1929 företogs en ombyggnad vid Skolhemmet i avsikt att giva nämnden möj-

lighet bereda bostäder åt ett antal ynglingar, som äro i saknad av föräldrahem eller vilkas

föräldrahem äro av den beskaffenhet, att de lämpligen icke kunna vista sdärstädes. Före-

trädesvis 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 förmän, som härigenom beredes dem, få de erlägga en viss avgift, avvägd efter

deras inkomster och tillsvidare fixerad till högst kr. 1,25 pr dag.

Denna avdelning, som öppnades den 4 november 1929, inrymmer 10 platser.

Stat för år 1940: Bruttoutgifter 45.645 kr.

Skolföreståndare Husmoder (2)

Hallin, Jo h n Rickard, f. 87; 32. ' Lindeborg, Sign e_ (_ 82; ;3_

Läkare Dessutom två vaktmästare, tre biträden

Johannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef, och en släde,—ska

M. L., Distriktsläkare, f. 91; 35.

Hemmet Fredrique Wohlfahrts stiftelse

Lilla Torp, Orgryte. Rt 165594.

1 skrivelse av den 3 oktober 1930 hemställde barnavårdsnämnden hos stadsfullmäktige

att i stadens fastighet Lilla Torp i Orgryte få inrätta ett hem för flickor med benämning

Fredrique Wohlfahrts stiftelse och att för driften av detta hem få använda 9/10 av den för

donationen Fredrique Wohlfahrts stiftelse behållna årliga ränteavkastningen. Sedan drätsel-

kammaren tillstyrkt framställningen, beslöto stadsfullmäktige den 4 juni 1931 bifalla den-

samma. i

Hemmet är i första band avsett att vara ett observations- och upptagningshem för sådana
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flickor, som omhändertagits för skyddsuppfostran och vilka antingen på grund av bristande

utrymme i skyddshemmen eller på grund av behov av läkarevård måste vänta på att bli

intagna i skyddshem. Men även i andra fall är hemmet avsett att lämna vård, då barnavårds-

nämnden ser sig nödsakad att skilja en flicka från hennes hem utan att hon därför med nöd-

vändighet behöver överlämnas till skyddshem.

Sedan fastigheten efter en del reparations- och omändringsarbeten iordningställts för sitt

ändamål, öppnades hemmet den 1 november 1931. Redan dessförinnan hade emellertid

hemmet provisoriskt börjat sin verksamhet. Styrelsen utses av barnavårdsnämnden.

l hemmet finnas 15 platser.

Stat för år 1940: Bruttoutgifter 26.617 kr.

Styrelse Sjöström.-Bengtsson, A n n a Maria, Lära-

Ahlberg, Kifa 1'3% August, Prost, f. 75; led. rinna, Fru, Stödd-» l- 893 411—-

32—, OT . _.
F.. to d .

Joggnsson» Sigrid Armida, Fru» f- 82: Löfmark, Anci? lliktiiiiåiflf. 85; 30.

Svensson, Vi k t o r Harald, Ombudsman, Handarbetslärarinna

f. 88; 35—. Olsson, Liz zie Gunborg, f. 03; 38.

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika, Assis- Dessutom en kokerska och ett extra bi-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; 39—. träde.

Hemmet Olivia Jacobsons minne

Kobbarnas väg. 96. Rt 162068.

För användning av _en genom författaren Harald Jacobsons testamente den 29 juli 1909

under namn av Olivia Jacobsons minne upprättad donation beslöto stadsfullmäktige den 25

augusti 1927, att det till donationen Olivia Jacobsons minne hörande kapitalbeloppet från

och med den 1 juli 1927 tillsvidare skulle utgöra 117.000 kronor samt att återstående ränta

å donationen skulle överlämnas till barnavårdsnämnden för att genom en av nämnden ut-

sedd delegation på fem personer användas för anordnande och drift av ett hem för ogifta,

Göteborg tillhörande och därstädes födda mödrar, i huvudsaklig överensstämmelse med de

riktlinjer, som funnes angivna i ett av en stadsfullmäktigeberedning den 30 maj 1927 avgivet

betänkande. Styrelse utses av barnavårdsnämnden.

I enlighet med dessa stadsfullmäktiges bestämmelser öppnades officiellt den 14 december

1927 under benämningen Hemmet Olivia Jacobsons minne i förhyrd lägenhet uti huset nr 6

vid Järntorget ett hem för ogifta unga mödrar och deras barn. Hemmet, som f. 11. har plats

åt 15 mödrar med barn, flyttade i maj 1929 till Kungsportsavenyen 33 samt i oktober 1935

till Adolfsbergs barnhem, Kobbarnas väg 96, där det fortfarande har sina lokaler.

Stat för år 1940: Utgifter cirka 15.000 kr.

Reglemente för Hemmet Olivia Jacobsons minne, antaget av stadsfullmäktige den 6 feb-

' ruari 1936. '

Styrelse Sekreterare

Burman-Andersson, B e rth a, Fru, f. 70; ' _ .. . ,
led 27__ Kassaf 30—0rdf 30_ NifF7lFi2i72r] E r 1 k, f. d Skolforestandare

Ahlberg, K a rl August, Prost, f. 75; 27—. ' '

Nigeria Efr18å, A7vd_elningschef h. barna- Föreståndarinna

Johanssoh, Sigrid Armida, Fru, 1.82; Fr'fanår,ålgedvig Maria (Maja) Vilhelmina,

32— . ; .

Westerberg, Je n n y Bernhardina, Fru, Dessutom en kokerska och två barnskö-

f. 86; 3 '— terskor.
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Mödrahjälpsnämnden i Göteborg

Rt sekreteraren kl. 10—12 170970.

Genom Kungl. Maj:ts förordning om mödrahjälp den 1 1 juni 1937, som trädde i kraft den

1 januari 1938, beredes möjlighet för kvinna, som i anledning av havandeskap eller barns-

börd är i behov av understöd, att erhålla mödrahjälp av statsmedel. Mödrahjälp lämnas i

den form, som för varje särskilt fall finnes lämpligast, i en eller flera poster, dock högst till

ett sammanlagt värde av trehundra kronor. Då anledning därtill finnes, må mödrahjälp

helt eller delvis lämnas såsom räntefritt lån.

Mödrahjälpen är att betrakta såsom ett slags komplettering till moderskapspenningen,

vilken utbetalas av centralsjukkassan å orten. Man har visserligen beaktat, att en moderskaps-

penning å 75 kronor måste anses vara en mycket god hjälp i de flesta fall, men ansett, att

man likväl icke borde underlåta att vidtaga särskilda åtgärder för att i ännu större utsträck-

ning kunna hjälpa mödrarna. Avsikten med mödrahjälpen är att göra fattigvården såsom hjälp-

form överflödig, då det gäller att tillgodose de särskilda hjälpbehov, som föranledas av havan-

deskap och barnsbörd. Mödrahjälpen avser även att öppna möjlighet för att i dylika situa-

tioner kunna bereda kvinnorna hjälp i större utsträckning än fattigvården och under mindre

stränga förutsättningar än som vanligen kräves för att erhålla fattigvård.

Ansökan om mödrahjälp skall ingivas till barnavårdsnämnden i den kommun, där kvinnan

vistas. Det åligger barnavårdsnämnden att snarast möjligt till mödrahjälpsnämnden avgiva

yttrande över ansökningen. Sedan handlingarna inkommit till mödrahjälpsnämnden, be-

slutar nämnden i ärendet. Beslut, varigenom mödrahjälp beviljats, skall av mödrahjälps-

nämnden delgivas länsstyrelsen, som har att till barnavårdsnämnden, vilken skall verkställa

beslutet, utanordna det belopp, vartill kostnaderna för hjälpen enligt beslutet högst må uppgå.

För behandling av frågor rörande mödrahjälp skall i varje landstingsområde och i varje

stad, som icke deltager i landsting, finnas en mödrahjälpsnämnd, bestående av en ordförande

och två ledamöter.

Ordföranden jämte suppleant för honom samt en ledamot jämte suppleant för denne för—

ordnas av Kungl. Maj:t. En ledamot jämte en suppleant för honom utses för två år 1 sänder

av landstinget eller, vad beträffar stad, som ej deltager i landsting, av stadsfullmäktige.

Nämnden sammanträder tredje tisdagen i varje månad. Sammanträde kan jämväl hållas

utom sammanträdesordningen.

Jämlikt av Kungl. Maj:t utfärdad instruktion för mödrahjälpsnämnden åligger nämnden:

a) att fullgöra de uppgifter, som enligt förordningen om mödrahjälp eller av Kungl. Maj:t

eljest meddelade föreskrifter ankomma på mödrahjälpsnämnd, b) att utföra och bevaka kro-

nans talan i mål och ärenden rörande mödrahjälp, som lämnats i form av lån, c) att lämna

barnavårdsnämnderna råd och anvisningar i avseende å spörsmål, som sammanhänga med

mödrahjälpsverksamheten, (1) att bidraga till spridande av kännedom om förordningens be-

stämmelser samt e) att i övrigt inom— nämndens verksamhetsområde övervaka efterlevnaden '

av nyssnämnda förordning.

Mödrahjälpsnämnden äger att hos vederbörande myndigheter påkalla erforderliga upp-

lysningar samt laga biträde och handräckning. '

Antalet beviljade ansökningar om mödrahjälp uppgick under år 1939 till 1.680, och den —

utbetalda summan till 322.651 kr. Därav beviljades mödrahjälp i form av understöd utan

återbetalningsskyldighet med 311.433 kr. och i form av lån med 11.218 kr.

Författningar. Kungl. Maj:ts förordning den 11 juni 1937 om mödrahjälp. Kungl. Maj:ts

instruktion den-22 oktober 1937 för mödrahjälpsnämnderna. Kungl. Maj:ts kungörelse den

22 oktober 1937 med tillämpningsföreskrifter till förordningen om mödrahjälp.
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Ordförande Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75;

lungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs 38—41 (vald al Stadsn'

ordf.. f. 90; 38— (förordnad av Kungl. Suppleanter

Maj:t).

Suppleant för ordföranden

Johansson, John A b r a h a m, Byråföre-

ext/endera f. 82; 38— (förordnad av Kungl.

ärt

Söderberg, lnez Eleonora, Fru, f. 87;

38— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria, Lä-

rarinna, Fru, Stadsf., f. 89; 40—41 (vald

av stadsf.).

Ovriga ledamöter ..

Cardell, Edit Katarina (K a r i n), Småskol-

kärarigina, f. 95; 38— (förordnad av' Kungl.

aj't

Sekreterare

Hedqvist, Gustaf Erik Adolf Robert,

J. K. Barnavårdsdirektör,f. 01; 38. 
Göteborgs stads nykterhetsnämnd

Polhemsplatsen 5. Expeditionstid kl. 10—12, tisdagar även kl. 18—19. Rt (växel) 170610.

Redan i den första moderna alkoholistlagen i vårt land, lag om behandling av alkoholister

den 30 juni 1913, stadgades, att i varje kommun skall finnas en nykterhetsnämnd. 1 den nu

gällande lagstiftningen, lag om behandling av alkoholister den 12ljuni 1931, med däri senare

gjorda ändringar, har ifrågavarande stadgande följande lydelse: »I varje kommun skall finnas

en kommunal nykterhetsnämnd och i varje län en länsnykterhetsnämnd».

Kommunal nykterhetsnämnd och länsnykterhetsnämnd ha till uppgift, var inom sitt

verksamhetsområde, att övervaka nykterhetstillståndet samt att i enlighet med vad i alko-

holistlagen sägs eller eljest finnes stadgat vidtaga för dess höjande erforderliga åtgärder.

Nykterhetsnämnden skall, om särskild sådan nämnd icke finnes tillsatt, utgöras av kommunens

fattigvårdsstyrelse. Särskild nykterhetsnämnd må tillsättas, i fall så prövas lämpligt, och

tillsättandet tillkommer i stad stadsfullmäktige. Den 9 december 1915 väcktes i stadsfull-

mäktige av dess ledamot K. Ahlberg motion om utredning rörande en blivande nykterhets-

nämnds i Göteborg verksamhet och organisation. Sedan fattigvårdsstyrelsen och drätsel-

kammaren avgivit yttrande i ärendet och förslag till reglemente, beslöto stadsfullmäktige

den 6 april 1916, att för Göteborgs stad skulle tillsättas en särskild nykterhetsnämnd.

Av de arbetsuppgifter, som åvila nykterhetsnämnden, är alkoholistvårdsverksamheten den

mest omfattande. Praktiskt taget alla grupper av samhällsskadliga alkoholister kunna numera

bliva föremål för ingripande från nämndens sida. Det heter därom1 alkoholistlagens första

paragraf:

»Ar någon hemfallen åt alkoholmissbruk och finnes han1 följd därav vara farlig för annans

personliga säkerhet eller eget liv, eller utsätta någon, som han jämlikt stadgande1 lag är

skyldig att försörja, för nöd eller uppenbar vanvård eller eljest grovt brista iisina plikter

mot sådan person, eller ligga det allmänna, sin familj eller annan till last, eller vara ur stånd

att taga vård om sig själv, eller föra ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt;

då skola1 enlighet med vad nedan är stadgat åtgärder vidtagas för hans återförande till ett

nyktert och ordentligt liv. '

Lag samma vare, där någon, som är hemfallen åt alkoholmissbruk, blivit under de två

senast förflutna åren tre eller flera gånger dömd till ansvar för fylleri eller för ett kring-

flackande liv.»

Har nämnden fått grundad anledning antaga, att någon, som vistas inom kommunen eller

där äger hemortsrätt, är hemfallen åt alkoholmissbruk såsom i ovannämnda paragraf sägs,

skall nämnden föranstalta om undersökning. Framgår det av denna undersökning, att första

paragrafen är tillämplig på den, om vilken 'är fråga, skall nämnden, där ej uppenbarligen
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utsikt saknas att utan tvång återföra honom till ett nyktert och ordentligt liv, vidtaga för

hans rättelse lämpade hjälpåtgärder. Så bör nämnden exempelvis söka bibringa honom in-

sikt om vådan av alkoholmissbruk samt klargöra för honom de påföljder, vilka kunna inträda

enligt alkoholistlagen om rättelse ej vinnes. Vidare bör han förmås, när det prövas vara till

gagn, att ingå i nykterhetsförening eller, när anledning därtill föreligger, att rådfråga läkare.

Då omständigheterna därtill föranleda, må nämnden ställa honom under övervakning. Kan

han ej genom hjälpåtgärder återföras till ett nyktert liv, och vill han ej frivilligt söka vård å

alkoholistanstalt, må han, sedan konungens befallningshavande i länet, i den ordning lagen

föreskriver, förordnat därom. intagas å allmän anstalt för vård av alkoholister (interneras).

Ansökan om internering kan i vissa fall göras av polismyndighet men göres i regel av nyk-

terhetsnämnden.

Allmän anstalt för vård av alkoholister är antingen av staten för sådant ändamål upprättad

eller av kommun, förening, stiftelse eller annan anordnad, av konungen såsom allmän erkänd

anstalt. Vad Göteborg beträffar, beslöto stadsfullmäktige den 8 juni 1916 att anordna en

alkoholistanstalt å stadens egendom Lärjeholm, vilken anstalt av Kungl. Maj:t erkänts såsom '

allmän.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 14 mars 1935 har emellertid alkoholistanstalten

å Lärjeholm nedlagts den 1 juli 1937. Verksamheten har samma dag övertagitsav en för ända-

målet bildad stiftelse, vilken, med ekonomiskt stöd från bland andra Göteborgs stad, inköpt

egendomen Brännared i Öxnevalla socken, Älvsborgs län, där en av Kungl. Maj:t erkänd

allmän alkoholistanstalt, Västkusthemmet, anordnats. Å denna anstalt äger staden före-

trädesrätt till 25 vårdplatser, varjämte stadsfullmäktige äga utse två ledamöter och en supp-

leant i anstaltens styrelse jämte en revisor för anstalten.

Men nämnden har även andra arbetsuppgifter än den egentliga alkoholistvården.

Som nämnts åligger det sålunda nykterhetsnämnden att övervaka nykterhetstillståndet

inom kommunen. Nämnden har därvid särskilt att söka förebygga och motverka onykterhet

och dryckenskap genom upplysningar, råd och anvisningar till systembolag och andra för-

säljare av alkoholhaltiga drycker ellerersättningsmedel därför, samt genom åtgärder mot

' olaglig försäljning av sådana drycker eller ersättningsmedel; att verka för nykterhetsfrämjande

åtgärder genom framställningar och yttranden till vederbörande myndigheter; samt att till-

handagå enskilda personer med de råd och upplysningar, som äga samband med nämndens _

uppgifter. Nämnden skall vidare till länsnykterhetsnämnden samt stadsfullmäktige avgiva

årlig berättelse över nykterhetstillståndet inom kommunen samt över nämndens verksamhet

i övrigt. 1 kommunal nykterhetsnämnd, vare sig denna är särskilt tillsatt eller utgöres av fattig-

vårdsstyrelsen, skall länsnykterhetsnämnden (från och med år 1939) utse ett ombud.

Utöver de arbetsuppgifter, som enligt alkoholistlagen åligga nykterhetsnämnden, må här

blott nämnas, att nämnden skall höras över ansökan om årsutskänkning av spritdrycker och

och vin, samt över varje ansökan om tillfällig sådan utskänkning, som är avsedd att äga rum

inom staden. Vidare skall nämnden genom ett ombud deltaga i besiktning av lokaler, vilka

skola användas för detaljhandel med spritdrycker, vin eller pilsnerdricka samt alkoholfria

drycker. _

Dessutom skall nämnden enligt motorfordonsförordningen höras över körkortssökandes

nykterhetsförhållanden, innan nykterhetsintyg för erhållande av körkort utfärdas av polis-

myndigheten. _

1 den mån det finnes erforderligt, må nämnden till sitt biträde utse därtill skickade män

och kvinnor. Sålunda har Föreningen Skyddsvärnet Göteborg (se denna institution),' som

med utgången av år 1919 övertagit Föreningens för alkoholistvård i Göteborg verksamhet,
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enligt med nämnden träffad överenskommelse t. o. m. den l5 april l93l genom sin byrå-

personal verkställt förundersökningar och övervakning beträffande personer, som voro hem-

fallna åt dryckenskap. Dessutom anställde nämnden den lnovember l9l9, sedan stads-

fullmäktige på framställning av nämnden beviljat erforderligt anslag, en särskild tjänsteman

benämnd nykterhetsinspektör, för att biträda nämnden beträffande övervakandet av vissa

utskänkningsställen med mera. Sedan den av stadsfullmäktige på förslag av nykterhetsnämn-

den den l I december 1930 beslutade byrån (se nedan) inrättats och trätt i verksamhet den 16

april l93l, har nämnden till sitt förfogande ett eget verkställande organ, »Göteborgs stads

nykterhetsnämnds byrå», för fullgörande av sina arbetsuppgifter.

Nykterhetsnämnden består av sju ledamöter och fyra suppleanter, vilka utses av stadsfullä-

mäktige för en tid av fyra år. Av ledamöterna skall minst en vara kvinna och bör en vara

läkare. Minst en'av suppleanterna skall vara kvinna. Stadsfullmäktige utse bland nämndens

ledamöter ordförande och vice ordförande att tjänstgöra för den tid de äro valda till ledamöter.

Nämnden utser inom sig för varje år en kassaförvaltare jämte en suppleant för denne och -

skola dessa val genom nämndens försorg underställas stadsfullmäktiges godkännande. Nuva-

rande ledamöter äro valda för perioderna l937—40 och 1939—42. För granskning av

nämndens räkenskaper och förvaltning välja stadsfullmäktige årligen för kommande är två

revisorer jämte suppleanter.

Stat för år 1940: Utgifter l00.208 kr., inkomster 4.400'kr., anslag 95.808 kr.

Författningar m. m. Lag om behandling av alkoholister den lZ juni l93l. Kungl. för-

ordningen den l8 juni l937 angående försäljning av rusdrycker. Kungl. förordningen den

I juli l918 ang. handel med skattefri sprit. Kungl. förordningen den I juli l918 ang. vissa

alkoholhaltiga preparat. Kungl. förordningen den ll juli l9l9 angående försäljning av

pilsnerdricka, med senare vidtagna ändringar. Kungl. förordningen den 8 maj 1925 angående

försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker. Kungl. Maj:ts motorfor-

donsförordning den 20 juni 1930. Reglemente för Göteborgs stads nykterhetsnämnd, an-

taget av stadsfullmäktige den 19 maj l932.

Ordförande '

Carlsson, C a rl R i c h a r d, Spårvägsman,

Stadsf., f. 8l; led. 26—42, Ordf. 39—40.

Vice ordförande

Arby, Arthur, Direktör, f. 74; (32)

led. 39—40, v. Ordf. 40—.

Ovriga ledamöter _

Novén, Wilhelm, Skräddaremästare,

f. 80; led. 25—40, Kassaf. 26—.

Rosendahl, Karl l'l el m e r, Crusgropsfö-

reståndare, f. 88; 25—42. .

Nilsson, Eric, Avdelningschef h. barna-

vårdsn., f. 88; suppl. 32, led. 39—40,

Suppl. f. kassaf. 40—.

Cardell, Edit Katarina (Karin), Små-

skollärarinna, f. 95; 40.

Thulin, Frans Edward, M. L.. Prakt.

läkare, f. 94; 40—.  

Suppleanter .

Anderson, l—lj al m ar David, M. L.,

Dispensärläkare, f. 86; 32—40.

Gneib, G u n n a r Robert, ]. K., Advokat,

f. 90; 39—42.

Lind, E i n a r Alexius, Assistent h. fattigv.,

Stadsf., f. 98; 39—42.

Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf.,

f. 09; 39—40.

Revisorer

nglådqvist, E s t e r Vilhelmina, Fru, f. 96;

Magnusson, Seth L i n d e, Kamrer, f.00; 40—.

Suppleanter

Carlsson, Nils Henry, järnvägstjänste-

man, f.

Skafte, ] a rl Rune, Laborator, f. 16; 40—.

Sekreterare

Byråföreståndaren (se nedan) 32.

Nykterhetsnämndens byrå

Polhemsplatsen 5. Expeditionstid kl. 10—12, tisdagar även kl. 18—19. RI (växel) 170610. '

Byrån, som öppnades den l6 april l93l, är nykterhetsnämndens verkställande organ och

har närmast under nämnden hand om alkoholistvården och övervakningen av nykterhets-
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tillståndetinom staden, ävensom de övriga arbetsuppgifter, som åligga nykterhetsnämnden.-

Byråns chef benämnes föreståndare. -

Byråföreståndare (l 6)

: Mottagningstid kl. 10—12. Rt 154617.

Hedvall, Jakob Julius, f. 86;—(3l) 33.

Åssistenter (8)

Lindö, F ritz Gustav, f. 95; (3l) 33.

Croner, Carl W a l d e m a r, f. 99; (3l) 35.

Gesser, A n d e r s Georg, f. 00; (34) 35. Dessutom ett kvinnligt skrivbiträde och en

Olsson, 0 s k a r Herbert, f. 03; (35) 36. springpojke.

Göteborgs stads natthärbärgen

Natthärbärgetvid Skanstorget. Rt11 5581 UngkarlshotelletLabor, Mellangatan 9. Rt11 1208

Den 4 april l9l8 beslöto stadsfullmäktige upprätta ett kommunalt natthärbärge uti fastig-

iheten 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-

dela. l enlighet med stadsfullmäktiges beslut den l7 juni l920 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 l60 personer.

Stadsfullmäktige beslöto den 24 februari l938 tillsätta en beredning för anskaffande av

nya utrymmen för natthärbärgena m.m. se kap. X.

Logiavgiften utgör f. 11. på natthärbärget 75 öre pr natt, för sju nätter i följd 4,50 kr.; på

Labor pr dygn l,25 kr., för sju dygn 7 kr.,'för l5 dygn l 1 kr. och för 3l 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 åri sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l938—39 och l939—40.

Styrelsens verksamhet granskas av två revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljas av

stadsfullmäktige.

Stat för år 1940: Utgifter ”8.073 kr., inkomster 65.573 kr., anslag 52.500 kr.

Reglemente för styrelsen för Göteborgs stads natthärbärge, fastställt av stadsfullmäktige

den 4 april l9l8.

Ordförande , Revisorer

Peterson Axel H i 1 d i n g Expeditör .thnson, Karl Gustaf G u n n a r, Kontorist,

Stadstff. 91; led. 26—41f0rdf. 32—. f— 04: 39—-
Jacobson, Anders l—l a ra 1 d, Kranförare,

.

,

Assistent (5)

Löwe, Märta Elisabeth, f. 95; (3l) 38.

Extra assistent

Ahlborg, 0 8 c a r Curt Edvard, f. 08; 38.

Kontorsskrivare och vaktmästare

Hansson, John A r vid Rune, f. lZ; 36.

Vice ordförande

Holmberg, Carl (C a j) Jacob, Sjökapten,

Direktör, f. 90; led. 33—4l, v. Ordf. 34—.

Suppleanter

Dolfe, G u s t a v Adolf, Reservlöjtnant,

Direktör, f. 90; 39—.

Hansson, Anna Elin Thyra, Sjukvårdsbi-

träde, f. 00; 40—

Sekreterare (arvode)

Claesson, Erik Ragnar, ]. K.,

stadsfogde, f. 79, l8

Övriga ledamöter

Abrahamsson, Johan 0 5 c a r Konstan- Andre

tin, Målare, f. 89; led. 27—41, Kassaf.

37.—.

Ekberg, 0 v e Johan, Yrkeslärare, Stadsf.,

f. 96; 3l—40.

Hellman, Axel Gunnar, T. 0. F. K.,

Pastor, f. 88; 33—40.  
Syssloman (l4)

Rt 13 31 48.

Jonzon, Vivat Carl Alfred, f. 84; 20.

Dessutom sju vaktmästare, sex städerskor

och tre extra städerskor.
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Göteborgs stads rättshjälpsanstalt .

Postgatan 4. Expeditionstid kl. 10—16, lördagar kl. 10—15 samt dessutom tisdagar

och torsdagar kl. 18—19. Mottagningstider för anstaltens jurister kl. 11—14 samt'dessttom

tisdagar och torsdagar kl. 18—19. Rt (växel) 170680.

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 an-

ställa en eller flera juridiskt utbildade personer, som kostnadsfritt eller mot. billigt arvode

skulle biträda mindre bemedlade med råd och hjälp, därvid, så vitt ske kunde, onödiga rätte-

gångar borde avböjas eller förlikning åstadkommas.

Förenämnda institution fungerade i stort setti oförändrad form under c:a 50 års tid: I

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 rättshjälpsanstalti enlighet

med principerna i den vid 1919 års riksdag genomförda rättsskyddsreformen.

Den 27 augusti 1925 beslöto stadsfullmäktige att inrätta en offentlig rättshjälpsanstalt

i Göteborg, och sedan Kungl. Maj:t den 16 oktober samma år fastställt reglemente för anstalten,

trädde densamma i verksamhet den 1 januari 1926, vid vilken tidpunkt förlikningsnämndens

verksamhet upphörde.

Rättshjälpsanstalten har till uppgift att inom Göteborg i rättsliga angelägenheter till-

handagå mindre bemedlade och i sådant avseende bl. a. lämna råd och upplysningar

samt hjälp med upprättande av handlingar, så ock biträda vid tvisters biläggande genom

_förlikning samt vid utförande av talan i rättegång, anhängiggjord vid domstol inom an-

staltens verksamhetsområde. Rättshjälpen lämnas kostnadsfritt, dock kan sökande av vad

honom genom anstaltens bistånd tillvinnes förpliktas lämna ersättning för erhållen hjälp.

Anstalten bör söka åstadkomma förlikning mellan parterna, där sådan lämpligen bör komma

till stånd. Framställning om rättegång, som befinnes vara uppenbart ogrundad eller gagn-

lös, skall avvisas. '

Anstalten står under ledning av en styrelse, bestående av ordförande och fyra ledamöter.

Ordföranden och suppleant för honom förordnas av konungens befallningshavande för fyra

år i sänder. Ovriga ledamöter jämte två suppleanter för dem utses av stadsfullmäktige för

en tid av två år. Nuvarande ordföranden är utsedd för perioden l938—4l och övriga leda-

möter valda för perioden 1940—41 . Anstaltens årliga räkenskaper och förvaltning granskas

av två revisorer, av vilka en jämte suppleant utses av konungens befallningshavande och en

jämte suppleant av stadsfullmäktige, samtliga för en tid av två år (1940—41).

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 advökatkontor, 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 enskiltuppdrag.

Stat för är 1940: Utgifter 71.753 kr., inkomster 35.530 kr. (därav statsbidrag 8.030 kr.

och ersättning av allmänna medel i fria rättegångar 19.000 kr.), anslag 36.223 kr.

Författningar m. m. Kungl. kungörelse angående understöd av statsmedel till offentliga

rättshjälpsanstalter den 12 september 1919. Reglemente för Göteborgs stads rättshjälps-

anstalt, fastställt av Kungl. Maj:t den 16 oktober 1925 jämte tillägg den 2 november 1934.
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Ordförande Ålander, G 11 s t a f Alvar, Byråassistent,

Wijkander, Anders Emil T h e o d 0 r, f' 99; 40—4] (vald av Stade')

J. 0. F. K., Assuransdirektör, f. 80; 26—41,

(förordnad av K

Suppleant för ordföranden

Bäärnhielm, Gösta, J. K., Rådman,

f. 90; 37—41 (förordnad av K. B.).

Övriga ledamöter

(valda av stadsfullmäktige)

Johnsson, Johln Olof, J. ,Kanslichef,

; 26—41

Durzenberg, Karl E rik, Ombudsman,

f. 85; (31) 33——41.

Svensson, V i kt o r Harald, Ombudsman,

f. 88; (33) 34—41.

Mellarider, fCarl E1 n a r Nathanael, J. K.

Advokat, .87; (30) 38—41.

Suppleanter

Öberg, K n 11 t Erik, lngenjör, f. 96; 34—41 .

Andersson, R 0 s a, Fru, f. 11; 38—41.

Revisorer

Foghammar, N ils Florentin, Härads-

skrivare, f. 90; 40—41 (förordnad av K. B.).  

Suppleanter

Hammarberg, Karl Olof, e. o. Länsbok-

hållare, f. 96; 40—41 (förordnad av K. B.).

Rosengren, E s k il Oscar, J. K., Advokat,

f. 99; 40—41 (vald av stadsf.).

Sekreterare

Hanse, John E ric Einar, J. K., Advokat,

(se nedan) 26, Kassaf. 26—.

Föreståndare (0)

(14.700 kr.)

Hanse, John E r i c Einar, J. K., Advokat,

f. 91; 26

Bitr. jurister (20)

Schenholm, Karl T 0 r s t e n Reinhard,

J. K. Advokat, f. 91; 26.

Kihlman, U r b a n Natanael, J. K, Advo-

kat,f.;98 (29) 35.

Förste bokhållare (8)

Ergin, R & g 11 a r Sigvard Edvin, f. 08: 35.

Dessutom en kassörska, två kontorsbi-

träden 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 XII:s krig. För inrättningens beståndande begärdes och er-

hölls 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, s. k. tolagsmedel. Dessa medel jämte en årlig

kollekt i stadens kyrkor och en del arrendemedel från av staden överlåtet markområde ut-

gjorde i början inrättningens egentliga inkomster. Visserligen ökades tolagsmedlen genom en

kungl. resolution av den 22 januari 1799, men inrättningen skulle ej ha varit i stånd att fort-

sätta sin verksamhet i den utsträckning som behövdes, om densamma ej erhållit både många

och stora donationer. Dessa jämte inbesparade medel uppgingo vid 1938 års slut till sam-

manlagt 1.997.242 kr. Räntemedlen av dessa äro nu hemmets förnämsta inkomst.

Ursprungligen handhades inrättningens angelägenheter av magistraten och tre av den-

samma 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 stadsfullmäktige-

institutionen införts i Göteborg, antogo stadsfullmäktige den 3 maj 1866 ett nytt reglemente,

vari bestämdes, att inrättningens angelägenheter skulle handhavas av en av dem utsedd sty-

relse, bestående av fyra personer (föreståndare). Nya reglementen hava sedermera av stads-
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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 1937—40, 1938—41, 1939—42 och 1940—43.

För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer jämte suppleanter.

Intagning av försörjningstagare i inrättningen beviljades av magistraten på förslag av före-

ståndarne ända till 1866, då denna angelägenhet övergick ti-ll 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

Fattigförsörjningsinrättningen 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

dessutom styrka sig vara välfrejdad och icke behäftad med smittosam eller för omgivningen

störande sjukdom.

Stat för är 1940: Utgifter 169.513 kr.., därav bokförd ränta å anläggningar 22.348 kr..,

inkomster 147.165 kr.., driftsunderskott 22.348 kr.

Reglemente för Göteborgs ålderdomshem, antaget av stadsfullmäktige den 21 augusti 1924

med däri vidtagen ändring den 13 november s. å.

' Ordförande

Ahlström, Blenda Hilda N a t h a l i a, Fru,

f. 77; led. 25—40, Ordf. 39—.

Vice ordförande

Kruger, l'l a rry Ludvig, Direktör, f. 93;

led. 39—43, v. Ordf. 39—.

Övriga ledamöter

Durzenberg, Karl Erik, Ombudsman,

f. 85; 29—42.

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L., Folk-

skoleinspektör, f. 85; (22) 31—41.

Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskollärare,

f. 97; suppl. 29, led. 39—43, Kassaf. 39—.

Suppleanter

Dahlin, Gustaf Adolf V e r n e r, f.ddDi-

ågktöLf. 84; suppl. 31—, Suppl. f. kassaf.

Sundelin, Ingrid (Inga), Fru, f. 91; 39—.

Revisorer

Regn—ström, A r vi (1 Rudolf, Kassör, f. 01;

Lagönän Axel B i r g e r, Maskinist, f. 96;  

Suppleanter

Hollnquist, A 1 f r e (1, Kyrkovaktmästare,

f. 03; 39—

Hansson, Ge rd a Sofia, Fru, f. 87; 40—.

Sekreterare

Sysslomannen (se nedan) 31.

Syssloman

Träffas säkrast kl. 10—12. Rt 1444 33.

Björklund, Per G u n n a r, f. 83; 31 .

' Predikant '

Vakant.

Läkare

Fällström, Carl Peter Sten, M. l..., tf.

Andre stadsläkare, f. 98; 37.

Husmoder

Andersson, Elsa G u 11 b 0 r g, f. 03; 31.

Sjuksköterska

Sandqvist, Gul li Arvida, f. 90; 24.

Dessutom sex sköterskebiträden, fem stä-

derskor, fyra köksbiträden, två tvätterskor, två

vaktmästare samt en organist.
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Göteborgs stads pensionärshem

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 hän- .

skjuta 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 16 juni 1918 anhålla om nådigt tillstånd

att vid dessa hem få fästa H. M. Konungens namn.

Hemmen blevo färdiga i 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 aktnings-

värda åldringar, vilka genom den förmån av fri eller billig bostad, som i pensionärshemmen

kan beredas, hava utsikt att i fortsättningen kunna reda sig utan hjälp av fattigvården.

Bland nyssnämnda åldringar hava sådana personer, som'åtnjuta understöd ur folkpensio-

neringsfonden, företrädesrätt till erhållandet av bostäder i ifrågavarande hem.

Till antalet äro pensionärshemmen f. n. två, belägna det ena i Kungsladugård vid Fågel- ,

fängaregatan och det andra i Bagaregården i hörnet av Falk- och Uddevallagatorna. Hemmet i

Kungsladugård är'avsett för 43 gifta par jämte föreståndarinna. 1 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 stadsfull-

'mäktige har styrelsen för hemmen berättigats att tills vidare låta änkor efter män, som varit

boende i pensionärshemmen, kvarbo därstädes även efter männens frånfälle.

Den 5 juni 1930 beslöto stadsfullmäktige i anledning av motion av fru Bertha Burman-

Andersson m. fl. att vid Ståthållaregatan i Kungsladugård uppföra ett pensionärshem för

änkor och andra ensamstående äldre kvinnor. Detta hem, som benämnes »Göteborgs stads

pensionärshem till minne av" stadens 300-årsjubileum» och som blev färdigt sommaren 1931 ,

innehåller 18 enkelrum och 24 dubbelrum med plats för tillhopa 66 pensionärer. Till hemmets

uppförande beviljade stadsfullmäktige ett anslag av 175.000 kr., upplånade hos kungl. pen-

sionsstyrelsen. _ .

l anledning av motion av överförmyndare Axel Dahlström beslöto stadsfullmäktige den 7

oktober 1937 att i stadsdelarna Vasastaden, Landala, Olskroken och Kungsladugård uppföra

fyra nya hem för folkpensionärer för en beräknad sammanlagd kostnad av 1.034.500 kr.

Dessutom hava stadsfullmäktige den 16 juni 1938 beslutat uppföra ytterligare sju pensio-

närshem i stadsdelarna Gamlestaden, Kålltorp, Olskroken, Rambergsstaden, Kungsladugård

och Sannegården för en sammanlagd beräknad kostnad av 1.750.000 kr.

Förvaltningen av hemmen ombesörjes av en av stadsfullmäktige för två år i sänder utsedd

styrelse, bestående av sju ledamöter. Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revi-

sorer, vilka jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige. Nuvarande ledamöter äro valda

för åren 1939—40.

Stat för år 1940: Utgifter 264.892 kr., inkomster 124.300 kr., anslag av staden 140.592 kr.

Reg1emente för stadens pensionärshem har antagits av stadsfullmäktige den 16 juni 1938.

Ordförande Vice ordförande

Sjöström, A 1 g 0 t Natanael, Konditor, Blomberg, ] 0 h a n Fredrik, Förman, f. 85;

' f. 79; led. 29—40, Ordf. 29—, Verk- led. 26—40, v. Ordf. 29—.

ställande led. 39—.
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Övriga ledamöter

Christianson, Alm a Josefina, Sjukskö-

terska, f. 71; 27—

Pettersson, Tekla Arvida, Fru, f. 87;

37—40.

Johansson, K a r 1 Josef,Ombudsman, f. 87;

led. 38—40, Kassaf.3

Nyström, T 0 r s t e n Elof, Föreståndare,

f. 78; 38—40.

' Andersson, G 11 s t a v Johannes, Expeditör,

Stadsf., f. 00; 39—40

Revisorer

Anderson, B i rge r Gottfrid, Direktör,

f. 78; 36—.

Dahlström, Axel H e n ry, Distriktsföre-

ståndare, f. 05; 40—.  

Suppleanter

Sjöding, Emr3né1_Maria (M a j) Adéle, F. M.,

Fru, .

Karlsson, Olof Ve r.n e r, Kontorist, f. 03;

40—.

Sekreterare (arvode) .

Johnåzonläjohn Olof, J. K., Kanslichef,

Föreståndarinna (2)

Wallerius, Klara Sofia, f. 83; 24 (hem-

met å Bagaregården). Rt 151841.

Bostadsinspektris (4)

Larsson-Ankarberg, H a nn a, Sjukskö-

terska, f. 99; 39.

' Styrelsen för 1936 års ersättningshus

Rt verkställande lcd. 152282; tillsyningsmännen: för Stiernlskö1dsgatan 5 Å RtÅ14 8207, för

Kobbarnas väg 22 Rt 1564 77.

Den 13 juni 1935 beslöto stadsfullmäktige uppdraga åt drätselkammarens första avdelning

att låta uppföra tvenne bostadshus, innehållande huvudsakligen lägenheter om ett rum och

kokvrå eller ett rum och kök, avsedda att möjliggöra förbud för utdömningsbara lägenheters

fortsatta användande för bostadsändamål.

De sålunda beslutade ersättningshusen blevo färdiga hösten 1936 och hava kostat samman-

lagt cirka 1.030.000 kronor, varav ett belopp av 500.000 kronor täckts genom uttaxerade me-

del och omedelbart avskrivits.

l ersättningshusen, vilka äro belägna det ena vid Stiernsköldsgatan i Kungsladugård och

det andra vid Kobbarnas väg i, Gårda, skola beredas bostäder i första hand åt personer, vilka

bebo lägenheter, som av hälsovårdsnämnden befunnits utdömningsbara, i andra hand åt

personer, som bebo lägenheter, vilka ehuru ej direkt utdömningsbara dock äro behäftade

med sanitära olägenheter, som allvarligt besvära hyresgästen eller hans familj, och i övrigt

till sådana personer, vilka enligt av stadsfullmäktige för verksamheten uppdragna huvud-

sakliga riktlinjer kunna ifrågakomma., Till hyresgäster få icke antagas andra än de, vilka

äro kända som skötsamma och aktningsvärda personer, därvid företräde skall lämnas sådana

personer, vilka på grund av bristande ekonomiska tillgångar sakna möjlighet att själva an-

skaffa sig lämplig, sund bostad.

Ersättningshuset1 Kungsladugård rymmer 97 lägenheter och ersättningshuset1 Gårda

83 lägenheter, varjämte i varje fastighet finnes lägenhet för en tillsyningsmän.

Förvaltningen av ersättningshusen omhänderhaves av en styrelse, bestående av fem leda-

möter, vilka utses för en tid av fyra år och väljas två av vardera hälsovårdsnämnden och fattig-

vårdsstyrelsen och en av drätselkammarens andra avdelning. Styrelsens verksamhet granskas

årligen av två revisorer, vilka jämte två suppleanter väljas av stadsfullmäktige. Nuvarande

ledamöter äro valda föraren 1940—43.

Stat för är 1940: Verkliga utgifter och inkomster 68.330 kr.., kapitalinkomster (avskriv-

ning å fastighet) att inlevereras till stadskassan 7.956 kr.

Reglemente för styrelsen för 1936 års ersättningshus har antagits av stadsfullmäktige den

28 oktober 1937.

1 5
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Ordförande

Johansson, H e n ry Bernhard, Direktör,

f. 89; led. 36—43, y.Ordf 38— (utsedd av

hälsovårdsnämnden).

Vice ordförande

Bladini, L e n n a rt Erik Oskar, M. L., Sund-

hetsinspektör, f. 90; led. 36—43, v. Ordf.

38— (utsedd av hälsovårdsnämnden).

Ovriga ledamöter

Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r d,

Målare, f. 83; Verkst. led. o. kassaf. 36—43,

(utSedd av fattigvårdsstyr.).

Johnsson, J 0 11 Gunnar, Assistent h. fat-

Strömberg, Carl O 1 0 f Harry, Fångvål'ds-

man, Stadsf., f. 92; 40—43 (utsedd av

drätselkammarens andra avd.).

Revisorer

Nilsson, Karl Vilgot,

f. 08; _

Björkman, Gustaf Elof Hieronymus,

Kamrer, f. 92; 40—

Suppleanter

Engström, Sigrid Ingeborg, e. Barna-

vårdsman, Fru, f. 9,' —

Nyberg, Erik Åke Ingemar, Kontorsskri-

vare,f. 07; 40—.

Sekreterare

Textilarbetare,

Båth, R 0 h 1, J. K., Stadsassessor, f. 03; 36.

Två tillsyningsmän för fastigheterna.

tigv., f. 93; 38—43 (utsedd av fattigvårds-

styr.).  
Folkpensioneringen

Lagen den 30juni 1913 om allmän pensionsförsäkring har medmgången av år 1937 upp-

hört att gälla och1 dess ställe gäller lagen om folkpensionering av den 28juni 1935, enligt

vilken folkpensioneringen alltjämt skall vara en obligatorisk, hela folket omfattande invalidi-

tets- och ålderdomspensionering.

Pensionen, numera kallad folkpension, uppdelas1 två delar nämligen: a) grundpension,

utgående på grund av erlagda avgifter och utan behovsprövning samt b) tilläggspension,

utgående av allmänna medel efter behovsprövning. _

Förutsättning för folkpension är i övrigt: uppnådd ålder av 67 år eller dessförinnan inträ-

dande varaktig oförmåga till arbete. Pensionsavgift skall erläggas av i riket mantalsskriven

svensk medborgare från och med det år han fyller 18 till och meddet år han fyller 65 år.

Beloppet av den pensionsavgift, som skall av envar avgiftspliktig årligen erläggas, utgör

sex kr., eller, om han enligt förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för året

har taxerat belopp överstigande 600 kr., en procent av det taxerade beloppet. Om avgifts-

pliktig är gift med annan avgiftspliktig och mantalsskriven såsom tillhörande samma hushåll

som sin make, skola de för makarna så beräknade avgiftsbeloppen sammanläggas och skall

vardera makens pensionsavgift utgöra hälften av det sammanlagda beloppet. Högsta pen-

sionsavgift är 20 kr. Undantagna från avgiftsplikt äro i huvudsak den som åtnjuter folk-

pension eller blindhetsersättning och den som är omhändertagen av allmänna fattigvården

för varaktig försörjning. Statstjänstemän med flera, som hittills varit befriade från avgifts-

plikt, äro sålunda nu skyldiga erlägga pensionsavgifter.

På grund av erlagda avgifter utgår en årlig grundpension med dels ett fast belopp om 70

kr., dels ock ett efter vars och ens erlagda pensionsavgifter växlande belopp, utgörande

en tiondel av avgifterna. För att hela det fasta beloppet å 70 kr. skall utgå erfordras, att veder-

börande påförts minst sju avgifter, därav minst en enligt 1935 års lag; är antalet avgifter mindre

än sju minskas nämligen det fasta beloppet med 10 kr. för varje sådan avgift. För att

komma i åtnjutande av hela det fasta beloppet obeskuret erfordras vidare, att samtliga påförda

avgifter erlagts. Om så icke skett, reduceras det fasta beloppet till den bråkdel, som summan

av de erlagda avgifterna utgör av det sammanlagda påförda avgiftsbeloppet.

Person, som är berättigad till grundpension, kan i ortsgrupp lll (se nedan) erhålla tilläggs-

pension med högst 450 kr. Beloppet är enligt nya lagen lika för man och kvinna. Tilläggspen-

sionen är graderad efter dyrort. För Göteborg, som tillhör ortsgrupp lll, gälla följande be-
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stämmelser i fråga om tilläggspensionens belopp. Har den pensionsberättigade inkomst,

minskas tilläggspensionen med sju tiondelar av det belopp, varmed årsinkomsten överstiger

100_kr. Vid en inkomst av 743 kr. kan tilläggspension ej utgå. Vissa inkomster —— intill ett

sammanlagt belopp av 400 kr. -— äro privilegierade och få avdragas vid fastställande av sö-

kandens årsinkomst. Dessa äro pension eller understöd, som "utgå på grund av gåva eller

testamente, på grund av försäkring," som icke är i lag föreskriven, eller på grund av egen eller

anhörigs förutvarande arbetsanställning men utan samband med olycksfall i arbete.

Den, som erhållit pension enligt gamla lagen, liksom den, som erlagt avgift enligt denna

lag men ej enligt nya lagen, kan, om inkomsten ej uppgår till 814 kr., erhålla tilläggspension

med ett belopp av högst 500 kr. Att tilläggspensionen i nämnda fall är 50 kr. högre, beror

på att vederbörande icke kan erhålla grundpension med det fasta beloppet om 70 kr., enär

han aldrig erlagt avgift enligt nya lagen.

För den, som efter fyllda 16 år blir till arbete varaktigt oförmögen, men för vilken pensions-

avgifter icke blivit erlagda, liksom för den, vilken vid 16 är ;redan är varaktigt oförmögen till

arbete, kan invalidunderstöd erhållas efter i stort sett samma bestämmelser som gälla för

tilläggspension.

Ansökan om grundpension, tilläggspension eller invalidunderstöd ingives till vederbörande

pensionsnämndsordförande eller. till pensionsnämndernas expedition. Sådan ansökan bör

åtföljas av prästbetyg samt vid invaliditet före 67 års ålder av läkarintyg, allt enligt fastställt

formulär. '

Till den, som saknar synförmåga eller vars synförmåga är så nedsatt, att han saknar ledsyn,

kan under vissa förutsättningar utgå blindhetsersättning med ett belopp av 500 kr. per år.

_ Från och med år 1938 har införts en ny hjälpform nämligen barnbidrag, som utgår till

föräldralösa barn, barn vilkas fader avlidit, samt barn tilLvissa invalider. Även barn somi

adopterats kunna under vissa villkor erhålla barnbidrag.

Bidraget, som är graderat efter dyrort i likhet med folkpensionema, utgår med följande

årliga belopp för Göteborg:

1) För föräldralösa barn med 420 kr. för varje barn.

.2) För övriga grupper barn: för ett barn 360 kr., för två barn 630 kr., för tre barn 900 kr.

och för varje barn däröver ytterligare 180 kr.

Overstiger beträffande sistberörda grupper barn moderns eller den arbetsoförmögnes års-

inkomst 1.000 kr. eller har den arbetsoförmögne, därest han är gift, tillsammans med sin

hustru en årsinkomst överstigande 1.350 kr., minskas barnbidraget med sju tiondelar av års-

inkomsten, i vad den överstiger sagda belopp.

För tiden till och med den månad, under vilket barnet fyller två år, ökas barnbidraget med i

ett årligt belopp av 60 kr.

Har föräldralöst barn inkomst, som ej härör från dess eget arbete och som helt eller i

mera väsentlig män kan anses täcka kostnaden för dess uppehälle och uppfostran, skall barn-

bidrag till sådant barn ej utgå eller ock nedsättas. Har faderlöst barn och barn till arbets-

oförmögen försörjare inkomst, som ej härör från dess eget arbete, skall den på barnet be-

löpande andelen av barnbidraget minskas med nämnda inkomst.

Kostnaderna för barnbidrag bestridas av staten och kommunen. Göteborgs stads andel

i dessa kostnader utgör tre tiondelar. ,

Genom kommunala pensionstillskott kunna, jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 19 de-

cember 1918, mindre bemedlade genom fattigvårdsstyrelsens försorg men utan fattigvårds-

påföljd få sina pensionsvillkor förbättrade.

Pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet avser att bereda vård och'behandling å sjuk-
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vårdsanstalt, yrkesutbildning m. m. åt den, som kan väntas bliva berättigad till pensions-

tillägg eller redan erhållit sådant, men beträffande vilken utsikt finnes att genom dylik åtgärd

återställa eller väsentligt höja arbetsförmågan. Framställning om sjukvårdande åtgärder ingi-

ves till vederbörande pensionsnämnds ordförande eller till pensionsnämndernas expedition.

Genom erläggande av frivilliga pensionsavgifter, vilka inbetalas å närmaste postanstalt,

kan envar svensk man eller kvinna förbättra sina pensionsvillkor. Aven arbetsgivare kunna

på förmånligt sätt trygga sina anställdas ålderdomsförsörjning.

Kostnaderna för grundpensionen bestridas'genom erlagda avgifter. Tilläggspensionerna

och invalidunderstöden bestridas med tre tiondelar av staden, varjämte staden skall bestrida

ytterligare en sextondel av kostnaderna för tilläggspensioner och invalidunderstöd åt pen-

sionstagare, som beviljats pensionstillägg enligt gamla lagen. Pensionskostnaderna i övrigt

täckas av stats- och fondmedel.

Folkpensioneringens expeditions- och förvaltningsorgan utgöres dels av ett centralt

statens ämbetsverk, kungl. pensionsstyrelsen, dels av kommunala pensionsnämnder, i

Göteborg till antalet 14. Inom varje pensionsnämnd utses ordförande och dennes supp-

leant av konungens befallningshavande för en tidrymd av fyra år (f. n. 1938—41). Leda- '

möterna, 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 1938—41 'öch 1940—43. Suppleant inträder vid förfall för viss ordinarie

ledamot (vilket här nedan angives genom att suppleanterna uppräknas i samma ordnings-

följd som de ledamöter, vilkas 'resp. ställföreträdare de äro).

Pensionsnämnd tillkommer att i första hand pröva pensionsansökningarna och besluta,

huruvida sökande äga rätt till pension samt bestämma storleken av den årsinkomst, som

skall läggas till grund för eventuell tilläggspension. Själva pensionsbeloppens storlek fast-

ställas av kungl. pensionsstyrelsen, som utfärdar pensionsbrev. Pensionsnämndernas beslut

tillkännagivas å särskild anslagstavla utanför pensionsnämndernas expedition. Pensions-

beloppen utbetalas genom postverkets försorg. Pensionsnämnds beslut kan inom trettio

dagar överklagas hos kungl. pensionsstyrelsen. Aven av kungl. pensionsstyrelsen fattat

beslut kan efter framställning hos justitiekanslern och efter dennes medgivande överklagas

hos Konungen (socialdepartementet) antingen av Göteborgs'stad eller av pensionsnämndens

ordförande.

Stat för är 1940: Folkpensioneringen, som är uppförd på drätselkammarens stat, utvisar

en utgiftssumma av 2.805.446 kr., därav stadens bidrag till tilläggspension och understöd

2.750.000 kr. samt till utgifter för pensionsnämndernas verksamhet m. m. 55.446'kr.

Författningar m. m. rörande folkpensionering, barnbidrag och blindhetsersättning. Lag den

14 juni 1918 om fattigvården. Kungl. brev den 31 december 1920 angående användnmg av

medel, anv1sade för vidtagande av åtgärder till förebyggande och hävande av 1nval1d1tet. Lag

den 61un1 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag). _Kungl. förord-

mng den 20 april 1934 om blmdhetsersättmng. Kungl. kungörelsen den 30 jun1 1934 angående

sättet och t1den för utbetalning av blindhetsersättmng. Lag om folkpens1oner1ng den 28 juni

1935 med ändringar den 29januari 1937 och 23 april 1937; lag den 18mm 1937 angående

upphävande av 43 5 lagen den 28juni 1935 om folkpensionering. Kungl. förordningen den

28jun1 1935 om invalidunderstöd. Kungl. kungörelsen den 6 december 1935 angående anord-

nande av pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkrmg. Lag den 20 mars 1936

om socialregister med ändring den 18juni 1937. Kungl. kungörelsen den 18 december 1936

angående sättet och tiden för ubetalning av pensioner och understöd jämlikt lagen den 28juni

1935 om folkpensionering och förordningen samma dag om invalidunderstöd. Kungl. kungö-

relsen den 29januari 1937 angående påföring, debitering, uppbörd och redovisning av pensmns-

avgifter enligt lagen den 28juni 1935 om folkpensionering. Kungl. pensionsstyrelsens1n—

struktion den 13 februari 1937 för de av styrelsen jämlikt 27 5 lagen den 28 jun1 1935 om
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folkpensionering förordnade ombud. Kungl. Maj:ts instruktion för pensionsnämnderna

den 13 mars 1937 med ändring den 5 november 1937. Lag den _23 april 1937 angående

ändrad lydelse av 6, 7, 8, 13, 29 och 40 55 lagen den 28 juni 1935 om folkpensionering.

Lag den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Lag

den 18 juni 1937 om barnbidrag. Lag den 18 juni 1937 om förskottering av underhållsbidrag

till barn. Lag den 18 juni 1937 om kommunala pensionstillskott m. m. Kungl. socialstyrel-

sens kungörelse den 28 juni 1937 angående indelning i ortsgrt'1pper av samtliga orter i riket

jämlikt lagen om folkpensionering. Kungl. brev den 30 juni 1937 till pensionsstyrelsen

angående fastställande av regler för uppskattning enligt lagen om folkpensionering av natura-.

förmåner. Kungl. kungörelsen den 5 november 1937 angående sättet och tiden för utbetal-

ning av barnbidrag enligt lagen den 18 juni 1937 om barnbidrag. Kungl. kungörelsen den

5 november 1937 angående inbetalning av landstingens och kommunernas andelar i tilläggs-

pensioner enligt lagen den 28 juni 1935 om folkpensionering m. m. Kungl. pensionsstyrelsens

kungörelse den 30 december 1937 angående utfärdande av vissa tariffer för styrelsens på

frivilliga avgifter grundade försäkring. Kungl. brev den 30 december 1937 angående för-

säkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring

m. m. Kungl. kungörelsen den 8 april 1938 om utbetalning till kommun av ersättning av

statsmedel för förhöjning av tilläggspension, invalidunderstöd och barnbidrag.

' Pensionsnämndernas expedition

Sociala huset. Expeditionstid kl. 9—14. Rt 136336, registeravd. 112594.

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 all- '

männa verk som allmänheten med alla upplysningar rörande folkpensioneringen, hjälpa

pensionssökande med handlingarnas uppsättande, biträda pensionsnämnderna ideras verk-

samhet, 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.

Kungl. pensionsstyrelsens ombud

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition.

Wessman, Karl Petter, J. K.,. Assessor,

f. 98;.36. '

Dessutom två skrivbiträden (2).

Föreståndare

Nyström, T 0 r s t e n Elof, f. 78; 36.

Registrator (16)

Föreståndaren (se ovan) 14.

Pensionsnämnderna

(anslagstavla för samtliga nämnder Sociala huset, uppg. 6).

Första pensionsdistriktet

(Domkyrkoförsamlingen)

Mottagning: Pensionsnämndernas exp. första

helgfria onsdagen i varje månad kl. 11—12.

Ordförande

Lange, Johannes (J 0 n a s) Wictor, Dom-

kyrkoklockare, f. 78;_33-'—41 .

Suppleant för ordföranden

Fast, C a rl G 11 s t a f Magnus, Handlande,

f. 93; 33—41 .

Ledamöter

Olsson, Karl R u d 0 1 f Kristian, Stations-

karl, f. 00; (28) 28—43.

Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;

28—43.

Magnusson, Elsa Kornelia, Fru, f. 84;

40—43. *  

Welinder, Si gu rd Harry, Vaktmästare,

f. 87; (33) 33—41.

Blomberg, Ernst Birger, Mantalsassis-

tent, f. 97; (32) 37—41.

Svensson, Rolf Henry, Köpman, f. 03;

(33) 34—41.

Suppleanter

Alågnaå, E ri c Algot, Stadstjänare, f. 89;

Andersson, J 0 h 11 Adolf, Tillskärare, f. 82;

37—43.

Andersson, Carl A x e 1, Bankvaktmästare,

f. 04; 40—43.

Dahlöf, Carl Ernst,

f. 83; 23—41.

Johanson, Wilhelm V i c t o r, Verkmästare,

f. 92; 34—41.

Björkman, Johan Oscar E mil, Köpman,

f. 82; 34—41.

Förste kontorist,
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Andra pensionsdistriktet

(Vasa församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition,

första helgfria kltisdagen i varje månad

. 1 — .

Ordförande

Waller, S v e n, Handlande, f. 78; 14—41.

Suppleant för ordföranden

Magnusson, Albin Dag Ingemar, J. K.,

Advokat, f. 09; 38—41.

Ledamöter

Bengtsson, Alfred R 0 b e r t, Stationsför-

man, f. 91; 2) 34—43.

Andersson, N 1 ls Einar Oliver, Verkstads-

arbetare, f. 01; (35) 39—43.

Ebeling, Carl H e r m a n Teodor, lngenjör,

f. 07; (35) 37—43.

Lundström, A x e 1 Wilhelm, Expeditions-

vakt, f. 81; (26) 26—41. .

Svala, 5 a ra, Fru, f. 90; (34) 38—41.

Bengtsson, Carl Henrik, Kontorschef,

f. 85; (36) 38—41.

Suppleanter

Karlsson, A n n a Sofia, Fröken, f. 87; 39—43.

Ridderstad, H1 1 d u r, Fru, f. 85; 38—43.

Bjö7rild3 S t e n Douglas, Redaktör, f. 90;

Fredriksson, Otto, Stationskarl, f. 95;

Lind, Cail Allan Osborn, Järnarbetare, f. 00;

38—41 .

Johannesson, S v e 11 Erik, Folkskollärare,

f. 03; 38—41.

Tredje pensionsdistn'ktet

(Johannebergs församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria torsdagen i varje månad

' 1 9

Ordförande

Tistrand, Johan August Emanuel (M a n n e),

Tullkontrollör, f. 82; 33—41 .

Suppleant för ordföranden

Nordberg, Sven H ild i n g, Tillsynings-

lärare, f. 92; 37—41.

Ledamöter

Lindström, D av 1 d Nikolaus, Revisor,

f. 76; (14) 14—43.

Ht3117thålå, Elle n Elise Amalia, Fru, f. 96;

Kejbel, Carl Arvid, Kommunalarbetare,

f. 06; (37) 39—43.  

Svensson, Anna Charlotta, Fru, f. 82;

(35) 37—41.

Sjöding, Emma Maria (M a j) Adéle, F. M.,

Fru,f. 98; 34—41.

Eriksson, Claes Edvard, f.d. Expedi-

tionsföreståndare,f. 67; 34—41.

Suppleanter

Agårström, 1 (1 a Josefina, Fru, f. 94; 36—

Svalander, John Emil G u n n a r, Köpman,

f. 81', 20—43.

Carlsson, G u n n a r Oskar Vilhelm, Bygg-

nadsarbetare, f. 06; 39—43.

Bergman, Olof Gustaf (G6s t a), Kontors-

chef, f. 94; 32—41.

Ka3141804'1, Karl T a g e, Köpman, f. 88;

meg., 15 s ki 1 Ferdinand, Typograf, 1. 94;-

Fjärde pensionsdistriktet

(Kristine församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria måndagen i varje månad kl.

0

' Ordförande

Palmér, Walter, Kamrer, f. 84; 33—41.

Suppleant för ordföranden '

Koch, Per V 0 1 r a t Mikael, J. K., Assessor,

f. 02; 38—41.

Ledamöter

Wallin, H e n rik A:son, Stationskarlsför-

man, f. 82; (22) 22—43.

Ekberg, B r o r Kristian, Handelsarbetare,

f. 94; (32) 35—43.

Åkvist, Ca rl Anders, Löjtnant, f. 76;

(30) 30—43.

Mollstedt, Rickard Efraim, f. d. Polis—

konstapel, f. 73; (14) 14—41.

Jönsson, B 1 e n d a, Fru, f. 87; (31) 31—41.

Neptun, Jarl Robert G u n n a r, Kontorist,

91; (27) 30—41.

Suppleanter

Aggahgnsson, Emilia (E m m y). Fru f. 85;

Aggerztåon, A 1 m a Olivia, Fru, f. 88; 35—

Palm, Martin Nathanael (N a t h a 11), Till-

syningslärare, f. 92; 31—43.

Lundin, Axel Wilhelm (Wille), Bokhål-

lare, f. 98; 35—41.

Stenström, Frans Erik Ru n e, Packkarl,

f. 14; 38—41. .

Franzén, Karl T 0 r s t e 11 Mikael, Lager-

biträde, f. 87; 29—41.
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Femte pensionsdistriktet

(Gamlestads församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje månad kl. 9—10

Ordförande

' Elfstrand, Carl Oscar, Löjtnant, f. 75;

38—41.

Suppleant för ordföranden

Engström, Carl M ä 1 t e n, Kapten, Assu-

ranstjänsteman, f. 94; 38—41.

Ledamöter

Lind, E1 n a r Alexius, Assistent h. fattigv..,

Sta.dsf, f. 98; 40—43.

Bergh, E r n s t Mauritz, Maskinslipare,

f. 87; (27) 35—43.

Engström, Carl M ä r t e n, Kapten, Assu-

. ranstjänsteman (se ovan) 28—43.

Hedvall, O 1 g a' Matilda, Fru, f. 93; 32—41 .

Carlsson, Viktor A x el Konrad, Fastig-

hetsskötare,if.93; (27) 33—41

Hulthén,N slVl:son, f.d. Tillsynings-

lärare, f. 76; (32) 34—41.

Suppleanter _

Nordh,,åVlaria3(Maja) Wilhelmina, Fru,

[_

Olsson, Knut Olof Gu staf, Banvakt,

f. 87; 35—43.

' Nilsson, A n d e r s Vilhelm, Sundhets-

kommissarie, f. 88; 34—43.

Sanddelius, E r h a r (1 Ragnar, Sergeant.

f. 05; 35—41.

Carlsson, Gerda Elise 1 n g e b 0 r g. Fru,

f. 01; 34—41.

Carlson, Otto H u go, Slöjdlärare. f. 88;

30—41 .

Sjätte pensionsdistriktet

(Haga församling)

Mottagning: Penswnsnämndernas expedition

första helgfria gårdagen i varje månad

" Ordförande

WägneÄlO 5 c a r Carl August, Kamrer, f. 95;

Suppleant för ordföranden

Bergström, Johan A (1 o 1 f, lngenjör, f. 79;

30—41.

, Ledamöter

Aggerzäon, F r i t 2 Albert, Nattvakt, f. 79;

Andersson, I (1 a Kristina, Fru, f. 88;

31—43.

Persson, J 0 h 11 Valfrid, Tillsyningslärare,

f. 84; (28) 30—43.  

Bergström, Johan Adolf, Ingenjör (se

ovan) 14—41.

Osterholm, John Axel Wilhelm, Stuveri-

arbetare, f. 79; 27—41.

Dalén, Carl Fritz Oskarsson, Pitprops-

arbetare, f. 86; (27) 36—41.

Suppleanter

Larsson, Carl Johan, Lagerarbetare, f. 96;

36—43.

Lindberg, Eric Alfred, Skorstensfejare,

f. 98; 32—43.

Karlvall, ngllip Gustaf Adolf, Folkskol-

lärare, f.9 1—43.

Anderson, Jl0h 11 Albin, Mantalsassistent,

f. 98; 35—41.

Andersson,]öns, Skräddare, f. 82; 35—41.

Johansson, Anna Josefina, _Fru, f. 79;

Sjunde pensionsdistriktet

, (Annedals församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfriakltisdagen i varje månad

Ordförande

Carlson, C a rl Gustaf, Bankkamrer, f. 88;

14—41 .

Suppleant för ordföranden

Thorsson, Sven Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02; 38—41.

Ledamöter

Årzén, J 0 h a n Bernhard, Förste lokrepa-

ratör, f. 91; 25—43.

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75:

(26)36—4.3

Julén, J 0 na3t h a 11, F. D. Rektor, f. 87;

(38) 38——-4

Dahlbom, Knut Emil, Sliparemästare,

& f. 84; 26—41.

Johansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82;

26—41.

P%tåerzslon, Westa Maria, Fru, f. 84;

Suppleanter

Lundberg, Alice Natalia, Fru, f. 98;

Svengson, S v e n Emanuel, Kontorist, f. 04;

Andhée; A r vi d Josua, Banktjänsteman,

f. 96; 27—43..

Sundberg, A b e ] Gotthard Leopold,

Stationskarl, Riksdagsman, f. 93; 29—41.

Bezlbgliiii Karl Y n g v e, f. d. Kamrer, f. 74;

Svensson, F r a n s E 111 i 1, Bokbindare-

mästare, f. 84; 38—41.
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Åttonde pensionsdistriktet

(Del av Oscar Fredriks församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition!

måndagar kl. IO—I1.

Ordförande

Larsson, Joel, Direktör, f. 83; 14—41.

Suppleant för ordföranden

Ekeberg, G u s t a v Manfred, Folkskollä-

rare, f. 92; 38—41.

Ledamöter

Pettersson, C a rl 0 s k a r, Lagerbiträde,

f. 03; (35) 38—43.

Skoog, Karl Gösta, Boktryckare, f. 06;

35—43

Svensson, Karl Johan, Skräddare, f; 88;

(27) 342—4.3

Ekeberg, G u s t a v Manfred, Folkskol-

lärare (se ovan) 1.

Sjöström, Algot Natanael,

f. 79; (14) 35—41.

Nilsson, Elsa Wilhelmina, Fru, f. 90;

(35) 38—41.

Suppleanter

Jansson, F r e (1 r i k Vilhelm Sigfrid, Till-

32—43.syningslärare, f. 90;

Hermansson, Alf Harry Johannes, Kon-

torsskrivare, f. 04; 36—43.

Andreasson, J 0 h n Vilhelm, Kommunal-

arbetare, f. 99; _40—43.

Wetterström, A n n a Kristina, Fru, f. 74;

14—41.

Karlsson, E (i i tJosefina, Fru, f. 89; 32—41 .

Dahlgren, Bror Gunnar Leopold, Me-

tallarbetare, f. 03; 38—41.

Konditor,

Nionde. pensionsdistriktet

(Del av Oscar Fredriks församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje månad kl. 9—10.

Ordförande

Månsson, Sven A x el, Ombudsman, f. 88;

38—41. .

Suppleant för ordföranden

Fredriksson, S v e 11 Adolf, Assistent _å ar?

Stadsf., f. 05; 38—41.

Ledamöter

Kjellgren, Gustaf V1 k t o r Wilhelm,

Crosshandlande,f.81;14—43.

Stiller, Johan E mil Theodor, f. d. Polis-

konstapel, f. 76; 14—43.

Welinder, A n n a Kristina,

(27) 36—43.

betsförmedl.,

Fru, f. 88;  

Grankvist, Karl Adolf, Posttjänsteman,

f. 84; 30—41.

Ling, A n n & Ottelia, Fru, f. 87; 34—41.

Johansson, n 11 t Filip, Snörmakare,

f.;96 (34) 38—41. .

Suppleanter

Johansson, 5 ig v a r d Gunnar, Chaufför,

f. 08; 40—43.

Blomstrand, S t e n Konstantin, Metallar-

betare, f. 05; 40—43.

Larsson, P e t r a Birgitta, Fru, f. 90; 36—43.

Johansson, El i 11 Maria, Fru, f. 98; 29—41.

Bråtglérh La rs, Tillsyningslärare, f. 90;

Olsén, Al b e r t Magnus Natanael, Bageri-

arbetare, f. 04; 38—41

Tionde pensionsdistriktet

(Masthuggs församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje månad kl. 12—13.

Ordförande

Ling, C a rl Johan, Kriminalkommissarie,

f._83; 30—41

Suppleant för ordföranden

Hagman, Carl Mikael, Postmästare, f. 80;

30—41. '

Ledamöter

Nilsson, Johan M a rti n Natanael, Skräd-

dare, f. 91; (35) 40—43.

sterholm, S v e 11 August, Reparatör, f. 83;

(24) 35—43.

Stenson, Elin, Cecilia, Fru, f. 81; (31)

33—43

Postmästare (seHagman, C a rl Mikael,

ovan) 18—41.

Larsson, K a rl August, Stationskarl, f. 92;

(29) 32——-4 1.

Johanson, H ulda Josefina, Sömmerska,

f. 78; 30—41.

Suppleanter

Westerberg, Jenny Bernhardina, Fru,

f. 86; 33—43.

Magnér, Karl Hel ge Valdemar, Telefon-

reparatör, f. 97; _.43

Säårånbltåm, John Erik, Urmakare, f. 83;

Svensson, Ca rl August,

f. 75; 26—"41.

Engström, Sigrid lngeborg, e. Barna—.

vårdsman, Fru, f. 97; 32—41

Nordman, Claes T h e o d 0 r, Kontorist,

f. 79; 18—41.

Korkarbetare,
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Elfte pensionsdistriktet

(Carl Johans församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

lördagar kl. 1430—15.

Ordförande

Lindqvist, Jo h a n Gottfrid, f.d. Tillsy-

ningslärare, f. 69; 14——41.

Suppleant för ordföranden

Nyström, T 0 r s t e n Elof, Föreståndare,

f. 78; 39—41

Ledamöter

Jansson, 0 s c a r Julius, Spårvagnsförare,

f. 97; (30) 36—43.

Göransson, A x el Julius, f. d. Poliskonsta-

pel, f. 72; 30—43.

A?g8e)rss80n,31 n g r i d Maria, Fru, f. 95;

Ahlström, Ma r i a Kristina, f. d. Småskol-

lärarinna, f. 73; 14—41.

Andersson, A x el Filip, Maltmästare,

f. 76; 14—41.

Kempe,J a m e s Napoleon, Reparator, f 99;

(38) 39—41

Suppleanter

Jacobson, F r a n s Edvard, Handlande.

f. 78; 30—43

Wastenson, Å k e Waste Maximilian, Kon-

torschef, f.. 97; 36—43.

Hallö, E b b a Konstantia. Fru, f. 96;

36—43.

Gustavson,Al m aSofia, Fru, f. 86; 39—41.

Andreasson, Johannes A1 g 0 t, Handlande,

f. 87; 14—41.

Schiiler, Eric Gustaf Fredrik, Omnibus-

förare, f. 03; 36——4|.

Tolfte pensionsdistriktet

(Lundby församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

fjärde helgfria nliandagen i varje månad

k.

Ordförande

Magnusson, N ils Albin, Skatteexekutor,

f. 83; 30—41.

Suppleant för ordföranden

' Hultin, T 0 r s t e n, Civilingenjör, f. 85;

30—41.

Ledamöter

Johansson, Axel Leonard, Kyrkovakt-

mästare,f.79;14——43.

Ahrenberg, Carl Gustaf, Metallarbetare,

f.;93 (32) 35—43.  

Hermanson, H an s Sigfrid, Kontorist,

f. 93; (35) 36—43.

Hilliard, Agnes Hildur, Fru,f. 77:14—41.

Persson, Hild e Ansgarius, Svarvare,

f. 85; (22) 37—41.

Rydström, Agda Mathilda, Fru, f. 91;

(35) 38—41. '

Suppleanter

Sgsnezäy, Sven Alf H 0 l ge r, Ritare, f. 05;

Pettersson, Karl A d ol f, Sågverksarbe-

tare, f. 86; 38—43.

Hansson, G e r d a Sofia, Fru, f. 87; 36—43.

szalnbårg, Emilie Caroline, Fru, f. 73;

Berntsson, S t e l l a 11,

f. 98; 37—41.

Andersson, K a rl Natanael,

konstapel, f. 89; 37—41.

lsidor, Förman,

Polisöver-

Trettonde pensionsdistriktet

(Del av Orgryte församling)

Mottagning. Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje månad kl.10—II.

Ordförande

, Hultgren, Karl Mattias (M a t t 5), Kapten,

f. 84; 20—25, 27—41.

Suppleant för ordföranden

Jonsson, Josef 0 s (: a r Albert, Folkskollä-

rare, f. 98; 38—41.

Ledamöter

Hellers, H e d vi g Aurora Josefina, Fru,

f. 91; 38—41.

Jonsson, Josef 0 s c a r Albert, Folkskollä-

rare (se ovan 1.

Segerberg, Maria Malvina, Fru, f. 87;

(37)34.1

Persson, S1 g 11 e Isabella Alexandra, Fru,

f. 05; 37—43.

Johansson, C u s t a v Adolf, Linoleum-

arbetare, f. 79; 32—43.

Engstrand, D a g m a r Henrietta, Fru, f. 09;

Suppleanter

Forsell, Gustaf H e r h e r t Gregori, Riks-

bankstjänsteman, f. 85; 34—41.

Ltäåd, 4lliugo Wilhelm, Exekutor, f. 83;

Holm, E r i kAdalbert, Metallarbetare,f. 86;

38—41.

Johansson, N ils Emil Folke, Ackvisitör,

f. 07; 40—43.

Lönnermark, E 1 l e n Ragnhild, Folkskol-

lärarinna. Fru, f. 07; 38—43.

Skäringer, Elsa Kristina, Folkskollära-

rinna, f. 00; 36—43.
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Fjortlonde pensionsdistriktet

(Del av Orgryte församling)

Mottagning: Pensionsnämndernas expedition

första helgfria tisdagen i varje månad

14—15

Ordförande

Pihlquist, Albin, f. cl. Tillsyningsl'a'rare,

f. 71; 22—41. .

Suppleant för ordföranden

Andersson, A x el Vilhelm, Sjukkontrollant,

' f. 80; 28—41.

Ledamöter

Bodin, S v e n Johannes Vilhelm, Postkon-

trollör, f. 84; (30) 34—

Lindgren, Hilda Elisabiet, Fru, f. 79;

22—41.

Tessman, H e r rn a n,_ .Bryggeriarbetare,

f. 79; (25) 26—41.  

Gustafson, Hild a Augusta, Småskollära-

rinna, Fru, f. 85; (28) 30—43.

Andersson,A x e lVilhelm, Sjukkontrollant,

R(se ovan) (20) 22—43.

edeber h, Oscar Walfrid, Handlande,

R.f 79; 534) 38—43.

Suppleanter

Larsson, Johan V i k t o r, Posttjänsteman,

f. 82; 23—4

Olsson, R e i 11 h 0 1 d Fritiof, Linoleumar-

betare, f. 03; 38—41.

Karlsson, lvar Gustav, Maskinist, f. 91;

30—41.

Lönnermark, Karl Helge G1llis, Folk-

skollärare,f. 04; 34—43.

Persson,S i g 11 e Helena, Fru, f. 87; 38—43.

Andersson, El le n Linnéa, Bryggeriarbe-

terska, f. 02; 36—43.

Göteborgs offentliga arbetsförmedling

Huvudkontoret: Sociala huset. Expeditionstid manliga avdelningen kl. 7—16, kvinnliga avdel-

ningen kl. 9—16, lördagar kl. 9—14. Rt (växel) 170600. Åvdelningskontoret för dricks-,

maskin- och manlig intendenturpersonal: Sjömanshuset. Expeditionstid kl. 10—17, lördagar

kl. 10—15. Rt 14 0229, 14 0212. Fackavdelningen för intellektuellt utbildade: Götabergs-

gatan 17. Expeditionstid kl. 11—12 och 16—17, lördagar kl. 11—12. Rt 18 03 18.

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 kungl. socialstyrelsen och har till uppgift att till arbetsgivares och arbetares tjänst för- '

medla 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.

All arbetsförmedling sker i regel avgiftsfritt. Arbetsförmedlingen fortgår oberoende av

arbetsinställelser (strejker eller lockouter). lnkommer från någon av de stridande parterna

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 arbetsförmedlingsanstaltema i Göteborgs och Bohus län, Hallands,

Älvsborgs och Skaraborgs län. Distriktet omfattar fem huvudkontor och 21 avdelnings-

kontor, varjämte finnas 94 fasta 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 veckorap'porter utväxlas med vecko-

rapporterna från andra distriktskontor, varav inom landet finnas sju, och insändas till kungl.

socialstyrelsen, där de inarbetas i »riksvakanslistan».
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Sedan år 1930 finnes en särskild avdelning för ungdom i åldern under 18 år, som står un-

der ledning av nio delegerade, utsedda av arbetsförmedlingens styrelse, allmänna folkskole-

styrelsen, styrelserna för kommunala mellanskolan, praktiska mellanskolorna, Göteborgs

stads yrkesskolor jämte hantverks- och industriföreningen samt Göteborgs husmodersföre-

ning Hus och hem.

' Arbetsförmedlingen står under ledning av en styrelse, bestående av ordförande jämte

suppleant för honom, utsedda för en tid av fyra år av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus

län, samt sex ledamöter jämte sex suppleanter, utsedda för en tid av fyra år av stadsfull- ]

mäktige. Tre ledamöter och tre suppleanter skola representera arbetsgivarna samt tre leda-

möter och tre suppleanter arbetarna. Nuvarande ledamöter äro valda för perioden 1939—42.

Minst en månad före valet skall stadsfullmäktiges valkommitté låta tillkännagiva, att arbets-

givare och arbetare i staden äga rätt att till valkommittén avgiva förslag till val av ledamöter

och suppleanter i styrelsen. Granskning av arbetsförmedlingens räkenskaper och förvaltning

sker årligen genom tre revisorer, av vilka en utses av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus

län och två jämte två suppleanter av stadsfullmäktige. Sveriges redareförening och Svenska

sjöfolksförbundet i Göteborg utse vardera" en delegerad jämte en suppleant för att deltaga

i behandling av frågor, som röra fackarbetsförmedlingen för sjöfolk.

Fackavdelningen för intellektuellt utbildade står under överinseende av en delegation, vald

för två år, bestående av tre ledamöter, däribland ordföranden, jämte en suppleant, utsedda

av arbetsförmedlingens styrelse, tre ledamöter jämte en suppleant utsedda av högskolans

studentkår, tre. ledamöter jämte en suppleant utsedda av handelshögskolans studentkår

och tre ledamöter jämte tre suppleanter utsedda av resp. grupporganisationer inom lärarkåren.

Stat för år 1940: Utgifter 220.764 kr., inkomster 121.115 kr., anslag 99.649 kr.

Enligt lag bestridas fr. o. m. år 1935 hälften av alla arbetsförmedlingens utgifter av stats-

medel, utom där helt bidrag utgår såsom för post-, telegraf- och telefonavgifter samt vissa

tryckningskostnader.

Författningar m. m. Kungl. kungörelser den 15 juni 1934 angående lag om offentlig ar-

betsförmedling, den 23 november 1934 angående samverkan mellan de offentliga arbetsför-

medlingsanstalterna samt angående handläggningen av frågor om statsbidrag till offentlig

arbetsförmedling. Reglemente för Göteborgs offentliga arbetsförmedling antaget av stads-

fullmäktige den 1 november 1934 med ändring den 17 januari 1935, godkänt av kungl.'social-

styrelsen den 28 januari 1935.

Ordförande

Juhlin, Johan A 1 go t, Kamrer, f. 85; led. .

26—42, Ordf. 26—42 (förordnad av K. 13.).

Århetsgivarrepresentanter

Olson, Johanna Maria (Mia), Sömmerska,

f. 81; (29) 39—42.

Armstedt, C u r t Henry, Disponent, f. 91;

suppl. 33—, led. 34—42, Suppl. f. kassaf.

34—.

Palmers, Claes 0 s e a r Samuel, Direktör,

5.289; suppl. 26—, led. 33—42, Kassaf.

Arbetarrepresentanter

Johansson, John A b r a h a 111, Byråföre-

ståndare, f. 82; (22) 27—42.  

Börjeson, Filip lsidor, Trycke'riföre-

ståndare, f. 94; (27) 39—42.

Jansson, Gerda Kristina Larsdotter,

Sömmerska, f. 77; 28—42.

Suppleanter

för ordföranden

Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,

Redaktör, Riksdagsman, f. 90; 33—42 (för-

ordnad av

för arbetsgivarrepresentanterna

ThulinÄZEmma Ottilia (T il l Y). Fru, f. 84;

39— .

Engblad, Carl Torsten Sigurd Ei n a r,

Fabrikör, f. 95; 27-——42.

Swensson, K a rl, Skräddaremästare, f. 83;
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för arbetarrepresentanterna

Svensson, Gustaf H aral'd, Metallarbe-

tare, f. 03; 39—42.

Berntson, Nils Osvald, Ombudsman,

f. 01; 35—42.

Målgmåszson, Elsa Kornelia, Fru, f. 84;

Delegerade för fackarbetsförmedlingen

för sjöfolk

Thorén, Edvard Sigfrid Natanael, Sjö-

kapten, f. 78; 32—42, representant för ar-

betsgivarna.

Carlsson, Hi 1 d i n g Julius, Ombudsman,

f. 96; 27—42, representant för arbetarna.

Suppleanter

Carman, F r i t 2 Jonathan, Inspektör, f. 85;

32—42, för arbetsgivarna.

Danielsson, Nicolai 0 s c a r Fredrik, Om-

budsman, f. 90; 29—32, 34—42, för

arbetarna.

Delegerade för ungdomsavdelningen

Ju131(l)in,42Johan Algot, Kamrer (se ovan)

Ingwarsson, Johannes J u l i u s, f. d. 'O'ver-

lärare, f. 77; 30—42.

Swensson, Karl, Skräddaremästare (se

ovan) 3.4—42

Melander, Gösta Louis, lngenjör, Rektor,

f. 92; 35—42. '

Dreyer, S v e n Georg, Direktör f. arbets-

förmedl. (se nedan) 37—42.

Jern, H] al m a r Fridolf, tf. Overlärare,

f. 82; 39—42.

Nylander, Ka rl Gustaf 4Petrus, F. M.

Ämneslärare.f. 96; 39—

Centerwall, Mä r t a,

f. 97; 39—42.

Mosesson, E s t e r Kristina, Förestånda-

rinna, f. 91; 39—42.

Delegerade för fackavdelningen för in-

tellektuellt utbildade

Jul31åin:HJohan Algot, Kamrer (se ovan)

Palrners, Claes 0 s e a r Samuel, Direktör,

(se ovan) 38—41.

Dreyer, S v'e n Georg, Direktör f. arbets-

förmedl. (se nedan) 38—41.

Anderson, Verner G u s t a f, F. K., f. 10;

38—41.

Thorén, Martin Daniel, F. K., f. 14;

40—41.

Prytz, Jan Lennart, Fil. stud., f. 16;

Eneroth, B e n gt Magnus, Ekon. stud.,

f. 17; (38) 40—41.

Skolkökslärarinna, ,

 

Ealämåslson, 0 1 of lvar, Ekon. stud., f. 14;

Thorén, U lf Ingemar, Ekon. stud., f. 17;

40—41.

' Dahlkvist, R a g 11 a r Natanael, Folkskol-

lärare, f. 01; 38—41.

Krusell, Greta Margit Gunhild, Folk—

skollärarinna,f. 08, 8—41.

Rydelius, Ed1t Wiktoria, Småskollära-

rinna,f. 03; 38—41.

Suppleanter

Johansson, John A b r a h a 111, Byråföre-

. ståndare (se ovan) 38—41.

Sundqvist, Sven T 0 r b j 6 r 11, Fil. stud,

f. 17; 40—41.

Ekström, Bo, Ekon. stud., f. 17; 40—41.

Åkerström, K 11 u t Lauritz, Slöjdlärare,

f. 94; 38—41.

Kjellberg, Anna H a r r i e t Malvina, Hand-

arbetslärarinna, f. 95; 40—41.

Karlander, M ä r t a Paulina, Förestånda-

rinna f. skolköksseminariet, f. 02; 38—41.

Revisorer

Hulthén, T u r e, Overlärare, Stadsf., f. 94;

35— (förordnad av K. B..

Haglund, Stig Evert L 0 r e n t 2, Affärsbi-

träde, f. 12; 38— (vald av stad..sf)

Magnusson, Seth Lin d e, Kamrer, f. 00;

40— (vald av stadsfu)

Suppleanter

Örn, G u s t a f Bernhard, Ordningsvakt,

f. 01; 39— (vald av stadsf.).

Jårnfelt, E r n s t Gustaf Vilhelm, Civilin-

genjör, f. 02; 40— (vald av stadsf.).

Direktör (17)

Mottagningstid kl. 10—12.

Dreyer, S v e n Georg, f. 94; 37.

Huvudkontoret

Förste assistent (1 1) —

Åberg, Carl G u n n a r Hilding, f. 84; 39.

Assistenter & manl. avd. (9)

Olofsson, Arvid Alexis, f. 89; 17.

Lundgren, Karl Oscar Adolf, f. 94; 29.

Malmborg, Alf Thorvald, f. 00; 35.

Bergstedt, Helge Fredrik, f. 05; 36.

Fredriksson,SvenAdolf, Stadsf., f. 05; 37.

Ohlin, Carl Harald, f. 06; 39.

Assistenter å kvinnl. avd. (6)

Möller, Elsa, f. 82; 28.

Elliot, Ru t h Elly Linnéa, 'f. 92; 29.

” Månsson, R u t h Linnéa Fredrika, f. 95; 29.

Johanson, E v a Sofia, f. 90; 36.

Olson, E is a Marie-Louise, f. 01; 40.
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Tillsyningsman (4) Assistent (9)

Bengtsson, John A r vi d Severius, f. 86; 25. Thorén, A ,, d e r S' f_ 98; 35_

Dessutom en jämte kontorsskrzva're (6) en Dessutom en manlig förste kontorsskrivare
kontorsskrivare (5), två kontorsskrivare och (6) "ch en tills nin sman (4)

. ett kvinnligt första kontorsbiträde tillika kas- 0 y g '

sörska (4), ett kvinnligt och tre manliga kon-

torsbiträden (3), två kvinnliga första skrivbi- _ __ _

tråden (2), en telefonist (1), två skrivbiträden Fackavdelnmgen for intellektuellt ut-

samt ett vaktmästarebiträde. bildade

Avdelningskontoret för däcks-, maskin- Föreståndare

'och lntendentmr'personal Land, Erik August 5 tu r e, Fil. Stud., f. 10,

Föreståndare (1 1) 38. Wästgerd, P e r Charles, Sjökapten, f. 95; 31 .

Göteborgs arbetslöshetskommitté

Sociala huset. Expeditionstid kl. 9—1630, lördagar kl. 9—15. Rt expedition och kassa 13 86 59,

13 29 47, utbetalning av understöd 11 6551.

I syfte att få åtgärder vidtagna, som till någon del kunde neutralisera verkningarna av den

arbetslöshet, man befarade följa med den ekonomiska kris världskriget framkallade, lämnades

genom kungl. brev av 18 augusti 1914 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 1914 tillsätta

en sådan kommitté.

Den 10 september 1914 fastställde Kungl. Maj:t »instruktioner för kommunala hjälpkom-

mittéer och länshjälpkommittéer». '

Kungl. Maj:t har sedermera vid skilda tillfällen utfärdat bestämmelser rörande arbetslös-

hetskommittéernas verksamhet och senast i kungörelse av 7 juli 1922 »angående statsbidrag

till arbetslöshetshjälp», vilken förordning slutligen genom Kungl. Maj:ts kungörelse av 22

juni 1928 i vissa detaljer givits »ändra'd lydelse».

Jämlikt nämnda kungörelse av 7 juli 1922 skall arbetslöshetskommittén bestå av — förutom

ordföranden — minst fyra och högst 'tio ledamöter. För ordföranden och minst halva an-

talet ledamöter skola finnas suppleanter. Ordföranden och dennes suppleant förordnas för

ett år i sänder av konungens befallningshavande efter förslag av stadsfullmäktige. Ledamö-

terna och deras suppleanter väljas årligen av stadsfullmäktige.

Arbetslöshetskommittén inrymmer representanter dels för de kommunala 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

granskas av tre revisorer, varav en är förordnad av konungens befallningshavande och två

äro valda av stadsfullmäktige.

För arbetslöshetskommitténs verksamhet, tiden september 1914—juni 1924 och juli 1925

——-juni 1934, äro särskilda berättelser avlämnade till stadsfullmäktige. (Stadsfullmäktiges

tryckta handlingar 1924 nr 509 och 1937 nr 41).

Kostnaderna för arbetslöshetskommittén beräknas för 1940 uppgå till 935.612 kr., in-

komsterna till 88.700 kr., varav statsbidrag 86.500 kr., erforderligt anslag 846.912 kr.

Ordförande Suppleant för ordföranden

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhusdirek- Bergqvist, G u s t a f Adolf, J. K., Rådman,

tör, Stadsf., f. 89; suppl. 21, led. 24—, f. 88; 37— (förordnad av K. B .

Ordf. 37— (förordnad av K. B
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Övriga ledamöter

H15l7tman, Nils A r t h 11 r, Gatuchef, f. 79;

Fernherg, Egon lsidor, Spårvagnskon-

duktör,f. 97; led. 30—, Kassaf. 34—.

Nyman, Georg Adrian, 1.0 F. K.,

Fattigvårdsdirektör,f 84; (28) 031-—.

Ekberg, O ve Johan, Yrkeslärare, Stadsf.,

f. 96; (31) 33—.

Åkerman, Anders H a r a 1 d, Kommunal-

arbetareförman, f. 83; (33) 35—.

Lidén, K a rl Gustaf, Avdelningschef,

f. 90; led. 35—, Suppl. f. kassaf. 35—.

Wallin, Jo h a 11 Oscar, Förste inspektor,

f. 83; (26) 35—.

Zetréus, E r i k Botvid, Järnarbetare, Stadsf.,

f. 91; 39—.

Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf.,

Johansson, K 11 u t Robert, Ombudsman,

Suppleanter

Juhlin, Johan Algot, Kamrer, f. 85;

suppl. 26—, Sekr. 28—

Bergendahl, Thord Gunna r, Civilin-

genjör, f. 88; 38—.

Andersson, F r i t 2 Leonard, Ombudsman,

f. 88; 35—

Olson, Johanna Maria (M1 a), Sömmerska,

f. 81; 35—

Åkern'ian, Johan G u s t af, J. D. Profes-

sor, f. 88; 35—

Svensson, Gustaf H a rald, Metallarbe-

Arbetsutskott

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhusdirek-

tör, Stadsf. (se ovan) Ordf.

Nyman, eorg Adrian, J. 0. F. K., Fattig-

vårdsdirektör (se ovan) 0. Ordf.

Fernberg, E go n lsidor, Spårvagnskon-

duktör (se ovan).

Suppleanter

Ekberg, O ve Johan, Yrkeslärare, Stadsf.,

(se ovan).

Lidén, K a rl Gustaf, Avdelningschef,

(se ovan).

Revisorer

Dahlström, Anders lvar, Revisor, f. 91;

38— (förordnad av K. B..)

Engstrand, RolfJohan, J. K., f. 05; 39",

(vald av stadsfn)

Skog, Axel Hugo Kielland, Expeditör,

f. 98; 40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Landahl, M a u ri t 2 Wilhelm, Stadsrevi-

sor, f. 91; 38— (förordnad av K. B.).

Frändberg, C a rl Henrik Rudolf, Hand-

lande, f. 91; 39— (vald av stadsf.).

Lindgren, Johan Malkus A r t u r, Metall-

arbetare, f. 03; 40— (vald av stadsf.).

Byråföreståndare

Rt 13 86 59.

Johansson, John A b r a h a 111, f. 82; 31.

Expeditör

Rt 13 86 59.

Ljungström, O 1 0 f Viktor, f. 87; 27. tare, f. 03; 40—. Dessutom åtta extra biträden.

Kristidsnämnden

Östra Hamngatan-18. Expeditionstid kl. 9—17, lördagar kl. 9—15. Rt Expeditionen 11 43 19,

114529, ordföranden 114958 kl. 16—16,30.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 8 september 1939 skall enligt lagen om skyldighet

för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter kommunerna i riket

tillsätta kristidsnämnder.

Nämndens arbetsuppgifter äro huvudsakligen följande:.

att övervaka föreskriven inventering av förråd av varor och förnödenheter samt att lämna

allmänheten nödigt biträde med avseende å inventeringen,

att tillse, att förnödenheter, som äro lagda under beslag eller eljest skola avlämnas till

det allmänna, noggrant vårdas och i föreskriven myckenhet komma det allmänna till godo,

att utdela ransoneringskort och av myndigheter i övrigt utfärdade inköpstillstånd till de

personer, som äro berättigade att erhålla dem, samt för sådant ändamål upprätta, föreskrivna

förteckningar över befolkningen ävensom övervaka, att föreskrifter i konsumtionsreglerande

syfte noggrant efterlevas och överträdelser beivras,

att sprida upplysning angående de krav tiden ställer på land och folk och om medlen

att undvika eller hindra rådande svårigheter samt

att vidtaga andra åtgärder, som befinnas ägnade att hindra kristidens verkningar.
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Nämnden består av sju ledamöter, varav en utses av kristidsstyrelsen och sex 'väljas av

stadsfullmäktige, som därjämte välja tre suppelanter.

Till bestridande av kostnader förenade med nämndens verksamhet beviljade stadsfull-

mäktige den 16 november 1939 ett förslagsanslag å 20.000 kr.

' Ordförande

Johansson, Henry, Direktör, f. 89; led.

39—40, Ordf. 39— (utsedd av kristids-

Styr) Vice ordförande

Clemedtson, Emil, Kapten, f. 88; led.

39—40, v. Ordf. 39—

Ovriga ledamöter

Andersson, S v e n Olof Morgan, Ombuds-

man, Stadsf., f. 10; 39—40.

Lindström, G u s t a v Enock Devart, Sten-

arbetare, Stadsf., f. 91; 39—40.

dersson, Fritz E 111 i 1, Ombudsman,

f. 90; 39—40.

Karlsson, A n n a Teresia, Fru, f. 97; 39—40.

Johanson, Karl Oscar (0 s c a r K.), Hand-

lande, f. 88; 39—40.  

Suppleanter

Åhsman, Karl T h 0 r s t e n Fridolf, Hand-

lande, f. 00; 39—40.

Ryberg, Alm a Josefina, Föreståndarinna,

f. 00; 39—40.

Ekman, H å k a n, Direktör, f. 89; 39—40.

Sekreterare

Gullström, K a rl E b b e,J. K. Stads-

assessor, f. 0 ; .

Byråchef

Mottagningstidtkl.12——13 och 16—17.

11 4529.

Nordberg, Guthaf (Gös ta) Adolf, Man-

talsskrivare, f. 90; 39

Dessutom tre skrivbiträden.

Göteborgs stads skolhem och hemskola

Lingatan i ”Bro socken (postadress Hallinden). Rt _Brodalen 35.

Lagen om samhällets barnavård den 6 juni 1924 föreskriver, att för Göteborgs stad 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 17juni 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

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. För skydds-

- hemmets verksamhet gäller numera skyddshemsstadgan av den 24 september 1937 jämte

_av Kungl. Maj:t den 30 juni 1938 fastställt avtal mellan Kungl. Maj:t och Kronan samt '

Göteborgs stad.

Det högsta antal elever, som för närvarande kanmtagas i hemmet, är 34. Av de 24 elever,

som vid 1939 årsslut kvarstå1 hemmet, tillhöra 18 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. Samtliga elever undersökas och vårdas dels av

ortens provinsialläkare och dels av psykiatriskt skolad läkare, varjämte ordnad tandvård

beredes dem. Den skolundervisning, som meddelas i skyddshemmet, lämpas efter elevernas

ålder och utveckling, varvid gällande författningar för folk- och fortsättningsskola iakttagas.

Synnerlig uppmärksamhet ägnas åt elevernas uppfostran till arbetsduglighet och yrkes-
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skicklighet. Utbildning meddelas uti husligt arbete, kvinnlig slöjd, husdjurs- och träd-

gårdsskötsel m.m.

Ledningen _av skyddshemmets angelägenheter utövas av en styrelse, bestående av ord-

förande och sex andra ledamöter jämte tre suppleanter för dem. Ordförande och suppleant för

honom utses av Kungl. Maj:t och övriga ledamöter jämte två suppleanter av stadsfullmäktige;

En av ledamöterna skall vara kvinna. Nuvarande ledamöter och suppleanter äro valda för

tiden 1/7 1938—42. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter.

Stat för 'år 1940: Utgifter 73.510 kr.,inkomster 46.870 kr., därav statsbidrag 23.000 kr.

samt från Göteborgs barnavårdsnämnd 8.100 kr., anslag 26.640 kr.

Författningar m. m. Lag om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag) den

6 juni 1924. Kungl. Maj:ts stadga för skyddshemmen den 24 september 1937. Kungl.

brev angående fastställelse av avtal mellan Kungl. Maj:t och Kronan samt Göteborgs stad

den 30 juni 1938.

Ordförande

Sjödahl, Hakon Lauritz E (1 g a r, Lektor,

Riksdagsman, f. 87; led. 22—42, Ordf.

24—42 (förordnad av Kungl. Maj:t fr. 38).

Suppl. för ordföranden

Carlhring, Carl Gustaf E i n a r, Disponent,

Stadsf., f. 80; led. 22—38, Kassaf. 22—,

suppl. f. Ordf. 24—42 (förordnad av

Kungl. Maj:t fr. 38).

Övriga ledamöter

Nyberg, Karl E ri k, f. d. Skolföreståndare,

f. 70; led. 22—42, Sekr. 22—.

Dahlström, Alm a Charlotta, Fru, f. 84;

(22) 24—42.

Lindgren, lda Margareta (G r e t a), Folk-

skollärarinna, f. 94; (27) 27—42.

Hagnell,Axel Linus, Overlärare, f. 89; suppl.

32, led. 35—42. Verkställande led. 3'3—.

Skoglund, Olga Victoria (To ra), Fru,

.f. 88; (32) 38—42.

Rietz, A i n a Cecilia, Kurator, f. 85; 38—42.  

Suppleanter

Öberg, Märta, Kassörska v. kom. tand-

polikl., Riksdagsman,f. 95; 35—42.

Stranne, S1 g 11 e Elvira, f. d. Polissyster,

f. 79; led. 22—30/1; 38, suppl.1/, 38—42.

Revisorer

Dahlqvist, Karl Yngve, Kassör, f. 08;

38—

Linderoth, Martha Elisabeth (Lis a), Folk-

skollärarinna, Fru, Stadsf., f. 99; 40—.

Suppleanter

Åhman, K e r s t 1 n Martina, Kassörska,

f. 12; 40—

Andersson, Al m a Olivia, Fru, f. 88; 39—.

Forestandarmna

Karlberg, M ä r t a Josefina, f. 87; 26.

Därjämte finnas vid hemmet tre ordinarie

lärarinnor samt en e. o. lärarinna.

För jordbrukets skötsel finnas rättare

och kusk.

Göteborgs stads skol- och yrkeshem

Vrångsholmen i Tanums socken (postadress Kragenäs). Rt Overby 7.

År 1844 upprättades räddningsinstitutet på Hisingen. Dess ändamål var att i ett eller flera

skyddshem till kristlig uppfostran och vård mottaga varnartade .gossar från Göteborgs stad.

' År 1910 förlades skyddshemmet till egendomen Vrångsholmen, Tanums socken, då sam-

tidigt namnet ändrades till räddningsinstitutet i Göteborg. Vid sammanträde den 2 novem-

ber 1937 beslutade styrelsen för räddningsinstitutet att från den 1 juli 1938 upphöra med

skyddshemsverksamheten och överlåta all institutets egendom på Göteborgs stad. Härom upp-

rättades avtal mellan Göteborgs stad och räddningsinstitutet i Göteborg, vilket den 30 juni

1938 godkänts av Kungl. Maj:t.

Skyddshemmet kommer sedermera att flyttas till Fagared i Lindome socken, där staden

inköpt tomt för hemmets räkning och nybyggnadsarbeten påbörjats (jämför kap. Xz3).

Skyddshemmet erhöll sitt första av Kungl. Maj:t fastställda reglemente den 12 november

1915. För skyddshemmets verksamhet gäller numera skyddshemsstadgan av den 24 sep-

tember 1937 jämte av Kungl. Maj:t den 30 juni 1938 fastställt avtal mellan Kungl. Maj:t

och Kronan'samt Göteborgs stad.



Göteborgs stads skol- och yrkeshem ' 241

 

Det högsta antalet elever, som för närvarande kan intagas i hemmet, är 40. Vid 1939

års slut vistades 27 elever i hemmet och 19 elever stodo under hemmets uppsikt såsom

villkorligt utskrivna. '

Uppfostringsarbetetmom hemmet ledes efter de grundsatser, som böra följas1 ett gott

enskilt hem, så att eleverna'1 kärlek och allvar fostras1 syfte att bliva rättrådiga och dugliga

medlemmar i samhället. Åt sundhetsförhållandena i hemmet och elevernas hälsovård ägnas

sorgfällig uppmärksamhet. Samtliga elever undersökas och vårdas dels av ortens provinsial-

läkare och dels av psykiatriskt skolad läkare, varjämte ordnad tandvård beredes dem. Den '

skolundervisning, som meddelas i hemmet, lämpas efter elevernas ålder och utveckling, var-

vid gällande författningar för folk- och fortsättningsskola iakttagas. Synnerlig uppmärk-

samhet ägnas åt elevernas uppfostran till arbetsduglighet och yrkesskicklighet.

retisk som praktisk yrkesutbildning meddelas i jordbruk med ladugårds- och trädgårds-

skötsel samt i snickeri. _'

Ledningen av hemmets angelägenheter utövas av en styrelse, bestående av sju personer

jämte tre suppleanter för dem. Ordföranden och suppleant för honom utses av Kungl.

Maj:t och övriga ledamöter jämte två suppleanter av stadsfullmäktige. En av ledamöterna

skall vara kvinna. Nuvarande ledamöter äro utsedda för tiden 1/7 1938—42. Därjämte välja

stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte suppleanter.

Stat för år 1940: Utgifter 75.570 kr., inkomster 64.828 kr., därav statsbidrag 29.300 kr.

samt från Göteborgs barnavårdsnämnd 10.500 kr., anslag 10.742 kr. Dessutom har stads-

fullmäktige beviljat ett tilläggsanslag på 110.000 kr. för uppförande av ett nytt skyddshem

Såväl teo-

. å Fagared, Lindome socken.

Författningar m.m. Lag om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag)

den 6jun1 1924 med senare ändringar. Kungl. Maj:ts stadga för skyddshemmen av den

24 september 1937. Kungl. brev angående fastställande av avtal mellan Kungl. Maj:t och

Kronan samt Göteborgs stad av den 30juni 1938. Kungl. socialdepartementets skrivelse

angående godkännande av avtal rörande stadens övertagande av räddningsinstitutets'1 Göte-

borg verksamhet m. 111. av den 30juni 1938.

Pettersson, Tekla Arvida, Fru, f. 87;Ordförande

Sjödahl, Hakon Lauritz E d gar, Lektor,

Riksdagsman, f. 87; led. 38—42, Ordf.

38—42 (förordnad av Kungl. Maj:t).

— Verkställande led. 38—.

Suppleant för ordföranden

Hultin, Sven, Professor, Stadsf., f. 89;

38—42 (förordnad av Kungl. Maj:t).

'O'vriga ledamöter

Fredman, A n d e r 5 Gustaf, Poliskon-

stapel, f. 90; 38—42.

Ekberg, 0 v e Johan, Yrkeslärare, Stadsf.,

f. 96; led. 38—42. Suppl. f. verkställande

led. 39—.

Wikander-Brunander, S1 ri, M. L.

Prakt. läkare, Fru, Stadsf., f. 76; 38—42'

Engkvist, H e n n i n g Erha'rd, Tillsynings-

l3ä)rare, f. 94; led. 38—42, Suppl. f. kassaf.

Engstrand, R 0 11 Johan, J. K., f. 05; led.

38—42, Kassaf. 38—f.

16

 

38—42.

Suppleanter

Rietz, Ai n a Cecilia, Kurator, f. 85; 38—42.

Berggren, A r n e 'Timar, ln'struktör,

Stadsf., f. 07; 38—42.

Revisorer '

Gustavson, A 1 m a Sofia, Fru, f. '86; 38—.

Johnson, Carl A r n e, Kontorist, f. 14';

Suppleanter

Pettersson, Erna Maria, Fru, Stadsf.,

Malmlierg, Er18k—S1 xte n Konrad, Köp-

man, f. 05;

. Rektor

Helldal, Olof E ri c, f. 01; 33, Sekr. 38—.

Därjämte finnas vid hemmet en folkskol-

lärare, en yrkeslärare, en husmoder, en vakt-

mästare, en kokerska och tvenne hembiträden.

För jordbrukets skötsel äro anställda råt-

tare och jordbruksförman.
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X. Stadsfullmäktiges kommittéer och beredningar

Enligt stadsfullmäktiges arbetsordning utse fullmäktige årligen en valkommitté. Tidigare

utsågo stadsfullmäktige även årligen kansliutskott och budgetsberedning, men deras åliggan-

den hava efter stadskollegiets inrättande överflyttats på detta. Under de senare åren hava

stadsfullmäktige därjämte årligen utsett en beredning för ärenden angående ansökningar om

tillstånd till utskänkning eller utminutering av pilsnerdricka, den s. k. permanenta pilsner—

dricksberedningen samt en kommitté för studiekurser och resestipendier för stadens befattnings-

havare. För dessa, så att säga, mera permanenta kommittéer och beredningar redogöras i

"avd. l här nedan. Till denna avdelning har även förts beredningen för naturskydd. För

taxeringsnämnderna och beredningar för avkortning av kommunalutskylder och pensionsavgifter,

vilka likaledes årligen av stadsfullmäktige tillsättas, hava redogörelser redan lämnats i kap.

IV samt för pensionsnämnderna och arbetslöshetskommittén i kap. lX:5.

För utredning av ärende eller verkställighet av uppdrag kunna stadsfullmäktige även till-

sätta särskild beredning, kommitté eller utskott. Val till ledamöter i sådana beredningar

däruti jämväl andra personer än fullmäktige kunna ingå, verkställes i överensstämmelse med

det beslut, som av stadsfullmäktige vid varje särskilt tillfälle fattas. Sedan valet förrättats,

bör sekreteraren, så fort ske kan, till den av beredningens ledamöter, som blivit utsedd att

första gången sammankalla beredningen, överlämna utdrag av stadsfullmäktiges protokoll,

i vad detsamma angår beredningens tillsättande, ävensom därtill hörande handlingar, varefter

bemälde ledamot ofördröjligen sammankallar beredningens övriga ledamöter för val av ord-

förande. .

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 sam-

tidigt vara ledamot uti mera än en beredning.

För erhållande av upplysningar eller handlingar från offentlig myndighet äger beredning"

att, om så behöves, hänvända sig till stadsfullmäktige eller dess ordförande. Utan sådan

åtgärd äger beredning att ej blott från de under stadsfullmäktige lydande styrelserna

och tjänstemännen infordra handlingar, yttranden och upplysningar, utan även till bered-

ningens sammanträden kalla personer utom beredningen, vilka dock ej må deltaga i bered-

ningens 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 beredning, där den finner lämpligt,

hos stadsfullmäktige begära förstärkning av sina ledamöters antal. Därest ett ärende för

ytterligare utredning återförvisas till en beredning, är beredningen skyldig att skyndsamt

ånyo handlägga frågan samt att inkomma med nytt utlåtande, men därefter må förnyad åter-

förvisning ej äga rum. 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 tillsvi-
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dare rätt att, mot redovisningsskyldighet till stadsfullmäktige, i stadskassan lyfta "erforderliga

medel, dock icke sammanlagt mera än 2.000 kr. Skulle sålunda till förfogande ställda medel

vara otillräckliga för fullgörande av beredningens uppdrag, äger stadskollegiet på därom

gjord framställning bevilja ytterligare anslag med högst 3.000 kr. Utan stadsfullmäktiges

särskilda medgivande må beredning ej binda sig för utgifter, överstigande 5.000 kr.

Beredning utser själv sin sekreterare samt äger att härtill anlita stadsfullmäktiges sekre-

terare, i mån hans övriga tjänstegöromål det medgiva.

Har av stadsfullmäktige tillsatt beredning icke fullgjort sitt uppdrag inom tre år efter

den dag, beredningen tillsattes, skall nytt val av ledamöter i beredningen av stadsfullmäktige

verkställas i februari månad året efter det, varunder sagda treårsperiod gått till ända. Det

åligger stadskollegiet att, efter inhämtande från vederbörande beredningar av redogörelser

för deras verksamhet och åtgöranden i dem lämnade uppdrag, med bifogande av dessa redo-

görelser årligen under december månad till stadsfullmäktige inkomma med uppgift åIdels

de beredningar, som här ovan äro avsedda, dels ock de personer, som äro ledamöter i varje

sådan beredning.

1. Permanenta kommittéer och beredningar

Stadsfullmäktiges valkommitté

Enligt arbetsordningens föreskrift utse stadsfullmäktige varje år vid sitt första sammanträde

en valkommitté, bestående'av nio ledamöter med högst fem suppleanter, vilka samtliga skola

tillhöra stadsfullmäktige.

Kommittén upprättar och avgiver förslag till alla hos stadsfullmäktige förekommande val

med undantag för val till fullmäktiges ordförande, vice ordförande och valkommitté, riksdags-

män och rådmän samt sådana val, där proportionell valmetod skall tillämpas.

Ordförande Leandersson, John lwa r, Kamrer, f. 90;

Söderberg, Johan E d v i n, Posttjänsteman,

f. 81; suppl. 33, led. 34—, Ordf. 40—.

Vice ordförande

Arnulf-Olsson, 0 s v al d, Direktör, f. 84;

suppl. 36, 39, led. 40—, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Pettersson, 5 v e n Algot, Spårvagnskon- .

duktör,f. 88; (33) 34—

Peterson, Axel Hilding, Expeditör,

f;9l (34) 37—.

Ekberg, Ove johan, Yrkeslärare, f. 96;

(37) 38—.

Fredriksson, S v e n Adolf, Assistent å ar-

betsförmedl., f. 05; (38) 39—.

Linerbtb, Martha Elisabeth (L 1 s a), Folk-

skollärarinna, Fru, f. 99; 40—.

Suppleanter

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria, Lä-

rarinna, Fru, f. 89;

Thorsson, C & rl Ludvig Arnold, Verk-

mästare, f. 86; 39—.

Andersson, 5 v e n Olof Morgan, Ombuds-

man, f. 10; 40-—.

Berggren, A r n e Timar, Instruktör, f. 07;

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

f. 98; (35) 40—

Sekreterare

Andersson, Er nst Gustav, Expeditör, Dunberger, Eric Gustaf Gillis, ] . K.,

f. 00; 39—. Sekr. h. stadskollegiet, f. 93.

Beredning för ärenden angående ansökningar om tillstånd till utskänkning eller

utminutering av pilsnerdricka

 
Under de senare åren hava stadsfullmäktige vid sitt andra sammanträde brukat för varje

år utse en beredning av fem personer med uppdrag att till stadsfullmäktige avgiva yttranden

i ärenden angående ansökningar om tillstånd till utskänkning eller utminutering av pilsner-

dricka ävensom flyttning av rättigheter till sådan utskänkning eller utminutering. Den 25

oktober 1928 hava stadsfullmäktige utvidgat beredningens befogenhet genom att uppdraga
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åt beredningen att å stadsfullmäktiges vägnar avgiva yttranden över alla ansökningar om till-

stånd till utminutering av pilsnerdricka samt om tillstånd till flyttning av rättigheter till

dylik utminutering, 'som kunde komma att remitteras till stadsfullmäktige för utlåtande.

med rätt för två ledamöter av beredningen att efter därom framställt yrkande få ärende

hänskjutet till direkt yttrande av stadsfullmäktige. I samband härmed hava stadsfullmäktige

även beslutat, att två suppleanter skola utses för beredningens ledamöter.

Ordförande Pettersson, Erna Maria, Fru, Stadsf.,

.. .. f. 09; (39) 40—

Soååälärå' Oti—vszgplggaiåål'mlffdgfåi' Carlsson, Anders B e r 11 h a r d, Kassör,

40—. , , I , .
Stadsf., f. 88; 40—.

Vice ordförande
Suppleanter

Carlbring, Carl Gustaf E1 n a r, Disponent,

Stadsf., f. 80; led. 39—, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Ohlon, S v e 11 Johan 3Emanuel, F. D., Rek-

Hagvall, H en ry Ture Bruno, Filare,

Stadsf., f. 09; 40-—.

Gustafsson, Gustaf Alb ert, Byggnads-

ingenjör, Stadsf., f. 91; 39—.

Sekreterare

 Johnsson, John Olof, ]. K., Kanslichef,

tor, Stadsf., f.88 f. 86.

Kommittén för studiekurser och resestipendier för stadens befattningshavare

Med anledning av motion av herrar Malte Jacobsson m. fl. beslöto stadsfullmäktige den 28

juni 1923 att för tiden till utgången av år 1924 tillsätta en kommitté av sju personer med upp-

drag att anordna studiekurser och utdela resestipendier för de kommunala befattningshavarna.

Genom förnyade beslut har sedermera årligen tillsatts en kommitté med enahanda uppdrag.

Enligt stadsfullmäktiges beslut skall kommittén för arbetare och befattningshavare i stadens

tjänst dels anordna föreläsningar och studiekurser, som huvudsakligen borde vara förlagda

till fritid för kursdeltagarna och i övrigt så planlagda, att kurserna inom ramen för den kom—

munala verksamheten bibringa deltagarna möjligast mångsidig teoretisk och praktisk utbild-

ning att till båtnad för kommunen fylla sina arbetsuppgifter, dels utdela resestipendier åt

dem, som önska genom resa i Sverige eller utlandet förvärva ytterligare insikter och erfaren-

heter i och för resp. tjänster samt kunde antagas hava nödiga förutsättningar att tillgodo-

göra sig ifrågavarande stipendier. Stipendierna, som i regel icke må överstiga l.000 kr.,

skola på lämpligt sätt kungöras till ansökan lediga, och har sökande att förete plan och kost-

. nadsförslag för tillämnad studieresa jämte de intyg han vill åberopa. Studieresorna skola om

möjligt företagas under resp. stipendiaters semestertid, och äger stipendiat, som ej åtnjuter

semester, då studieresa måste eller lämpligen borde äga rum, eller som ej är berättigad till

semester under hela den tid, som erfordras för studieresan, rätt att erhålla tjänstledighet

under tiden med åtnjutande av full avlöning.

Anslag av staden för år 1940 utgår med 3.000 kr._

Ordförande assistent å arbetsförmedl., f. 84; led. 29—,

Magnusson, Nils Albin, Skatteexekutor, Sjeltr. 38—.

f. 83; led. 29—, Kursledare 36—, Ordf. Carlson, G u s t a f, Bokhållare, f.'84; 229—.

38_' Jern, Hj alm a r Fridolf, tf. Overlärare,

Vice ordförande _f. 82; Fil—. '

Andersson, 5 V e n Hjalmar, tf- Trafikför- Landén, A lg ot Natanael, Träarbetare,

man, f. 02; led. 36—, v. Ordf. 39—. i. 02' 38—.

Övriga ledamöter Olsson, Karl R 11 d 0 lf Kristian, Stations-

Åberg, Carl Gunnar Hilding, Förste karl, f. 00; 39—.
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Beredning för naturskydd

l anledning av till stadsfullmäktige från herrar Gustaf Ekman, L. A. Jägerskiöld, Axel

Liljedahl, Emil Bäcklin, Otto Nordenskiöld och C. J. Gardell ingiven skrivelse, vilken skri-

velse herr Hjalmar Wijk upptog som egen motion, beslöto stadsfullmäktige den 25 oktober

1917 efter tillstyrkan av drätselkammarens andra avdelning och byggnadsnämnden att till-

sätta en beredning av sju personer med uppdrag att undersöka dels vilka platser inom stadens

nuvarande gränser och å de egendomar staden ägde därutom, som borde för framtiden

få bibehålla sin natur och således ej bliva föremål för utnyttjande varken till byggnadstomter

eller gator, dels ock vad som kunde göras för att skona enstaka naturföremål eller lämningar

av gammal egendomlig kultur, som voro värda att bevaras.

Ordförande

Wijk, H j a l m a r, Handlande, f. 77.

Övriga ledamöter

Iägerskiöld, Axel Krister Edvard Leo-

nard, . D., Professor, f. 67. _

Alin, Joha n Alfred A:son, F. D. Över-

lärare, f, 7
Sekreterare

Böös, Ernst Georg, F. D, Lektor, f. 82. Beyer, He 11 nin g, J. K., Konsul, f. 84.

Carl Anders Torst e n,Holmström,

Redaktör, f. 84

Roth, Stig Adolf, F. D., intendent, f. 00.

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika, Assistent

å arbetsförmedl., Fru, f. 95

2. Beredningar för administrativa m. fl. ändamål

Beredning för centralisering av kommunalförvaltningen i Göteborg

Den 20 maj 1937 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning på nio personer med upp-

drag att verkställa utredning rörande omorganisation av den centrala kommunalförvaltningen

i staden. Sedan beredningen avlämnat sitt betänkande, beslöto stadsfullmäktige den 30 no-

vember 1939 enligt motion av herr Höglund att tillsätta en ny beredning på nio personer

för utredande av fråga om möjligheterna att åstadkomma en mera centraliserad och effektiv

kommunal förvaltning.

Ordförande

lungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf., f 90

Lefandersson, John I w a r, Kamrer, Stadsf.,

' 90

Fagerberg, Jo h 11 Artur, Spårvägsman,

Stadsf., f. 98

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Verk-

Ovriga ledamöter

Forselius, Carl Olof, M. L. Prosektor,

Stadsf:'s förste v. ordf., f. 80.

Dahlström, A x el, Överförmyndare, Stads-

fullm:'s andre v. ordf, f. 80.

Höglund, Hjälmar H u g 0, Sjukhusdirektör,

Stadsf.,  

mästare, Stadsf., f. 00.

A&nulf-Olsson, 0 s v al d, Direktör, Stadsf.,

. 84.

K?].röizberg, N i l s Gösta, Redaktör, Stadsf.,

Sekreterare

Vakant.

Granskningskommitté för hyresräkningen i Göteborg

Den 26 oktober 1939 beslöto stadsfullmäktige att för fullgörande av den jämlikt & 4 i kungl.

kungörelsen den 8 september 1939 kommunen åliggande granskningen och kompletteringen

av de införskaffade uppgifterna för den statliga hyresräkningen i Göteborg tillsätta en gransk-

ninf.'—,'Skommitté, bestående av representanter för såväl fastighetsägare som hyresgäster även-

som för arbetsgivare och löntagare samt att till denna kommitté utse en opartisk ordförande.
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Ordförande

Göragtåsson, W e r n e r, F. L., Byråchef,

Ovriga ledamöter

Biföråråund, E r n s t Frithiof, Direktör,

Carlson, J 0 s ef Mathias, Direktör, f. 82.

Swensson, K a r ], Skräddaremästare, f. 83.

Fransson, E ri k Janne, Ombudsman, f. 91.

Beredning angående stadsfullmäktiges beslutanderätt i löneärenden

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 1936 väcktes motion av herr Höglund

m. fl. om tillsättande av en beredning för utredning av fråga om överflyttande av stadsfull-

mäktiges beslutanderätt i löneärenden till särskild styrelse m. m. Sedan stadskollegiet av-

givit yttrande i frågan beslöto stadsfullmäktige den 19 november 1936 att tillsätta en bered-

ning av nio personer med uppdrag att verkställa utredning, huruvida och i vilken utsträckning

en ändrad ordning bör komma till stånd beträffande handläggningen av ärenden rörande

stadens befattningshavares avlönings-, pensions- och befordrings- samt anställningsförhål-

landen i övrigt — frågor om sättet för inrättandet av nya tjänster däri inbegripna -— ävensom

av andra i samband därmed stående spörsmål samt -— efter inhämtande av sakkunnig persons

utlåtande om frågornas rättsliga sida— för stadsfullmäktige framlägga de förslag, vartill

utredningen kan föranleda.

Ordförande

Jungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90.

Övriga ledamöter

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

Stadsfzs förste v. ordf., f. 80.

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Dispo-

nent, Stadsf.,”f. 80.

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhusdirek-

tör, Stadsf., f. 89.

Befrg8,8 Otto Vendel, Kanslichef, Stadsf.,

Lindström, N a n n y Angelika, Bank-

kassörska, Stadsf., f. 80.

Peterson, Axel H i ] di n g, Expeditör,

Stadsf., f. 91.

Nc;rling, A 11 to 11, Metallarbetare, Stadsf.,

. 89.

Niflssgiln, C a rl Alf r e d, Major. Kamrer,

Sekreterare

Petri, T 0 n Fredrik, e. o. Hovrättsnotarie,

Bankdirektör, f. 76. 
Beredning för fortsatt utbildning åt befattningshavare i stadens tjänst

Stadsfullmäktige beslöto den 20 januari 1938 att enligt motion av herrar Jungen och Wester-

gren tillsätta en beredning på fem personer för verkställande av en allsidig utredning av

frågan om stadens medverkan för anordnande av fortsatta utbildningsmöjligheter inom kom-

munala och allmänt socialpolitiska ämnesområden, särskilt med tanke på stadens befattnings-

havare, varvid frågan om kommunala resestipendier även borde uppmärksammas.

Ordförande

Westergren, Bror Hugo Vilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. 94.

Övriga ledamöter

Lefanélåarsson, John I w a r, Kamrer, Stadsf.,

Hultin; Sven, Professor, Stadsf., f. 89.

Söderberg, Johan E d v i n, Posttjänsteman,

Stadsf., f. 81.

Berggren, A r n e Timar, Instruktör,

Stadsf., f. 07.-

Sefve, Sven 1 v a r, F. D., Rektor, f. 86.

Andersson, 5 v e n Hjalmar, tf. Trafikför-

man, f. 0

Sekreterare

Gullström, K a rl E b b e, J. K., Stads-

assessor, f. 05.
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Gatuberedningen för Lundby och Örgryte

Med anledning av promemoria från fastighetsdirektören ingick drätselkammarens andra

avdelning till stadsfullmäktige med hemställan om tillsättande av en beredning av sju per-

soner med uppdrag att undersöka, huruvida, i vilken omfattning samt i vilken ordning gator

jämte ledningar för avlopp, vatten, gas och elektricitet böra av staden anordnas inom de

bebyggda områdena i Lundby och Orgryte, och gåvo stadsfullmäktige den 20 april 1922

härtill sitt bifall. *

Ordförande _ Ensgliånfd, Ca0rl Gustaf Oskar, Intendent,

. ta 3

Dag-lukt.. (;?th Adolf V e r n e r, f' d' Fredriksson, Sven Adolf, Assistenta ar-

” '" betsförmedl., Stadsf.,

Övriga ledamöter Persson, Frans Ludvig, Civilingenjör,

Eduards, A 1 b e rt Julius, Ingenjör, f. 75. 'Fastlghetsduektor, f' Ol'

Hultman, Nils A r t h u r, Gatuchef, f. 79. Sekreterare

Thorsson, Carl Ludvig Arnold, Verk- Gullström, 'Karl Ebbe, J. K., Stads-

mästare, Stadsf., f. 86. assessor, f. 05.

Beredning för medborgarhus vid Järntorget

Med anledning av motion av herr Jungen m. fl. beslöto stadsfullmäktige den 29 augusti

1935 att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag, att undersöka, huruvida ett

medborgarhus lämpligen borde uppföras vid Järntorget samt för stadsfullmäktige framlägga -

de förslag, inberäknat finansieringsplan, vartill utredningen kunde föranleda.

Ordförande Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman.

Jungen, E r n s t Birger. Overlärare, Stadsfzs SWM" f' 98' . . . __

ordf., f, 9Q_ . utgå, John B e r t 1 l, Overmontor, Stadsf.,

Ovriga ledamoter - Lindberg, Per Jakob l'l e l m e r, Kontors-
Höglund, Hjalmar H u g 0. Sjukhusd1rek-

tör, Stadsf., f. 89. Chef *' 80

Hedén, E r n s t August, Direktör, Stadsf. f. 78.

Fagerberg, J 0 h 11 Artur, Spårvägsman, Sekreterare

Stadsf., f. 98. Vakant.

Beredning för ordnande av samlingslokaler

Den 16 mars 1939 väckte herr Fagerberg m. fl. motion i stadsfullmäktige om tillsättande

av en beredning för utredning om riktlinjer för att genom stadens försorg anskaffa samlings-

lokaler i olika stadsdelar för ideella och politiska m. fl. sammanslutningar. Stadsfullmäktige

beslöto, efter yttrande av drätselkammaren och tillstyrkan av stadskollegiet, den 26 oktober

1939 att tillsätta en beredning om sju personer att utreda lämpligheten av anskaffande genom

stadens medverkan av samlingslokaler. _

Ordförande Sösdeäbfrgf, 0?) v e n Emanuel, Redaktör,

' » . .. ta s ., . . *

Heid??— E r n 8 t August, Dlrektor, Stödd" Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf.,

f. 09.

Briggen, A r n e Timar, Instruktör,Stadsf.,

Övriga ledamöter - - ' , .

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman, *Ajdggsson» sz E'" "' ombudsman”
Stadsf., f98.

Burge, John B e rt i l, Overmontör, Stadsf., Sekreterare

f. 89. ' Vakant.
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Beredning för ordnande av lokalfrågan för praktiska mellanskolorna

I skrivelse till stadsfullmäktige den 26 april 1937 gjorde styrelsen för praktiska mellan-

skolorna i Göteborg framställning om verkställande av utredning och utarbetande av förslag

till nybyggnad åt praktiska mellanskolorna. Sedan ärendet varit föremål för utredning hos

allmänna folkskolestyrelsen, beslöto stadsfullmäktige den 2 juni 1938 i enlighet med stads-

kollegiets förslag att tillsätta en beredning av fem personer med uppdrag att verkställa ut-

redning rörande lokalfrågans ordnande för praktiska mellanskolorna samt att till stadsfull-

mäktige inkomma med det förslag, vartill utredningen kunde komma att föranleda.

Ordförande _ Pettersson, PerAdolf, Mätningsman,f. 96.

Wångfelt, Karl v i 1. t o r, Direktör, f. 87. sig??? gå"] 0 * V & ” R K ÄmneS'

Olsson,, Carl Elis, Ingenjör, f. 94;
Övriga leda—möter En vakant.

Boren, Adolf Fredrik, Banktjänsteman, S

Stadsf., f. 98. ekreterare

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89. Båth, Rohl, J. K., Stadsassessor, f. 03.

Beredning för nybyggnad till Vasa kommunala flickskola

Den 26 oktober 1939 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning på fem personer med

uppdrag att verkställa utredning rörande uppförande av en nybyggnad för Vasa kommunala

flickskola eller eventuellt beredande av erforderliga utrymmen för nämnda skola på annat sätt

samt att till stadsfullmäktige inkomma med det förslag, vartill utredningen kunde föranleda.

Sammankallande Pettersson, P e r Adolf, Mätningsman, f. 96.

Wångfelt, Kan Vi k t o r, Direktör, f. 87. la???" Gustaf W & 1 d e m a " Overläfa'e'

Ekeberg, G u s t a v Manfred, Folkskollä-

Ovriga ledamöter. rare, f 92.

Hansson, G 11 s t af H e n r y, Civilingen- Sekreterare

jör, Stadsf., f. 94. Vakant.

Beredning för kiosker m. m.

Med anledning av motion av herr Allberg m. fl. beslöto stadsfullmäktige den 2 juni 1938

att tillsätta en beredning om fem personer med uppdrag att i enlighet med motionens syften

företaga utredning av fråga angående uppförande genom stadens försorg av kiosker och

bekvämlighetsinrättningar samt att till stadsfullmäktige inkomma med det förslag, vartill

utredningen kan föranleda.

Ordförande Johanson, Karl Oscar (0 3 c a r K.), Hand-

Söderberg, Johan Edvin, Posttjänsteman, Öåzcåe, Knu t Erik lngenjor f 96

Stadsf., f. 81 Andersson, Rolf Gustaf, Ombudsman,

f. 05.

.Ovriga ledamöter Sekreterare

Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof, Handlande, Torkeli, E i n a r Edmund, J. K., Stadsno-

' Stadsf., f. 01. _ tarie, f. 00.

Beredning för byggnader åt småindustrier och hantverk

Den 3 februari 1938 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning av sju personer med upp-

drag att verkställa utredning om lämpligheten av att uppföra byggnader1 Göteborg, avsedda

att upplåtas för småindustri- och hantverksändamål.
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Ordförande Söderberg, S v e n Emanuel, Redaktör,

Fagerberg, J 0 h n Artur, Spårvägsman, Stadsf., l- 00; _ '

Stadsf., f_ 98_ Nilsson, quråxgg E r n f r 1 d, Tapetserare-

Övriga ledamöter Enmasltcreh' ' A A 1- M" - _

Steen S v e 11 Oskar Arkitekt, f. 77. ge ge gäson, nton g 0 t' atmngs

Rydbåck, P & t r i k Samuel, Overingenjör, man, . S '

f. 83.
ekreterare

Glimstedt, Viktor E i n a r, J. K., Ombuds— Tuneld, B] ö r n Willy, J. K, Sekr. h. löne-

man, f. 87. o. tjänstenämnden, f. 4.

3. Beredningar för sociala ändamål

Byggnadskommitté för uppförande av skol- och yrkeshem i Lindome

På framställning av stadsfullmäktiges förutvarande beredning för skyddshemmets å Vrångs-

holmen förflyttning till annan lämpligare plats beslöto stadsfullmäktige den 6 oktober 1938

att tillsätta en byggnadskommitté för upprättande av ett skol- och yrkeshem för gossar i

Fagared i Lindome socken.

Ordförande Odesjö, John Evald, Slöjdlärare, f. "99.

Sjödahl, Hakon Lauritz Edgar, Lektor, Engstrand, Rolf Johan, J- K. f- 05-

Riksdagsman, f. 87. Hanson, Henning Algot, Ingenjör, f. 93.

Övriga ledamöter Sekreterare

Elibtåråg, Ove Johan, Yrkeslärare, Stadsf., Larsson, Gu nnar Einar, J. K., Stads-

' assessor, f. 07.

Beredning för semester- och rekreationshem å Vrångsholmen för husmödrar

Med anledning av motion av fru Wikander-Brunander och fröken Lindström beslöto

stadsfullmäktige den 27 oktober 1938 tillsätta en beredning, bestående av sju personer, med

uppdrag att företaga en allsidig utredning angående frågan, dels huruvida och i vilken om-

fattning staden skulle driva eller ekonomiskt understödja semester- och rekreationsverksam-

het för husmödrar, dels huruvida ett sådant hem borde förläggas till Vrångsholmen, samt att

till stadsfullmäktige inkomma med de förslag, vartill utredningen kunde giva anledning.

Ordförande Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s i e) Sofia,

Höglund, HjalmarHugo,Sjukhusdirektör, Fru, Stadsf., f' 93' _ .

Stadsf ; 89 Wikander-Brunander, S 1 n, M. L.,

__ Prakt. läkare, Fru, Stadsf., f. 76.

Övriga ledamoier Sjöström-Bengtsson, Anna Maria, Lä-

Nilsson, Bror Arthur, Metallarbetare, rarinna, Fru, Stadsf., f. 89.

Stadsf., f. 89.

 
Johnsson, ] 0 1. 11 Gunnar, Assistent h. fat- Sekreterare

tigv., f. 93. Thorburn, Alvar Robert Martin, J. K.,

Carlson, G u s t a f, Bokhållare, f. 84. Stadsnotarie, f. 94.

Beredning för anskaffande av nya natthärbärgen m. m.

Den 24 februari 1938 beslöto stadsfullmäktige tillsätta en beredning av nio personer med

uppdrag att verkställa utredning av fråga dels om anskaffande å annan plats av nya utrymmen

för stadens natthärbärgen och dels om behovet av anordnande av natthärbärge för kvinnor.
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Ordförande Ridderstad, H 1 1 d u r, Fru, f. 85.

Peterson, Axel H i 1 d in g, Expeditör, Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

Stadsf., f. 91. mästare, f. 92.

Övriga ledamöter Schale, Carl Ernst, Sjökapten, Före-

Elåbexég, Ove Johan, Yrkeslärare, Stadsf.., ståndare f. sjömanshémmet, f. 71.

. d , G h , E d ,

Hgégö K a rl Gustaf, Avdelningschef, AråtåäZE??' 00? sta v JO annes XPG 1tör

Nyman, Georg Adrian, J. 0. F. K.,

 
Fattigvårdsdirektör, 1. 84. Sekreterare

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika, Assis- Dunberger, Eric Gustaf Gillis, J. K.,

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95. Sekr. h. stadskollegiet, f. 95.

Beredning för prissättning av mjölk m. m.

Den 29 oktober 1936 beslöto stadsfullmäktige att tillsätta en beredning av sju personer

med uppdrag att verkställa utredning, huruvida åtgärder i syfte att åstadkomma en av mjölk-

centralen oberoende prissättning å inom staden tillhandahållen mjölk och därav framställda

produkter voro behövliga jämte i samband därmed stående frågor ävensom att till stads-

fullmäktige inkomma med det yttrande och förslag, vartill utredningen kan föranleda.

 

Ordförande Alåbeä'gi, €?er a g 11 a r Fritiof, Handlande,

ta s ., . .

Forselius, Carl Olof M L- Prosektor, Ericson, Bernt Arvid Stefanus, Drosk—i
S:tadsf's förste v. ordf., f. 80. ägare, f. 98.

Svärd, fNills Gu n n a r, F. K., Kontors-

. .. C e '

Övrlga ledamoter Törnkvist, NilsGustaf, Ombudsman, f. 02.

Peterson, Axel Hilding, Expeditör,

Stadsf, f_ 9] Sekreterare

Holmberg, N1 l 8 Gösta, Redaktör. Stadsf., Dunberger, E r 1 c Gustaf Gillis, J. K.,

f. 02. Sekr. h. stadskollegiet. f. 95.

Tillfälliga pilsnerdricksberedningen rörande s. k. fria rättigheter

Med anledning av motion den 20 december 1934 av herr Dahlström m. fl. beslöto stads-

fullmäktige den 28 mars l935 att tillsätta en beredning av sju personer med uppgift att

undersöka lämpligheten av att dels inga fria rättigheter för utskänkning av pilsnerdricka här

i staden,avsedda att utövas efter den 1 oktober l936,tillstyrktes åt enskilda affärsinnehavare

och dels att oktrojtiden för de rättigheter, för vilka ansökningar nämnda år ingåves för Vinga

kaféaktiebolag, sattes till tre år fr. o. m. den I oktober 1936.

Ordförande Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof, Handlande,

Jungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs StadSl» f— Ol -

ordf., f. 90. Schulz, A r vi (1 Valter Herman, J. K. Ad-

Övriga ledamöter vokat, f 97

Forselius, Carl Olof, M. L., Prosektor, Lindström, G 11 s t a v Enock Devart,

Stadsf:'s förste v. ordf., f. 80. Stenarbetare, Stadsf., f. 91.

Dahlström, A x el, Överförmyndare, Stads- -

fullm:'s andre v. ordf, 0.

Engström, A 1 g 0 t Edvin, Typograf, Sekreterare

Stadsf., f. 90. Båth, R 0 hl, J. K., Stadsassessor, f. 03.
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XI. Institutioner, i vilka stadsfullmäktige äga att utse

ledamöter eller revisorer ävensom sådana, som

av staden understödjas eller eljest äro

av större kommunalt intresse

1. Inrättningar för kommunala ändamål samt på all-

männa författningar grundade institutioner

, Svenska stadsförbundet

Förbundet konstituerades 1908 och har till ändamål att tillvarataga städernas, köpingarnas

och municipalsamhällenas gemensamma intressen, främja samverkan dem emellan och sprida

kunskap i kommunalpolitiska ämnen. Berättigade till inträde äro alla städer, köpingar och

municipalsamhällen.

För främjande av förbundets syften har upprättats en byrå, som förestås av förbundets

direktör och har till uppgift att följa den kommunala utvecklingen i Sverige och utlandet,

att samla 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 1918 svenska stadsförbundets finansräd. För att söka åväga-

bringa ett målmedvetet, vetenskapligt forskningsarbete med svensk stadshistoria som före-

mål grundades år 1919 svenska stadshistoriska institutet, vilket närmast förvaltas av en stads-

historisk nämnd, som utsett ett särskilt arbetsutskott. I samarbete med svenska landskom-

munernas förbund har stadsförbundet 1937 öppnat en kommunal revisionsbyrå för förmedling

av kommunala revisioner genom yrkesrevisorer.

Förbundet utgiver »Svenska stadsförbundets tidskrift», som utkommer med tio nummer

årligen, innehållande uppsatser i kommunala rätts- och förvaltningsfrågor, redogörelser

för kommunal praxis m. 111. Av förbundet 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 1939 års

kongress t. o. m. 1942 års kongress. Vid 1940 års ingång voro till förbundet anslutna 117

städer samt 47 köpingar och 86 municipalsamhällen.

Göteborgs stad erlägger årsavgift för år 1940 med 19.299 kr.

_ Författningar m. m. Stadgar för svenska stadsförbundet den 12 september 1908 med änd-

ringar den 31 augusti 1911, 3 september 1915, 7 september 1918, 2 september 1921, 28

augusti 1924 och 27 augusti 1930. Reglemente för finansrådet den 1 juni 1918 med ändring

den 2 september 1921. Reglemente för stadshistoriska institutet den 7 juni 1919.

Styrelse Dahlström,Axe l, Överförmyndare, Stadsfzs

Johansson, Johan- Olov, Direktör, andre v. ordf., Goteborg, f. 80; 27—.

Stockholm, f, 74; led. 36—_ Ordf 36.—_ Olsson, E mil, Direktör, Stadsfzs ordf.,

Nylander, Karleel Salomon, Civilingen- Malmö, i. 83: 27—-

jör, Stadsf., Borås, f. 88; led. 33—, Björklund, Carl Gottfrid, Borgarråd.

v. Ordf. 36—. Stadsf., Stockholm, f. 76; 30—.
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Forsberg, Karl Victor H] al mar, f. d.

Overlärare, Stadsf:s ordf. Hälsirigborg,

1.78;33—

Ewerlöf, KnutGerhard, J. 0. F. K. Direk-

, tör, Riksdagsman, Stockholm,f. 90; 36—.

Jung, Erik Samuel, Overlantrhätare,

Stadsf., Härnösand, f. 83; 39—. _

Persson, N ils Anton, F. K., Folkskolein-

s35ektör, Stadsfzs ordf., Simrishamn, f. 84;

Suppleanter

Andersson, A n d e r s Birger, Snickare,

Fiksdagsman, Stadsfzs ordf., Falkenberg,

Larsson, Y n gv e Gustaf Richard, F. D.,

Borgarråd, Stadsf., Stockholm, f. 81; 21—.

Lind, Jo han Wilhelm, Förste kontors-

biträde, Stadsf., Gävle, f. 74; 33—

Hernqvist, Erik, F. D., Rektor, Stådsfzs

ordf., Halmstad, f. 86; 39—.

Direktör

Karlson, Gustaf He 11 nin g, J. 0. F. K.,

Stockholm, f. 80; 27.

Sekreterare

Humble, Erik, Arnold Sixten, F. L.,

Stockholm, f. 95; 27.

Finansrådet

Larsson, Y n g v e Gustaf Richard, F. D.,

Borgarråd, Stadsf., (se ovan) Ordf. 38—.

Fristedt, Jo h 11 Vilhelm, Bankir, Stadsfzs

ordf., Norrköping, f. 75; led. 27—,

v. Ordf. 39—.

Höglund, Carl Z e t h Konstantin, Huvud-

redaktör, Stadsf., Stockholm, f. 84; 39—.

Jungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsf:s

ordf., Göteborg, f. 90; 39—

Suppleanter

Olsson, Emil, Direktör, Stadsf:s ordf,

Malmö (se ovan)30  

Högström, Carl Johan, Slipare, Sandvi-

ken, f. 80; 33—.

Frisell, Ernst Gustaf (G6 s t a) Major, Di-

rektör, Stadsfzs ordf., Falun, f. 85; 39—.

Fant, G u n n a r Michael79F'1son, Borg-

mästare, Stockholm, f. ,.led 18—,

Föredragande 20—.

Stadshistoriska institutets arbetsutskott

Johansson, J 0 h a n- 0 lo v, Direktör,

(se OVan) led. 36—, Ordf. 36—.

Almlmquist, Helge Knut Hjalmar, F. D.,

Riksarkivarie,f. 80; led. 19—, v. Ordf. 26—.

Karlson, Gustaf Hennlng, J 0. F. K.

Direktör. f. 80;2

Larsson, Y n gve Gustaf Richard, F. D.,

Borgarråd, Stadsf. (se ovan) 26—.

Lindeberg, Otto, Direktör, f. 63, 31—.

Lmdberg,Folke Adolf, F. D., f. 03; Institu-

tetsföreståndare o. arbetsutskottets sekr. 35—.

Förbundsbyrån

Gustaf Adolfs torg 14,3 tr. Stockholm.

Expeditionstid kl. 9,30-16,30. Rt 23 34 60.

Direktör

Karlson, Gustaf H e n nin g, J. 0. F. K.,

(se ovan) 6

Sekreterare

Humble, Erik Arnold Si x t e 11, F. L. (se

ovan) 27

Andre sekreterare19

Lindh, Karl Einar, f. 83;

Tomgren, Carl Eric G:son,]. IK., f. 06; 37.

Bokföringskonsulent och föreståndare för

revisionsbyrån

Löfgren, Bror Hilding Y n g v e, f. 01; 37.

Tre amanuenser, en assistent, en kassörska,

tre biblioteksbiträden, tre maskinskriverskor.

en vaktmästare och två kontorsbud.

Svenska hamnförbundet

Gustaf Adolfs torg 14, Stockholm. Expeditionstid kl. 9,30—1630. Rt 23 34 60.

Svenska hamnförbundet har bildats för att tillvarataga svenska hamnars gemensamma in-

tressen och främja samverkan mellan hamnarna. Varje av svensk kommun ägd hamn är be-

rättigad till medlemsskap i förbundet, men även andra hamnar kunna efter förbundsstyrelsens

prövning vinna inträde. Vid 1940 års ingång voro 43 hamnförvaltningar anslutna till förbundet.

Vid ordinarie förbundsmöte, som äger rum vart annat år och med en representant från

varje hamn, bestämmes årsavgiften och utses styrelse om nio ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsen, som inom sig utser ordförande och vice ordförande, har att bevaka förbundets

angelägenheter och att taga initiativ till åtgärder, som främja förbundets syften. Ett inom_

styrelsen utsett arbetsutskott bereder och handlägger vissa ärenden mellan sammanträdena.

Hamnförbundets byrå samlar förbundets arbetsmaterial och besvarar inkommande för-
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frågningar. Förbundets kassa och räkenskaper handhavas av svenska stadsförbundet.

Förbundet disponerar en särskild avdelning i stadsförbundets tidskrift.

Årsavgift, varierande efter hamnavgiftsintäktens storlek f. n. mellan 650 och 75 kr., er-

lades för år 1939 av Göteborgs stad med 650 kr.

Stadgar antagna vid förbundsmötet i Malmö den 11 juni 1929.

Styrelse

Åkerman, Gustaf Richard J 0 a c h1 m,

Generallöjtnant, Stockholm, f. 68; led.

23—, Ord.f 23—.

Frick, ErnstOtto Manfred, J. K. Rådman,

Göteborg,f. 72; led. 37—, v. Ordf. 37—.

Björklund, Carl G 0 t t f r i d, Borgarråd,

Stadsf., Stockholm,f. 76; 29—.

Bouvin, Karl Ax el, f. d. Förste stations-

skrivare, Kristinehamn, f. 71; 31—.

Lindström, V1 1 h el m, Trafikchef, Halm-

stad, f. 70; 33—

Eliasson, 0 s c a r Wilhelm, Föreståndare,

Hälsingborg, f. 73; 37

Hermansson,J a n n e Wilhelm, Lagerchef,

Malmö,f. 76; 37—.

Öhman, Oskar H-u g 0, Lagerföreståndare,

Norrköping,f. 83; 37—.  

Larson, Ragnar Carl, Civilingenjör,

Kapten, Sundsvall, f. 85; 39—

Suppleanter

Alpen, Heinrich Peter T h e o d 0 r, Kon-

sul, Handlande, Göteborg, f. 67; 29—.

Gieseke, W il h el m August, Disponent,

Ronneby, f. 74; 37—.

Hellström, Carl Johan, Stuveriförman,

Västerås, f. 85; 37

Norenberg, Carl Wilhelm, v. Konsul,

Gävle, f. 81; 39—.

Flink, Axel Theodor, Kassör, Kalmar,

f. 81; 39—.

Sekreterare

Råberg, Folke Rikard, J. K. F. M.

Amanuens,f. 00; 39.

Svenska städernas förhandlingsorganisation

Kansli Arsenalsgatan 6. Stockholm. Expeditionstid kl. 9,30*16,30. Rt 20 35 52 och 20 30 09.

Svenska städernas förhandlingsorganisation, som på initiativ av svenska stadsförbundet

bildades år 1920, härtill ändamål att tillvarataga städernas, köpingarnas och municipalsam-

hällenas intressen i frågor, om vilka förhandlas med hos dem anställda arbetare, och verka för

likformighet i fråga om arbets- och lönevillkor för kommunernas arbetare genom att samla er-

farenhet från detta verksamhetsfält samt genom åstadkommandet av en hela landet omfattande

ordning i avtalen mellan städerna och deras arbetare, uppbyggd på'grundval av en gemensam

förhandlingsordning och vissa huvudbestämmelser i avtalen. Berättigade till inträde i organisa-

tionen äro svenska städer, köpingar och municipalsamhällen. Organisationen företrädes av

ombudsmöte, styrelse och förhandlingsdelegation. Vid ombudsmöte företrädes varje medlem

av ett ombud, vilket utses av för avtals- och lönefrågor särskilt tillsatt nämnd eller, där sådan

icke finnes, av drätselkammare,kommunal- eller municipalnämnd. Ordinarie ombudsmöte

äger rum vart tredje år. Vid omröstning å ombudsmöte tillkommer ombud olika antal röster

efter folkmängden i den stad, ombudet företräder. Styrelsen, som består av sju ledamöter

med sju suppleanter, väljes vid ordinarie ombudsmöte för tiden intill dess nästa ombuds-

möte avslutats och åligger att handhava organisationens ekonomiska och administrativa ange-

lägenheter samt att i övrigt bevaka dess intressen. Förhandlingsdelegationen består av sju

ledamöter med en suppleant för varje. Självskrivna äro styrelsens ordförande (vid förfall för

honom vice ordföranden) samt ombuden för Stockholm, Göteborg och Malmö. Delegationens

icke självskrivna ledamöter utses vid ordinarie ombudsmöte för samma tid som styrelsen.

Organisationens medlemmar erlägga årligen dels en grundavgift på 100 kr., dels en storleks-

avgift med högst tre kr. för varje fullt 100-tal invånare. '

Organisationens kansli har till huvudsaklig uppgift att insamla och bearbeta material rörande

kommunalarbetarnas löne- och arbetsförhållanden, att jämväl i övrigt följa utvecklingen i

arbetarfrågor, att besvara till kansliet inkomna förfrågningar samt att i mån av behov lämna

medlemmarna biträde vid förhandlingar med hos dem anställda arbetare.
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Göteborgs stads avlöningsnämnd, som tidigare vid avtalsförhandlingar med kommunal-

arbetareförbundet samverkat med Stockholms stads löneavtalsnämnd samt Malmö stads

avlöningsnämnd, bemyndigades av stadsfullmäktige den 16 mars 1922 att å stadens

vägnar ingå i förhandlingsorganisationen.

Med svenska kommunalarbetareförbundet har organisationen den 24 februari 1936 ingått

avtal rörande »Regler vid förhandlingar mellan till Svenska städernas förhandlingsorganisation

anslutna kommuner och Svenska kommunalarbetareförbundet angående uppkomna menings-

skiljaktigheter och tolkning av gällande avtal». Enligt dessa förhandlingsregler skola upp-

komna rättstvister, som icke kunna biläggas genom förhandlingar mellan parterna, avgöras

av arbetsdomstolen. För fakultativt.skiljenämndsförfarande i intressetvister tillsättes en sär-

skild skiljenämnd, bestående av fem ledamöter, av vilka de båda huvudorganisationerna

vardera utser en ledamot och socialstyrelsen de återstående tre. Förhandlingsreglerna gälla

t. o. m. är 1940 med 6 månaders uppsägning. Därjämte har överenskommelse mellan huvud-

organisationerna träffats angående »Allmänna bestämmelser i kommunala kollektivavtal»,

vilka i vad på huvudorganisationernas styrelser ankommer skola införas i lokala avtal, å

vilka de hava avseende, som träffats mellan till förhandlingsorganisationen anslutna kom—

, muner och kommunalarbetareförbundet. Denna överenskommelse gäller även till utgången

- av år 1942 med sex månaders uppsägning

Författningar. Stadga för svenska städernas förhandlingsorganisation, antagen vid det

konstituerande ombudsmötet den 10 april 1920, med ändring den 29 oktober 1921 och

den 3juni 1939.

Styrelse

Berg, Otto Vendel, Kanslichef, Stadsf.,

Göteborg, f. 88, Ordf.

Jung, E r 1 k Samuel, Overlantmätare, Stadsf.,

Härnösand, f. 83; v. Ordf.

Malmborg, Gustav Adolf, Pappersbruksar-

betare, Norrköping, f. 75

Ericsson, Carl H e r m a n,

Riksdagsman, Malmö, f. 91.

Karlsson, Karl Gustaf Hjalmar, Om-

budsman, Stockholm, f. 89.

L1ndgren,W11helm Teodor, Konsul, Dispo-

nent, Sundsvall, f. 82.

Johansson, G6 sta Sture, J. K., Drätsel-

direktör, Orebro, f. 94.

Stationskarl,

Suppleanter _

Karlson, Gustaf H e n nin g, J. 0. F. K.

Direktör, Stockholm, f. 80.

Lind, Jo ha 11 Wilhelm, Förste kontorsbi-

träde, Stadsf., Gävle, f. 74.

Öberg, T h e 0 f i 1, J. K., Drätseldirektör,

Västerås, f. 76.

Persggn, A n d e r s, Kassör, Hälsingborg,

Carlsson, Gustaf Hjalmar, Drätseldirektör,

Nyköping, f. 85.

Norbeck, Nils O 1 0 f Axel, Löjtnant, Spar-

banksdirektör, Djursholm, f 96.

Graab, A n d e r s Leander, Direktör, Jön-

köpirig, f. 95.

' Karlsson, Karl

 

Förhandlingsdelegation

Berg, O tto Vendel, Kanslichef, Stadsf.,

Göteborg, f. 88; Ordf.

Jung, E r 1k Samuel, Overlantmätare, Stadsf.,

Härnösand, f. 83; v. Ordf.

Lindgren, WilhelmTeodor, Konsul, Dispo-

nent, Sundsvall, f. 82.

Johansson, G6 s t a Sture, J. K. Drätsel-

direktör, Orebro, f. 94.

Malmborg, Gustav Adolf, Pappersbruks-

arbetare, Norrköping, f. 75.

Gustaf H] a l m a r, Om-

budsman, Stockholm, f. 89.

Ericsson, Carl H e r m a n, Stationskarl,

Riksdagsman, Malmö, f. 91.

Suppleanter

Persson,A n d e rs, Kassör, Hälsingborg, f.83.

Johansson, Oskar Mauritz, Drätselkamma-

rens verkst. led., Eskilstuna, f. 86.

Johansson, C a r 1 G u s t a v, Arbetsförmed-

lingsföreståndare, Söderhamn, f. 82.

Andersson, Gustaf Olof, Stuveriförman,

Västervik, f. 98. &

Styrman, Georg August, J. K., Direktör,

Stockholm, f 83.

Lirfiander, 0 t t o Lorenz, Direktör, Malmö,

. 8

Kansli

Norrthon, Gustaf Emil Fredrik, J. K., Di-

rektör, f. 11.

Wiallåig, Karl H a r r y Andreas, Sekreterare,
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Medlare i tvister mellan äkta makar

Den 25 augusti 1938 beslöto stadsfullmäktige att jämlikt 14 kap. 5 37 i giftermålsbalken

två medlare, en man och en kvinna, skulle utses att medla i tvister mellan äkta makar i Göte-

borg. Medlarna utses av magistraten för två år.

Fredriksson, C a rl Fritz, f.d. Overlärare, Brammer, G e r t r u d Elfrida Elisabet,

f. 71; 38—41. Fru, f. 89; 40—41.

Statens förlikningsmän i arbetstvister

För vart och ett av de distrikt, i vilka riket för sådant ändamål av Konungen indelas, för-

ordnar Konungen en förlikningsman med uppgift att medla i tvister mellan arbetsgivare

och arbetare. Riket har för detta ändamål indelats i sju distrikt.

Författningar. Lag om medling i arbetstvister den 28 maj 1920 med senare ändringar.

Förlikningsman för västra distriktet | Särskild skiljedomare i arbetstvister

(Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs Bergqvist, G u sta v Adolf J K Råd-

samt Skaraborgs län) 1: 88

Lindström, Erik Lechard, F. D., Lektor. man, ' '

Uddevalla, f. 91; 35.

Länsnykterhetsnämnden

Enligt av Kungl. Maj:t utfärdad lag den 3juni 1938, som trädde1 kraft den 1januari 1939,

skall1 varje län finnas en länsnykterhetsnämnd med uppgift att övervaka nykterhetstillståndet

inom länet. Nämnden, som står under tillsyn av socialstyrelsen, skall tillika hålla sig under-

rättad om de kommunala nykterhetsnämndernas verksamhet och tillse, att dessa fullgöra

dem tillkommande uppgifter samt lämna dem vägledning och bistånd.

Av ledamöterna, som utses för två år i sänder, utses en, som tillika skall vara ordförande,

av socialstyrelsen, en som tillika skall vara läkare, av socialstyrelsen i samråd med medici-

nalstyrelsen, en av länsstyrelsen, en av landstinget och en av stadsfullmäktige. För varje

ledamot utses på samma sätt en suppleant.

( ld fLedamot Suppleant

va av stads ullmäktige1 Göteborg) Hemroth U n o Natanael J K Förste

Hidlégllälii—kåiiJ u 11 11 s, Byråföreståndare, polisintehdent, £ 05; 39440. '

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 i ärendet en sjumannabered-

ning inkommit med yttrande, antogo stadsfullmäktige den 29 december 1898 ett av bered"-

ningen utarbetat förslag till reglemente och ingingo med ansökning till Kungl. Maj:t om fast-

ställelse av detta förslag. Genom kungl. resolution den 10 november 1899 fastställdes regle-

mente för änke- och pupillkassan för Göteborgs'stads ämbets- och tjänstemän samt betjänte.

I samband med vissa ändringar i reglementet genom kungl. resolution den 4 november 1927

ändrades kassans namn till änke- och pupillkassan för Göteborgs stads befattningshavare.

. Förpliktad till delaktighet i kassan är en var ordinarie innehavare av befattning, med vars

innehavande följer rätt till pension å stadens stat. Innehavare av befattning, för vilken pen-

sionsrätt stadgats först efter delägarens utnämning till befattningen, vare icke skyldig att

inträda i kassan, men kan, efter prövning av kassans styrelse och på de av styrelsen bestämda

särskilda villkor, förklaras berättigad till sådant inträde, dock icke efter fyllda 60 år. Från

rätt till delaktighet är kvinna undantagen. Befattningshavare, som är lagligen skyldig att

vara delägare i annan offentlig för statens eller kommunens befattningshavare avsedd änke-
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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 6.000 kr., b) att om pensionsbeloppet icke slutar å jämnt hundra—

tal 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. den månad, varunder han tillträtt befattningen, vilket

.även gäller beträffande förhöjning av delaktighetsbelopp. Delaktighet i kassan fortfar även

efter det delägaren erhållit avsked med pension av stadens medel.

Staden erlägger till kassan vid varje första utnämning av delägare till tjänst, som medför

delaktighet i kassan, 25 % av delaktighetsbeloppet och vid varje förhöjning av detta belopp

25% av den vunna förhöjningen, dock att, om till polispersonalen hörande delägare avgår

eller entledigas ur stadens tjänst, för i den 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 10 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 1933 med 28 % av mannens delaktighet vid dödsfallet.

Efterlämnar delägare både änka och barn, tage änkan halva pensionen och barnen den andra

hälften; efterlämnas endast änka eller då barnens pensionsrätt upphör, äger änkan uppbära

hela pensionen, vilken, om endast barn äro pensionsberättigade, i sin helhet samfällt till-

faller dessa, dock att om endast ett barn finnes, detta åtnjuter blott halva pensionen. Pensions-

rätt tillkommer icke delägarens lagligen frånskilda hustru och kan icke grundas på gifter-

mål, trolovning eller adoption, som kommit till stånd bl. 3. efter det delägare fyllt 60 år.

Pension upphör för änka, då hon ingår nytt äktenskap, och för barn, då det uppnått 21 års

ålder eller dessförinnan inträtt i äktenskap. Pension får icke för gäld utmätas eller med kvar-

stad beläggas.

All penningefärvaltning för kassan ombesörjes av drätselkammaren. I övrigt handhaves

kassans angelägenheter av en styrelse av sju personer, av vilka stadskamreraren är självskriven

ledamot. Av övriga ledamöter-väljas av stadsfullmäktige fyra och av delägarne två, varje

gång för två år. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1939—40 och 1940—41.

Stadsfullmäktige välja två och delägarna en styrelsesuppleant för ett år i sänder. För gransk-
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ning av styrelsens och drätselkammarens förvaltning välja stadsfullmäktige två revisorer med

en suppleant och delägarna en revisor med suppleant, alltid för nästkommande kalenderår.

Delägarna hava ordinarie sammanträde i december för val, men kunna av styrelsen eller då

minst 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, den 4 november 1927 samt den 1 januari 1933 företagna ändringar.

Ordförande

Lagerholm, Gustaf E 111 i l, Skatteexekutor,

f. 76; led. 23—40, Ordf. 40— (vald av

stadsf.).

Vice ordförande

Leandersson, John l w a r, Kamrer, Stadsf.,

f. 90; led. 29—40, v. Ordf. 40— (vald

av delägarna).

Ovriga ledamöter

Parment,Gös t a, D.H.S., Stadskamrerare,

f. 98: 32— (självskriven led.).

Bengtsson, N ils Emanuel, J. K., Förste

stadsfogde, f. 92; 33—41 (vald av stadsf.).

Strömberg, Carl Al g ot, Assistent .

fattigv., f. 89; 35—40 (vald av stadsf.).

Hägg, Richard H1 1 d1 n g, Tillsyningsman,

f. 89; 37—41 (vald av stadsf.).

Carlsson, E r n s t Alexius, Föreståndare,

f. 82; 40—41 (vald av delägarna).

Suppleanter

Ling, C a rl Johan, Kriminalkommissarie,

f. 83; 28— (vald av stadsf.).  

Gredin, John Vilhelm, Förrådsförvaltare,

f. 88;36—(vald av delägarna).

Löfman, Axel B1 r g e r, Maskinist, f. 96;

37— (vald av stadsfn)

”Revisorer

Gustavson, Johan 0 s c a r, bitr. Inspektör,

f. 88; 36— (vald av delägarna).

Ohlsson, Einar Fredrik, Revisor, f. 98;

38— (vald av stadsf.).

Anerup, Ernst B e rt il, Kassör, f. 95;

38— (vald av stadsf.).'

Suppleanter,

Carlsson, 0 s ca r Jonatan, Assistent h.

fattigv.., f. 90; 34— (vald av delägarna).

Hedqvist, Gustaf Erik Adolf Robert,

J. K., Barnavårdsdirektör,f. 0l; 37— (vald

av stadsf.).

Sekreterare

Stenström, Y n g v e Romanus. J. K.,

Stadsombudsman, f. 91; 30.

Personer, valbara till ledamöter i expropriationsnämnd

Enligt 5 21 i lagen den 12 maj 1917 om expropriation skall, sedan den förberedande hand-

läggningen av expropriationsmål avslutats, och därest parterna ej överenskommit om ex-

propriationsersättningen,. tillsättas en särskild expropriationsnämnd. Om dennas ' sam-

mansättning och befogenhet stadgas i 55 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 sär-

skilt 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 avlandstinget, samtliga för en tid av tre år.

Ordförande

anlliäck, S t e n Torgny, Häradsskrivare,

Ersättare för ordföranden

Ahlberg, Erik Gunnar Folke, Overlant-

mätare, f. 98; 40—

Valbara personer

(utsedda av stadsfullmäktige i Göteborg)

Kjellberg, Carl O ssian, Konsul, Direk-

4 tör, f. 75; 18—42.

Strandberg, Birger Alexius G 0 t t f r i d,

Distriktsombudsman, f. 76; 33—42.

|7

 

 

Åhsman, Karl T h 0 1 st e n Fridolf, Hand-

lande, f. 00; 35—_40.

Hglgn,4J 11 l i 11 s, Överförmyndare, f. 80;

Jacobson, F r a n s Edvard, Handlande,

f. 78; 36—41. .

Åberg, Al b i n, Droskchaufför, f. 95;

36—40.

Hedman, Karl H] al m a r, Lokmästare,

f. 76; 37—42.

Andell, S v e n Gustaf Valdemar, Bankdi-

rektör, f. 84; 37—42.

Johanson, Karl Oscar (O s c a r K.) Hand-

lande, f. 88; 39—41.
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Wångfelt, Karl V i k t o r, Direktör, f. 87;

39—41.

Pauli, Nils Vi lh el m Nikolaus, Stations-

karl, f. 91; 39—40.

Sjösvärd, Carl Ernst Nicolaus, Träd- .

gårdsmästare,f. 74; 40. .

Ovriga 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 väljasav stadsfullmäktige för en tid av sex år.

Sista valet gäller för perioden 1936—41.

Svensson,KNils August, Civilingenjör,

» Major1.V. 0. V. K., f.77;9 18—41

Svensson, Sven Adiel (Adrian), f. d.

Kontorist, f. 74; 30—41.

Gustafsson, Gustaf Alb ert, Byggnads-

ingenjör, Stadsf., f. 91; 36—41.

Hall, Axel R u d 0 1 f, Arkitekt, f. 04; 37—.-4l .

Jämvägsrådet

Enligt föreskrifter i kungl. brev den 1 (november 1907 har inrättats ett järnvägsråd. 'Detta

sammanträder på särskild kallelse av Kungl. Maj:t och äger att avgiva yttranden i'frågor,

som av Kungl. Maj.t hänskjutas till detsamma, ävensom att framställa förslag 'i ärenden angå-

ende förhållanden mellan statens järnvägar och trafikanterna.

l kungl. brev till järnvägsstyrelsen den 30juni 1932 har antalet ledamöter1 järnvägs-

rådet 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 fr. o. m. 1935 för tre år i sänder.

Ledamot

(vald av stadsfullmäktige i Göteborg)

Dahlström, A x e l, Överförmyndare, Stads-

fullmzs andre v. ordf., f. 80; 36—40.

Representerade näringskorporationer äro:

ombud för hushållningssällskapen 3, han-

delskammarmötet eller dess kommitté 4,

Sveriges köpmannaförbund |, allm. export-

föreningen 1, allm. sjöfartsföreningen och

redareföreningen 1 tillsammans, fullmäktige

i järnkontoret 2, trävaruexportföreningen 1,

trämasse- och cellulosaföreningarna 1 till-'

sammans, industriförbundet 3 samt Sveriges

hantverksorganisation 1

Vägnämnden

Jämlikt 46 ä'1 lagen den 7juni 1934, vilken lag trädde1 kraft den 1'januari 1937, skall för

varje stad utses en vägnämnd, som har att taga befattning med vissa frågor, som röra all-

männa vägar. Nämnden består av ordförande jämte suppleant för denne och två ledamöter.

En av dessa ledamöter jämte suppleant för honom utses av stadsfullmäktige för fyra år 1 sänder.

Ordförande

Brunbäck, S t e n'Torgny, Häradsskrivare,

f. 81; 37—40 (utsedd av K. B)

Suppleant för ordföranden

Hirsch, A (1 o 1 f, Stadsingenjör, Mölndal,

f. 90; 37—40 (utsedd av K. B ).

Ovriga ledamöter

Olaui, Alla 11 Olaus, lngenjör, f. 96; 37—40,

(utsedd av K. B.).  

Strandberg, Birger Alexius G 0 t t f r i d,

Distriktsombudsman, f. 76; 37—40 (vald

av stadsf.).

Suppleanter

Palm, AndersB1rger Kapten, f.- 86; 37—40,

(utsedd av K. B.

Holmqvist, Otto G e o r g, Kapten, f. 90;

37—40 (vald av stadsfn)
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Inskrivningsnämnder för rullföringsområdena

För inskrivning och redovisning av de värnpliktiga med undantag för dem, som äro in-

skrivna å sjömanshus, indelas riket i'inskrivningsområden och' rullföringsområden. För vart

och ett av de sistnämnda skall enligt 5 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

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 1940 och 1940—41.

Den till Göteborgs stad hörande delen

av Göteborgs stadsrullföringsområde

nr 28, södra delen

Göteborgs stadsrullföringsområde

nr 28, norra delen

Ledamöter

(valda av stadsfullmäktige)

Björkman,J4oä1an Oscar E mil, Köpman,

Ledamöter

(valda av stadsfullmäktige)

Jacobson, F r a n s Edvard, Handlande,
f. 82 33 , 78_ 40

Larsson, Johan Vik t o r, Posttjänsteman, Petteråson, S v e n Algot Spårvagns-

*' 87'; 38_4'- konduktör, Stadsf., f. 88; 35—41.

Suppleanter Suppleanter

Bergendal, Tomas Arvid T:son, Kapten,

Assuransdirektör, f. 85; 34—40.

Johansson, Nils Emil Folke, Ackvisitör,

f. 07; 38—41.  
Lind, Carl E i n a r Cornelius, Polisöverkon-

stapel, f. . 91; 35—40.

Carlsson, ] 0 h n Gottfrid, Spårvagnsförare,

f. 87; 37—41 .

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 sjö-

rullföringsområden, vart och ett omfattande ett eller flera sjömanshus. För varje'sjömans-

hus skall enligt & 18 mom. 2 i värnpliktslagen den 12 juni 1925 finnas en inskrivningsnämnd.

För dess sammansättning etc. gälla samma bestämmelser som för inskrivningsnämnd

för stadsrullföringsområde (se ovan).

Senaste val avse perioderna 1939—140 och 1940—41.

Ledamöter _

(valda av stadsfullmäktige)

Blomgren, Erik Johan, Ombudsman,

f. 92; 24—41.

Eklund, Otto Ragnar, Sjökapten, f. 85;

35—40.

Suppleanter

Eliason, Frank Rickard Wallentin

Sekr. h. sjömansunionen, f. 92; 24—41

Tholén, Rudolf H e n n i n g, Sjökapten,

f. 7 35—40. ,
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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 leda-

möter, 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 supp-

leanter utses av landstinget resp. stadsfullmäktige.

.l kungl. kungörelse den 14 augusti 1937 med däri intagna tabeller har Kungl. Maj.t före-

skrivit, att stadsfullmäktige skola utse en ledamot1 stället för tre i en var av de båda inskriv-

ningsrevisioner, som avse Göteborgs stad.

De av landsting eller stadsfullmäktige valda ledamöterna deltaga i revisionen endast i

vad den angår det område, för vilket de blivit'valda.

Inskrivningsrevisionen för den till Göteborgs stad hörande del av Västgöta—

Bohus inskrivningsområde samt Göteborgs sjömanshus nr 207

Ledamot _ Suppleant ,

(Våld av stadsfullmäkt1ge) Appelgren, K är 1 - 1 v a r, Kontorschef,

' Carlsson, Anders B e r 11 h a .r d, Kassör, f. 89; 39—40.

Stadsf., f. 88; 28—40.

Lokal värderingsnämnd vid rekvisitioner för krigsmaktens behov

Enligt 5 10 i lagen den 11— juli 1916 om ändring i vissa delar av lagen den 24 maj 1895

angående skyldighet att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov, sådan denna 5 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 fordrings—

beloppen 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 intendentur-

officer eller annan person, utsedd av arméfördelningschefen, samt en civil tjänsteman eller

annan person, utsedd av könungens befallningshavande. För varje ledamot utses två ersättare,

såväl dessa som ledamöterna utses för en tid av fyra kalenderår.

För deltagande1 värderingsnämndens sammanträden utgår traktaments- och resekostnads-

ersättning av statsmedel.

Senaste val avse åren 1937—40.

.. Ersättare

Ordforande" _ (valda av stadsfullmäktige)

(vald av StadeUlllTjaktlge) KgiågezbH arry Ludvig, Direktör, f. 93;

Dahlin, f d lf . . d. _"

DirektöS'fit84; é7i40_v e r " " " * Sjögren, F ol k e Olof Waldemar, J.K..

Advokat, f. 85; 37—40.
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2. Institutioner för handel och annan ekonomisk

verksamhet

Handelskammaren i Göteborg

Östra Hamng. 28. Exp.-tid kl. 9,30—16,30. Kansli Rt (växel) 13 4701, 13 40 58, 13 11 78.

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, s'om 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 handels-

gillet samtidigt som 'namnet ändrades till handelssocieteten. Med införandet av närings-

friheten 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 handels-

kamrar inom riket, beslöto fullmäktige att från och med den 1 januari 1906 övertaga de upp-

gifter, som tillkomma en handelskammare, samtidigt som de fortfarande fungerade såsom

fullmäktige för handelsföreningen. l anledning härav antogs namnet handelskammaren

i Göteborg vid sidan av det alltjämt brukade handelsföreningens fullmäktige. Sedan kungl.

förordning utfärdats angående auktoriserandet av handelskamrar, erhöll handelskammaren

i Göteborg Kungl. Maj:ts auktorisation den 2 november 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 vidtagas för främjande av landets och sär-

skilt Göteborgs handel, sjöfart, industri och kommunikationsväsende;

att samla och bearbe'ta statistiska och andra uppgifter rörande handel och näringar;

att i sådana näringsfrågor, som av stats- eller kommunala myndigheter hänskjutas till

handelskammaren, avgiva yttranden eller tillhandahålla upplysningar, ävensom att fullgöra"

sådana funktioner: som enligt lag eller särskild föreskrift äro eller varda handelskammaren

ålagda eller som av kommunala myndigheter kunna påfordras;

att hos vederbörande statsmyndigheter1 näringsfrågor göra de framställningar, vartill

den må finna anledning;

att på begäran, då handelskammaren finner så lämpligt, mot ersättning eller avgiftsfritt,

lämna bemedling för biläggande av tvister rörande affärsavtal, leveranser o.dyl. samt yttra

sig rörande handelsbruk;

att utfärda intyg angående varors ursprung och andra med näringslivet sammanhörande

förhållanden; samt

att meddela auktorisation åt revisorer och godkännande av granskningsmän.

Utom dessa mera allmänna uppgifter hava genom särskilda förordningar åt handelskam-

rarna uppdragits vissa funktioner såsom att avgiva yttrande över ansökningar om tull-

restitution m. fl. dylika. Handelskammaren utser två ledamöter och en suppleant i Göte-

borgs hamnstyrelse, tre ledamöter i styrelsen för handelshögskolan i Göteborg samt tre

ledamöter i styrelsen för Göteborgs handelsinstitut. Handelskammaren förvaltar även"

handelshögskolans och handelsinstitutets fonder. För biläggandet av tvister har handels-

kammaren tillsatt en skiljedomstol, som består av fem ledamöter och tre suppleanter,

valda inom handelskammaren.

Handelskammaren består av 32 medlemmar, vilka väljas för fyra år av och inom handels-

föreningen. Därjämte finnas fem suppleanter, vilka väljas för ett år 1 sänder. Av medlem-
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marna skola minst 10 representera grosshandeln, 10 industrien och fyra sjöfarten. Medlem-

marna av handelsföreningen äro de enskilda personer eller bolag och ekonomiska föreningar,

vilka inom Göteborg och dess omgivningar såsom yrke idka handel, industri, sjöfart eller

annan därmed jämförlig näringsverksamhet och som upptagits i föreningen. lngen väl-

känd näringsidkare inom distriktet må utestängas från att vinna medlemskap i föreningen.

l granskningen av handelskammarens räkenskaper och förvaltning äger en av stadsfullmäk-

tige utsedd revisor deltaga, sedan handelskammaren år 1911 för sin verksamhet erhållit

visst anslag ur Wilh. Röhss' utdelningsfond. -

- Fullmäktige i handelsföreningen tillkomma bl.. a. att inom sig utse börsdirektionen i Göte-

borg, att yttra sig angående tillsättandet av vägare och mätare samt att förvalta betydande

för välgörande ändamål donerade fonder.

Stadgar m. m. Arbetsordning för handelsföreningens fullmäktige i Göteborg 1918. Stadgar

för handelskammaren i Göteborg, fastställda av Kungl. Maj:t den 2 november 1917 med

senare vidtagna ändringar. Stadgar för handelskammarens i Göteborg skiljenämnd 1910.

Handelskammarens i Göteborg bestämmelser angående auktoriserandet av revisorer.

Sknfter: Göteborgs Handelsgille — Handelssocietet -— Handelsförening. Handelskamma-

ren 1661—1911. Minnesskrift av H. Fröding, Gbg 1911. Årlig redogörelse för handels-

kammarens verksamhet. Meddelanden från Handelskammaren i Göteborg (sex häften pr år).

Ordförande

Wijkander, Anders Emil T h e o d 0 r,

J. 0. F. K., Assuransdirektör, f. 80; led.

25—42, Ordf. 38—.

Vice ordförande

Leffler,l'l a k 0 n, F. K., Civilingenjör, f. 87;

led. 25—40, v. Ordf. 35—.

Söderberg, T 0 r st e n Olof, J. K., Direktör,

. f. 94; led. 35—42, v. Ordf. 38—, Kassaf. 38—.

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, f. 86; led. 39—42, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Alpen, Heinrich Peter T h e o d 0 r, Konsul,

Handlande, f. 67; 06—42.

Hamberg, Rag-n a r, Direktör, f. 73; 09—42.

Jansson, Johan B i r g e r, Handlande,

f. 71; 18—41 .

Carlsson, G u n n a r Fredrik, Konsul,

Skeppsredare, f. 87; 18—41.

Hammar, H u g 0 Gilius Eugen, Dr. lng.,

f. 64; 22—41.

Berlin, Otto Richard, Direktör, f. 80;

23—41

Waller, P e r, Skeppsredare, f. 88; 26—40.

Belfrage, Nils Åke, Bankdirektör, f. 80;

32—43.

Clemedtson, E mil, Kapten, Direktör,

f. 88; 33—40.

Magnus, E r—i k Louis, lngenjör, , f. 84;

oggäztå'xarl T 0 r s 1 e n, Handlande, f. 83;

Pettersson, s ve n Arvid, Direktör, f. 86;

311—41.

Wennerström, H a r ry, Direktör. f. 87;

38—41.  

Forsberg, Hans Johan U n o, Overdirektör,

8 ; 38—40. *

Dahlén, M å r t e n Ferdinand, Direktör,

f. 79; 39—40.

Wendt, lvar Otto, Civilingenjör, Dispo-

nent, f. 80; 39—41.

Swensson, Karl, Skräddaremästare, f. 83;

39—43.

Simonsson, Y n g v e Albert, Civilingenjör,

Direktör, f. 89; 39—43.

Svensson, Ad olf Simon Carl, Direktör,

f. 89; 39—40.

Edström, W a 1 t e r Simon, Konsul, Direk-

tör, f. 91; 39—42.

Gabrielsson, A s s a r Thorvald Natanael,

Direktör, f. 91; 39—41. ,

Hedén, E r n s t August, Direktör, Stadsf.,

f. 78; 40—43.

H?n58((1)n, O l (; f Henrik Adolf, Direktör,

Arnulf-Olsson, E dv i n, Direktör, f. 81; 40.

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

f. 83; 40—43.

Wetter, Sten E ri k, Kommendörkapten,

Skeppsredare, f. 89; 40—43.

Baröglugd, E r n s t Alfred, Direktör, f. 92;

Bökman, K a rl R 11 d 0 1 f, Direktör, f. 95;

40—42.

, Suppleanter

Cevö'fs, A 1 h e r t, Konsul, Disponent, f. 87;

4 .

Ekman, Claes Emil Persival, Konsul,

f. 98; 40'—.

Hill-Lindquist, L a r 5 Axel, Direktör, f. 01;

40—.
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Trapp, H a r r y Carl Adolf Oscar Rudolf,

Konsu1,Skeppsredare, f. 93; 40—

Thulin, F'olkeGabriel, Direktör, f.97; 40—.

Revisorer

Karlgren, Anton Nils Richard, Aukt.

revisor, f. 99; 31—(va1d av handelsföre-

ningen).

Lindgren, Josef E ] ia s, Bankdirektör, f. 94;

38— (vald av stadsf.).

Dolfe, Gustav Adolf, Reservlöjtnant,

Direktör, f. 90; 39——- (vald av handels-

föreningen).

Suppleanter

Andersson, Axel Reinhold, Kontorist,

f. 09;38— (vald av stadsf.).

Kronberg, KarlEr1kls1dor Aukt. revisor

f. 08; 39— (vald av handelsföreningen):

Sekreterare

Mottagningstid kl. 9,30—16,30.

Kördel,-E i n a r Reinhold, J. K., D. H. S.,

f. 03; 38.

Amanuens

Segge, Åk e, D. H. S., f. 13; 38.

Kanslist

Ekström, Olof Erland, f. 98; (31) 38.».

» Av handelskammaren auktoriserade

revisorer

Karlgren, Anton Nils Richard, Revisor,

f. 99; 29.

Stenbe'rg, Jolzian E (1 v a r d, Kapten, Revi-

sor, '

Hagman, Karl 0 t t o Bernhard, Handels-

lärare, f. 92; 32.

Hi!):lnåqvist, H a r r y Filip, Kapten, Rektor,

Pa312'2me'nt, G 6 sta, Stadskamrerare, f. 98;

Bredberg, Per Leo Waldemar. Revisor,

' f. 87; 33..

Kareby, A x el Edvin Herbert, Revisor.

f. 9;

JacoblsåglnR 0 1 f Theodor, Revisor, f. 96; 36.

'x
 

Carlström, R a g 11 a r Vilhelm, Revisor,

Nilsspöi, 38;, a r Oskar Konstantin, Revisor,

O%låani, K'arl lv a r Helge, Revisor, f. 07;

ter3'8Vehn, A 1 b e r t Hans, Professor, f. 00;

Kellgren, Malte S u n e Emanuel, Handels-

lärare, f. 06; 39.

Zetterholm, N1 1 s Olof, F. L, Taxerings-

revisor,f. 02; 39.

Av handelskammaren godkända gransk-

ningsmän

Carlbom, John gustav Jeanot, Avdel-

ningschef, f. 00;

Fogzsmark, Sigfrid, Bankdirektör, f. 86;

Lange, Al g 0 t, Revisor, f. 88; 32.

Mörner, Karl Hjalmar S t e l l a n, Bank-

kamrer, f. 85; 32.

Neander, G u s t a f Emil,

f. 77; 32.

Reiner, Nils J 0 h a n, Bankkamrer, f. 85; 32.

Thorén, C a rl Waldemar, "Bankkamrer,

f. 88; 32.

Wååtberg, Georg W i l lia m, Revisor, f. 88;

Ohlsson, Ein a r Fredrik, Revisor, f. 98; 36.

Gustafsson, Carl P e t t e r, Kontorschef,

f. 88; 36.

Jakobson, K a rl Jakob, Revisor, f. 88; 36.

Ahlqvist, O scar Alexius, Bankkamrer,

f. 78; 36.

Claé'sson, C a rl Algot, Revisor, f. 87; 38.

Elfåtröm, G 11 s t a f Alfred, Kamrer, f. 94;

3 .

Pahlby, T u r e, Avdelningschef, f. 92; 38.

Peterson, Axel B e r n e r, Banktjänsteman,

Dahlström, Anders I v a r, Revisor, f. 91 ; 39.

Littke, Timoteus (T i m) Domenicus, Förste

kamrerare, f. 92; 39.

Amneslärare,

'; Svenska mässan, stiftelse

Kommissarif'af: Örgrytevägen. Rt kommissarien 18 20 60, exp. och kassa 182061.

UtstälJningslokaler. Mässhallarna, Örgrytevägen. Rt kortbyrån 16 29 59.

Redan så tidigt som 1804 framfördes igöteborgspressen förslag om anordnandet av en

varumässa, som s;,ntes motsvara, vad man numera förstår med en mässa. Förstår 1918

realiserades emellertidi 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 ochlpågick till den 14 i samma månad. Mässan, som på grund av de
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rådande konjunkturerna vann en storartad anslutning, har sedan årligen upprepats, och har

sedan år 1925 ägt rum under nio dagar oftast irmaj månad.

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. Under år 1938 påbörjades uppförandet av nya lokaler för mässan

avsedda att användas jämväl som utställnings- och samlingslokaler samt för sport- och idrotts-

ändamål. De nya lokalerna stodo färdiga till 1939 års mässa. Medel till byggnadsföretaget,

för vilket kostnaderna uppgått till över 1.500.000 kr., har erhållits ur Wilh. Röhss' dona-

tionsfond, av' lotteri- och s. k. tipsmedel, samt genom privata donationer, givna av för mäss-

verksamheten intresserade varjämte återstoden av erforderligt kapital erhållits som lån av

Göteborgs stad, som också med tomträtt upplåtit mark för byggnaden. _

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 utsetts för-

utom av handelskammaren jämväl av stadsfullmäktige och vissa sammanslutningar inom nä-

ringslivet i och utom Göteborg, varförutom de sålunda utsedda ägt att själva komplettera;

styrelsen genom att välja ett antal av intill 10 ledamöter.

Fr. o. m. ingången av år 1936 bedriver mässan sin verksamhet såsom en stiftelse, i samband

varmed stiftelseurkund den 31 december 1935 utfärdats med tillhörande stadgar för stiftelsen.

Enligt stadgarne är stiftelsens ändamål att befordra industriens, hantverkets och handelns

intresse genom att anordna varumässor i Göteborg samt driva annan verksamhet, som kan

vara förenlig med stiftelsens ovan angivna syfte eller betingas av förvaltningen av'den fasta

egendom, som av stiftelsen förvärvas eller vartill nyttjanderätt blivit åt stiftelsen upplåten.

Jämlikt stiftelsens stadgar får antalet ledamöter i styrelsen icke överstiga 50.

Rätt att utse ledamöter i styrelsen tillkommer förutom Göteborgs stadsfullmäktige, handels-

kammaren i Göteborg, Göteborgs industrikammare och Göteborgs hantverks- och industri-

förening, sådan myndighet, institution eller sammanslutning inom det svenska näringslivet,

vars verksamhet är förenlig med stiftelsens ändamål och som av stiftelsens styrelse anmodas

att utse ledamot i styrelsen.

Göteborgs stadsfullmäktige och handelskammaren i Göteborg må utse vardera tre leda-

möter i styrelsen samt Göteborgs industrikammare och Göteborgs hantverks- och industri-',

förening vardera två ledamöter. Ovriga väljarekorporationer utse en ledamot vardera.

De ledamöter1 styrelsen, som valts av deinstitutioner eller sammanslutningar, vilka, enligt

stadgarna dylik rätt tillkommer eller därtill anmodats, skola äga att komplettera,- styrelsen

genom att till ledamöter1 densamma utse personer, som kunna vara ägnade att befrämja

stiftelsens verksamhet. Antalet på dylikt sätt utsedda ledamöter må icke övepgfi'ga |5_

Räkenskaperna granskas av revisorer utsedda av stadsfullmäktige o:..h har-idelskammaren.

Svenska mässan har tidigare från staden erhållit anslag, vilket efter att de! närmaste åren

därförut hava uppgått till 25.000 kr. årligen, åren 1928, 1929 och 1930 ku'jmat sänkas till

10.000 kr. samt för år 1931 till 5.000 kr. med återbetalningsskyldighet för/"vad som ej ut-

nyttjats. Sedan år 1931 har mässan icke .begärt något anslag av staden/,

Svenska mässans utställare- och besökareantal har växlat med konjunkturerna men har

under de senare åren varit i nästan ständigt stigande, från 204 utställare"och 34000 besökare

år 1924 till 712 utställare representerande över 1.200 svenska industriföretag och 109.171

besökarear 1939. Av sista årets besökare hava2.353 kommit frånfrämmande länder De

direkta försäljningarna på mässan hava underar 1939 uppgått til, cirka 28 mill kr obe-
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räknat 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.

Beskyddare

H. If. H. Kronprins Gustaf Adolf

Hedersordförande

Jacobsson, Malte Ferdinand F. D, Landshövding, f. 85,- 37.

Ordförande

Fallenius, lvar Konstantin Engelbrekt,

Konsul, Direktör, f. 66; led. 23—, Ordf.

33—, Ordf. 1' verkst. nämnden 23— (vald

av håndelskammaren).

Vice ordförande

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

f. 83; led. 39—, v. Ordf. 39— (vald av sv.

mässans styr.).

Övriga ledamöter

Persson, Ca rl Wilhelm, Direktör, f. 68,

led. l8—. led. av verkst. nämnden l8—,

(vald av Sv. hantverksorganisation).

Boäthius, P e r Ulrik, Direktör, f. 75; led.

27_——-, led. av verkst. nämnden 27— (vald

av håndelskammaren).

Hedén, E r n s t August, Direktör, Stadsf.,

f. 78; 27— (vald av sv. mässans styr.)

Kähr, Janne Gu staf Alfred, Direktör, Ny-

bro, f. 87; 28— (vald av sv. mässans styr.).

Munthe, G u s t a f Lorentz, F. L., Musei-

intendent, f. 96; 28— (vald av sv. mässans

styr.).

Bondesson, Karl I v a r Alexius, Hand-

lande, f. 88; 29— (vald av speceriminut-

handlareför. i Gbg).

Strandell, K 11 u t Arvid Disponent, f. 74;

led. 31— (vald av sv. mässans styr..)

lsacson, 0 s c a r Leonard, Boktryckare,

f. 74; 32— (vald av Gbgs hantverks-o

industriför.).

Zachrisson, B ru no, Disponent, f. 90;

led. 32— (vald av sv. mässans styr).

Bourghardt, Josua, J.K., Konsul, Direk-

tör,f. 93; 32— (vald av haridelskaminaren).

Larsson, Nils G 11 s t a v Malte, Redaktör,

f. 98; led. 32—, led. av verkst. nämnden

37— (vald av stadsf.).

Berlin, Otto Rickard, Direktör. f. 80;

led. 33—, v. Ordf. iverkst. nämnden 33—,

(vald av.Gbgs minuthandelsför.). -  

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, Stadsf., f. 86; 35— (vald av

sv. mässans styr.).

Stawenow, Å k e Ludvig, F. D, Direktör,

Stockholm, f. 98; 35— (valdav sv. slöjd-

föreningen).

Hultén, G u s t 11 f August, lngenjör, Stock-

& holm, f. 79; 36— (vald av Sv. smides-oo.

mek. verkstadsidk. riksförb.).

Hasselberg, S v e n Rudolf, Direktör, f. 79;

37— (vald av handelskammaren).

Arnulf-Olsson,O s v al d, Direktör, Stadsf.,

f. 84; 37—, led. av ver/gåt. nämnden 38—,

(vald av stadsfu)

Carlsson, K 11 u t Sigfrid, Juvelerare, f. 94;

?7——) (vald av Gbgs hantverks- o. industri-

or

Hedenberg, G u s t a fEinar, Direktör, f. 92;

38——— (vald av Gbgs köpmannaförb.).

Lindskog, l'lild1n g August, lngenjör,

Norrahammar, f. 96; 38— (vald av riksorg.

smäindustriens centralförb)

Andersson, 5 v e n Olof Morgan, Ombuds-

man, Stadsf., f. 10; 39—, led. av verkst.

nämnden 39— (vald av stadsf.).

Revisorer

Hamberg, R a g 11 a r, Direktör, f. 73; 23—,

(vald av handelskammaren).

Alkström, F r i t 2 Arvid, Handelsresande,

f. 97; 39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Kjellberg, C a rl 0 s s i a n, Konsul, Direk-

tör, f. 75; 36— (vald av handelskammaren).

Berntson, Nils 0 s vald, Ombudsman,

f. OI; 40— (vald av stadsf.).

Sekreterare

Gneib, G u n n a r Robert, ] . K., Advokat,

f. 90; 18.

Kommissarie

Bergendahl, Erik, lngenjör, f. 85; 24.
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Göteborgs och Bohusläns turisttrafikförening och turistbyrå i Göteborg

Den 14 januari 1913 stiftades Göteborgs turisttrafikförening. Föreningens ändamål var att

genom sammanslagning av firmor, bolag, korporationer och enskilda personer verka för

höjandet av den in- och utländska turisttrafiken till Göteborg med omnejd och att därvid

tillvarataga såväl stadens som den resande främlingens intressen.

Föreningens medlemmar utgjordes dels av huvudmän, vilka erlade en årsavgift av minst

50 kr., dels av ledamöter, som erlade en avgift av 5 kr. pr år.

Föreningens angelägenheter hava alltsedan föreningen bildades handhafts av en styrelse,

bestående av 15 av föreningens medlemmar. Den 10 oktober 1927 ändrades stadgarna så,

att även. fem styrelsesuppleanter skulle utses. Såväl de ordinarie styrelseledamöterna som

suppleanterna valdes för ett år i sänder. Styrelsen, som inom sig valde ordförande, vice ord-

förande och kassaförvaltare samt anställde en sekreterare — inom eller utom styrelsen — utsåg

även inom sig ett verkställande utskott av fem å sju personer, bland vilka ordföranden, vice

ordföranden och kassaförvaltaren voro självskrivna.

Två ordinarie allmänna sammanträden höllos årligen, ett i mars, då bl. a. styrelsens förvalt-

ningsberättelse och revisionsberättelsen skulle föreligga, samt ett i november, då bl. a. leda-

möter och suppleanter i styrelsen samt revisorer och suppleanter för dessa valdes.

Föreningens verksamhet har huvudsakligen omfattat: utgivande av broschyrer och affischer

över Göteborg på olika språk; införande i in- och utländska tidningar” och tidskrifter samt

resehandböcker av artiklar om och bilder från Göteborg; anordnande av illustrerade föredrag,

särskilt i grannländerna, om Göteborg; deltagande i turistutställningar i in- och utlandet;

knytande av förbindelser med turist- och reseorganisationer i in- och utlandet; omhänder-

tagande av journalister och författare m. fl., som i studiesyfte vistas i Göteborg samt i

övrigt lämnande av råd och upplysningar till främlingar rörande vistelsen härstädes m. m.

Fr. o. m. 1937 har Göteborgs turisttrafikförening sammanslagits med Bohusläns turist-

trafikförening till Göteborgs och Bohusläns turisttrafikförening, med säte i Göteborg och

med i stort sett samma organisation och stadgar som göteborgsföreningens ovan nämnda

samt ett till Göteborg och hela Bohuslän utvidgat verksamhetsområde.

Den nya föreningens styrelse består dock av 20 ledamöter med åtta suppleanter. Av de

förra skola åtta och av de senare fyra vara från Bohuslän. Verkställande utskottet består av sju

ledamöter, varav två från Bohuslän, med en suppleant från Göteborg och en från Bohuslän.

Fr. o. m. är 1939 har föreningen tillsammans med Svenska turistföreningen upprättat

en byrå, turistbyråni Göteborg, vilken fungerar som verkställande organ för föreningens

verksamhet och samtidigt såsom upplysningsbyrå.

Anslag av staden har utgått för åren 1936 och 1937 med tillsammans 4.000 kr., för år 1939

med 15.000 kr. och för år 1940 med 12.000 kr.

Ordförande

Jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; led. 36—, Ordf. 36—.

Vice ordförande

Jonsson, Axel, Konsul, Direktör, f. 88;

led. 22—, v. Ördf. 39——.

Kassaförvaltare

Wijk, F. r i k B:son, Direktör, f. 06; led. 37—,

Kassaf. 37—.

Styrelsen består dessutom av 17 ledamö-

ter och åtta suppleanter.  

Verkställande utskott

Styrelsens ordförande, vice ordförande och

kassaförvaltare (se ovan).

Grill, Carl Leonard C 1 a e s Claesson, Kon-

sul, Direktör, f. 86; 35—.

Egnell, Per Bertil William, v. Konsul,

Direktör, Marstrand, f. 78; 37—.

Thorburn, C h a r 1 e 5 David, Konsul, Di-

rektör, Uddevalla, f. 73; (16) 37—.

Trapp, l—l & r r y Carl Adolf Oscar Rudolf,

Konsul, Skeppsredare, f. 93; 37—.
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Suppleanter

Bigglrlund, E r [1 s t Fritiof, Direktör, f. 86;

. » - - - Andersson Karl E ric Redaktör f. 01-
Hagelm, Wlad1m1r (W 0 l 0 d ] a) lwan Lau- _ ' ' ' '

rentius, Avdelningschef, Konsul, f. 97; 39 (vald av stadsf.).

38—. Sekreterare

. Orre, Nils Thorsten Viking, Major,

f. 89; 39—.

Turistbyrån i Göteborg

T. U. inrymd i S. T. F :s lokaler Östra Hamn-

gatan 25. Rt 115577.

Föreståndare

Sekreteraren (se ovan) 39.

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 samman-

hang 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 vidtagande 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 staden intill 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 fri-

hamnen förvaltar bolaget även stadens ursprungligen till frilager avsedda lagerbyggnad —

Suppleanter

Mellin, Arvid, Direktör, Fiskebäckskil,

f. 90; 37—.

Revisorer

Rudolf, Karl, Direktör, f. 80; 28—.

Ahrenberg, 0 s s i a n Theodor, Skeppsre-

dare, f. 77; 36—

Svensson, Ka rl Johan, Skräddare, f. 88;

38— (vald av stadsf.).  

 

Göteborgs lagerhus — vid Pustervik (se vidare kap. IX : 2 under hamnstyrelsen).

Styrelse

Alpen, Heinrich Peter Theodor, Konsul,

Handlande, f. 67; led. 20—, Ordf. 20—.

Carlsson, G u n n a r Fredrik, Konsul,

Skeppsredare, f. 87; 20—.

Ekman, Ca rl Johan Jakob Emil, Konsul,

Direktör, f. 83; 20—

Hasselblad, Ka rl E rik, Generalkonsul,

Direktör, f. 74; 20—

Lindquist, Hugo H e rm a n, Handlande,

;'20—-—.

Österdahl, G e o r g Napoleon, Kapten,

Direktör, f. 90; 33—.

Franklin, A 1 g ot Mauritz, Hamnarbetare,

f. 78; 35— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Isberg, Sten Johan, Sjökapten, f. 76;

20—, Verkställande direktör.  

Ågren, E r i k Gustaf, lngenjör, f. 93;.34—.

Alpen, G ö sta Heinrich Theodor, Köp-

man, f. 09; 37—.

Revisorer

Karlgren, Anton N i ls Rickard, Aukt.

revisor, f. 99; 33—.

Englund, Carl Gustaf Oskar, Intendent,

Stadsf., f. 00; 35— (vald av stadsf.). _

Bjerne, C a rl G u s t a f, Disponent, f. 83;

Suppleanter

Ahrenberg, 0 s s i an Theodor, Skepps-

redare, f. 77; 2 —

Ferm, Sten Anker Alexander, Revisor,

f. 12; 39—.

Bengtsson, Edvin Gottfrid, Spårvagns-

konduktör, f.' 93:40— (vald av stadsf.).

Personal

Se frihamnen, kap. IX:2.
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Aktiebolaget Göteborgs skeppsdockor

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 .7.00000 kr.1 aktiera nom. 1 .000 kr. Förutom nämnda kapital och erhållet statsbidrag

har bolaget tillförts medel genom upptagande av ett lån, vilket den 31 december 1938 uppgick

till 465.000 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

. Hammar, H u go Gilius Eugen, Dr. lng..,

f. 64; led. 27—, Ordf. 36—

Magnusson, August T h e o d0 r Emanuel,

Redaktör, Riksdagsman, f. 90; 34— (vald

av stadsfn)

Heyman, Max l'l u go, Direktör, f. 81;

36—, Verkställande direktör.

Suppleanter

Revisorer _

Kragh, Charles Elof, Bankkamrer, f. 85; ,

36—

Fredriksson, S v e n Adolf, Assistent å ar-

betsförmedl., Stadsf., f. 05; 37— (vald av

stadsf.).

Suppleanter

Mellander, Carl Einar Nathanael, J. K,

Advokat, f. 87; 34— (vald av stadsf.).

Jacobson, Karl E rik, Kamrer, f. 93; Zetréus,ErikBotvid,Järnarbetare, Stadsf.,

38—. f. 91; 40— (vald av stadsf.).

Mågilius,0 s c a r Theodor, lngenjör, f. 63;

 
Göteborgs flyghamns aktiebolag

Torslanda. Rt 17 40 60, 17 40 6].

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 1 Tors-

landa socken erhållits och omnämnda beredning slutfört sitt uppdrag, igångsattes upp-

rättandet av den nuvarande flyghamnen vid Amhult i Torslanda socken.

Under år 1939 befordrades 30.306" passagerare.

För drivandet av flyghamnsrörelsen och vad därmed äger samband konstituerades Göte-

borgs 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 bola-

gets räkenskaper väljas årligen tre revisorer jämte tre suppleanter, av vilka en revisor och en

suppleant utses av stadsfullmäktige.

Berntson, Axel H e n ry, Svetsare, Stadsf.,St I

yre se f. 04; 40— (vald av stadsf.).

Lindholm, Nils l—l e r m a n, Kamrer, f. 75;

led. 23—. Ordf. 29— (vald av stadsf.). Suppleanter

Arnulf-Olsson, Osvald, Direktör, F 1, .. f, D' k" , £ 85;

Stadsf -f 84 led 29_, v Ordf 29_ rgrgke Gosta Jose 1re tor

Broström, T 0 r Erland J:son, Konsul,-

Skeppsredare, Stadsf., f. 95; 39— (vald av

stadsf.).

En vakant.

Walles, Ku rt Leonard, Redaktionssekre-

terare, f. 00; 38—.

* Lithander, Georg Joh n, Köpman, f. 08;

38—. -
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Suppleanter

Rahmn, S v e n Gösta, lngenjor, f 05; 37—

(vald av stadsf.).

- Revis'orer

Erikson, Rolf Gustaf Patrik, lngenjör,

*' 94' ”_ Thidholm, Nils August, lngenjör, 1. 93;
Tollén, Karl lwar, Brandmästare, f. 97; 38—.

37— (vald av stadsf.). En vakant.

Verkställande direktör

Andrée, Gösta Emil, f. 99; 31.

Huvudmän i sparbanker

Enligt lagen om sparbanker den 29 juni 1923 skola sparbanks angelägenheter omhänder-

havas dels av huvudmän, vilka skola såsom representanter för insättarna övervaka spar-

_ bankens förvaltning, dels av en styrelse utsedd av huvudmännen, som skall handhava den

omedelbara ledningen av sparbankens verksamhet.

Av huvudmännen, som skola vara minst 20 och högst 50, skall minst en tredjedel utses

av kommunalstämma, kommunalfullmäktige, allmän rådstuga, stadsfullmäktige, munici-

palstämma, municipalfullmäktige, landsting, häradsrätt eller hushållningssällskap. Huvud-

man skall utses för viss tid, högst fem år. Huvudman må ej vara tjänsteman i sparbanken

och ej heller ledamot av styrelse för eller tjänsteman i annan sparbank. Huvudman må icke

i denna sin egenskap åtnjuta arvode. Sparbankens huvudmän skola vara bosatta inom spar-

bankens verksamhetsområde, så vida ej konungens befallningshavande på grund av särskilda

förhållanden finner skäl medgiva undantag härifrån.

Ericsson, Nils, Direktör, f. 94; 37—.

Göteborgs sparbank

Med anledningav 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. '

Niivarande av stadsfullmäktige utsedda huvudmän äro valda för perioderna 1937—40,

1938—41, 1939—42 och 1940443.

Wåjlk, Hjalmar, Handlande, 'f. 77; 25— Börjeson, Filip lsiålor, Tryckeriföre-

ståndare, f. 94; 33—

. night!-é Carl Josef, Direktör, f. 70;

Johansson, H e n ry Bernhard, Direktör,

f. 89; 25—42.

Larsson, H ”45o Gottfrid Leonard, Kassör,

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, Stadsf., f. 86; 30—41

Mellander, Carl Einar Nathanael, J. K.,

Advokat, f. 487; 31—43.  

Strömberg, Carl Olof Harry, Fångvårds-

man, Stadsf., f. 92; 36—43.

Boäthius, Pe r Ulrik, Direktör, f. 75;

37——42.

Borin, Anders Gu s t af, Direktör, f. 72;

37—40.

Johansson, Oscar Arvid, Spårvägsarbe-

tare, f. 87; 37—41.

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare f. 94;

38—40

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 1940—44.
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Melin, Hjalmar, Byggmästare, f. 85;

24—44.

Mellander, Carl Einar Nathanael, J. K.,

Advokat, f. 87; 30—44.

Reuterskiöld, Carl Lennart, Direktör,

f. 82; 32—44.

Björkliind, Ernst Frithiof, Direktör,

f. 86; 35—44.

Johanson, Karl Oscar (O s c & r K.), Hand-

lande, f. 88; 35—44.

Larsson, T h 0 r s t e n Valentin, Restau-

rantföreståndare, f. 92; 40—44.

Andersson, Jo h a n n e s, bitr. Kriminal-

överkonstapel, f. 89; 40—44.

Fastighetsägarnes sparbank

Enligt det av konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus län den 27 september

1924 fastställda reglementet hava stadsfullmäktige att utse åtta av bankens 24 huvud—

män. Huvudmännen utses för en tidsperiod av fyra förvaltningsår. De nuvarande av stads-

fullmäktige utsedda huvudmännen äro valda för åren 1937—41.

Handlande, Ohlson, Aron, Handlande, f. 73; 33—41.

Hedlund, Anton, Metallarbetare, f. 01;

37——41.

Jansson,

f. 71; 25—

Eduards, A | b c rt Julius, lngenjör, f. 75;

Johan Birger,

41.

Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof, Handlande,Söderberg, S v e n » Emanuel, Redaktör,

Stadsf., f. 00; 31—41. Stade'r f- 01: 37—41.

Carlsson,] 0 h 11 Gottfrid, Spårvagnsförare, Hedlund, Carl B e r t i l, Köpman, f. 05;

t. 87; 33—41 38—4l.

Aktiebolaget Göteborgs tomträttskassa

! Aktiebolaget Göteborgs tomträttskassa bildades den 20 december 1912. Bolagets ända-

mål var från början att uteslutande mot säkerhet av inteckning i tomträtter men sedermera

även mot säkerhet av inteckningar i fastigheter utlåna penningar för att befrämja uppförandet

- av bostäder på Göteborgs stad tillhörig mark. För nämnda ändamål äger bolaget rätt att

mot obligationer upplåna erforderliga medel intill högst tjugo gånger det inbetalade aktie-

kapitalets storlek. Aktiekapitalet 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 färdiga byggnader eller

inteckningar i bebyggda fastigheter eller inteckningar av båda dessa slag, vilka inteckningar

ej må överstiga 80 % av byggnadernas värden bestämda i den ordning Göteborgs stad före-

skriver, eller ock räntebärande depositionsbevis, som av staden godkännas.

Bolaget har underar 1930 upptagit ett obligationslåna 1 .750.000 kr., vilket löper med 4 %%

ränta och därmed inlöst tre under åren 1916, 1918 och 1920 upptagna obligationslån.

Bolaget har under år 1932 upptagit ytterligare ett obligationslån, nämligen å en milj. kr.,

vilket löper med 41/2% ränta.

Jämlikt % 91 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 stadsfull-

mäktiges godkännande för giltigheten av beslut om ändring av innehållet uti en delav bolags-

ordningens bestämmelser.
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' Styrelse

Kullgren, Ernst Wi l lg o dt, Stadsmäklare,

f. 65; led. 12—, Suppl. f. kassaf. 19—,

Ordf. 38—.

Ekman, C arl Johan Jakob Emil, Konsul

Direktör, f. 83; led. 12—, Kassaf. 12—,

v. Ordf. 38—.

Tingström, S v e n, lngenjör, f. 87; 27—.

Henriques, M ä r t e n Ragnar, J. K.,

Advokat (se nedan) 38—.

Pettersson, 5 v e n Algot, Spårvagnskon-

duktör, Stadsf., f. 88, (39) 40— (vald av

stadsf.).

Suppleanter

Kr3ii/ger, H a rry Ludvig, Direktör, f. 93;

Mark,. P e t e r Kzson, Handlande, f. 12;

38—.

Frankenberg, John E v-e rt Konrad, Om-

budsman, Stadsf., f. 00; 40—. (vald av

stadsf.).  

. Revisorer

Hiltg'th, C a r 1 Ferdinand, Kamrerare, f. 77;

Clågistenson, Å k e Theodor, Kassör, f. 85;

Strandberg, Birger Alexius G 0 t t f r i d,

Distriktsombudsman, f. 476; 37— (vald av

stadsf.).

Suppleanter

Westergren, Nils Gerald, Bankkamre-

rare, f. 87; 35—.

Nilsson, B r o r Arthur, Metallarbetare,

Stadsf., f. 89; 39— (vald av stadsf.).

Verkställande direktör '

Henriques, M å rt e n Ragnar. J. K.. Ad-

vokat, f. 86; sekr. 14—38, Verkställande

direktör 38.

Aktiebolaget Göteborgssystemet”

Stora Nygatan 7——9. Expeditionstid: Motboksexp. kl. 9—14; räkenskapsavd. kl. 9—15.

Utminuteringsstöllena öppna: i Göteborg kl. 9—15; å övriga arter kl. 9—16, '

lördagar kl. 9—15.

Rt »Göteborgssystemet» eller 1716 10.

Göteborgssystemet grundades den 28 juni 1865 med namnet Göteborgs Utskänknings-

aktiebolag, vilket år 1903 ändrades till Aktiebolaget Göteborgssystemet. I enlighet med

Kungl. Maj:ts förordning angående försäljning av rusdrycker av år 1937 trädde bolaget i

likvidation den 30 september 1938, varvid verksamheten övertogs av det den 22 september

1937 bildade nya systemaktiebolaget i Göteborg, vars firmanamn sedermera åter ändrades

till aktiebolaget Göteborgssystemet.

Bolagets styrelse består av sex ledamöter utsedda för ett år 1 sänder. Av dessa utser kon-

trollstyrelsen två ledamöter samt bolagsstämman, länsstyrelsen, landstinget och stadsfull-

mäktige vardera en ledamot. De av kontrollstyrelsen utsedda ledamöterna skola tillika vara

resp. ordförande och vice ordförande. För varje ledamot utses på samma sätt en suppleant.

Ordförande

Holmgren, Gustaf F r c d rik, Advokat,

f. 80; (35) 38— (utse'dd av kontrollstyr.).

Vice ordförande

Nilsson, Johan Adolf T h e o d 0 r, Hand-

lande, Riksdagsman, Mölndal, f. 72; 38—*,

(utsedd av kontrollstyr.).

Jansson,

Ovriga ledamöter

Johan B 1 r g e r, Handlande,

f. 71; (33) 38— (vald av bolagsstämman).

Munthe, G u s t af Lorentz, F. L., Musei-

intendent, f. 96; (37) 38— (utsedd av K.B.).

Carlsson, C a rl R i c h a r d, Spårvägsman,

Stadsf., f. 81; (35) 38— (vald av stadsf.).
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Gustavson, Joh n Aron, Lantbrukare,

Riksdagsman, Kode, f. 90; 38— (vald av

landstinget).

Suppleanter

Brattström, E r n s t Gottlieb, Lantbru-

kare, Fjärås, f. 74; _38— (utsedd av kon-

trollstyr.). '

Berg, G u n n a r Theodor, Civilingenjör,

Floda, f. 92; 38— (utsedd av kontrollstyr.).

Magnusson, August T h e o d 0 r Emanuel,

Redaktör, Riksdagsman, f. 90; (37) 38—,

(utsedd av K. B).

Westergren, Bror l'lugo Vilhelm, Om-

budsman, Stadsf., f. 94; (37) 38— (vald av

stadsf.).

Corneliusson, Konstantin Mårten 5 a-

m u el, Ombudsman, Öckerö, f. 86; 38—,

(vald av landstinget).

Bodén, G e o rg Vilhelm, J. K, Direktör,

f. 87; 38— (vald av bolagsstämman).

Revisorer

Erlandsson, Erland Gabriel, General-

konsul, Direktör, f. 79; (26) 3s— (vald av

bolagsstämman).

Jonsson, R ola n d Birger, ]. K.,— D. H. G.,

Revisor, f. 06; 38— (utsedd av kontroll-

styr.).

Suppleant

Ekman, L ei f, Direktör, f. 93; (31) 38—,

(vald av bolagsstämman).

Direktör

Bodén, G e o r g Vilhelm, J. K., f. 87; 38.

Karnrer

Deutgen, T 0 r e Vilhelm, f. 03; 38.

Avdelningschefer

Nilsson, Tore Y n gv e Gustaf, f. 01; 38,

motboksavd.

Egrell, Gustav (Gö sta) Emanuel, f. .84;

38, intendent, utminuteringsavd.

Spång, Torsten Stellan, f. OI; 31,

_ ordningsvaktkåren  

Föreståndare å minuthandelsställena

Lundquist, F. W e r t, f. 00; 37. Nr 1, Carl

]ohansgatan 23—25.

Vakant. Nr 2, Hälsingegatan 6.

Frederiksen, Rolf, f. 92; 3l.

tagegatan 4.

Hoonk, S t e n Gustav Henning, f. 95; 29.

Nr 4, Storgatan 23.

Torson, G u s t a v Adolf, f. 84; 18. -Nr 5,

Drottninggatan 77.

Almroth, B r o r Gustaf Henrik, f. 90; l9.

Nr 6, Arkitektsgatan 2.

Skånberg, Eric W il h el m, f.' 80; 36.

Nr 7, Vallgatan 37.

]anzon, Eric Gunnar, f. 93; 18. Nr &

Torggatan 24

Carlström, Adolf Valdemar, f. 98; 39.

Nr 9, Burgårdsgatan 12.

Luther, Carl August, f. 85; 3l.

Svangatan 17.

Olofsson, Adrian We ] e riu 5, f. 98; 30.

Nr 1 I , Landsvägsgatan 38.

Sandin, Helge Gustaf Adolf 0 s si a n,

f. 98; 35. Nr 12, Viktoriagatan 5.

Pehrson, Ca rl Petrus, f. 9]; 26. Nr 13,

Skånegatan 25.

Wetterstrand, H e n n i n g Elof, f. 94;

32. Nr 14, Gradmansplatsen 2.

Bergquist, Gustaf I v a r, f. 89; 34. Nr 15,

]cegersdorffsplatsen 4.

Rydén, Tore Roland, f. IO; 34.. Nr 16,

Stora Nygatan 7—9.

Nr 3, Plan-

Nr 10,

Föreståndare vid filialen i Alingsås

Brodin, Jo h n Emil Vilhelm, f. 05; 38.

Föreståndare vid filialen i Kungsbacka

Olsson, G u s t a f, f. 8l; 32.

Föreståndare— vid filialen i Kungälv

Bärtzner, Olof, f. 96; 38.

Föreståndare vid filialen i Marstrand

Sjööman, S ve n Olof, f. 95; W.

Föreståndare vid filialen i Mölndal

Rönqvist, Nils Birger, f. 86; 19.
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Vinga kaféaktiebolag _

Östra Hamngatan 30, Expeditionstid kl. 9—17,.lördagar kl. 9—13. Rt 13 6326.

Kaféer: Vägen, Kungstorget 7; Viken, ]ämtorgsgatan 4; Skansen, Skanstorget 3; Nabben,

Kusttorget 24; Briggen, Bäckevik; Barken, Postgatan 34; Slakthusrestauranten, Slakthuset;

Måsen, Magasinsgatan 8; ]apan, Kaponniergatan 4 Å; Bommen, Torggatan 1; Tärnan, Husar-

gatan 6—8; Tua, Östra Hamngatan 30—32.

Den 20 februari 193] konstituerades Vinga kaféaktiebolag, som har till uppgift att på ett

ur ordnings- och nykterhetssynpunkt tillfredsställande sätt samt med tillgodoseende av all-

mänhetens intresse ifråga om prisbillighet idka försäljning av pilsnerdricka och driva annan

i samband därmed stående verksamhet. På bolagets aktiekapital får utdelas högst 6%

ränta. Sedan betryggande avskrivningar gjorts och för bolagets verksamhet behövliga fon-

deringar företagits, skall återstoden av vinstmedlen erbjudas Göteborgs stads drätselkammare,

som äger disponera medlen till allmännyttiga sociala eller kulturella ändamål, vilka icke äro

av beskaffenhet att desamma ovillkorligen böra tillgodoses av staden.

Bolagets styrelse, som väljes för ett år i sänder, består av fem ledamöter och lika många

suppleanter. Jämlikt Kungl. Maj:ts resolution den 21 mars l93l utse stadsfullmäktige två

ledamöter och suppleanter för dessa, varjämte stadsfullmäktigei enlighet med bolagsordning-

en äga att utse en revisor med suppleant att deltaga i granskningen av bolagets räkenskaper

och förvaltning.

Styrelse

Andersson, Fritz Emil, Ombudsman,

f. 90; led. 35—, Ordf. 38—.

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf., f. 98; led. 33—, v. Ordf. 38—,

(vald av stadsf.).

Wångfelt, Karl V i k t o r, Direktör, f. 87;

' Bergqvist, Ca rl Bertil Knut, Ordningsvakt.

f. 96; 34— (vald av stadsf.).

Söderberg, Sven Emanuel, Redaktör,

Stadsf., f. 00; 38—.

Suppleanter

Nilsson, B ro r Arthur, Metallarbetare,

Stadsf., f. 89; 31— (vald av stadsf.).

Hedén, Er n s t August, Direktör, Stadsf.,

f. 78; 3l— (vald av stadsf.).  

' Walles, K u rt Leonard, Redaktionssekre-

terare. f. 00; 38—.

Hedqvist, G u s t af Erik Adolf Robert, J. K.,

Barnavårdsdirektör, f. 01; 38—.

Joggson, K a rl Josef, Ombudsman, f. 87;

Revisorer

Söderberg, Johan E (1 vi 11, Posttjänsteman,

Stadsf., f. 8]; 34—— (vald av stadsf.).

Larsson, H 11 g 0 Gottfrid Leonard, Kassör,

Suppleanter

Gunne, S t i g Elof, Kontorsskrivare, f. |2;

38— (vald av stadsf.).

En vakant.

Direktör

Rt 13 43 46.

Wångfelt, Karl V i k t o r, f. 87; 38.
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3. Undervisning, allmän kulturell verksamhet och

fysisk fostran

Göteborgs högskola

Vasaparken. Rt rektor 18 2754, expedition 181344.

[Frågan om en högskola i Göteborg, som länge diskuterats, blev ånyo aktuell på l880-

talet genom ett par större donationer (av F. Lundgren och E. Magnus). En del, bland dem

5. A. Hedlund, ivrade för en »fri högskola», andra för en handelshögskola med humanistisk

utbyggnad, men båda parterna fingo vika, då vid en ny donation å 500.000 kr. av D. Carnegie

det villkoret var fäst, att en fakultet av samma art som universitetens skulle upprättas, ett

villkor, som inspirerats av Carnegies 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 veten-

skaplig 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 l5 september l89l. Bland

donationer i övrigt märkas sådana av Oscar Ekman, som bl. a. skänkt högskolans byggnad,

vilken invigdes l907, 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 och Ann-Ida Broström, Gustaf Werner, Hjalmar

. Wijk, H. Mannheimer, N. Hammarström, Knut J:son Mark, Anna Ahrenberg, Sixten Hey-

man, C. J. Meijerberg, Axel Carlander, Carl och Thecla Lamberg m.fl. Stipendiefonder

ha skänkts av H. Ahrenberg, D. och J. Carnegie, G. Heyman, Oscar Ekman, J. Paulson,

Susen Rydberg. Ada Clase, Anna Forsberg samt Otto och Anna Platin. Högskolans fonder,

som till största delen förvaltas av drätselkammaren, uppgå f. 11. till cirka 9,2 mill. kr.

Högskolans styrelse består av en av Kungl. Maj:t förordnad ordförande, fyra ledamöter

valda av stadsfullmäktige, en av Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg,

en av styrelsen för Göteborgs museum, en av Hvitfeldtska och Vasa högre allmänna läroverks

förenade kollegier samt högskolans rektor. Valperioden omfattar tre kalenderår. Styrelsen

utser inom sig en vice ordförande och en för omhänderhavda medel ansvarig kassaförvaltare.

Sistnämnda val underställes stadsfullmäktiges prövning och godkännande. Nuvarande

ledamöter äro valda för perioderna l938—40, 1939—41 och 1940—42. 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 stad-

fästes av Kungl. Maj:t. Examensrätt beviljades för fem år av Kungl. Maj:t l893 och har seder-

mera förnyats, senast 1938 för tio år. Den första doktorspromotionen kunde anställas 1903.

Professurerna, vid högskolans öppnande sju, äro sedan l940 20 och omfatta samtliga

en humanistisk fakultets vanliga ämnen och därtill nationalekonomi och sociologi, geografi,

botanik samt oceanografi. Följande ämnen ha tidtals varit och äro delvis nu representerade:

allmän och jämförande etnografi, ryska språket, byzatinsk filologi och nordisk arkeologi, folk-

minnesforskning samt svensk kyrkohistoria. Högskolans bibliotek ingår i Göteborgs stads-

bibliotek; därjämte finnas seminariebibliotek samt institutioner för psykologi, geografi,

oceanografi och konsthistoria. Sedan I895 utgives Göteborgs Högskolas årsskrift med veten- '
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skapliga 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

av främinande vetenskapsmän. Av de förra föreläsningarna har en serie om 45 band ut-

givits; de senare bekostas av en till S. A. Hedlunds minne stiftad fond. Sommarkurser ha

alltsedan l902 anordnats av högskolan i växling med universiteten. Studenternas antal,

första läsåret ett 30-tal, överskred l906 l00-talet och uppgick höstterminen 1939 till 5l2,.

därav 152 kvinnliga. En mera privat studentförening konstituerades 1907 såsom officiell

studentkår; inom denna "ha bildats föreningar för sång, sport m. m.

Sedan l9l8 ha stadsfullmäktige till dyrtidstillägg m. m. årligen beviljat anslag, vilket för

år 1940 beräknats till l06.242 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 l april l9l6 med däri sedermera vidtagna ändringar.

Litteratur: Sylwan, O., Översikt av Göteborgs Högskolas uppkomst och dess utveck-

ling l89l—l916. Gbg l9l6. Wåhlin, L. och Johansson, J. V., Göteborgs Hög-

skolas matrikel l89l—l916. Gbg 1916. Långström, E. och Stern, G., Göteborgs

Högskolas studenter l89l—l9l6. Biografisk matrikel. Gbg l9l6. Göteborgs Högskolas

studentkår (porträttalbum för tiden 1901—193]. utg. l912, l922 och 1932). Årsredo-

görelser m. m. fr. o. m. 189l . Jo ha n s s 0 11, J. V., Göteborgs högskolas fonder. Gbg 1939.

Ordförande

Jacobsson, Malte Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; 35—44 (förordnad av

Kungl. Maj.t).

Vice ordförande

Mark, K 11 ut J:son, Handlande, f. 69;

led. 30—4l, v. Kassaf. 32—, v. Ordf.

(vald av stadsf.).

Ovriga ledamöter

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.

l2—42 Kassaf. 30— (vald av styr. för

Gbgs museum).

Lembke, Jo h a n Christopher, J. D., f. d.

Sekr. h. handelskammaren, f. 68; l9—4l,

(utsedd av vetenskaps- o. vitterhetssamh.).

Sjödahl, Hakon Lauritz E (1 g a r, Lektor,

Riksdagsman, f. 87; 26—40 (vald av stadsf.).

Ohlon, S v e 11 Johan Emanuel, F. D., Rektor,

Stadsf., f. 88; 34—42 (vald av Hvitfeldtska

och Vasa högre allmänna läroverks för-

enade kollegier).

Jungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf., f. 90; 36—42 (vald av stadsf.).

Forselius, Carl Olof,M L, Prosektor,

Stadsf:'s förste v. ordf., f. 80; 37—4l (vald

av stadsf.).

Weibull, C u r t Hugo Johannes, F. D.

Professor (se nedan) 36—, Högskolans rektor.

Revisorer

Rahmn, Erik Gustaf (G 6 sta) Andreas,

F. L., Rektor, f. 82; 40— (förordnad av

Kungl. Maj:t).

37—, .

 

Pineus, Kaj Ludvig Arbo, J. K., Dis-

paschör, f. 05; 38—0(vald av stadsf.).

Smedberg, Jolin Gustaf lva r, Folkskol-

lärare, f. 00; 38— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Kellgren," Malte S u n e Emanuel, Lektor,

f. 06; 40— (förordnad av Kungl. Maj:t).'

Björkman, Gustaf Elof Hieronymus,

Kamrer, f. 92; 38— (vald av stadsf.).

Rektor

Weibull, Curt Hugo Johannes, F. D.,

Professor, f. 86; 36—42.

Prorektor

Romdahl, A x el Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; 35—42.

Högskolans sekreterare

Johansson, Johan V i k t o r, F. D., Förste

bibliotekarie, f. 88; 22. ,

Lärarerådets sekreterare

Lönnroth, Nils Erik Magnus, F. D.,

Docent, f. 10; 38

Lärarpersonal

l9 professorer, en t. f. professor, 28 docenter

och fem lektorer.

Dessutom en amanuens och ett kanslibi-

träde.

Vaktmästare .

[d?dåtröål, 0 s e a r, Förste vaktmästare,

Rönn, Tage Volrat, Andre vaktmästare,

f. 06; 38
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Handelshögskolan i" Göteborg

Läroverksgatan 6. Rt rektor och expedition 13 80 81.

Frågan om ordnande av högre handelsundervisning i Göteborg hade varit föremål för dis-

kussion alltsedan tiden för Göteborgs högskolas tillkomst. År 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

togosin början är 1915. Denstora anslutningen till dessa kurser stimulerade intresset för

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 liv-

försäkrings A.-B. Svea (25.000 kr.,) A..-B Göteborgs Bank (50.000 kr.), generalkonsul

Adolf Bratt (100.000 kr.,) generalkonsul och fru K. Lithman (50.000 kr.) samt grosshandlande

Axel Carlander (50.000 kr..)

Sedan en kommitté utarbetat förslag till stadgar för en handelshögskola i Göteborg, stad-

fästes 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.

Handelshögskolans1 enlighet med stadgarna tillsatta första styrelse konstituerades den 3

februari 1921. Den 11 september 1922 beslöt styrelsen förklara professurerna i national-

ekonomioch 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 och en professur i

ekonomisk geografi (med råproduktlära) fr. o. m. den 1 juli 1939. En för handelshögskolan

och Göteborgs högskola gemensam geografisk institution är bildad efter anslag av stadsfull-

mäkte år 1929 å 32.000 kr. ur Wilh. Röhss' utdelningsfond år 1926.

Studenternas antal, första läsåret 11, överskred 1932 100-talet och uppgick höstterminen

1939 till 190, därav tre kvinnliga. '

Styrelsen består av nio ledamöter, nämligen en ordförande, förordnad av Kungl. Maj:t,

tre ledamöter utsedda av handelskammaren i Göteborg, två av stadsfullmäktige, en av Göte-

borgs högskolas styrelse, en av styrelsen för Göteborgs handelsinstitut samt handelshögskolans

rektor. Förutom ordföranden utses ledamöterna för tre år i sänder. Styrelsen utser inom sig

en vice ördförande 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 1939—41.

Handelshögskolans räkenskaper och förvaltning granskas årligen av tre revisorer, utsedda en

av Kungl. Maj.t, en av stadsfullmäktige och en av handelsföreningen i Göteborg.

Handelshögskolans fonder uppgå f. n. till över 2 mill. kr., exkl. till högskolan donerade

stipendiefonder.

Staden upplåter kostnadsfritt de av handelshögskolan disponerade lokalerna, i staten för

år 1940 upptagna till ett hyresvärde av 13.830 kr. Fr. o. m. läsåret 1937—38 åtnjuter handels-

högskolan statsbidrag, under innevarande läsår utgående med 30.000 kr. Vid bidraget är

fogat villkoret, att för beredande av friplatser åt elever eller nedsättning i undervisningsav-

gifter skall av statsbidraget användas ett belopp av minst 9.600 kr.
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Ordförande

Jacobsson, 'Malte Ferdinand, F. D.,

Landshövding, f. 85; 35— (förordnad av

Kungl. Maj.t).

Vice ordförande

Wijkander, Anders Emil T h e o d 0 r,

J.o F. K., Assuransdirektör, f. 80; led.

36—'41, v. Ordf. 37— (vald av stadsfu)

Övriga ledamöter

Ekman, Carl Johan Jakob Emil, Konsul,

Direktör, f. 83; led. 21—41, Kassaf. 21—,

(vald av handelskammaren .

Berglund, Hadar Erik, J. D., Professor,

(se nedan) 31—. Handelshögskolans rektor.

Rahmn, Erik Gustaf (G ö sta) Andreas,

F. L., Rektor, f. 82; 33—41 (vald av han-

delsinstitutet).

Weibull, Curt Hugo Johannes, F. D., Pro-

fessor, f. 86; 36—41 (vald av högskolan).

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, Stadsf., f. 86; led. 37—41,

Suppl. f. kassaf. 37— (vald av stadsfn)

Adler, A x el lvar Bonde, D.H. ,Direktör,

f 78; 39—41 (vald av handelskammaren).  

Körde], Einar Reinhold, J. K. D. H S.,

Sekr. h. handelskammaren,f. 03; 39—41,

(vald av handelskammaren).

Revisorer

Bratt, G U 5 t a f A d 0 1 f, Generalkonsul,

Ryttmästare, f. 94; 33— (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Engstrand, R 0 1 f Johan, J. K., f. 05; 39—,

(vald av stadsf.).

Jacobsson, R 0 lf Theodor, Aukt. revisor,

f. 96; 40— (vald av handelsföreningen).

Suppleanter

Jansson, ErikHj al m a r, Slöjdlärare. f. 92;

39— (vald av stadsfn)

Thorburn, Bertil William, Direktör,

f. 07; 40— (vald av handelsföreningen).

Rektor

Berglund, H a (1 a r Erik, J. D., Professor,

f. 9]; (31) 33.

Sekreterare

Hedberg, N1 l s, Lektor, f. 03; 35.

Fyra professorer, fem lektorer och tre spe-

ciallärare.

Göteborgs handelsinstitut

(Göteborgs handelsgymnasium)

Viktor Rydbergsgatan 9. Expeditionstid läsdagar utom lördagar kl. 11,30—12.

Rt 138727, 180130, 13 0257.

Handelsso'cietetens 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 kapi-

talet 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 verk-

samhet, 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 be-

viljade stadsfullmäktige ur Renströmska fonden ett belopp av 125.000 kr. för uppförande

av en egen byggnad åt institutet. Först år 1893 lämnade staten understöd åt handelsunder-

visningen. 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.

100.500 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 insti-

_ tutet inflytta i en ny, rymlig och tidsenligt utrustad byggnad, till vars uppförande stadsfull-

mäktige bidragit med ett anslag av 245.000 kr. ur Wilh. Röhss' donationsfond.

Göteborgs handelsinstitut består numera av en tvåårig gymnasialkurs och en ettårig fack-
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kurs för studenter. Den förra hade höstterminen 1939 i nio avdelningar 256 elever, därav 93

kvinnliga, den senare i tre avdelningar 105 elever, därav 25 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 fullmäk-

tige. Dessa korporationer utse jämväl var för sig en revisor med en suppleant för gransk-

ning av styrelsens förvaltning och räkenskaper. Nuvarande styrelseledamöter äro valda för

perioderna 1938—40 och 1939—41.

Anslag från staden för läsåret 1939—40 utgår med 33.300 kr. Dessutom har för året be-

viljats ett extra anslag för reparation av byggnaden.

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

Hellberg, A r v1d, ]. K., Assuransdirektör,

f. 90, led. 34—110 Oidf 37— (vald av

stadsf.).

Ovriga ledamöter

Kjellberg, C a r 1 0 s s i a n, Konsul, Direk-

tör, f. 75; 25—41 (vald av handelsfzs fullm.).

Nilsson, Carl 0 l 0 f, Ombudsman, Riks-

dagsman, f. 96; 29—37, 38—40 (vald av

stadsf.).

Waller, P e r, Skeppsredare, f. 88; led. 34—

41 , Kassaf. 35— (vald av handelsfzs fullm.).

Berlin, Otto R 1 c h a r (1, Direktör, f. 80;

37—41 (vald av handelsfzs fullm.). '  

Revisorer

Walldén, John Gustav, Faktor, f. 96;

37— (vald av stadsf.).

Wennerberg, R ag n a r, Köpman, f. 74;

38— (vald av handelsfzs fullm.).

Suppleanter

Möllerström, T 0 r s t e n Olof Henrik,

Avdelningschef, f. 95; 37— (vald av stadsf.).

Wennerberg, K 1 a 5 Hjalmar, F. D., f. 01;

38— (vald av handelsf:'s fullm.).

Rektor

Rahmn, Erik Gustaf (Gösta) Andreas,

F. l..., f. 82; 27, Sekr. 32—.

Åttalektorer, en övningslärare o. 19 extralärare.

Göteborgs navigationsskola

Kvarnberget. Expeditionstid kl. 11,30—12. Rt 13 01 65.

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 ut-

bildningen 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 sta-

dens sjömanshusdirektion tills är 1866, då särskild direktion för navigationsskolan tillsattes.

Den första byggnaden, vari navigationsskolan inrymdes år—1842, var belägen vid Rosen-

lund, men elevantalet ökades under de följande 20 åren, så att nya byggnader ansågos erforder-

liga. Skoldirektionens ordförande, brukspatronen James Dickson, erbjöd sig att bekosta

det tillärnade nybygget, och uppfördes en byggnad på Kvarnberget. som togs i bruk den 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 skolbygg-

naden. De nya lokalerna blevo färdiga till inflyttning den 1 juli 1916."

Navigationsskolans ändamål enligt stadgan för navigationsskolorna i riket av den 19 juni

1931 är »att meddela undervisning för utbildande av fartygs- och maskinbefäl å svenska

handelsfartyg». Skolan omfattar två utbildningslinjer, en nautisk och en maskinteknisk linje,

den förstnämnda för utbildande av sjökaptener, styrmän och skeppare av första klass och

den senare för utbildande av övermaskinister, andre och tredje maskinister. Antalet elever
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läsåret 1938—39 utgjorde 242, varav å nautiska linjen 137 och å maskintekniska linjen 105.

Lärarpersonalen utgöres av nio ordinarie och 14 extra lärare. '

Lärokursen i sjökaptens- och styrmansklass, övermaskinist- och andra maskinistklass samt

tredje maskinistklass, därest kursen är aftonkurs, omfattar för vardera klassen ett läsår, som

fördelas i hösttermin och vårtermin. Lärokurserna taga sin början i sjökaptens-, styrmans-,

andre maskinist- och tredje maskinistklass (aftonkurs) den 15 augusti, i övermaskinistklass

den 25 september samt i skepparklass och tredje maskinistklass (dagkurs) den 8 januari. Vår-

terminen börjar den 8 januari och fortgår till tiden för examen. Läsåret skall, oberäknat tiden

för inträdesprövningar och julferierna, omfatta i sjökaptensklass 33 veckor, i styrmansklass 37 '

veckor, i övermaskinistklass 31 veckor, i andra maskinistklass 37 veckor samt i tredje maski-

nistklass, aftonkurs, omkring 38 veckor. Lärokursen i skepparklass och tredje maskinist-

klass, dagkurs, omfattar en tid av 13 veckor.

Enligt 5 116 i ovannämnda stadga 'skall vid varje navigationsskola finnas en direktion,

bestående av, förutom skolans rektor, fyra eller, om Kungl. Maj:t så prövar lämpligt, sex

ledamöter, av vilka halva antalet, däribland ordföranden, utses av Kungl. Maj:t samt den

andra" hälften av stadsfullmäktige i den stad, där. skolan är belägen, bland skeppsredare, sjö-

kaptener, maskintekniker eller andra för insikt och erfarenhet å det nautiska eller maskin-

tekniska området kända personer. '

Uppdraget att vara direktionsledamot skall omfatta tidsperioder av fyra är 1 sänder.

Nuvarande ledamöter äro valda för tiden 1940—43.

Stadens anslag för navigationsskolan, inberäknat påförd hyra och underhåll av fastighet,

beräknas för 1940 uppgå till 44.200 kr.

Ordförande Bökman, K a rl R 11 d 0 lf, Direktör, f. 95;

Hammar, Hugo Gilius Eugen, Dr. ing.,

f. 64; led. 14—43, Ordf. 40— (förordnad

av Kungl. Maj:t).

Vice ordförande.

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

f. 82; led. 32.—43, v. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Lundmark, S v e n Einar Justus, Hamnkap-

ten, f. 91 ; 37—43 (förordn. av Kungl. Maj:t).  

' led. 40—43, Kassaf. 40— (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Blomgren, E r i k Johan,

f. 92; 26—43.

Olsson, Nic klas, Förbundssekreterare,

f. 89; 30—43.

Blomgren, Axel Sigfrid, Sjökapten,Rek— ,

tor, se nedan, självskriven led. 32—-

Rektor

Axel Sigfrid, Sjökapten,

Ombudsman,

Blomgren,

f. 79; 31

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, näm-

ligen Göteborgs elementarläroverk (11. v. Hvitfeldtska högre allmänna läroverket), det därur

utbrutna treklassiga elementarläroverket med reallinje (sedermera kompletterat till 11. v.

Vasa högre allmänna läroverk) och Majornas femklassiga elementarläroverk (11. v. Majornas

högre allmänna läroverk). År 1905 blev det östra femklassiga läroverket (11. v. 'O'stra real-

skolan) färdigbildat. Den sistnämnda skolan erhöll sitt nya namn, Östra realskolan, i sam-

band med 1905 års läroverksstadga. Enligt den nya läroverksreformen av år 1928 upp-

rättades ett högre allmärit läroverk för flickor fr. o. m. läsåret 1929—30. Läroverket i Majorna

har fr. o. m. höstterminen i1938 ombildats till högre allmänt läroverk med gymnasium.

Vid samtliga Göteborgs allmänna läroverk är biskopen i Göteborgs stift självskriven eforus

och äger i denna egenskap att utse inspektor för de läroverk, där han ej själv fungerar så-

som eforus.
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Enligt 5 207 i kungl. stadgan för rikets allmänna läroverk den 17 mars 1933 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. För de valda ledamöterna utses därjämte suppleanter.

Lokalstyrelserna, som började sin verksamhet den 1 juli 1929, sakna alla som helst befo-

genheter beträffande lärarepersonalen och hava i främsta rummet att handlägga sådana ären-

den, som sammanhänga med kommunens ekonomiska åtaganden gentemot läroverken, och

skola därvid tillvarataga såväl läroverkens som kommunens intressen. Lokalstyrelserna skola

sålunda fullgöra de funktioner, som förut fullgjorts av de av stadsfullmäktige särskilt utsedda

delegerade för' läroverkens byggnadsfonder, ledamöter i terminsavgiftsnämnderna samt exa-

mensvittnen vid realexamen. Ledamöterna i lokalstyrelserna skola närvara vid real-

examen, utse vittnen vid studentexamen och vara närvarande vid årsavslutningen samt utöva

den förvaltande verksamhet, som tillkommer dem. Stadsfullmäktige hava dessutom att utse

två revisorer med suppleanter för att granska förvaltningen av resp. läroverks byggnads-

fonder. De nuvarande lokalstyrelseledamöterna jämte revisorer äro utsedda för tiden t; o. m.

den 30 juni 1941. ' '

Stadens anslag för samtliga allmänna läroverk, häri inberäknat påförda hyror samt ombygg-

nader och reparationer av fastigheter, hyresersättningar till rektorer samt övriga kostnader,

beräknas för 1940 uppgå till 760.000 kr.

Eforus

Block, Carl Elis Daniel, T. D., F. K., Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74; (självskriven).

Hvitfeldtska högre allmänna läroverket

Rektorsgatan 2. Rektor träffas å expeditionen alla läsdagar utom onsdagar kl. [1,30—12.

Rt 13 01 93.

Hvitfeldtska högre allmänna läroverket är den äldsta av inrättningarna för den högre under-

visningen 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 småningom 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 år, 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 läro-

verk. Fr. o. m. är 1882 erhöll läroverket benämningen Göteborgs latinläroverk, då läroverkets

reallinje borttogs och förlades till ett särskilt realläroverk. Sedan läroverket den 1 juli 1939

åter fick reallinje omändrades namnet till Lorensbergs högre allmänna läroverk, vilket namn

jämlikt Kungl. brev av den 8 mars 1940 ändrades till Hvitfeldtska högre allmänna läroverket.

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 två-

våningshus av sten, där 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 (den nuvarande Hvitfeldtsskolan) uppfördes och invigdes år 1862.
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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 samt fyraårigt real-

' _ gymnasium, dels av femårig realskola, dels av första t. o. m. femte kretsarna av en sexårig

s. k. klassisk linje, som med utgångspunkt från den femåriga realskolans andra klass direkt

leder fram till studentexamen. Sistnämnda studielinje, som närmast har försökskaraktär,

inrättades höstterminen 1935. Höstterminen 1939 utgjorde elevantalet 946, varav 243 å det

fyraåriga och 81 å det treåriga latingymnasiet, 30 å realgymnasiet, 464 i realskolan och 128

på klassiska linjen. ' Antalet klassavdelningar utgjorde då 33, varav 13 i gymnasiet, 15 i real-

skolan samt fem i den klassiska linjen. Lärarpersonalen utgöres av rektor och 10 lektorer,

28 adjunkter, fem e. o. adjunkter, en 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 Huit—

feldt år 1664 testamenteradesina 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 å gymnasierna vid Göteborgs läroverk m. fl., dels till andra ändamål.

Staden bidrager till ljus- och vedkassan vid detta läroverk årligen med ett belopp, som

sedan gammalt utgör 275 kr.

Lokalstyrelse

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, Stadsf., se nedan, självskriven led.

33—, Ordf. 33—.

Bemstrom, N11s Gustaf, Apotekare, f. 77;

led. 33—41, 0. Ordf. 33— (vald av stadsfu)

Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasse-

expeditör, f. 82; 29—41 (vald av stadsf.).

Böös, Ernst G e o r g, F. D.,Lektor, f. 82;

30—41 (utsedd av kollegiet).

Hammar, G u d m u n d Johan, J. K., Råd-

man, f. 77; 33—41 (utsedd av K. B.).

. Suppleanter

Pettersson, Per Adolf,

f. 96; 33—41 (vald av stadsfn)

Björck, C a rl G u s t a f Jonas, J. K., Polis-

domare. f. 87; 33—41 (utsedd av K. 13.).

Mätningsman, '

 

Sjöberg, Gustaf R a g 11 a r, F. M., Läro-

verksadjunkt, f. 88; 38—41 (utsedd av

kollegiet).

Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

Komminister, f. 93; 39—41 (vald av stadsf.)

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

Kihlman, K a r i n, F. M, Ämneslärarinna.

Fru, f. 90; 39— -

Öggrg, G u s t a f Adolf, Järnarbetare, f. 98;

Suppleanter

Nyberg, Erik Åke Ingemar, Kontorsskri-

vare, f. 07; —.

Winberg, 'Gösta Fredrik Gotthard, Folk-

skollärare, f. 09; 40—.

Rektor

Ohlon, Sven Johan Emanuel,

Stadsf., f. 88; 33.

F. D..

Vasa högre allmänna läroverk

Vasagatan 19. Rektorsexpedition läsdagar kl. 11,30—12. Rt 13 26 59.

År 1862 avskildes reallinjen vid Göteborgs elementarläroverk (se Hvitfeldtska högre all-

männa läroverket) nästan helt och hållet från latinlinjen, så att läroverket egentligen

utgjorde två fullständiga läroverk. Förslag hos stadsfullmäktige om inrättandet av ett nytt

realläroverk väcktes år 1863, som dock först 20 år senare kom till fullbordan. En början till

ett dylikt 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. Från
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och med läsåret 1939—40 upprättades även en latinlinje vid läroverket, vars namn i samband

härmed ändrades till Vasa högre allmänna läroverk i Göteborg.

Ovannämnda treklassiga läroverk inrymdes till att börja med i f. d. navigationsskolan

vid Rosenlund, men år 1879 blev det nödvändigt att förhyra nya skollokaler, som erhöllos

i manbyggnaden å Kristinelund. Under två läsår fortgick undervisningen på dessa tvenne _

skilda platser. Efter att år 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. 11. av realgymnasium med såväl 4-årig som 3-årig linje, realskola med

5-årig linje och reallyceum samt första ringen av 4-årigt latingymnasium. Elevantalet ut-

gjorde höstterminen 1939 850, varav 22 i det fyraåriga latingymnasiet, 303 i det fyraåriga

och 102 i det treåriga realgymnasiet, 393 i den femåriga realskolan och 30 i reallyceet. An-

talet klassavdelningar utgjorde vid samma tid i det fyraåriga latingymnasiet 1, i det fyraåriga

realgymnasiet 12, i det treåriga realgymnasiet 4, iden femåriga realskolan 12 och i reallyceet

4. Undervisningen handhaves förutom av rektor av nio lektorer, 28 adjunkter, fem e. o.

adjunkter, en extra adjunkt och sex övningslärare.

Lokalstyrelse Parkfelt, Nils, J. K., Assessor, f. 93;

Sefve, Sven lvar, F. D, Rektor, se ne-

dan, självskriven led. 28—, Ordf. 37—.

Hammar, Adolf M a r t i 11, J. K., Assessor,

f. 96; led. 33—41, 0. Ordf. 37— (utsedd

av K. B.).

Janson, E ri k Esaias, Läroverksadjunkt,

f. 78; 29—41 (utsedd av kollegiet).

Bengtsson, A 1 g 0 tJulius Valfrid, Snickare,

f. 84; 35—41 (vald av stadsf.).

Tobiason, OscarAAl b e r t,

. f. 84; 37—41 (vald av stads

Suppleanter

Benzow, Bengt Johan K r i s t 0 f f e r,

Lektor, f. 83; 33—41 (utsedd av kollegiet).

Petersson, Knut o r g a n, eparatör,

f. 90; 35—41 (vald av stadsf.).

Byggmästare,

 

37—41 (utsedd av K. B.).

Hansson, Karl Severin, Arkitekt, f. 84;

37—41 (vald av stadsf.).

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

Biålton, Georg Sigurd, Kamrer, f. 87;

8—

szpe,J a 111 e s Napoleon, Reparatör, f. 99;

0—.

Suppleanter

Nilsson, E r i k Emanuel, Platsförsäljare,

Fransson, Laurin Evald, Folkskollärare,

f. 07; 40—

Rektor

Sefve, Sven lvar, F. D., f. 86; 28.

Högre allmänna läroverket i Majorna i Göteborg

Allmänna vägen 36. Rektorsexpedition läsdagar kl. 11,45—12,15. Rt 14 4889.

Skolan började sin verksamhet är 1862 med två klasser och 75 lärjungar. För varje år

ökades elevantalet, och år 1866 blev läroverket femklassigt. Efter att enligt läroverksstadgan

av år 1905 hava övergått till sexklassig realskola med namnet Västra realskolan blev skolan

i och med läroverksstadgan av år 1928 åter femklassig. Sedan 1931 finnes även en fyraårig

realskolelinje. Enligt beslut av 1937 års riksdag har läroverket fr. o. m. läsåret 1938—39

omvandlats till högre allmänt läroverk, varvid namnet ändrades till Högre allmänna läro-

verket i Majorna i Göteborg. Läroverket omfattar nu 5-årig och 4-årig realskola samt 4-årigt

latingymnasium och 3-årigt realgymnasium.

Under de första åren använde sig skolan av förhyrda lokaler men fick år 1865 eget hem

å tomten nr litt. A i Majornas tredje rote. Trots flera utvidgningar ävensom nybyggnader

blevo skollokalerna otillräckliga, varför stadsfullmäktige beslöto inköpa ny skoltomt. Ny-

byggnaden på denna tomt, som utgöres av det kvarter, som begränsas av Allmänna vägen,
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Lotsgatan, Carl Johans torg och Styrmansgatan, invigdes år 1895. Under innevarande läsår

genomgår läroverksbyggnaden en omfattande till- och ombyggnad.

Slöjdundervisning infördes tidigt (år 1890) då medel ur den s.k. Sandbergska fonden

anslogos för inrättandet av en slöjdskola vid läroverket.

' Elevantalet utgjorde höstterminen 1939 683, varav i realskolan 607 och i gymnasiet 76.

Antalet klassavdelningar var då 25, varav 21 i realskolan och fyra i gymnasiet.

Undervisningen handhaves av rektor, två'lektorer, 18 adjunkter, sju e. o. adjunkter, tre

extra adjunkter, tre övningslärare, fyra e. o. övningslärare samt en extra lärare i övningsämne.

. Lokalstyrelse

Ideforss, H j a l m a r Emanuel, F. D., Rek-

t3081—'_,se nedan, självskriven led. 38—, Ordf.

Henriques, M ä r t e n Ragnar, J . K., Ad-

vokat, f. 86; led. 29—41, 0. Ordf. 35—,

(vald av stadsf.).

Johansson, John A b r a h a m, Byråföre-

ståndare, f. 82; 29—41 (vald av stadsf.).

Holmquist, Jarl Leopold, J. K., Magi-

stratssekreterare, f. 87; 35—41 (utsedd av

. B.).v

Lundh, Atle Nils Fredrik, T. K., Läro-

verksadjunkt, f. 81; 36—40 ("utsedd av

kollegiet). Suppleanter

Grankvist, K a rl Adolf,. Posttjänsteman,

f. 84; 33—41 (vald av stadsf.).

Carlsson, Johan Magnus T h 0 r w a 1 d,

Mellander, Carl Ein a r Nathanael, J. K.,

Advokat, f. 87; 35—41 (utsedd av K. B.).

Bengtsson, Olof G u n n a r, F. M., Läro-

verksadjunkt, f. 91; 36—40 (utsedd av

kollegiet).

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

Johanson, Wilhelm V i c t o r, Verkmästare,

Ragnér, G e o r g Lindegard, Förste bok-

hållare, f. 89; 39—.

Suppleanter

Abrahamsson, Johan 0 s c a r Konstantin,

Målare, f. 89; 38—.

Ekeberg, G u s t a v Manfred, Folkskollä-

rare, f. 92; 39—

Rektor ldeforss, H j alm a r Emanuel, F. D., f. 91;

Byggmästare, f. 88;33—41 (vald av stadsf.). 38.

Högre allmänna läroverket för flickor

Lindbergsgatan 1. Rektorsexpedition läsdagar kl. 11,30—12. Rt 165607.

I samband med omorganisationen av det högre skolväsendet 1927 beslöt riksdagen, att

i Göteborg skulle upprättas ett högre allmänt läroverk för flickor, omfattande en fyrklassig

realskola och ett treårigt real- och latingymnasium, under villkor att kommunen åtoge sig

att tillhandahålla erforderliga undervis'ningslokaler jämte inredning och möbelutrustning

ävensom bostad eller hyresersättning åt'rektor. Sedan en av stadsfullmäktige tillsatt be-

redning utrett frågan, beslöto stadsfullmäktige den 14 juni 1928 att i infordrat yttrande till

konUngens befallningshavande förklara staden beredd att uppfylla dessa villkor, varefter

läroverkets verksamhet började med höstterminen 1929. Läroverkets lokaler voro under de

första läsåren förlagda dels till Arbetareinstitutet (Magasinsgatan 23), dels till Sociala huset

(två salar från och med höstterminen 1930), f. d. Lundénska privatskolans lokaler (sju rum

fr. o. m. höstterminen 1931) och Sigrid Rudebecks skola (fyra rum m.m.)”Fr. o. m. höst-

terminen 1934 förhyrdes också1 K. F. U. M.s hus åtskilliga lokaler.. .3;; '

Den 13 november 1930 beslöto stadsfullmäktige att inom sjätte kvarter-et M'Blå'mesen1 Jo-

hanneberg för en beräknad utgift av 910.000 kr. låta uppföra byggnad för lär0verket, enligt

ritning av arkitekten R. O. Swensson. Emellertid befanns den planerade byggnaden otill-

räcklig för att fylla de behov, som uppstå genom inrättandetav ytterligäre både en parallell-

linje på realskolan och en på gymnasiet." Efter förnyad utredning beslöto därför stadsfullmäk-

tige den 15 september 1932 (med upphävande av sitt tidigare beslut) att inom 24 kvarteret

Tullgarn i stadsdelen Lorensberg för en beräknad kostnad av 1.170.000 kr. låta uppföra bygg-
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nad för läroverket enligt nya ritningar av arkitekten R. O. Swensson. Höstterminen 1935

inflyttade läroverket i denna nybyggnad,-som invigdes den 14 november samma år.

F. 11. består läroverket av fyraårig realskola, treårigt gymnasium med latin- och reallinje

samt fyraårigt latingymnasium, varav hittills endast ring l hunnit upprättas. Efter framställ-

ning från stadsfullmäktige ha inrättats två parallellavdelningar av klass 1—4, förutom en »

tillfällig tredje parallellavdelning (nu i klass 4). Det treåriga latingymnasiet har likaledes

genomgående två parallellavdelningar av vilka dock den ena successivt skall ersättas av den

fyraåriga linjen. Antalet klassavdelningar är alltså nio vid realskolan och 10 på gymnasiet eller

inalles 19. För innevarande läsår har klassrum även måst förhyras å Tegnérsgatan 14.

Lärjungeantalet utgjorde höstterminen 1939 528, varav 281 lärjungar tillhöra realskolan

och 247 gymnasiet. Undervisningen handhaves av rektor, sex lektorer, ll adjunkter, två

ämneslärarinnor samt extra lärare, timlärare och övningslärare.

Lokalstyrelse

Celander, Karl Hilding, F. D., Rektor, se

_ nedan, självskriven led. 29—, Ordf. 39—.

' Kullgren, Thyra Hedera Martina, f. d;

Skolföreståndarinna, f. 70; led. 32—41,

1). Ordf. 39— (vald av stadsf.).

Norberg, Erik, F. L., Läroverksadjunkt,

f. 94; led. 35—41, Sekr. 35—— (utsedd av

kollegiet).

Hellers, Hedvig Aurora Josefina, Fru,

f. 91; 38—41 (vald av stadsf.).

Bergqvist, C u s t a f Adolf, J. K., Rådman,

f. 88; 39—41 (utsedd av K. B.).

Suppleanter

Erikson, J ea-n Olof, Konsul, Handlande,

f. 72; 33—41 (vald av stadsf.).

Norrman, E s t h e r Gustava, Ämneslära-

rinna, f. 82; 35—41 (utsedd av kollegiet).  

Teiffel, H e n n i n g Walentin, Spårvagns-

konduktör, f. 88; 38—41 (vald av stadsf.).

Karlander, M ä r t a Paulina, Förestånda-

rinna f. skolköksseminariet, f. 02; 39—41,

(utsedd av K. B.).

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

O%&-on, 0 s k a r Herbert, Assistent, f. 03;

Boström, Hild u r Amalia Elisabet, Fru,

f. 87; 39—.

Suppleanter

Bruce, Ingalill, Korrespondent, f. 11;

Bergävist, Nils August, Spårvagnskon-

duktör, f. 00; 39—.

* Rektor

Celander, Karl H 1 1 d i n g, F. D., f. 76:29.

Östra realskolan

Stampgatan. Rektorsexpedition läsdagar kl. 9,45—10,15. Rt 151286.

— Då på 1890-talet ofta ett stort antal barn, som godkänts vid inträdesprövningarna, av brist

på utrymme ej kunnat vinna inträde vid stadens allmänna läroverk, beslöto stadsfullmäktige att

hos Kungl. Maj:t anhålla om upprättande av ett nytt i stadens östra del förlagt läroverk.

Först år 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 Östra femklassiga läroverket full-

ständigt färdigt. År 1905 utkom den nya läroverksstadgan och enligt denna övergick läro-

verket 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

nyiiskolbyggnad, påbörjades arbetet härmed 1904, och på hösten 1905 inflyttade läroverketi

sitt nya hem, som upptager kvarteret mellan Alingsås-, Bält-, Stamp- och Norra Ågatorna.

vLärjungeantalet höstterminen 1939 utgjorde 592 och antalet klassavdelningar 21. Under-

visningen'handhaves av rektor, 20 adjunkter, fyra extra lärare och sju övningslärare.



Östra realskolan. Högre flickskolor. Kjellbergska flickskolan 285

 

Inspektor . ,

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost,

f.' 72; 33 (utsedd av eforus).

. Lokalstyrelse

Hennix, Gunnar, NoakT. F. K.,

Rektor, se nedan, självskriven led. 38—,

Ordf. 38—.

Hedfors, A x e l Emanuel, F. L., Overlärare,

f. 82; led. 29—41, v. Ordf. 36— (vald av

stadsf.).

Lindroth, Karl H a ra 1 d Gabriel, F. M.,

Läroverksadjunkt, f. 87; led. 36—40, Sekr.

36— (utsedd av kollegiet).

Hansson, G 11 s t a f H e n r y, Civilingen-

jör, Stadsf., f. 94; 36—41 (utsedd av K. B).

Fernberg, E g 0 n lsidor, Spårvagnskon-

duktör, f. 97; 37—41 (vald avstadsf.).

Suppleanter

Brunnander, Nils, lngenjör, f. 86;

33—41 (vald av stadsf.).  

Nilsson, T h 11 r e Ragnar, F. M., Läroverks-

adjunkt, 1.90; 36—40'(utsedd av kollegiet).

Ljungblom, Johan 0 s k a r, Målaremästare,

f.- 89; 36-—41 (utsedd av K. B.).

Nordh, Maria (M a j a) Wilhelmina, Fru,

f. 95; 37—41 (vald av stadsf.).

Revisorer för byggnadsfonden

(valda av stadsfullmäktige)

Hedman, Karl H j a l m a r. Lokmästare,

f. 76; 38—.

Niggén, E ri k Herman, Folkskollärare, f. 99;

Suppleanter

Iol31ansson, H edv ig Linnéa, Fru, f. 02:

Lundin, Axel Wilhelm (Will e), Bokhål-

lare, f. 98; 39—

Rektor

Hennix, Gunnar Noak, T. 0. F. K.

f.87; (35) 38.

Högre flickskolor

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.

I samtliga statsunderstödda flickskolor äger biskopen i egenskap av eforus att övervaka kris-

tendomsundervisningen. lnspektor förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Enligt stadsfullmäktiges beslut utgå å drätselkammarens stat anslag för år 1940 till nedan-

stående högre flickskolor med 77.439 kr., varav 24.990 kr. fördelas på Sigrid Rudebecks

skola och Göteborgs nya elementarläroverk för flickor dels såsom ordinarie anslag, dels som

bidrag till undervisning i huslig ekonomi och dels som andel i lärarpersonalens ålderstillägg

och pensionsavgifter, 25.550 kr. utgå som förslagsanslag för beredande av dyrtidstillägg åt

lärarpersonalen i klasserna över de förberedande och 15.350 kr. som anslag till nämnda skolor

utgörande viss procent av statens tillfälliga löneförbättring till dessa skolors lärarpersonal

samt 11.549 kr. till Kjellbergska flickskolan för täckandet av driftsförlust läsåren 1937—38

och 1938—39.

Eforus

Block, C a r 1 Elis Daniel, T. D., F. K., Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74; (självskriven).

Stiftelsen Kjellbergska flickskolan

Södra vägen 23. Expeditionstid kl. 11,15—12, lördagar kl. 10,15—10,45. Rt 1614 81 .

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 varaen

friskola för »så kallade bättre mans döttrar» och meddela en god allmänbildning på kristlig
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grund. Är för år har skolan utvecklats, är nu åttaklassig, successivt övergående till sjuklassig

och har sedanår 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 avgångsbetygfrån kungl.

högre lärarinneseminariet.

Seminariet har fr.o.m. läsåret 1932—33 tillsvidare nedlagt sin verksamhet.

Styrelsen består av åtta personer, varav konsistoriet utser tre och handelsföreningens full-

mäktige fyra ledamöter och väljas för fyra år 1 sänder. Skolans rektor är självskriven ledamot

av styrelsen. En ledamot skall alltid tillhöra Kjellbergska släkten. För granskning av styrel-

sens räkenskaper äger skolöverstyrelsen att utse en revisor, varjämte domkapitlet, handels-

föreningens fullmäktige och stadsfullmäktige utse vardera en revisor med suppleant.

Lärjungeantalet utgjorde höstterminen 1939 283 och antalet klassavdelningar 10. Lärar-

personalen under samma tid uppgick till 20.

Anslag från staden för år 1938—39 utgjorde 10.1 17 kr. förutom ett extra anslag ä 1 1.549 kr.

lnspektor

von Schéele, Kjell Herman R 0 b e r t,

F. K., f. d. Rektor, f. 72; 34 (förordnad av

kungl. skolöverstyr.).

Styrelse

Block, Carl Elis Daniel, T. D., K.,

Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74; led.

29—40, Ord.f 29— (utsedd av domkap.).

Kjellberg, C a r 10 s s i a n, Konsul. Direk-

tör, f. 75; e.d 02—44, v. Ordf. 29—,

Kassaf. 07— (utsedd av handelsf:'s fullm.).

Gödecke, Barbro Hillewi, Rektor, se

nedan, självskriven led. 31—, Sekr. 3l—.

Nyborg, lva 11, J. K., Borgmästare, f. 79;

35—44 (utsedd av handelsf:'s fullm..)

Cullberg, Carl 0 s c a r Daniel, Kyrkoherde,

f. 87; 35—40 (utsedd av domkap.).

Hultin, Sven Professor, Stadsf., f. 89;

35—44 (utsedd av handelsfzs fullm.).

Sanders, C a rl Ludvig, Läroverksadjunkt,

f. 77; 37—40 (utsedd av domkap.).

Bengtsson, Johan T h 0 r s t e n israel,

Bankdirektör,'f. 93; 40—44 (utsedd av  

Revisorer

Sjögren, R a g 11 a r August, Förste länsbok-

hållare, f. 91; 25— (utsedd av kungl. skol-

överstyr).

Lundberg, Joh 11 Åke Olaus, Läroverks-

adjunkt, f. 84; 34— (utsedd av domkap.).

Berlin, Otto R1 ch a rd, Direktör, f. 80;

31—. (utsedd av handelsf:'s fullm.).

Kjellén, Lars Eric, Major, f. 86; 37—,

(vald av stadsf.).

Suppleanter

Almqvist, Ax el Emanuel, F. M., Läro-

Kerkfadjunkt, f. 88; 35— (utsedd av dom-

ap

Ekman, C 1 a e s Emil Percival, Konsul,

Direktör, f. 98; 31— (utsedd av handelsf:'s

fullm.).

Boo, ”A n d e r s Wilhelm, Speditionsarbe-

tare, f. 93; 37— (vald av stadsf.).

Rektor '

Gödecke, Barbro Hi l l ew i. f. 83; 31.

Läkare

af Geijerstam, G ä r d a Lidforss, M. L.,

Prakt. läkare, f. 71; 09.handelsfzs fullm.).

Sigrid Rudebecks skola

Bellmansgatan 8. Expeditionstid kl. 1130—1230. Rt 13 7997. Gymnasiet: Viktoriagatan 5.

Expeditionstid kl. 11,30—12 (utom lördagar). Rt 13 88 49.

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. .

Skolan omfattar en förberedande fyråarig avdelning för såväl gossar som flickor, en sjuårig

flickskola med normalskolekompetens samt en realskollinje med examensrätt, bestående av

tre klasser och byggande på tredje klassen avi sjuårig flickskola. Dessutom är med skolan
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förenat Göteborgs gymnasium för flickor (latin- och realgymnasium), som är treårigt och byggt

på flickskolans näst högsta klass eller realexamen. Sedan 1907 har detta gymnasium rätt

att anställa studentexamen.

Skolans verksamhet och fastigheter hava sedan år 1904 övertagits av ett aktiebolag, som

vid ordinarie bolagsstämma utser ledamöter i den för skolans ledning tillsatta bolagsstyrelsen,

som består av fem ledamöter och två suppleanter. Stadsfullmäktige äga att utse en revisor

med suppleant för granskning av räkenskaperna.

Elevantalet under höstterminen 1939 utgjorde 507, varav 47 iden förberedande skolan,

354 i högre flickskolan och realskolan samt 106 i gymnasiet. Antalet klassavdelningar ut-

gjorde då 29, varav i förberedande skolan fyra, i högre flickskolan och realskolan 19 samti

gymnasiet sex. Lärarpersonalen under samma tid uppgick till 67.

Anslag från staden för läsåret 1938—39 utgjorde 36.460 kr.

lnspektor

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; 35 (förordnad av kungl.

skolöverstyr.).

Bolagsstyrelse

Walli, Gustaf Pontus, T. L., Rektor,

f. 77; led. 30—, Ordf. 31—.

Silfverstolpe, D a v i d - 0 t to Mauritz,

.d. Maskindirektör, f. 69; led. 23—,

v.Ordf 36—

Eklund, F r e (l ri k, f. d. Förste telegraf-

kontrollör, f. 68; 31—

bråd—gren, Axel Josuå, Direktör, f. 74;

Lindqvist, A x el Martin, F. D., Professor,

f. 82; 39—

Suppleanter '

Martin, Knut Conrad, Direktör, f. 77; 26—.

Ehmberg, H 11 1 d &, Rektor (se nedan)

suppl. 30—, Sekr. 30—.

Skolstyrelse

Walli, G 11 s t af Pontus, T. L., Rektor (se

ovan) led. 31—, Ordf. 31—.

Ehrnberg, H 11 1 d a, Rektor (se nedan) led.

31—. v. Ordf. 31—, Sekr. 31—.

Silfverstolpe, D a v 1d - 0 t t o lMauritz,

d. Maskindirektör (se ovan)3

Sundblad, Gu r li Wilhelmina, Amneslä-

rarinna, f. 93; 31—.

Bergmann, Olga Lovisa, F. L., Adjunkt,

(se nedan)3  

Lindqvist, A x el Martin, F. D., Professor,

(se ovan) 39—.

Suppleanter

Borgströrln, Anna Maria, f. d. Rektor,

Wåhléit, STg rid Maria, Ämneslärarinna,

Hedin, G r e t a, F. D., Docent, Lektor,

f. 89; 35—.

Revisorer

Hansson, Ax el, F. L., Läroverksadjunkt,

f. 91; 39— (utsedd av kungl. skolöverstyr.).

Petrén,Thorborg,Fu, f 79 08—.

Hallgren, Eric Alexander, f. d. Rektor,

f.662 20—.

Dahlberg, Anders 0 s k a r, Folkskollärare,

f. 92; 38— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Helgesson, Otto E s kil, Direktör, f.89; 3l—.

Welander, Per B e rt i l, Pianoarbetare,

f. 04; 38— (vald av stadsf.).

Studierektor

Bergmann, 0 1 g a Lovisa, F. L., Adjunkt,

f. 85; 35.

Rektor

Ehrnberg, H ul da, f. 85; 29.

Kassaförvaltare

Berntsson, C & r 1 Oscar, Kamrer, f. 66; 18.

Läkare

Wikander-Brunander, _ S i ri,

Prakt. läkare, Stadsf., f. 76; 22.

M. L..

Stiftelsen Göteborgs nya elementarläroverk för flickor

Viktoriagatan 28—30. Expeditionstid kl. 12,15—13. Rt 138510.

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 stads-

fullmäktige 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.
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Stiftelsens styrelse består av sju ledamöter med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige

enligt förbehåll vid ovannämnda tomtförsäljningäga att utse två ledamöter. De övriga utses

av stiftelsens principaler. Dessutom utse stadsfullmäktige en revisor med suppleant

att deltaga1 granskningen av styrelsens räkenskaper och förvaltning. '

Stiftelsen håller två skolor, en förberedande skola med fyra klasser och en högre sjuklassig

flickskola med teoretisk och praktisk linje, vartill kommer en ettårig praktisk fortsättnings-

klass. Elevantalet under höstterminen 1939 utgjorde 525, varav 86 i den förberedande skolan

och 439 i högre flickskolan. Antalet klassavdelningar var i förberedande skolan fyra och i högre

flickskolan 18. Lärarpersonalen utgjorde under samma tid inkl. timlärare 43.

Anslag från staden till högre flickskolan för läsåret 1938—39 utgjorde 10.911 kr.

Inspektor

Werner, ld a Gustava, f. d. Rektor, f. 77;

» 37 (förordn. av kungl. skolöverstyr.).

Styrelse

Lindberg, Gustaf Johan Bernhard,

f. d. Jusltitieborgmästare,f. 65; led. 31—,

Ordf. 31—

Hellberg, Arvid, J. K, Assuransdirektör,

f. 90; led. 37—40, 1). Ordf. 37— (vald av

stadsf.).

Wennerberg, J e a n n a, Fru, f. 76; 25—4

Fröding,3M a ria Elisabeth, Rektor (se

nedan)3 _.

Vinge, Karl Axel, J. K, Advokat,

f. 91; led. 38—, Kassaf.

Erlandsson, E rla n d Gabriel, General-

konsul, Direktör, f. 79; 39—.

Ljungquist, V a 1 b 0 r g Linnéa, Fru, f. 02;

39—40 (vald av stadsf.).

Suppleanter

Sjöberg, Gustaf Ragnar, F. M., Läro-

verksadjunkt, f. 88; 38—.

Revisorer

Sjögren, R a g 11 a r August, Förste läns-

bokhållare, f. 91; 25— (utsedd av kungl.

skolöverstyr.).

Lundberg, Jo h n Åke Olaus, Läroverks-

adjunkt,f. 84;'33-— (utsedd av domkapitlet).

Janson, E ri k Esaias, Läroverksadjunkt,

f. 78; 31— (vald av principalerna).

Holmqvist, H a r r y Filip, Kapten, Rek-

tor, f. 87; 33— (vald av principalerna).

Olsson, Karl R u d 0 lf Kristian, Stations-

karl, f. 00; 40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Widell, Simon ' G u n n a r Valfrid, Läro-

verksadjunkt, f. 87; 37— (utsedd av dom-

kapitlet).

Forsblad, Olof Wilhelm, Konsul, Hand-

lande, f. 82; 31— (vald av principalerna).

Hermansson, Kristina Lovisa (L1 s a), Fru,

f. 11; 40— (vald av stadsf.).

' Rektor

Fröding, Maria Elisabeth, f. 01; 37.

Läkare

Wengberg, Hilma Charlotta Augusta, Schéle, Ragn ar Olof, Ryttmästare, f. 97;

39— M. L., Prakt. läkare, f. 78; 17.

Göteborgs högre samskola

Vasagatan 1 samt förberedande skolan Föreningsgatan 12 Expeditionstid kl. 1130—12

Rt 112743, 135006.

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 under-

visningens 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. Dessutom utse stadsfullmäktige en revisor

med suppleant för granskning av styrelsens räkenskaper.

Samskolans organisation är f. n. följande. en småbamsavdelning, förberedande avdelning

med fyra årsklasser, femklassig mellanskola,_ sjätte och sjunde klass för flickor, fyraårigt

gymnasium med såväl latin- som reallinje. Avgångsbetyg från skolans sjunde klass medför
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normalskolekompetens från och med år 1910. Gymnasiet har dimissionsrätt; studentexamen

avlades där första gången vårterminen 1905. inspektor förordnas av kungl. skolöverstyrelsen.

Elevantalet under höstterminen 1939 utgjorde sammanlagt 441, varav i småbamsavdel-

ningen och förberedande avdelningen 105 (49 gossar och 56 flickor) fördelade på sex avdel-

ningar, i mellanskolan 172 (81 gossar och 91 flickor) fördelade på nio avdelningar, i sjätte

och sjunde klass 17 flickor och i gymnasiet 147 (87 gossar och 60 flickor) fördelade på åtta av-

delningar. Lärarpersonalen under samma tid uppgick till 60.

Anslag från staden för läsåret 1938—39 utgjorde 7.619 kr.

lnspektor

Boöthius, Carl Axel, F. D., Professor,

f. 89; 35 (förordnad av kungl. skolöver-

styr.).

Styrelse

Mannheimer, Carl Henrik, M. D,

Prakt. läkare,f. 68; led. 10—, Ordf. 25—.

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; 03—.

Edberg, Ada, Fru, f. 85; 29—

Leman, Bror Er1 k, J. K., Advokat, f. 75;

3—

Lundbferg,Hans Viktor E b b e, Bankdirek-

tör, . 35—

Sjgdålgig,_Allari Edvard, F. D. Lektor,

Schmidt, E 1 s a, Fru, f. 88; 37—.

Meilgren,9 Ellen Gunhild (G ull), Fru,

Revisorer

Elfving, F 0 1 k e Rolf August, J. K.,

Länsassessor, f. 03; 36— (utsedd av kungl.

skolöverstyr.).

Bezjéer, Hen nin g, J. K., Konsul, f. 84;

Ekman, 11 å k a n, Direktör, f. 89; '37—.

Svensson, Ernst Rudolf, Ombudsman,

f. 00; 37— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Magnus, E r i k Louis, ingenjör, f. 84; 26—.

Johnson, Karl Guståf G u n n a r, Kon-

torist, f. 04; 37— (vald av stadsf..)

 
s & 11 15 'ksi'ppleanter F D R 1. Reka"unen, r1 orsten, . ., etor, ' ' ' .

(se nedan) led. 34_, Sekr. 34__. Sundelin, Er1k T 0 r s t e 11, F. D., f. 00, 34.

Palmér, Si g 11 e, bitr. Föreståndarinna, Läkare

81; 31—. ' Faxén,Nils, M. D. Overläkare, f. 97; 37.

Göteborgs arbetarinstitut

Huvudlokal Magasinsgatan 23. Föreståndaren träffas föreläsningskvällar kl. 20—21 .

Rt 112678. Filialer Kungsladugårdsskolan vid Birger jarlsgatan och i Redbergsgården vid

Redbergsplatsen.

Göteborgs arbetarinstitut stiftades år 1883 av skomakaren Nils Fryckholm, ingenjören

James Keiller, grosshandlanden Julius Lindström, målaren A. J. Lundström, smedmästaren

O. Pettersson, tullvaktmästaren J. F. Sandbäck, fil. doktorn, sedermera professorn Karl

Warburg, professorn Aug. Wijkander och löjtnantenE. 0. Wawrinsky.

_lnstitutet har till syfte att »bereda tillfälle till inhämtande av allmännyttiga kunskaper

och avser närmast att bibringa kroppsarbetarna kännedom om naturens och andens före-

teelser och deras lagar». Egentlig yrkesundervisning faller utom dess verksamhet. Under-

visning meddelas genom föreläsningskurser av den art, attde kunna uppfattasav åhörare

med vanlig folkskolebildning. Jämte dessa kurser hållas även enstaka allmänfattliga före-

drag och elementarkurser i olika ämnen. Verksamheten pågår under september—april

med några veckors uppehåll under julen. Föreläsningar och kurser äga rum om kvällarna,

de förra alla veckodagar utom fredagar och lördagar, i filialerna blott söndagar.

Förvaltningen omhänderhaves av en styrelse av nio ledamöter, vilka samtliga fr.o.m. 1932 år-

ligen utses av stadsfullmäktige. Därjämte utse stadsfullmäktige två revisorer och två suppleanter.

institutets fonder uppgingo i december 1938 till 59.510 kr.

Anslag av staden för arbetsåret 1939—40 utgår med 34.384 kr., varav 8.200 kr. av sty-

relsen anvisats till folkkonserter (se nedan). För år 1939 utgick anslag av staten med 1.600 kr.

19
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lnspektor

Jägerskiöld, Axel Krister Edvard L eo-

nard, D., Professor, f. 67; 31 (för-

ordnad av kungl. skolöverstyr.).

'Ordförande

Wångfelt, Karl V i kto r, Direktör, f. 87;

led. 23—, Ordf. 35—.

Vice ordförande .

Boöthius, Carl Axel, F. D., Professor,

f. 89; led. 36——, v. Ordf. 39—.

Övriga ledamöter

Walles, Kurt Leonard, Redaktionssekre-

terare, f. 00; 27—.

Lugådstedt, G u n n a r Hugo, Murare, f 87;

Ulårånan, Jonas E1 n a r, Direktör, f. 95;

Jansson, Gustaf W'a 1 d e m a r, Overlärare,

Sefve, Sven 1 v a r, F. D, Rektor, f. 86; 37—.

Gustavsson, A 1 h e rt Natanael, Tullvakt,

f. 99; 37—.

Arnulf-Olsson, Edvin, Direktör, f. 81;

led. 39—, Kassaf. 39—.  

Revisorer

Andersson, S v e n Hjalmar, tf. Trafikför-

man, f. 02; 37—-.

Jol313sson, Carl Arne, Kontorist, f. 14;

Suppleanter »

Stgåim, 0 s k a r Albert, Stenhuggare, f. 86;

Henriksson, T 0 r a Anna Elisabet, Fröken,

f. 95; 39—

Föreståndare och sekreterare

Sjögren, Carl Ste n, Redaktör, f. 92; 39.

Bildförevisare

Claösson, R 0 h e rt Emanuel, Stereotypör,

. , 6.

Eriksson,6 Gustaf Hilmer, Elektriker,

Vaktmästare

Ström, Karl Elof, Mauritz, f. 94; 32,

Huvudlokalen.

Fredrikson, Fritz Hjalmar, f. 96; 36,

Kungsladugårdsskolan.

Johansson, Sven Anatolius, f. 95; 37,

Redbergsgården.

Folkkonserterna

Ordföranden, professor Aug. Wijkander och övriga ledamöter i Göteborgs arbetar-

instituts styrelse togo år 1894 initiativ till Göteborgs arbetarinstituts folkkonserter genom

ett upprop till arbetarevänner och musikvänner i Göteborg att bilda en musikfond, av

vilken ränteavkastningen skulle användas för anordnande av s. k. folkkonserter. Bidragen

till följd av detta upprop voro så betydande, att styrelsen beslöt att under våren 1895

anordna fem folkkonserter. För musikaftnarnas anordnande tillsattes av styrelsen en

kommitté, och en sådan fungerar alltjämt.

Folkkonserternas antal uppgår december 1939 till 1.051 . i medeltal hava 24 konserter givits

årligen. De flesta anordnas numera i K. F. U. M:s hus samt i institutets filialer i Kungs-

ladugårdsskolan och Redbergsgården. inträdesavgiften, som från början var bestämd till

_ högst 25 öre, utgör f. n. minst 20 öre per person och konsert med rätt för styrelsen att i sär—

skilda fall höja avgiften, dock icke över 50 öre. Vid anordnande av konsert med musikfilm

får dessutom särskild filmavgift upptagas med 25 öre'per person.

Anslag av staden gemensamt med Göteborgs arbetarinstitut (se ovan).

Ledamöter

Boöthius, Carl A x el, F. D., Professor (se

ovan) led. 39—, Ordf. 39—.

Broberg, S v e n Arvid Grén, F. D., Förste

bibliotekarie, f. 78; 21—.

Sjögren, Carl Sten, Redaktör (se ovan),

led. 26—, Sekr. 39—.

Bergman, A 1' vi d Mauritz Gösta, ln-

kasserare, f. 86; 32—

Ahlberg, T 0 r s t e n Vincent, Tonsättare,

f. 00; 34—.

Höglund, E r i k Georg, Boktryckare, f. 94;

36—.

Gyllencreutz-Fermaeus, S1 g r 1d Adele

Aimée, Pianist, Fru, f. 86;

Jansson, Gustaf Waldemar, Overlärare,

(se ovan) 39—.

Arnulf-Olsson, E d v i n, Direktör (se ovan)

led. 39—, Kassaf. 39—.
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Arbetarnes bildningsförbunds lokalavdelning i Göteborg

Studiehem Pusterviksgatan 15. Öppet kl. 10—14 och 17—20. Rt 11 74 85, 13 4818.

År 1912 bildades arbetarnes bildningsförbund (A. B. F.), som har till syfte att organisera

biblioteks-, föreläsnings- och studiecirkelverksamhet, att förmedla statens anslag till bok-

inköp och föreläsningsverksamhet samt att över huvud taget skapa ett organisatoriskt under-

lag för det frivilliga studiearbetet inom arbetareorganisationerna i vårt land.

Till A. B. F. äro anslutna fackliga, politiska, kooperativa och kulturella riksorganisationer

inom svensk arbetarrörelse jämte nykterhetsorden Verdandi med tillsammans cirka 2.015.403

medlemmar. Verksamheten ledes av ett representantskap på 20 medlemmar, valda av de

anslutna organisationerna. Centralbyrån är förlagd till Stockholm.

A. B. F:s lokalavdelning 1' Göteborg är en sammanslutning av sådana organisationer,

vilkas huvudorganisationer äro anslutna till arbetarnes bildningsförbund. " Under arbets-

året 1938—39 voro anslutna 135 föreningar med sammanlagt 65.612 medlemmar. Var och

en av de anslutna organisationerna betalar från och med 1937 ett årligt bidrag av— 35 öre

för hel- och 25 öre för halvbetalande medlem.

Lokalavdelningens verksamhet handhaves av en styrelse på sju personer jämte tre supp-

leanter, 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 föreläsnings-

verksamheten och organisera studiecirklar samt att stödja även övriga grenar av frivilligt

studiearbete och annan kulturell verksamhet. Biblioteket omfattade vid slutet av arbets-

året 1938—39 9.772 band, i stor utsträckning bestående av social, ekonomisk och facklig

litteratur. '

Föreläsningsverksamheten organiseras delvis genom föreningen Göteborgs arbetares folk-

högskola, vilken bildades år 1920 på initiativ av lokalavdelningens styrelse, som även

utser två medlemmar i folkhögskolans styrelse. Lokalavdelningens styrelse förmedlar emel-

lertid själv föreläsningar i direkt anslutning till cirklarnas arbetsuppgifter, varjämte den

anordnar studieledarekurser och s. k. föreläsningscirklar. Fr. o. m. vårterminen 1928 ha även

anordnats universitetscirklar i samarbete med Göteborgs högskola och Göteborgs arbetare-

institut samt med en av högskolans eller handelshögskolans professorer som ledare. Under

arbetsåret 1938—39 funnos inom lokalavdelningen 351 studiecirklar med tillsammans 5.679

deltagare. ' -

År 1926 upprättades A. B. F:s studiehem vid Pusterviksgatan 15 med lokaler för bibliotek

och expedition samt med 11 studiecirkelslokaler. Dessutom disponeras en del skollokaler,

vilka allmänna folkskolestyrelsen ställt till förfogande för cirklarnas sammanträden. Stads-

fullmäktige utse en revisor jämte suppleant.

Anslag: För arbetsåret 1919—20 fick lokalavdelningen sitt första anslag från stadsfull-

mäktige på 3.000 kr. För arbetsåret 1940—41 utgår stadsfullmäktiges anslag med 12.500 kr.

Ordförande Togifssonf-Tglgoqélå, 1340! s.KSpårfva%röfkon-

- —— .. _ utör,. ;e. , assa. .

Ingår»?1,38lgglfzgfgogågagftad'f-' Jansson, Gustaf Waldemar, ov..-
'.' ' ' ' ' ' ' lärare, 1.95; led. 30—, Sekr. 37—.

Vice ordförande Ekström, Eri k Julius, Byggnadssnickare,

Burge, John B e r t i l, Overmontör, Stadsf., 152ss9071i ladi (gZ-51,! vi:-rick? 372—37_

f. 99; led. 24—, v. Ordf. 26—.

Övriga ledamöter Suppleanter

Lundstedt, G u n n a r Hugo, Murare (se Svensson, H a r r y Bernhard, Ombudsman,

nedan) 20— f. 99; 37—. 
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Hagvall, H e n ry Ture Bruno, Filare,

Stadsf., f. 09; 37,—.

Ryberg, Alma Josefina, Fröken, f. 00;

38—.

Revisorer

Andersson, 5 ve n Hjalmar, Spårvagns-

konduktör, f. 02; 35— (utsedd av lokalavd.).

Olsson, Karl R u d 0 if Kristian, Stations-

karl, f. 00; 38— (utsedd av lokalavd.)

Svensson, Gösta Arnold, Journalist,

f. 10; 40— (vald av stadsf.).  

Suppleant

Prytz, Jan Lennart, Fil. stud., f. 16; 40—, '

(vald av stadsf.).

Instruktör för cirklarna

Berggren, Arne Timar, Stadsf., f. 07;

, (35) 38.

Bibliotekarie

Lugndstedt, G u n n a r Hugo, Murare, f. 87;

1. .

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 föreläsningar i alkoholfrågan samt därmed sammanhängande hygieniska och

sociala spörsmål och söker dessutom inför resp. .nämnder och kommittéer hävda de syn-

punkter, som för samhället kunna anses nykterhetsfrämjande och gagneligt.

Varje till centralförsamlingen ansluten förening äger rätt invälja en representant för varje

påbörjat 100-tal medlemmar. Församlingen repreSenteras f. 11. av 57 föreningar med 66

ombud för cirka 4.046 medlemmar.

Styrelsen består av nio ledamöter. För granskning av räkenskaperna utses tre revisorer

och en suppleant, varav en revisor jämte suppleanten utses av stadsfullmäktige.

Staden beviljar årligen ett hyresanslag av 5.000 kr.'

Ordförande '

Levin, 0 s e a r, Föreståndare f. stadens

hövåg. fJå, lecl. 20—33, 35—, Ordf. 35—,

Vice ordförande

Hansson, Henrik Bergenholtz, Dispo-

nent, f. 81; led. 19—, v. Ordf. 29—,

(i. 0. G. T.).

Övriga ledamöter

Andersson, A n d e r s, Snickaremästare,

f. 84; led,. 30—, Kassaf. 30— (B. B. F.).

Ahlén, Jo h 11,. Folkskollärere, f. 97; 32—,

(L. N. F).

Teiffel, H e n n i n g Wallentin, Spårvagns-

konduktör, f. 88; led. 33—, Sekr.. 33—,

(S. P. N. F.).  

Andersson, Fritz Arvid, Köpman, f. 89;

led. 39—, v. Sekr. 39-— (i. 0. G. T..)

Holm, Nils Gunnar, inspektor, f. 81;

40— (M. H. F.).

Lundin, J 0 h 11 Edvin, Beklädnadsarbetare,

f. 04; 40— (i. 0. G. T..)

Andersson, Paul W a 1 t e r, Lagerbiträde,

f. 07; 40— (B. B. F.).

Revisorer.

Olsson, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

38— (1. 0. G. T.).

Göransson, Axel Julius, f. d. Poliskon-

stapel, f. 72; 38— (vald av stadsf.).

Börjesson, 0 s e a r Hjaln)1ar, Affärsbiträde,

f. 90; 40— (l. 0. G T

Suppleant

Tholin, Carl Bertil, Spårvägsman, f. 10;

38— (vald av stadsf.).
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Nykterhetsordnamas studiecirklar

Studiecirklarna inom Goodtemplarorden (1. 0. G. T.), Nationaltemplarorden (N. T. O.)

och Västra Sveriges blåbandsförbund (B. B. F.) åtnjuta årligen vardera ett anslag av 25 kr.,

dock sammanlagt högst 400 kr., från Göteborgs stad. Under år 1939 erhöll Goodtemplar-

orden anslag av staden på 2.000 kronor för iordningställande av ett studiehem iGöte-

borg. Studiecirklarna hava i huvudsak till ändamål att genom planmässigt bedrivet studie-

arbete verka för sina medlemmars utbildning till kunskapsrika och intresserade nykterhets-

vänner.

Goodtemplarorden (25 studiecirklar och

ett studiehem i Göteborg)

Distriktsstudieledare

Mannegard, Arthu r, F. K., f. 98; 39.

Bitr. studieledare

Brådd, H e n r y, Handelsföreståndare, f.06;

Nationaltemplarorden (13 studiecirklar

med 10 bibliotek)

Distriktsstudieledare

Hallin, Karl Waldemar, F. M., f. 88;

Mölnlycke, 36.  

Västra Sveriges blåbandsförbund

(Göteborgs distrikt, en studiecirkel'med fem

bibliotek)

Studieledare

Abrahamsson, Uno Valentin Napoleon, _

Posttjänsteman, f. 10; (28) 33.

Grängberg, J oh a n n e s Gottfrid, F. K.,

Fångvårdsassistent, f. 86; 34.

Revisor

(för samtliga studiecirklar)

Andersson, A r n e Evert, Grovarbetare,

f. 10; 39— (vald av stadsf.).

Suppleant

Prytz, J a 11 Lennart, Fil. stud., f. 16; 39—,

(vald av stadsf.).

Studiecirklar av religiös natur

Som villkor för erhållande av statsunderstöd till biblioteksverkSamhet i samband med

studiecirkelarbete har kungl. skolöverstyrelsen bl. a. föreskrivit, att stadsfullmäktige skola

deltaga i granskningen av räkenskaperna för denna verksamhet., Med anledning härav

hava stadsfullmäktige på därom i varje särskilt fall gjord framställning beslutat, att för en

var av nedanstående sammanslutningar tillsvidare utse en revisor jämte suppleant för

deltagande i granskningen av räkenskaperna för ifrågavarande biblioteksverksamhet.

Annedals kyrkliga ungdomsförbund

Revisor

Lindblad, Anna Georgina (G i n a), Fröken,

f. 80; 39—. '  

Suppleant '

Frankenberg, Rut F r i de b 0 r g, Fru,

03; 39——.

Kristliga föreningen av unga kvinnor

Revisor

Hilmersson, K a r i n Astrid, Handarbets-

lärarinna, f.' 05; 39—.

 

Suppleant

Ha3191din, K a ri n Lovisa Maria, Fru, f. 02";

Emanuelskyrkans ungdomsförening

Revisor

Hedlund, E s t r i d Maria, Kassörska, f. 98;

40—.  

, Suppleant

Bårögtsson, H 1 1 d u r Charlotta, Fru, f. 90;
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Studiehemmet Nordgården

S:t Eriksgatan 4. Rt 11 1251.

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 trevnad som de vanliga bildningsinstitutionerna i allmänhet

ej kunna giva.

Arbetet bedrives huvudsakligen genom studiecirklar, praktiska kurser, föredrag o. dyl.

Jämte det egentliga studiearbetet har på senare år Nordgården tillsammans med Domkyrko-

och Kristine barn- och ungdomsråd ordnat med fritidssysselsättning av olika slag för barn '

och ungdom, företrädesvis från Nordstaden och angränsande stadsdelar. För arbetslösa

anordnas kurser i träslöjd m. 111. En avdelning inom Nordgården, Göteborgs stugförening,

har till uppgift att i sin sommarstuga i Ödsmål bereda god och billig semestervila åt arbetande

kvinnor. Medlemsantalet uppgår f. 11. till omkring 600.

Stadsfullmäktige utse en revisor jämte suppleant.

Stadens bidrag är 1940 utgör 2.500 kr.

Styrelse

Walli, Gustaf Pontus, T. L., Rektor,

f. 77; led. 31—, Ordf. 3l—.

Oterdahl, J e a n n a Louise, Författarinna,

f. 79: led. 22—, v. Ordf. 29—.

Björck, C a r i G 11 s t a i Jonas, J. K.,

Polisdomare, f. 87; led. 22—, Sekr. 22—.

Lundgren, Sigrid Amalia, Förestånda-

rinna (se nedan) led." 23—.

Tunbäck, Titus Georg Julius Ozson,

%. K., F. M., Läroverksadjunkt, f. 89;

Taube, Ellen Charlotta Sofia, Fröken,

f. 64; led. 28—, Kassaf. 29—.

Gard, Erik G u n n a r Folke, Chaufför,

f. 94; 31—.

Tlålålin, Ernst G u n n a r, Förman, f. 95;  

Revisorer

Torstensson, T 0 r g 11 y Magnus Göte,

Assuranstjänsteman, f. 04; 35—.

Rodhe, Alfhild Tora Katarina, Kontorist,

f. 70; 38— (vald av stadsf.)

Peterson, K e r s t i 11 Maria Henrietta,

Kontonst, f. 07; 39—.

Suppleanter

Roswald, Hilma (Vil n'. a) Josefina, Fru,

f. 90; 38— (vald av stadsf.).

Anderson, E b b a Kristina,

f. 77; 39—.

Föreståndarinna

Lundgren, Sig r i d Amalia, f. 88; 23.

Lärarinna,

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 antal industri- och

handelsfirmor jämte andra för saken intresserade personer, antingen som ständiga med—

lemmar (avgift 100 kr.) eller som årligt betalande (avgift 10 kr.). Föreningen åtnjuter ränte-

inkomster dels å den av drätselkammaren förvaltade »Sven Renströms fond till befrämjande

av handelskunskaper» (kapital 37.826 kr.), dels å Aug. Röhss' donationsfond (kapital 15.000

kr.) och dels få föreningens egen kapitalbehållning (f. 11. cirka 22.000 kr.).

Föreningen meddelar f. n. undervisning i svenska språket, tyska språket (4 årskurser).

engelska språket (4 årskurser), franska språket (2 årskurser), bokföring (2 årskurser), handels-

räkning, svensk stenografi (nybörjare- och repetitionskurser) samt välskrivning.
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Antalet deltagare i föreningens kurser ha de senare åren utgjort cirka 850 pr termin.

Stadsfullmäktige äga att utse en revisor jämte suppleant.

Styrelse

- WaOller, S v e n, Handlande, f. 78; led. 17—, _

O.rdf 200—.

Kjellberg, C a r 1 0 s s i a n, Konsul, Direk-

tör, f. 75; led. 18—, v. Ordf. 20—

Andel], S v e n Gustaf Valdemar, Bank-

direktör, f. 84; led. 31—, Kassaf. 31—.

Collin, E rik, Grosshandlande, f. 89; led.

35—, v. Kassaf. 35—.

Arby, A r t h u r, Direktör, f. 74; led. 38—,

Sekr. 38—.

Suppleanter

. Revisorer

Lund, John Folke, Bokhållare, f. 89; 29—.

Nilsson, Karl Vi i g 0 t, Textilarbetare,

f. 08; 37— (vald av stadsf..)

Re3jåter, Nils Jo han Bankkamrer, f. 85;

Suppleanter

Gneib, G u n n a r Robert, J. K., Advokat,

f. 90; 37—.

Risberg, Bo Hjalmar, Disponent, f. 12;

38— (vald av stadsf.).

Lindelöf, E r 1 c Gerhard Ludvig, Köpman,

f. 08; 39—.

Petersson, Sven Arvid, Direktör, f. 86;

Ros,'—Gustaf Axel Wilhelm, J. K., Direk-

tör, f. 01; 38—.

Föreståndare

von Schéele, Kjell Herman Robert,

K., f. d. Rektor, f. 72; 22. 
Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond

Göteborgs kontoristförenings resestipendiefond, som står under förvaltning av drätsel-

kammaren, härleder sig från stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1894 att ur Renströmska

utdelningsfonden anslå 20.000 kr. till styrelsen för Göteborgs kontoristförening med före-

skrift, att den årliga avkastningen skall användas till resestipendier åt en eller flera av för-

eningens medlemmar för fullständigandet av deras kommersiella utbildning.

Resestipendierna sökas och utdelas genom styrelsen för Göteborgs kontoristförening.

För att komma i åtnjutande avsådant stipendium erfordras att vara aktiv medlem av före-

nämnda förening sedan minst ett år, att icke hava överskridit en ålder av 30 år samt att i

Göteborg vara anställd å kontor inom handeln, sjöfarten, fabriks-, bank- eller 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 gransk-'

ningen. Stadsfullmäktige äga att bestämma om ansvarsfrihet för styrelsens ifrågavarande för-

valtning.

Fondens kapital den 31 december 1939 utgjorde 21.017 kr.

Av stadsfullmäktige utsedd revisor Suppleant

Hedlund, Kerstin, Fru, 1. 12; 39—. , 013853, Oskar Rudolf, Kontorist, f- 94:

Överskottsmedel från 1891 års industrilotteri

Överskottsmedlen 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 resesti-

pendier åt tekniker och yrkesidkare. '
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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 1939 22.399 kr. och den under året till

ovannämnda nämnd och styrelse utbetalda räntan 900 kr.

Lidhén, Tage Carl Olof, Ombudsman,Revisorer

Samson, Ivar A n d e r s Helge, tf. Lands-

fiskal, f. 92; 26— (utsedd av K. B.). Suppleant

Andersson, Johan (J 0 h 11) Enoch, Bank— Pettersson, E ri k Gustaf, Smidesarbetare,

vaktmästare, f. 96; 39— f. 01; 40—.

Göteborgs skrädderiskola

Trädgårdsgatan 6. Rt 13 0806.

Göteborgs skrädderiskola äges och står under förvaltning av Göteborgs skrädderiidkare-

förening sedan den 1 oktober 1898. Å skolan undervisas 16 elever. Kursen är fyraårig, och

varje år intagas fyra elever, varvid företräde lämnas åt i staden bosatta sökande. Under-

visningen handhaves av tvenne yrkesmän, som erhållit kungl. skolöverstyrelsens behörighet

samt genomgått yrkespedagogisk kurs för utbildning av yrkeslärare.

Flertalet elever har vid avgången från skolan erhållit förutom gesällbrev även premier

och medaljer från 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,nsom utgått sedan 1907, utgår med 1.800 kr. för år 1940, med villkor att

anslag från staten utgår med minst 5.000 kr.

lnspektor Gustafsson;, 81()( a)); 1. Alfred, Skräddare-

.. .. .. _ mästare, ——

Hedstrom, L e o n a r d,—Skraddaremastare, Strandberg, Fo ] k e, Handlande (04 38—.

f. 68; 18 (förordn. av kungl. skolöverstyr.).

_ ' Revisorer

Styrelse Berlin, S t e n, Handlande, _f 09; 36—

Rosén, C & r 1 Johan, Skräddaremästare, f. 77; Carlsson, C u s t a f Valfnd, Skräddare-
__ mastare, f. 93, 38— (vald av stadsf.).

led. l7-—, Ordf. 29 .

Törnsten, To r August, Skrädderiidkare,

f. 74; led. 32—, v. Ordf. 35—.

Bergström, Ca rl Nathanael,.Skräddare-

mästare (se nedan) 15—.

Berlin, Otto Richalrd, Direktör, f. 80;

led. 21—, Kassaf.2

Swensson, Ka rl, Skräddaremästare, f. 83;

led. 23—, Sekr. 29—

Larsson, W1 k t o r Reinhold, Skräddare-

mästare, f. 83; led. 29—, v. Sekr.'29—_.

Hedström, L e o n a r d, Skräddaremästare,

(se ovan) 29—.  

Svennblad, H e r m a n, Skräddaremästare,

f. 77; 38—

Suppleanter

Jönsson, Albert Leonard, Skräddare,

f. 88; 38— (vald av stadsf.).

Stehr, John Albert D a n i e l, Skräddare-

mästare, f. 96; 38—.

Strönzl, EÖrik Alvar Johannes, Direktör,

4 _.

Föreståndare

Bergström, C a r ] Nathanael, Skräddare-

mästare, f. 71 ; 25 (förordnad av kungl. skol-

överstyr.).

Skol- och Vårdhemmet Stretered

Kållered. Rt 88.

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 över-

togs den av Göteborgs stad och Göteborgs och Bohus läns landsting. Anstalten, som började
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med en enda avdelning, har växt ut till att numera omfatta dels skolhem, delat på försöks-

avdelning, egentlig skolavdelning och arbetshem, med tillsammans 204 elevplatser, dels

asyl för obildbara sinnesslöa med 60 platser. Samtliga avdelningar äro för både manliga och

kvinnliga elever. Elever mottagas endast från Göteborgs stad och övriga delar av länet.

Anstaltsdriften finansieras medelst dels årsavgifter, 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 varannan gång väljer två ledamöter och varannan en. Man-

dattiden är fyra år. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1937—40 och 1939—42.

Därjämte väljas för fyra kalenderår två suppleanter, en av landstinget och en av stadsfull-

mäktige.

Stadsfullmäktige och landstinget utse årligen vardera en revisorjämte suppleant för gransk-

ning av anstaltens räkenskaper och förvaltning.

För avgörande av frågor, som rör anstaltens ekonomi m. m., vari huvudmännen fatta olika

beslut, är tillsatt en gemensam nämnd med fem ledamöter från vardera huvudmannen,

valda för ett år.

Anslag för år 1940: Av staden 110.489 kr., av landstinget 83.790 kr.

Reglemente för anstalten fastställt att gälla fr. o. m. 1925, kompletterat år 1928.

Ordförande

Cewers, A 1 b c rt Gotthard, Konsul, Dispo-

nent, Mölndal, f. 87; led. 33—40, Ordf.

40—, Led. av arbetsutskottet 40— (vald

av landstinget).

Vice ordförande

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria, Lä-

rarinna, Fru, Stadsf., f. 89; led. 37-—42,

v. Ordf. 39—, Led. av arbetsutskottet 39—,

(vald av stadsf.).

Ovriga ledamöter

(valda av stadsfullmäktige)

Nyberg, Karl H el g e, Järnsvarvare, f. 99;

AnerTrp, Ernst Bertil, Kassör, f. 95;

led. 40, Kassakontrollant 40—.

(valda av landstinget)

Wessberg, A m 0 5 Ludvig, Lantbrukare,

Kållered, f. 85; led. 37—40, Jordbruks-

direktör 39—.

Östberg,] 0 h a 11 August, Kranförare, f. 86;

led. 39—42, Led. av arbetsutskottet 40—.

Suppleanter

Larsson, Johan Vilhelm, Kommunal-

rådman, Mölndal, f. 72; 30—41 (vald av

landstinget)

Olegård, Johan Alban Folkskollärare,

f. 86; 40— (vald av stadsf.).  

Revisorer

Nilsson, Nils B e r til Roland, Målare-

mästare, f. 09; 38— (vald av stadsf.).

Nilsson, Johan Adolf T h e o cl 0 r, Hand-

lande, Riksdagsman, Mölndal, f. 72;.40—,

(vald av landstinget).

Suppleanter

Ström, Anders Johan Ta ge, Syssloman,

. ; 38— (vald av stadsf.).

Thorburn, W i l l i & m Graham, v. Konsul,

Grosshandlande, Uddevalla, f. 78; 38—,

(vald av landstinget).

Sekreterare

Anstaltens föreståndare, se nedan.

Den gemensamma nämnden

Ordförande

Landshövdingen i Göteborgs och Bohus län.

Ledamöter

(valda av stadsfullmäktige)

Olson, Birger August G 0 t t h a r d, Verk-

mästare, f. 85; 31—

Ögård, Noak A n t on, J. K., Advokat,

f. 91; 33

Gustavson, Alm a Sofia, Fru, f. 86; 37—.

Larsson, 51 g n e Beatrice, Fru, f. 96; 39—.

Rietz, Ain a Cecilia, Kurator, f. 85; 39—.
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(valda av landstinget)

Thorburn, W i l l i a m Graham, v. Konsul,

Grosshandlande, Uddevalla, f. 78; 37—.

Carlsten, Ernst G e o r g, Häradsskrivare,

Uddevalla, f. 81; 37—.

Johnsson, G 11 s t a v Emil, Fattigvårdstill-

syningsman, Mölndal, f. 85; 30—.

Hanson, F r a n s Einar, Fiskare, Riksdags-

man, Hönö, f. 90; .

Larsson, Axel J 0 el, Vävlagare, Möln-

lycke, f. 82; 39—.

Föreståndare

Fridolf, G 11 s t a v Åke, f. 89; 37.

Läkare

Malmström, E ric T:son, M. L., Prakt.

läkare, Mölndal, f. 97; 28.

Tandläkare.  

Husmoder

Carlsson, Anna-Maria (A n n - M a r 1),

f. 86; 32

För skol- och arbetshemmen äro därjämte

anställda: sex lärarinnor1 läsämnen, fyra

lärarinnor1 övningsämnen, fyra lärare, därav

en i träslöjd, en 1 Skomakeri, en i trädgårds-

skötsel och en i jordbruk, en kassörska, en

avdelningsföreståndarinna, en tillsyningsmän,

en första vårdarinna, 15 värdarinnor, en

eldare, en vaktmästare, en gårdskarl, fem

sömmerskor, en tvättföreståndarinna, en 0-

kerska, en bagerska och 18 köks- m. fl. bi-

trä en samt en trädgårdslärling.

För asylen äro därjämte anställda: en över-

sköterska tillika anstaltens sjuksköterska, en

första vårdarinna, sju vårdarinnor, tre vårda-

rinnebiträden och en sömmerska.

För egendomen äro jämväl anställda: två

jordbruksarbetare och en ladugårdsskötare.Palmer, E rik Gustav. f. 99; 30.

Charles Felix Lindbergs donationsfond

Sekreteraren, Västra .Hamngatan 2. Expeditionstid kl. 10—13. Rt I I 50 49.

l testamente förordnade handlanden Charles F. Lindberg, att hans efterlämnade kvar-

låtenskap 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. [ övrigt har testator icke bundit stadsfullmäktige vid sär-

skilda bestämmelser, »då uppfattningen om beskaffenheten av de ändamål. för vilka av-

kastningen av donatiOnsfonden må tagas ianspråk 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 utdel-

ningsmedlens användning skola vara väckta senast vid stadsfullmäktiges första samman—

träde i februari det år utdelning skall äga rum.

Kommittén utgöres av sju av stadsfullmäktige för tre år i sänder valda ledamöter. För
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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 år 1912 och den senaste är 1939. Fondens

kapital uppgick den 31 december 1939 till 2.484.467 kr. Ränteavkastningen för 1939 års

utdelning uppgick till 112.601 kr.

Författningar m.m. Charles F. Lindbergs testamente den 21 mars 1908. Stadgar för

kommittén, antagna av stadsfullmäktige den 23 maj 1912 med däri sedermera vidtagna

ändringar.

Ordförande

Jungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsfzs

ordf.. f. 90; led. 37—42, Ordf. 37)—.

Vice ordförande

Romdahl, Axel Ludvig, F. D., Professor,

f. 80;_suppl. 12, led. 13—42, v. Ordf. 31—.

Övriga ledamöter

Wijk, Hjalmar,l 5Handlande, f. 77; led.

12—42, Kassaf.l

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

Steen, Sven Oskar, Arkitekt, f. 77; led.

S%;nssån, R a g n a r Ossian, Arkitekt, f. 82;

ijern, Karl Anders H a r a 1 d, Redaktör,

;

Revisorer

Holber, Janne Alexius9(A l e x i s), Reklam-

tjänsteman, f_. 90;

Carlson, E ri k Gugtav Wilhelm, Post-

tjänsteman, f. 84; 40—

Suppleant ' -

Gustafsson, Carl P e t t e r, Revisor, f. 88;

Sekreterare

Helger, H e n n i n g, ]. K., Konsul, f. 84; 31—42, Suppl. f. kassaf. 3l—.

Renströmska fonden

Grosshandlanden Sven Renström, som avled den 26 juni 1869, förordnade i sitt testamente,

att efter hans bortgång ett belopp av l.500.000 riksdaler riksmynt skulle tillfalla Göteborgs

stad, varav l.000.000 skulle utgöra en huvudfond, som skulle förvaltas under benämningen

Renströmska fonden och varav ränteavkastningen av stadsfullmäktige skulle disponeras

för allmännyttiga ändamål inom staden, så ofta berörda avkastning uppgår till 500.000 riks-

daler riksmynt. Övriga 500.000 ägde stadsfullmäktige att omedelbart disponera till de

allmännyttiga ändamål, som i donators tes'tamente 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, under-

' visningsanstalter av alla slag,_anläggande av allmänna platser, uppförande av byggnader

för speciella men allmänna behov. såsom kyrkor, museer och föreläsningssalar, ordnande

av allmänna inrättningar för trafiken samt försköning av sådana platser, som för allmänt

begagnande äro eller bliva upplåtna.

Den av stadsfullmäktige valda styrelsen består av tre ledamöter, jämte två suppleanter, ,

de förra utsedda för tre år i sänder, av vilka en årligen väljes. Dessutom utse stadsfullmäktige

årligen två revisorer med en suppleant.

Första utdelningen ur Renströmska fonden ägde rum är 1871 och den senaste är 1931.

(Fondens kapital uppgick den 31 december 1939 till 1.505.662 kr. Utdelningsfonden upp-

gick den 1 januari 1940 till 419.923 kr.

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.
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Ordförande ,

Wijk, Hjalmar. Handlande, f. 77; led.

29—40, Ordf. 36—.

. Ovriga ledamöter

Sjöström, Algot Natanael, Konditor,

f. 79; 35—42.

Andréen, Carl R a g n a r, f. d. Bankdirek-

tör, f. 71; led. 36—41,l(assaf. 36—.

Suppleanter

Olsson, Fritz Gunnar, Avläsare, f._94; 34—.

Revisorer

Bromander, S v e n Erik Reinhold, Direk-

tör, f. 86; 38—.

Timoteusson, Ca rl Evert, Kassör, f. 05; _

Suppleant

Fehn, Ludvig, Försäljningschef, f. 10;

38—. ' . —

Sekreterare

LundQvist, Nils H 6 nu i n g, Bankkassör, Hägg, Richard H i 1 d 1 n g, Tillsynmgsman,

f. 89; 35—. f. 90; 36

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 l.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' donations-

fond, varav ränteavkastningen, efter årlig avsättning av fyra procent och när den vuxit till

500.000 kr., må av stadsfullmäktige disponeras till >>befordrande av Göteborgs handel, industri

och kommunikationer» 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.

Första utdelningen från fonden ägde rum är 1911 och den senaste är 1935. Fondens

kapital utgjorde den 31 december 1939 1 .347. 730 kr. Utdelningsfonden uppgick den 1'januari-

1940 till l68.046 kr.

Författningar m. m. Sterbhusdelägarnas efter Wilh. Röhss gåvobrev den 10 januari 1901;

Reglemente, fastställts av stadsfullmäktige den 3 april 1901 med ändring den 12 november 1914.

Ordförande - Björklund, E r n s t Frithiof, Direktör, f. 86;

Wiik, Hjalmar, Handlande, f. 77, led. 35—. Radisar”

29—42- O'df' 36—- Bromander, s v e 11 Erik Reinhold, Direk-
Ledamöter tör, f. 86; 38—.

Sjöström, A I go t Natanael, Konditor, Timoteusson, C a rl Evert, Kassör, f. 05;

f. 79; 35—40. 38—. ' I

Andréen, Carl R a g n a r, f. d. Bankdirek- _ Smeg"! ,

tör, f. 71; led. 36—41, Kassaf. 36—. Fehn. L u d v 1 g. Forsahmngschef. f. IO;

Suppleanter Sekreterare

Olåsäon, Fritz C u n n a r, Avläsare, f. 94; Ldnrågviåt, Nils H e n n i n g, Bankkassör,

—. . ; 6. 
Olof 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. l.000.000 och 700.000 kr.

Avkastningen av den förra och återstående ränteavkastningen av den senare delen skola,
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sedan vissa livräntor utgått och en tiondedel årligen tillagts kapitalet intill detsamma upp-

går 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-

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, 1930 och 1935.

Huvudfondernas kapital uppgick den 1 januari 1939 till 1 .890.492 kr. , och utdelnings-

fonden till 214.429 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 Suppleanter

Wijk, H j al m a r, Handlande,] f. 77; led. Eköijäiög ?r] ”(OhgiJakob Emil, Konsul,

'9—42' Kassaf 19.— Ordf.19—. Leååler, H ako 11, F. K. ,Civilingenjör, f. 87;

Revisorer

Vice O'dfd'ande Johansson, c a .1 Hedvin, Omnibusförare,

Wiik, Bertil,]. D., f 68 led. 19—40, f 93 39—

 

v. Ordf. 19.— Lampeirs, Sven Eskil, e o. Hovrätts-

_ notarie, f. 04; 40——.

Ledamot Suppleant

Kjellberg, Carl Ossian, Konsul, Direk- Lennvall, Eric Sture Reinhold, Typo-

tör, f. 75; 19—41. graf, f. 08; 40—.

Eduard Magnus musikfond

Doktor Pontus Furstenberg och hans maka Göthilda Färstenberg, 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 eventuella

försäljning skulle därvid två tredjedelar av försäljningssumman jämte lika stor del av åter-

stående kontanta belopp, sedan donationer till allmännyttiga och socialainstitutioner enligt

testamentet fullgjorts, överlämnas till Göteborgs stad för bildande av en donationsfond vid

namn Eduard Magnus' musikfond, förvaltad av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse. Deför-

hållanden, som, enligt kungl. förordning den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse i stad, utestänga

från valbarhet till stadsfullmäktige, gälla även i fråga om ledamot eller suppleant i styrelsen.

Styrelsen består av fem ledamöter, vilka väljas för tre kalenderår. Stadsfullmäktige. välja

dessutom årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt två revisorer med en supp-

leant. Styrelsen åligger att med ränteavkastningen å fonden, som förvaltas av drätselkammaren,

»verka för bildande,. så vitt möjligt är, av ett musikkapell, med ändamål ej endast att giva

' självständiga konserter utan även att, mot eller utan ersättning, med orkestermusik bidraga

vid teater och andra allmänna föreställningar samt vid konserter».
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Fondens kapital uppgick den 31 december 1939 till 393.394 kr.

Författningar m.m. Pontus och Göthilda Färstenbergs testamente den 29juni 1898.

Reglemente för förvaltningen av Eduard Magnus musikfond, fastställt av stadsfullmäk-

tige den 28 maj 1903. '

Ordförande '. Suppleanter

Magnus, Erik Louis, lngenjör, f. 84; Lulidlgren, Qillhelfm 81%;6YUHO. T- L., Folk-

_ _ S oelnspe Ol',

'ed 3' 4' Kassaf 36 ,O'Hii 36— Mannheimer, Bertil Magnus, Hand-

Voice ordförande S lande,f. 01; 36—.

Ahrenberg, s si a n Theodor, kepps- . .

redare, f. 77; led. 36—42, v. Ordf. 36—. Rev'so'e'
- - . .. Grafström, Fritz G u s t a f, Folkskollärare,

Ovriga ledamoter
. . . 86; 3

Hirvonen, Simo 111331, M— L., Prakt. Björck, Arvid Oskar, Spårvagnskonduk-

_l_äkareäf. 86; 33—41. k k f 94 tör, f. 88; 38—.

Håål—11120, E r1 k Georg, Bo tryc are, . ; Suppleant

Mattsson, Lennart Ric h a r (1, Omnibus- Bruce, 1 n g al il ], Korrespondent, f. 11;

chaufför, f. 09; 37—40. 38—. 
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 konsertverksamhet. Denna är i huvudsak inriktad på att göra god konst till-

gänglig för de breda lagren av Göteborgs stads befolkning utan tillgodoseende» av enskilda

ekonomiska intressen. Därvid skall huvudvikten läggas vid upprätthållandet av en hög konst-

närlig nivå samt vid musikens popularisering genom talrika könserter med billiga biljettpriser.

Sedan föreningen började sin verksamhet den 1 oktober 1905 hava under varje spelår

— förutom de stora abonnemangskonserterna — givits: å lördagar eventuellt 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 sym-

fonikonserterna 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 är blir den, som löser

inträdesbiljett till samtliga abonnemangskonserter.

Föreningens orkester skall avgiftsfritt stå till stadens förfogande vid av samhället an-

ordnade festligheter och andra tillfällen, då dess medverkan anses böra ifrågakomma.

Föreningens angelägenheter handhavas av dels fullmäktige, dels en styrelse. Full-

mäktige utgöra femton till antalet och väljas för tre år 1 sänder av föreningens stiftare och

medlemmar samt styrelserna för Eduard Magnus' musikfond och Göteborgs orkesterkassa,

— så länge anslag från de båda sistnämnda utgå till föreningen.

Styrelsen består av sju” ordinarie ledamöter, tre suppleanter, tre revisorer och två revisors-

suppleanter, samtliga valda för ett år i sänder, varav stadsfullmäktige, så länge anslag från

staden utgår, äga utse två styrelseledamöter, en suppleant, en revisor och en revisors-

suppleant. Övriga utses av föreningens fullmäktige.

Revisorerna för granskning av Göteborgs orkesterförenings räkenskaper revidera styrelsens

förvaltning jämväl i fråga om användningen av medel ur Ernst och Henriette Magnus' kam-

marmusikfond av år 1919, vilken fond förvaltas av drätselkammaren.

Anslag av staden för arbetsåret 1939—40 uppgår jämte tilläggsanslag till 57.000 kr.
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Styrelse

Magnus, E r i k Louis, lngenjör, f. 84; led.

32—, Ordf. 35

Wiik, Hjalmar,Handlande, f. 77; led.

31—, v. Ordf. 35— (vald av stadsf.).

Ahrenberg, 0 s sia n Theodor, Skepps-

redare,f. 77; 09—

l'lansen, Emil, Musiker, f. 82; led. 20—,

Sekr. 28—.

Höglund, E r i k Georg, Boktryckare, f. 94;

34— (vald av stad5..)

Berlin, Otto Richard, Direktör, f. 80;

led. 35—, Kassaf.

Dymling, Carl Anders, F. L., Direktör,

Riksprogramchef, Stockholm, f. 98; 38—.

Suppleanter

Palmgren, Peter Erik Wilhelm, J. K.,

Polissekreterare, f. 81; 22—.

Mannheimer, Bertil Magnus, Hand-

lande, f. 01; 32———.

' Tengström, C a rl Fredrik G u s t a f,

F. D., Lektor, Riksdagsman, f. 86; 34—,

(vald av stadsf.).  

Revisorer

Hultén, K 11 ut Felix, Disponent, f. 70; 23—.

Karlgren, Anton Nils Rickard, Aukt.

revisor, f. 99; 35—.

Hagvall, Henry Ture Bruno, Filare,

Stadsf., f. 09; 39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Berg, N1 ls, Bankkamrer, f. 91; 32—.

Jensen, Signe Kristina (S t i n a), Fru, f. 96;

39— (vald av stadsf.).

Kapellmästare

Vakant.

Intendent

Stureson, John S tu r e, f. 76; 05.

Kassörska

Ericson, Anna-Greta, f. 04; 23.

En korrespondent och två vaktmästare.

Göteborgs konserthus

Götaplatsen. Kansli Rt 16 70 02. Intendent 16 70 03.

År 1916 överlämnade fru Caroline Wijk till

Biljettkontor 16 70 00,16 70 01.

stadsfullmäktige en donation på 700.000 kr.

för byggande och inredande av ett permanent konserthus under förutsättning att staden

överlämnade fri tomt och bestrede kostnaderna för planeringsarbetet omkring detsamma.

Då det år 1905 provisoriskt uppförda konserthuset den 13 januari 1928 nedbrumiit till

grunden, beslöto stadsfullmäktige den 4 juni 1931 att upplåta 31 kv. Arnäs vid Götaplatsen

för uppförande av konserthus, som invigdes den 4 oktober 1935.

Förvaltningen av det nya konserthuset utövas i enlighet med donationsbrevet och av

stadsfullmäktige fastställt reglemente och handhaves av en av stadsfullmäktige vald styrelse

om fem ledamöter, av vilka tre ledamöter skola tillhöra styrelsen för Göteborgs orkesterföre-

ning. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer och en

suppleant.

Författningar m. m. Fru Caroline Wijks donationsbrev den 11 maj 1916. Reglemente

fastställt av stadsfullmäktige den 7 april 1932.

Styrelse Wistrand, Gustaf H u g 0, Restaurantföre-

Wijk, Hjalmar,_Handlande, f. 77; led. standare, f' 87; 39—42'

33—42, Ordf.3 Revisorer

Magnus, E ri k Louis, lngenjör, f. 84;

led. 36—40, v. Ordf. o. kassaf. 36—.

Ahrenberg, 0 s si a n Theodor, Skeppsre-

ålzsire, f. 77; led. 33—42, Suppl. f. kassaf.

Höglund, E ri k Georg, Boktryckare, f. 94;

33—40.

Risberg, Bo Hjalmar, Disponent, f. 12;

Öberg; K n u t Erik, lngenjör, f. 96; 38—.

Suppleant

Svensson, A rn e Bertil, Kontorist, f. 08;

38—.

Göteborgs stads teaterfond

1 en till stadsfullmäktige ställd skrivelse den 14 oktober 1916 med därvid fogad donations-

handling förbundo sig dels styrelsemedlemmama i dåvarande teaterförening härstädes, stads-
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mäklaren Willgodt Kullgren, arkitekten Ernst Kräger och dispaschören Conrad M. Pineus,

dels fru Mathilda Broström, handlandena Gösta Fraenkel och Wilhelm Henriques, fru Anna

Johansson, bankdirektören Herman Mannheimer samt handlandena Gustaf Werner och Hjal-

mar Wijk att under angivna villkor och bestämmelser till Göteborgs stadskassa inbetala ett

belopp av 100.000 kr. vardera eller tillsammans l.000.000 kr. för bildande av en fond be-

nämnd Göteborgs stads teaterfond för understödjande av eller drivande av teaterverksamhet i

Göteborg. Fonden uppgick vid slutet av år 1939 till omkring 2.000.000 kr.

Styrelsen för fonden, som bl. a. har till uppgift att förvalta/, stadens teaterbyggnad, består

av fem ledamöter jämte fem suppleanter, varav stadsfullmäktige utse två ledamöter och två

suppleanter, donatorerna två ledamöter 'med suppleanter och styrelsen för Eduard Magnus'

musikfond en ledamot med suppleant. För granskning av styrelsens räkenskaper utse stads-

fullmäktige två revisorer jämte- en suppleant.

Jacobsson, H e r b e r t Volrath Michael,Styrelse

Kullgren, Ernst W i l 1 g 0 11 t, Stadsmäk-

lare, f. 65; led. 31—40, Ordf. 31— (utsedd

av donatorerna).

Pineus, C 0 n r a d Martin,.J K. f.d.Dis-

paschör, f. 72; led. 31—40, v. Ordf. 31—,

(utsedd av donatorerna).

Höglund, Hjalmar H u go, Sjukhusdirektör,

Stadsf., f. 89; 31—40 (vald av stadsf.)

Carlbririg, Carl GustafE in a r, ispo-

nent, Stadsf., f. 80; 31—40 (vald av stadsf.).

Magnus, E rik Louis, lngenjör, f. 84;

31—40 (utsedd av styr. f. E. Magnus'

musikfond). '

Suppleanter

Ohlon, S v e 11 Johan Emanuel, F. D.,'Rek-

tor, Stadsf. f. 88; 31—40 (vald av stadsf.).

Major, f. 78; 31—40 (utsedd av donato-

rerna).

Mannheimer, B e rt i 1 Magnus, Hand-

lande, f. 01; 31—40 (utsedd av styr. f. E. -

Magnus, musikfond)._

Walles, K u r t Leonard, RedaktionsSekre-

terare, f. 00; 38—40 (vald av stadsf.).

Revisorer

Sjägerg, G 6 s t a Adolf, Civilingenjör, f. 09;

Åberg, Carl G u n n a r Hilding, Förste

assistent å arbetsförmedl., f. 84; 40—.

Suppleant
Henriques, M å r t e n Ragnar, J. K., Ad-

vokat, f. 86; 31—40 (utsedd av donato- Lindström, E rik Yngve, Ombudsman,

rerna). f. 97; 40—.

Aktiebolaget Göteborgs teater

(Stadsteatern)

Götaplatsen. Kansli Rt 16 40 03, 16 40 10. Biljettkontor 16 44 00.

Aktiebolaget Göteborgs teater bildades på grund av ett i december 1917 utfärdat upprop,

vari bolagets syfte angavs vara att vårda och trygga den dramatiska konsten, intill dess denna

kunde inflytta i den av stadsfullmäktige den 25 oktober 1917 beslutade nya stadsteatern.

Verksamheten började med spelåret 1918—19 i den av bolaget förhyrda Lorensbergsteatern,

' varifrån verksamheten fr. o. m. hösten 1934 överflyttat till stadsteatern. Bolaget erhöll under

de första åren av sin tillvaro betydande understöd från enskilda för den dramatiska konsten

intresserade samhällsmedlemmar, i allt mera än 700.000 kr., bokförda som bidrag från »Lo-

rensbergsteaterns intressenter» att användas i mån av behov för rörelsens bedrivande, och

verksamheten har därefter uppehållits med tillhjälp av anslag från stadsfullmäktige samt av

Kungl. Maj:t beviljade anslag av lotterimedel. Från verksamhetens andra år har teatern så-

lunda i hyresbidrag från staden intill slutet av arbetsåret 1939—40 åtnjutit sammanlagt

l.109.000 kr. och av lotterimedel 3.103.000 kr.

Stadsteatern, som uppfördes efter ritningar av professor C. G. Bergsten, invigdes den

29 september 1934.
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l styrelsen utse stadsfullmäktige en ledamot jämte en suppleant samt för granskning av

räkenskaperna en revisor med suppleant.

Anslag av staden för spelåret 1939—40 uppgår till 132.000 kr. och för spelåret 1'939—40

från statens penninglotterier beviljade 150.000 kr.

Ordförande

Pineus, C 0 n r a (1 Martin, J. K., f. d. Dis-

paschör, f. 72; led. l8—, Ordf. 35—.

Vice ordförande

Carlsson, Carl August, Direktör, f. 85;

led. 23—, Kassaf. 22—, v. Ordf. 39—.

Övriga ledamöter

Ahrenberg, 0 s sia n Theodor, Skepps-

redare, f. 77; 21—.

Carlbring, Carl Gustaf Einar, Dispo-

nent, Stadsf., f. 80; 25— (vald av stadsf.)

Jacobsson, H e r b e r t Volrath Michael,

Major,f.78; 32—.

Henriques, Mårten Ragnar, J. K.,

Advokat, f. 86; led. 35—, Sekr. l8—.

Ageberg, G 11 s t a v Ossian Hjalmar, Läro-

verksadjunkt, f. 76; 38—.

Suppleanter

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhusdirektör,

Stadsf., f. 89; 25— (vald av stadsf.).  

Munthe, Gu staf Lorentz, F. L., Inten-

dent, f. 96; 35—.

Wikander-Brunander, S1 r i, M. L.,

Prakt. läkare, Fru, Stadsf., f. 76; 3&—.

Revisorer

von Bahr, Per Gustaf Otto, Förste ma-

skiningenjör, f. 76; 25—.

Blomberg, E r n s t Birger, Mantalsassis-

tent, f. 97; 36— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Lindström, N a n n y Angelika, Bankkas-

sörska, Stadsf., f. 80; 36— (vald av stadsf.)

Gyllenhammar, P e h r Gustaf Victor,

J. K., Advokat, f. 01; 39—.

Teaterchef

Hammarén, Carl T 0 r ste 11, f. 84; 26.

Regissörer

Ström, K 11 u t Egron, f. 87; 20.

Wahlgren, Helge Rickard, f. 83; 37.

Kamrer

Lindahl, Albin Theodor, f. 82; 26.

Aktiebolaget Göteborgs lyriska teater

(Stora teatern)

Kansli: *expeditionstid kl. 12—14. Rt 11 88 95 och 13 49 00. Biljettkontor 1313 00.

Stora teatern i Göteborg hade 1917 förvärvats av aktiebolaget Cosmorama, som upp-

gjort ritningar för ombyggnad av teatern till biograf. Bankdirektör A. Fromell ställde sig

emellertid då i spetsen för ett konsortium och lyckades återförvärva teatern för sitt ursprung-

liga ändamål. Ägare blev då aktiebolaget Stora teatern.

När direktör Ranft, som hyrde teatern under tiden 1917—20, icke önskade fortsätta verk-

samheten, bildades år 1920 aktiebolaget Göteborgs lyriska teater med ändamål att bjuda

allmänheten god lyrisk konst i form av operor och operetter. '

Under sitt första verksamhetsår erhöll icke bolaget något understöd från staden eller staten.

Sedermera hava dock bidrag av lotterimedel åtnjutits till skiftande belopp. För säsongen

1939—40 utgör detta belopp 240.000 kr.

Göteborgs stad har tidigare lämnat hyresbidrag. Sedan stadenar 1938 förvärvade fastig-

heten, ha teaterns lokaler1 densamma hyresfritt ställts till disposition. Staden har även be-

viljat restitution av uppburen nöjesskatt sedan september 1937.

' l styrelsen utse stadsfullmäktige en ledamot jämte en suppleant samt för granskning av

räkenskaperna en revisor med suppleant.

Stadens bidrag för. innevarande år beräknas för påförd hyra till 69.550 kr., vartill kommer

restitution av nöjesskatt beräknad till 25.000 kr. '

20
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Ordförande

Österdahl, Georg Napoleon], Kapten,

Verkst. direktör (se nedan) l.ed 38—,

Ordf. 38—.

Vice ordförande

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

Stadsfzs förste v. ordf., f. 80; led. 38—,

v. Ordf. 38——.

Övriga ledamöter

Ericsson, S v e n Hjalmar Emanuel, Verk-

mästare, Stadsf., f.

Johansson, H e n ry Bernhard, Direktör,

f. 89; 37— (vald av stadsf.).

Lindberg, H a r r y Mauritz Emanuel, J. K.,

Assessor,f. 94; 38—.

Weibull, Curt Hugo Johannes, F. D.

Professor,f. 86; 38—.

Schéel, Paul Fritz Henrik, Redaktör,

f. 78; 38—.

Hirvonen, Simo Jussi, M. L., Prakt.

läkare, f. 86; 38—.

Suppleanter

Hedström, Lydia Elisabet (E 1 s 1e) Sofia,

Fru, Stadsf., f. 93; 35—.

Lewerth, Karl G u n n a r, J. K. Advokat,

f. 92; 38—.

Ekhammar, J 0 s e f Arvid, Direktör, f. 00;

38—.

Wistrand, Gustaf H u g 0, Restaurantföre-

ståndare, f. 87; 40— (vald av stadsf.).  

Egge, L a r s Hjalmar Bernhard, Teaterchef,

(se nedan) 3

Revisorer

Holmqvist, H a r r y Filip, Kapten, Rektor,

f. 87; 36—.

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf., f. 98; 39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Brodén, Carl Bengt H1l d1 n g, J. K.,

Advokat, f. 91; 34——.

Skarin, L a r s E r i k, Metallarbetare, f. l |;

39— (vald av stadsf.).

Verkställande direktör

Ösfterdalålg, G e o r g Napoleon, Kapten,

Teaterchef

Egge, Lars Hjalmar Bernhard, f. 94; 38.

Regissörer

Egge, L a r s Hjalmar Bernhard, Teaterchef,

(se ovan) 38.

Kinch, Karl Fredrik, f. 92; 27—36, 38.

Hjort, Einar Svante, f. 99; 38.

Johannisson, Nils, f. 86; 38.

Kapellmå'stareä

Lindedal, Styrbjörn, f. 04; 30

Erbe, G u s t af Albin, f. 93; 38.

Liseberg

Örgrytevägen. Expedition Rt linjeväljare 1658 78.

Till jubileumsutställningen l923 anlades utställningens nöjesfält å Lisebergs egendom

vid Örgrytevägen. Egendomen, som sedan år l908 varit i stadens ägo, har en areal av

l50.568 kvm. '

Kostnaden för anläggningen av nöjesfältet med inhägnader, planering, dammanläggningar,

byggnader och omfattande nöjesanordningar uppgick till omkring två och en halv milj. kr.

Även året efter utställningen drevs nöjesetablissementet för utställningens räkning av dess

nöjesutskott, men övertogs fr. o. m. år 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 l00.000 kr. av Göteborgs stad.

Under år 1936 uppfördes inom etablissementet även en badinrättning. '

Antalet försålda årskort uppgick år l939 till 2.627 och antalet dagsbesökare utgjorde

l.2*74.692. Försålda årskort gav under år l939 en inkomst av 26.080 kr. och entréavgifterna

inbringade kr. 628.393. —

Ordförande Övriga ledamöter

Erlandsson, E rl a n d Gabriel, Generalkon-

sul, Direktör, f. 79; led. 25—, Ordf. 3l—.

Vice ordförande

Arnulf-Olsson, 0 s v a l (1, Direktör, Stadsf.,

f. 84; led. 25—, Kassaf. 25—, v. Ordf. 3l——.

Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer (se

— nedan) led. 25—, Ordf. 25—30.

Bergendahl, E r i k, lngenjör, f. 85; 27'—.

Carlsson, C a r 1 R i e h a r d, Spårvägsman,

Stadsf., f. 81; 32—.
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Eng—535013?Algot Edvm TYPngaf Stade- Sekreterare och ombudsman

Rabe, Johan J ul1 u s, Programchef, f. 90; Blädéåf %eo r g V1lhelm, '] ' K" Direktör,

_ Suppleanter Direktör

Ström, K n u t Egron, Regissör, f. 87; 37—. ' ' .
Englund, Ca rl Gustaf Oskar, Intendent, Lindholm, Nils Herman, Kamrer, f. 75,31.

 

Stadsf., f. 00; 37—. ' Kassör

Revisorer Larsson, H ugo Gottfrid Leonard, f. 74;

Carlbring, Carl Gustaf E1 n a r, Dispo- 24. —

nent, Stadsf.., f. 80; 25— Inspektör

Hiöme1Ha'fY'Redaktöf * 93 ”* Johansson, Carl HardyEugen, 1. 94; 28.
Suppleant

Wångfelt, Karl v i 1.1 0 r, Direktör, f. 87; Intendent

32—. Larsson, Hugo B e n n 0, f. 06; 24.

Lingförbundet

Expedition: ]årntorget 2. Expeditionstid kl. 17—19. Rt 146464.

. Lingförbundet bildades år l9l2 med uppgift att arbeta för den frivilliga gymnastikens

utbredning i Göteborg med omnejd enligt mottot: »Gymnastik åt alla». Genom propaganda på

många olika sätt vill förbundet söka intressera allt fler av Göteborgs invånare för att genom del-

tagande i motionsgymnastikens sunda och allsidiga kroppsövningar stärka sin hälsa och öka

sin arbetsförmåga. Lingförbundet har under senare år växt ut till att bliva Sveriges största

lokala gymnastikorganisation omfattande l50 gymnastikavdelningar.

_ Förbundet erbjuder allmänheten tillfälle till motionsgymnastik i allmänna. eller enskilda

gymnastikavdelningar. De allmänna avdelningarna för ungdom och vuxna stå öppna för var

och en som anmäler sig för deltagande och betalar fastställd terminsavgift. De enskilda avdel-

ningarna uppställas åt varje klubb eller sammanslutning, som anmäler minst 28 gymnaster

och för dessa erlägga stadgade avgifter. [ ungdomsavdelningarna söker förbundet intressera

ungdomarna för deltagande i gymnastik under de sista skolåren och efter slutad skolgång.

I styrelsen, som utgöres av nio ledamöter, valda för en tid av två år så att vartannat

är fyra och vartannat år fem ledamöter avgå, utse stadsfullmäktige fem samt för granskning

av räkenskaperna en revisor med suppleant.

Anslag för år l940 av staden utgår med högst l7.000 kr., vartill kommer l6.200 kr.

i beräknad hy'ra för lokaler1 stadens fastigheter.

Ordförande Andersson, S v e 11 David, Brandförman,

Thorsson, S V 6 " Evald Teodor, Avdel- Stadsf., f. 95; 36—41 (vald av stadsf.).

ningschef. *. 02; led. 39—40, Ordf. 39—. Hermansson, Alf Harry johannes, Kon-

Vice ordförande torsskr1vare, f. 04; 38—4l (vald av stadsf.).

Karling, K a r i n, Gymnastikdirektör, f. 83; Revisorer

led. m 4l', v. Ordf. 38_' Larsson, Å k e Georg Sixten, Kontorist,

Ovriga ledamöter f. 08; 36—.

Lindberg, Olof Oscar Erland, Assurans- Sundvall, A n d e r s Robert, Folkskol-

tjänsteman. f.0l;led. 24—4l ,Kassaf. 32—. lärare, f. 03; 36—.

Kjellén, L a r s E r i e, Major, f. 86; 32—4] , Stenvall, K n 11 t Teodor, Inkasserare,

(vald av stadsf.). f. 94; 38— (vald av stadsf.).

Larsson, G 11 s t a f Adrian Wisser, Kon-

torist, f. 0l; 35—40 (vald avstadsf.). Suppleanter

Lidén, K a rl Gustaf, Avdelningschef, f. 90; Hultman, ] r e n e Viola, Kontorist, f. 05;

led. 35—40, Intendent 35— (vald av stadsf.). 36—.

Hoonk, Karl B e r t i l Harald, Kontors- Bergström, Anders G u n n a r, Assurans-

skrivare, f. 97; 35—40. tjänsteman, f. 00; 38— (vald av stadsf.). 
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Helldén, B e r t i l Hjalmar, Avdelnings- Expeditionssekreterare

Chef» l- JO; 39—- ” Carlén-Wendels, jenny M a r i a n n e,

Sekreterare och inspektör , Gymnastikdirektör, f. 06; 32.

Rasmusson, Lars Bertil, Gymnastik- 4] manliga och 35 kvinnliga gymnastik-

direktör, f. 06; 35. instruktörer.

Skidfrämjandets göteborgskommitté

Expedition: Kungsportsavenyen I. Expeditionstid kl. 11—17. Rt. I I 01 81.

Skidfrämjandets göteborgskommitté bildades år l932 och är en lokal underavdelning av

skidfrämjandets styrelse. Målet för kommitténs verksamhet är att inom egen ort verka för

skidlöpningens utbredande och popularisering samt att främja friluftsliv i allmänhet. Detta

mål söker kömmittén vinna genom att ordna utfärder och skidkurser, utbilda ledare för

såväl längre utfärder som söndagsutflykter och skidteknikundervisning, rekognoscera och

utmärka fasta banor samt märkesspår, tillkännagiva snötillgången å orter och intill liggande

platser genom radio, tidningsnotiser m. m., anskaffa skidparker till skolor m. fl. institutioner,

ordna föredrag och filmförevisningar för den skidintresserade allmänheten, allt i avsikt att

stimulera intresset för skidlöpning.

Under verksamhetsåret l938—39 anordnade kommittén 22 sällskapsresor till fjällen med

sammanlagt 646 deltagare samt l0 weekendturer med sammanlagt 6.030 deltagare.

Lokalkommitténs verksamhet är fördelad på olika utskott nämligen: Utfärdsutskottet (upp-

delat i sektion l, längre turer; sektion 2, weekendturer; sektion 3, lokala turer och kurser),

skolutskottet, propagandautskottet, ombuds- och m_edlemsanskaffningsutskottet samt skol-

utskottet för samarbete ifråga om skolungdomen.

Anslag för år 1940 av staden utgår med l.000 kr. avseende bidrag till skidresor för mindre

bemedlad skolungdom vid stadens allmänna goss- och flickläroverk.

Ordförande Hanson, Henning A 1 g 0 t, lngeniör, f. 93;

Lelanderssonbjå?n lw a r, Kamrer, f. 90; led. 32—, Kassaf. 32_-

ed 33— r 33—. . ' . . .

Vice ordförande - O?eé9.1”31ks_T h o r s t e n Viklng, Major,

UlZångggåff,”ö,5f”ge”'_Redakt” * ”9 Björklund, Ernst Frithiof, Direktör,

Ovriga ledamöter ” 86; 33—' '-

Ottander, Ernst Folke Christofilus, Rasmusson, Lars Bertil, Gymnastikdi-

Kapten, f. 95; led. 32, Sekr. 32—. . rektör, f. 06; 34—. ,

Göteborgs idrottsförbund

Förbundet, bildat den l6 november l900 genom sammanslagning av Göteborgs veloci-

pedklubb, idrottssällskapet L. S. och skridskosällskapet Norden,, har till ändamål att be-

främja och utöva idrott och friluftsliv samt uppdelas med avseende å de idrottsgrenar, det-

samma utövar, i avdelningar under särskilda styrelser. Dess beslutanderätt utövas och dess

' angelägenheter skötas av en styrelse, som utses för arbetsår samt består av ledamöter till

antal, som för varjear bestämmes, ävensom två av stadsfullmäktige valda ledamöter. Revi-

sion verkställes av två revisorer jämte suppleant.

Numera har förbundets huvudsakliga idrottsutövande verksamhet inskränkts till vinter-

idrott och handhaves genom avdelningarna Göteborgs skidklubb, Hindås skidklubb och -

Göteborgs skridskoklubb samt Hindås kanot- och friluftsklubb, vilka förvaltas enligt särskilda

stadgar av styrelsen, en var bestående av en av förbundets styrelse vald ordförande jämte

nio ledamöter, valda för tre år med en tredjedel av ledamotsantalet varje år.

_ Förbundet äger den i Bollebygds socken anlagda »ldrottsgården vid Hindås». huvudsak-

ligen avsedd för vinteridrott, samt har i Slottsskogsparken fått anlägga Bragebacken för
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backlöpning å skidor, varjämte förbundet genom avtal med stadsfullmäktige vintertiden

disponerar skridskobanan å Ullevi.

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.

Ordförande

Törnsten, Tor August, Köpman, f. 74,

, led. 00—, 01.11. 37—

Vice ordförande

Björkman, Klas Johan H e r m a n, Reserv- .-

i löjtnant, Andre polisintendent, f. 88; led.

r.f 36—.

Övriga ledamöter .

Halling, S t e n, Handlande, f. 69; 00—.

Johnsson, Axel, Arbetsledai'e,f. 84; 23—.

Gustavsson, J 0 h 11 Leonard, Ombudsman,

f. 89; 28-— (vald av stadsf.).

Dellborg, Johannes G e o r g, ]. K, Advo-

kat, f. 97; led. 32—. Sekr. 32—.

Llålådquist,G6 s t a, Skeppsmäklare, f. 92;

Friberg, S v e 11 Viktor,lngenjör,f. 93; 34——,

Fastighetsinspektör37—.

30—,v

 

Thorsson, S ven Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f. 02; led. 34—, Kassaf. 37—.

Htålmqvist, Otto Georg, Kapten,f. 90;

Willi? årik G 11 s t a f Herman, Kamrer,

Lindberg, Johannes (J 0 h 11),

f. 8;5 38-—.

lngenjör,-

* Kjelléli, L a rs--E ric, Major, f. 86; 39—,

(vald av stadsf..)

Revisorer '

Franzén, Seth H] al m a r, Avdelningschef,

' Hanssdn, Olof G u n n a r, Banktjänsteman,

' Suppleant .

Särnqvist, Karl Orvar, F. K, Ämnes-

lärare,f. 98; 37—

Göteborgs distrikts idrottsförbund

Expedition: Östra Hamngatan 52. Rt 13 7707.

Svenska gymnastik-. och idrottsföreningarnas riksförbund, som bildades l903, är en sam-

manslutning av inom landet arbetande föreningar för idrott och gymnastik med undantag

av sådana för häst- och motorsport, segling och skytte. Med avseende på verksamhetsom-

råde äro föreningarna sammanförda läns- eller distriktsvis i 22 distriktsförbund, under det att"

de rörande de idrottsgrenar, som de utöva, äga ansluta sig till motsvarande specialförbund.

För granskning av räkenskaperna utse stadsfullmäktige en revisor med suppleant.

Anslag av staden för verksamhetsåret l940—4l utgör 4.000 kr. samt dessutom villkorligt

1.000 kr. för verksamheten och 2.500 kr. för anställande av en instruktör för fotbollsspel.

Ordförande

Holmqvist, Otto Georg, Kapten, f. 90;

led. 24—, Ordf. 24—.

Vice ordförande

Severinsson, F r i d 0 l f Robert, Linjerare,

f. 87; led. 24—, v. Ordf. 36—-.

Övrigaledamöter

Hoonk, Karl B e r t i ] Harald, Kontorsskri-

vare,f. 97; led. 20—, Sekr.2 .

Warberg, A11 el Georg, Rederitjänsteman,

f. 88; led. 25——', Skattmästare 28'—.

Spikh, Carl Johan Wallentin, Poliskom-

missarie, f. 90; 8—.

_ Thorsson, Sven Evald Teodor, Avdel-

ningschef, f.0 '8—2

Hjelm, J 0 h 11 Vilhelm,Bokhandelsbiträde,

f. 99; led. 33—, v. Sekr. 36—

Linde, Carl Vilhelm Fredrik, Redaktör,

f. 90; 34—.  

Dellborg, Johannes G e o r g, J. K. Advo-

kat, f. 97; 36——.

Roséil, Gö sta, Redaktör, f. 04; 36—. -

Sundvall, A n d e r 5 Robert, Folkskol-

lärare, f. _03; led. 37—, Intendent 37—.

Stålros, Nils Å ke, Kontorist, f. ll; 38—.

Waller, Erik G u s t a f Herman, Kamrer,

f. 96; 38—.

Andersson, E r i k Konrad, Boktryckare,

f. 9l; 39—

Waller, R a g 11 a r Harald, Förste Kontors-

skrivare, f. 00; 9—

Lindberg, Olof OsöarErland, Assurans-

tjänsteman, f. 01

Revisor _

Öberg, G 11 s t a f Adolf, Järnarbetare, f. 98;

40— (vald av stadsf.).

Suppleant

Gregorsson, Johan E r i k Wilhelm, Avdel-

ningschef, f. 97; 40— (vald av stadsf..)
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4. Barnavård och ungdomsskydd

Föreningen Mjölkdroppen .

Föreningen Mjölkdroppen, stiftad l903,—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 överva-

kande handhaves av l0 för ändamålet särskilt utbildade sköterskor, vilka stå i kommunikation

med de läkare, som en gång i veckan resp. var fjortonde dag vid de av föreningen upprättade

l3 barnavårdscentralerna närvara vid barnens vägning och vid behov närmare undersöka dem.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av åtta ledamöter jämte

två 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 var

sin suppleant.

Föreningen förfogar över fonder till ett belopp av ”5.68l kr. och tillgångar1 övrigt till

46.545 kr.

Stadens anslag förar l940 utgår med 32.000 kr. till föreningens barnavårdscentralverksamhet.

Styrelse

Wallgren,ArvidJohan, M. D., Professor,

Överläkare, f. 89; led. 25-—, Ordf. 25—,

(utsedd av barnavårdsnämnden fr. 29).

Burman-Andersson, B e r t ha, Fru,

f. 70; 20—

Lind, GunriarOlof, M. L. Prakt. läkare,

f. 85; 2—

Belfrage, Rolf Harald, M. L, Prakt.

läkare, f. 94; 30—.

Bernström, Nils Gustaf Hugo, Dispo-

nent, f. 74; led. 3l—, Kassaf. 3l—.

Nilsson, E ric, Avdelningschef h. barna-

vårdsn., f. 88; led. 34—, Sekr. 34—.

Lagergren, Elsa Matilda, M. L. Prakt.

läkare, f. 90; 38—.

Hedqvist, G u s t a f Erik Adolf Robert,

J. K., Barnavårdsdirektör, f. OI; 39—.

Suppleanter

Johannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef,

. I..., Distriktsläkare, f. 9l;

Ehngren, Elisabet (El s a), Fru, f. 94; 38—'—,

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Revisorer

Hedlund, E r i c Natanael, Intendent, f. 9l;

38— (vald av stadsf.).

Lundholm, A m el i e Cornelia, f. d. Före-

ståndarinna, f. 68; 39—.

Suppleanter

Emanuelsson, Ida Amalia (A rn y), Fru,

f. 88; 38— (vald av stadsf.).

Pehrsson, Gustaf H a r r y, Kontorschef,

.

,

1) Beträffande barnavårdscentral nr 1. se

 

Barnavårdscentral nr 2 1)

[Centrala stadsdelarna, johanneberg och Lan-

dala. Mottagning Sociala huset torsdagar

'kl. 13—14. Rt föreståndarinnan kl. 9—10

16 74 26.

Läkare

Lagergren, Elsa Matilda, M. L., Prakt.

läkare, f. 90; 30.

Föreståndarinna

Olsson, Elisabeth (Lisa), f. 94; 3l.

”Barnavårdscentral nr 3

Kålltorp och Fräntorp. Mottagning Bagare-

gårdens herrgård, onsdagar kl. 13—14.

Rt föreståndarinnan kl. 9—10 156724.

Läkare

Lagergren, Elsa Matilda, M. L., Prakt.

läkare, f. 90; 30.

Föreståndarinna

Olsson, Ingrid, f. H; 39.

Barnavårdscentral nr 4

' Kungsladugård. Mottagning i ungdomsgården,

Timmermansplatsen A 2, tisdagar kl. 12—13.

Rt föreståndarinnan kl. 9—10 14 21 69.

Läkare

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.

läkare, f. 94; 27.

Forestandarinna

Enqvist, Hildu r Amalia, f. 90; 26.

barnavårdsnämnden.
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Barnavårdscentral nr 5

Masthugget. Mottagning Församlingshyddan,

Masthugget, onsdagar kl. 12—13. Rt före-

ståndarinnan kl. 9—10 13 0830.

. Läkare

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Prakt. läkare,

' f. 8 ; 2l.

Föreståndarinna

Hasselqvist, Elsa B ri t a Lydia, f. 06; 35.

Barnavårdscentral nr 6

Östra Lundby. Mottagning Brämaregårdens

kapell, torsdagar kl. 12—13. Rt förestånda-

rinnan kl. 9—10 120512.

Läkare

Landorf, Nils Theodor, M. L., Prakt.

läkare, f. 98; 37.

Föreståndarinna

Widén, Lydia, f. 91; Zl.

Barnavårdscentral nr 7

Västra Lundby. Mottagning, Församlingshem-

met, Lundby kyrkby, varannan tisdag kl.

12—13. Rt föreståndarinnan kl. 9—10

1 I 14 29.

Läkare

Faxén, N 1 l s, M. D., Överläkare, f. 97; 39.

Föreståndarinna

Ståhl, A n n a Amalia, f. 08; 38.

Barnavårdscentral nr 8

Gamlestaden och Utbynäs. Mottagning Lödö-

seskolan varannan onsdag kl. 1 7—18. Rt före-

ståndarinnan kl. 9—10 16 3288.

Läkare ,

Landau, Albin, M. L., Prakt. läkare,

f. 9 ; 4. .

Föreståndarinna

Löfgren, Britta Cecilia, f. ll; 38.  

Barnavårdscentral nr 9

Getebergsäng och ]akobsdal. Mottagning

Silvanderska skolan, Mölndalsvägen 37, tors-

dagar kl. 12—13 och varannan fredag kl.

12—13. Rtföreståndarinnan kl. 9—101558 30.

Läkare

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Prakt. läkare,

f. 85: 2l .. . .

Forestandarmna

Horney, El s a Maria Charlotta, f. 03; 28.

Barnavårdscentral nr 10

Lunden och Kärralund. Mottagning Bagare-

gardens herrgård, varannan fredag kl. 12—13.

Rt föreståndarinnan kl. 9—10 159365.

_ Läkare

Gnosspelius, Karl A rn e, M. L., Under-

läkare, f. 07; 39.

Föreståndarinna

Ryberg, Eja Ingeborg Linnéa, f. 13; _39.

Barnavårdscentral nr 11

Majorna. Mottagning Polikliniken Djur-

gårdsgatan 11, onsdagar kl. 18—19. Rt före-

ståndarinnan kl. 9—10 13 0830.

Läkare

Johannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef,

M. L., Distriktsläkare, f. 91; 35.

Föreståndarinna

Nordlinder, D 0 r di Margareta, f. ll; 37.

Bamavårdscentral nr 12

Olskroken och Redbergslid. Mottagning Ba-

garegårdens herrgård torsdagar kl. 11—12.

Rt föreståndarinnan kl. 9—10 163288.

Läkare

Lagergren, Elsa Matilda, M. L., Prakt.

läkare, f. 90; 38.

Föreståndarinna

' Löfgren, Britta Cecilia, f. ll; 38.

Barnavårdscentral nr 13 '

Gårda, Heden, Nordstaden och Hultmans

holme. Mottagning Sociala huset varannan

onsdag kl. 15—16. Rt föreståndarinnan kl.

9—10 15 93 65.

Läkare

Gnosspelius, Karl Ar n e, M. L., Under-

läkare, f. 07; 39—.

Föreståndarinna _

Ryberg, Ej a Ingeborg Linnéa, f. 13; 39.

Föreningen Daghem för småbarn

Föreningen, som bildades den 20 september 1938, har övertagit föreningen Spädbarns-

krubbornas tillgångar och bedriver sedan den I oktober l938 liknande verksamhet. För-

eningen mottager sålunda i sina daghem småbarn i Göteborg, vilkas mödrar på grund av

förvärvsarbete äro förhindrade att under dagen själva taga hand om sina barn och ej på annat

sätt kunna för dem anordna lämplig vård.
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Föreningens styrelse består av fem ledamöter samt två suppleanter. Av dessa utses en

ledamot samt en suppleant för denne av barnavårdsnämnden. Ovriga fyra ledamöter samt

en suppleant väljas av föreningen för två år i sänder. Utom föreningeuns revisor och supp-

leant utse stadsfullmäktige en revisor jämte en suppleant.

Föreningen har under sistförflutnaar åtnjutit utdelning från Osbeckska fonden med 300

kr., från Scharfenbergska fonden med | .200 kr. och från Barnens dag med 1.000 kr.

Stadens anslag förar 1940 utgör l8. 000 kr., varav till bespisning 40 öre pr dag för varje

i Göteborg1 fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn, dock högst 4.000 kr.., samt till

övriga omkostnader 14.000 kr.

Styrelse

Bladini, L e n n a rt Erik Oskar, M. L.

Sundhetsinspektör, f. 90; led. 38—4l,

Ordf. 38—. _

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Prakt. läkare,

f. 85; led. 38—4l, v. Ordf. 38—.

Rohlin, E l s a, J. K., Barnavårdsman, f. 06;

låg.—38—4l, Suppl. f. kassaf.'38-——, Sekr.

Nilsson, Eric, Avdelningschef h. barna-

vårdsn., f. 88; led. 38——, Kassaf. 38—,

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Andersson, Rosa, Fru, f. ll; 38—41.

Suppleanter '

von Friesen, Rut (G u rl i), Fru, f. 04; 38—.

man, N a e mi Maria, K., Före-

ståndarinna, f. 04; 38— (utsedd av barna-

vårdsnämnden).

Revisorer

Fiirstenhoff, Sig rid Maria, Fröken, f. 83;

38— (vald av stadsf.).  

Wålck, Carl Johan, Robert, Syssloman,

Suppleanter

Forssberg, T e k l a Petronella, Fru, f. 93;

38— (vald av stadsf.).

Svenning, Hans Gösta Engelbrekt, ln-

tendent, f. 97; 38—.

Läkare

Belfrage, Rolf Harald, M. L, Prakt.

läkare,f. 94; 30.

Daghem I

Linnégatan 32A. Rt 14 8141.

Föreståndarinna

Pettersson, Ellen Hedvig Emerentia

(E 111 m y). f. 86; 15.

Daghem II

Masthuggstorget 2. Rt 14 2205.

Föreståndarinna

Johansson, B e rta Gudiva, f. 89; 29.

Föreningen Lundby barnkrubba

Hallegatan 35. Rt 1210 78.

Föreningen Lundby barnkrubba bildades den I december 1915, sedan styrelsen för Barnens

dag för ändamålet beviljat ett belopp av 5 .000 kr.

Verksamheten, som började den l5 april l9l61 förhyrda lokaler i fastigheten Grundsten

vid Brämaregatan, avser att under vardagarna emottaga fattiga mödrars barn till vård och

därigenom bereda dessa mödrar tillfälle till förvärvsarbete. Sedan den l april l933 fortgår

verksamheten i en för ändamålet inköpt Villafastighet, Solhagen vid Hallegatan.

Föreningen hade efter hand erhållit en fond av 30.000 kr., tillkommen huvudsakligen

genom donationer av maskinisten Edvard Strömberg och ingenjören 0. W. Ekström. Dessa

medel gjorde det möjligt för föreningen att förvärva den nämnda välbelägna fastigheten "och

där anordna synnerligen lämpliga lokaler för krubbans verksamhet.

Styrelsen består av sju för tre år i sänder valda ledamöter jämte 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 förar 1940 utgår med högst 2.000 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göte-

borg i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.
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Styrelse

Lind, G u n n a r Olof, M. L., Prakt. läkare,

f. 85; led. 24—41, Ordf. 24—.

Darell, J 0 h a n Edvin, Komminister,

Stadsf., f. 85; led. 27—4l, v. Ordf. 39—.

Sandén, Au gu st, Kassör, f. 65; led.

l5—4l, Sekr. l5—, Kassaf. 28—.

Hultin, M aj a, Fru (se nedan 27—29, 33—4l .

Ahlberg, An ny Emilia, ru, f. 78; 29—,

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Ljungman, Hilda Wilhelmina Elisabet,

Fru. f. 84; 36—4l.

Lundegard, Elfrida Kristina (K e r s t i n),

Fru, f. 90; 3 -—4l.

Suppleanter

Engström, Sigrid lngeborg, e. Barna-

vårdsman, Fru, f. 97; 29— (utsedd av

barnavårdsnämnden).

Landorf, Nils Theodor," M. L., Prakt.

läkare, f. 98; 39—41.  

Revisorer

Hultin, T 0 r ste n, Civilingenjör, f. 85; 24—.

Magnusson, Nils Albin, Skatteexekutor,

f. 83; 29—. ,.

Hilmersson, Karin Astrid, Handarbets-

lärarinna, f. 05; 38— (vald av stadsf.).

Suppleanter ,

Hilliard, Agnes H i 1 d u r, Fru, f. 77; l6—.

Bafmåk, 2G9r e t a Maria Gustava, Fröken,

. 6; —.

.Bergman, Elly Linnéa, Fröken, f. l2;

38— (vald av stadsf.).

lnspektris

Hultin, Maja, Fru, f. 9l; 33.

Föreståndarinna

Willborg, Rosa Hillevi, t. 04; 33.

Läkare

Landorf, Nils Theodor, =M. L., Prakt.

läkare, f. 98; 37. .

Föreningen Lilla barnkrubban

Vegagatan 4. Rt 144113.

Föreningen Lilla barnkrubban bildades år 1904 med ändamål—att om dagarna omhänder-

taga barn i åldern 2—7 år, vilkas mödrar ha förvärvsarbete utom hemmet. Under sommar-

månaderna är krubban förlagd till landet såsom barnkoloni. Antalet barn är f. n. 25, alla

hemortsberättigade1 Göteborg.

Styrelsen består av sju ledamöter med fyra suppleanter, varav en ledamot och en suppleant

utses av barnavårdsnämnden. För granskning av förvaltningen utses två revisorer med två

suppleanter, av vilka föreningen och stadsfullmäktige vardera välja en revisor och en suppleant.

Föreningens tillgångar utöver skulder uppgå till omkring 40.000 kr.

Stadens anslag för år l940 utgår med 40 öre pr dag för varje i Göteborg i fattigvårdshän-

seende hemortsberättigat barn, dock högst 3.400 kr.

Styrelse

Edström, Sigrid Augusta, Fru, f. 83;

led. 04—, Ordf. 39—

Broström, Anna Ida (Ann- lda) Sofia,

Fru, f. 82; ——

thgh,Edla Karin Louise, Fru, f. 85;

Häglund, Sigrid Augusta, Fru, f. 87;

Ekman, Brita, Fru, f. 96;"led.

Kassaf. 2l—, Sekr. 30—.

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; 30—,

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Beyer, Sigrid, Fru, f. 95; 39—.

Suppleanter

Malmsten, Aina Amalia Mathilda, Frö-

ken,f. 87; 29—

Zl—.

 

Andersson, I (1 a Kristina, Fru, f. 88; 30—,

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Wijk, Kerstin, Fru, f 07; 39—.

Hilmerson, Karin M a r g a r e t a, Fru,

f. 12; 39—.

_ Revisorer

Hermanson, S t e n Hugo, Kamrer, f. 9l;

Fiirstenhoff, S i g ri (1 Maria, Fröken, f. 83;

39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Forssberg, Te kl a Petronella, Fru, f. 93;

9— (vald av stadsf.).

Gustafsson, K a rl G u s t a f, Bokhållare,

f. 07; 39—.



314 Praktiska hushållsskolan för flickor -
 

Praktiska hushållsskolan för flickor

Haga Kyrkogatan 3. Rt 13 07 70, föreståndarinnan 131565.

Praktiska hushållsskolan för flickor grundades år l865 på initiativ av redaktören S. 'A.

Hedlund och handlanden E. G. Lindström. Skolan, som var den första läroanstalten av denna

typ i vårt land, avser att bereda tillfälle för unga kvinnor, företrädesvis från Göteborgs stad,

att förvärva kunskaper och färdigheter, som krävas för vården av ett hem (matlagning, kon-

servering, tvätt, strykning, sömnad, barnavård, bostadsvård m. m.).

Skolans undervisning är numera fördelad på två olika slags kurser, nämligen

En ettårig kurs (internat), då eleverna, minst löår gamla, bo på skolan och åtnjuta helt

underhåll. För undervisningen erlägges 50 kr. pr läsår och för inackorderingen betala elever

från Göteborgs stad 360 kr. pr år och elever från andra kommuner 600 kr. pr år. Obe-

medlade och mindre bemedlade elever kunna erhålla statsstipendier å l5—45 kr. pr månad.

I kursen deltaga f. n. l8 elever från Göteborgs stad och 22 från andra kommuner, tillsam-

mans 40.

En tre månaders husmoderskurs, tillgänglig för sökande som fyllt l8 år eller, ifall sökanden

blott fyllt l7 år, i minst två år ägnat sig åt husligt arbete. Eleverna, l4 samtidigt, bo

utom skolan och erlägga en månadsavgift av 50 kr. jämte avgift för mat till självkostnadspris.

Skolans verksamhet uppbäres dels av statsanslag och dels genom avkastningen av skolans

fonder, som f. n. uppgå till cirka 202.000 kr. Skolan äger därjämte den fastighet, Vari den

inrymmes, och som är värderad till cirka l20.000 kr.

I förbindelse med skolan står en barnkrubba, lydande under hushållskolans styrelse men

med från skolan skild ekonomi. Barnkrubban upprättades år l870 av donationsmedel. Dess

fonder uppgå till omkring 23.000 kr.

Hushållsskolans styrelse består av l2 för fyra år i sänder valda ledamöter, av vilka läns-

styrelsen utser åtta, folkskolestyrelsen tre och barnavårdsnämnden en. Av styrelseledamö-

terna skola minst två tredjedelar vara kvinnor. Länsstyrelsen utser jämväl två revisorer

med en suppleant, varjämte stadsfullmäktige utse en revisor med en suppleant att deltaga

i granskning av barnkrubbans räkenskaper.

Skolan står under överinseende av kungl. skolöverstyrelsen och har sedan år l922 jämväl

en lokal inspektor.

Stadens anslag för år l940 till barnkrubban utgår med högst 3.500 kr. efter 40 öre pr dag

för varje å hushållsskolans barnkrubba intaget barn samt ett fast anslag på 2.700 kr..

Reglemente, fastställt av kungl. skolöverstyrelsen den'l0 december 1930.

lnspektor

Kullgren,Thyra Hedera Martina, f. d. Skol-

föreståndarinna, f. 70; 22 (förordnad av

kungl. skolöverstyr.).

Ordförande

Mellgren, Olof Erik August, Hovrätts-

notarie, f. 61; led. 99—09, 16—42, Ordf.

l6— (utsedd av K. B ).

Vice ordförande

Höckert, Carl Fredrik (Fritz) August,

. L., Prakt. läkare, f. 62; led. 96—42,

v. Ordf. l9— (utsedd av K. B.). *

Övriga ledamöter

Boman, Elin, Fru, f. 77; 16—42 (utsedd

av K. B.).  

Jacobsson, Maria Katarina (K a r i n), Fru,

f. 78; 22—42 (utsedd av K. B)

Hjorth, Carl Ferdinand, Kamrer, f. 77;

led. 30—42, Kassaf. 30— (utsedd av K. B.).

Jacobsson, E m m a Charlotte, Dr. phil.,

Landshövdingska, f. 83; 35—42 (utsedd

av K. B).

Johnson, Els1 e, Skolkökskonsulent, f. 94;

35—42 (utsedd av K. B..)

Karlander, M ä r t a Paulina, Förestånda-

rinna f. skolköksseminariet, f. 02; 39—42,

(utsedd av K. B.).

Burman-Andersson, B e r t h a, Fru, f. 70;

30— (utsedd av barnavårdsnämnden).

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

32— (utsedd av folkskolestyr.).
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Häglund, A (gdn e s iI'lleklelnalSofia)Fru, f. 9l; Suppleanter

—- utse av 0 s 0 estyr - - - .. ..

En vakant (utsedd av folk'skolestyr) 633332? gjojlåsli (&;fålå'i'v &%%'—3?de

Suppleant Engstrand, D a g m a r Henrietta, Fru,

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika, Assistent f. 09; 40— (vald av stadsf.).

å arbetsförmedl., Fru,f. 95; 38-'— (utsedd

av barnavårdsnämnden). Sekreterare (arvode)

Revisorer F & ' n:" f d " ]»

lngwarsson, Johannes J u l i u s, f. d. Over- re riksson, C a r ritz, ' ' Over arare,

S längre, f. 17;] 27-1-5— d(utsedål a]? K. BJÄ k .

ten erg, 0 an var , apten, u t. » . '

revisor, 1. 93; 30— (utsedd av K, B.). . Fo'esmnda'fma
Welinder, A n n a Kristina, Fru, 1. 88; 40—. Nihlmark» E b b & Teresa. f— 03; 37-

(vald av stadsf.). Dessutom fem lärarinnor. 
Föreningen Barnavåm

Föreningen Barnavärn stiftades på privat initiativ år l903 med ändamål att bereda en

tillflyktsort för späda barn i de fall, då de på grund av faders eller moders frånfälle eller

sjukdom, särskilt vid fall av tuberkulos, icke kunna vårdas i hemmet och då den kommunala

fattigvården ej har skyldighet att ingripa. Senare har tillkommit en avdelning för ogifta

mödrar och deras barn, vilken dock numera nedlagts.

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. Förenin-

gen och stadsfullmäktige utse vardera en revisor jämte suppleant för granskning av sty-

relsens förvaltning.

Verksamheten finansierades från början i väsentlig mån av medel skänkta av bankdirektör

och fru A. Andréen, som l9l6 även skänkte medel till uppförande av föreningens fastighet

vid Uddevallagatan (se nedan). I övrigt bedrives verksamheten genom avkastningen av

vissa till föreningen skänkta fonder, varjämte föreningen årligen åtnjuter räntor från flera

av stadens fonder, samt bidrag från Barnens dag.

Stadens anslag för år 1940 utgår med l,50 kr. pr barn och dag ifråga om den å Barnavärn

I bedrivna verksamheten (högst 3l .500 kr.), 40 öre pr barn och dag ifråga om verksamheten

å Barnavärn II (högst 2.500 kr.) och 40 öre pr barn och dag beträffande verksamheten å

Barnavärn III (högst 6.000 kr.) samt till bestridande av övriga omkostnader å Barnavärn I

9.500 kr., Barnavärn II 5.500 kr. ocha Barnavärn III 9.000 kr. Intagna eller vårdade mödrar

och barn skola1 fattigvårdshänseende ha hemortsrätt1 Göteborg

Styrelse Perman, R a g 11 h1 l (1 Andrea, Fru, f. 06;

Wijkander, Klara Severina, Fru, f. 88; 35_' Suppleant

led '2— Ordf 34— Peterson, Ellen Charlotta, Fru, 1. 92;
Wallgren, A r vi d Johan, M. D., Professor, 9_ b . d ,, .

Överläkare, f. 89; 29—— (utsedd av barna- 2 (utsedd äte/602932.” snamnden)

vårdsnämnden). -

Burman-Andersson, B ert ha, Fru, f. 70; Osbeck, Sv e " Em1l, Banktjansteman,

29— (utsedd av barnavårdsnämnden). ' ' ' ' . _

Thedénius, Elin Carolina, Sjuksköterska, P'mP'RUt Kmtm" ””' L”” ”9 (val”
[ 76 32__ av stadsf.). Suppleanter

Kragh, Charles Elo3f,Bankkamrer, f. 85; Mannheimer, Nils, J. K., Ombudsman,

led. 33—, Kassaf.3 . f. 99; 37—.

von Rosen, I 11 g e b30 r g', Grevinna, f. 0]; Johansson, Sven L a r s Arnold, Metall-

led. 34—. Sekr. 34—. arbetare, f. 14; 39— (vald av stadsf.). 
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Barnavärn I

Uddevallaplatsen 14. Rt 15 54 66. .

Den första avdelningen av Barnavärn upprättades år l903. I medeltal vårdas där 46 barn. _

I vissa fall får modern medfölja. Vid hemmet utbildas även barnsköterskor, vilka där genomgå

en sex månaders kurs i spädbarnsvård. , '

Läkare

Ligid, Guln nar Olof, M. L., Prakt. läkare,

.

'

Föreståndarinna

Dovertie, Karin Maria, Sjuksköterska,

f. 04; 33.  

Barnavärn Il , _

Anäsvägen 36. Rt 151264.

Detta hem, som upprättades år l906, hade" till uppgift att mottaga ogifta unga mödrar.

företrädesvis förstföderskor, samt deras barn, men har under l932 ombildats till spädbarns-

krubba med en medelbeläggning av l5 barn.

Föreståndarinna

Billing, H ul d a Karolina, f. 00; 35.

' Läkare

Wikander-Brunander, .Si ri, M. L.,

Prakt. läkare, Stadsf., f. 76; l7.,__.

 

Barnavärn III .

Carl ]ohansgatan 90. Rt 14 0742.

Barnavärn III upprättades år l9l0, då föreningen av stadsfullmäktige erbjöds ett.anslag

ur J Conrad Jacobsons fond av 3.500 kr. om året med villkor att öppna en barnkrubba. Som-

maren l937 flyttades denna krubba till en rymligare lokal och mottager nu i medeltal 35 barn.

 

Föreståndarinna Läkare

Carlsson, Emilia Kristina (K e r s t i n), Johannsen, Nicolaus (N1 c 0 [ ai) Josef;

f. 89; l6. M. L., Distriktsläkare, f. 91; 24.

Annedals Barnabo och Barnabo-Furuhöjd

Annedals Barnaba, Muraregatan 9—11Rt 13 2889.

I oktober l908 tillkom på enskilt'mitiativ en barnkrubba och arbetsstugainom Annedals

församling, vars verksamhetar l9l0 övertogs av den då bildade stiftelsen Annedals Barnaba.

I december s. å. inköptes fastigheterna nr 9 och II vid Muraregatan i Annedal och verk-

samheten förlades dit samt utvidgades till att omfatta skolbarnshem, arbetsstuga, barnkrubba

och spädbarnskrubba. .Denna sistnämnda gren av verksamheten måste under kristiden

nedläggas men har, sedan medel numera ställts till styrelsens förfogande, återupprättats

under år l929. År 19” utbröts arbetsstugan ur Annedals Barnabos verksamhet och står

sedan dess under särskild förvaltning. Under år 1939 vårdades vid skolbarnshemmet och

barnkrubban 73 barn samt vid spädbarnskrubban 43 spädbarn.

Anslag från staden för år l940 utgår med högst l0.000 kr., varav 5 .500 kr. såsom bidrag

till ovannämnda spädbarnskrubba och högst 4.500 kr., utgörande anslag av 40 öre pr dag

för varje i Göteborg i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Barnabo-Furuhöjd, beläget vid Alingsås, har till ändamål att bereda lantvistelse åt klena

göteborgsbarn, särskilt från tuberkulös omgivning.

_ Verksamheten tog sin början är l9l0, då diakonissan Ebba Nisbeth till den av henne ägda

lägenheten Furuhöjd vid Alingsås under sommaren utsände några särskilt klena och behö-

vande barn från Annedals Barnabo. År 19” 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 särskilda sommarhem. Under 1939 vårdades l22 barn.
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Stadens anslag för år 1940 utgår med 60 öre pr dag för varje i Göteborg i fattigvårdshän-

seende hemortsberättigat barn, dock högst 6.000 kr

I vardera styrelsen, som består av minst fem, f. n. l l, ledamöter, böra prästerskapet, diako-

nissan och folkskolan representeras. Göteborgs barnavårdsnämnd och hälsovårdsnämnd utse

vardera en ledamot och suppleant. Vid uppkommande ledighet kompletterar styrelsen i övrigt

sig själv. Årligen utses tre revisorer med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse

en revisor med en suppleant att deltaga i granskningen av förvaltning och räkenskaper.

Styrelserna för Annedals Barnaba och

Barnaba-Furuhöjd '

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kommi-

nister, f. 98; led. 3l—, Ordf. 3l——.

Peterson, H uld a Sofia, Fröken, f. 56; 20—.

Nisbeth, Anna Ebba Maria, Diakonissa,

f. 60; led. l0—, Kassaf. f. Barnabo-

Furuhäjd' ll—.

Lange, johannes (J 0 n a s) Wictor, Dom-

kyrkoklockare, f. 78; led. 24—, Kassaf. ].

Annedals Barnaba 24—.

Gustafsson, A n d e r s,

f. 75; 26—.

Christenson, Hilma Josefina, f.d. Folk-

skollärarinna, f. 62; l6——.

Almherger, Agaton (A g g e), Hamnkam-

rerare, f. 82; 4—.

Olsson, Hjalmar Agaton, Handlande,

f. 92; led. 36—, Sekr. 36—.

Nordman, Claes T h e o d 0 r, Kontorist,

f. 79; 36—.

Av Göteborgs barnavårdsnämnd utsedd

medlem i Annedals Barnaba styrelse

Johansson, Sigrid Armida, Fru, f. 82; 29—.

Orgelbyggare.

 

Suppleant

Westerberg, J e n n y Bernhardina, Fru,

f. 86; 29—.

Av Göteborgs hälsovårdsnämnd utsedd

medlem i Barnabo-Furuhöjds styrelse

Anderson, H j a l m a r David. M. L.,

Dispensärläkare, f. 86; 29—.

Suppleant

Belfrage, Rolf Harald, M. L., Prakt.

läkare, f. 94; 29—.

Revisorer

Christenson, Ingrid Helena, Folkskol-

lärarinna, f. 77;

Carlsson, Carl, Kanirer, f. 88; 38—.

Rhedin, H u l d a Maria, Folkskollärarinna,

f. 82; 39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Nordfelt, Carl Wiktor, Kamrer, f. 73;

38—

]ohansson, Karin Linnea, Fru, f. 99;

39— (vald av stadsf.).

Ekedalens barnhem

Kabelgatan. Rt 141893.

Barnhemmet, som är stiftat år |890, har till ändamål »att till nyttiga och arbetsdugliga med—

lemmar av samhället dana sådana företrädesvis till Göteborgs samhälle hörande barn, som sakna

nödig uppfostran och vård eller i övrigt befinna sig i synnerligen ömmande omständigheter»

Styrelsen består f. n. av nio ledamöter jämte en suppleant, varav en ledamot och supple-

anten årligen 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 230.550 kr.

Stadens anslag för år l940 utgår med högst 3.000 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg

'i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Smb, Nilsson, E ri c, Avdelningschef n. barna-

' . vårdsn.., f. 88; 29— (utsedd av barna-

Pehrsson, Per, T. D., Prost, f. 67; led. vårdsnämnden).

08—40. Ordf. 09—. Nystrand, Algot Felix, f. d. Slöjdlärare.

Holm, Holger Fredrik, Generalkonsul, f 63 3l—4l

Direktör, f. 76; led. 13—41, 1). Ordf. 21— Christiansson, Alm & Josefina. Siukskö-
terska, f. 7l; 3l—

H?nson, Olof Henrik Adolf, Direktör, Parkfelt, Nils, ]. K" Assessor, £ 93;

80: '8—40- led. 33—41, Kassaf. 35—.

Ekman, S i g 11 h i 1 d, Gymnastikdirektör,

f. 88; 40. - Colliander, 1 n g ri d Benedicte, Fru, f. 85;

27—4l .
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Suppleanter

Ericson, Knut Herman, Komminister,

f. 93; 26—

Ahlberg, Emma (E my) Charlotta, Fru,

f. 95; 39— (vald av stadsf.).

Suppleant

Nilsson, H e d vi g Natalia, Fru, f. 90; 29—,

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Revisorer

Helgesson, G u n n a r Alfred, Direktör,

f. 86; l8—.

Kjellgren, GustafV1 k t o r Wilhelm, Gross-

handlande, f. 8l; 26—.

Andersson, ] 0 h 11 Adolf, Tillskärare, f. 82;

39— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Bergmark, Greta Josefina, f. 88; 33. 
Vasa och ]ohannebergs barnhem

Karl Gustafsgatan 47. Rt 11 2546.

Hemmet, som upprättades år l9ll 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 l9l4 med en barnkrubba. l skolbarnshemmet finnes

plats för omkring 25 ochl barnkrubban för omkring l5 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, därjämte äga stadsfullmäktige att utse en revisor med suppleant att deltaga i granskningen

av barnhemmets räkenskaper.

& Stadens anslag för år l940 utgår med högst 4.000 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg

i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Styrelse Suppleant

Thölén, C a rl Herman, Prost, f. 7l; led. Nymansson, Hulda M a r g a r e t a, Frö-

”_ Ordf. l l— ken, f. 12; 38— (utsedd av barnavårds-

Carlander, H e d vig Elisabet, Fru, f. 75; l l—. nämnden).

Ullman, T y r a Fru, 1 66,11— Revisorer

Asklund, Maria Lovisa (_Marie- Louise),

Fru, f. 72; l7—

Wedlin, Thor Öskar, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 86; 30—.

Eliasson, Martin E 11 0 c li, Arbetsförman,

f. 87; led. 35—, Kassaf. 35—.

Hansson, Anna Maria (M a r i a n n e), Fru,

f. 86; 36—

Brunbäck, S t e n Torgny, Häradsskrivare,

f. 81; 36—.

Christenson, A 1 f r i d a, Folkskollärarinna,

Fru, f. 84; 38— (utsedd av barnavårds-

nämnden).

 

Welin, Hilma El s a Otilia, Fru, f. 97; 39—,

(vald av stadsf.). -

Mattson, E r n s t Valdemar, Klockare,

f. 98; 39—

En vakant.

Suppleanter

Engstrand, D a g m a r Henrietta, Fru,

f. 09; 39— (vald av stadsf.).

Törnqvist, B e r t i 1 Daniel, Kyrkoadjunkt,

f. 07; 39—.

Föreståndarinna

Hultgren, H el ga Elisabet, f. 85; 20.

S:t Pauli och Lödöse barnhem

Falkgatan 5. Rt 150192.

S:t Pauli barnhem, grundat år l909, och dess filial Lödöse barnhem, som grundades år l92l

och f. 11. har sin verksamhet förlagd till Brahegatan l4, ha till ändamål att vara ett hem under

dagens lopp för sådana barn, som sakna föräldravård och tillsyn i hemmet. Sedan hösten

l928 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.
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I övrigt kompletterar sig styrelsen själv vid ledamots avgång. Styrelsen och stadsfullmäktige

utse vardera en revisor med suppleant för revision av barnhemmets räkenskaper.

Stadens anslag för år l940 utgår med högst 4.500 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg

i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Styrelse

Andersson, E 11 0 c h Ferdinand, f. d. Över-

lärare,f. 78; led. 09—, Ordf. 38—.

Södergren, Viktor, T. L. F. K.

Kyrkoherde, f. 78; led. 36—, v. Ordf. 38—.

Enär—r:, Anders Ei1 c, Handlande, f. 87;

2

Olofsson, Andreas (A n d e r s) Julius, För-

man, f. ;——2l

Hellman, A x e 1 Gunnar, T. 0. F. K.,

Pastor, f. 88;21—.

Tomtlund, Gerda Kristina (K e r s t i n),

Diakonissa. f. 83; 34—.

Kristenson, Sig n e Oktavia, Fru, f. 78; 37—.

Digerfeldt, J 0 h 11 Valfrid, Tillsyningslä-

rare, f. 99; led. 37—, Sekr. o. kassaf. 37—.

Jönsson, B 1 e n d a, Fru, f. 87; 40— (ut-

sedd av barnavårdsnämnden).  

Suppleant

Andersson, Rosa, Fru, f. ll; 38— (ut-

sedd av barnavårdsnämnden).

Revisorer

Kristenson, Carl, Handlande, f. 71; 23—.

Matell, G r e t a Boel Augusta, F. M., Till-

syningslärare, f. 92; 40— (vald av stadsf..)

Suppleanter

Johansson, C e 1 d a, Lärarinna, f. 76; 24—.

Magnusson, Elsa Kornelia, Fru, f. _84;

40— (vald av stadsf.).

Föreståndarinnar

Hilding, Ellida M a r i a, f. 77; 20, S:t Pauli

barnhem.

Lewin, E s t e r Vilhelmina, f. 95;.21,

Lödöse barnhem.

Frälsningsarméns barnhärbärge Morgonsol

Långedrag. Rt 29.

Barnhärbärget Morgonsol öppnades år l897 och var då förlagt i stadsdelen Redbergslid

i därstädes förhyrd lokal. År l909 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—30 barn. Avgiften'är 20 å 30 kr. pr månad, i ömmande fall ingen avgift.

Verksamheten uppbäres genom frivilliga bidrag. Dessutom åtnjuter anstalten årliga anslag

av Barnens dag, är l939 med 625 kr. Stadsfullmäktige äga att utse en revisor med suppleant

att deltaga i granskningen av hemmets räkenskaper.

Stadens anslag för år 1940 utgör högst 2.500 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg

i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Revisor

Da3hlqvist, Karl Yngve, Kassör, f. 08;

Suppleant

Fe3l18n, L u dv i g, Försäljningschef, f. l0;

Barnavårdsnämndens ombud

Hilmersson, K a r i n Astrid, Handarbets-

lärarinna, f. 05; 40—.

Föreståndarinna

Jonsson, Elsa M a r g a r e t a, f. 93; 39.

Gårdabo barnträdgård

Blekeallén 8.

Våren l930 hänvände sig styrelsen för Gårdabo barnträdgård 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 å l.000 kr. för höstterminen l930,

och barnträdgården började sitt arbete den I september l930 med 20 barn.

Barnavårdsnämnden utövar kontroll över den understödda verksamheten. För gransk-

ning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen två revisorer jämte en suppleant.

Anslag: Under rubriken Gårdabo småbarnsskola har till barnträdgården för år 1940 av

staden anslagits 50 öre pr dag och barn, sammanlagt högst 3.l00 kr.
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Styrelse

Heurlin, Sigrid, Fröken, f. 67; led. 27—,

Ordf. 27—

Holmblad, 1 n g rdi Wilhelmina, Amnes-

lärarinna,f. 83; led. 27—, 513er

Alkström, Ellen A:son, Affärs7innehaw

vare, f. 95; led. 32—, Kassaf. 36—.

Björck, l n g e b 0 r g Olivia Elisabeth, Fru,

f. 79' 32
,

Brodin, Karl Olof Torsten, M. L.

Prakt. läkare, f. 93; 37——.

Suppleanter

—Björck, Elsa Johanna, Fru, f. 91; 37—.  

Kullgren, Thyra Hedera Martina, f. d.

Skolföreståndarinna, f. 70; 37—.

Revisorer

Lindström, 1 n g e b 0 r g Alexandra, Frö-

ken, f. 09; 38—.

Öhrn, Carl A 1 b1 n, Sågverksarbetare, f. 92;

Suppleant

Andersson, Anna Margareta (G r e t a),

Fröken, f. 09; 39”.

Föreståndarinna för barnträdgården

Lindegren, Hedvig Naimi Signhild,f.99;

Bitr. ledarinna

Kristenson, M a ri a n a, f. 14; 38.

Norra Allégatans barnträdgård

Norra Allégatan 8.

Barnträdgården tillkom hösten 1934 på initiativ av Göteborgs kristliga förening av unga

kvinnor och står under ledning av en styrelse, bestående av sex personer, utsedda av

K. F. U. Kzs styrelse. Verksamhetens syfte är att under dagen omhändertaga barn i åldern

3—6 år, varvid barn från Domkyrko- och Kristine församlingar äga företräde. I vissa fall

är avsikten att för modern möjliggöra antagande av förvärsarbete, i andra att taga barnen från

en i ett eller annat avseende ej fullt tillfredsställande hemmiljö. Lokaler och inredning till-

handahållas av K. F. U. K.

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor utövar genom ett av nämnden utsett ombud

kontroll över den av staden understödda verksamheten.

Stadsfullmäktige utse två revisorer med en suppleant för deltagande i granskningen av in-

rättningens räkenskaper och förvaltning.

Anslag: Under rubriken Norra Allégatans småbarnsskola har för år l940 av staden

för verksamheten anslagits högst 2.000 kr. efter 50 öre per barn och dag.

lnspektor

Nyberg, Karl E r i k, f. d. Skolföreståndare,

f. 70; 34— (vald av sällskapet f. bildande

av småbarnsskolor).

Styrelse

Hedin, Edit Josefina, bitr. Rektor, f. 92;

led. 34—, Ordf. 34—.

Lindegren, Hedvig N a i rn i Signild, Barn-

ägd—gårdslärarinna, f. 99; led. 34—, Sekr.

Bladini, F r i d a Aurora Amalia, Fru,

f. 90; 34—.

Ek, K a ri n Linnéa, Småskollärarinna, f. 00;

34—.  

Andersson, Dorothea (T h e a) Sofia, Assu-

åanstjänsteman, f. 96; led. 37—, Kassaf.

Angelin, Ingrid Magda M a ria n n e,

T. K., Sekreterare, f. l0; 37—.

Revisorer

(valda av stadsfullmäktige)

Hoonk, B ir g i t Ingegärd, Kontorist, f. l |;

38—.

Österberg, S v e n Adolf,

f. 0 40—.

Hönseriägare,

Suppleant

Rosén, E s t e r Alice, Fru, f. 97; 40—.

Föreståndarinna

Andersson, Sigrid Eleonora, f. 08; 38.

Oscar Fredriks församlings småbarnsskola

Olivedalsgatan 22 A. Rt 14 94 67.

- Oscar Fredriks församlings småbarnsskola upprättades år 1932 på initiativ av kyrkoherde

Oscar Cullberg. Till en början inrymdes skolan 1 Oscar Fredriks församlingssal, Värmlands-

gatan 28, men flyttade hösten l933 till en av Evangeliska brödraförsamlingen gratis upplåten
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lokal i huset Olivedalsgatan 22 A. Skolan har utrymme för 40 barn. Den har till ändamål

att mottaga under skolåldern varande barn, boende företrädesvis inom Oscar Fredriks för-

samling och att under vardagsförmiddagarna giva dem lämplig sysselsättning. Denna syssel-

sättning utgöres av handarbete, teckning, lekar, samtal med de äldre barnen samt sång.

Barnen erhålla mjölk till medhavda smörgåsar samt frukt.

Skolans styrelse består av minst fem ledamöter. Sällskapet för bildande av småbarnskolor

' i Göteborg utövar genom ett utsett ombud kontroll över skolans verksamhet. För granskning

av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige två revisorer och en revisorssuppleant.

Stadens anslag till småbarnsskolan för år l940 utgår efter 50 öre pr dag för varje i skolan

intaget barn dock högst 3.500 kr. jämte 300 kr. i hyresbidrag.

Styrelse

Cullberg, Carl Os ca r Daniel, Kyrko-

herde, f. 87; led. 32—, Ordf. 32—.

Nyberg, Karl2E ri k, f. d. Skolföreståndare, Lindgren, Karl E v e rt, Telegrafassistent,

f. 70; led.32—, Sekr. 32— (vald av säll- f. 08; 39—.

skapet f. bildande av småbarnsskolor).

Rev1sorer

Ha311berg, Ka rl Viktor, Kontorist, f. 88;

Suppleant

Davxdsson, Sixten Magnus Emanuel, Nilsson, Elsa Wilhelmina, Fru, f. 90;

Slöjdlärare, f.. 00; 35—. 39—. .

Hermanson, St en Hugo, Kamrer, f. 91; Lärarlnnar

led. 35—, Kassaf. 35—. Öhrvall, G u 11 b 0 r g Anna Maria. f. l0;

Wallgren, A r v 1 (1 Johan, M. D. Professor, 32.

Överläkare, f. 89; 35— Appelberg, L o 11 i s e, f. 10; 33.

Föreningenför Göteborgs parkbarn .

Föreningen har till uppgift att bereda klena och fattiga barn med hemortsrätt i Göteborg re—

kreation i stadens parker och har därvid inriktat sig särskilt på de barn, som icke kunnat omhän-

dertagas vid av andra hjälporganisationer anordnade sommarkolonier eller utflykter i skärgården .

Parkbarnsverksamheten startades av Göteborgs-Posten år l9l6. De för ändamålet er-

forderliga penningmedlen insamlades på frivillighetens väg, men därjämte lämnades många

bidrag in natura i form av mjölk och bröd. Teaterdirektör Axel Engdahl donerade en fond

på l0.000 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 tillgångar Frimurarebarnhuset.

Under år l939 bedrevs verksamheten vid tre grupper i Slottsskogen samt en 1 Säg-

parken: Sammanlagda barnantalet var 976, därav 524 under och 452 i skolåldern. Utom

stadens bidrag och. ränteavkastningen på fonden Mor Emmas minne disponerar föreningen

numera årligen över anslag från Barnens dag. För granskning av föreningens räkenskaper äga i

stadsfullmäktige att utse en revisor jämte suppleant.

Stadens anslag för år l940 utgår med 25 öre per dag och barn dock högst 2.000 kr. under

villkor att minst 450 barn i åldern 2—6 år uttagas genom barnavårdsnämndens försorg och

350 i åldern" 7—l2 år genom allmänna folkskolestyrelsen.

 

RevisorerSt I

yre se Karlander, A x e l Torsten Fridolf Konrad, _Clillberg, Carl 0 s e a r Daniel, Kyrkoherde,

f. 87; led. 36—, Ordf. 36—.

Andersson, L a r s, f. d. Overlärare, f. 77;

led. 27—-—, Kassaf. 29—, v. Ordf. 3l—.

Palm, G u s t a f Josef, Kantor, f. 84; 2l—._

Tyréli, Alfred, Folkskollärare, f. 8l;.

led. 32—, Sekr. 32—.

Ligan), S elm a, Föreståndarinna, f. 86;

21

Hotelldirektör, f. 99, 26—

Cronö, Axel Helge, Kassör, f. 95; 3l—.

Andersson, H ul (1 a Josefina, Frökeri, f. 94;

39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Ellertz, E mil, Redaktör, f. 82; 3l—.

Jeppsson, Daghy Elvira, Fru, f. 86; 39—,

(vald av stadsf.).
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Majornas skolbarnshem

Andrewsgatan 2. Rt 14 4926.

Majornas skolbarnshem upprättades år l9l0 på initiativ av komministern, numera prosten

Karl Ahlberg. Till en början inrymdes hemmet i en mindre lägenhet iCarl Johans

församlingshem men flyttade år l9l3 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. Stads-

fullmäktige 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 förar l940 utgår med högst 2.500 kr. efter 40 öre pr

dag för varje i Göteborg1 fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Styrelse

Carlson, H e n r i k Edvard, Komminister,

f. 93; led. 28—, Ordf. o. kassaf. 28—.

Jansson, Johan Birger, Handlande,

f. 7l; led. l4—, v. Ordf.]l4—.

Lindqvist, Johan Gottfrid, f. d. Tillsy-

ningslärare, f. 69; led. l4—, Sekr. l4———.

Hanson, Agnes Perfenia. Frli, f. 82; l9—.

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75; 30—,

(utsedd av barnavårdsnämnden).

Suppleant

Gärdmarlr,N1|s Alarik, Spårvagnskon-

duktör, f. 98; 30— (utsedd av barnavårds-

nämnden

) Revisorer

Nyberg, Carl V i k t o r, f. d. Folkskollärare,  

Ahlstrand, A n d e r 5, f. d. Tillsynings-

lärare, f. 72; l4— (vald av bidragsgivarne).

Linderoth, Gustaf Alfred (F r e d), Folkskol-

lärare, f. 0l; 39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Svensson, Ax el Leonard, Handlande,,

f. 77; l4— (vald av bidragsgivarna). _

Andersson, Karin Alfhild, Fru, f. 87;

39— (vald av stadsf.).

Inspektris

Alålgström, M a ri a Kristina, Fröken, f. 73;

Farestandarlnna

6l; l4— (vald av bidragsgivarne). Lindholm, Elin Olivia, f. 84; 28.

Gårda skolbarnshem

Blekealle'n 12. Rt 16 88 01.

Skolbarnshemmet år en på initiativ av diakonissan Elin Helgesson och numera prosten

fil. d:r C. G. Setterwall i början av år l9l2 tillkommen institution. De tre första åren stod

verksamheten, vars upptagande möjliggjordes genom en gåva av l.000 kr. av grosshandlanden

Josef Eriksson, under ledning av förstnämnda personer och underhölls genom ytterligare

bidrag från intresserade.

År l9l5 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 stads-

fullmäktige att utse en reviSor med suppleant utöver de av styrelsen valda.

Hemmet har till uppgift att under läsårets arbetsdagar för bespisning och tillsyn mot-

taga fattiga skolbarn från Orgryte, företrädesvis änklingars och änkors barn, vilka av en eller

annan "anledning ej i hemmet erhålla nödig fostran och omvårdnad. l medeltal mottagas

under år 1939 l6 bam pr dag. Antalet underhållsdagar uppgick samma år till. 3.408.
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Stadens anslag förar l940 utgår med högst | .000 kr. efter 40 öre prdag för varje i Göte-

borg hemortsberättigat bam.

Styrelse

Setterwall, C a rl Gustaf, F. D. Prost,

f. 72; led. l5—40, Ordf. 15—.

Andersson, Lars,f. d. Overlärare, f. 77; led.

l5—40Sekr. a. kassaf. l7-—, v. Ordf. l9—.

JolliånsZöm, A n t o n, Byggmästare, f. 70;

Ridell, G u s t af Ferdinand, Tillsynings-

lärare, f. 86; 2l—40.

Erikssog, A 11 g u sta, Diakonissa (se nedan)

Fredriksson, v i k t o r Adolf, Overlärare,

2. 95; 40—4l (utsedd av barnavårdsnämn-

en .

Suppleanter

'Hansson, Maria Ottilia, Småskollära-

* rinna, f. 82; 25—

Svensson, Aug u sta Maria Charlotta,

Hilmersson, Karin Astrid, Handarbets-

lärarinna. f. 05; 40—4l (utsedd av barna-

vårdsnämnden).

Revisorer

Tyrén, A 1 f r e (1, Folkskollärare, f. 8l; l5—.

. Andersson, Knut Hj al m a r, Fastighets-

ägare, f. 77; 35—.

Hilmersson, K a r i n Astrid, Handarbets-

lärarinna, f. 05; 39— (vald av stadsf.).

' Suppleanter

Johansson, Gustav (G(5 s t a) Harald, Kon-

torist, f. 98; 36—

Nyhorg, T u a Liniléa, Fru, f. l0; 39—

(vald av stadsf.).

Inspektris .

Eriksson, A u g 11 s t a, Diakonissa, f. 86; 25.

Föreståndarinna

Skoglund, lVl ä r t a Karolina Antoinetta, Handelsidkerskga, f. 93; 27—40. f.' 97; 33

Örgryte barnavårdssällskap

Rabertsberg 2, Mölndalsvägen 39. Rt 16 57 15.

' Sällskapet är en på frivillighetens väg är l9l7 tillkommen sammanslutning för vård av

värnlösa barn, tillhörande Orgryte församling. F. 11. underhåller sällskapet i Robertsberg

i stadsdelen Krokslätt ett skolbarnshem och en barnkrubba för barn mellan l———7 år. Antalet

barn uppgick l939 i medeltal till fyra pr dag i skolbarnshemmet och i krubban till Zl pr dag.

Hela antalet underhållsdagar under år l939 utgjorde 6.463 (i hemmet 729 och i krubban 5.734).

Styrelsen består av högst l0 ledamöter, av vilka nio jämte fyra suppleanter väljas av

sällskapet för två år i sänder. Göteborgs barnavårdsnämnd utser en ledamot och en suppleant.

Att deltaga i granskningen av förvaltningen utse stadsfullmäktige en revisor och en suppleant

samt folkskolestyrelsen en revisor utöver de av sällskapet valda.

Stadens anslag för år l940 utgår med högst l.500 kr. efter 40 öre pr dag för varje i Göteborg

i fattigvårdshänseende hemortsberättigat barn.

Styrelse

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost,

f. 72; led. l7—40, Ordf. l7—.

Lundqvist, Anna Carolina, Fru, f. 78;

led. l7—40, v. Ordf. l7—24, 27—.

Wallin, Lida Maria, Fru, f. 79; l7—40.

NilliquåSt, Johan E m i ], Handlande, f. 63;

Andersson, L a rs, f. d. Overlärare, f. 77;

led. l7—40, Sekr. o. kassaf. l7—.

Eriksson, A u g u s t a, Diakonissa, f. 86;

25—40.

Lindgren, Hilda Elisabet, Fru, f. 79;

35—40.

Pettersson, lrma M a r g 0 t Viola, Små-

skollärarinna, f. 95; 35—40.

Persson, Sign e Eugenia, Fru, f. 88;  

Pettersson, E r n a Maria, Fru, Stadsf., f. 09;

38—4l (utsedd av barnavårdsnämnden).

Suppleanter

Schmid-Wahlgren, Edit

Fru, f. 76; l7—40.

Johansson, An nie, Fru. f. 92; 21—40.

Johanson, Agnes Viktoria, Fru, f. 83;

35—4l (utsedd av barnavårdsnämnden).

Jansson, John Adolf H a r a ] d, Handlande,

f. 0 9—40.

Ingeborg

Revisorer

Tyrén,A l f r e(1, Folkskollärare, f. 8l; l8—.

Jonsson, David 0 s c a r, Smedmästare,

Siberg, AlfEngelbert, Tandläkare, f. 97;

36— (utsedd av folkskolestyr.). '

Hilmersson, Ka r i n Astrid, Handarbets-

lärarinna, f. 05; 39— (vald av stadsf.).
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Suppleanter

Andersson, Knut Hjalmar, Fastighets-

ägare,f. 77; 29—.

Nyborg, Tua Linnéa,_Fru, f. l0; 39—,

(vald av stadsf.).

lnspektris

Svensson, Syster A g 11 e s, Diakonissa,

Föreståndarinna

Ordqvist, Elin Lotten Albina, f. 88; l7'.

Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg

År 1885 bildades på initiativ av folkskolläraren A. F. Liljeholm och folkskollärarinnan

Helena Lundqvist en kommitté för anordnande av skollovskolonier. Denna kommitté,

inom vilken redaktören Henrik Hedlund blev den ledande, föranstaltade en insamling, som

inbragte något över 3.000 kr. Större delen härav förbrukades till underhåll och utrustning

av tre kolonier med 58 barn. Återstoden jämtednköpta inventarier överlämnade kommittén

till Göteborgs Kvinnoförening, som år l886 erhållit frivilliga bidrag till en bespisning av

omkring 1.000 barn. Kvinnoföreningen utsåg en kommitté för anordnande av barnbespis-

ning och skollovskolonier, varefter verksamheten handhades av denna till den 2 oktober

l890, då den övertogs av föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg.

Föreningen har, som av namnet framgår, till ändamål att för fattiga folkskolebarn inom Gö-

teborgs samhälle anordna bespisning under vintermånaderna och skollovskolonier under som-

"rama, varjämte föreningen jämväl må på annat sätt verka för dylika barns sommarvistelse.

Styrelsen består av ll ledamöter, varav tre ledamöter jämte en suppleant för dessa utses

av folkskolestyrelsen och åtta ledamöter av föreningen. Av de sistnämnda väljas årligen

halva antalet för två år i sänder. Dess räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två

revisorer, för vilka jämväl utses en suppleant. Stadsfullmäktige äga dessutom utse en revisor

med en suppleant.

Under styrelsens förvaltning stående fonder uppgå till omkring 270.000 kr. '

Stadens anslag för år l940 utgår med l6l .000 kr. till bespisning och 42.000 kr. till skollovs-

kolonier för i Göteborg i fattigvårdshänseende hemortsberättigade barn.

Styrelse

]ohannsen, Nicolaus (Nicolai) Josef, M. l...,

Distriktsläkare, f. 9l ; led. 32—4l , Ordf. 37.—.

Andréen, V al b 0 r g, Fru, f. 78; led.

24—4l, v. Ordf. 32—.

Andersson, Carl 0 3 c a r Leonard, Bank-

direktör, f. 87; led. 24—40, Kassaf. 24—.

Wentzel, D a g n y, Småskollärarinna, f. 86;

led. 28—40, Sekr. 32—.

Hedén, Ingrid Alvilde Elise (Tulla n),

Fru. f. 84; 32—41. '-

Siberg, Alf Engelbert, Tandläkare, f. 97;

33— (utsedd av folkskolestyr.).

Lu31;d,411n g rid Hanna Alina, Fru, f. 86;

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. L., Barn-

hygieniker och skolöverläkare, f. 96; 38—,

(utsedd av folkskolestyr.). __

Larsson, August l'l j a l m a r, Overlärare,

f. 89; 38—40.

Johnson, Elsie, Skolkökskonsulent, f. 94;

' ' 40— (utsedd av folkskolestyr.).  

Wijkander, Klara Severina, Fru, f. 88; 40.

Suppleanter -_

Stgååilberg, A strid Theresia, Fru, f. 00;

Hemlin, G e r t r u d Elonida Laurentia,

Fru, f. 97; 38—

]ensen, lnez Olofine Sofie, Fru, f. 03; 38—.

Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r, Overlärare,

f. 95; 40— (utsedd av folkskolestyr.).

Revisorer

Olegård, Johan Alba n, Folkskollärare,

f. 86; 34—

Zetterlund, A 1 h e rt Viktor, Direktör,

f. 76; 35—.

Carlsson, Gerda Elise 1 n g e b 0 r g, Fru,

f. Ol; 39— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Karlsson, Karl Arv id, Folkskollärare,

f. 99; 34—.

Nerdrlim, Claus Oscar E1 n a r, Kammar-

skrivare, f. 08; 39— (vald av stadsf..)

Hjälpskolans sommarkolonier

Vid Göteborgs folkskolor undervisas1 särskilda avdelningar s. k. hjälpklasser psykiskt

efterblivna barn. Många av dessa barn äro tillika kroppsligen klena, blodfattiga eller under-
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närda, och de allra flesta stamma från ekonomiskt vanlottade hem. Vid redan förefintliga

kolonier kunde plats för hjälpklassbarn ej beredas i den utsträckning, som var önskvärd,

och att skaffa dem annan lantvistelse var så gott som uteslutet. Därför startades år 1927

hjälpskolans koloniverksamhet. _

Verksamheten handhaves av en styrelse på sju ledamöter, vilka väljas av hjälpskolekollegiet

vid dess vårsammanträde. Dessutom äger samarbete rum med styrelsen i föreningen för

barnbespisning och skollovskolonier1 Göteborg.

Stadens anslag förar l940 utgår med 40 öre per barn och dag, dock högst | .680 kr., för

i Göteborg hemortsberättigade barns kolonivistelse.

Styrelse

Ohlander, Sten M a n n e Johannes, F. i...,

Överlärare f. hjälpskolorna, f. 94;

3l—-—, Ordf. 3l—.

Tobin, lnez Aurora Martina, Hjälpskol-

lärarinna, Fru, f 94; led. 27—, Sekr. 27——.

Isberg, A n n & Kristiha, Hjälpskollärarinna,

f. 86; led. 27—, Kassaf. 27——.

Johansson, A2d7a Matilda, Hjälpskollära-

rinna, f. 80

Wessman, Karl F ol k e, Hjälpskollärare,

f. 96; 33—.

Ljungkvist, A n n a--B r i t a, Hjälpskollära-

Nordal, Gideon Vigilius, M. 0. F. L..

Lektor, f. 86; 36—.

Suppleant

Cardell, Edit Katarina (Karin), Hjälp-

skollärarinna,f. 95; 34—.

Revisorer

Sjöström-Bengtsson,A n n a Maria, Hjälp-

skollärarinna, Fru, Stadsf.., f. 89; 34——.

Sandvall, R 0 s a Margareta, Hjälpskollära-

rinna, f. 0l; 34—.

Suppleant

Johansson, Astrid Margareta, Hjälp- rmna, f. 99; 33—. skollärarinna, f. 99; 37—.

Göteborgs skolförenings sommarbarnskommitté

Göteborgs skolförening beslöt år l9l7 på initiativ av folkskolläraren Ludvig Rydberg

att på gmnd av det då rådande nödtillståndet göra försök med utsändande av feriebarn.

En vädjan riktades till lantmännen att under sommaren i sina hem mottaga de mest behövande

bland stadens fattiga folkskolebarn. Även efter den egentliga kristidens slut har verksamheten

visat sig nödvändig.

Under åren l9l7—39 ha l2.809 barn, därav 392 år l939, fått tillbringa sina sommarferier

i goda lanthem. Barnen mottagas i regel kostnadsfritt av lantmännen, men för barn under

II 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. år l9l8

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 förening-

en och en av allmänna folkskolestyrelsen. Stadsfullmäktige äga att jämte föreningens revi-

sorer utse en revisor med en suppleant.

Stadens anslag för år l940 utgår med 9.500 kr. att användas till beredande av lantvistelse

åt i staden hemortsberättigade barn. '

Ledamöter

Blomqvist, Carl Edvin, Folkskollärare,

f. 92; led. l7-—, Ordf.o.fo'rste sekr. 26—.

Blomqvist, El s a Charlotta Margareta,

Småskollärarinna, Fru, f. 02; 29—.

Palmblad, Sven Vilhelm Christian E u g é n,

Folkskollärare, f. 07; led. 33—, Andre

sekr. 40—.

Grönvall, Lilly Gerda Käg—ina, Folk-

skollärarinna, Fru, f. 04;

Svensson, Alla n Axel Fritiof, Folkskol-

lärare, f. 07; led. 34——, Kassaf. 40—.

Larsson, Nils G u s t a v' Malte, Redaktör,

f. 98; 35— (utsedd av folkskolestyr.).

Hermansson, Agnes Elisabeth (Lis a),

Folkskollärarinna, f. 08; 37—-'.

Carlsson, D a g 11 y Linnéa, Småskollära-

rinna, f. 09, 7—

Ericsson, S t e n Egon Wilhelm, Folkskol-

lärare, f. 06; 40—
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Revisorer

Kafrlsson,_Karl A r vid, Folkskollärare,

99

Karlsson, Carl Oskar, Skräddare, f. 06;

40— (vald av stadsf.).

Olfsson,_O 1 of Emanuel, Folkskollärare,

Suppleanter

Setterberg, A n n a Konstantia, Folkskol-

lärarinna, f. 99; 40—.

Reuter, S a ga Ingegärd, Kassörska, f. l4;

40— (vald av stadsf.).

Hyresgästernas havsbadsförenings u. p. a. barnkoloni å Stora Höga

Hyresgästföreningama i Göteborg bildade i april l930 Hyresgästernas havsbadsförening

u. p. a. Föreningens ändamål är att bereda barn från arbetarefamiljer tillhörande hyres-

gäströrelsen i Göteborg tillfälle till närande och stärkande sommarvistelse.

Samma år, som föreningen bildades, inköpte den över l0 hektar mark med badstrand

i Stora Höga, Jörlanda socken. På detta område har föreningen låtit uppföra l6 större och

mindre byggnader att användas till sommarvistelse för barn. Föreningen har under åren

l930—39 kunnat bereda sommarvistelse för l.84l bam å kolonien.

Föreningens ekonomi har ordnats dels genom hyresgästföreningarnas andelsteckning till ett

belopp av l0.452 kr., dels genom lotterimedel och gåvor från fackföreningar och andra orga-_

nisationer. Dessutom har föreningen för år 1940 av Göteborgs stad erhållit ett anslag av

högst 2.500 kr. att utgå med 40 öre pr barn och dag under barnens vistelse å kolonien. _

För granskning av styrelsens räkenskaper utse stadsfullmäktige årligen en revisor jämte

suppleant.

Styrelse *

Nordh, Erik Johan, Förman, f. 90; led.

37—, Ordf. 37—.

Aggersson, R a g 11 a r, Ombudsman, f. 90;

Bergstrand, E r i c TeodorWaldemar, Lok-

reparatör, f 89; 30—.

Abrahamsson, Johan 0 3 c a r Konstantin,

Målare, f. 89; 30, 33—

Aggrén, E d1 t Tekla Dorotea, Fru, f. 97;

Stenberg,] ennyAlfhilda, Fru, f. 96; 38—.

Befrg8h7, ggr n s t Mauritz, Fastighetsskötare,  

Revisor

Winberg, G 6 s t a Fredrik Gotthard, Folk-

skollärare, f. 09; 38— (vald av stadsf.).

Suppleant

Rosengren, E s k il Oscar, ] . K., Advokat.

f. 99; 38— (vald av stadsf.).

Läkare

Lindahl, Fritz S1 gfrid Thomas, M. L.,

Provinsialläkare, Jörlanda, f. 90; 36, för

kolonivistelsen. .

Kassör

Larsson, J 0 h 11 Conrad, f. 88; 30.

Nationaltemplarordens (N. T. 0.) i Göteborg barnkoloni

Barnkolonien började sin verksamhet år 1908 och har till uppgift att utsända behövande

barn i Göteborg till vistelse på landet i sex veckor. Under år 1937 bereddes 30 barn lant-

vistelse på Allmag, Stillingsön, där kolonien disponerar N. T. Ozs fastighet.

Styrelsen består av fem ledamöter, vilka väljas för år vid d-logens februarimöte. För gransk-

ning av räkenskaperna utses tre revisorer jämte två suppleanter.

Medel för verksamheten erhåller kolonien från föreningen och enskilda ordensmedlemmar,

ävensom från Osbeckska fonden och Barnens dag.

Stadens anslag för år l940 utgår med 800 kr. till kostnader för1 Göteborg hemortsbe-

rättigade barns lantvistelse.

Styrelse

Rehn, Carl Artu r, Verkmästare, f. 78;

led. 35—, Ordf. 38—.

Gustafsson, Anders H e n r i k, Elektriker,

f.' 92; led. 39—, v. Ordf. 39—.

* Schoultz, K n u t Valdemar, Fiskhamns-

tjänsteman, f. 85; led. 22—, Kassaf. 22—.



Nationaltemplarordens barnkoloni. inackorderingshemmet för flickor 327

 

Unger, Thu re, Kontorsbiträde, f. 98;

Utbult, Karl B1 r g e r, Affärsföreståndare,

Öckerö, f. 84; 40'—.

Suppleanter

Karlsson, Einar, Handelsbiträde, f. 06;

39—.

Karlsson, Thure Fridolf, f. d. Förste

kontorist, f. 64; 39—.

Nordling, Carl N o rw i n, Förman, f. 97;

40——.

WennergrensS1 gne Helena, Fru, f. l2;

led. 38—, Sek.r 39—.

Svensson, A l m a Josefina, Fru, f. 77; 39—.

Suppleanter

. Hagald, Tyra Cecilia, Fru,f. 97; 39—.'

Johansson, Helga, Fru, f. 87; 39—

Revisorer

Andersson, Einar Theodor, Bankvakt-

mästare, f. 02; 38—  
Stiftelsen inackorderingshemmet för flickor

Pipblåsaregatan 5. Rt 164947.

På initiativ av barn- och ungdomsråden i Göteborg bildades den Zl mars l935 en stiftelse

. benämnd stiftelsen inackorderingshemmet för flickor, vilken skall ha till uppgift att i av stif-

telsen inrättat hem i förebyggande syfte till inackordering mottaga flickor, företrädesvis

i åldern l5-—20 år. Vid 1935 års utdelning ur allmänna arvsfonden beviljade Kungl. Maj:t

stiftelsen ett anslag på 8.000 kr. för hemmets utrustning. Ändamålet med denna inackorderings-

verksamhet skall vara att hjälpa sådana flickor, som äga förmåga att deltaga i förvärvsarbete,

och som även i övrigt synas kunna anpassa sig efter samhällets krav, men vilkas utveckling

i god riktning försvåras genom t. ex. mindre goda hemförhållanden eller otillräckligt stöd

från föräldrar och anförvanter. I den mån flickorna icke redan ha förvärvsarbete skola de

förhjälpas till sådant och under vistelsen i hemmet fostras till goda vanor genom ett rätt an-

vändande av fritid och arbetsförtjänst. I förhållande till arbetsförtjänstens storlek skola

flickorna själva bidraga till sin inackordering. Barnavårdsnämnden skall utöva tillsyn över

— hemmet och, i den mån plats finnes ledig, skall hemmet intaga flickor, som anvisats av barna-

vårdsnämnden. Hemmet har i sitt nuvarande skick möjlighet att emottaga l0 flickor.

Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter. För granskning av stiftelsens räken-

skaper utse stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Stadens anslag förar l940 utgår med 2.100 kr.

_ Styrelse

lngwarsson, Johannes J u l i U 3, f. d. Over-

lärare, f. 77; led. 35—, Ordf. 35—

Lindroth, Hilda Cecilia Kristina (S tin a),

Fru, f. 82; led. 38—, v. Ordf. 38—.

Ahlberg, K a rl August, Prost, f. 75; 35—.

Wikander-Brunander,S i r i, M. L., Prakt.

läkare, Stadsf., Fru, f. 76; 35—.

Olsson, H i 1 d e g a r d, Folkskollärarinna,

f. 89; 35—. 3_

vo?5 Koch, Ester Eva Maria, Fru, f. 86;

Månsson, Ruth Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; 35—.

Suppleanter

' Åberg, M ä r t a Henrietta,

rinna, f. 06; 37—.

Folkskollära-  

Gillberg, Nanna-Brita Margit, D. S. l.,

Reseinspektör,f. 03; 37—.

Revisorer

Tyrén, A 1 f r e d, Folkskollärare, f. 8l; 35—.

ArådeIe'n, El s a, Folkskollärarinna, f. 90;

Lindgren, Ida Margareta (G r e t a), Folk-

skollärarinna, f. 94; 40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Ågård, F r a n 5 Ludvig, Tillsyningslärare,

Nilson; Hild e.ga rd Sofia, Kassörska,

Fru, f. 88; 405— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Skoog, E d 1 a Kristina, f. 96; 36.
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5. Sjukvård och sanitära förhållanden

Göteborgs sjukhem

Änggården. Besökstid kl. 15—18. Rt 131702.

Initiativet till bildandet av hemmet togs på våren l862, då stadens damer under medverkan

av d. v. landshövdingskan Fåhraeus anordnade en auktion å handarbeten m. m. för åstad-

kommande av en grundplåt till ett sjukhus för obotligt sjuka här i staden. Omedelbart efter

auktionen bildades en direktion för att omhändertaga de vid auktionen influtna medlen och

vidtaga för ändamålet erforderliga åtgärder. Direktionen höll sitt första sammanträde den

l8 november l862, därvid ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare utsågos.

Hemmets första lokaler voro inrymda i det inköpta huset nr 42 vid Husargatan och upp-

lätos i mitten av december l862 för sina blivande pensionärer, vilkas antal till en början

bestämdes till sex. År l866 flyttades hemmet till nya lokaler i huset nr 7 vid Götgatan,

vilket för sådant ändamål inköpts. Patientantalet i de nya lokalerna uppgick emellertid redan

efter några år till det med hänsyn till utrymmet högsta möjliga, l7 stycken. Sedan stads-

fullmäktige för ny byggnad för hemmet upplåtit tomterna 7l—73 och 80—82 å den s. k.

Löndalaängen i Östra Haga uppfördes därstädes en ny anstalt, rymmande 50 sängplatser.

I de nya lokalerna inflyttade sjukhemmet år l876. Då alltjämt behov av ökat utrymme förelåg

och hemmets tillgångar genom donationer och gåvor snabbt tillväxte, uppläto stadsfull-

mäktige år 1899 ett område av 7.920 kvm, av stadens egendom Änggården för en ny och

större byggnad. Härå uppfördeshemmets nuvarande byggnad, rymmande 90—l00 säng-

platser. Den nya byggnaden överlämnades till hemmet i slutet av år 1902.

Sjukhemmets ändamål är att, i den mån utrymme och tillgångar det medgiva, lämna

kostnadsfri vård åt obemedlade, obotligt sjuka, tillhörande Göteborgs kommun.

Antalet å hemmet intagna patienter utgjorde vid 1940 års ingång 95, varav 75 voro fri-

patienter och 20 betalande patienter.

Sjukhemmets tillgångar uppgå enligt senaste revisionsberättelsen (för år l938) till ——

inkl. byggnader till ett värde av 426.825 kr. — 2.369.92| kr., vilka så gott som ute-

slutande utgöras av donerade medel. Sjukhemmet åtnjuter ej anslag av staden.

Styrelsen består av fem ledamöter, vilka utses av stadsfullmäktige, kassaförvaltaren för

ett år samt övriga ledamöter för två är sålunda, att årligen två avgå och två inväljas. Stads-

fullmäktige välja jämväl årligen tre suppleanter, varav en för kassaförvaltaren, samt två revi-

sorer med en suppleant. Styrelsen utser inom sig en ekonomidirektör. Nuvarande ledamöter

äro valda för perioderna l939—40 och l940—4l, kassaförvaltaren för _år 1940.

* Författningar m. m. Reglemente för Göteborgs sjukhem, antaget av stadsfullmäktige den

ll november l897. Ordningsregler för Göteborgs sjukhem, antagna av styrelsen den IO

september l897. Instruktion för läkaren vid Göteborgs sjukhem, antagen av styrelsen den-

l0 september l897. Instruktion för husmodern vid Göteborgs sjukhem, antagen av sty-

relsen den l0 september l897.

Styrelse Torstenson, Nils W i l l'l e l m, Landstings-

_ direktör, f. 76; led. 3l—, Kassaf. 3l—,

Forsehus, Carl 0 1 of, M. L., Prosektor, Suppl. j_ ekonomidirektören 34__

Stadsfzs förste v. ordf., f. 80; led. 31—40, Lindström, N a n n y' Angelika, Bankkas-

Ordf. 34—. Ekonomldllfeltfö' 34_- sörska, Stadsf., f. 80; 34—4l.

Kristensson, Ernst Georg, Sjukkontrol- Nilsson, Eric, Avdelningschef h. barna-

lant, f. 75; led. 29—40, 0. Ordf. 34—. vårdsn., f. 88; 34—4l.
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Suppleanter

von Friesen, Otto B e r til, M. L., Prakt.

läkare, f. 0l; 34—.

Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; 34—.

Ekman, H åkan, Direktör, f. 89; suppl.

35—, Suppl. f. kassaf. 35—.

Revrsorer

Suppleant

Rydberg, Sve 11 Erik Bernhard, Kamrer,

f. 99; 4 —

Sekreterare

Hegardt, Carl, J. K. Rådman, f. 96; 28.

Läkare

Ström, G e o rg Arvid Waldemar, M. L..

Prakt. läkare, f. 67; B.
Forsberg, G 6 s t a Victor, Direktör, f. 01;

9__ Husmoder

Amberntsson, H e 1 g a, Diakonissa, f. 88; 28.Hansson, G e r t r 11 d Ottilia Elisabet, Fru, _

Dessutom fyra diakonissor för sjukvården.f. 95; 40—  
Carlanderska sjukhemmet

Carlandersplatsen. Rt (växel) 171245.

I skrivelse till stadsfullmäktige den 27 april l9l6 erinrade grosshandlandena Chr. Car-

lander och Axel Carlander, att det, enligt vad de erfarit, ansåges synnerligen önskvärt, att

här i samhället åstadkommes en sjukvårdsanstalt, huvudsakligen avsedd för betalande pa-

tienter, av samma art som den anstalt, Sophiahemmet, som under en längre tid i huvudstaden

utövat en välsignelsebringande verksamhet. Såsom förutsättning för en anstalt av ifråga-

varande slag torde böra uppställas, att den erhölle ett sådant kapital eller grundfond, att

densamma utan tillskott av kommunala medel kunde för framtiden själv bestrida sina drifts-

kostnader och avsätta medel för framtidaförbättringar och utvidgningar.

Till förverkligande av ovannämnda önskemål överlämnade grosshandlanden Chr. Carlander

ett belopp 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 l938—40, l939—4l och l940—42. _

Till tomt för sjukhemmet uppläto stadsfullmäktige den 25januari 191 7 ett område av förra

landeriet Carlsberg, där sjukhemmet numera blivit uppfört. Sjukhemmet började sinverk-

samhet den 10 mars l927.

Från familjerna Chr. och Axel Carlander och dem närstående har sjukhemmet sedermera

vid olika tillfällen erhållit ytterligare donationer, så att donationerna (inkl. byggnaderna)

för närvarande uppgå till omkring 4.000.000 kr.

Reglemente för Carlanderska sjukhemmet, fastställt av stadsfullmäktige den l9 oktober l9l 6.

Styrelse

Johansson, S v e 11 Christian, M. D., Pro-

fessor, Overläkare, Stadsf., f. 80; led.

l6—42, Ordf 39—.

Carlander, Bertil Christoffer, Försälj-

ningschef, f. 00; led. 39—40, v. Ordf. 39—.

Leffler, H a k 0 11, F. K., Civilingenjör, f. 87;

led. l6—4l, Kassaf. l6—.

Arnell, P e r David, M. L., Overläkare,

f. 85; 3l—42.  

Steen, S v e n Oskar, Arkitekt, f. 77; 35—40.

Carlander, H e (1 v i g Elisabeth, Fru, f. 75;

36—4l.

Suppleanter

Carlander, O 1 of Andrew, Godsägare,

Kålltorp, Skara, f. 74; 26—.

Ekman, C a rl Johan Jakob Emil, Konsul,

Direktör, f. 83; suppl. l8—. Suppl. f.

kassaf. 30—.

Wetter, M a j a, Fru, f. 04; 39—.
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Revisorer. Sekreterare

Stenberg, H a rald Vilhelm, Faktor, ?. 93; Mangleåräler, Nils. J. K.. Ombudsman,

Reuter, H a k 0 11 Alexander, Direktör, f. 99; ' [,,,-ka..,

39—- — Holmqvist, Per lvar, M. L., f. 09, 39.
Suppleant

Dreyer, S v e n Georg, Direktör f. arbets— ' Föreståndarinna

förmedl., f. 94; 39 Björkman, Åslö g, f. 89; 34.

Privatsanatoriet Haralds minne

Alingsås.

Privatsanatoriet Haralds minne grundades i Göteborg år l887 av fru Adolfine Quensel,

som dessutom donerade medel till sjukhusets drift. Senare tillkommo ytterligare donationer

av godsägaren Robert Dickson och hans maka, Emily Dickson, f. Quensel. År l903 flyttades

sanatoriet till Alingsås, där en större skogstomt inköpts.

Efter fru Emily Dicksons död år l920 skänktes sanatoriet enligt testamentet till Göteborgs

stad men åtnjuter intet bidrag av staden, då avkastningen av fonderna är tillräcklig för sjuk-

hemmets drift. Sjukhemmet har under år 1929 genomgått en omfattande ombyggnad och

modernisering, så att den i sitt nuvarande skick kan sägas tillfredsställa alla krav på ett först-

klassigt sjukhem.

Vid sanatoriet vårdas l5 kvinnliga patienter i tidigt stadium av tuberkulos. Avgiften

anpassas efter patientens ekonomiska förhållanden men överstiger i intet fall 2 kr. pr dag.

Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka stadsfullmäktige äga att utse en. Vid ledamots

avgång kompletterar sig styrelsen i övrigt själv. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två

revisorer med en suppleant.

Stadgar för Privatsanatoriet Haralds minne, antagna av stadsfullmäktige den 25 no-

vember l92

Revisorer

Svegnison, S v e n Emanuel, Kontorist, f. 04;

Styrelse

Dickson, James Robert Emil, Gross- _

handlande, f— 72; led. 20_» O'df- 20—' Jacobsson, Sven Elof, Kontorist, f. 93;

Dickson, N a 11 c y Ellen Maria, Fru, 1. 80; 39—-

led. 20—, v. Ordf. 25—. _ Suppleant _

Dickson, isabell (Bell) Margarete, Fru, Håålid' Viktor S1gurd, D1akon, f' 97;

£ ; _ Läkare

Rinman, U lla Elisabeth, Fru, f. 76; led.

20—, Sekr. o. kassaf. 20—.

Arnell, PeriDavid, M. L., Overläkare,

(se nedan) 27— (vald av stadsf.).  
Arnell, Per David, M. L., Overläkare,

f. 85; 26.

' Föreståndarinna

Vakant.

Föreningen De lungsjukes vänner

Föreningen bildades den 4 november l9l6 med ändamål att,'när kommunen och det

offentliga sakna skyldighet att träda emellan. på lämpligt sätt i mån av tillgångar under-

stödja tuberkulösa och av tuberkulos hotade personer, varvid den förebyggande verksamheten

särskilt inriktas på barnen.

Föreningens verksamhet är f. n. huvudsakligen uppdelad å två avdelningar, badbarns-

verksamhet vid Askim och sommarkoloniverksamhet.
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Styrelsen består av fem för ett år i sänder valda ledamöter, varav en ledamot jämte

suppleant för denne utses av folkskolestyrelsen. Stadsfullmäktige utse en revisor med supple-

ant att med föreningens revisorer granska förvaltningen.

Donation: 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 barn i skolåldern tillhörande hem,

där någon av föräldrarna behöver vårdas å tuberkulosanstalt och där ej kommunens fattig-

vård äger skyldighet ingripa.

Anslag från staden för år l940 utgår för badbarnsverksamhet (att gälla för minst 2.250

barn under en tid av cirka l0 veckor) med 23.500 kr., varav högst 5.000 kr. få användas

till inköp av spårvagnspolletter för barnens resor samt med 3.500 kr. för koloniverksamhet.

Utdelning ur Hugo Scharfenbergs fond till badbarnsverksamheten beräknas till 3.260 kr.

Styrelse

von Friesen, Otto Bertil, M. L., Prakt.

läkare, f. 0l; led. 33—, Ordf. 33—.

Göthlin, Gustaf (G ö s t a) Valdemar, M. L.,

Förste stadsläkare, f. 77; led. l6—, Sekr.

Samuelsson, Anna Wilhelmina, f. d.

Dispensärsköterska, f. 77; l9——.

Wilck, C a rl Johan Robert, Syssloman,

_ f. 90; led. 25—, Kassaf. 25—.

Vakant (utsedd av folkskolestyr.).  

Suppleant

Anderson, H j al m a r David, M. L.,

Dispensärläkare, f. 86; 33— (utsedd av

folkskolestyr.).

Revisorer

Häggren, R u t h, Dispensärsköterska, f. 84;

Friis, H a n s Ludvig Eugen, J. K., Sekr.

o. ombudsman h. hälsovårdsn., f. 87; 37—.

Krawe, M a j, Fröken, f. l7; 39— (vald av

stadsf.).

' Suppleant

Sjöberg, Å k e Lennart, Servitör, f. l0; 39—,

(vald av stadsf.).

Örgryte förening mot tuberkulos

Föreningen bildades hösten l908. Dess verksamhet avsåg ursprungligen att i hemmen

meddela upplysning om tuberkulosens smittofarlighet och skyddsmedlen mot densamma

samt att genom råd och föreskrifter söka uppfostra befolkningen till iakttagande av bättre

hälsovård. Dessutom lämnade föreningen, så långt dess tillgångar medgåvo, understöd.

i olika former, såsom hyresbidrag för beredande av sundare bostäder och bidrag till lant-

vistelse o. s. v. Jämte senare upptagen koloniverksamhet fortgick denna dispensärverk-

samhet till *år l922, då densamma övertogs av Göteborgs dispensär, på grund av Örgrytes

införlivning med staden. Efter nämnda år har föreningen uteslutande ägnat sig åt koloni-

verksamhet, som avser att bereda lantvistelse åt barn från tuberkulossmittade familjer.

Styrelsen består av nio ledamöter med fyra suppleanter, varav en ledamot och en suppleant -

utses av hälsovårdsnämnden. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning utses

tre revisorer med två suppleanter, av vilka stadsfullmäktige utse en revisor med suppleant.

Donationer: Adolf Halls donation enligt'testamentariska bestämmelser den 25 april l925, '

fastigheten Karlagatan 3 i Göteborg efter försäljning motsvarande ett kapital av 65.000 kr,

James Carnegies donationsfond, överlämnad den 30 juni l926, utgörande ett kapital av

20.000 kr. samt den 15 september 1934 friherrinnan Louise Falkenbergs donation 3.000 kr.

Anslag från staden utgår för år 1940 med l.200 kr.
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Ordförande

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Frost,

f. 72; led. 15—41, Ordf. 36—.

Vice ordförande

Anderson, H j a l m a r David, M. L., Dispen-

särläkare, f. 86; led. 30—42, v. Ordf.

3l— (utsedd av hälsovårdsn. o. fören.).

Ovriga ledamöter

Andersson, L a r s, f. d. Overlärare, f. 77;

l4—40.

Ridell, G 11 s t a f Ferdinand, Tillsyningslä-

rare, f. 86; led. 2l—4l, Kassaf. 23—,

Sekr. 33—.

Ahlström, Ester Cordelia, Fru, f. 83;

led. 32,—40 v. Sekr. 33——

Wågkårz'öm, H a n n a lngeborg, Fru, f. 98;

Johanson, Erik B'e rt il, M. L., Prakt. lä-

kare, f. 00; 36—40. f 88

Persson, S i g 11 e Eugenia, Fru,

Wedznm'ark, 's v e n Elam, Arkitekt, f. 96;

39—42.  

Suppleanter

Kristensson, E r 11 st Georg, Sjukkontrol-_

lant, f. 75; 2l—4l.

Belfrage, Rolf Harald, M. L. Prakt. '

läkare, 'i. 94; 30—40 (iitsedd av hälso-

vårdSnämndeii o. fören).

Bladini, F r i d a Aurora Amalia, Fru, f. 90;

38—41.

Lindh, Selma Matilda,

f. 86; 39—40.

Revisorer .

Palm, S t e n Julius, Kontorschef, f. 82;

18—.

Tyrén, Alfred, Folkskollärare,f. 81; 27—.

Rodhe, Alfhild Tora Katarina, Kon-

torist, f. 70; 39— (vald av stadsf.).

Sjuksköterska,

Suppleanter

Johansson, Gustaf (G6 s t a) Harald, Kon-

torist, f. 98; 29—

Pettersson, Westa Maria, Fru, f. 84;

39— (vald av stadsf.).

Föreningen Barnsanatoriet Rävlanda

Rävlanda. Rt 21, läkaren 6.

Föreningen för upprättandet av en vårdanstalt för tuberkulösa barn från medellösa hem

i Göteborg stiftades på enskilt initiativ år l9lO. Föreningens namn ändrades sedermera till

Föreningen Barnsanatoriet Rävlanda.

Sedan erforderliga medel erhållits genom donationer, gåvor, medlemsavgifter och lotteri-

medel inköptes en fastighet i Rävlanda och uppfördes därstädes l9l6 en sanatoriebyggnad

med plats ursprungligen för 40 patienter, vilket antal sedan utökades till 64. Genom överens-

kommelse med Göteborgs stad om uppförande på stadens bekostnad av en tillbyggnad

till sanatoriet, kunde plats beredas för ytterligare 70 patienter. Denna tillbyggnad togs i

anspråk under år l929.

Styrelsen skall bestå av högst l2 och minst sju för tre år valda ledamöter, av vilka stads-

fullmäktige äga utse högst fyra; f. n. äro dock endast två ledamöter utsedda av staden.

Stadsfullmäktige utse därjämte en revisor med suppleant.

Stadens anslag för driftskostnader för år 1940 utgår förslagsvis med l00.000 kr.

Styrelse

Fredriksson, S v e n Adolf, Assistent å

arbetsförmedl., Stadsf., f. 05; led. 38—42,

Ordf. 38— (vald av stadsf.).

' Kragh, Charles Elof, Bankkamrer, f. 85;

led. 24—40, Kassaf. 26—, v. Ordf. 34—.

Dickson, Ellen, Fröken, f. 59; l0—40.

Mellgren, M a g da, Fru, f. 71; 10—40.

Wengberg, Hi l m a Charlotta Augusta,

M. L., Prakt. läkare, f. 78; 10—40.

Jacobsson, Maria Katarina (K a r i n), Fru,

f. 78; 40.

Svedberg, Sven A r t h u r, Vaktmästare,

f. 93; 40—42 (vald av stadsf.).

Revisorer

Wachtel, G u n n a r Carl Hilding, Kapten,

Trafikinspektör, f. 90; 31 ——

Moberg, Ca rl Bertil Axel, Banktjänste-

man, f. 97; 33—.

Carlsson, Erik R a g 11 a r Vilhelm, Typograf,

f. l0; 40— (vald av stadsf.). 
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Suppleanter Sekreterare

Friis, H a n 5 Ludvig Eugen, J. K., Sekr.
Bank-Zachrisson, H 1 l m e r Valdemar,

kamrer, f. 92; 3l—

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänsteman,

Stadsf.,

Davidsson, Eivo r Margareta, Fröken,

f. l5; 40— (vald av stadsf.).

o. ombudsman h. hälsovårdsn., f. 87; 30.

Läkare

£ 98; 33_. Vafkargiä åfä Häger, Åke Simon, M. L.,

Föreståndarinna och husmoder

Larsson, K a r i n Agnes Linnéa, f. 05; 38.

Styrsö kustsanatorium

Styrsö. Rt 27, överläkaren kl. 11—12. R! 15.

Föreningen Styrsö kustsanatorium har enligt stadgarna till ändamål att å Styrsö vid Göte;

borg upprätthålla en tuberkulossjukvårdsanstalt, Styrsö kustsanatorium, avsedd för sjuka,

lidande av ben-, led- och körteltuberkulos (s. k. kirurgisk tuberkulos). Anstalten grundades

år l890 genom gåvor och donationer av göteborgare. Vårdsökande från hela landet mot-

tagas, men de med hemortsrätt i Göteborg skola hava företräde till intagning å anstalten.

Anstalten har möjlighet att mottaga 141 patienter under hela året. Personalen utgöres av

överläkare och underläkare samt uppgår i övrigt till 60 personer.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg. Sty-

relsen består av sex ledamöter, vilka utses för en tid av fyra kalenderår, varav tre ledamöter

jämte suppleanter utses av Kungl. Maj:t efter förslag från föreningen, en ledamot jämte

suppleant av stadsfullmäktige i Göteborg, en ledamot jämte suppleant av Göteborgs och

Bohus läns landsting samt en ledamot jämte suppleant av föreningen. Bland styrelsens leda-

möter utser Kungl. Maj:t en att vara föreningens ordförande. Föreningens styrelse utgör

direktion för sanatoriet. För granskning av sanatoriets räkenskaper utser föreningen'årligen

minst en revisor jämte suppleant. Härjämte äger Kungl. Maj:t utse en revisor samt stadsfull-

mäktige i Göteborg och Göteborgs och Bohus läns landsting vardera en revisor jämte suppleant.

Totalkostnaden för sjukhusanläggningen i det skick, vari den f. n. befinner sig, uppgår

till 946.000 kr.., vilket gör cirka 6.000 kr per Vårdplats. Staten har till byggnads- och

övriga arbeten bidragit med sammanlagt 436. ”3 kr. eller 2.7l4 kr. för varje säng. Dona-_

tionerna uppgå till 360.000 kr.

Anslag från staden förar l940 utgår med en kr. per dag för varje i Göteborg hemorts-

berättigad medellös patient, förslagsvis beräknat till 6.000 kr. Fr. o. m. den l juli 1937

utgår anslag från staten med kr. 3,25 per vårddag.

Ordförande

Johansson, Sven Christian, M. D., Profes-

sor, Overläkare, Stadsf., f. 80; led. l6—4l,

Ordf. 34—4] (förordnad av Kungl. Maj.t).

Vice ordförande

Leandersson, John ] w a r, Kamrer, Stadsf.,

f. 90; led. 3l-—4l, Ovr.df 34—41 (för-

ordnåd av Kungl. Maj'.t.)

Övriga ledamöter

Ekman, Håkan, Direktör, f. 89; led.

27—4l, Kassaf. 27— (vald av föreh.).

Ridderstad, Hildur, Fru, f. 85; led.

34—4] (förordnad av Kungl. Maj:t).  

Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasseex-

peditör, f. 82; 35—41 (vald av stadsf.).

Corneliusson, Konstantin Mårten S a-

m u e l, Ombudsman, Öckerö, f. 86; 38.-—

4l (vald av landstinget).

' Suppleanter

Björklund, Per G u n n a r, Syssloman,

f. 83; 34—41 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Arnulf-Olsson, Edvin, Direktör, f. 81;

34—4l (förordnad av Kungl. Maj:t).

Lundgren, Vilhelm B ru n 0, T. L. Folk-

skoleinspektör, f. 85; 34——4l (förordnad

av Kungl. Maj:t).
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Waller, E r i k, Direktör, f. 87; 34—4l (vald

av fören. .

Gustavson, Alm a Sofia, Fru, f. 86; 38—4l ,

'(vald av stadsf.).

Hanson, F r a n s Einar, Fiskare, Riksdags-

man, Hönö, f. 90; 38—4l (vald av lands-

tinget).

Revisorer

Holmqvist, H a r r y Filip, Kapten, Rek-

tor, f. 87; l7— (vald av fören.).

Stenberg, Johan E d v a r d, Kapten, Aukt.

revisor, f. 93; 27— (förordnad av K. B.).

Eckert, K 11 ut Henrik, Kontorschef, f. 79;

30— (vald av fören.).

Burman, Erik Helge, Byrådirektör h. kungl.

medicinalstyr., Stockholm, f. 77; 33—,.

(förordnad av Kungl. Maj:t).

Fast, C'a rl G u s t a f Magnus. Handlande,

f. 93; 37— (vald av fören.).  

Johnsson, G u s t a v Emil, Fattigvårdstill-

syningsman, Landstingsman, Mölndal,

f. 85; 35— (vald av landstinget).

Linderoth, Martha Elisabeth (Lis a), Folk-

skollärarinna, Fru, Stadsf., f. 99; 38—,

(vald av stadsf.).

Suppleanter

Pettersson, Å k e Harald, Sjukkasseexpedi-

tör, f. 09; 38— (vald av stadsf.).

Johansson, E r i k Joel, Riksdagsman,

Ockerö, f. 9l; 38— (vald av landstinget).

Överläkare

Brolin, J 0 h 11 Axel Hugo, M.D., f. 00; (36) 37.

Underläkare

Olsson, Börje, M. L., f. 10; 39.

Syssloman

Österlind, J 0 h a n Pontus, f. 88; 3l , Sekr.

34—.

Göteborgs Welanderhem

Kärralund, Örgryte. Rt 151089.

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 fastig-

het vid Gamla varvet år l9l7. Stiftelsens vårdanstalt, som åsyftar vård och behandling av

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 även av

av de sex närmaste länen, vilkas landsting i likhet med Göteborgs stad beviljat anslag till

anstalten intill den 30 juni 1937. Fr. o. m. den I juli 1937 övertog staten kostnaderna för

vården å hemmet. Anstalten, som från början var avsedd för späda barn, mottager numera

även barn i skolpliktig ålder, vilket underlättas genom att Göteborgs folkskolestyrelse sedan

år l926 å anstalten inrättat en skolavdelning. Under år l939 har antalet samtidigt vårdade

barn varierat mellan 24 och 3l.

Styrelsen består numera av sex ledamöter, valda för fyra år och första gången intill utgången

av år l940. Av dessa utser Kungl. Maj:t ordföranden jämte två ledamöter och ensuppleant

för dessa och stadsfullmäktige likaledes tre ledamöter och en suppleant.

Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, vilka,

jämte en suppleant, utses av stadsfullmäktige. Därjämte äger Kungl. Maj:t utse en revisor

jämte en suppleant att deltaga i granskningen. '

Stiftelsens donationsfonder uppgå f. 11. till sammanlagt omkring 400.000 kr., varav 250.000

kr. äro placerade i fastigheten, där hemmet inrymmes.

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Welanderhem, fastställda av Kungl. Maj:t den 30

juni l937.

Kristensson, E r n s t Georg, Sjukkontrol-

Styrelse

Arnell, Per David, M. L., Overläkare,

f. 85; led. 34—40, Ordf. 35— (förordnad av

Kungl. Maj:t).

lant, f. 75; led. 25—40, v.— Ordf. 3l— (vald

av stadsf.). .

Broström, Anna Ida (A n n - 1 d a) Sofia,

Fru, f. 82; 25—40 (vald av stadsf.).
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Johnsson, J 0 h n Gunnar, Assistent h. fat-

tigv., f. 93; led. 3l—40, Kassaf. 37— (vald

av stadsf.).

Söderberg, ln eiz Eleonora, Fru. f. 87;

37—39 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Wallgren, A r v1d Johan, M. D. Professor,

Overläkare, f. 89; 37—40 (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Suppleanter

Båth, Rohl, J. K., Stadsassessor, f. 03;

37—40 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Abrahamsson, A 1 d a Teresia, Fru. f. 99;

37—40 (vald av stadsf.).

Revisorer

Parment, Gösta, D. H. S, Stadskamre-

rare, f. 98; 37—40 (förordnad av Kungl.

Maj.t).  

Sjöberg, G 6 s t a Adolf, Civilingenjör, f. 09;

38— (vald av stadsf.).

Pettersson, Ellen Hedvig Emerentia

(Em my), Föreståndarinna, f. 86; 39—,

(vald av stadsf.). '

Suppleanter

Landahl, M a u ri t 2 Wilhelm, Stadsrevi-

sor,_ f. 9l; 38—40 (förordnad av Kungl.

Maj:t).

Nilsson, Erik Emanuel, Platsförsäljare,

f. 89; 39— (vald av stadsf.).

Läkare och föreståndare

Norström-Lind, Signe Allona, M. L..

Prakt. läkare, f. 85; 34.

Föreståndarinna '

Lindh, S e l m a Matilda, Sjuksköterska,

f. 86; 22.

Vanföreanstalten i Göteborg

Anggården. Mottagningstid alla helgfria vardagar utom onsdagar kl. 11—12.

Rt (växel) 1710 30.

Föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg stiftades år l885 på initiativ av d:r Olof

Carlander. Föreningens uppgift är att bistå kroppsligt vanföra men psykiskt normala personer

i syfte att på bästa sätt söka lindra vanförheten och dess följder.

Föreningens arbetsskola för vanföra öppnades samma år i en liten lokal vid Södra Allé-

gatan. År l899 tillkom en poliklinik, vars förste chef var professor J. Borelius. Fem år senare

flyttades verksamheten till egen fastighet vid Pusterviksgatan, en gåva av änkefru Christina

Lundgren i form av donation bärande namnet Gabriel Lundgrens minne.

Till följd av ökat utrymmesbehov byggdes år l9l2 en större anstaltsbyggnad å Änggården,

där tomt kostnadsfritt upplåtits av Göteborgs stad. Kostnaderna i övrigt bestredos av gåvo-

medel jämte statsbidrag. Anstalten omfattade då poliklinik, klinik (56 sängar), yrkesskolor

och elevhem (46 platser). År l9l6 tillkom inom därför särskilt uppförd intilliggande byggnad

ett skol- och uppfostringshem för 30 vanföra barn i skolåldern, vilka på grund av sin vanför-

het ej kunna erhålla skolundervisning i hemtrakten.

Då antalet inträdessökande till anstalten alltmera stegrades, beslöts ånyo en utvidgning

och uppfördes under åren l926—28 en nybyggnad å samma tomt, avsedd uteslutande för

sjukvårdande verksamhet. Byggnaden kunde tagas i bruk under sommaren 1928. Den in-

rymmer plats för 97 patienter jämte modern fysikalisk avdelning, operationsavdelning m. m.

Genom den nya klinikbyggnadens tillkomst utvanns bl. a. betydligt ökat utrymme för yrkes-

skolan inom den gamla anstalten, som numera uteslutande brukas härtill så att nu platser

finnas till utbildning av ett l00-tal elever.

Styrelsen består av sex ledamöter jämte lika många suppleanter av vilka minst halva an-

talet, däribland ordföranden, jämte lika många suppleanter utses av Kungl. Maj:t och åter-

stående antalet ledamöter jämte suppleanter av föreningen. För granskning av föreningens

räkenskaper och styrelsens förvaltning utser föreningen årligen minst en revisor jämte supp-

leant. Kungl. Maj:t äger utse en revisor med suppleant och stadsfullmäktige två revisorer

och en suppleant att deltaga i revisionen.
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Föreningen åtnjuter statsbidrag enligt kungl. brev den 23 april l937. Staden bidrager i

händelse medellös i Göteborg hemmahörande patient intages å föreningens klinik med en

kr. pr underhållsdag. På polikliniken däremot erhålles fri behandling. .

Stadgar för föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg, fastställda av Kungl. Maj:t

den l8 juni l937.

Styrelse

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

Stadsfzs förste v. ordf. f. 80; led. 32—,

Ordf. 32— (förordnad av Ku'ngl. Maj:t).

Jungen, E r n s t Birger, Overlärare, Stadsf:'s

ordf. f. 90; led. 37—, v. Ordf. 37—((för-

ordnåd av 'Kungl. Måj:t.)

Belfrage, Erik Gustaf, M. L., Prakt. lä-

kare, f. 79; 16—.

Slettengren, K nut Leonard, lngenjör,

f. 74; led. 24—, Suppl. f. kassaf. 26—.

' Parelius, K a ri n von Friesen, Fröken,f. 83;

24— (förordnad av Kungl. 'Maj:t).

Henriques, Ma r t e n Ragnar, J. K. Ad-

vokat, f. 86; led". 25—, Kassaf. 26_—'—.

Suppleanter

Hammar, lda Charlotta (Cy s sie), Fru,

f. 87; 37— (förordnad av Kungl. Maj:t).

Wallgr'en,Arvid Johan, M. D., Professor,

IO/Iverliäkaref 89; 37— (förordnad av Kungl.

aj't

von Hofsten, Sten Erland Christoffer,

J. K., Landst1ngsd1rektor, Mar1estad f. 04;

37— '(förordnad av Kungl. Maj.t).

Hanson, Olof Henrik Adolf, Direktör,

f. 80; 3l—

Isacson, Os ca r Leonard, Boktryckare,

f. 74; 35—.

Norborg,K n u t Teodor Johannes, Kommi-

nister,f. 97; 37—.

Revisorer

Burman, Erik Helge, Byrådirektör h. kungl.

. medicinalstyr., Stockholm, f. 77; 37— (för-

ordnad av Kungl. Maj'.t)'.  

Hiåt3tner, J ul i u s, Konsul, Direktör, f. 8l;

Lundgren, James Do uglas, Direktör, '

Berg, 'A l ;a Kristina, Småskollärarinna,

f. 92; 38— (vald av stadsf.).

Pettersson, K a rl 0 s k a r, Lagerbiträde,

f. 03; 40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Eriksson, Erik Andreas, Revisor h. kungl.

medicinalstyr., Stockholm, f. 9]; 37—-— (för-

ordnad av Kungl. Maj:t).

Krook, Erik Gunnar B e r t i l G:son, Tand-

läkar'e, f. 02; 32—.

Arvidsson, Carl Einar Paulus, Expedi-

tionsföreståndare, f. 89; 38—.

Lundquist, Å k e Köpman, f. 95; 40—.

(vald av stadsf.).

Direktör

Måre, Arnold Olof Hjalmar, f. 05; 37.

'O'verläkare

Carnitz, Helge Georg Botvid, M. D.

Prakt. läkare,f. 83; 20. ,.

Underläkare

Magnusson, Oscar ' R a g 11 a r Reinhold,

M. L., f. 03; 39.

Kamrerare

Waller, Erik G u s t af Herman, f. 96; 30.

Kurator

Raygmond,,Sigrid Maria Vi r gi n i a, f. 8l;

l

James F. Dicksons minnesfond

I enlighet med bestämmelserna i fru Blanche Dicksons testamente den l5 mars l906 över-'

lämnades till staden ett belopp av l.000.000 kr., som skall förvaltas under benämningen

James F. Dicksons minnesfond och varav avkastningen, efter avdrag av vissa livräntor, skall

användas till upprättande av konvalescenthem för obemedlade män och kvinnor, företrädesvis

ur arbetsklassen ochi främsta rummet för Göteborgs stads'1nvånare. För närvarande finnes

ett sådant hem, konvalescenthemmet Meryt'1 Onsala socken.

. Förvaltningen av minnesfonden handhaves av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse be-

stående av tre ledamöter och två suppleanter. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer

jämte en revisorssuppleant, jämväl utsedda av stadsfullmäktige.

. Styrelsen förvaltar utom minnesfonden dels den s. k. Tjolöholmsfonden, vars avkastning

bl.a. användes till underhåll av byggnader m. m. å Tjolöholm i Fjärås socken, dels ock den

genom överskott å minnesfondens avkastning bildade särskilda fonden för nya konvale-
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scent/tem. Minnesfonden och den särskilda fondens sammanlagda kapital uppgick enligt senaste

bokslut till 2. l03.937 kr. och det beräknade överskottet till 46.200 kr.

Författningar m.m. Fru Blanche Dicksons testamente av den l5 mars l906. Regle-

mente, fastställt av stadsfullmäktige den l4 februari l907. .

Styrelse

Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasse-

expeditör,f. 82; led. 29—4l, Ordf. 3l—.

Hultin, Sven, Professor, Stadsf., f. 89;

led. 34—42, v. Ordf. 35—.

Anderson, P rim u s, Bankdirektör, f. 78;

led. 2l—40, Kassaf. 2l—.

Suppleanter

Andersson, Carl '0 5 ca r Leonard, Bank-

direktör, f 87; suppl. 2l—'—, Suppl. f.

kassaf. Zl—.

Henriksson, Elof Henning, Sjukkasse-

expeditör,f. 05; 34—.

' Losman,

 

Revisorer

Ekfluålzdäf; r i c Ludvig, Verkstadsarbetare,

Digga, Peter Anker, Direktör, f. 06;

' Suppleant

Atterfelt, Knut A 1 b e r t, Chefstandläkare,

f. 0l; 40—.

Sekreterare

Osborne Johan Alexander,

J. 0. F. K., Advokat, f. 96; 28.

Husmoder

Sjöström, Hanna Elvira, f. 80; 37.

(Louise Ekmans donationsfond till behövande sjuka

Donationsfonden bildades genom en donation av konsul Oscar Ekman den 22 september

' 1862, vartill senare åtskilliga andra donationer fogats. Fonden har till ändamål »att genom

understöd bereda behövande och välkända personer, vilka lida av plågsam sjukdom och vårdas

1deras hem, den lekamliga lindring, som de eljest,1 följd av medellöshet skulle vara förhindrade

att skaffa sig».

Donationsfonden förvaltas av en styrelse, som består av fem av stadsfullmäktige valda

ledamöter, däribland en läkare. Ledamöterna utom kassaförvaltaren, som utses för ett år

i sänder, väljas för två är sålunda, att årligen två avgå och två inväljas; dock kan avgående

ledamot omväljas. Stadsfullmäktige utse dessutom årligen två suppleanter för ledamöterna,

varav en för kassaförvaltaren. Två revisorer med en suppleant utses jämväl av stadsfull-

mäktige.

Donationsfonden uppgick enligtl939ars bokslut till l8l.874 kr. och .utdelade understöd

till 4.550 kr. '

Författningar m. m. Oscar Ekmans donationsbrev av den 22 september l862. Stadgar

för donationsfonden, godkända av stadsfullmäktige den ll november l897.

Suppleanter

Pettersson, Tekla Arvida, Fru, f. 87; 35—.

Andel], S v e n Gustaf Valdemar, Bank-

Styrelse

Ekman, Carl Johan Jakob Emil, Konsul,

Direktör, f 83' led l9— Kassaf l9
0rd]. 36—1 ' ' ' ' _' ååiesläjicör,6i 84; suppl. 335—, Suppl. f.

Ahlström, Blenda Hilda N a t h a l i &, Fru, ' ReUlSOrCT

f. 77; 3l—4l . Dolfe, G 11 s t a v Adolf, Reservlöjtnant,

Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s iie) Sofia,

Fru, Stadsf., f. 93; 35—40.

Kristensson, E r n s t Georg, Sjukkontrol-

lant, f. 75; 35—44.0

von Friesen, Otto B e r t i 1, M. L., Prakt.

_ .läkare, f. 0l; led. 36—4l, Sekr. 36—.

22

 

Direktör,f. 90; 38—.

Blomstrand, S t e n Konstantin, Metallar-

betare, f. 05; 39—.

Suppleant

Samuelsson, Ingrid Hilma, Bostadsin-

spektris, f. 87; 39—
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Dalheimers donation

Donationen grundar sig på ett av godsägaren Fritz Potens Dalheimer upprättat och den

2 juli l922 bekräftat testamente, enligt vilket hans behållna kvarlåtenskap, sedan vissa

legat och livräntor utgått, skulle tillfalla hälften Stockholms stad och hälften Göteborgs stad.

Ändamålet med de sålunda gjorda donationerna är »att bereda hem för blinda, vanföra eller

eljest lytta människors vård företrädesvis från lärare- eller lägre tjänstemannaklassen».

DonationsbeIOppen få emellertid enligt föreskrift i testamentet icke tagas i anspråk för

avsett ändamål förrän 40 år förflutit efter donationernas tillkomst. Under tiden skola dona-

tionerna på bästa sätt göras räntebärande, och varje år i mars månad skall vederbörande stad

lämna redogörelse för den till staden gjorda donationens ställning, vilken redogörelse skall

införas i två i staden utkommande dagliga tidningar.

Det Göteborg tillfallna beloppet uppgår 3l december l939 efter tillägg av räntor till 779.252

kr. och förvaltas av en styrelse, som enligt stadsfullmäktiges beslut den 23 augusti l928 skall

bestå av tre personer, varav två utses av stadsfullmäktige och en av magistraten. Två revi-

' sorer med en suppleant utses jämväl av stadsfullmäktige.

Författningar m. m. F. P. Dalheimers testamente av den 30 juni l922.

Styrelse ' Revisorer

Dahlström, A x el, Överförmyndare, Stads- Liåigfth' Lars Y n g v e, Kontorist, £ 07;

Dill?:SZflrfrvaldOZirfistzidågi led. 28_40' Samuelsson, Karl Wiktor. Metallarbe-

tare, f. 90; 39—.

N borg, lva 11, J. K., Borgmästare, f. 79;

 

d. 211—40, . o d. 28— dd Suppleant
riiagistraten). v r ! (utse av Rahmn, Å r n e Otto, Kontorist, f. l | ;"39—.

Olson, Frans Eri k Wilhelm, Civilingen- Sekreterare

jör, Direktör, Stadsf., f. 86; 35—40 (vald Stenström, Y n gve Romanus, J. K.,

av stadsf.). Stadsombudsman, f. 9l; 28.

Donationsfonder, vilkas utdelningar ombesörjas av Göteborgs

läkaresällskap

Genom en inom Göteborgs läkaresällskap tillsatt kommitté utdelas årligen understöd

till "behövande sjuka utgörande ränteavkastningen från donationer tillhörande Göteborgs

läkaresällskap eller överlämnade till staden för nämnda ändamål. Understöd sökas av be-

hövande genom stadens läkare hos nämnda kommitté. Här nedan angivas de donationsfonder,

för vilka stadsfullmäktige utse särskilda revisorer för granskning av utdelade understöd.

Revisorer Larsson, G e r t r u d Augusta, Förestånda-

.. . .. - . rinna, f. 82; 39—.
utsedda av stadsfullmakt1ge for gransknmg av Andersson G u t'af Carl Tidta are f 06'

de genom läkaresällskapets försorg verkställda S 1 39'_ s ' g * ' '

utdelningarna från nedanstående fonder: upp ' ' . ..

]. ]. Dicksons, Eleonore Dicltsons. Carolina Elrse Rubensons ?ååsjgfåg Pl11l1psons dona-

Emilia ]ungbergs samt Signe och Gustaf Bergqvist N ils August Spårvagnskon-

Bomans donationsfonder. duktör ; 00_ '

Odesjö, Jo hn Evald, Slöjdlärare, f. 99; Johnson, Karl Gustaf Gu n nar, Konto-

38—. . rist, f._04; 36—.

]. ]. Dicksons donationsfond, som är tillkommen genom förordnande av grosshandlanden ]. J .

Dickson enligt testamente av år l884,'uppgick enligt senaste bokslut till 52.003 kr. och utdelade
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understöd till 2. | 74 kr. Enligt testamentet skall ränteavkastningen utdelas såsom understöd till

behövande sjukai behov av bad- eller brunnskur. Donationen tillhör Göteborgs läkaresällskap.

Eleonore Dicksons donationsfond, som utgöres av en gåva å 20.000 kr. till Göteborgs läkare-

sällskap från J. J. Dicksons maka, född Willerding, skall enligt förordnande utdelas såsom

understöd enligt bestämmelserna för J. J. Dicksons donationsfond. Fonden uppgick enligt

senaste bokslut till 20.80l kr. och utdelade understöd till 869 kr.

Carolina Emilia ]ungbergs donation inrättades år l895, då fröken Carolina Emilia Jungberg

i testamente förordnade, att l0.000 kr. skulle tillfalla dåvarande konvalescenthemmet i Göte-

borg för beredande av vård för gynekologiska sjukdomar. Enär hemmet vid donators från-

fälle upphört, förordnade stadsfullmäktige, som emottogo beloppet, att ränteavkastningen

skulle utdelas såsom understöd till personer i behov av operativ gynekologisk sjukhusvård.

Donationen uppgick vid senaste bokslut till l0.40l kr. och utdelade understöd till 300 kr.

Signe och Gustaf Bomans donationsfond grundades den 28 mars l92l. då fabriksidkaren

Gustaf Boman i skrivelse till stadsfullmäktige såsom gåva till staden överlämnade obligationer

till ett nominiellt värde av l50.400 kr. Enligt av— donator i samråd med Göteborgs läkare-

sällskap upprättat reglemente, vilket av stadsfullmäktige godkänts, skall ränteavkastningen

av donationen utdelas såsom understöd till i staden mantalsskrivna personer i behov, före-

trädesvis efter akuta sjukdomar, av behövlig eller önskvärd rekonvalescentkur. Donationen

uppgick enligt senaste bokslut till ”5.064 kr. och utdelade understöd till 4.550 kr.

Elise Rubensons, född Jacobson, donationsfond grundades år 1883, då studeranden Carl Otto

Rubenson vid uppnådd myndighetsålder till stadsfullmäktigeöverlämnade ett belopp av

50.000 kr. till minne av sin framlidna moder med förordnande, att ränteavkastningen skulle

utdelas såsom understöd till mindre bemedlade i Göteborg i behov av vistelse vid bad-,

brunns- eller annan kurort i landet. Fonden, som år l902 ökades med l0.000 kr., uppgick

enligt senaste bokslut till 62.404 kr. och utdelade understöd till 2.609 kr.

Agnes Philipsons, född Mannheimer, donationsfond tillkom år l902, då handlanden Erik Philip-

son till Göteborgs läkaresällskap överlämnade 20.000 kr. till en fond med förutnämnda namn,vil-

ken fond genom senare gåvor från donator och honom närstående personer utökats till 40.000 kr.

Ränteavkastningen av fonden utdelas såsom understöd för vistelse vid bad-, brunns- eller annan

kurort. Fonden uppgick vid senaste bokslut till 4l .6l 5 kr. och utdelade understöd till l.75l kr.

Registrerade sjukkassor

Enligt stadsfullmäktiges beslut den 27 april l933 och 27 februari l936 utgår under vissa *

villkor till vissa i staden befintliga sjukkassor tillsvidare ett årligt förvaltningsbidrag av 2 kr.

för varje sådan avgiftspliktig i staden mantalsskriven medlem, som lokalsjukkassorna resp.

lokalavdelningarna haft den 31 december året närmast före det för vilket bidrag lämnas. Är

dylik medlem beträffande s. k. fortsättningshjälp ansluten till Göteborgs stads erkända central-

sjukkassa, utgår ett ytterligare bidrag av 2 kr. För ändamålet har å drätselkammarens stat

för år 1940 uppförts ett anslag av 325.000 kr. För Göteborgs stads erkända centralsjuk-

kassa utse stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant.

Revisor Suppleant

Karlsson, Olof V e r n e r, Kontorist, f. 03; Johansson, Algot Magnus, Ombudsman,

40— (vald av stadsf.). f. 0l; 40—.
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6. Allmän social hjälp- och understödsverksamhet

Sociala centralbyrån

Expeditionstid kl. 10—14. Rt ]] 1413. Föreståndarinnan träffas säkrast

kl. 10,30—11.

Sociala centralbyrån, som inrättades1 mars l925, har till uppgift »att inom Göteborg verka

för ett ordnat samarbete mellan enskilda välgörande personer, välgörande stiftelser eller för-

eningar och andra välgörande sociala institutioner i samhället samt mellan dessa senare in-

bördes, i syfte att därigenom ordna och befrämja välgörenhetsarbetet inom samhället».

Centralbyrån hänvisar hjälpsökande efter förberedande undersökning till den institution,

som äger de bästa förutsättningama att bistå ifrågavarande person, för register över alla å

byrån anmälda personer, lämnar på begäran råd och upplysningar rörande behövande per-

soner ävensom förslag till fördelning av ekonomiskt understöd och håller förteckning över

enskild och offentlig hjälpve1ksamhetinom samhället.

Förvaltningen handhaves av en styrelse, bestående av fem för ett "år i sänder valda ledamö-

ter med tre suppleanter. Två revisorer med en suppleant väljas av stadsfullmäktige.

Centralbyråns register omfattar f.n. c:a 44.220 kort. Antalet anslutna fonder, föreningar

och institutioner uppgår till ”3. 26 barnbeklädnadssällskap ha sänt in uppgifter

Stadens anslag för år l940 utgör 4.000 kr.

Stadgar för Sociala centralbyrån, fastställda av stadsfullmäktige den l5 januari |925.

Vöstergatan I a.

Styrelse ' Ligg, 'G r e t a Adelaide Maria, Fru, f. 92;

Ahl , K lA ,? , f. 75; 1 d. —- _ .

25b£rgordffi %—ugust rost e Hiittner, J ul i u s, Konsul, D1rektör, f. 8l;

Nordgren, Johan Gustaf (G6 s t a), Kon- 39—'

sul , Direktör, f. 75; led. 39—, v. Ordf

39—, Kassaf. 39—_—_.

Dahlström, A x e ], Överförmyndare, Stads-

- fullmzs andre v. ordf., f. 80; 25—

Hånriques, A g n e s, M. L., Prakt. läkare,

. 93; 37—

Revisorer .

Larsson, T h 0 r e Sigvard, Litograf, f. l0;

Jacobson, Vilma Maja Augusta, Fru,

f. 87; 39—

Suppleant

Konsul,Ekman, Cliaes Emil Percival,

Direktör, f. 98; 38—.

Suppleanter

Kullgren, Th y ra Hedera Martina, f. d.

Skolföreståndarinna, f. 70; 35—.  

Zachrisson, P e t r a Maria, Fru, 97; 39—.

Sekreterare och föreståndarinna

Granfelt, Naé mi Sara Karolina, F. M.

f. 91; 25. K

ontorist

Fridén, Astrid Gunborg, f. I]; 38.

Allmänna hjälpföreningen

Lilla Bergsgatan 5. Kontorstid kl. 9—16 samt vintertid även kl. 19—21 (maj—september

kl. 10—14). RI 111412, föreståndarinnan I] [41].

Allmänna hjälpföreningen, som på initiativ av framlidne biskop E. H. Rodhe stiftades år

l89l, har till ändamål »att arbeta för en ordnad hjälpverksamhet i Göteborg, att bereda all-'

mänheten och särskilt föreningens medlemmar tillfälle att lämna behövande de råd och

den hjälp, som i varje särskilt fall efter prövning anses lämpligast, samt att motarbeta yrkes-

tiggeriet». '

Föreningens byrå mottager ansökningar av behövande, lämnar upplysning om hjälpsö-

kande på begäran av föreningsmedlemmar, mottager gåvor såsom penningar, kläder, livs-

medel m. m., vilka utdelas åt de hjälpsökande, som befinnas vara ibehov av hjälp och förtjänta
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därav, anordnar, i den mån förhållandena tillåta, arbetstillfällen bl. a. för utrönande av hjälp-

sökandes arbetsvillighet och för bekämpande av arbetslöshetens moraliskavådor. Byrån för

fullständigt register över samtliga hjälpsökande samt förvarar alla handlingar rörande dessa.

Styrelsen består av högst l5 personer och utses av föreningens medlemmar. Revisorerna

utses årligen dels av föreningsmedlemmarna, dels av stadsfullmäktige. '

Stadens anslag för år l940 utgår som hyresbidrag med 5.009 kr., varav till föreningens repa-

rations- och lagerlokaler l.562 kr. samt 3.447 kr. till arrende för vedgård och insamlingscentral.

' Styrelse

Block, Carl Elis Daniel, T. D., F. K.,

Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74;

led. 29—, Ordf. 32—.

Andréen, Val b 0 rg, Fru, f. 78; led. 06—

lZ, 22—, v. Ordf. 32—

Kragh, Charles Elozf, Bånkkamrer, f. 85;

led. 24—, Kassaf.2

Rinman, Ax el Engelbert, Assuransdirek-

tör,f. 73; 29—.

Ja?ol;äso311,_Maria Katarina (K är i n), Fru,

Nyman,Georg Adnan J. 0. F. K., Fat-

tigvårdsdirektör, f., 84; 3l—

Olson, Frans E r i k Wilhelm, Civilingenjör,

Direktör, Stadsf., f. 86; 32—.

man, laes Emil Percival, Konsul,

Direktör, f. 98; 35—.

Henriques, A g 11 e 5, M. L., Prakt. läkare,

f. 93; 35—

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 88; 37—

Lind,Greta Adelaide Maria, Fru, f. 92; 37.—.

Hause, John E r i e Einar, J. K., Advokat,

Förest. f. rättshjälpsanstålten,f. 9l; 38—.

Farment, G6 s t a, D. H. S, Stadskam-

rerare, f. 98; 38—.

Lihné, Iris Kerstin, Fru, f. 84; 39—.

Arbetsutskott

Block, c a r 1 Elis Daniel, T. D., F. K.,Bis—

kop, tjg. e. o. Hovpredikant (se ovan) 32—.

Andréen, V a | b 0 r g, Fru (se ovan) 26—.

Kragh, Charles Elof, Bankkamrer (se

ovan) 6—.

Lind, Greta Adelaide Maria, Fru (se

ovan) 37—.

Henriques, Agnes, M. L. Prakt. läkare,

(se ovan) 39—.

Hedersledamöter

Taube, Ellen Charlotta Sofia, Fröken,

f. 64; 38.

de3åVlaré, Jeanna G 6 t h i 1 d a, Fru, f. 79;

Revisorer

Krafft, Peter P h ilip, Grosshandlande,

f. 88; 24—.

Jonsson, Folk e, Direktör, f. 86; 25—.

Asklund, D a v i d Emanuel, Direktör, f. 90;

27— (vald av stadsf.).

Suppleanter * -

Collin, E r i k, Grosshandlande, f. 89; 25—.

Arning, K 11 u t, J. K., Advokat, f. 92; 26—.

Larsson, J 0 h n Conrad, Kassör, f. 88; 37—,

(vald av stadsf.).

Sekreterare och föreståndarinna

- Granfelt, N a & mi Sara Karolina, F. M.,

f. 91 ; 20.

Bokförare

Nordberg, G u n n a r Martin, Banktjänste-

man, f. 94; 26.

Anställda å föreningens byrå

Falck, Hild u r Lydia Beatrice, f. 73; l2.

Sörvik, Inga Elisabeth, f. 8l; 23. Inkas-

serare. Granfelt, Naömi Sara Karolina, F. M.,

* (se'nedan) 26—. Lundqvist, Stina, D.S. I., f. l2; 38.

Föreningen Vita Bandets hemsysterbyrå

Erik Dahlbergsgatan 34. Expeditionstid vardagar kl. 9—11. Rt 13 5644.

Föreningen Vita Bandet bildades år l898 och tillhör världsföreningen av samma' namn.

Föreningens syftemäl är att på kristendomens grundval verka för personlig helnykterhet och

samhällets befrielse från rusdryckerna, att motarbeta bruket av narkotiska ämnen och verka

för sedlighetens och den allmänna moralens höjande. Föreningen har under en följd av år

anordnat barnavårdskurser, fester för fattiga gamla och har som nytt arbete i stället för de

år l934 nedlagda hushållskurserna, vilka pågingo i 25 år med anslag från staden och staten,

öppnat en hemsysterbyrå. Denna-, som började sin verksamhet i Göteborg den I oktober

l936, är anordnad i huvudsaklig överensstämmelse med de grunder, som angivits av Upp-
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sala hemskola rörande hemsysters anställningsvillkor och stadgar för hemsysters verksamhet.

Hemsystrarna, som i Uppsala hemskola utbildats i hemvård, utsändas på begäran till hjälp

åt familjer i små ekonomiska omständigheter, att vid husmoderns sjukdom eller frånvaro

utföra dennas åligganden. Underar l939 inkom 433 ansökningar, varav 298 kunde beviljas.

För hemsysterverksamheten väljer föreningen en styrelse, bestående av fem ledamöter

och en suppleant. Till granskning av styrelsens förvaltning utse stadsfullmäktige en revisor

med suppleant och föreningen likaledes en revisor med suppleant. *

Stadens anslag för år l940 utgör 22.000 kr., att utgå av uttaxerade medel å fattigvårds-

styrelsens stat. Vita Bandet bidrager med 500 kr. för samma tid.

' Styrelse

Bolmstrand, Hilma Charlotta, Fru (se

nedan) led. 36—, Ordf. 36—

Lindblad, Anna Georgina (G1 na), Fröken,

f. 80; led. 40—, v. Ordf. 40—.

Häggstrand, Elin, Fru,f. 80; led. 36—,

S.ekr 36—.

Wennergren, A n n i e Elvira, Fröken, f. 85;

led. 36—, Kassaf. 36—

Pettersson, Johanna Charlotte, Fru,

"f. 67; led. 38——, v. Kassaf. 39—.

Suppleant

Lindqvist, Milda Karolina, Fru, f. 75;

. Revisorer

Forsman, K e r s t i n Margareta, Fru, f. 00;

36—. '

Krawe, M a j, Fröken, f. 17; 39— (vald av

stadsf.).  

Suppleanter

Wahman, G r e t a Elisabet, Fröken, f. 03;

38—_.

Lind, Hildegard Elisabet (L i s a), Fru, f. l0;

39— (vald av stadsf.).

Föreståndarinna

Brålånstrand, H i l m a Charlotta, Fru, f. 84;

Hemsystrar

Gustafsson, 5 v e a Karolina, f. 00; 36.

Wennerberg, M a b el, f. 02; 36.

Nilsson, H a n n a Paulina, f. 12; 38.

Eliasson, A n n a Kristina, f. 08; 38.

Alarp, Dagmar Gertrud Elisabet f 01— 39.

Nilsson, E l s a Cecilia Johanna, f. 95; 40.

En* vskaåiö, tf. Brokvist, Rut h Alice,

. 0 ;

 

Sällskapet De Fattiges Vänner

Sällskapet, som stiftades den 29 juni l8l9, har till ändamål att, i mån av tillgångar och

efter noggrann undersökning om behov och förhållanden, åt verkligt nödlidande bland vissa

samhällsklasser inom Göteborgs samhälle under vintermånaderna utdela penningar samt, ifall

— särskilda donationsbestämmelser sådant föreskriva, lämna understöd på annat sätt, varvid bör

fästas avseende på den hjälp, som andra välgörande sammanslutningar lämna den behövande.

Styrelsen, som består av nio ledamöter, utses för en tid av tre år och väljes av för-

eningen. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1937—40, l938—4] och 1939—42.

Enligt stadsfullmäktiges beslut den l7 september 1908 och senast den l9 april l928 om

anslag till sällskapet ur avkastningen av J. E. Leo's donationsfond utse stadsfullmäktige år-

ligen, så länge anslaget utgår, en revisor jämte suppleant för granskning av användningen av

sagda anslag samt anslag ur Henrika Barks minnes donationsfond.

Bidraget ur J. E. Leo's donationsfond för år l939 utgjorde 725 kr.

minnes donationsfond har sällskapet under året erhållit 1.250 kr.

Ur Henrika Barks

Styrelse

Bengtsson, JohanThorsten Israel, Bank-

direktör, f. 93; led. 37—40, Ordf. 38—.

Smedmark, Carl 0 3 ca r, Fabriksdispo-

nent, f. 67; led. l3—42, Kassaf. l3—,

v.vOrdf. 3l—.

Lindelöf, Bernhard, Konsul, f. 7l; l5—4l.

Sundin, Ernst Thure, Köpmari, f. 73;

Bergvall, R a g 11 a r Oskar Svante, Advo-

kat, f. 80; 3l—42.

Bergh, Johan Co n ra d Emanuel, f. d.

Bankdirektör, f. 69; 35—42.

Nilsson. Frans Helmer, Direktör, f. 96;

37—40.

Welin,S1 11 t e n Efraim, Bankdirektör, f. 86;

. led. 37—4l, Sekr. 40—

En vakant.
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Revisorer Suppleanter

RéutCrSkiöld, S i g V a l' (l Herbert Casimir, Ericson A f l I"! 11 r Valdemar Direkt"r

Disponent, f. 69; l7—. ' ' 0. '

Hartvig, Jacob E (I ua rd, Grosshandlan- f' 74' 35 '

de, f. 72; 35—. Bruce, In ga l ill, Korrespondent, f. ll;

Blomstrand, Sten Konstantin, Metall- 40— (vald av stadsf.).

arbetare, f. 05; 40— (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.l50 kr., fördelat på enahanda sätt.

Slumstationen vid 3:e Långgatan 30 Föreståndarinna

(öppnades l89l)— Rt ”23 35: Johansson, Hulda Matilda, f. 88; 39.

Föreståndarinna Slumstationen vid Borgaregatan 18

Svensson, Elle n, t. 94; 36. (öppnades 1897). R, 15 09 (,g

Slumstationen vid Karl Gustafsgatan 45 Föreståndarinna

(öppnades l895). Rt l3 9l 76. Nork, Atalia Malvina, f. 84; 39.

De arbetslösas underStödsbyrå

Haga Ostergata 4 A. Expeditionstid kl. 9—11 och 17—19. Rt 130772.

_ 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 hem- ”

mahörande arbetslösa och nödhjälpsarbetare i en organisation vid sidan av resp. fackorga-

nisationer för att söka främja medlemmarnas intressen. Rätt till medlemskap tillkommer

varje i staden hemmahörande arbetsför, arbetslös man och kvinna i åldern l8—60 år. Efter

styrelsens prövning kunna yngre och äldre arbetslösa även vinna inträde.

Organisationens angelägenheter handhavas av en styrelse på tre personer, vilka utses av

Göteborgs fackliga centralorganisation och väljas för ett år, räknat från I april. Att till-

sammans med revisorerna för Göteborgs fackliga centralorganisation årligen granska räken-

skaperna utse stadsfullmäktige en revisor jämte suppleant. *

Stadens anslag till hyresbidrag för tiden I april l939—31 mars l940 utgår med högst 685 kr.

Styrelse ' - .

Johansson, A r vid Manfred, Textilarbe- . Remsor .

tare, f. 96; led. 37—. Ordf. 40—. Andersson, Tage Alfred, Grovarbetare,

Kristensson, Sven 0 s s i a n, Ombudsman, f. 05; 38— (vald av stadsf.).

f. 00; led. 33—, Kassaf. 33—. '

Sundström, Per H j almar David, För-

rådsvakt, f. 98; 36—. Suppleant

erman, Anders H a r al d, Kommunal- Hedlund, E r i c Natanael, Intendent, f. 9l;

arbetareförman, f. 83; 40—. 38— (vald av stadsf.).

Föreningen Skyddsvärnet Göteborg

Expedition i Sociala huset. Oppen vardagar kl. 10—12 och torsdagar dessutom kl. 18—19.

Under juni—augusti stängd onsdagar och lördagar. Rt 11 21 11, 11 6917, föreståndaren 11 2323.

i 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, vill-
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korligt dömda och alkoholister. Samarbete äger rum med kungl. fångvårdsstyrelsen, cen-

tralföreningen till stöd för frigivna, fattigvården, arbetsförmedlingen, arbetslöshetskommittén,

allmänna hjälpföreningen, nykterhetsnämnden m. fl. institutioner.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse av sju personer, valda för tre åri

sänder. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna l937—40, l938—4l och l939—42.

Stadsfullmäktige äga att utse en revisor med suppleant för deltagande i granskningen" av rä-

kenskaperna och förvaltningen.

Bidrag till verksamheten lämnas förutom av staden även av staten och centralföreningen

till stöd för frigivna.

Stadens anslag förar l940 utgår med 2.000 kr. under villkor att medlemsavgifter och gåvor

under året uppgått till minst 2.000 kr.

Styrelse

Hamberg, Karl G u s t af, J. d.

Rådman, f. 68; led. l4—42, Ordf. f4—.

Pehrsson, Per, T. D. Prost, f. 67; led.

l4—40, v. Ordf. l4——.

Dahlin, Gustaf Adolf V e r n e r, f. d. Direk-

tör, f. 84; led. 29—4l, Kassaf. 29—.

Baagoe, H e r m a n Theodor, J. K., Råd-

man, f. 95; led. 30—42, Sekr. 30—.

von Sneidern, N a ncy Sofia Elisabet,

Fru, f. 70; 30—40.

Wiik, L a r sFredrik, Fängelsedirektör, f. 76;

36—42.

Henriques, Ma rt e n Ragnar, J. K. Ad-

vokat, f. 86; 37—4l.

Revisorer

Rosén, Ax el Pontus, f. d. Folkskollärare,

f. 67; 20—.

Bergqvist, G u s t af Adolf, J. K., Råd-

man, f. 88; 25—.

Månesköld, A 1 b1 n, Förste mätarerepara-

tör, f. 78; 39— (vald av stadsf..) -

Suppleanter

Mattsson, Anders Ve n 2 el, J. K., Råd-

Svensson, A rn e Bertil, Kontorist, f. 08; '

39— (vald av stadsf..)

Arbetsutskott

Hamberg, Karl G u s t af, J. K. f. d. Råd-

man (se ovan).

Baagoe, H 6 r m a n Theodor, J. K., Råd-

man (se ovan).

Dahlin, Gustaf Adolf.V e r n e r, f. d. Direk-

tör (se ovan).

Henriques, M ä r t e n Ragnar, J. K., Ad-

vokat (se ovan).

Föreståndare

Ekzsltröm,Ludvig Kon r a d, Diakon, f. 90;

Assistenter '

Albrektson, A 1 f r e d Botvid, f. 94; 2].

Lång, Carl Sander, Diakon, f. 88; .23.

Reuterswärd, G e r h a r d Ulf Carlsson,

.Diakon, f. 96; 27.

Sv3elnsson, Bengt G6 s t a Valdemar, f. 08;

Extra assistent

' Håberg, Tora R a g n h1l d Maria,f. 00;

* man, f. 9]; 2 —.  
Alkoholistanstalten Västkusthemmet

Brännared, Sundholmen- ( '

i Den 7 maj l9l4 uppdrogo stadsfullmäktige åt fattigvårdsstyrelsen att till stadsfullmäktige

inkomma med utredning och förslag angående upprättande för. Göteborg av en vårdanstalt

för alkoholister enligt lagen av den 30 juni l9l3 (se under Göteborgs stads nykterhetsnämnd):

I enlighet med fattigvårdsstyrelsens förslag beslöto stadsfullmäktige den 8 juni l916, att

en alkoholistanstalt skulle anordnas å stadens egendom Lärjeholm i Angereds socken under

förutsättning bl. a., att kungl. socialstyrelsen hos Kungl. Maj:t tillstyrkte anstaltens erkän-

nande såsom allmän enligt 5 2 i ovan omnämnda lag. Reglemente antogs av stadsfullmäktige

den ll januari l9l7 och fastställdes av Kungl. Maj:t den 25 januari l9l8. Samtidigt erkände

Kungl. Maj:t alkoholistanstalten såsom allmän enligt omnämnda lagrum.

Jämlikt stadsfullmäktiges beslut den l4 mars l935 nedlades alkoholistanstaltens å Lärje-

holm verksamhet den I juli l937. Verksamheten övertogs samma dag av en för ändamålet

bildad stiftelse, som inköpt egendomen Brännaredi Öxnevalla socken, där en av Kungl. Maj:t
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erkänd alkoholistanstalt med namnet Västkusthemmet öppnats. Anstalten är avsedd för

vård av manliga alkoholister med företrädesrätt till 25 av anstaltens vårdplatser för i Göteborg

hemortsberättigade.

Anstaltens styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter, varav ord-

föranden och två ledamöterjämte en suppleant förordnas av Kungl. Maj: t för en tid av fyra

år. Två ledamöter och en suppleant väljas av stadsfullmäktige i Göteborg för samma tid.

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses årligen två revisorer, enfav

kungl. socialstyrelsen och en jämte suppleantav stadsfullmäktige1 Göteborg. *

Till verksamheten utgår bidrag från staten med 4 kr. och från Göteborgs stad och annan

kommun med 50 öre per vårddag.

Författningar m.m Lag den l2juni l93l om behandling av alkoholister (alkoholistlag).

ungl. kungörelse den 27 maj 1932 med vissa närmare bestämmelser rörande alkoholistvår-

den. Kungl. kungörelser den 27 maj l932 om statsbidrag till anordnande av erkända alko-

holistanstalter och om statsbidrag till driftskostnader vid vissa alkoholistanstalter m. m.,

allmänna föreskrifter rörande erkända alkoholistanstalter den 23 december l932'. Skärskilda

föreskrifter för erkända alkoholistanstalten Västkusthemmet, fastställda av Kungl. Maj:t

den 20 december l935.

Ordförande

Sjögren, Folke Olof Waldemar, J. K.,

Advokat, f. 85; led. l8—4l, Ordf. l8—_—4l,

(förordnad av Kungl. Maj.t).

- Ovriga ledamöter

Hedvall, Jakob J u ]1 n s,— Byråföreståndare,

f. 86; 32—4l (förordnad av Kungl. Maj.t).

Dyren'dahl, A n d e r s, Godsägare, Sund-

holmen, f. 8l; 37—41 (förordnad av Kungl.

Maj.t).

Cornér, Johan A lf re d, Handlande,

. f. 72; led. l.,8—40 Kassaf. 28— (vald av

stadsf.)

Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskonstapel,

. f. 90; 33.—40 (vald av stadsf.).

_ Suppleanter .

Samuelson, C a rl Hartvig, Nämndeman,

Sundholmen, f. 86; 37—4l (förordnad av

Kungl. Maj:t).

Johanson, Karl Oscar (0 s c a r K.), Hand-

lande, f. 88; 37—40 (vald av stadsf.).  

' Revisorer

Andersson, A n d e r s Birger, Snickare,

Riksdagsman, Falkenberg, f. 78; 39— (ut-

sedd av kungl. socialstyr.). '

Lind, E i n a r Alexius, Assistent h. fattigv.,

Stadsf., f.. 98; 40— (vald av stadsf.).

Suppleant

Rehn, Oscar E r'i c Gunnar, Verkmästare,

f. 83; 40— (vald av stadsf.).

Räkenskapsförare

Larsson, Ossian F rid o lf, Kamrerare,

f. 85; (l8) 37

Föreståndare

Sjösten, Johan Enok T 11 r e, Diakon, f. 89;

Läkare

Ståhl, Karl Simon, M. L., Provinsial-

läkare, Horred, f. 94; 37.

Husmoder

Wessberg, M a g .d a Linnéa, f. 88; (28) 37.

Dessutom vårdare och jordbrukspersonal

samt köksbetjäning.

Pensionsinrättningen för ålderstigna eller sjukliga tjänare

Denna inrättning, som uteslutande grundar sig på enskilda donationer, stiftades den I" .

december l849. Stiftelsens huvudändamål är att utdela pensionsunderstöd till personer,

vilka viss längre tid varit anställda såsom tjänare i familj inom Göteborgs samhälle men av

ålder eller sjuklighet blivit oförmögna att fullgöra en tjänares åligganden samt icke äga till-

räckliga enskilda tillgångar för sin bärgning. Dessutom må en mindre del av stiftelsens

tillgångar användas till premier åt personer, som ännu äro i tjänst.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av en kassaförvaltare och fyra andra ledamö-

ter, vilka utses av stadsfullmäktige, kassaförvaltaren för ett år samt de övriga ledamöterna

för fyra år sålunda, att vartannat är två väljas. Stadsfullmäktige utse därjämte årligen två

Suppleanter, därav en för kassaförvaltaren. Granskning av styrelsens räkenskaper och för-
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valtning verkställes av två revisorer, som det jämväl åligger att närvara vid pensionsutdel- "

ningarna, och vilka jämte en suppleant årligen utses av stadsfullmäktige för det kommande

året. Ledamöterna i styrelsen äro valda för perioderna l937—40 och l939—42.

Stiftelsens tillgångar uppgå enligt senaste bokslut till l.056.619 kr.

Stadgar, fastställda av stadsfullmäktige den l6 mars l9l6.

Styrelse

Ekman, C a rl Johan Jakob Emil, Konsul,

Direktör, f. 83; led. l3—42, Ordf. 35—.

Nordgren, johan Gustaf (G ö s t a), Konsul,

Direktör, f. 75; led. 22—, Kassaf. 22—.

Månsson, R u th Linnéa Fredrika, Assis-

tent å arbetsförmedl., Fru, f. 95; 28—40.

Hartvig, Jacob E d u a r d, Grosshandlande,

. f. 72; 35—42.

Lagerholm, Gustaf E m i l, Skatteexekutor,

f. 76; 37—40.

. Suppleanter

Karlsson, A n n a Sofia, Fröken, f. 87; 35—.  

Kindal, C a r l-E r i c Frans Magnus, Direk-

tör, f. 02; suppl. 37—, Suppl.f kassaf. 37—.

Revisorer

Törnkvist, N ils Gustaf, Ombudsman,

f. 02; 38—.

Reuter, 5 a g a lngegärd, Kassörska, f. l4;

Suppleant -

Bergqvist, H e n r y Gösta Marino, järn-

vägsman, f. 06; 39—.

Sekreterare

Frick, E r n s t Otto Manfred, ]. K., Råd-

man, f. 72; 07

Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond

Fonden grundades år l892 genom insamling på listor, som inbragte 25.92l kr. Ändamålet

var att försöka skaffa understöd eller pension till gamla, orkeslösa sjuksköterskor, begyn-

nande med tillfälliga och fortsättande med årliga bidrag.

Styrelsen, bestående av åtta ledamöter, varav fyra skola vara kvinnor, med två suppleanter,

varav en skall vara kvinna, utses av stadsfullmäktige för en tid av fyra år i sänder. Av ledamö-

terna böra om möjligt två" vara läkare. Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en

suppleant. Ledamöterna äro valda för perioderna l937—40, l938—4l , l939—42 och 1940—43.

Genom senare tillkomna donationer uppgår fonden f. 11. till omkring 95.000 kr. Åt var

och en av 25 pensionärer utdelas numera årligen 200 kr. '

Stadgar, fastställda av stadsfullmäktige den 30 augusti 1900 med däri sedermera vidtagna

ändringar Styrelse
Suppleanter

von Friesen, Otto B e r t i 1, M. L., Prakt.

läkare, f. 0l; led. 36—43, Ordf. 38—.

Kristensson, E r n st Georg, Sjukkontrollant,

f. 75; led. 25—40, v. Ordf. 36—.

Dickson, Elle n, Fröken, f. 59; l2——42.'

Larsson, G e r t r u d Augusta, Förestånda-

rinna, f. 82; led. 38—4l, Sekr. 38—-u

Rosengren, E s k il Oscar, ]. K., Advokat,

f. 99; led. 38—4l, Kassaf. 40—.

Peterson, Johanna (l'l a n n a) Maria, Fru,

Enåblåg, A u g u s t a Vincentia, Fru, f. 93;

Olsson, 0 s 1. a r Herbert, Assistent, f. 03;

led. 40—42, Suppl. f. kassaf. 40—  

Tengroth, S t e n, M. L. Prakt läkare,

f. 98; 40—

Kjellén, Emma Margareta (G r e t a) Elisa-

beth, Fru, f. 9]; 40—

Revisorer '

Friberg, F 0 1 k e Albert, Kontorschef, f. 04;

Lunå'vist, Folk e Wilhelm Bernhard,

Posttjänsteman, f. 06; 40—.

Suppleant

Carlsson, Lilly Cecilia, Fru, f. 99; 40—.

De blindas förening Hoppet 11. p. a.

Sprängkullsgatan 15. Rt 119308, 11 0757.

Föreningen, som stiftades år l9l4, utgöres av omkring l50 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
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och avsätta alstren för deras verksamhet, att på annat lämpligt sätt stödja de blinda i deras

strävan till självförsörjning, att, i den mån föreningens ekonomi tillåter, med gåvor stödja

blinda behövande medlemmar och bereda dem uppmuntran och förströelse genom sång,

musik, föredrag, deklamation m. m.

Verksamhetsområde är Göteborgs och Bohus län. Föreningen upprätthåller borstbinderi-

och korgmakeriverkstad, materialdepå, minutaffär och bibliotek. Dessutom finnes en låne-

fond, ur vilken lämnas räntefria lån till blinda medlemmar; hyresbidrag lämnas till medlemmar,

som ha egen verkstad eller utöva hemarbete. Begravningshjälp lämnas till medlemmar,

som uppfylla bestämmelserna härom.

Styrelsen består av nio ledamöter, fyra seende och fem blinda, som väljas för en tid av två

år i sänder varav föreningen väljer sju och stadsfullmäktige två. Att jämte föreningens två revi-

sorer granska styrelsens förvaltning äga stadsfullmäktige att utse två revisorer med en suppleant.

Stadens anslag för år 1940 utgår med högst 3.000 kr. efter 300 kr. per år för varje i Göte-

borg hemortsberättigad och vid föreningens verkstad sysselsatt blind under villkor att med-

lemsavgifter och gåvor under året uppgått till minst 3.000 kr.

Aktiva styrelseledamöter

Swenson, S v e n-Erik, Borstbindare, f. l4;

led. 39—4] , Ordf. 39—.

Olsson, Tor H i 1 d i n g Fritiof, Piano-

stämmare, f. 93; 36—40.

Edman, Adolf, Korgmakare, f. 82; 37-—.4l .

Larsson, Johan 0 s c a r, Borstbindare, f. 92;

38—40.

Hansson, A n d e r s Viktor, Föreståndare,

f. 84; 38—40, Sekr. 38—.

Passiva styrelseledamöter

Dahlin, Gustaf Adolf V e r n e r, f. d. Direk-

tör, f. 84; led. 33—40, 1). Ordf. 36— (vald

av stadsf.).

Romdahl, A x e 1 Ludvig, F. D., Professor,

f. 80; 27—41.

Svedberg, Alfre d, Köpman, f. 7l; led.

30—40, Kassaf. 30—.

Ekstedt, As t nd Elisabeth Åklessonq Folk-

skollärarinna, Fru, f. 90; 30—40,

v.Sekr. 38— (vald av stadsf.).  

Suppleanter

Wahman, Edvard (E r h a r (1) Arvid Nata-

nael, Stadsträdgårdsmåstare, f. 75; 9—

Ordqvist, O sca r Alvin Zakarias, F. K.,

Ämneslärare, f. 85; 36—

Nicolaisson, ] 0 h n Nicolai, Tapetserare,

Beiågtsson, Elsa Beatrice, Fröken, f. 90;

3 —.

Revisorer

Norgren, C a r ] Filip, Förste kontorist, f. 87;

Holme, A x e ] Edvard, Löjtnant, f. 80; 37—.

Korsell, Karl G u s t a v, Möbelsnickare,

f. 97; 38— (vald av stadsf.).

Steneborg, Alf E d 0 r Gunnar, Kontors-

skrivare, f. 06; 40— (vald av stadsf.).

Suppleanter

Gustafsson, Carl P e t t e r, Revisor, f. 88; 30—.

Carlsson, _] 0 h 11, Spårvagnskonduktör, f. 94;

40— (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. 16 år, och har till ändamål

att i mån av tillgångar genom lån understödja behövande dövstumma medlemmar, genom

passande bibliotek, föredrag och samkväm verka uppfostrande i sedligt och allmänbildande

syfte och i övrigt på allt sätt vara de dövstumma till hjälp och råd.

Styrelsen består av sju ledamöter med två suppleanter. Av revisorerna äga stadsfullmäktige '

utse en med en suppleant.

Föreningens fonder uppgå f. 11. till omkring 16.000 kr.

Stadens anslag utgår årligen såsom hyresbidrag med 1.000 kr.

Styrelse Suppleant

(Nyval ej verkställt vid kalenderns utgivande) (vald av stadsfullmäktige)

Revisor (vald av stadsfullmäktige) F L' . R ].

Larsson, K a rl August, Stationskarl, f. 92; rån.?on, f Ijz-Zl3e9__ o s a l e

39—. ' '
ro en, . , .

Eleonora,
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Föreningen till förmån för dövstumma i fjärde distriktet

Västra Skansgatan I B. Rt 1209 20..

Föreningen, som bildades l906, 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 utgår såsom hyresbidrag årligen med 360 kr.

Styrelsens ombud i Göteborg Suppleant

Koch, Agathe A n n i e Marianne, Skolföre- Franzén, p 6 r G e 0 r g, Kontorist f |4.

ståndarinna,. f. 76; 06. 40.. (vald avs.tadsf)

* Revisor

Larsson, K a rl August, Stationskarl, f. 92:

40— (vald av stadsf..)

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 honteux, företrädesvis kvinnor, och dels änkor efter eller ogifta döttrar till hant-

verkare, borgare, ämbets- eller tjänstemän.

Styrelsen, som har att förvalta Theodor Ferdinand Lefflers donation och stiftelsen Carl

Fredrik? Ljunggrens minne, fondmedlen för Augusta Mathilda Hernqvists donation, J. F.

och L. E. Petterssons fond och Josefina Albertina Wennerlöfs fond, rä nte m e dl e 11 till

övriga här nedan upptagna donationer, ävensom dem, som kunna varda av stadsfullmäktige

till styrelsens förvaltning överlämnade, utgöres av fem personer, bland vilka minst. en hant-

verkare, valda av stadsfullmäktige för tre kalenderår, så att vart tredje år en ledamot och vart- -

dera av de två övriga åren två ledamöter avgå och lika många inväljas. Styrelsen utser år-

ligen inom sig ordförande och kassaförvaltare och gör om dessa val anmälan till stadsfull-

mäktige. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning utse stadsfullmäktige

årligen två revisorer med en suppleant. ' — '

Vid förvaltningen skola lända till efterrättelse de1 de olika stiftelseurkunderna givna före-

skrifter, så ock de särskilda bestämmelser, som av stadsfullmäktige äro eller bliva meddelade.

Stiftelsernas, till ett antal av 20, sammanlagda fonder uppgå enligt senaste bokslut till

972.480 kr.

Reglemente för Söderborgska m.fl. stiftelsers styrelse, antaget av stadsfullmäktige den

ll november 1897.

: Ordförande ' _ Lagerholm, Gustaf E mil, Skatteexekutor,

Edgren, Anders Wilhelm, Handlande, * 76 led 29—40 Kassaf 29_" '

f 7]. led 32___42 Ordf 36__ Dahlbom, Knut Emil, Sliparemästare,

Vice ordförande _ f"84 4-0—42 Revisorer ,

, Arnulf-Olsson, Ed vin, Direktör, f. 8l; Alderstam,NilSOlof, lngenjör, f. 97; 37.—.

' 'led. 36—41, v. Ordf-. 364—. Sjöberg, ÅkeLennart, Servitör,f. 10; 40—.

Övriga ledamöter . Suppleant

Carlsson, C a r l R1 c h a r d, Spårvägsman, Nilsson, Nils B e r t i l Roland, Målare-

Stadsf., f. 8l; led. 26—40, Sekr. 28—. . mästare,f. 09; 40—

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 för-
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skaffa sig nödig utkomst, med företräde för ättlingar till donators brorsbarn, om de befinna

sig i medellös belägenhet. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 34.559 kr.

Carl Fredrik Ljunggrens minne utgör en gåva om 5.000 kr. av änkefru Augusta Wilhelmina

Ljunggren från år l896, varav ränteavkastningen vid vinterns annalkande skall fördelas mel-

lan tre kvinnor av bättre stånd med företräde för'ogifta. En av pensionärerna, vilka fru

Ljunggren utsågo under sin livstid, fröken Hulda Billingsdahl, överlämnade l9l5 2.000 kr.

till fonden, varefter pensionärernas antal ökades till fyra. Donationen uppgick enligt senaste

bokslut till 9.622 kr.

Sofia Wilhelmina Engblads donationsfond tillkom”ar l892, då fröken Sofia Wilhelmina Eng-

blad1 sitt testamente förordnade, att hennes efterlämnade förmögenhet, sedan angivna

dispositioner fullgjorts, skulle som en särskild fond, bärande donators namn, ställas under

stadsfullmäktiges förvaltning, varav ränteavkastningen skulle utdelas såsom understöd till

änkor tillhörande pauvres honteux med 200 kr. årligen. Donationen uppgick enligt senaste

bokslut till 22. l80 kr.

B. C. Gyllensténs tjänstemanna-, änke- och pupillfond har. sitt ursprung från f. d. läroverks-

adjunkten fil. d:r Bengt Gomer Gyllenstén, som i sitt testamente av år 1887 med tillägg år

l890 förordnade att 40.000 kr. av hans kvar-låtenskap skulle överlämnas till stadsfullmäktiges

förvaltning för bildande av en pensionsfond, varav ränteavkastningen skulle utdelas till fyra

behövande änkor med oförsörjda barn efter i staden bosatta och där i statens eller stadens

tjänst anställda tjänstemän. Donator uttalade i sitt testamente önskvärdheten av att pensio-

närerna finge bibehålla utgående pensioner en följd av år, dock om ansökan från mera be-

hövande inkommer, pension må tillfalla sådan behövande, utan hinder av förment anspråk

från förutvarande pensionär. Pension utgår numera årligen med 600 kr. Pensionärer till-

sättas årligen av stadsfullmäktige på förslag av styrelsen. Donationens kapital utgjorde en-

ligt senaste bokslut 61.849 kr.

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 un-

derstöd till obemedlade, äldre, ogifta döttrar efter högre ämbets- och tjänstemän eller borgare

i staden med 200 kr. årligen till varje understödstagare. Som sökande efter testamentets

bestämmelser sällan förekomma, anses dessa numera endast hava företräde till lediga pensions-

rum. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 63.37l kr.

Augusta Mathilda Hernqvists donation tillkom år l898, då änkefru Augusta Mathilda Hern-

qvist överlämnade ett belopp av 10.000 _kr. till-styrelsen med förordnande, att ränteavkast-

ningen skulle halvårsvis utbetalas i lika andelar till fyra för arbetsamhet och hederlig vandel

kända, i staden bosatta änkor tillhörande medelklassen och fyllda 50 år. Donationens kapital

uppgick enligt senaste bokslut till ll.422 kr.

]. F. Petterssons och hans hustrus L. E. Pettersson, född Bergman, fond grundades år l899,

då av dessa makars sterbhus till styrelsen överlämnades enligt deras1 livstiden uttalade ön-

skan ett belopp av 3.000 kr., varav räntan skall utdelas till tre änkor eller döttrar till hant-

verkare, som äro i behov därav. Donationen uppgick enligt senaste bokslut till 4.224 kr.

Theodor Ferdinand Lefflers donation tillkom 'år 1884, 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
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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 l3.052 kr. '

Albertina Ringnérs donation har sitt namn efter fröken Albertina Ringnér, som i testamente

av år l885 förordnade, att ett belopp av 40.000 kr. av hennes kvarlåtenskap skulle avsättas

till en fond, bärande hennes namn. På grund av klandertalan mot testamentet kom dona-

tionen endast att uppgå till en tredjedel av det testamenterade beloppet. Ränteavkastningen

härå utdelas genom styrelsen för Söderborgska stiftelsen till ensamma, bättre, oförsörjda

kvinnor i staden, dels som livstidspensioner uppgående till minst 200 kr. pr år och dels som

tillfälliga understöd. Donationens kapital utgjorde enligt senaste bokslut l8.9l2 kr.

Martin Jakobssons 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 bildandeav en fond med förutnämnda namn.

Ränteavkastningen av fonden skall enligt testamentet utdelas som pensioner å 300 kr. var-

dera till'i staden boende, till myndig ålder komna personer, som äro änkor eller döttrar

till avlidna handlande eller hantverkare härstädes. Pensionärernas antal är för närvarande

28. Pensionsfonden uppgick enligt senaste bokslut till l8l.l00 kr.

Charlotta och Emilia ]ungbergs fond grundades av fröken Carolina Emilia Jungberg, som

i testamente år I895 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-

skapet De fattiges vänner för sällskapets verksamhet. Fonden uppgick enligt senaste bok-

slut till l23.522 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 9.447 kr.

0. W. Hällströms donationsfond tillkom år 1904, då fröknarna Elisabeth Gregoria och

Laura Henriette Hällström i gemensamt testamente förordnade, att deras kvarlåtenskap,

sedan vissa dispositioner fullgjorts, skulle tillfalla Göteborgs stad för att som en särskild

fond förvaltas under namn av 0. W. Hällströms fond. Den årliga ränteavkastningen av

fonden skall utdelas såsom understöd till sex 21 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 90.960 kr.

Jaquette Virgins gåva är en fond, som tillkom år l898 genom att fröken Jaquette Virgin i

testamente förordnade, att ett belopp av 6.000 kr. skulle avsättas till en fond, varav årliga

räntan skulle utdelas såsom pensioner åt äldre, fattiga sömmerskor. Kapitalet uppgick

enligt senaste bokslut till 7.798 kr.

Bernhard Bengtssons understödsfond inrättades år l908, då änkefru Amalia Bengtsson,

f. Kjellgren, i testamente. förordnade, att hennes kvarlåtenskap, sedan vissa legat utgått,

skulle tillfalla en fond med ovanstående namn, varav den årliga ränteavkastningen skulle
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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 38.463 kr.

Trägårdhska donationsfonden tillkomår l9l8, då fröken Anna Trägårdh till stadsfull-

mäktige överlämnade ett belopp av 25 .000 kr.., varav ränteavkastningen skall utdelas till

personer tillhörande pauvres honteux. Fonden uppgick enligt senaste bokslut till 26.618 kr.

]osefina Albertina Wennerlöfs fond grundades år l903, i det att fröken Josefina Albertina

Wennerlöf i sitt testamente förordnade, att hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla Göteborgs

stad för bildande av en fond med ovannämnda namn, varav ränteavkastningen halvårsvis

skulle utdelas till fyra i staden boende ogifta kvinnor, kända för arbetsamhet och hederlig

vandel och tillhörande borgare- eller hantverksfamiljer samt fyllda 50 år. Fondens kapital

utgjorde enligt senaste bokslut 3l .332 kr.

Georg Bissmarcks understödsfond tillkom år l9l7, 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 | .200 kr. Fonden, som år l929 överlämnades till stadskassan, upp-

gick enligt senaste bokslut till l66.424 kr.

Bramstedtska donationen grundades år l898, då änkefru Maria Christiana Bramstedt1 sitt

testamente förordnade, att hennes kvarlåtenskap, sedan vissa förordnanden utgått, skulle

tillfalla en fond med ovannämnda namn, varav årliga räntan med vissa inskränkningar

skulle utdelas såsom understöd åt välkända, obemedlade, äldre ogifta döttrar efter

ämbets- och tjänstemän eller köpmän 'i Göteborg med ett belopp av 200 kr. till varje

understödstagare. Fonden, som år l93l överlämnades" till stadskassan, uppgick enligt

senaste bokslut till 44.369 kr.

B. C. Gyllensténs fond för behövande f. d. tjänarinnor tillkom år l887, med tillägg år l894,

då läroverksadjunkten doktor B. G. Gyllenstén i testamente förordnade. att hans tjänarinnor

för sin återstående livstid skulle uppbära räntan av resp. 8.000 och 4.000 kr., varefter sam-

manlagda beloppet l2.000 kr. skulle bilda en pensionsfond för gamla kvinnliga tjänare på

sådant sätt, att årliga räntan skulle givas som understöd åt en eller tvenne behövande f. d. '

tjänarinnor. Fondens kapital uppgick enligt senaste bokslut till l3.256 kr.

Osbeckska fonden

Osbeckska fonden, stiftad av handlanden Pehr Osbeck och hans maka Mary Ann Osbeck,

f. Glendinning,1 testamente av år l884, består av till staden donerade medel samt de medel,

som genom testamentets bestämmelser tilläggas fonden.

Enligt bestämmelserna skall en tiondedel av årliga ränteavkastningen tilläggas kapitalet

och återstående ränteavkastningen fördelas sålunda, att två tredjedelar utdelas i form av

pensioner åt ålderstigna, aktningsvärda och i behov av ekonomiskt understöd varande perso-

ner, tillhörande handels- eller hantverksklassen, vilka under åtminstone större delen av sitt

liv varit boende i Göteborg, med rätt för fondens styrelse att av berörda räntemedel även

lämna understöd, genom gåvor eller räntefriaklån, till i staden mantalsskrivna hantverkare

för beredande av förlagsmedel. Återstående tredjedel av ränteavkastningen utdelas såsom

understöd till föreningar eller enskilda anstalter,'vilkas ändamål är att åstadkomma förbätt-

ring av medellösa barns hälsa.

Osbeckska fonden förvaltas av en av stadsfullmäktige för ett år i sänder vald styrelse, be-
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stående av fem ledamöter med två suppleanter. Därjämte utse stadsfullmäktige årligen två

revisorer med en suppleant. Fondens kapital, som förvaltas av drätselkammaren, uppgick

enligt senaste bokslut till 543.424 kr. ,och utdelade understöd 1939 till 19.750 kr.

Författningar m. m. Pehr och Mary A_nn Osbecks testamente av den 17 mars 1884. Reg-

lemente för användningen och förvaltningen av Osbeckska fonden, antaget av stadsfull-

mäktige den 8 december 1898.

 

Ordförande Suppleanter

Hendén, Hugo Alexander, lnstrument- " a l ' Fru . : —.

'makare, f. 75; led. 24—, Ordf. 34—. 38:33”, Hjällnd Tliiblrrai t e å.,f 331.312...

' Vice ordförande f. 89; 34—.

Ahlström, Blenda Hilda N a t h a l i a, _

Fru. 1. 77; 11.1. 24—. Suppl. f. kassaf. 30—, Revisorer

v. Ordf. 34—. Hamboldt, KarlAllan, lngenjör, f. 94;38—.

Ovriga ledamöter Bodin, Arvid, Cementarbetare, "f. 97,

Cornér, Johan A 11... d, Handlande, 39—-

f. 72; led. 11—, Kassaf. 24—. Suppleant

Wistrand, Gustaf H u g 0, Restaurantföre- Johansson. A 1 g ot Magnus, Ombudsman.

ståndare, f. 87.; 30—. f. 01; 39—. _

Segerberg, J 0 h a n August, Boktryckare, Sekreterare _

90; 34—. Randver, Li n n éa Sofia, Fru, f. 01;.25.

, Ernst Hansons och Amelie Barks donationsfonder

Kontorschefen Ernst Hanson förordnade genom testamente år 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 styrelsemedlem-

mama, vilka väljas_för tre år, utses tre av stadsfullmäktige, en av frimuraresamhällets i Göte-

borg barnhusdirektion och en av direktionen för Göteborgs stads barnhus. Stadsfullmäktige

utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant. Av den årliga ränteavkastningen av dona-

tionsfonden skola, sedan livräntor utgått, tre fjärdedelar tilläggas kapitalet, till dess detta

uppnått 500.000 kr., och därefter en tredjedel till dess kapitalet uppgår till 800.000 kr. Den

övriga behållna ränteavkastningen skall användas till understöd åt fattiga, i staden hemorts-

berättigade barn av familjer tillhörande pauvres honteux. Understöd, som pr barn och

år icke får överstiga 300 kr., utgår till dess barnet uppnått den ålder, att det bör kunna för-

' sörja sig självt. Antalet understödda barn är för närvarande 10.—

Fonden uppgick vid senaste bokslut till 376.053 kr. och utdelade understöd uppgingo

till 3.150 kr. _

Fru Amelie Bark förordnade i testamente år 1913, förutom övriga donationer, 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 testamen-

tets bestämmelser som bidrag till sommarvistelse å landet till cirka 15 personer.

Fonden uppgick vid senaste bokslut till 40.213 kr. och utbetalda understöd till 1.650 kr.

Stadgar m. m. Ernst Hansons testamente av den 12 oktober 1911. Amelie Barks testa-

mente av den 20 januari 1913 med av Kungl. Maj:t föreskrivna särskilda villkor. Regle-

mente för Ernst Hansons donationsfond, godkänt av stadsfullmäktige den 1 1 december 1913.

Ordförande C Vice I_ardförande k

lson Claes ' a l m a r Tandlä are
'Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75; led. ar _ ' ] ' . '

14_40, Ordf. |4_ (vald av stadsf.). f. 58, led. l4—, v. Ordf. l4— (vald av

frimuraresamhällets barnhusdirektion).
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Övriga ledamöter Revisorer

Reiner, Nils Jo han, Bankkamrer, f. 85; Granberg, Tage Oscar Emanuel, Han-

led. 32—41, Kassaf. 32— (vad av stadsf.). delsbltrade. f- 85: 38—-
Björck, Ca'rl Gustaf Jonas,, .1- K., Magnusson, Carl, Banarbetare, f. 84;

Polisdomare, f. 87; 35— (vald av frimurare-

' samhällets barnhusdirektion). Suppleant

Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r d, Larsson, K a rl Martin, F. L., Läroverks-

Målare, f. 83; 35—42 (vald av stadsf.). adjunkt, f. 94; 39—.

]. C. E. Nolleroths donationsfond och donationen Fredrique

Wohlfahrts 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. Fondkapital 229.490 kr.

Fröken Fredrique Wilhelmina Wohlfahrt förordnade i testamente av år 1889, att hennes

kvarlåtenskap, sedan vissa andra donationer och dispositioner verkställts, skulle tillfalla Göte-

borgs stad för grundläggande av ett hem för fader- och moderlösa barn samt även sådana

barn, vilka äro i avsaknad av omvårdnad. Nuvarande fondkapital 121.085 kr.

Den disponibla avkastningen går företrädesvis till sällskapet Myrorna samt till driften av

stiftelsens hem för flickor i fastigheten Lilla Torp.

Enligt stadsfullmäktiges beslut förvaltas de båda donationerna av en gemensam av stads-

fullmäktige utsedd styrelse bestående av tre personer med en suppleant, vilka årligen väljas.

Stadsfullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant.

Reglemente för styrelsen för J. C. E. Nolleroths donationsfond och donationen

Fredrique Wohlfahrts stiftelse, antaget av stadsfullmäktige den 15 mars 1900 med

ändring den 1 mars 1928.

' Styrelse ' Revisorer

Ahlberg, K a rl August, Prost, f. 75; led. Lindström, ln g e b 0 rg Alexandra, Frö-

27—, Ordf. 27—. ken, f. 09; 37—

Dickson, Isabell (B ell) Margarete, Fru, Hansson, G e r da Sofia, Fru, f. 87; 39—.

Ni 75; iii—' A .11 1.11. 1. suppleant 11.1 sson, rl c, v e nmgsc e arna- , M .

vårdsn., f. 88; led. 27—, Kassaf. 27—. naggas; f gå???(Greta) Fo

Suppleant ' Sekreterare (arvode)

Björklund,ErnstFrithiof, Direktör, f. 86; Claesson, Erik Ragnar, J. K., Andre,

37—. stadsfogde, f. 79; 14.

Clasefonden

Fonden grundades enligt bestämmelserna i handlanden Carl A. Clases testamente av den

15 april 191 I. Ur denna fond utdelas årligen sedan år 1926 pensioner om 300 kr. till 40 i

Göteborg bosatta ogifta, medellösa kvinnor över 60 år, vilka »levat ett anständigt och sträv-

samt liv och själva försörjt sig». Den 31 december 1938 var antalet pensionärer 32.

Fonden förvaltas av en styrelse av tre ledamöter, som väljas av stadsfullmäktige för en tid

av tre är 1 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 1938—40, 1939—41 och 1940—42.

Fonden uppgår f. n. till omkring 265.000 kr.

Författningar m.m. Carl A. Clases testamente av _den 15 april 1911. Reglemente

för Clasefonden, antaget av stadsfullmäktige den 4januari 1912.

23
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Styrelse

Holmgren, Gustaf Fred rik, Advokat,

f. 80; led. 12—40, Kassaf. 12—, Ordf. l8——.

Kullgren, Thyra Hedera Martina, f. d.

Skolföreståndarinna,f.70;12—41.

Dahlström,AA,xe1 Överförmyndare,Stads-

fullmzs andre v. o.rdf, f. 80; 25—42.

' Suppleanter

Verhage, Clara Teresia, Fru, f. 74; 23—.

Fridén, Johannes R e i 11 h 0 1 d, Handlande,

f. 77; .25—.

Revisorer

Åhman, K e r st i n Martina, Kassörska,

f. 12; 38—.

Pettersson, Karl A 11 o 1 f, Sågverksarbetare,

;

Suppleant

Strandell, R u n e Edvard Wilhelm, Bok-

handelsbiträde, f. 12; 39—.

C. G. Cederskogs donationsfonder

Dessa donationsfonder, grundade på tunnbindaremästaren Carl Gustaf Cederskogs testa-

mente av den -11 maj 1906 och från vilka utdelningen av understöd tog sin början den 4

februari 1911, utgöras av hantverksfonden och barnafonden.

Hantverksfonden med ett kapital av cirka 25.500 kr., varav räntan utdelas enligt testamentets

bestämmelser med ett årligt understöd av 100 kr. till två hantverksmästare, två hantverks-

_ mästareänkor eller ogifta döttrar efter hantverksmästare, två hantverksgesäller och två tjäna-

rinnor eller f. d. tjänarinnor. För att komma i åtnjutande av understöd ur denna fond ford-

ras att vara bosatt i Göteborg, hava fyllt minst femtiofem år eller vara av sjukdom oförmögen

att försörja sig samt i behov av understöd. Aro två eller flera av sökandena lika kvalifice-

rade, äger den företräde, som är född i Göteborg. Den som erhållit understöd ur denna

fond behåller understödet under sin livstid, såvida han eller hon är därav i behov. Över-

skjutande ränteavkastning utdelas som extra understöd å 50 kr. årligen till personer av ovan-

nämnda slag.

Barnafonden med ett kapital» av närmare 14.000 kr. utdelar årligen 100 kr. i uppfostrings-

bidrag till fem föräldralösa och fattiga barn. Dessa understöd få utgå så länge de användas

på ändamålsenligt sätt intill slutet av det år, varunder barnet fyllt sexton år.

Styrelsen består av tre ledamöter, vilka skola vara hantverksmästare och utses av stads-

fullmäktige för tre kalenderår. Suppleant för ledamöterna jämte två revisorer med en suppe

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

Henden, Hugo Alexander, Instrument-

makare,f. 75; led. 33—41, o.rdf 37-—.

Person, Olof Albert. Målaremästare, f. 77;

led. 37—42, 0. Ordf.3

Revisorer

Nilsson, Karl V i lg o t, Textilarbetare, f. 08;

37—40.

Karlsson, Johan (J08h40n) Alfred, Förråds-

Cornér, Johan Alfred, Handlande, förvaltare, f— 84;3

f. 72; led. 23—40, Kassaf. 23—. .

Suppleant Suppleant

Dahlbom, K n u t Emil, Sliparemästare, Andreasson, J 0 h n Vilhelm, Kommunal- f. 84; 39—40. arbetare, f. 99; 38—40.

-Ida Jonssons minne

Stiftelsen, som grundar sig på ett av Ida Adelaide Jonsson är 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. Fonden utgör f. n. omkring 20.000 kr.

Styrelsen, som består av tre personer, utses av stadsfullmäktige för tre kalenderår. Supp-

leanter för styrelseledamöterna ävensöm två revisorer jämte en suppleant utses jämväl av

stadsfullmäktige. '



 

Ida Jonssons minne. Henrika Barks minne. Gustaf Malmgrens fond 355

Stadgar m. m. Ida Jonssons testamente av den 26 september 1905. Reglemente, fastställt

av stadsfullmäktige den 27 september 1906.

Styrelse Andersson, R 0 lf Gustaf, Ombudsman,

Gedda, Nils R.. g .. .. ., Handlande, 1. 76; f- 05: 39—-

led. 37—42, Ordf. 37—.

Lämdé", A 51 .. Jutoma» Fr", .f- 92? 395—41 Örn, c .. .1 A 1 1152'Åisoéiiufför, 1. 89; 38—.
Nil—som, ååå? 3535 d 5058» KaSSOYSka' Lindén, E . i c Richard William, Handels-

..., ' ' S ' biträde, 1. 05; 40—.
uppleanter

Cardell, Edit Katarina (Karin), Små- Suppleant

skollärarinna, f. 95; 35—. Skarin, M ä r t a Ingegärd, Fru, f. 13; 40—.

Henrika Barks minne _

I 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 av-

kastningen skall användas sålunda, att räntan å 20.000 kr. överlämnas till kyrkorådet 'i Oscar

Fredriks församling för att i poster å 25 kr. utdelas vid jul till behövande inom församlingen,

samt räntan å 30.000 kr. överlämnas till styrelsen för sällskapet De fattiges vänner för att

utdelas till behövande ensamma kvinnor eller änkor med ett eller flera barn inom pauvres

honteux. Fonden utgjorde enligt senaste bokslut 50.720 kr.

För granskning av användningen av fondens avkastning tillsätta stadsfullmäktige en revisor

jämte suppleant.

Revisor Suppleant

Pettersson, K a rl 0 s k a r, Lagerbiträde, Nyberg, Erik Å k e Ingemar, Kontorsskri-

f. 03; 38—. vare, f. 07; 38—.

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 en-

ligt särskilda bestämmelser, ochkan jämväl änka efter till understöd berättigad musiker er-

hålla understöd.

Styrelsen består av sju personer, varav minst halva antalet medlemmar skall utgöras av

i Göteborg boende, i stadens eller statens tjänst anställda musici. Styrelsen samt två revi-

sorer jämte en suppleant väljas av stadsfullmäktige.

Fondens kapital utgjorde enligt senaste bokslut 69.051 kr.

Stadgar m.m. Gustaf och Fanny Malmgrens testamente av den 9juni 1910. Regle-

mente, fastställt av stadsfullmäktige den 10januari 1924.

Styrelse Holmsfteölzt 140) r s t e n Enar, Musikdirek-

tör, . ; —.

Höglund E .; k Georg. Boktryckareä 94 Lundeby, s v e .. Gabriella, Musikdirektör,

led 32— 0tlf 40— 1. 91; led. 40—, Kassaf. 40—.

Körling, S v e n Holger, IMusikdirektör,
Revisorer

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Musik- Nijaåilårgj 118 Rudolf, Banktjänsteman,

direktör, f. 96; led. 37—, Sekr. 40—. Carlsson, Joh n,

Ahlberg, T 0 r s t e n Vincent, Tonsättare, f. 94; 39—.

f. 00; —. Suppleant

Hoonk, B 1 r g i t Ingegärd, Kontorist, f. 11; Jonson, G 6 t e Lennart, Kontorist, f. 15;

Spårvagnskonduktör,

 



1356 V Robert Dicksons stiftelse

 

7. Institutioner för beredande av bostäder och

byggnadsverksamhetens befrämjande

Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse

Kontor Haga Östergata 5. Rt 136916.

Göteborgs stads arbetarebostäder, vilka utgjorde ursprunget till Robert Dicksons stiftelse

tillkomma genom beslut å allmän rådstuga i Göteborg den 9 april 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. Byggnads-

kostnaderna till dessa fastigheter erhöllos genom att enskilda personer tecknade ett 5%

obligationslån till staden å 75.000 riksdaler riksgäld, vilket lån från långivarnas sida var oupp—

sägbart. På grund av det stora antal hyresansökningar till dessa lägenheter begärde arbetare-

bostädernas styrelse hos stadens dåvarande drätselkommission anvisning på tomter för upp-

förande av flera hus och upplät staden med anledning härav tomter vid Sprängkullsgatan,

varest två större tvåvånings trähus med tillsammans 40 lägenheter uppfördes.

Den 22 februari 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 Mellangatorna 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 Dick-

son, att de. för att uppfylla sin faders, grosshandlanden Robert Dickson, önskan, ville över-

lämna 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 dona-

tionen nu uppginge till sammanlagt 330.000 riksdaler riksmynt skulle »såsom en gård 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 god-

kändes förslag till en stiftelse med Robert Dicksons namn, vilket den 31 juli 1860 jämväl

erhöll Kungl. Maj:ts godkännande.

Enligt reglementet har stiftelsen till ändamål att »bidraga till befordrandet av sedlighet

och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för vilket ändamål stiftelsens tillgångar i

första rummet böra användas till uppförande därstädes av sunda och väl försedda byggnader,

som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, mindre bemedlade personer,

företrädesvis gift arbetsfolk», varförutom sagda tillgångar även 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 hyres-

avkastningen av stiftelsens byggnader är avsedd till byggnadsfond för sådana byggnader,

som avses i donationen, så länge behov av sådana förefinnes.
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Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse, som i enlighet med ovannämnda beslut övertog

förvaltningen av de genom donationen uppförda byggnaderna, övertog därjämte förvalt-

ningen av de genom beslutet å allmän rådstuga 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 för-

bindelse 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 upp-

fördes i Västra Brantdala fyra tvåvånings stenhus med ungefär samma inredning som de sist

nämnda byggnaderna. Fem år senare inköptes flera tomter i Annedal, och byggdes här

efter hand tio tvåvånings stenhus med dittills sedvanliga lägenhetstyper. '

De äldsta arbetarebostädema i Haga hava efter hand blivit rivna, och äro å tomterna upp-

förda 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

numera av 13 sammanbyggda med moderna bekvämligheter inredda landshövdingehus.

Stiftelsens byggnader uppgå f. 11. till 52 med ett sammanlagt taxeringsvärde av 2.475.000 kr.

Sammanlagda antalet lägenheter uppgår till 428, varav 235 lägenheter om ett rum och kök,

42 lägenheter om två rum med kokvrå, 147 lägenheter om två rum och kök samt fyra spisrum.

Hyresprisen inom stiftelsens byggnader understiga i allmänhet med cirka 30 % motsvarande

hyror hos privata fastighetsägare. Förbindelsen mellan stiftelsens styrelse och dess hyres-

gäster samt den närmare uppsikten över byggnaderna och ordningen inom desamma hand-

haves av en av styrelsen tillsatt kamrerare (vice värd), för vilken särskild instruktion av sty-

relsen 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 är, sålunda, att årligen två avgå och två inväljas. Bland

nämnda åtta ledamöter utse stadsfullmäktige årligen en att vara kassaförvaltarens suppleant.

Styrelsen utser av sina ledamöter en fastighetsnämnd bestående av tre ledamöter och en

suppleant. För granskning av styrelsens räkenskaper välja stadsfullmäktige årligen tre re—

visorer med suppleanter. Nuvarande ledamöter i styrelsen äro—valda för perioderna 1937—40,

1938—41. 1939—42 och 1940—43.

Genom av styrelsen vald biblioteksnämnd, vilket val skall underställas stadsfullmäktiges

prövning, förvaltar styrelsen det stiftelsen tillhöriga folkbiblioteket, Dicksonska folkbiblio-

teket, samt på uppdrag av stadsfullmäktige stadens folkbibliotek i olika stadsdelar. Biblioteks-

nämnden, för vilken särskild instruktion utfärdats, har genom uppdrag av stadsfullmäktige,

såsom särskild styrelse, jämväl överinseendet av verksamheten vid stadens läs- och väntrum

(se närmare under kap. IX).

Författningar m.m. Reglemente för Robert Dicksons stiftelse, fastställt av Kungl. Maj:t

den 22 december 1898 med ändring den 24januari 1902. Instruktioner för fastighetsnämn-

den och kamreraren vid Robert Dicksons stiftelse, antagna av styrelsen den 14 maj 1928..

.. . Ovriga ledamöter

Ordforande Lagerholm, Gustaf E 111 i l, Skatteexekutor,

Johansson, John Abraham, Byråföre- f. 76; led. 23—43, Kassaf. 36—.

ståndare, f. 82; led. 24—43, Ordf. 39—. Pettersson, Algot Isidor, Murare, f. 86; .

26—41.

- .. Dickson, Georg Edward Herbert, Bank-

V'Ce O'dfo'ande direktör, f. 98, 32—38, 39—43.

Sefve, Sven Ivar, F. D., Rektor, f. 86; Andersson, Fritz Emil, Ombudsman,

led. 38—41, v. Ordf. 39—. f. 90; 33—42.
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Olsson-Wessman, Olivia, Fru, f. 73;

led. 36—40, Suppl. f kassaf. 36—.

Alödsersäzam, Nils Olof, Ingenjör, f. 97;

Berggren, Arn e Timar, Instruktör,

Stadsf., f. 07; 38—40.

Fastlglietsnamnd

Johansson, John A b r a h a 111, Byråföre-

ståndare (se ovan) led. 25-'—, Ordf. 25—.

Andersson, Fritz Emil, Ombudsman,

(se ovan) 39—.

Alderstam, Nils Olof, Ingenjör (se ovan)

Pettersson, Algot lsidor, Murare (se

ovan) Suppl. 26—.

Revisorer

Petersson, Knut M 0 r g a n, Reparatör,

E m i 1, Bokbindare-Svensson, F 1 a n s

mästare, f. 84; 37—

Svensson, Gustaf Harald, Metallarbe-

tare, f. 03; 40—.

Suppleanter

Callermo, Ivar T h 0 r s t e n, Statistiskt

biträde, f. 87; 37—.

Hanson, N e r 11 st Justus, Arkitekt, f. 95;

Hottönk, B 1 r gi t Ingegärd, Kontorist, f. 1 1;

Sekreterare

Bå3t5h, Rohl, J. K. Stadsassessor, f. 03;

Kamrerare

Rinman, T h 0 r s t e n, Sjökapten, Redak- f. 90; 37— tör, f. 77; 06

Broströmska stiftelsen

. Kungsladugårdsgatan 25. Rt 1440 42.

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 till1

Göteborg hemmahörande personer, som äro eller varit sjöfarande av befäls- eller manskaps-

klassen, eller deras änkor, eller som innehava eller innehaft anställning vid de mekaniska

verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning ävensom vid Göteborgs

tullverk, järnvägar,- post-, telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder

eller sjukdom ej längre kunna fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och till följd därav be-

höva samt genom företeende av goda vitsord eller eljest kunna anses vara förtjänta av

fri bostad eller förmånen av billiga hyror. Av nyssnämnda personer skola enligt regle-

mentet i främsta rummet änkor efter sjöfarande och bland dem särskilt de, som under

makens livstid haft fri bostad uti sjömannasällskapets stiftelse, hava företrädesrätt till er-

hållande av lägenhet inom stiftelsen, varefter dylik företrädesrätt skall vid i övrigt lika behov

och vitsord tillkomma dem, som innehava eller innehaft anställning vid de Broströmska rede-

rierna eller därtill anslutna mekaniska verkstäder. Den sålunda stadgade företrädesrätten

skall dock gälla allenast högst hälften av samtliga 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 1939—40.

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.

årligen två revisorer med en suppleant.

Stadsfullmäktige utse jämväl
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Författningar m.m. Arvingarnas efter fru Mathilda Broström donationsbrev av den

10 april 1920. Reglemente för Broströmska stiftelsen, antaget av stadsfullmäktige den 1

juli 1920

Ordförande

Ekman, Carl Jo' s ef, Direktör, f. 70; led. —

20—40, Ordf. 26——.

Vice ordförande

Janson, Elin Mathilda, Fru, f. 71; led. »

26—40, v. Ordf. 26—, Kassaf. 26—.

Övriga ledamöter

Broström, Anna Ida (A n n - I (1 a) Sofia,

Fru, f. 82; 25—40.

Franklin, A 1 g 0 t Mauritz, Hamnarbe-

tare, f. 78; 34—40.

Pettersson, T_ e k 1 a Arvida, Fru, f. 87; 40.  

Revisorer

Emanuelsson, N ils Olof, Förman, f. 92;

Bergquist, H u g 0, Reklamchef, f. 99; 40—.

Suppleant

" Jacobsson, H u g 0 Sigfrid, Kommunalar-

betare, f. 97; 40—

Sekreterare

Mellander, Carl Einar Nathanael,

J. K., Advokat, f. 87:26.

Kamrer

Olsson, Nils Fredrik, f. 92; 25.

Olof och Caroline Wijks stiftelse

Ostindiegatan 17, 19 och Zl. Rt 14 0693.

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 14zde 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 1939—40 och 1940—41.

Stadsfullmäktige utse dessutom årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt två

revisorer och en suppleant.

Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 11 juni 1925.

Styrelse

Wijk, Hjalmar, Handlande, f. 77; led.

25—41,0r.df 35—.

Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75;

led. 25—41, v. Ordf. 39—

Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnskon-

duktör, Stadsf., f. 88; led. 35—40, Suppl.

f. kassaf. 35—.

Hansson, G u s t a f H e n r y, Civilingen-

jör, Stadsf., f. 94; led. 39—40, Kassaf. 39—.

Englund, Carl Gustaf Oskar, Intendent,

Stadsf., f. 00; (39) 40—41.

Suppleanter

Nytlöerg, Karl H e 1 g e, Järnsvarvare, f. 99;  

min;?!” Ulrika (Ulla) Elisabeth, Fru,

Revisorer

Johansson, S i g v a r (1 Gunnar, Chaufför,

.

,

. Ljungberg, G 11 s t a v Albert, Kontorist,

" * 90 40—.

Suppleant

Andersson, E r n s t Henry, Svetsare, f. 95;

40—.

Sekreterare

Johnsson, John Olof, J. K., Kanslichef,

f. 86; 25.

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

Kustroddaregatan 2 och 4. .

Genom gåvobrev överlämnade grosshandlanden Knut J:son Mark år 19175en ”summa av

300.000 kr. till stadsfullmäktige i form av. 2.139 aktier i bostadsaktiebolaget Kungsladugård
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å nominellt 213.900 kr. och kontant 86.100 kr. Sedan de kontant överlämnade medlen an-

vänts till uppförande av fastigheter med smålägenheter. skulle därefter och framgent" den

genom hyror och utdelning å aktierna inflytande avkastningen av stiftelsens medel användas

till uppförande av sunda och goda bostäder, helst ej på mindre än två rum och kök, avsedda

att uthyras till de klasser av samhället, som kunde anses mest i behov av att erhålla tillskott

i för dem avsedda bostadslägenheter. Såsom ett önskemål uttalades, att i stadgarne måtte

inflyta bestämmelse om, att å ena sidan hyrorna skulle hållas moderata, men att de å andra

sidan skulle beräknas så pass höga, att medlen om möjligt lämnade en avkastning som mot-

svarade1 allmänna lånemarknaden gällande ränta.

För stiftelsens medel hava hittills uppförts tvenne landshövdingehus, det ena å tomten nr

2 vid Kustroddaregatan och det andra å tomten nr 4 vid samma gata. Den 31 december

1939 funnos tillgängliga obligationer till bokfört värde av 362.860 kr. och aktier till ett bok-

fört värde av 85.560 kr. '

Stiftelsen förvaltas av en styrelse om fem personer, vilka utses av stadsfullmäktige för tre

kalenderår. Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1938—40, 1939—41 och 1940

—42. Dessutom valja stadsfullmäktige årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter samt

två revisorer och en suppleant.

Reglemente för Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse, antaget av stadsfullmäktige

den 10 maj 1917.

Styrelse Mark, Peter Kzson, Handlande, f. 12 ;

Hamberg, Ragnar, Dimma, 1. 73; suppl. 37—. Kassaf. 37—.

led. 17—40, Ordf. 20—. Revisorer

Lassoåb' Axel S i g u r d' Handlande, f' 8]; Lidhén, T a g e Carl Olof Ombudsman

Dahlm, c......1 AdolfVerner 1. d. Direk- f- 06:

 

hansson Oscar Arvid S årvä sar-
tör 1. 84; .28—41.10 » _ . p g

Svensson, Sven Adiel (Adrian), 1. d. betare, f— 8140—-
...Kontorist, f. 74; _33—41. _

Suppleant

[***fthgéågfäst” Om", Bankd'fektof' Karås—son, Karl Fredrik, Kontorist, 1. 15;

Suppleanter '

Abrahamsson, Johan O s c a r Konstantin, Sekreterare

Målare, f. 89; 36—. Frick, E ri k, J. K., Advokat, f. 04; 32.

Emily Dicksons stiftelse

Gamlestadsvägen. Rt 15 19 09.

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 »med—

verka till lindring av de svåra. olägenheter, som äro förbundna med den för närvarande i vår

stad rådande bostadsbristen, särskilt i vad den berör mindre bemedlade, barnrika familjer».

Det donerade kapitalet utgjorde 200.000 kr., av vilket ett belopp om 150.000 kr. skulle

användas för anskaffande av bostäder och 50.000 kr. utgöra en särskild fond, vars avkast-

ning skulle användas för bestridande av kostnaderna för reparationer och underhåll. De

hyror, som inflyta 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. I gåvobrevet uttalade donator den önskan,

att i stiftelsens reglemente bleve stadgat, att en av styrelsens ledamöter skulle vara kvinna,
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och vidtogs av stadsfullmäktige den ändring av reglementet, att d_äri blev lämnad föreskrift

i enlighet med donators önskan.

Till stiftelsen har staden med tomträtt utan avgift upplåtit 17:de kvarteret Sarven och

tomterna nr 1-—7 och 9—111 20:de kvarteret Oringen1 Gamlestaden. Å dessa har stiftelsen

låtit uppföra 13 st. en å tvåfamiljsbyggnader, samt en byggnad för fyra familjer.

Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige utsedd styrelse om fem ledamöter med två

suppleanter. Dessutom utse stadsfullmäktige årligen två revisorer med en suppleant.

Stadgar rn. m. Emily Dicksons gåvobrev av den 29 november 1915 och 15 januari 1918.

Reglemente,

ändring den 21 mars 1918.

Ordförande

Bengtsson, N ils Emanuel, J. K., Förste

stadsfogde, f. 92; led. 40—42, Ordf. 40—.

Vice ordförande

Skoglund, Olga Victoria (Tora), Fru,

f.;88 led. 31—42, 0. Ordf. 40—.

Övriga ledamöter

Rinman, Ulrika (Ulla) Elisabeth, Fru,

f. 76: led. 21—40, Kassaf. 21—.

fastställt av stadsfullmäktige den 20 januari 1916 med däri senare vidtagen

Suppleanter

Andersson, I 11 g r id Maria, Fru, f. 95; 39——.

af Geijerstam, G ä r 11 a Lidforss, M. L.,

Prakt. läkare, f. 71; 23—.

Revisorer

Schuler, E ri c Gustaf Fredrik, Omnibus-

förare, f. 03; 8—

Dolfe, G u s t a v Adolf, Reservlöjtnant, Di-

rektör, f. 90; 39—.

Suppleant

Dahlström, Ca rl Eol Fabian, Avsynare,

f. 89; 39—.

Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; 39—41. Föreståndarinna .

Mattsson, E r i k Amandus, Ombudsman, Tengstrand, S1 g r i d Ester Irene, Diako-

f. 95; 39—41.nissa, f. 81; 1.6 
Emily Wijks stiftelse

Erik Dahlbergsgatan 25. Rt 11 50 24.

Stiftelsen, som år 1913 grundades av fru Emily Wijk, f. Dickson, har till ändamål att be-

reda fria bostäder åt kvinnliga medlemmar av Göteborgs samhälle. Denna förmån får en-

dast m'edgivas utom den s. k. arbetareklassen stående kvinnor, som äro i verkligt behov av

sådant understöd, med företrädesrätt för dem, som söka genom arbete bidraga till sitt uppe-

hälle eller som tidigare försörjt sig själva men därtill blivit urståndsatta; tjänarinnor i enskilda

hus äro icke uteslutna från att komma i åtnjutande avbostadsförmånen.

Till uppförande av en byggnad för ändamålet har fru Wijk till stadsfullmäktige överlämnat

en summa av 300.000 kr. och till bestridande av kostnaderna för byggnadens underhåll en

summa av 60.000 kr. Numera har fru Wijk till staden överlämnat ytterligare ett belopp av

20.000 kronor och därvid förordnat, att sistnämnda belopp jämte ovanberörda belopp av 60.000

kr. skall utgöra en fond, vars kapitalbelopp icke får tagas i anspråk, men vars avkastning skall an-

vändas till bestridande av kostnaderna för byggnadens underhåll och övriga nödiga utgifter.

För byggnaden har staden upplåtit tomterna nr 192 och 193 i dåvarande 13 roten. Sedan

byggnaden uppförts, togs den under hösten 1916 i anspråk för sitt ändamål. I 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. Där-

jämte utse stadsfullmäktige årligen två suppleanter för styrelsens ledamöter ävensom

två revisorer jämte en suppleant. Fru Wijk äger dock under sin livstid att utse två av

ledamöterna i styrelsen och att ensam bestämma angående upplåtande "av lägenheter inom

stiftelsen. Efter fru Wijks 'död skall beträffande en lägenhet om 2 rum och kök samt fyra



 

362 Emily Wijks stiftelse. Wahlqvist-Andahls stiftelse

lägenheter om 1 rum och kök bestämmanderätten vid upplåtelse tillkomma hennes dotter

fru Mary von Sydow och efter fruvon Sydows död den vid varje tid äldste av hennes bröst-

arvingar, såframt han eller hon är till myndig ålder kommen.

Stadgar m.m. Emily Wijks gåvobrev av den 13 november 1913 och den 7 april 1934.

Reglemente, fastställt av stadsfullmäktige den 12 februari 1914, med ändring den 31 maj 1934.

Styrelse Revisorer _

Thorin, Ernst Cabriel, f. d. Landssekre- (valda av stadsfullmäkt1ge)

terare, f. 69; led. 19—, Ordf.o.kassaf. 20—, Steneborg, Alf Edor Gunnar, Kontors-

(utsedd av donator). skrivare, f. 06; 38—.

Wijk, E 111 i ly, Fru, f. _ 49; 19—, Donator. Kristensson, E r 1k Sigfrid, Tulltillsynings-

Dickson, George E d w a r d Herbert, Bank- man, l' 96" 40—

 

direktör, f. 98; led. 37—, Sekr. 37— (vald Suppleant

av Sladd) . Eduards, G u n n a r, Kamrerare, f. 04;

Suppleanter 40'—.

(valda av stadsfullmäktige) Föreståndarinna

HaggaÖIIä'IT h u r e Wilhelm, Ordningsman, Bondeson, p & u ] i n e, f_ 77; 38.

Wikander-Brunander, S i ri, M. L., Prakt. Vaktmästare

läkare, Fru, Stadsf., f. 76; 37—. Edeborn, Ivan Douglas, f. 00; 35.

Wablqvist-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 Ostra Larmgatan 14.

Stiftelsen förvaltas av en av stadsfullmäktige vald styrelse om tre personer, valda för tre

år 1 sänder, jämte två suppleanter. En av ledamöterna skall vara hantverksmästare. Stads-

fullmäktige utse jämväl årligen två revisorer med en suppleant. Nuvarande ledamöter av

styrelsen äro valda för perioderna 1938—40, 1939—41 och 1940—42. ,

Stiftelsens tillgångar uppgingo enligt senaste bokslut, inklusive fastigheten, till 437.660 kr.

Reglemente, antaget av stadsfullmäktige den 22 mars 1906.

Styrelse Bengtsson, G u s t a f Wilhelm, Rörmon-

Hammar, Frans G 11 s t a f, Fabrikör, f. 73; tör, f" 99 40—

led. 14—42. Ordf. l4——. Revisorer

Grankvist, Karl Adolf, Posttjänsteman, - 1 f K . k' f.12;

f. 84; led. 33.—4], Kassaf. 35_
Gunne, S t 1 g E 0 , ontorss r1vare,

Hansson, (: e . d .. Sofia, F..., 1. 87; 39—40. Karlgon, 0101 v e . .. e ., Kontorist, "1. 03;

Suppleanter . Suppleant

Ltggdqvist, A 1 g ot Hugo, Direktör. f. 74; Regan—ström, A r v i d Rudolf, Kassör, f. 01; 
, J. J. Dicksons stiftelse

Danska vägen. Rt 15 1706.

Stiftelsen har tillkommit genom testamentariskt förordnande den 16 augusti 1884 av gross-

handlanden J. J. Dickson å Overås med innehåll, att 150.000 kr. skulle av hans kvarlåtenskap

utgå »till uppförande och underhåll av ett fattighus i Orgryte för vård och försörjning av
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inom socknen födde eller därstädes länge bosatte, välfrejdade, ålderstigne eller sjuklige be-

hövande». Kapitalet har sedermera ökats genom ytterligare donationer. Av Orgryte kom-

munalfullmäktige 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. '

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 perio-

derna 1937—40 och 1939—42. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning

utses av stadsfullmäktige två revisorer med två suppleanter.

Stiftelsens tillgångar enligt senaste bokslut uppgingo förutom fastighet till 378.934 kr.

I Hansen., 8.0. Vilhelm, Stationskarl,Styrese f, 01; 40.

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost,

» f. 72; led. 15—42, Ordf. 21—.

Larsson, Johan Vikto r, Posttjänsteman,

2082; led. 33—40, Kassaf. 40—, v. Ordf.

Revisorer

Skårdal, J 0 h a n, Byggmästare, f. 84; 39—.

Nordh, Maria (M a j a) Wilhelmina, Fru

Dickson, B e a t r i c e Cecilia Eliza, Fröken, f. 95; 39—.

f. 52, 00—42.

Ugågrån, H1 1 d a Elisabet, Fru, f. 79; Suppleanter

Åberg, Judit Maria (M aj a) Emilia, Hanson, N e 1 n s t Justus, Arkitekt, f. 95;

Bryggeriarbeterska, f. 96; 40. 39—.

Victorsson, Elin Henrietta, Fru, f. 98;

Suppleanter

Liggqulät, 0 s k a r, Metallarbetare, f. 96;

' Karlson, Carolina (C a r o 1 a) Wilhelmina,

39—.

Föreståndarinna

Sajbne, I 11 g 1 id Vendela Margareta, f. 01; Fröken,f. 70; 29—40.

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 Hyresfonden för pauvres honteux och stående under en sär-

skild styrelse av fem personer, valda för tre år i sänder. och av vilka stadsfullmäktige skulle

äga rätt att utse tre ledamöter och två suppleanter samt handelsföreningens fullmäktige och

styrelsen för stiftelsen Eduard Magnus' minne vardera en ledamot. Dessutom utse stadsfull-

mäktige årligen två revisorer med en suppleant.

Årliga ränteavkastningen skall utgå i form av bidrag till bostadshyra med minst 300 kr.

vardera åt i Göteborg bosatta personer, tillhörande pauvres honteux, företrädesvis kvinnor,

samt i allmänhet personer, som i mån av förmåga allvarligt sökt eller söka att själva arbeta

för sitt uppehälle.

Genom ytterligare donationer av Henrik E. Ahrenberg, Adolf Bratt, Wilh. och Einar

Henriques, Carl Fr. Sandén, Niels R. Parelius och fru Hildegard Hedström och tillagd del

av ränteavkastningen uppgår fonden f. 11. till cirka 443.000 kr.

Reglemente för styrelsen, antaget av stadsfullmäktige den 5 december 1912.

Styrelse Söderberg, T 0 r s t e n Olof, ]. K.. Direk-

Leffler, Hako 11, F. K., Civilingenjör, tör, f. 94; led. 40—42, v. Ordf. 40—.

f. 87; led. 39—42, Ordf. 39—
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Gallander, G e rtr u d, Fru, f. 68; led.

13—40, Kassaf. 13— (vald av stadsf.).

Mannheimer, C a rl enri . D.,

Prakt. läkare, f. 68; 14— (vald av styr. f.

Eduard Magnus minne).

Rinman, A x e l ' Engelbert, Assurans-

direktör, f. 73; 32—41 (vald av stadsf.).

Suppleanter

Parelius, Karin von Friesen, Fröken,

f. 83; suppl. 30—, Suppl. f. kassaf. 39—.  

Ohlon, S v e 11 Johan Emanuel, F. D., Rek-

tor, Stadsf., f. 88; 32—.

Revisorer

Båtådz, A n d e rs, F. K., Ingenjör, f. 95;

Flodäi, c...—1 Evald R .. g .. a ., Ombudsman,

f. 05; 39—.

Suppleant

Ericson, G u s t af Henrik Magnus, Möbel-

handlande, f. 88; 39—.

Caroline Wijks sjuksköterskehem

Vasa Kyrkogata 5. Rt 119309, 11 12 02.

Sjuksköterskehemmet, stiftat av fru Caroline Wijk, f. Dickson, för att »bereda sjuk-

sköterskor i Göteborg ett gott hem, där de under sin ansträngande och slitande yrkes-

utövning kunna komma i åtnjutande av väl behövligt lugn och trevnad», öppnades den

28 februari 1919. *För byggnadens underhåll har fru Wijk skänkt en fond av 100.000 kr.

I hemmet bo sjuksköterskor, som ha att ge tillfällig sjukvård: kommunalsköterskor, Caritas-

systrar, poliklinik- och privatsköterskor m. fl.

Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka tvenne jämte hemmets av styrelsen utsedda

föreståndarinna äro självskrivna, en utses årligen av Fredrika Bremerförbundets härvarande

avdelning och den femte för ett år 1 sänder av styrelsens nyssnämnda ledamöter. Stadsfull-

mäktige äga att årligen utse två revisorer med en suppleant.

Reglemente för stiftelsen Caroline Wijks- sjuksköterskehem, godkänt av stadsfullmäktige

den 11 december 1919.

Styrelse

Wijk, H j a l m a r, Handlande, f. 77; led.

20—, Ordf. o. Kassaf. 20—.

.Wgådenström, Ella, Fru, f. Wijk, 80;

Johansson, 5 v e 11 Christian, M. D,

Professor, Overläkare, Stadsf., f. 80; 25—,

- (utsedd av Fredrika Bremerförbundet).

Edberg, A (I a, Fru, f. 85; 33— (utsedd av

styrelsen).

hman, In g rid Elisabeth, Förestånda-

rinna (se nedan) 34—

Revisorer

Jeppsson, D a g 11 y Elvira, Fru, f. 86; 38—.

Petterson, E i n a r Konstantin, Korrespon-

dent, f. 00; 39—.

. _ Suppleant

Kejbel, S 0 nja Elisabet, Fru, f. 08; 39—.

Föreståndarinna

Åhman, Ingrid Elisabeth, f. 90; 34. 
Tjänarinnehemmet i Göteborg

Sprängkullsgatan 23 B. Rt 11 63 29.

Tjänarinnehemmet är en genom enskilda donationer och gåvor grundad välgörenhets-

anstalt, som har till ändamål att taga vård om orkeslösa, ogifta, ej obotligt sjuka trotjänarin-

nor, som med hemortsrätt i staden varit minst 10 år i följd i samma tjänst inom Göteborgs

samhälle, för att bereda dem en fristad för deras återstående levnadsår.

Styrelsen består numera av fem av stadsfullmäktige valda ledamöter. Stadsfullmäktige

äga jämväl att utse två revisorer med en suppleant för granskning av styrelsens räken-

skaper och förvaltning.
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Tjänarinnehemmets tillgångar uppgingo den 31 december 1939 till 324.771 kr.,

fastighet 85.000 kr.

varav

Stadgar för Tjänarinnehemmet i Göteborg, antagna vid allmänt sammanträde den 14

februari 1911 och godkända av stadsfullmäktige den 18 maj 1911

Styrelse

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; led. 31—40, Sekr. 3l——,

Revisorer

Pamp, Rut Kristina, Fru, f. 06; 38—.

Holm, H i 1 d a Charlotta, Fru, f. 95; 39—.

Ordf. 31—. S

Janson, 111... 11.11.1181 F..., 1 71, 21—41 uppleant

Dickson, Ellen, Fröken, f. 59:19—40. Linde, Hanna Linnéa Margareta, Fru,

Jansson, Gerda Kristina Lårsdotter, f. 13; 39—

Sömmerska, f. 77:28—41."

Asklund, Karl Filip, Grosshandlande,

f. 88; led. 32—40, Kassaf. 32—.

Föreståndarinna

Lindberg, Hild a Ottilia, f. 73; 33.

Eduard Magnus' minne

Viktoriagatan 13.

Stiftelsen, som är grundad av fröken Göthilda Magnus till minne av hennes fader, gross—

handlanden 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 13:de 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. Supp-

leanter för ledamöterna och revisorer jämte suppleant utses jämväl av stadsfullmäktige.

Nuvarande ledamöter äro valda för perioderna 1938—40, 1939—41 och 1940—42.

Reglemente för stiftelsen Eduard Magnus minne, antaget av stadsfullmäktige den 12

oktober 1882 och 11 november 1897.

Anslag för år 1940 utgår från staden med 1.700 kr.

Styrelse de Maré, Jeanna Göthilda, Fru, f. 79;

Mannheimer, Carl Henrik, M. D.," 21—-

lggakt. läkare, f. 68; led. 15—41, Ordf.

And.—el..., c...1 R .. g .. .. ., 1. d. Bankdirek-

tör, f. 71; led. 10—40, Kassaf. 32—.

Revisorer

Svensson, Sven H a r r y Villgot, Kontorist,

Wa'llm'an,—Karl Erik Algot, Ingenjör,

 

Magnus, Erik Louis, Ingenjör, f. 84; Arbetschef, f. 92; 40—

"32—42.

Suppleanter Suppleant

Lundberg, Hans Viktor E b b e, Bankdirek- Emanuelsson, N 1 1 5 Olof, Förman, f. 92;

tör,f. 81; 32— 40—.

Julius Lindströms stiftelse

' (Frihemmet il'laga), Haga Kyrkogata 1. Rt 13 49 57. _

Stiftelsen, som grundades år 1876 av grosshandlanden Julius Lindström, har till ändamål

att bereda fria bostäder »åt mindre bemedlade samhällsmedlemmar, fömämligast s. k. pauvres

honteux». På av staden upplåten tomt lät donatorn uppföra tre byggnader för detta ända-

mål, 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
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kök. Företräde till bostad inom stiftelsen äga sökande, som äro födda i Göteborg. Sär-

skilda byggnader finnas för föreståndarinna och vaktmästare.

Stiftelsens förvaltning handhaves av en styrelse av tre ledamöter, utsedda av stadsfull-

mäktige för ett år i sänder. Stadsfullmäktige utse jämväl två suppleanter för styrelseleda-

möterna ävensom två revisorer jämte en suppleant.

Stadens anslag för år 1940 utgår med 3.200 kr.

Reglemente för stiftelsen, fastställt av stadsfullmäktige den 2 juni 1905.

Styrelse

Bromander, S v e 11 Erik Reinhold, Direk-

tör, f. 86; led. 38—, Ordf. o. kassaf. 38—.

Gustafsson, A r vid Viktor, Cementar-

betare, f. 93; 38—.

Frankenberg, john E v e rt Konrad, Om-

budsman, Stadsf., f. 00; 38—.

Suppleanter

Hansson, T u r e Valdemar, Kommunalar-

Revisorer

Olofsson, 0 l 0 f Waldemar, Typograf, f. 81 ;

38— ' '

Anau; Henry Axa Fredrik, Kontors-

chef, f. 96; 39—.

Suppleant

Nordén, Olof Valdemar, Byggnadssnic- '

kare, f. 04; 39—.

 
betare, f. 95; 39—. Föreståndarinna

Hanson, N e r n st Justus, Arkitekt, f. 95; Bergendahl, Anna Elisabeth (Li s a), Fru,

8—. f. 73; 33..

Sjömanshemmet

till minne av konung Oscar II:s och drottning Sophias silverbröllop den 6 juni 1882

Masthuggstorget 5. Rt 14 05 54.

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 vis-

tandet i Göteborg finna såväl ett hem tillsammans med yrkeskamrater som tillfälle till bil-

dande sysselsättning».

För de genom uppropet insamlade medlen uppfördes en byggnad på av staden kostnads-

fritt upplåten tomt, som vid invigningen den 9 september 1886 av konung Oscar ll erhöll

namnet Sjömanshemmet till minne av konung Oscar llzs och drottning Sophias silverbröllop

den 6 juni l882. På därom av kommitterade för byggnadens uppförande framställd anhållan

beslöto stadsfullmäktige den 20 maj 1886 att med äganderätt övertaga och förvalta densammai

enlighet med upprättat reglemente. Enligt detta förvaltas sjömanshemmet av en av stadsfull-

mäktige vald styrelse,bestående av fem ledamöter valda för tre kalenderår. Nuvarande ledamöter

äro valda för tidsperioderna 1938—40, 1939—41 och 1940—42. 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. Under år 1939 inskrevos 4.527 gäster, varav 696 voro utlänningar.

Antalet nattlogi under året uppgår till 21.633. Sedan år 1924 har hemmet fått mottaga medel

från rederier, assuransbolag och privatpersoner till sin hjälpverksamhet för nödlidande sjö-

,män. Matpoletter för 868 kr. utdelades gratis under året. Under sommaren ha 238 turister,

därav 93 utlänningar, beretts tillfälle att mot ersättning bo i hemmet.

Ett nytt sjömanshem kommer att uppföras på det nuvarande hemmets plats, vartill stads-

fullmäktige beviljat anslag med 1.032.000 kr. och staten av lotterimedel anvisat 250.000 kr.

På enskild väg har dessutom till det nya hemmet insamlats 116.200 kr.

Reglemente för sjömanshemmet till minne av konung Oscar llzs och drottning Sophias

silverbröllop den 6 juni 1882, antaget av stadsfullmäktige den 20 maj 1886 med

senare vidtagna ändringar. .
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Styrelse

Ekman, Carl j 0 s ef, Direktör, f. 70; led.

.12—40, Ordf. 30—.

Blomgren, E rik Johan,

f.92; le.d 25—41, v. Ordf.3

* Olsson, N1 cklas, Förbundssekreterare,

f. 89; led. 26—41, Kassaf. 28—.

Traung, Sven Olof Theodor, Sjökapten,

f. 88; 30—42._

Carlsson, Anders B e r 11 h a r d, ' Kassör,

Stadsf., f. 88; (27) 39—40.

Suppleanter

Engström, Sigrid lngeb_org, e. Barna-

vårdsman, Fru, f. 97;

'ngöörne, Harry Edvin, R—edaktör, f. 93;

Ombudsman,

 

Berg, Vi k t o r Emanuel, Tullöveruppsy-

ningsman, f. 82; 31—.

Revisorer

Hellberg, Aron R 11 b e n, Ombudsman,

f 91' 38—

Lilljegren, johan T e o d 0 r, Sjökapten,

Hamnlots, f. 81; 40—.

Suppleanter

Wästgerd, Per Charles, Sjökapten, Av-

delningsföreståndare å arbetsförmedl.,

f. 95; 38—.

Kihlberg, Nils Gustaf T u r e, Banktjänste-

man, f. 91; 40—

Föreståndare

Schale, Carl Ernst, Sjökapten, f. 71; 22.

Stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne

Kungsladugårdsgatan I I I . Rt 1421 85.

Stiftelsen har tillkommit genom donation av Fru Martina Lundgren till hugfästelse av

minnet av hennes make, framlidne skeppsredaren Wilh. R. Lundgren. Stiftelsens ändamål

är, att för billig hyra eller i särskilda fall hyresfritt, upplåta bostäder åt behövande äldre

personer, som varit anställda såsom däcks- eller maskinbefäl å fartyg hemmahörande i Göte-

borg samt åt änkor och ogifta döttrar efter dylika personer, med företrädesrätt under i övrigt

enahanda förutsättningar åt dem, som haft förutnämnd anställning hos Rederi A.-B. Trans-

atlantic samt åt änkor eller ogifta döttrar till dylika personer.

För en kostnad av omkring l.750.000 kronor har under åren 1930—1931 å kvarteret Säl—

tingen uppförts tre byggnader i tegelsten, i vilka inretts sammanlagt 68 lägenheter.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse om fem personer, varav framdeles tre, för perioder av

tre år, komma att vardera utses av resp. konungens befallningshavande i Göteborgs och Bohus

län, handelskammaren i Göteborg samt styrelsen för sjömannasällskapets stiftelse i Göte-

borg. Var och en av de två övriga ledamöterna väljas av. styrelsen själv. Den nuvarande

styrelsen är utsedd av donator. Styrelsen utser för varje år inom sig ordförande, vice ord-

förande och kassaförvaltare. Två revisorer med suppleanter väljas för tre år av resp. handels-

kammaren1 Göteborg och styrelsen för sjömannasällskapets stiftelse.

Styrelse

Lundgren, M a r t i n a Hilma Sofia, Fru,

f. 60; led. 30—, Ordf. 30—.

Sörman, R 0 lf Martin johannes, Skepps-

redare, f. 90; led. 30—., v. Ordf. 30—m

Andréen,

tör, f. 71; led. 30—, Kassaf. 30—.

Sörman, R a g 11 h i 1 d Sigrid Martina, Frö-

ken, f. 95; 30—-.

Waller, P e r, Skeppsredare, f. 88; 30—.

Revisorer

Waern, A r n e Colbiörnsen, Grosshandlan-

de,. f. 83; 35—.

Carl R a g 11 a r, f. d. Bankdirek- .

 

Ahrenberg, 0 s s i a n Theodor, Skepps-

redare,f. 77; 37

Suppleanter

Kjellberg, C a r 1 0 s s i a n, Konsul, Direk-

tör, f. 75; 35—

Lundmark, S v e n Einar justus, Hamn-

kapten, f. 91; 37—. ,

Föreståndare

Åberg, john Orvar Kristian, Sjökapten.

74; 34. .

Göteborgs bostadskreditförening

Stora Nygatan 171/2. R: 1322 01.

Svenska bostadskreditkassan har jämlikt Kungl. Maj:ts förordning av den 3 augusti 1929

till ändamål att lämna lån åt bostadskreditföreningar. Sedan Kungl. Maj:t genom beslut

den l4 februari l930 medgivit, att en bostadskreditförening med firma Göteborgs bostads-
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kreditförening finge bildas med verksamhetsområde omfattande Göteborgs stad, trädde

föreningen omedelbart i verksamhet.

Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter. För granskning av räkenskaperna

utses årligen två revisorer jämte suppleanter.

Bostadskreditföreningens omslutning utgjorde vid 1939 års slut l8.248.404'kr.

Styrelse .

jacobsson, Malte Ferdinand, F. D,

Landshövding,f. 85; led. 30—, Ordf. 30—.

jansson, johan B1 r g e r, Handlande,

f. 71; led. 30—, v. Ordf. 30—.

Steen, S v e 11 Oskar, Arkitekt, f. 77; 30—.

von Friesen, Otto B e r t i 1, M. L. Prakt.

läkare, f. 01;

Skruf, G u s t a f,Verkmästare, f. 74; 38—.

Suppleanter

Lindell, K a rl F r e d rik, Direktör, f. 91;

Revisorer

Holsner, ] 0 h a n Ferdinand, Landskon-

torist, f. 90; 30—.

Stenberg, johan E d v a 1 d, Kapten, Aukt.

revisor,f. 93; 3

Suppleanter

Kåreby, Axel Edvin Herbert, Aukt. re-

visor, f. 09; 3 —-.

Andersson, Fritz Emil,

f. 90; 37—.

*Verkställande direktör

Ombudsman,

Andersson, Carl 0 1 of, Direktör, f. 67; 30.

Sekreterare

johnsson, john Olof, ]. K., Kanslichef,

f. 86: 30. .

3 —.

Frändberg, Daniel (D a n), lngenjör, f. 9l;

38— '

Frankenberg, john E v e r t Konrad, Om»

. budsman, Stadsf., f. 00; 39—.  
Bostadsföreningen Göteborg u. p. a.

Falkgatan 14.

För mötande av befarad bostadsbrist beslöto stadsfullmäktige den 8 juni l916 att till före-

' ning, som ville uppförd 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 50 år, att stadsfullmäktige äga rätt att tillsätta en revi-

sor för granskning av styrelsens förvaltning, att hyrorna ej få vara högre än de täcka fastighe-

tens 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 lägenhets-

innehavaren 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. Årli-

gen väljes kassaförvaltaren och sekreteraren samt dessutom tre revisorer jämte tre suppleanter,

av vilka en revisor med en suppleant utses av stadsfullmäktige.

Andersson, Carl Emil, f. d. Spårvagns-

förare, f. 80; led. 36—, Kassaf. 36—.

Norén, A x e l Teodor, Biljettförsäljare, f. 8l;

Styrelse

Sjögren, Axel Hugo F i l i p, Förman, f. 87;

led-_30—40. Ordf. 36—. led. 37—, Sekr. 37—.

Rydberg, C a rl Axel, Spårvagnsförare, Andersson, H j alm a r Gottfrid, Förman,

f. 88; led. 36—40, v. Ordf. 36——. f. 88; 38—40.
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Suppleanter

Larsson, Axel H e r m a n, f.d. Reparatör,

f. 76; 36—40.

Waern, Carl 0 s e a r, Vaktkonstapel, f. 91;

37—40.

"Revisorer

Larsson, Per Olof, Kontorist, f. 95; 23—.

Karlsson, M a u r i t 2 Bernhard, Spårvagns-

konduktör, f. 87; 39—.

johanson, A n d e r s Arvid, Spårvagns-

förare, f. 83; 40-—- (vald av stadsf.).

Suppleanter

Carlson, AugustWilhelm, f.d. Lokförare,

f. 65; 38—.

johansson, Ca rl Theodor, Elektriker,

f. 94; 40—

Sjöholin, Sven G u n n a r Adrian, Bank-

tjänsteman, f. 13; 40— (vald av stadsf.).

Stiftelsen Solgårdarna

Södra Hamngatan 45 (Hyresgästerna). Rt (växel) I 7 25 40.

För att verkställa riksdagens beslut om bostadsförsörjning åt mindre bemedlade barnrika

familjer bildades i Göteborg en stiftelse, som benämnes Solgårdarna. Stiftelsen består av tre

representanter för drätselkammarens första och andra avdelningar, tre representanter för

hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening i Göteborg samt tre representanter för hyres-

gästernas centralförsamling i Göteborg. Stadsfullmäktige beslöto vid sammanträde den 6

februari 1936 att godkänna bildandet av stiftelsen samt stadgar för densamma. Enligt de '

bestämmelser, som ligga till grund för verksamheten, har staden att utan kostnad för stiftelsen '

ställa tomter till förfogande. Staten'å sin sida bidrager med lån beräknat från 50 upptill

95 %: av byggnadskostnaden att amorteras på vanliga grunder löpande med samma ränta,

som den staten betalar för egna obligationslån. Därjämte lämnar staten ett hyresbidrag

beräknat efter antalet barn, så att en familj med tre minderåriga barn erhåller 30 % nedsätt-

ning av hyran, en familj med fyra minderåriga barn 40% och en familj med fem minder-

åriga barn 50%, en familj med sex minderåriga barn 60% samt en familj med sju barn

eller däröver 70% nedsättning. Hyresbidraget går till bostadsföretaget, som därefter be-

stämmer hyrespriset för lägenheterna.

Som grundval för stiftelsen ligger en överenskommelse mellan Göteborgs stad och hyres-

gästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund, enligt vilket detta förbund lämnar

lån till täckande av de översta 5 % av byggnadskostnaden.

Stiftelsen står under kontroll av statens byggnadslånebyrå, som utlämnar lån och hyres-

bidrag samt av drätselkammarens första avdelning, vilken tillika är förmedlingsorgan för

stiftelsen och granskar dess förslag till byggnadsprogram, byggnadskostnader och hyrespriser.

Stiftelsen är i övrigt beträffande förvaltning av fastigheterna och förhållandet till hyres-

gästerna fri och självständig.

År 1936 uppförde stiftelsen inalles 329 lägenheter varav 230 tvårumslägenheter och 99

trerumslägenheter. År 1937 uppfördes inalles 408 lägenheter varav 235 tvårums- och 175

trerumslägenheter. År 1938 uppfördes 385 lägenheter, varav 260 tvårums- och 125 tre-

rumslägenheter. År 1939 uppfördes 228 lägenheter varav 158 tvårums- och 70 trerumslägen-

heter. Fastigheterna äro belägna i olika delar av staden.

Stiftelsens styrelse väljes av de tre organ, som bilda stiftelsen. '

Anslag från staden till stiftelsens lekstugeverksamhet utgår för år l940 med 18.000 kr.

med villkor att stiftelsen från hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund

för verksamheten erhåller ett bidrag av 6.000 kr.

Styrelse

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör, f. 93;

led. 36—, Ordf. 36— (vald av H. C. F.).

24

Tengström, C a rl Fredrik G u s t a f, F. D.,

Lektor, Riksdagsman, f. 86, led. 36—,

v. Ordf. 36— (vald av drkn).
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Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92; led. 36—, Sekr. 36— (vald

av H. S. B.).

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel, Verk-

— mästare, Stadsf., f. 00; 36— (vald av drkn).

Fagerberg, joh n Artur, Spårvägsman,

Stadsf., f. 98; 36— (vald av drkn).

Björck, A r vid Oskar, Spårvagnskonduk-

tör, f. 88; 36— (vald av H. S. B.).

Andréasson, F r it 2 Hilmer, Lokförare,

f. 88; 37— (vald av H. S. B.).

johansson, Vil h el 111 Karl, Folkskol-

lärare, f. 00; 37— (vald av H. C F ).

öfman, Axel B 1 r g e r, Maskinist, f. 96;

39— (vald av H. C. F.).

Suppleanter

Ekberg, 0 v e johan, Yrkeslärare, Stadsf.,  

johnsson, j 0 h 11 Gunnar, Assistent h. fat-

tigv., f. 93; 36— (vald av drkn).

Svensson, Gustav H a ra l (1, Metallarbe-

tare, f. 03; 39— (vald av H. C F.).

Revisorer

Parment, Gösta, D. H. S., Stadskam-

rerare, f. 98; 36— (vald— av drkn).

Rybeck, E h h e, Yrkesrevisor, Stockholm,

f. 03; 37— (vald av H. S. B:s riksförbund).

johansson, Eric Va emar, Tulltjänste-

man, f. 98; 39— (valdav H. S. B. och

H. C. F).

Stiftelsens ombudsman

janson, Fredrik 0 3 W al d, Ombudsman,

f. 96; 37— (vald av H. S. B.).

Bostads A.-B. Framtiden

Den 7 januari 1915 biföllo stadsfullmäktige en framställning av dåvarande bostadsbered-

ning, att staden måtte bidraga med att teckna aktier till ett belopp av 230.000 kr. för

bildande av bostadsaktiebolaget Framtiden med uppgift att förvärva och huvudsakligen

till mindre bemedlade familjer med talrika barn uthyra fastigheter. På initaitiv av bered-

ningens ordförande hade redan stiftelseurkund utfärdats och aktier tecknats av enskilda för

över 100.000 kr. Vinstutdelningen på aktierna må ej överstiga 41/2% pr år. Bolaget 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 lägen-

heter, därav 100 lägenheter om ett rum och kök och 28 lägenheterom två rum och kök.

Fastigheterna äro taxerade för tillsammans 701.000 kr.

Under år 1938 har bolaget uppfört två fastigheter i Göteborg med tillhopa 96 lägenheter

för barnrika familjer, som åtnjuta statligt hyresbidrag enligt kungl. kungörelse den 4 sep-

tember 1935 om lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för mindre

bemedlade barnrika familjer.

Styrelse

Andersson, Fritz E 111 i 1,

f. 90; led. 35—, Ordf. 38—.

johnsson, jo h 11 Gunnar, Assistent h. fat-

tigv., f. 93; led. 36—, v. Ordf. 36—.

Göthlin, Gustaf (G6 s t a) Valdemar, M. L.

Förste stadsläkare, f. 77; l5—.

Tengström,C a r ] FredrikG u s t af, F. D.,

Lektor, Riksdagsman, f. 86; 36—.

Pettersson, S v e n Algot, Spårvagnsförare,

Stadsf.., f. 88; 39—.

Suppleanter

Carlsson, C a rl Ric h a 1 d, Spårvägsman,

Stadsf., f. 81; 36—.

Ombudsman,

 

Englund, Carl Gustaf Oskar, Intendent,

Stadsf., f. 00; 39—.

Revisorer

Landahl, M a u r i t 2 Wilhelm, Stadsrevi-

sor, f. 91; 34—

Peterson, Axel Hilding, Expeditör,

Stadsf., f. 9l; 36—.

Suppleant

Pe3rsson, Carl Viktor, Bokbindare,f. 91;

6

Sekreterare o. kassaförvaltare

Bt;dén, Ge o rg Vilhelm, j. K., Direktör,

— . 87; 26

Bostads A.-B. Nutiden

Rt 142949 kl. 9—11.

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. Ända-

målet med bolagets verksamhet är att förvärva och uthyra fastigheter, huvudsakligen till
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mindre bemedlade familjer. Vinstutdelningen å bolagets aktier är begränsad till 41/2%

årligen. De av bolaget uppförda byggnaderna äro "samtliga landshövdingehus, belägna vid

Carl johans torg och trakten däromkring samt vid Älvsborgsgatan och i Olskroken. För

uppförande av dessa har bolaget erhållit kontanta bidrag utan återbetalningsskyldighet dels

av staten med 410.086 kr. och dels av staden med 302.100 kr. Bolaget har hittills uppfört

inalles l9 landshövdingehus med sammanlagt 445 bostadslägenheter huvudsakligen

om ett och två rum och kök. Fastigheterna äro åsatta ett taxeringsvärde av tillsammans

2.829.000 kr. Enligt bestämmelse i bolagsordningen få fastigheterna icke avyttras utan

samtycke av drätselkammaren i Göteborg. .

Styrelse

Arnulf-Olsson, 0 s v al d, Direktör, Stadsf.,

f. 84; led. 38—. Ordf. 40—.

Lindholm, Nils H e r m a n, Kamrer, f. 75;

led. 17—, v. Ordf. l7—.

Tingström, Sven, Ingenjör, f. 87; led.

23—, Kassaf. 23—.

Walles, K u r t Leonard, Redaktionssekre-

terare, f. 00; 38—.

Gärde, A 1 t r c d Levin, j. K, f. d. Fastig-

hetsdirektör, f. 74; 40—  

Revisorer

Wilkens, A r t h u r johan, Major, f. 75: 32—.

Dahlin, Gustaf Adolf V e r n e r, f. d. Direktör,

f. 84; 40—.

Suppleanter

Aulin, T u r e Valfrid, Fondchef, f. 95; 38—.

Thörnquist, Nils W i 1 h e l m, lngenjör,

f. 90; 40—.

Sekreterare

johnsson, john Olof, j. K., Kanslichef,

f. 86; 17.

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

Kontor Södra Hamngatan 45. Rt (växel) 17 2540.

Föreningen, som bildades i mars 1925, har till syfte att tillgodose sina medlemmars behov

av sunda, tidsenliga och billiga bostäder genom att bland medlemmarna uppsamla och för-

valta sparmedel, upptaga lån för bostadsbyggande och att uppföra bostadshus.

Den 2 november l925 påbörjades föreningens första bygge och till 1 oktober 1939 hade

färdigbyggts 2.060 lägenheter om ett, två och tre rum med kök alla försedda med dusch-

eller badrum, fördelade på 21 fastighetskomplex med ett sammanlagt bokföringsvärde av

omkring 24 mill. kr. Sedan år 1936 har föreningen stiftelsen Solgårdarnas uppdrag att upp-

föra och förvalta stiftelsens fastigheter.

Föreningen har för sin verksamhet erhållit lån från Göteborgs stad.

Styrelsen består av fem ledamöter, valda för två år i sänder, med tre suppleanter. Årligen

utses två revisorer, varjämte föreningens fullmäktige uppdragit åt aukt. revisorn NilsQKarl-

gren att deltaga i revisionen.

Styrelse

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92; led. 33—41, Ordf. 33—.

Andréasson, Fritz Hilmer, Lokförare,

f. 88; 33—41.

Björck, A r v 1 (1 Oskar, Spårvagnskonduk-

tör. f. 88; 34—41.

Ekberg, Ove johan, Yrkeslärare, Stadsf.,

f. 96; 36—40

Nöjd, johan A r t h 11 r, Spårvagnskonduk-

tör,f. 96; 38—40.

Suppleanter

Levin, 0 3 c a r, Föreståndare f.

- hövåg, f. 77; 35—.

Nordh, E r i k johan, Förman, f. 90; 38—.

stadens

 

Dahlander, N1 l s Vidolf, Assuranstjänste-

man, f. 99; 39—

Revisorer

johansson, E ri c Valdemar, Tulltjänste-

man, f. 98; 31—.

KlårmarkJ 0 h 11 Oscar, Kontorschef, f. 93;

Ombudsman

FrankenäbåergJohn E v e 1 t Konrad, Stadsf.,

Byggnadsclref

Karlsson, A x el julius, f. 87; 35.

Kamrer

Dahlstrand, Knut Olof Herbert, f. 06; 39.
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XII. DEN KYRKLIGA FÖRVALTNINGEN

Göteborgs stift

Vid tiden för Göteborgs grundläggning var det önskligt att samla de från stiftsstaden

mest avlägsna församlingarna av Skara stift under en högre kyrklig myndighet på närmare

håll. Redan år 1620 upprättades därför Göteborgs superintendentia, och till denna lades

Askims, Sävedals, Kinds, Marks, Ale, Flundre; Vättle, Bollebygds, Mo och Östra Hisings

härad, av vilka dock Mo härad efter kort tid återförenades med Skara stift. Denna super-

intendentia blev emellertid genom att till dess område fogades år 1646 hela Hallands län

och 1658 större delen av Bohus län snart så betydande, att den år 1665, då ny superinten-

dent 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, Marks 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 superinten-

denten, utövade han likväl icke den kyrkliga styrelsen ensam utan biträddes av ett dom-

kapitel eller, såsom det vid denna tid vanligen benämndes, konsistorium, vars första leda-

möter sannolikt voro pastorerna i några närliggande församlingar och »rector scholae». 1

pastorernas ställe inträdde emellertid efterhand lektorerna vid det år 1640 upprättade Göte-

borgs gymnasium, och då vid superintendentians förvandling till biskopsdöme år 1665 även

tillsattes en domprost, kom domkapitlet att utgöras av biskop och domprost såsom preses

resp. vice preses samt sju lektorer. Sedan även de båda pastorerna i Tyska församlingen

genom kungl. kungörelse 1680 erhållit rätt att intaga säte och stämma i kapitlet, förblev

dess sammansättning under längre tid oförändrad.

Samtidigt med att på detta sätt domkapitlet i Göteborg erhöll sin yttre organisation, ut-

bildades så småningom inom hela riket genom praxis bestämda grundsatser för kapitelin-

stitutionens verksamhet, angående vilken varken 1571 års kyrkoordning eller det i praxis

ofta anlitade kyrkolagsförslaget av 1619 givit några föreskrifter. Från att i början av 1600-

talet hava deltagit i stiftsstyrelsen endast såsom biträde åt biskopen, så långt denne själv

önskade, erhöll domkapitlet mot slutet av århundradet en allt självständigare ställning, och

denna fixerades genom 1686 års kyrkolag och 1687 års kungl. förordning huru med rätte-

gång uti domkapitlen skall förhållas. Härigenom erhöll domkapitlet i princip sin slutgiltiga

karaktär, och den senare utvecklingen medförde större förändringar endast i dess ställning

till undervisningsväsendet. Den långvariga strid om icke prästvigda lektorers rätt att till-

höra domkapitlet, vilken begynte på 1700-talet, medförde visserligen flera förordningar,

vilka avsågo att tillförsäkra domkapitlet prästerlig majoritet, men de upphävdes, sedan lek-

toratens nyordning genomförts i enlighet med 1856 års läroverksstadga, och hithörande

bestämmelser i kyrkolagen och 1687 års förordning blevo åter gällande.

Frågan om domkapitlens reformering har under mer än ett århundrade stått på dagord-

ningen, och många förslag'i ämnet hava tid efter annan framkommit vid riksdagar och kyrkomö-

ten samt i kommittéers betänkanden. l domkapitelskommitténs betänkande och förslag rörande

stiftsstyrelsernas organisation, avgivet den 18 december 1918, lämnas en översiktlig framställning

av de mer anmärkningsvärda förslag i ämnet, som framkommit sedan 1800-talets början.

Det betänkande med förslag till lag om domkapitel, som avgavs den 25 juli 1935 av 1934
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års domkapitelssakkunniga, kom slutligen att läggas till grund för proposition till 1936 års

riksdag. Sedan riksdagen antagit förslaget blev detsamma jämväl godkänt av det kyrkomöte,

som hölls på hösten 1936. Enligt lagen den 13 november 1936 består domkapitel i regel av

- följande sex ledamöter: biskopen såsom preses, domprosten såsom vice preses, en av stiftets

präster vald präst, som ' innehar ordinarie prästerlig tjänst i stiftet, en av ombud för

pastoraten i stiftet vald lekman, som ådagalagt nit och insikt i det kyrkliga församlingslivet,

en av Konungen efter förslag av domkapitlet för sex år i sänder förordnad, i allmänna värv

förfaren lekman samt en likaledes av Konungen efter förslag av domkapitlet för sex år i sänder

förordnad ledamot, som äger särskild sakkunskap på folkundervisningens område. För de

icke självskrivna ledamöterna skola jämväl utses suppleanter. Vid handläggning av rättegångs-

mål inträder stiftssekreteraren såsom ledamot.

Det nya domkapitlet, som fr. o. m. den 1 januari 1937 efterträtt de gamla lektorskapit-

len, är alltså till sin sammansättning grundat dels på självskrivenhet, dels på utseende genom

Kungl. Maj:t och dels på val. Dess befogenheter ha i 13 5 av den nya lagen sammanfattats

sålunda: »Domkapitel i stift åligger att taga noggrann kännedom om stiftets förhållanden samt

verksamt beflita sig om det kyrkliga livets vård och förkovran. Det skall genom erforderliga

åtgärder tillgodose församlingarnas behov samt befrämja den kristna kärleksverksamheten.

och ungdomsvården inom stiftet. Vid fullgörande av dessa uppgifter bör domkapitlet jämväl

låta sig angeläget vara att, där så lämpligen kan ske, samarbeta med frivilliga organisationer

för främjande av kyrklig och religiös verksamhet. Domkapitlet tillkommer vidare att hålla

hand däröver, att stadgad kyrklig ordning iakttages, att hava inseende över prästerskapets

ämbetsförvaltning och leverne ävensom att i övrigt fullgöra de särskilda åligganden med av-

seende å stiftets kyrkliga angelägenheter, som enligt vad därom i lag eller eljest är stadgat

ankomma på domkapitlet.» Denna all-männa formulering har närmast tillkommit i syfte att

framhålla domkapitlet såsom den kyrkliga och religiösa övermyndigheten. De gamla lektors-

kapitlen hade i huvudsak begränsat sin verksamhet till en ämbetsmannamässig behandling

av de frågor, som på ett eller annat sätt hänskjutits till deras bedömande. Man har ansett det

vara av vikt, att kapitlen jämväl med uppmärksamhet och intresse följa den kyrkliga och

religiösa utvecklingen och taga initiativ till sådant, som är ägnat att främja denna.

Till domkapitlets i lag stadgade befogenheter höra främst frågor om anställande av präster-

liga krafter i kyrkans tjänst och anordnande av biskops- och prästval, övervakande av guds-

tjänstordningen samt uppehållande av kyrkotukten. Domkapitlet utövar även domsrätt i mål

rörande prästers fel i tjänsten, är besvärsinstans i fråga om vissa beslut av kyrkostämma,

kyrkoråd, skolråd och skolstyrelse m. m. samt handlägger i viss utsträckning ärenden rörande

undervisningsväsendet. Därjämte tillkommer domkapitlet en icke obetydlig medelsförvaltning.

Domkapitlet förvaltar sålunda ett stort antal fonder, emottager redovisning av kollektmedel m. m.

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

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 preses i domkapitlet. .

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. Lagen om domkapitel den 13 november 1936.
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Litteratur. Bexell, S. P. och j. G., Göteborgs stifts historia och herdaminne, Gbg

1835. S k a r s t c d t, C. W, Göteborgs stifts herdaminne, Lund 1885. H 0 l m q u 1 s t,

Hj.., Domkapitlens historia i Sverige (i Betänkande med förslag till lag angående orga-

nisation av stiftsstyrelse m.m.

1937. Stiftstyrelsernas organisation bd 2 (

Den svenska folkskolan, Sthlm 1935. WallBruce, N. O.,

017) W e t t e r h e r g, Handbok1 kyrkolagfarenhet, Lund

Domkapitelskommitténs betänkande 1 1919)

1n, Ragnar och Holm-

q vist, Harald, Folkskolestadgan och dithörande författningar, Sthlm 1937. Wetter-

berg, Gunnar, Folkskolestadgan med tillhörande författningar, Lund 1938.

Biskop

Block, Ca rl Elis Daniel, T. D., F. K., tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74; 29.

Domprost

Nystedt, Bengt Olof (0 l l e), tjg. e. o. Hov-

predikant, f.88; 37.

Domkapitlet

Ordförande

Biskopen, se ovan (självskriven).

ice ordförande

.Domprosten, se ovan (självskriven).

Ledamöter

Ohlon, S v e n johan Emanuel, F. D., Rek—

tor, f. 88; 19—42 (förordnad av Kungl.

Maj:t).

Helde, Carl R i c h a r d, Kontraktsprost,

Tanum, f. 82; 37— (utsedd av stiftets

präster).

Sjödahl, Hakon Lauritz E d g a r, Lektor,

f. 87; 37—42 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Hultin, Sven, Professor, f. 89; 37—42,

(vald av ombud f. pastoraten).

Suppleanter

jungen, E 1 n s t Birger, Overlärare, f. 90;

37—42 (förordnad av Kungl. Maj:t).

. Nordblom, H e n r i k, F. K., Kyrkoherde,

Landvetter, f. 79; 37— (utsedd av stiftets

präster).  

Gunter, j 0 s ef Wilhelm, Overlärare, jon-

sered, f. 90; 37—42 (förordnad av Kungl.

Maj:t). .

Staxäng, E r 11 st Valdemar, Lantbrukare,

Brodalen, f. 98; 38— (vald av ombud f.

pastoraten).

Kansliet

Västra Hamngatan 17. Expeditionstid

kl. 9—14. Rt131993, 131994.

Stiftssekreterare

Wildte, Per Fridolf j. K. f. 96; (32) 33.

Stiftsnotarie

Blomstrand, Gustaf Wilhelm, j. K.,

f. 99; 37.

Amanuens

Hedfalk,'Al g ot Harding, j. K., 1. 04; 38.

Kansliskrivare

Eklind, E'l l e n Fredrika, f. 92; 28.

Expeditionsvakt '

Eriksson, Gustaf Martin, f. 85; 13.

Dessutom två skrivbiträden.

De ecklesiastika boställenas förvaltning

Den 30 augusti 1932 utfärdade Kungl. Maj:t bestämmelser rörande ecklesiastik boställs—

ordning att lända till efterrättelse fr. o. m. den 1 maj 1933. Enligt denna tillkommer förvalt—

ningen av de ecklesiastika boställena i princip pastoraten. Där så finnes lämpligt äger pastorat

uppdraga åt en särskild boställsstyrelse att i avseende å förvaltningen av prästgård och löne-

boställe fullgöra de åligganden, som eljest tillhöra kyrkorådet. Vad om val av ledamot och

suppleant i kyrkoråd är stadgat skall äga motsvarande tillämpning i fråga om boställsstyrelse,

dock må antalet ledamöter icke vara under tre eller över fem. Boställsstyrelse väljer inom sig

för varje är ordförande och, där så finnes påkallat, vice ordförande.

Pastorats boställsförvaltning skall stå under uppsikt av boställsnämnd och stiftsnämnd.

Boställsnämnd skall bestå av tre i orten boende, i lantbruks- och därmed sammanhängande

affärsförhållanden kunniga män. Två ledamöter jämte lika antal ersättare utses för tre år åt *

gången, den ene, tillika ordförande, av länsstyrelsen samt den andre av stiftsnämnden. Så-

som tredje ledamot i boställsnämnden inträder en av dem, vilka till ett antal av en för varje

till tjänstgöringsområdet hörande pastorat jämte ersättare skola pastoratsvis, likaledes för
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tre år, utses för tjänstgöring i boställsnämnden. (Då likväl med stöd av stadgandena i 60 5

av gällande ecklesiastika boställsordning icke alla församlingar i Göteborg längre utse sådan

ledamot och ersättare för denne, hava boställsnämnderna fr. o. m. innevarande årgång ute- .

slutits ur kalendern.)

[ varje stift skall finnas en stiftsnämnd, bestående av fem ledamöter. Tre ledamöter jämte—

ersättare utses för tre år åt gången av Konungen. Två ledamöter jämte ersättare väljas av

domkapitlet, likaledes för tre år åt gången. Av sistnämnda ledamöter skall en vara juridiskt

bildad och tjänstgöra såsom sekreterare hos nämnden. Bland ledamöterna utser Konungen

ordförande, medan nämnden inom sig väljer vice ordförande.

Hos stiftsnämnd skall såsom biträde åt nämnden finnas anställd en av Konungen efter förslag

av nämnden utsedd stiftsjägmästare. Konungen bestämmer, huruvida och till vilket antal

biträden åt stiftsjägmästare må av stiftsnämnden anställas.

Författningar. Ecklesiastik boställsordning av den 30 augusti 1932. Lag om kyrkofond

den 30 augusti 1932, Kungl. Maj:ts instruktion för stiftsnämnd och stiftsjägmästare den 16

september 1932 jämte tillhörande författningar.

Stiftsnämnd

Ledamöter

Block, Carl Elis Daniel, T. D., F. K.

Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74;

led. 1/m 32— 30/9 41, Ordf. 32— (som led.

utsedd av domkapitlet).

Wigelius, Mats A 1 f r e d, jOägmästare,

' f. 82; led. l/m 32——30/9 41, Ord.f 32—,

(som led. förordnad av Kungl. Maj:t).

Wildte, Per Fridolf, ]. K. Stiftssek-

reterare, f. 96; led. 12/, 33—30/, 41, Sekr.

33— (utsedd av domkapitlet).

Kristofferson, K a rl, Lantbrukare, Lands-

tingsman, Oxnäs,f. 78; 1/ 37—30/9 41,

(förordnad av Kungl. Maj:t).  

. Ersättare

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 88; 1/10 38—

30/9 41 (utsedd av domkapitlet).

Larsson, Erik Valdemar, Lantbrukare,_

Sollebrunn, f. 98:1/10 38—30/9 41 (för-

ordnad av Kungl. Maj.t).

Mellström, Karl Gustaf (G6 s t a) Mauritz,

Skogsmästare, Simlångsdalen, f. 88; 1/10

38—30/,, 41 (förordnad av Kungl. Maj:t).

Blomstrand, Gustaf Wilhelm, j. K.,

Stiftsnotarie,f.99;12/433—30/9 41 (utsedd

av domkapitlet).

Arnäs, Frans A r v 1 d, lnspektor, Ellebäcks-

torp, Hid, f. 89; 1/1 37——30/9 41 (förordnad

av Kungl. Maj:t).En vakant (förordnad av Kungl. Maj:t).

Stiftsjägmästare

jacobson, To 1, f. 89; 33.

Göteborgs diakonissanstalt

Bräcke, Lundby. Rt anstalten 13 2865, föreståndaren 11 7033, husmodern 11 4815.

Redan den 25 april 1919 hade några vid ett tidigare sammanträde på initiativ av biskop

E. H. Rodhe utsedda personer konstituerat sig till en kommitté med uppgift »att söka finna

och tillvarataga de möjligheter och medel, som kunde vara att tillgå och som vore nödvändiga

för grundandet av en diakonissanstalt i Göteborg». Följande år stiftades Göteborgs diakoniss-

sällskap, stadgar antogos och styrelse tillsattes för att handhava sällskapets angelägenheter.

' Göteborgs diakonissällskap har till ändamål »att genom dess i Göteborg inrättade diakoniss-

anstalt och till denna anstalt anslutna inrättningar till församlingens tjänst för sjukas, nödli-

dandes eller eljest hjälpbehövandes vård fostra och utbilda därtill lämpliga kvinnor av evan—

gelisk-luthersk bekännelse». Sällskapets styrelse, som skall bestå av minst sju personer,

kompletterar sig själv. Revisorer väljas av sällskapet vid dess ordinarie årssammankomst.

Diakonissanstaltens föreståndare utses av sällskapets styrelse, men dess beslut härom skall

underställas domkapitlet i Göteborg för fastställelse.
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Göteborgs diakonissanstalt öppnades den 27 febr. 1923 vid Örgrytevägen. År 1927 flytta-

des den till en större villabyggnad i Bräcke, Lundby, som donerats av arvingarna efter gross-

_ handl. (ich fru Carl Leffler. lnom diakonissanstalten är inrymt ett mindre sjukhem för obot-

ligt sjuka. Diakonissanstalten äger och driver jämväl Härsjögårdens hemskola i Hyssna,

-Älvsborgs län. Verksamheten där ledes av en särskild styrelse med diakonissanstaltens före-

ståndare som självskriven ordförande.

Styrelse '

Block, Carl Elis Daniel, T. D., F. K.,

Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74; led.

20——, Ordf. 3|—.

Thöléri, Carl Herman, Prost, f. 71; led.

20—, v. Or.df 21—.

Lindegren, Caerilhelm joel, Gross-

handlande, f. 66; led. 20—, Kassaf. 20—.

Brigr'7133n,2_(j)oh a n Aron, Prost, Uddevalla,

Nordblom, j 11 d1 t h Martina, Fru, Land-

vetter, f. 80; 20—.

Liisch, Hermån Fredrik (Fritz) Georg,

F. K., Kontraktsprost, Lysekil, f. 64; 21—.

Hellman, Axel Gunnar, T. 0. F. K.,

Pastor (se nedan) led. 25—, Sekr. 36—,

Diakonissanstaltcns föreståndare.

.Hallencreutz, D aga, Fru, f. 84; 27—.  

Ahlberg, K a rl August, Prost, f. 75; 27—.

Sennegård, M a rt h a, Diakonissa (se ne-

dan) 27—, Diakonissanstaltens husmoder.

Block, Anna Karolina E 1 i s a b e t, Bis— _

kopinna, f. 78; 30—.

Hultin, Sve n, Professor, f. 89; 31—.

Revisorer

jagåson, johan B i r g e r, Handlande, f. 71;

En vakant. ,, ,,

Forestandare

Hellman, Axel Gunnar, T. 0. F. K.,

Pastor, f. 88; 24.

Husmoder

Se2n3negård, M a 1 t h a, Diakonissa, f. 83;

Dessutom 48 diakonissor, 20 provsystrar,

åtta elever och en vaktmästare.

Göteborgs stifts diakoniråd

Göteborgs stifts diakoniråd började sin verksamhet år 1923 och har till uppgift att inom

stiftets församlingar, i samarbete med deras prästerskap verka för en rikare utveckling av

den kyrkliga diakonien, särskilt bland fattiga, sjuka "och förkomna. '

Diakonirådet består av stiftets biskop såsom ordförande samt sex av inom stiftet boende

prästmän. Ledamöterna jämte lika många suppleanter samt två revisorer med suppleanter,

för dem utses av stiftets prästerskap vid dess ordinarie prästmöte för tiden t. o. ni.. det år, då

nästa prästmöte hålles.

Stadgar antagna av Göteborgs prästsällskap den 13 september 1922.

Ordförande

Block, Carl Elis Daniel, T. D., F. K.,

Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74;

(självskriven led.) 30—.

Ledamöter

Liisch, Herman Fredrik (F r i t 2) Georg, F. K. ,

Kontraktsprost, Lysekil, f. 64; 33—44.

Ahlberg, Ka rl August, Prost, f. 75; led.

23—44, Sekr. o. Kassaf. 23—.

Thölén, C a r 1 Herman, Prost, f. 71; 23—44.

Setterwall, Carl Gustav. F. D., Prost,

f. 72; 23—44.

Bogren, jo h a n Aron, Prost, Uddevalla,

f. 73; 39—44.

Cervin, H j a l m a r, Kyrkoherde, Årstad,

f. 90; 39—44.

Suppleanter

janson, R 0 b e r t, Kontraktsprost, f. 74;  

Block, AndersBenjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; 39—44.

Cullberg, Carl 0 3 c a r Daniel, Kyrko-

herde, f. 87; 39—44.

Ysander, Bengt D a n i e l, Kyrkoherde,

Kungsbacka, 1. 90; 39—44.

Levén, Alfred Edvard, Kyrkoherde,

Horred, f. 65; 39—44.

Bengtsson, A n d e r s Peter, Komminister,

Halmstad, f. 95; 39—44.

Revisorer

Carlson, H e n r i k Edvard, Komminister,

En vakånt.

Suppleanter

Rexius, G e r h a r (1 Natanael, Komminis-

ter, f. 98; 39—.

En vakant.
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Göteborgs kyrkliga kommun '—

Allmän historik och församlingsindelning, församlingsstyrelse och

tillsättning av prästerliga tjänster

Alltifrån de första åren av Göteborgs tillvaro funnos inom staden dels en svensk försam-

ling, föregångare till den nuvarande Domkyrkoförsamlingen eller Gustavi Domkyrkoför-

samling, dels en tysk, benämnd Christina: församling. Dessa församlingar omfattade emel-

lertid icke bestämda stadsområden, utan envar av stadens invånare kunde utan hänsyn till

bostad låta kyrkoskriva sig efter eget val inom den ena eller andra församlingen.

Utom dessa båda huvudförsamlingar funnos redan tidigt Kronohospitalsförsamlingen,

Garnisons- eller Kronhusförsamlingen samt Ny-Elfsborgs slottsförsamling, och år 1726 till-

kom 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 år 1680 i Kronhuset,

tills regementet år 1895 förlades till Kviberg, då församlingen där erhöll särskild gudstjänst-

lokal. 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 var 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 in-

gång under stadens jurisdiktion, men förblev i kyrkligt hänseende fortfarande skild från

staden. Nya Varvet (f. d. Kungl. Flottans garnisonsförsamling) överflyttades samma år

från Göteborgs stad till landet. jämlikt kungl. brev den 5 maj 1876 skulle Nya Varvet,

som enligt jordeboken för Askims härad omfattar 71 /240 mtl Skår eller Påvelund förr till-

hörande Västra Frölunda socken, samt lägenheterna Kronovarvet, som förut tillhört Orgryte

socken av Sävedals härad, utgöra en särskild församling och kommun (jfr nedan samt histo-

riken över Carl johans församling).

Den territoriella församlingsindelning, som Göteborg erhöll genom kungl.— förordningen

den 5 maj 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 terri-

toriella församlingar nämligen Gustavi eller Domkyrko, Kristine, Gamlestads, Haga, Mast-

huggs och Carl johans församlingar. Kronohospitalsförsamlingen och Fattighusförsamlingen

upplöstes, och av de forna icke territoriella församlingarna bibehöllos endast Garnisons-

församlingen och Tyska församlingen, vilkas medlemmar befriades från skyldigheten att

tillhöra territoriell församling. Den 1 oktober 1895 bildade Kungl. Andra Göta artilleri-

regemente 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. den 1 maj samma år. Enligt

kungl. brev den 23 maj 1930 är fr. o. m. 1 januari 1931 hela Nya Varvets socken inför-

livad med Göteborgs stad och i ecklesiastikt hänseende tillagd 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



Göteborgs kyrkliga kommun 379

 

stad, till vars folkskolestyrelse även förlagts Lundby folkskoleväsende, och enl. kungl. brev

den 18 mars 1932 tillhör jämväl Lundby församling fr. o. rn. ingången av år 1935 den kyrk-

liga samfälligheten1 Göteborg.

Orgryte 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 folkskole-

väsendet inom det införlivade området avskildes från den kyrkliga kommunen och förlades

under stadsfullmäktige och stadens allmänna folkskolestyrelses förvaltning i enlighet med de

i sådant avseende för staden gällande stadganden, men skulle i fråga om de ecklesiastika

förhållandena tills vidare ingen annan ändring äga rum. Från och med den 1 januari 1939

tillhör emellertid Orgryte församling Göteborgs kyrkliga samfällighet på grund av över-

gångsbestämmelserna till lagen den 12 juni 1931 angående kyrkofullmäktige och kyrko-

nämnd i Göteborg, vari stadgades, att Orgryte församling intill utgången av 1938 ej skulle

ingå i Göteborgs kyrkliga samfällighet, därest ej Kungl. Maj: t efter framställning av försam-

lingen annorlunda förordnade.

Genom kungl. brev den 27 april 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 Orgryte), gäller i huvudsak fortfarande dock

med den ändringen, att förutvarande Vasa församling jämlikt kungl. brev den 8 juni 1928

fr. o. m. 1 januari 1929 uppdelats i två, nämligen Vasa och johannebergs församlingar, samt

att Lundby församling, såsom ovan nämnts, fr. o. m. är 1935 och Orgryte församling fr. o. m.

år 1939 införlivats med den kyrkliga samfälligheten. Beträffande de olika församlingarnas

storlek och gränser, sedan territoriell församlingsindelning genomförts, hänvisas till redo-

görelserna 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».l 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
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skulle utgöra en enhet. 1862 års kyrkostämmoförordning och 1882 års förordning angående

kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg hava fr. o. m. 1932 års ingång ersatts av lagen

den 6 juni 1930 om församlingsstyrelse samt lagen den 12 juni 1931 angående kyrkofull-

mäktige och kyrkonämnd i Göteborg. Enligt sistnämnda lag skola samtliga stadens terri-

toriella församlingar fortfarande utgöra en ekonomisk enhet och för sådant ändamål bilda

en s.k. kyrklig samfällighet (se vidare under kyrkofullmäktige, kyrkonämnden och kyrko-

gårdsstyrelsen).

De kyrkliga angelägenheter, beträffande vilka beslutanderätt icke tillkommer den kyrkliga

samfällighetens kyrkofullmäktige, skola handläggasa kyrkostämma med vederbörande för-

samling samt avse huvudsakligen åtgärder till främjande av församlingsvården, val av leda-

möter i kyrkoråd, tillsättande och avskedande av organister, kyrkosångare och klockare samt

införande och avskaffande av församlingskyrkofullmäktige och bestämmande av dessas antal.

Ordförande och vice ordförande i kyrkostämman utses å kyrkostämma för en tid av fyra

kalenderår bland de röstberättigade, som äro boende inom församlingen och uppnått 25 års

ålder. De ärenden, som företagas till avgörande av kyrkostämma, skola förut vara beredda

av kyrkorådet eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Om församling beslutar till-

sättande av kyrkofullmäktige skola dessa kyrkofullmäktige handlägga vissa av de frågor, som

eljest tillkomma kyrkostämman; och skola isådant fall kyrkofullmäktiges ordförande och vice

ordförande fungera jämväl såsom ordförande och vice ordförande i församlingens kyrko-

stämma.

Kyrkorådet, i vilket kyrkoherden är självskriven ordförande, tillkommer, förutom bere-

dandet av ärenden till kyrkostämma, huvudsakligen att vaka över efterlevnaden av gällande

författningar rörande religionen och sedernas vård, tillsätta och avskeda andra kyrkobetjänte

än organister, kyrkosångare och klockare, omhänderhava de medel, som av samfällighetens

kyrkofullmäktige ställas till kyrkorådets förfogande för bestridande av församlingens utgifter,

och i övrigt verkställa de åtgärder rörande vilka sådant uppdrag lämnats kyrkorådet av sam-

fällighetens kyrkofullmäktige eller kyrkonämnden, samtatt i allmänhet ombesörja kyrkans

angelägenheter. Kyrkorådet uppbär även församlingens tillfälliga inkomster samt avlämnar

före den 15 februari till kyrkonämnden redovisning för de medel, kyrkorådet under näst-

föregående kalenderår omhänderhaft ävensom före den 1 oktober förslag till församlingens

utgifts- och inkomststat för följande år.

Kyrkorådets ledamöter utses av församlingen å kyrkostämma eller, om församlingskyrko-

fullmäktige tillsatts, av dessa för en tid av fyra kalenderår. Antalet må, ordföranden inberäk-

nat, icke understiga fem och icke överstiga elVa. Kyrkovärdar väljas av kyrkorådet bland

dess medlemmar för "den tid, de blivit invalda i rådet.

Tillsättningen av prästerliga tjänster inom Göteborgs församlingar (utom Lundby och

Orgryte) 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 sö-

kande skulle kunna komma ifråga för kyrkoherdebefattning. Församlingen ägde därjämte

rätt att kalla en eller flera, och sedan samtliga fått avlägga prov, företogos val, varefter den, som

därvid erhållit de flesta rösterna, utnämndes av Konungen resp. erhöll fullmakt av dom-

kapitlet, beroende på om valet avsåg befattning som kyrkoherde eller som komminister.

Sedan genom kungl. kungörelse den 10 december 1920 —— numera ersatt av kungl. kungö-

relsen den 7 december 1934 —— gemensamma bestämmelser utfärdats för rikets samtliga

privilegierade församlingar, har emellertid såväl kravet på särskilda lärdomsmeriter som

rätten att söka ledig kyrkoherdebefattning bortfallit. Församlingen äger i stället att till dylik

befattning kalla prästmän från hela riket och av de tre, som efter företaget val uppsättas på
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förslag, utnämner Konungen en. Komministertjänst sökes som förut," varefter domkapitlet upp-

sätter tre sökande på förslag. Församlingen äger rätt att kalla fjärde provpredikant, och sedan

val företagits, utfärdar domkapitlet fullmakt för den, som därvid kommit i främsta rummet.

Rösträtt vid prästval tillkommer envar, som inom församlingen äger att deltaga i kyrko-

stämmans överläggningar och beslut. Varje röstande äger en röst, och rösträtt får utövas

av den, som personligen infinner sig vid valtillfället.

I samtliga territoriella församlingar äro för diakoniverksamheten anställda diakonissor.

Den första började år 1889 sin verksamhet i Gamlestads församling, och numera tjänstgöra

20 inom församlingsvården, varjämte fem tjänstgöra på Göteborgs sjukhem och fem på

Vårdhemmet Fjällbo. _En manlig diakon är anställd på Vasa sjukhem. 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 stadens under sjukhusdirektionen lydande sjukhus samt Vårdhemmet

Fjällbo ombesörjes av präster, som förordnas av den borgerliga kommunen. Sålunda utses .

av sjukhusdirektionen predikanter vid stadens sjukhus och av fattigvårdsstyrelsen en predi-

kant vid vårdhemmet Fjällbo. Till dessa befattningshavare utgå endast arvoden. '

Författningar m. m. Kungl. brev den 5 maj 1882 angående indelning av Göteborgs stad

i territoriella församlingar samt lönereglering för prästerskapet därstädes. Kun l. brev den

27 april 1906 angående ändring1 staden Göteborgs indelning1 territoriella församlingar

jämte kungl. brev den 13 september 1907 angående Vissa ove1gangsbestammelser1 anledning

av den nya församlingsindelningen. Kungl. brev den 8juni 1928 angående delning av Vasa

församling1 Göteborg. Lag den 9 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 präster-

liga tjänster. Lag den 7 december 1934 om tillsättning av prästerliga tjänster.. Kungl. Maj:ts

stadga den 7 december 1934 om prästval. Kungl. Maj:ts kungörelse den 7 december 1934

Om särskild ordning vid tillsättning av vissa prästerliga tjänster. Lag den 6 juni 1930 om

församlingsstyrelse, lag den 6 juni 1930 om införande av lagen om församlingsstyrelse, kom-

munal vallag den 6 juni 1930, lag den 6 juni 1930 om proportionellt valsätt vid val inom lands-

ting m. m. Lag den 12juni 1931 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd1 Göteborg.

Lag den 21 april 1933 om ändrad lydelse av 2 %1 lagen angående kyrkofullmäktige och kyrko-

nämnd1 Göteborg. Lag den 30 augusti 1932 med senare vidtagna ändringar angående

ecklesiastik boställsordning. '

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 h6 l'e n. Förenämnda skriftserie, del Vlll, Göteborgs befästningar och garni-

son, av V. Lj u n g b e r g, Gbg 1924. P e h r s s 0 11, Per, Majornas kyrkokrönika, Sthlm

1926. Författningar och stadganden rörande den kyrkligå institutionen 1 Göteborg, Gbg

1913. Wetterberg, G., Handbok1 kyrkolagfarenhet, Lund 1933. Se även littera-

turförteckningen under Göteborgs stift.

Kyrkofullmäktige '

jämlikt lagen den 12 juni 1931 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg

bildade samtliga stadens territoriella församlingar utom Lundby och Orgryte för vården

av sina ekonomiska angelägenheter en s. k. kyrklig samfällighet. Enligt kungl. brev den 18

mars 1932 tillhör Lundby församling samfälligheten fr. o. m. 1935 och fr. o. m. 1939 tillhör

även Orgryte församling densamma på grund av övergångsbestämmelserna till nyssnämnda

lagen den 12 juni 1931. Såsom församlingarnas gemensamma angelägenheter behandlas

frågor om prästerskapets och kyrkobetjäntes löneförmåner, kyrkomedels användande, hus-

hållning med och vård om kyrkans egendom, byggnad och underhåll av kyrka, församlings-
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hus och boställen för prästerskapet, avgifter till kyrka jämte dithörande anstalter, anskaffande

och ordnande av begravningsplatser samt avgifter för gravplatser m. m.

Församlingarnas beslutanderätt i dessa ärenden utövas genom samfällighetens kyrkofull-

mäktige, som till ett antal av sextio väljas för en tid av fyra kalenderår. lntill utgången av

år 1934 kvarstodo dock de kyrkofullmäktige, som utsågos år 1930, så att fullmäktiges antal

utgjorde blott femtio. Val av kyrkofullmäktige förrättas efter proportionell metod av de å

kyrkostämma röstberättigade inför magistraten före november månads utgång året närmast

före den period, valet avser. Avgår ledamot under den för honom bestämda tjänstgörings-

tiden, verkställes av magistraten ny röstsammanräkning för utseende av hans efterträdare,

vilken tjänstgör under den tid, som för den avgångne återstått.

Antalet fullmäktige från de olika församlingarna bestämmas så, att sedan varje församling ut-

sett en fullmäktig, de återstående platserna fördelas i förhållande till församlingarnas folkmängd.

Kyrkofullmäktige välja årligen inom sig ordförande och vice ordförande för nästkommande

kalenderår. Vid kyrkofullmäktiges första sammanträde varje år utses en valkommitté, vari

ordet föres av kyrkofullmäktiges ordförande och vars ledamöter väljas bland fullmäktige,

en från'var och en av stadens territoriella församlingar. Valkommittén åligger att avgiva

förslag till alla på kyrkofullmäktige ankommande val, som ej omedelbart företagas.

Kyrkofullmäktige sammanträda på ordförandens kallelse eller då så av vissa därtill be-

fogade myndigheter begäres, så ock när de flesta fullmäktige sådant äska. Vid sammanträ-

dena äga kyrkonämndens ordförande samt två av kyrkoherdarna i församlingarna, vilka

utses av domkapitlet, att vara närvarande med rätt att yttra sig och framställa förslag men

ej i besluten deltaga. Sådan rätt tillkommer jämväl ordförande i församlings kyrkoråd vid

behandling av fråga, som angår församlingen särskilt. Förhandlingarna skola vara offentliga,

såvida ej för behandlingen av någon särskild fråga annorlunda beslutas.

Ärende, som företages till avgörande av kyrkofullmäktige, skall förut vara vederbörligen

berett av kyrkonämnden eller vederbörande församlings kyrkoråd eller kyrkogårdsstyrelsen

eller av för ärendets beredning särskilt utsedda personer. Har ärende beretts annorledes

än av kyrkonämnden, skall nämnden lämnas tillfälle att avgiva yttrande däröver. Beslut av

kyrkofullmäktige fattas genom acklamation, där ej omröstning begäres. Omröstning sker utom

vid val öppet. För beslutförhet erfordras, att flera än hälften av kyrkofullmäktige äro tillstädes.

För granskning av kyrkonämndens räkenskaper och förvaltning samt kyrkorådens och

kyrkogårdsstyrelsens förvaltning av donationsfonder utse kyrkofullmäktige årligen två eller

flera (för år 1940 fem) revisorer och lika många suppleanter. De revisorer, som utsetts ett

visst år, granska nästföljande års räkenskaper och förvaltning. Revisionsberättelsen skall

avlämnas till kyrkofullmäktiges ordförande senast den 15 april året efter det, som gransk-

ningen avsett.

Protokollsföring och expedition ombesörjes av kyrkofullmäktiges sekreterare, vilken an-

tages på sätt fullmäktige besluta.

Författningar m.m. Lag den 6juni 1930 om församlingsstyrelse. Lag den 12juni 1931

angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd1 Göteborg. Lag den 21 april 1933 angående

ändrad lydelse av 2 5 i lagen angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg. Kungl.

brev den 18 mars 1932 angående Lundby församlings införlivande med Göteborg i eckle-

siastikt avseende. Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Göteborg. antagen den 7 december

1932. Kyrkofullmäktiges i Göteborg handlingar 1883—.

Kyrkofullmäktige valda för tiden t. o. m. är 1942

Ordförande Vice ordförande

jansson, johan B 1 r g e r, Handlande (se Hagnell, A x e 1 Linus, Overlärare (se nedan

nedan Carl johans församl.). Örgryte församl.).
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Domkyrko församling

Luzlädqvist, A 1 go t Hugo, Direktör, f. 74;

Andersson, E 11 0 c h Ferdinand, f.d. Over-

lärare, f. 78; 35.

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 88; 39.

Kristine församling

Lindblad, E 1 n s t Aron Vimer, Stenarbe-

tare, f. 77; 27

Been, I 5 a a c David, Kyrkoherde, tjg. e. o.

Hovpredikant, f. 88; 35

En vakant.

Gamlestads församling

Nordberg, N 1 l s Evald, Förman, f. 87; 27.

Cezi;:er,lP e r Viktor, Trafikinspektor, f. 84;

Isaksson, V i 1 h e l m Olaus, Metallarbe-

tare, f. 90; 28

Andersson, Carl Artur, Chaufför, f. 07; 39.

Brohed, N ils Natanael, Komminister,

f. 01; 39.

Sandberg, E r i k Alfred Andreas, Metall-

arbetare, f. 97; 39.

Welin, Hilma El s a Otilia, Fru, f. 97; 39.

Haga församling

Asklund, Karl Filip, Grosshandlande,

f. 88; 35.

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; 35. -

Gran, Carl Emil, Handlande, f. 79; 39.

Oscar Fredriks församling

Cullberg, Carl Osca r Daniel, Kyrko-

herde, f. 87; 22.

Nerdrum, Claus, Civilingenjör,

varie, f. 78; 35.

Pettersson, C a rl johan, Chaufför,f. 78;-35.

Odesjö, j 0 h 11 Evald, Slöjdlärare, f. 99; 39.

Skfogg, 15.32; e l Hugo Kjelland, Expeditör,

Arki-

En vakant.

Carl johans församling

jansson, johan Bi r ger, Handlande, f. 71 ; 14.

Carlson, H e n r i k Edvard, Komminister,  

Levin, 0 3 c a r, Föreståndare f. stadens hö-

våg,_f. 77; 27. -

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92; 28

jansson, 0 s e a r julius, Spårvagnsförare,

;

Pegtltersson, Al go t lsidor, Murare, f. 86;

Abrahamsson, johan 0 3 c a r Konstantin,

Målare, f. 89; 33

Swensson, K a rl, Skräddaremästare, f. 83;

Andersson, K 11 u t Erik, Metallarbetare,

f. 89; 39.

Bägge, john B ertil, Overmontör, f. 99;

. Vasa församling

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Bygg-

nadsinspektor, f. 92; 27.

Ekwall, O 1 of Bernhard, f. d. Linjeförman,

f. 75; 27.

Bengtsson, C a rl Henrik, Kontorschef,

f. 85; 35

Hultin, s '. e ., Professor, 1. 89; 35.

Annedals församling

Nilsson, Ludvig E r 11 f ri d, Tapetserare-

mästare, f. 86;

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;

Rexius, G e r h a r (1 Natanael, Kommi- "

nister, f. 98; 35

Frfedriksson, V ik t o r Adolf, Overlärare,

Masthuggs församling

Hansson, Nils Filip Albert, Metallarbe-

' tare, f. 94; 35.

Hansson, Ture Valdemar, Kommunal-

arbetare, f. 95; 35.

Larsson, H el ge Alfred Valdemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; 39

johannebergs församling

Brodén, G u n n a r, Bankkassör, f. 86; 31.

jol31ansson, Axel 1 v a r, Poliskonstapel, f. 90;

Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 86; 31.

Hedlund, A n t o n, Metallarbetare, f. 01 ; 39.

Andreasson, H 11 g 0 lsidor, Civilingenjör,

f. 92; 39
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Lundby församling

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75; 35.

Ahrenberg, C a rl Gustaf, Metallarbe-

tare, f. 93; 35.

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92; 35.

Sandén, A u g u s t, Kassör, f. 65; 35.

Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

lande, f. 01; 39.

. Örgryte församling

Hagnell, A x e 1 Linus, Overlärare, f. 89; 27.  

Björck, C a rl G f jonas, j. K., Polis-u

domare, f. 87; (31

3S)t9

Gustavsson, H u g 0

budsman, f. 05; 39.

Hylander, N ils Oskar,

f. 82; (31) 39.

Olsson, R e i 11 h 0 1 d Fritiof, Linoleum—-

arbetare, f. 03; (31) 39.

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost,

f. 72; 39.

Aggersson, La r s, f. d. Overlärare, f. 77;

a

39.

Florentm Adolf, Om-

Textilarbetare,

Av domkapitlet i stiftet för tiden intill utgången av år 1942 utsedda att närvara

vid kyrkofullmäktiges sammanträden

Wieselgren, Knut Peter E1 n a r, Kyrko-

herde, f. 87; 39—42.

Alfabetisk förteckning över kyrkofull-

mäktige

Abrahamsson, johan 0 s c a r Konstantin,

Målare, f. 89; 33 (C ).

Ahlberg, K a rl August, Prost, f. 75; 35 (L).

Ahrenberg, Ca rl Gustaf, Metallarbetare,

f. 93; 35 (L).

Andersson, Enoch Ferdinand, f. d. Over-

lärare, f. 78; 35 (D).

Andersson, Carl Artur, Chaufför, f. 07;

39 (G).

. Andersson, K 11 ut Erik, Metallarbetare,

f. 89; 39 (C j).

Andersson, La rs, f.d., Overlärare,f. 77;

39 (O).

Andréasson, A n de r s Karsten, Folkskol-

' lärare, f. 92; 28 (C j).

Andreasson, H u g 0 lsidor, Civilingenjör,

f. 92; 39 (j).

Asklund, Karl Filip, Grosshandlande,

f. 88; 35 (H).

Been, l s a a c David, Kyrkoherde, tjg. e. o.

Hovpredikant, f. 88; 35 (K).

Bengtsson, C a rl Henrik, Kontorschef,

f. 85; 35 (V).

Björck, C a rl G u s t a()f jonas, ]. K. Polis-

domare, f. 87; (31)39 (O).

Block, A n d e r s Benjamin, T. L.o..F K.,

Kyrkoherde, f. 89; 35 (H).

Brodén, Gunnar, Bankkassör, f. 86; 31 (j).

Brohed,N11s Natanael, Komminister,

f. 01; 39 (G).

Burge, john B e r t i l, Overmontör, f. 99;

39 (C

Ceicer, P e r Viktor, Trafikinspektor, f. 84;

27 (G).  

Södergren, V i k t o r, T. L. 0. F. K., Kyrko-

herde, f. 78; 40—42.

Cullberg, Carl 0 3 ca r Daniel, Kyrko-

herde, fZ 87; 22 (O F)

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Bygg-

nadsinspektor, f. 92; 27 (V).

Ekwall, Olof Bernhard, f. d. Linjeförman,

f. 75; 277(V).

Forsgren, G u n n a r Verner Daniel, Hand-

lande, f. 01; 39 (L).

Fredriksson, V i k t o r Adolf, Overlärare,

f. 92;.36 (A).

Gran, C a rl Emil, Handlande, f. 79; 39 (H).

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;

31 (A).

Gustavsson, H u g 0 Florentin Adolf, Om-

budsman, f. 05; 39 (O).

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

27 (0) v. Ordf.

Hansson, Nils Filip Albert, Metallarbe-

tare, f. 94; 35 (M).

Hansson, Tu r e Valdemar, Kommunal-

arbetare, f. 95; 35 (M).

Hedlund, A n t o n, Metallarbetare, f. 01;

39 (l)-

Hultin, Sven, Professor, f. 89; 35 (V).

Hylander, N1ls Oskar, Textilarbetare,

f. 82; (31) 39 (O).

Isaksson, Vilh el m Olaus, Metallarbe-

tare, f. 90; 28 (G).

jansson, johan B i r g e r, Handlande, f. 71;

14 (C j) Ordf.

jansson, 0 s ca r julius, Spårvagnsförare,

f. 97; 31 (C j).

johansson, 'Axel

f. 90; 31 (j).

I v a r, Poliskonstapel,
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Carlson, H e n rik Edvard, Komminister,

f. 93; 22 (C D.

Larsson, H e 1 g e Alfred Valdemar, Kon-

torsskrivare, f. 98; 39 (M). '

Levin, 0 s car, Föreståndare f. stadens

hövåg. f. 77; 27 (C _|).

Lindblad, E r n s t Aron Vimer, Stenar-

betare, f. 77; 27 (K).

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92; 35 (L)

Lundqvist, Al go t Hugo, Direktör, f. 74;

27 (D). _

Nerdrum, C 1 a u s, ' Civilingenjör, Arki-

varie,. f. 78; 35 (O F).

Nilsson, Ludvig E r 11 f r 1 d, Tapetserare-

mästare, f. 86; 26 (A).

Ntzläberg, Ni ls Evald, Förman, f. 87; 27,

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 88; 39 (D).  

Odesjö, john Evald, Slöjdlärare, f. 99;

39 0 F.

Olsson, Re1 n h old Fritiof, Linoleum-

arbetare,'f 03; (31) 39 (O).

Pettersson, Algot Isidor, Murare,'f. 86;

31 (C ])

Pettersson, Ca rl johan, Chaufför, f. 78;

35 (O F).

Rexius, G e r h a r d Natanael, Komminis-

ter, f. 98; 35 (A).

Sandberg, E ri k Alfred Andreas, Metall-

arbetare, f. 97; 39 (G).

Sandén, A u g u s t, Kassör, f. 6;5 35 (L).

Setterwall, Ca rl Gustaf, F. D, Prost,

f. 72; 39 (O). '

Skog, Axel Hugo Kjelland, Expeditör,

f.' 98; 39 (OF).

Swensson, Karl, Skräddaremästare, f. 83;

35 (C D

Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde. f. 86: 31 (l)

Welin,HilmaE1saOtilia, Fru, f. 97; 39 (G).

Kyrkofullmäktiges valkommittél)

jansson, johan B i r g e r, Handlande, f. 71;

självskriven Ordf.

Andersson, E 11 0 c h Ferdinand, f. d. Over-

lärare, f. 78; 38—, Domkyrko församl.

Vakant, Kristine församl.

Isaksson, V1 1 h e 1 m Olaus, Metallarbe-

tare, f. 90; 39—, Gamlestads församl.

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 89; 36—, Haga församl.

Nerdrum, C 1 a 11 s, Civilingenjör, Arki-

' varie, f.. 78,; .36—, Oscar Fredriks församl.

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92; 36—-—, Carl johans församl.  

Bengtsson, Carl Henrik, Kontorschef,_

f. 85; 37—, Vasa församl.

Fredriksson, Vi k t o r Adolf, Overlärare,

f. 92; 37—, Annedals församl.

Hansson, N ils Filip Albert, Metallarbe-

tare, f. 94; 37—, Masthuggs församl..

Brodén, Gunnar, Bankkassör,f. 86; 38—,

johannebergs församl.

Ahrenberg, C a rl Gustaf, Metallarbetare,

f. 93; 39—, Lundby församl. -

Olsson, R e i 11 h 0 1 d Fritiof, Linoleum-'

_arbetare, 'f. 03; 39—, Örgryte församl.

' Byggnadskommitté för uppförande av kyrka1 johannebergs församling

' Tillsatt av kyrkofullmäktige den 21 mars 1935 '

Wedlin, Thor Oscar, T L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 86; Ordf.

Dahlgren, T h 0 r s t en Emanuel, Bygg-

_ nadsinspektor, f. 92.

Hultin, S v e n, Professor, f. 89.

Nilsson, Malte Viktor, lngenjör, f. 83. '

Samuelson, K a rl Mårten Emanuel, ForJ

ste stadsarkitekt, f. 81.

Holm, ] 11 11 u s, Överförmyndare, f. 80;

Brodén, C u n n a r, Bankkassör, f. ' 86.

Beredning angående reglering av församlingsgränserna

.Med anledning av motion den 1 november 1928 beslöto kyrkofullmäktige den 28 maj 1931 '.

att tillsätta en beredning av sju personer med uppdrag att verkställa undersökning, huru-Å

vida stadens territoriella församlingars gränser lämpligen kunde regleras så, att, folkmängden

1) Nyval ej verkställt. vid kalenderns utgivande.

25
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bleve jämnare fördelad på det nuvarande prästerskapet, samt att inkomma till kyrkofullmäk-

tige med det yttrande och förslag, vartill utredningen kunde giva anledning.

Pehrsson, P e r, T. D., Prost, f. 67; Ordf.

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

lärare, f. 92.

Carlsson, Viktor A x el Konrad, Fastig-

hetsskötare, f. 93.

Hellman, A x el Gunnar, T. 0. F. K. Pas-

tor, f. 88.

Runggerg, G e o r g Natanael, Kontorist,

Hofflander, H ugo Peter Lie, Stadsin-

geniör, f. 91

Carlson, H e n r i k Edvard, Komminister,

Av kyrkofullmäktige utsedda revisorer

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. 92; 37—

Hirell, Lars E i n a r, Kontorist, f. 09; 39—.

Suppleanter

Larsson, H el ge Alfred Valdemar, Kon-.

torsskrivare, f. 98;

Olsson, R e i n h 0 1 d Fritiof, Linoleum-

arbetare,f. 03; 39—.. Synnerby, Sven Alf H ol g e r, Ritare, f. 05;

39—. Olsson, G u s t af Olof, f. d. Overlärare,

f. 78; 39—

Feån,L U (1v i g, Försäljningschef, f. 10;

Osvald, U (1 d 0 Valfrid, Avdelningschef,

f. 98; 39—.

Olåäon, Fritz G u n n a r, Avläsare, f. 94;

Skog, Axel Hugo Kjelland, Expeditör,

f. 98; 39,—_  
Kyrkofullmäktiges tjänstemän

Sekreterare Vaktmästare

Hammar, G 11 (1 m u n d johan, j. K., Henning, A x e 1, Förste vaktmästare h.

Rådman, f. 77; 16. stadskollegiet, f. 89; 16.

Kyrkonämnden

Kyrkonämnden är den kyrkliga samfällighetens kyrkoråd. l sådan egenskap har kyrko-

nämnden att vårda samfällighetens egendom och handhava dess medel samt även i övrigt

ombesörja samfällighetens.angelägenheter. Sålunda tillkommer nämnden att ombesörja

verkställighet av kyrkofullmäktiges beslut, i den mån verkställigheten ej uppdragits åt särskild

styrelse eller nämnd eller särskilt utsedda personer. Nämnden'äger dock uppdraga verk-

ställandet av beslut, som rör viss församling, åt församlingens kyrkoråd. Vidare skall nämn-

den hava överinseendet över för särskilda förvaltnings- eller verkställighetsbestyr utsedda

styrelser, nämnder eller personers förvaltning, till kyrkofullmäktige göra de framställningar

eller förslag, som av omständigheterna påkallas, verkställa beredning av ärenden, som skola

förekomma till behandling hos kyrkofullmäktige, i alla frågor, som angå samfällighetens

egendom eller eljest dess rätt, bevaka och utföra dess talan samt avgiva infordrade betänkan-

den i samfällighetens angelägenhet. Slutligen åligger det kyrkönämnden att med ledning

av de av de särskilda församlingarnas kyrkoråd och Kristine församlingars gemensamma

nämnd samt kyrkogårdsstyrelsen avgivna specialförslag årligen före den 1 november upp-

rätta och till kyrkofullmäktiges ordförande avlämna förslag till samfällighetens utgifts- och

inkomststat för det nästföljande kalenderåret. Förslaget skall av kyrkofullmäktige granskas

och fastställas före december månads utgång. .

Kyrkofullmäktige välja till ledamöter i kyrkonämnden för fyra år för en var av de särskilda

församlingarna en av ledamöterna i församlingens kyrkoråd samt utse dessutom likaledes
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för fyra år en suppleant för varje församling bland församlingens å kyrkostämma röstbe-

rättigade medlemmar, som äro boende inom församlingen och uppnått 25 års ålder. Bland

kyrkonämndens ordinarie ledamöter utse kyrkofullmäktige för varje år en räkenskapsförare,

som tillika är nämndens kassaförvaltare. Nuvarande ledamöter och suppleanter hava utsetts

för tiden 1940—43. Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av domkapitlet bland

församlingarnas kyrkoherdar eller andra inom» församlingarna tjänstgörande prästmän.

Nämnden antager sekreterare med tjänstgöringsskyldighet enligt nämndens bestämmelser.

Kyrkonämnden sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta han finner det nödigt eller då

minst halva antalet ledamöter för uppgivet ärende gör framställning därom. Ärende må icke

handläggas, såvida icke flera än hälften av ledamöterna, ordföranden inberäknad, äro tillstädes.

För medelsförvaltningen äro nämndens ledamöter gemensamt ansvariga, dock att räken-

skapsföraren är ensam ansvarig för den egentliga.kassarörelsen. Räkenskapsföraren skall

föra räkenskaper över kyrkornas tillhörigheter samt samfällighetens inkomster och utgifter.

Räkenskaperna avslutas med kalenderår och granskas av de av kyrkofullmäktige utsedda

revisorerna, till vilka de skola avlämnas senast den 1 mars påföljande år.

Författningar m.m. Lag den 6juni 1930 om församlingsstyrelse. Lag den 12juni 1931

angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd1 Göteborg.

Ordförande

Cullberg, Carl Oscar Daniel, Kyrko-

herde, f. 87; Ordf. 35—42 (utsedd av

domkapitlet).

Vice ordförande

Ahlberg, K a r lAugust, Prost, f. 75; v. Ordf.

' 35—42 (utsedd av domkapitlet).

Ovriga ledamöter

Lundqvist, Algot Hugo, Direktör, f. 74;

40—43, Domkyrka församl.

Lindblad, E r n s t Aron Vimer,

betare,f. 77; 32—43, Kristine församl.

Stenar-

Kristenson, Carl Nikolaus, Handlande, *

f. 71; 33—43, Gamlestads församl.

Hjortberg, jo h a n Albert, f. d. Trafikför-

man, f. 72; 33—43, Haga församl.

Nerdrum, Claus, Civilingenjör, Arki-

varie, f. 78; 37—43, Oscar Fredriks församl.

jansson,johanB1rge r, Handlande f. 71; led.

21—43, Ordf. 21—31, Carljolrarisförsaml.

Bengtsson, Ca rl Henrik, Kontorschef,

f. 85; led. 32—, Räkenskapsförare och

kassaf. 33—, Vasa församl.

Nilsson, Ludvig E 1 11 f ri d, Tapetserare-

mästare, f. 86; 29—43, Annedals församl.

Hansson, T 11 r e Valdemar, Kommunalar-

betare,f. 95;36—43,Mastl1uggsforsaml

Hedlund, Anton, Metallarbetare, f. 01;

33—43. johannebergs församl. '

Hultin, T 0 r s t e n, Civilingenjör, f. 85;

36—43, Lundby församl.

Hylander, N1ls Oskar, Textilarbetare,

f. 82; .40—43, Orgryte församl.  

Suppleanter

Andersson, Enoch Ferdinand, f. d. Över-

lärare, f. 78; 40—43, Domkyrka församl.

Vakant, Kristirie församl.

Isaksson,V1 1 h el m Olaus, Metallarbetare,

f. 90; 36—43, Gamlestads församl.

Gran, Ca rl Emil, Handlande, f. 79;

40—43, Haga församl.

Odesjö, john Evald, Slöjdlärare, f. 99;

40—43, Oscar Fredriks församl.

Levin, 0 s car, Föreståndare f. stadens

hövåg, f. 77; 31—43, Carl ]olians församl.

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel, Bygg-

nadsinspektor, f. 92; 40—43, Vasa församl.

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;

29—43, Annedals församl.

Österholm, S ve 11 August, Reparatör.

f. 83; 28—43, Masthuggs församl.

Karlson, Karl T a g e, Köpman, f. 88; 31—

43, johannebergs församl.

Ahrenberg, C a rl Gustaf, Metallarbetare,

f. 93; 36—43, Lundby församl.

Hagnell, Axel Linus, Overlärare, f. 89;

28—43, Orgryte församl.

Sekreterare

Hammar, G 11 d m u n d johan, j. K.,

Rådman, f. 77; 21.

Biträde åt kassaförvaltaren

Steier, E lof Magnus, Kamrerare h. folk-

skolestyrelsen, f. 82; 06.

Vaktmästare

Henning, Ax el, Förste

stadskollegiet, f. 89; 16.

vaktmästare h.
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Territoriella församlingar

Gustavi Domkyrkoförsamling

Pastorsexpedition Kyrkogatan 28. Erpeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,-—-30I 130.

Juni, juli och augusti ingen expedition onsdagar och lördagar. Rt 13 04 79, klockareexpedition

12 04 79.

År 1619 bildades1 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, tillsattes i för-

samlingen enidomprost. Till församlingen hörde "vid denna tid 'som annex Orgryte, som

dock år 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 Orgryte socken belägnaområden, nämligen

Landala och Gibraltar jämte en del till sistnämnda hemman hörande utmarker. Dessa nyin-

korporerade områden kommo automatiskt att tillhöra Gustavi eller Domkyrkoförsamlingen,

som från början omfattade området mellan Stora Hamnkanalen, Fattighusån, Mölndalsån,

Orgryte 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

träddei kraft med ingången av år 1908, gäller fortfarande och innebär för Domkyrkoför-

samlingens del huvudsakligen, att till församlingen överflyttades dels från den ursprungliga

Masthuggsförsamlingen 10:de kvarteret.(nuvarande stadsdelen Pustervik) jämte den inom

samma församling belägna delen av Nya Allén, dels från Haga församling den s. k. Pus-

terviksplatsen och inom samma församling belägna delen av förenämnda allé. Gustavi eller

Domkyrkoförsamlmgen begränsas1 enlighet därmed av Göta älv, Stora Hamnkanalen,

Fattighusån, Vallgraven, Gamla Allén, Vasagatan, Haga Kyrkogata, Södra Allégatan, järn-

torget, 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 14zdelroten.. Dessa områden motsvara enligt de av

magistraten den 15 juni 1923 fastställda benämningarna följande stadsdelar, nämligen hela

stadsdelarnanlnom 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

invigdes 1633 och erhöll namnet Gustavi kyrka. 'Den förstördes av eld år 1721 men återupp-

byggdes, 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



Gustavi Domkyrkoförsamling. Kristine församling 389
 

den nuvarande domkyrkan efter ritningar av stadsarkitekt C. V. Carlberg. Denna togs i

brukar 1815 men var först 1825 färdig i sitt nuvarande yttre skick. Invändigt hava förändringar

vidtagits upprepade gånger och senast år 1915.

Litteratur: Prytz, A. j., Gustavi kyrkios1 Göteborg1nvygning. Sthlm 1634. Allega-

ter till Gustaviska domkyrkoförsamlings privilegier. Vänersborg 1785. Kongl. Maj't.s nådiga

reglemente för Gustavi domkyrkoförsamling etc. den 12 augusti 1856.

Kyrkostå'mmans ordförande

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. Hovpredikant (se nedan) 40—43.

Kyrkostc'immans vice ordförande

janson, R 0 h e 1 t, Kontraktsprost (se ne-

dan) 40—4

Kyrkoråd .

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. Hovpredikant, se nedan, själv-

skriven rd.

Lundqvist, Algot Hugo, Direktör, f. 74;1ed.

21—43. Kassaf. 35—, Kyrkovärd 36—43.

Lozrlent4230n, johan A r o n, Handlande, f. 73;

Andersson, E 11 0 c h Ferdinand, f. d. Over-

lärare, f. 78; 30—43, Kyrkovärd 40—43.

Thiberg, Anders G u s t a f Mauritz, Hand-

lande, f. 75; 35—43.

Lampers, Sven Eskil, e. o. Hovrättsno-

tarie, f. 04; 36—43.

Törnqvist, C a rl jonatan, Domkyrko-

komminister (se nedan) 36—43.

Sjögren, Folke Olof Waldemar, j. K.,

Advokat, f. 85; 40—43.

Sterning, H a r al d Valdemar, F. M., Äm-

neslära're, f. 88; 40—43. '

Sandin, K n 11 t Anders Stefanus, Assistent,

f. 99; 40—43.  

Domprost

Nystedt, Bengt Olof (Olle), tjg. e. o. Hov-

predikant, f. 88; 37.

Komministrar

janson, R 0 b e r t, Kontraktsprost. f. 74; 08.

Törnqvist, C a r 1 jonatan, f. 92; 33

Kyrkoadjunkt

Hulthén, To re Leonard Valter, f. 07; 33.

Klockare

Lange, johannes (jo n a s) Wictor, f. 78; 24.

Organist-Kantor

Asplöf, H e r 1911 a n Natanael, Musikdirek-

tör, f. 81;

Försångare '

Palm, Gustaf josef, Kantor, f. 84; 16.

Diakonissa

Mottagning Luntantugatan 2, kl. 9—10.

Rt 13 61 18. .

Holmqvist, Anna Elvira, f. 98; 37.

Kyrkovaktmästare

Ambjörnsson, Anton H1 l m e r, f. 73; 15.

.Dessutom fem extra vaktmästare.

Kristine församling

Pastorsexpeditioner, expeditionstider och telefon, se nedan.

Den av Gustaf II 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. Meri

försöket stävjades av den lutherske superintendenten Phrygius. Då begärde och erhöllo tyskar-

na 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 upp-

fördes 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 Christina! tyska församling ännu gäl-

lande kungl. privilegier. Sedan kyrkan härjats av eld åren 1669 och 1746, återuppbyggdes

den och blev färdig 1780, varefter den i huvudsak haft sitt nuvarande utseende. Vid det

sista återuppbyggandet återställdes även det Aschebergska gravkoret, som 1681 samman-

byggdes med kyrkan, i sitt ursprungliga skick.
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Sedan under tidens lopp en stor del av de inflyttades efterkommande hade försvenskats

och även familjer, som till börd voro svenskar, hade anslutit sig till församlingen, visade

det sig vara av behovet påkallat, att gudstjänst måtte hållas även på svenska språket. Därför

förordnades i enlighet med en av församlingen uttalad önskan genom kungl. brev den 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 församlings-

styrelse och kyrkobokföring.

En ändring inträdde år 1883 vid stadens indelning1 territoriella församlingar. Då upp- .

löstes den svenska avdelningen — dess medlemmarmgingo i de resp. territoriella försam-

lingarna — och blott den tyska avdelningen av den ursprungliga gamla Christinaeförsam-

lingen blev kvar som en icke territoriell (personell) församling. En territoriell församling,

som även fick namnet Kristine församling, bildades av Nordstadens kvarter. Enligt kungl.

brevet den 5 maj 1882 skulle denna församling omfatta området väster om Gullbergsån och

Mölndalsån från Gullbergsbron till Fattighusån samt norr om Fattighusån och Stora Hamn-

kanalen 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, näm-

ligen stadens 5:te rote nr 53—slut, 6—10 rotarna, Magasinskvarteret, 12zte roten från nr

19 Lilla Olskroken till nr 67, 6:te kvarteret, 16:de och 17:de rotarna samt de jämlikt kungl.

brev den 8 december 1881 från Backa socken avsöndrade och fr. o. m. den 1 nästföl-

jande 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 samt de områden av Tingstad,

stora Krokegård, vilka enligt kungl. brev av den 22 mars 1935 fr. o. m. den 1 januari 1936

införlivades med Göteborgs stad. Enligt de av magistraten 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, vilkahade 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 Christinaskyrkan skulle gemensamt begagnas av båda

församlingarna, tills annorlunda ordnades.

Sedan Fattighusförsamlingen år 1883 upplösts, användes Fattighuskyrkan (numera be-

nämnd Mariakyrkan), som byggdes åren 1812—15 för att'ersätta den äldre träkyrkan, av

territoriella Kristineförsamlingen som dess annexkyrka.

Kristine svenska församling Kyrkostc'immans vice ordförande

Pastorsexpedition Tyggårdsgatan 4. —Exped1'- Vakant.

tionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30— Kyrkoråd

11,30. ]uni, juli och augusti: måndagar, ffs" Béen, l s a a c.David, Kyrkoherde, tjg. e. 0.

dagar, torsdagar OCh fredagar ltI- 930—11—30- Hovpredikant, se nedan, självskriven Ordf.

Rt 13 0824, klockareexpedltlon 12120]. Lindblad, E f n 8 t 3Af0n Vimer Stenarbe-

Kyrkostämmans ordförande tare, f 77; 31—

Béen, [ s a a c David, Kyrkoherde, tjg. e. o. Arvidson, Carl G6 s t a, Banktjänsteman,

Hovpredikant (se nedan) 32—43. f. 98; 33—43.
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Andersson, Axel E 11 0 c h Nicanor, Hand-

lande, f. 85; led. 36—43, Kyrkovärd 40—43.

Ekberg, B r o r Kristian, Handelsarbetare,

f. 94; 40—43

Rundqvist, Johan E r 11 st, Distriktsföre-

' ståndare, f. 82; 40—43.

En vakant.

Kassaf. se nedan.

Suppleanter

Holmsten, Carl Johan, Köpman, f. 70;

33—43. '

Magnusson, E r i c Manfred, Snickare, f. 87;

36—43.

Kjerrman, E r n s t' Gustaf, Poliskonstapel,

f. 95; 40—43.

Herlin, E r i c Olof, Banktjänsteman, f. 97;

40—43

Carlsson, Bernhard, Chaufför, f. 93;

40—43.

Åkvist, Carl Anders, Löjtnant, f. 76;

40—43. .

Kyrkoherde

Be'en, Isaac David, tjg. e. o. Hovpredi-

kant, f. 88; 31

Komminister

Andrén, Asto lf Ludvig, f. 86; (30) 31.

Christina. tyska församling

Pastorsexpedition Köpmansgatan 16. Expe-

ditionstid måndagar, tisdagar, torsdagar och

fredagar kl. 9,30—10,30. Juni—augusti:

tisdagar och fredagar kl. 12—13. Rt 13 61 93.

Kyrkoråd

Kiesow, Hermann Christian Gustav,

v. Pastor. se nedan, självskriven Ordf.

Thomsen, Harald Wilhelm Ferdinand,

Fabrikör, f. 54; 01—41.

Schramm, Ciinther Hu o, Direktör,

f. 80; led. 25—41, Kassa; i tyska förs.

25—, i svenska förs. 3l—, Kyrkovärd 35—.

Kiessling, Fritz Richard, F. D., Lektor,

f. 89; 31—43.

Nauber, Kurt, Assuransdirektör, f. 81;

38—43.

Teetzen, Fritz Carl Albert, Direktör,

f. 67; 39—41.

Souvageol, Hans Edgar, Optiker, f. 99;

40—'—43.  

Kyrkoherde

Vakant.

v. Pastor

Kiesow, H e r rn a n 11 Christian Gustav,

t. 07; (33) 35.

Gemensamma nämnden

Frick, E rn s t Otto Manfred, J. K., Råd-

man, f. 72; Ordf. 27—.

Hammar, G 11 d m u n (1 Johan, J. K.,

Rådman, f. 77; Suppl. f. ordf. 27—.

Brådén, Johan Albert, InSpektor, f. 66;

om;.) Johan v; k to r, Handlande, 1. 91;

Hå8hi1_sten, Carl Johan, Köpman, f. 70;

Nept—un, Jarl Robert G u n n a r, Kontorist,

Andrén, Ast 0 11 Ludvig, Komminister,

Junghanel, C a r 1 Hans Heinrich, Bild-

huggare, f. 78; 26—43.

Arnold, F ri ed rich Barthold Ludvig,

Löjtnant, Köpman, f. 79; 33—41.

Ligiålneä, Torsten M a r t i n, Direktör, f. 91;

Köhn, A r t h u r Otto Johannes, Assurans-

tjänsteman, f. 87; 39—41.

Schramm, Eduard E r n s t Erich, Optiker,

f. 96; 40—43

Klockare

Liljegren, David Teodor, f. 90; 18.

Organist och kantor .

Körling, Sven Holger, Musikdirektör,

f. 79; 06.

'— Försångare

HillbergÄST o r s t e n Edvard, Bankkassör,

Diakonissa

Mottagning Baldersgatan 1 , vardagar utom

lördagar kl. 9—10. R! 15 07 81.

Petersson, A n n a Calise, f. 94; 36.

Vaktmästare

Johansson, W e 1 n e r, f. 97; 32.

Mariakyrkan

Organist

Nordstrand, Hulda R 0 s a Viola, Fru,

; Försångare

Nordstrand, C a rl 0 s c a r,

lärare, f. 99; 34.

Vaktmästare

Höljer, Jo h a 11, f. 72; 12.

Folkskol-
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Gamlestads församling

Paslorsexpeditton f d. 5.tPauli prästgård. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30

_ samt onsdagar kl. 20—2030. juni, juli och augusti ingen expedition onsdag f. m.

' Rt 15 05 80, 15 18 73, klockareexpedition 15 0738.

Församlingen bildades, då är 1883 den första territoriella församlingsindelningen genom-

fördes och fick — i likhet medIKristine 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 om-

fatta 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 Orgryte kommun fr.o.m.

1909 års ingång vissa delar av Kålltorp m. m. jämlikt kungl. brev den 12juni 1908, dels

från Partille socken fr. o. m.. 1928 års ingång vissa områden av Utby och Mellby byars

skifteslag m. m. 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 m. m.

Församlingskyrka är S:t Pauli kyrka, vilken byggdes efter ritningar av arkitekt Adrian

Peterson för medel ur Renströmska fonden och invigdes år 1882. Utby kyrka kom i och med

införlivningen av Utbynäs den 1 januari 1928 att tillhöra. Gamlestads församling. Under

iir-1928 uppfördes Gamlestads kapell, vilket togs'i bruk nyåret 1929.

Kyrkostc'immans ordförande

Södergren, V iktor T. L. 0. F. K.

Kyrkoherde (se nedan) 36—43.

Kyrkö'stämmans vice ordförande

Cellerstam, K n 11 t Arvid, Komminister,

(se nedan) 33—43.

Kyrkoråd

Södergren, Viktor, T. -.L 0. F. K.,

Kyrkoherde, se nedan, självskriven Ordf.

Johnsson, Jo h n Gunnar, Assistent h. fat-

tigv., f. 93; 21—43.

Kristenson, Carl Nikolaus, Handlande,

f. 71;. led. 23—43, Kyrkovärd 23—43,

Kassaf. 23_,

Nordberg, Nils Evald, Förman, f. 87;

led. 27—43, Kyrkovärd 36—43.

Ceicer, P e r Viktor, Trafikinspektor, f. 84;

36—43.

Gellerstam, 4K n ut Arvid, Komminister,

(se nedan)4

Hedlund, Hildur Concilia, Fru, f. 98;

40—43. *

Kyrkoherde

Söåergren, Vi k to r, T. L. 0. F. K., f. 78;  

Komministrar

Gellerstam,jK n'ut Arvid, f. 95; 33.

Enander, John A r t h 11 r, f. 06; 35.

Brohed, Nils Natanael, .f' 01; 36.

Kyrkoadjunkter"

Gustafson, C 11 s t af Albert, f. 06; 36.

Lindman, Lar 3 Daniel, f. 10; 37.

. Klockare _ _

Eliasson, Otto Enander, f. 75; 24.

Organist och kantor

Lugödborg, G 6 sta, Musikdirektör, f. 03;

Forsangare

Ågren, Fredrik G e o rg, Bokhållare, f. 63; 30.

Diakonissor

Mottagning S:t Pauli församlingshem, Stock-

holmsgatan 16, vardagar utom lördagar

l.9—10.Rt 151555.

Andersson, H ulda Linnéa, f. 02; 38.
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Mottagning Hara'ld'Stakegatan 4, vardagar * Försångare

atom lördagarkl- 9—10- & 15 07 31- Karlsson, 1: rik Osvald, 1. 97; 28.

Davidsson, Anny Erika Kristina, f. 97; Vaktmästare

38— Grunden, 1. a r s, 1. 76; 28.
Vaktmastare

Johansson, Henning Gil li s, t. 00; 24. Gamlestads kapell

Dessutom ett skrivbiträde. Organist

* * . ! . . v " | '9 ;
Utby kyrka Niåsåson S1gr1d I 11 g e b 0 r g Froken f 9

* Organist ' Vaktmästare

Vakant. ' ' . Grén, G u sta v Vilhelm Salomon, f. 02; 28.

_ Haga församling

Pastorsexpedition Sprängkullsgatan 5. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11 ,30

samt torsdagar kl. 20—20,30. ]unr, juli och augusti ingen expedition onsdagar samt torsdagar

kl. 20—20,30. Rt 13 05 76.

Haga församling bildades redan vid den första territorialindelningen år 1883 och om-

fattade enligt kungl. brevet den 5 maj 1882 området mellan Vallgraven, Domkyrkoförsam-

lingens gräns, Orgryteförsamling, Slottsskogsparkens östra gräns, Husargatan till Bergs-

gatan, 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. rn. 1904 års ingång införlivade delarna av Stora och Lilla Änggården jäm-

likt 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 Anne-

dals församling (se nedan). Genom 1908 års församlingsindelning överflyttades därjämte

till Domkyrkoförsamlingen Pusterviksplatsen och den inom församlingen belägna delen av

Nya Allén. Å andra sidan överflyttades. till Haga församling från den ursprungliga Mast-

huggsförsamlingen ett område, som begränsas av Skanstorgets södra del, en linje närmast

söder om skansen Kronan, Risåsgatan till Linnégatan (mitt för Prinsgatan) fram till Järn-

torget och Södra Allégatan till församlingens förutvarande gräns vid Östra Skansgatan.

Enligt kungl. brevet den 27 april 1906, som ligger till grund för 1908 års församlingsindel-

ning, 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, Östra och Nya Haga. Enligt nu gällande stads-

delsindelning 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 efter ritningar av major Adolf Wilh. Edelsvärd

såsom annexkyrka till Domkyrkan men blev, då församlingen bildades, dess moderkyrka.

Kyrkostämmans ordförande . _ ' Kyrkoråd .

Block, Anders Benjamin, T. L. 0. F. K., BlåckkångefsBeå'iam"!m:,TkL 0 Folif
_ yrko er e, se ne an, slå vs r1ven r

Kyrkoherde (se nedan) 32 43" Rinman, T h 0 r s t e n, Sjökapten, Redak-

' Htör'bf 77'1211143 Alb 1. 11. T 111.. . .. jort erg, o a n ert, ra 1 or-

Ky'kos'ammans m O'dfomf'de man, 1. 72 led 23—43 Kyrkovärd3l—43.
Orrgård, T a g e Jöns Evald, T. L., Kom- Asklund, Karl Fi l i p,Gi'osshandlande. f.88;

minister (se nedan) 36—43. led. 31—43, Kyrkovärd 40—43, Kassaf.40—.
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Gran, C a r 1 Emil, Handlande, f. 79; 33—43.

Orrgård, T & g e Jöns Evald, T. L., Kom-

minister (se nedan) 40—43.

Tunbäck, Titus Georg Julius, F. M.,

Läroverksadjunkt, f. 89; 40—43.

Kyrkoherde

Block, AndersBenjamin, T. L. 0. F. K,

f. 89; 32.

Komminister

Orrgård, T a g e Jöns Evald, T. L., f. 97; 33.

Klockare

Mattsson, Olof Sten L e n n a r t, f. 14;

(37) 39.  

Organist och kantor

Lundborg, Nils F o 1 k e, Musikdirektör,

f. 05; 29.

Försångare

Liggblom, Karl T 0 r i 1 d, Redaktör, f. 07;

Diakonissa

Mottagning Pilgatan 23, vardagar utom lör-'

dagar kl. 9—10. Rt 13 7615.

Strömberg, M ä r t a Ragnhild Linnéa,

02; 29.

Vaktmästare

Thorin, A n d e r s Edvin, f. 94; 30.

Dessutom en ringkarl.

Masthuggs församling .

Pastorsexpedition belägen vid kyrkan. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 930—11,30

samt torsdagar kl. 19,45—20,15. Juni, juli och augusti måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar

kl. 9,30—11,30. Rt 14 09 43, klockareexpedition 14 9834.

Den ursprungliga Masthuggsförsamlingen erhöll vid den territoriella församlingsindel-

ningen år 1883 följande gränser: Göta älv, Vallgraven, Pusterviksplatsen, därifrån över Nya

Allén genom Östra Skansgatan, Bergsgatan, Husargatan och Ovra Husargatan, Slottsskogs-

parkens östra gräns, gränsen mot tillstötande landsförsamlingar. västra gränserna för Slotts-

skogslägenhcterna Margreteberg och Stubbehagen samt Dalen, därifrån Slottsskogsvägen,

gränserna för Slottsskogsparken till den gata, som å den fastställda plankartan över för- '

staden Majorna 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 ut-

bröts härur vissa områden samt tillades en mindre del från Carl Johans församling, så att den

_ nya Masthuggsförsamlingen i enlighet med kungl. brevet den 27 april 1906 kom att om-

fatta området mellan Göta älv, Västra Sänkverksgatan, Masthuggstorget, Rangströmsliden,

Klamparegatan, Paradisgatan, Slottsskogen, Bangatan, Stigbergstorget, Allmänna Vägen

och Djurgårdsgatan rakt utdragen till älven eller stadens 11:te rote 12—16 kv. samt Ma-

jornas 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 Domkyrkoför-

samlingen, ett annat till Haga samt ett tredje till den nybildade Annedalsförsamlingen (se

närmare härom under resp. församlingar). Det område åter, som tillfördes den nya Mast-

huggsförsamlingen från Carl Johans församling, begränsades av Stigbergstorgets södra del,

Allmänna Vägen, Djurgårdsgatan norrut till Göta älv. Enligt nu gällande stadsdelsindelning

omfattar Masthuggsförsamlingen stadsdelarna Majornas 4:de rote, Stigberget utom stads-

ägorna nr 8.252, 8.157, av Masthugget 12, 13, 24—27 kv. jämte skjulen nr VII och Vlll.

Församlingens kyrka är den yngsta i Göteborg. Den byggdes efter ritningar av arkitekt

Sigfrid Ericson och invigdes år 1914.

Kyrkostämmans ordförande

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

(se nedan) 39—43. '

Kyrkostämmans vice ordförande

Österholm, S v e 11 August, Reparatör (se

nedan) 40—43.
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(* Kyrkoråd

Rosengren, Herder Albin, Kyrkoherde,

se nedan, självskriven Ordf.

Österholm, S v e 11 August,

f. 83; 25—43.

Hedesström, Agne S i d 11 e y, Handlande,

f. 94; led. 29—43, Kyrkovärd 35—43.

Hansson, Tu re Valdemar, Kommunalar-

betare, f. 95; led. 31—43, Kyrkovärd

40—43, Kassaf. 39——-.

Nilsson, Johan M a r ti 11 Natanael, Skräd-

dare. f. 91; 33—.43

Arnberg, Elm A:son, Fröken, f. 76; 35—43.

Bore, Jo h a n Alfred, Direktör, f. 65; 36—43.

Nilsson,E l s aWilhelmina, Fru, f. 90; 36—43.

Fu4röberå, Karl G e o r g, Diakon, f. 94;

Reparatör,

Kyrkoherde .

Rosengren, Herder Albin, f. 86; 38.  

Komminister

Norborg, K 11 u t Teodor Johannes, f. 97; 38.

Klockare

Sylvén, Pehr Jo h 11, f. 81; 08.

Organist och kantor

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Musik-

direktör, f. 96; 25.

Diakonissor

Mottagning församlingshemmet Repslagare-

gatan 5, tisdagar, torsdagar och fredagar

kl. 9—10. Rt 141700.

Johansson, Maria Alexia, f." 95; 28.

Församlingsdiakonissa.

Andersson, Elsa lngeborg, f. 14; 39.

Sjukvårdsdiakonissa.

Vaktmästare

Johannesson, Johan Albin, f. 75; 22. '

Dessutom ett skrivbiträde.

Oscar Fredriks församling '

Pastorsexpedition Fjärde Långgatan 15 Expeditionstid vardagar atom lördagar kl. 9,30—11,30

i samt torsdagar kl. 20—20,30. juni, juli och augusti ingen expedition onsdagar.

'Rt 14 45 67, klockareexpedition 14 56 21. I

. Församlingen utgör huvuddelen av ,den (år 1883 bildade Masthuggsförsamlingen och er-

höll, 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,

Paradisgatan, Klamparegatan, Rangströmsliden, Masthuggstorget, Västra Sänkverksgatan

och Göta älv samt består enligt dåvarande benämningar av stadens 11:te rote l—ll samt

17—23 kv., Majornas 6:te rote, Slottsskogen samt Slottsskogslägenheterna Dalen, Margrete-

berg 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: Olive-

dal 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 7988 med un-

dantag av en del av stadsägan nr 7.989, Masthugget utom 12,13,24—27 kv. och skjulen

VII och Vlll.

Oscar Fredriks kyrka, som byggdes för den gamla Masthuggsförsamlingen och efter rit-

ningar av Helgo Zettervall, invigdes år 1893.

Nerdrum, C 1 a u s, Civilingenjör, Arki-Kyrkostämmans ordförande

varie, f. 78; led. 31—43, Kyrkovärd 36—-43.Cullberg, Carl Os ca r Daniel, Kyrko-

herde (se nedan) 32—43.

Kyrkostämmans vice ordförande

Elmgren-Warberg, 0 1 0 f, Komminister,

(se nedan) 40—43.

' Kyrkoråd

Cullberg, Carl Oscar Daniel, Kyrko-

herde, se nedan, självskriven Ordf.

Pettersson, Ca rl Johan, Chaufför, f. 78;

led. 31—43, Kyrkovärd 37—43.

Jansson, F r e (1 r i k Vilhelm Sigfrid, Till-

syningslärare, f. 90; 33—43.

Elmgren-Warberg, Olof, Komminister,

f. 91; 36—43.
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Johanson,JuditM a r t a Isabella, Handels-

idkerska, f. 90; 36—43.

Johansson, C u s t a f Oskar Bernhard, Hand-

lande, f. 77; led. 38—43, Kassaf. 40—.

Skog, Axel Hugo Kjelland, Expeditör,

f. 98; 40—43.

Dahlén, Einar Fridolf T. K. Ämneslä- '

rare, f. 96; 40—43.

Odesjö, John Evald, Slöjdlärare, f. 99;

40—43.

Suppleanter

Råån—eft,Carl Edvin, Handlande, f. 76;

Hågntigm, Alice Helena, Fru, f. 74;

Engman, Åke; Kontorist, f. 08; 40—43.

Samuelsson, John C u n n a r Linus, Ex-

peditör, f. 06; 40—43.

Anderson, Anna Lin n é a,

kerska, f. 90; 36—43.

Svensson, C h a rl e s Richard, Chaufför,

f. 02; 36—43. *

Andreasson, J 0 h 11 Vilhelm, Kommunal-

arbetare, f. 99; 40—43.

Armini, Harry, Docent, Lektor, f. 85;

' 40—43

Johansson, S i g v a 1 d Gunnar, Chaufför,

Bageriid-

Kyrkoherde

Cullberg, Carl Oscar Daniel, f. 87; 21.  

Komministrar

Elmgren-Warberg, Herman F r e d r i k,

t. 55; 90.

Elmgren-Warberg, Olof, f. 91; 31.

Kyrkoadjunkt

Henningson, Karl-Åke, 1.10; 38.

Komministeradjunkt ' "

Öhrvall, S1 g v a r (1 John Albin, f. 09; 38.

Klockare

Olsson, 0 3 c a 1 Wilhelm, 1. '92; 27.

Organist ach kantor

Anrep-Nordin, Birger, F. D., Musik-

direktör, f. 88; 27. ,

Forsangare

Kristensson, K a r 1I v a r, Tillsynings-

lärare, f. 82; 23.

Diakonissor

MottagningoFörsamlingshyddan, Fjällgatan 15,

k 9—10 utom lördagar. Rt 141099.

Hawthorn, Anna Maria, f. 72; 00. För-

samlingsdiakonissa.

Almqvist, Klara Elisabet (Lisa), f. 91;

17. Sjukvårdsdiakonissa.

Vaktmästare

Prytz,CarlErik,f.12;39.

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. Uppförd år 1898 på initiativ av kyrkoherde Edward Osterman och på be-

kostnad av en donator, invigdes den för gudstjänstbruk år 1902.

Styrelse.

Cullberg, Carl Osca r Daniel,

herde (se ovan) led.

Ordf. 21—.

Elmgren-Warberg, Olof, f. 91; led. 38—.

v. Ordf. 38—.

Hallén, Hans, Slöjdinspektör, f. 59; led.

Kyrko-

19—, självsknven

Sundborg,AlfredJulius. f.d. Mantalsskri-

vare, f. 71; led. 23—, Sekr.27—.—.

Lundgren, A x el Josua, Direktör, f. 74; 29—.

'Pastor vid Församlingshyddan

Vakant.

97———, Kassaf. 02—. Diakonissor- (se ovan)

Carl Johans församling

Pastorsexpedition Timmermansgatan 8. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30

' samt onsdagar kl. 18—19. Rt 14 4594, 14 84 98, klockareexpedition 143211.

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 för-

samling. Församlingen var annex till Örgryte till år 1883, då den som eget pastorat blev
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ecklesiastikt förenad med Göteborg. Borgerligt hade området införlivats redan år 1868.

Vid den nya församlingsindelningen år 1908 överflyttades i samband med den gamla Mast-

huggsförsamlingens uppdelning på olika församlingar vissa områden av Carl Johans försam-

ling till de nyreglerade Masthuggs och Oscar Fredriks församlingarna på sätt, som av re-

dogörelserna för ifrågavarande församlingar framgår. Församlingens nuvarande gränser äro

jämlikt kungl. brevet den 27. april 1906, varpå 1908 års församlingsindelning grundarsig,

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 1januari 1931 hela Nya Varvets socken införlivad

med församlingen.

Kyrkan, som uppförts efter ritningar av major F. Blom, invigdesar1826. Birgittas kapell

blev färdigtar 1857 och uppfördes under ledning av major Adolf Wilh. Edelsvärd för Carne-

gieska bruket, som _det ännu tillhör. Det är sedan ”år 1920 ställt till församlingens tjänst_

Kyrkostämmans ordförande

Pehrsson, Per, T. D., Prost (se nedan)

32—43. '

Kyrkostämmans vice ordförande

Jansson, Johan Birger, Handlande (se

nedan). 32—43

Kyrkoråd

Pehrsson, Per, T. D., Prost, se nedan,

självskriven Ordf.

Jansson, Johan B 1 r g e r, Handlande, f. 71;

led. 06—43, —Kyrkovård 17—43

Andersson, Axel Filip,

f. 76; 43. '

Karlbergz,l G u s t a f Nicolaus, Handlande,

f. 70; —43.

Levin, 013 c a r, Föreståndare f.

hövåg, f. 77; 27—43

Carlson, H e n ri k Edvard, Komminister,

(se nedan) 29—43.

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol-

läraref. 92; led. 36—43, Kyrkovärd 36—43.

Göransson, Klara Serafia. Fru, f. 90;

36—43.

Colliander, B r o r Josua, Disponent, f. 81;

led. 40—43, Kassaf. 40—.

Kyrkoherde

Pehrsson, Per, T. D., Prost, f. 67; 08.

stadens

Komministrar

Carlson, H e n ri k Edvard, f. 93; 21.

Ericson, Knut Herman, f. 93; 28

Svenungsson, Ernst G u n n a r Sigfrid,

i. 97; 33

Maltmästare, '

 

Kyrkoadjunkter

Lindholm, A rn e, f. 07; 33.

Eriksson, Sven R a g 11 a 1, f. 06:38.

— Pastoratsadjunkt

Gustafsson, Karl Erik A r v i (1, f. 00; 38.

Klockare

Sundström, Carl E ric, Diakon, f. 96; 23.

Organist och kantor

Holmsten, T 0 r s t e n Enar,

rektör, f. 04; 36.

Försångare

Carlén, O t t o'lsidor, Folkskollärare, f. 88;

Diakonissor

Linneroth, An na, f. 78; 11. Östra Ma-

joma, från Ban atan till Såggatan. Mottag-

n1ng Kommendörsgatan 12, vardagar kl.

9—10.Rt 14 06 79.

Andersson, Alm a Elisabet, f. 79; 14.

Mellersta Majorna, från Såggatan " till

Slottsskogsgatan—Klippgatan. Mottag-

. ning Höglundsgatan 32, vardagar kl. 9—10.

Rt 14 14 69.

Andersson, 1 n e 2 Maria Elisabet, f. 99; 32.

Västra Majorna, från Slottsskogsgatan—

Klippgatan till Stadsgränsen. Mottagning

Ostindiegatan 23, vardagar kl. 10—11.

Rt 14 70 69.

- Kyrkovaktmästare

Henriksson, Sten R a g 11 a 1, f. 07; 32.

Dessutom ett skrivbiträde och fyra extra

vaktmästare.

Musikdi-
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Vaktmästare

Johansson, E rn st Teodor, f. 77; 20.

Dessutom en månadskarl.

S:a Birgittas kapell

Organist

Stefanson, Este r Stefania, f. 94; 20.

Annedals församling

Pastorsexpedition Sveagatan 27 A. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30,

torsdagar dessutom kl. 20—20,30. Rt 14 5638, klockareexpedition 14 65 93.

Församlingen bildades vid nydelningen 1908 dels genom att området mellan Husargatan,

Skanstorgets södra del till Föreningsgatan och Haga församlings dåvarande gränser mot

Domkyrkoförsamlingen, Orgryte, Fässbergs och Västra Frölunda socknar och den ursprung-

liga Masthuggsförsamlingen avskildes från dåvarande Haga församling och dels genom att

till den nybildade Annedalsförsamlingen vissa områden överflyttades från den ursprungliga

Masthuggsförsamlingen, nämligen området mellan Ovra Husargatan, Linnéplatsen, Linné-

gatan (till mitt för Prinsgatan), Risåsgatan och en linje söder om Skansen Kronan, Skans-

torgets södra del till dåvarande Haga församlings gräns till Husargatan. Församlingen om- .

fattar sålunda enligt kungl. brevet den 27 april 1906, som ligger till grund för 1908 års för-

samlingsindelning, området mellan å ena sidan Hagorna samt å andra sidan Majornas sjunde

rote och Annedal, Förenings-, Besvärs- och Muraregatorna, Landala, stadens gräns mot

landsbygden, Karlsrogatan, Linnéplatsen och Linnégatan eller enligt dåvarande benämningar

-Majornas sjunde rote och Annedal samt den del av egendomen Änggården i Örgryte socken,

om vars införlivning med staden fr. o. m. ingången av år 1904 genom kunngbrev 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 stadsdels-

indelning 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 medundantag av

en del av stadsägan nr 8.366.

Församlingens kyrka, som är byggd efter ritningar av arkitekt T. Wåhlin, invigdes år 1910.

Den restaurerades efter ritningar av arkitekt Axel Forssén år 1939.

Kyrkostämmans ordförande

Wieselgren, Knut Peter Einar, Kyrko-

herde (se nedan) 40 —43.

Kyrkostämmans vice ordförande

Rexius, G e r h a r d Natanael, Komminister,

(se nedan) 40—43. '

Kyrkoråd

Wieselgren, Knut Peter E i n a r, Kyrko-

herde, se nedan, självskriven Ordf.

Rexius, G e 1 h a r d3Natanael, Komminister,

(se nedan)6—36—

Nilsson, Ludvig (får 11 f r i (1, Tapetserare-

mästare, f. 86; 25—43.

Jansson, Gustaf W a 1 d e m a r,

lärare, f. 95; 29—43.

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare, f. 75;

led. 23—43, Kyrkovärd 33—43.

Leandersson, John lwa r, Kamrer, f. 90;

36—43. '

Over-

 

Olsson, Hjalmar Agaton, Handlande,

f. 92; led. 36—43, Kyrkovärd 36—43,

Kassaf. 36—.

Eckerstein, 0 s c a r Frithiof, Bokhand-

lande, f. 73; 36—43.

Armstedt, C u r t Henry, Disponent, f. 91;

36—43. __

Norrman, E s-t h e r Gustava, Amneslära-

rinna, f. 82; 36—43.

Hofstedt, La rs, Folkskolinspektör, f. 79;

40—43.

Suppleanter

Boman, Sven Hjalmar, Folkskollärare,

f. 95; 36—43.

Hermansson, E 11 11 Charlotta Sofia, Fru,

87; 40—43.

Olegård, Johan A 1 h a n, Folkskollärare,

f. 86; 40—4.3

Anderfelt, A n s e l m Harald Benjamin,

Kamrer, f. 86; 40—43.
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Olausson, H e r ib e r t Adolf, Bageriarbe-

tare, f. 90; 40—43.

Harald, O lof Harald, Handlande, f. 84;

40—43.

Carlsson, G u s t a v Adolf, Tillsynings-

vaktmästare, f. 92; 43.

Andersson, Johan An t o n, Målaremästare,

f. 70; 40—43.

Rhedin, H U 1 (1 a Maria, Folkskollärarinna,

f. 82; 40—43.

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

40—43.

Klockare

Molind, Carl Molin, f. 95; 39.

Organist och kantor

Ewan, 3Il( n 11 t Reinhold, Musikdirektör,

Försångare

Hagen, Sigfrid Justus, Köpman, f. 84;

Diakonissa

Mottagning Västergatan 27, vardagar kl.

. Kyrkoherde 9—10. Rt 11 6693.

Wieselgren, Knut Peter Ei n a 1, f. 87; 36. Bafdgfiaålä M & 8 n 11 i 1 d Irene Linnéa.

Komministrar ' ' ' _ __

Rexius, Gerhard Natanael, 1. 98; 31. Kyrkovaktmastare
Andreasson, Ca rl Elias, f. 70; 08.Freeman, Carl Ernst T h e o d 0 r, F. K.,

Dessutom två extra vaktmästare.f. 93; 33  
Vasa församling

Pastorsexpedition Engelbrektsgatan 10. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30.

juni, juli och augusti måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9,30—11,30. Rt 13 1997.

klockareexpedition 11 65 20.

Församlingen bildades år 1908 vid omregleringen av församlingsindelningen genom upp-

delning 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-, Förenings-

och 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 bo-

stadspaviljongerna vid Norra Burgården, Berzelii-, Viktor Rydbergs-, Lärare-, Greve-, Karl

Gustafs-, Hantverkare- och Landalagatorna, Landalatorget utmed dess södra del, Viktoria-

gatan och Föreningsgatan till dess början vid Besvärsgatan. Enligt nu gällande stadsdels-

indelning omfattar församlingen stadsdelen Vasastaden med undantag av 1—9 samt 11 kv.,

av stadsdelen Heden 16, 21—27 samt 39 kv., Exercishe'den, Trädgårdsföreningen samt om-

rådet 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.

Kyrkostämmans ordförande

Thölén, Carl Herman, Prost (se nedan)

32—43

Kyrkostämmans vice ordförande

Törnqvist, B e rt i lDaniel, Kyrkoadjunkt,

(se nedan) 40—43.

Kyrkoråd

Thölén, C a rl Herman, Prost, se nedan,

självskriven Ordf.

Karlsson, J 0 h a n n e s, Trädgårdsmästare,

f. 67; 13—43.

Bengtsson, Carl Henrik, Kontorschef,

f. 85; 29—43. '
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Eliasson, Martin E 11 0 c h, Arbetsförman,

f. 87; led. 3l—43, Kyrkovärd 40—43.

Sanders, C a rl Ludvig, Läroverksadjunkt,

f. 77; 36—43.

Walthén, Josua Artur Fredrik, Hand-

lande,f. 79; 36—43.

Törnqvist, B e r t i 1 Daniel, Kyrkoadjunkt,

(se nedan) 40—43.

Gustafsson, H a r a 1 d Henry, Bokhandels-

medhjälpare, f. 04; 40—43.

Kyrkoherde

Thölén, Carl Herman, Prost, f. 71; 08.

Klockare

Holmgren, G u s t af Edvard, f. 8l; 08.

Organist och kantor

Hjort, lsak F r c d ri k, Musikdirektör,

f. 68; 09

Försangare

Nordberg, Sven Hilding, Organisto.

kantor,f. 92: W.

Diakonissa

Mottagning Erik Dahlbergs trappor 4, vardagar

utom lördagar kl. 8,30—9,30. Rt 16 53 72.

Komminister Källström, Brita, f. 03; 38.

Vakant. Vaktmästare

Kyrkoadjunkt Holmquist, A lf re d, f. 03; 29 Törnqvist, B e rtil Daniel, f. 07; 33. Dessutom ett skrivbiträde.

Johannebergs församling

Pastorsexpedition Teknologgatan 3. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9,30—11,30.

juni, juli och augusti ingen expedition onsdagar. Rt 181584, klockareexpedition 163585.

Johannebergs församling avskildes från Vasa församling den ] januari 1929 jämlikt kungl.

brev den 8 juni 1928 och omfattar området inom följande gränser: Föreningsgatan, Viktoria—

gatan, Landalatorget utmed dess södra del, Landala—, Hantverkare—, Karl Gustafs-, Greve-,

Lärare-, Viktor Rydbergs- och Berzeliigatorna, norr om bostadspaviljongerna vid Norra

Burgården, Mölndalsån, gränsen mot Krokslätt i Örgryte församling, gränsen mellan stads-

delen Landala och Annedal, Muraregatan och Besvärsgatan till Föreningsgatan. Enligt nu,

gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar, nämligen johanne4

berg, av Heden 28—3l och 40 kv. samt området däremellan och Mölndalsån fr. o. m.

Burgårdens bostadspaviljonger ned till Krokslätt, av Lorensberg 8—17, Zl, 23—25, 30, 3];

och 33 kv., Landala jämte en del av stadsägan nr 8.366 med undantag av 30 kv. och västra

delen av 3] kv. samt delar av stadsägoområdet nr 8.429, av Vasastaden ll kv.

Till dess ny kyrka uppförts må enligt Kungl. Maj.ts medgivande såsom församlingskyrka

användas det s.k. Landalakapellet och vid förefallande behov Vasakyrkan. '-

Den i februari l935 har Kungl. Maj:t föreskrivit, att kyrkofullmäktige skola anskaffa

tomtplats för kyrka samt före den I juni 1935 underställa Kungl. Maj:ts prövning och stad-

fästelse vederbörligt förslag med tillhörande ritningar till sådan kyrka ävensom i övrigt vid-_

taga alla erforderliga åtgärder för att berörda kyrkobyggnad må föreligga färdig att tagas i'

bruk under år l937. Beslut om kyrkans uppförande å 29 kv._ Lappmesen i stadsdelen Johannef

berg fattades av kyrkofullmäktige den Zl mars 1935, då även byggnadskommitté tillsattes

(se sid. 385). Den ll september l936 har Kungl. Maj:t fastställt förslag med tillhörande av

arkitekten Sigfrid Ericson uppgjorda ritningar till kyrka i johannebergs församling Till

kyrkobyggnadsentreprenör har antagits byggmästare Lars Hansson, Göteborg. Kyrkan be-

räknas vara färdig att tagas i bruk under år 1940.
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Kyrkostämmans ordförande

Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde (se nedan) 32—43.

Kyrkostämmans vice ordförande

Helldén, Johan Adolf, Komminister,

_ (se nedan) 32—43.

Kyrkoråd

Wedlin, Thor Oscar, T. L. 0. F. K.

Kyrkoherde. se nedan, självskriven Ordf.

Cederberg, Daniel, Handlande, f. 67;

led. 29—43, Kyrkovärd 29—43.

Helldén, Johan Adolf, Komminister,

(se nedan) 31—43.

Brodén, C u n n a r, Bankkassör, f. 86; led.

31—43, Kassaf. 31—.

Rahmn, Erik Gustaf (Cö sta) Andreas,

F. L. Rektor, f. 82; led. 33—-—43, Kyrko-

värd 33—43.

Wallén, Oscar Wallentin, Byggmästare,

f. 70; 36—43.

Liljedahl, Axel Leopold Julius, Apote-

kare, f. 75;4

Andreasson, H0ugo lsidor, Civilingenjör,

f. 92; 40-—43.

' Hallberg, Sven Roland Teodor, Civil-

1ngenjör, f. 10;

Engblad, A 11 g u s t a_Vincentia, Fru, f. 93;

36 43.

Kyrkoherde

Wåglin, T h 0 r Oscar, T. L. 0. F. K., f. 86;

Komminister

Helldén, Johan A d 0 1 f, f. 73; (16) 29.

Kyrkoadjunkt

Nordlund, Olof Ewert, f. 01; 33.

Klockare

Mattsson, E rn st Valdemar, f. 98; 29.

Karlson, Karl Tage, Köpman, f. 88; Organist och kantor

33—43. .. . . . .. ..
. 1 ,

Häng, Anto n, Metallarbetare, 1. 01; Hatllåås'åOha" H * 1 d'” g' Muglkd'” ""

, Diakonissa

Mottagning Egnahemsvägen 6—8, vardagar

utom lördagar kl. 8,30—9,30. Rt 11 09 62.

Landin, Jo han, Diakon, f. 78; 36—43.

 Suppleanter Åström, E ste r Maria, f. 85; 29.

Munther, Johan A 1 b i n, Disponent, f. 89; ..

4 29__43. Vaktmastare

Bern, Nikolaus P e t e r, Postexpeditör, Berg, C 9 t t fr 1 d Vilhelm, T' 03; 40'

—f. 73; 31—43. Dessutom ett skrivbiträde.

' Lundby församling

Pastorsexpedition Lundby prästgård. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 9311—1130

samt onsdagar kl. 19—20. Rt 13 3936.

» 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 för-

samlingens utveckling. Vid denna tid var Lundby annex till Tuve socken, som blev pre-

bendepastorat 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 där-

efter började man så småningom att betrakta Lundby som moderförsamling, ehuru pasto-

ratet i officiella skrivelser fortfarande hette »Tuffue Sochn». Först år 1693, från vilken tid-

punkt 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 mesta-

. dels uppehålla sig i Göteborg, och vården om församligen kom därför att i stor utsträck-

26
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ning 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-

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 hänse-

ende införlivades med Göteborgs stad. Enligt kungl. brev den 18 mars 1932 införlivades

församligen i kyrkligt hänseende med staden fr. o. m. 1935.

Enligt nu gällande stadsdelsindelning omfattar församlingen följande stadsdelar, näm—

ligen 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 möjli-

gen 1400-talets början. Ändringar och tillbyggnader synas hava företagits vid olika tillfällen.

Första tillbyggnaden, sakristian, altartavlan, predikstolen och klockstapeln med klocka, ut-

fördes under 1500- och början av 1600-talen. Under den andra större byggnadsperioden,

1700-talets mitt, tillkom nya takmålningar samt läktaren och troligen den nuvarande bänka

inredningen. En enkel vindflöjel på västra gaveln bär årtalet 1787, vilket kan vara tidpunk-

ten för vapenhusets byggande. År 1818 invigdes lilla orgelverket.

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». Rit-

ningar uppgjordes av arkitekten Adrian Peterson i Göteborg, och på hösten 1886 var den

nya kyrkan färdig att invigas. Beslutet om den andra kyrkan har icke fullföljts. Som en

ersättning för denna andra kyrka torde väl Brämaregårdens kapell ha tillkommit, dock icke

under åberopande av beslutet är 1877. Kapellet, som uppförts efter ritningar av arkitekt

Sigfrid Ericson, invigdes år 1925.

År 1928 tog nuvarande prosten Karl Ahlberg initiativet till en grundlig restaurering

av den gamla kyrkan, vilken sedanar 1886 alltmera fått förfalla. Restaureringen genomfördes

efter ritningar av arkitekt Axel Forssén år 1934. Härvid iordningställdes även klockstapeln

och samtliga äldre inredningsföremål konserverades och återbördades till sina ursprungliga

platser. Kyrkans inre ändrades till valvform, resterna av takmålningen från 1700-talet åter-

uppsattes och kompletterades med målningar över orgelläktaren av konstnären Gunnar Ström.

Litteratur: Rydh o 1 111, P., Anteckningar ur Lundby historia. Gbg l926.

Kyrkostämmans ordförande Kyrkoråd

Ahlberg, Karl August, Prost (se nedan) Ahlberg, Karl August, Prost, se nedan,

35—43. ' självskriven Ordf.

' Hultin, T 0 r s t e n, Civilingenjör, f. 85; led.

Kyrkostämmans vice ordförande 2l—43. Kyrkovärd 29—43.

Darell, Johan Edvin, Komminister. (se Darell, Johan Edvin, Komminister (se

nedan) 35——43. nedan) 27—43.
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Ahlén, Gustav Vik t o r, f. d. Tillsynings-

lärare, f. 71; led. .36—43, Kyrkovärd

Alggahzånsson, A 11 g 11 st Filare, 1. 8];

Synnerby, Sven Alf H 0 1 g e r, R1tare, f 05;

36—43.

Olausson, Karl Birger, Lantbrukare,

f. 87; 36—43.

Lorentsson, G u n n a r Vilhelm, Skolvakt-

mästare, f. ,92' 37—43.

Prytz, R 0 b e rt Vilhelm Julius, Montör,

f. 00; 40—43.

Boställssty relse

Ahlberg, Karl August, Prost (se nedan)

led. 1/5 33—30/, 42, Ordf. 33—.

Berntsson, S t e l l a n lsidor, Förman,

f. 98; 1/, 33—3”/, 42.

Wessberg, J a k 0 b42,Emil Lantbrukare,

f;83 1/, 33—30/4

Ahrenberg, Ca rl Gustaf, Metallarbetare,

f. 93; 1/, 36—30/4

Lorentsson, G u n n a r2Vilhelm, Skolvakt-

mästare (se ovan) 1/5- 37—30/, 42

Kyrkoherde

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75;.28'

Komministrar

Nygren, Olof Samuel, f. 89; 24.

Darell, Johan E (1 v i 11, f. 85; 24.  

Kyrkoadjunkt

Ös3tgrström, K arl Adolf, Mauritz, f. 02;

Klockare och organist

Finnborg, E r 11 st Simeon, f. 90; 28.

Försångare

Kråiätenson, S v e n Alfred, Kontorist, f. 03;

Kyrkokassör

Ekman, E r n s t, f.d. Overlärare, f. 61; 27.

Diakonissor

Karlsson, T e k l a Helfrida, f. 99; 38. Mot-

tagning i Oförsamlingshemmet kl. 9—10.

Rt 115890 ,

Jonsson, E (11 1 h Johanna, f. 06; 32. Mot-

tagning lnstitutsgatan 26 kl. 9—10.

Rt II 2282.

Bergh, Emma Margareta (G r e t a), f. 07;

38. Mottagning Ullmansgatan 1 kl. 9—10.

Rt 13 50 90.

Kyrkovaktmästare

Johansson, A x el Leonard, f. 79; 18.

Brämaregårdens kapell

Organist

Gustavsson, A n n a Margareta (G r e t a),

f. 14:33.

Vaktmästare

Windt, K 11 u t André, f. 00; 25.

Örgryte församling

Pastorsexpedition belägen å kyrkoplanen vid Herrgårdsgatan. Expeditionstid vardagar utom

lördagar kl. 9,30—12, juni, juli och augusti ingen expedition onsdagar. Rt 16 06 46, 16 00 96.

Örgryte socken är urgammal kulturbygd. Dess kyrkliga historia har av traditionen för-

knippats med S:t Sigfrids verksamhet. Större delen av Göteborgs stad ligger på mark,

som en gång tillhört Orgryte 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 Orgryte 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.

Orgryte gamla kyrka, som med all sannolikhet föregåtts av en träkyrka (stavkyrkan, här-

rör till sin grundstomme från 1200-talet, men den har under l700- och 1800-talen utvidgats

med kor, korsarmar och tornbyggnad. Kyrkan har undergått en grundlig och pietetsfull
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restaurering, fullbordad år 1926. Örgryte nya kyrka, som byggdes efter ritningar av arkitekt

Adrian Peterson, invigdes år 1890. Den genomgick år 1937 en grundlig inre restaurering

och erhöll år l939.nytt orgelverk.

Kyrkostämmans ordförande

Setterwall, C a rl Gustaf, F. D., Prost (se

nedan) 40—43.

Kyrkostämmans vice ordförande

Björck, C a rl G u st af Jonas,_ J. K., Po-

lisdomare (se nedan) 40—43.

Kyrkoråd

Setterwall, Carl Gustaf, F. D., Prost, se

nedan, självskriven Ordf._

Andersson, L a r 3, f. d. Overlärare, f. 77;

led. 29—43, Kyrkovärd 39—43.

Johansson, Gustav (G315 s t a) Harald, Pro- '

38—43kurist, f. 98;

Hylander,NilsOskar,Textilarbetare, f. 82;

38—43

Björck, C a rl G u s t a f Jonas, J. K., Polis-

domare, f. 87; led. 40—43, Kyrkovärd

Olsson, R e i 11 h 0 1 d Fritiof, Linoleumar-

betare, f. 03; 40—43.

Redebergh, Oscar W a 1 f r 1 d, Handlande,

f. 79; 40—43.

Berntsson, Anders B 1 r g e r, Poliskonsta-

pel, f. 87; 40—43.

Sahlsten, A 1 m a Ingegärd, Fru, f. 78;

40—43.

Suppleanter

Tyrén, Alfred. Folkskollärare, f. 81;

suppl. 31—43, Kassaf. 40—.

Sjöberg, Gustaf R a g 11 a r, F. M., Läro-

verksadjunkt, f. 88; 40—43.

Larsson, Johan V i k t o r, Posttjänsteman,

f. 82; 38—43.

Thunström, Fritz G u n n a r, Lagerbok-

hållare, f. 84; 29—43.  

K%ss2;, Olof V e r n e r, Kontorist, f. 03;

Lundberg, [( e 1 s 1 i n Mathilda. - Fröken,

f. 04; 40—43.

Olsson, A x el Ferdinand, Boktryckeriföre-

ståndare, f. 76; 40—43

En vakant. *

Kyrkoherde

Setterwall, C a rl Gustaf, F. D., Prost,

f. 72; 29.

Komministrar

Kärrby, Thorild Emanuel, f. 87; 29.

Aronius, S v e 11 Gunnar, f. 93; 36.

Kyrkoadjunkt _

Lindblom, N ils Reinhold, f. 02; (35) 37.

Klockare och organist

Torbiömson, E 1 n s t Birger, Musikdirek-

tör, f. 84; 07.

Kantor

Södergren, Gösta Herman, Folkskollä-

rare,f. 87; 19.

Diakonissor

Eriksson, A u g u s t a, f. 86; 23. Mottag-

ning församlingshemmet (Skogshyddan vid

Danska vägen var agar utom lördagar

kl. 9—10. Rt 1515 73.

Svensson, Syster A g 11 e s, f. 96; 30. Mot-

tagning Framnäsgatan 8 vardagar utom

lördagar kl. 9—10. Rt 16 03 65.

Kyrkoväktare

Johansson, Hans M a g n 11 s Rudolf, f. 91 ; 31 .

Kyrkovaktmästare

Johansson, Nils E r i k, f. 02; 38.

Icke territoriella församlingar

samt vissa därtill hörande institutioner.

Evangeliska brödraförsamlingen

Nikolaikyrkan, Kungsgatan 45. Rt 136014.

Den evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg började sin verksamhet på 1740-talet, då

intresse för herrnhutismen vaknat inom vissa borgarkretsar. I början av 1750-talet organi-

serade sig de herrnhutiska vännerna och anordnade möten. År 1766 fick kretsen en ständig

föreståndare, s. k. diasporaarbetare, som skulle utgöra förbindelselänk mellan göteborgs-
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kretsen och brödraförsamlingen i Herrnhut. Då medlemmarna tillhörde den burgnare bor-

garklassen och beskyddades av stadens biskop och domprost, fick »brödrasocieteten» ett stort

inflytande i staden. Genom kungl. förordning den 1 1 oktober 1785 erhöll den sig så kallande

evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg tillstånd att bygga en egen samlingssal och där hålla

sina gudstjänster och andaktsövningar. Tomten till denna sal skänktes av köpmannen Sven

Linhult och utgör alltjämt platsen för brödraförsamlingens kyrka.

Sedan år 1928 står brödraförsamligens egendom under förvaltning av en stiftelse, Lin-

hultska stiftelsen, vars ordförande utses av Kungl. Maj:t. Den 4 december 1936 fastställde

Kungl. Maj:t vissa delar av församlingens stadgar och medgav, att församlingens kyrka finge

efter invigning tagas i bruk för offentlig gudstjänst med nattvardsgång och övriga kyrkliga

förrättningar samt att där anställd prästman må åtnjuta rätt till prästerlig tjänsteårsberäkning.

Kyrkan, som intill 1912 var förlagd till fastighetens första våning, flyttades vid ombygg- '

naden detta år till andra våningen. Den genomgick fullständig restaurering 1934 och erhöll

i samband med invigningen, som förrättades av biskop C. E. D. ”Block den 13 juni 1937,

namnet Nikolaikyrkan efter herrnhutismens upphovsman greve Nikolaus von Zinzendorf.

Linhultska stiftelsens styrelse

Gidén, Karl Axel E (1 vi 11, J. K., Advokat,

f. 88; Ordf. 34—41 (förordnad av Kungl.

ajzt .

Rudborg, Johan G u n n a r, Pastor, se ne-

dan, självskriven led.

Davidsson, S i x t e 11 Magnus, Slöjdlärare,

f. 00; 28—41.

Källgren, Karl August Wale ntin, La-

gerchef, f. 90; 33—41.

Andersson, Karl V1 c t o r, Snickare, 1.70;

led. 34—41,Kassaf.34——.

Församlingens styrelse

Rudborg, Johan G u n n a r, Pastor, se ne-

dan, självskriven Ordf.

Källgren, Karl August W ale n t i n, La-

gerchef (se ovan) 20—41.  

DaVidsson, S i x t e 11 Magnus, Slöjdlärare,

(se ovan) 24—41.

Andersson, Karl V1 c t o r,

ovan) 35—41.

Bohlin, Johan August, Skomakaremästare,

f. 67; 34—40.

Andersson, Oscar Fredrik, T. K., f. 07;

35—40.

Snickare (se

Pastor

Rudborg, Johan G u n n a r, Militärpastor,

f. 95; 33.

Organist

Sörenson, T 0 r s t e n Napoleon, Musik-

direktör, f. 08; 35.

S:t Johannes kyrka

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 uppkom—

mande ledighet kompletterar sig själv.
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Kyrkoråd

Hansson, Elof, Direktör, f. 69; led. 35—,

Ordf. 35—.

Wieselgren, Knut Peter Ein ar, Kyrko-

herde, f. 87; led. 28——, v. Ordf. 35—. *

Janson, Elin Mathilda, Fru, f. 71; led.

23—, Kassaf. 32—.

Berry, August William B e r ri e J:son,

Grosshandlande, f. 79; 24—.

Röding, Gustaf R 11 d 0 1 f, F. D., f. d. Rek-

tor, f. 47; 12——.  

Rinman, A x el Engelbert, Assuransdirek-

tör, f. 73; 21—.

Neander, G u s t a i Emil, Amneslärare,

f. 77; led. 35—, Kyrkovärd 35—.

Eklund, U 11 o Ragnar Emanuel, Pastor (se

nedan) led. 38—, Sekr. 38—.

En vakant.

Pastor

Eklund, U 11 o Ragnar Emanuel, f. 06; 38.

Organist

Holmberg, Carl Olof, Musikdirektör,

f. 71; 08.

Göteborgs kyrkliga sjömansvård

(Läsrum för sjömän)

Läsrummet är öppet vardagar kl. 9—14 och 16—21, söndagar kl. 14—21 . Under juni—sep-

tember kl. 16—21. Rt 14 0388.

Göteborgs kyrkliga sjömansvård, läsrum för sjömän, började sin verksamhet är 1875 på

initiativ av bl. a. domprosten P. Wieselgren. Dess uppgift är att bereda sjömännen »de för-

måner och inflytelser ett gott hem giver» genom att anordna andaktsstunder, samkväm, före-

läsningar och studiekurser, tillhandahålla in- och utländska tidningar och material för brev-

skrivning, verka för att sjömännens lönemedel bliva sparade och på ett betryggande sätt

tillvaratagna, upprätta och utlämna skeppsbibliotek m.m. Underar 1939 besöktes läsrum-

met av cirka 90.000 personer.

Styrelsen utgöres av minst fem ledamöter. l densamma bör om möjligt pastorn vid S:t

Johanneskyrkan och ombudsmannen vid Göteborgs sjömanshus vara ledamöter. Ledamöterna

utses av diakonistyrelsen på styrelsens förslag efter av inspektor däröver avgivet utlåtande.

lnspektor

Block, Carl Elis Daniel, T. D., F. K.,

tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74; 29.

Styrelse

Eklund, Uno Ragnar Emanuel, Pastor,

f. 06; led. 38—, Ordf. 38—.

Béen, l s a a c David, Kyrkoherde, tjg. e. o.

Hovpredikant, f. 88; led. 20—, Sekr. 20—.

Janson, Axel Georg Fredrik, Kassör,

f. 82; led. 35—, Kassaf. 35—.

Broström, Tor Erland J:son, Konsul,

Skeppsredare,f. 95; 27—.

Bråkenhielm, R e i 11 h 0 1 d, Sjökapten,

Ombudsman,f. 73; 23—.  

Jacobsson, H erb e rt Volrath Michael,

Major, f. 78; 27—.

Lundqvist, Gustaf W e r n e r,

Skeppsredare, f. 68; 08—.

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Domprost,

tjg. e. o. ovpredikant, f. 8; 38—

Pehrsson, Per, T. D., Prost, f. 67; 08—.

Wieselgren, Knut Peter Einar, Kyrko-

herde, f. 87; 27—.

Konsul,

Föreståndare

Furberg, Carl G e o r g, Diakon, f. 94; 26.

Assistent

Elvhed, Viktor S i g u r d, Diakon, f. 97; 32.

Engelska församlingen

Expedition: Pastorns bostad Missionshotellet, Viktoriagatan 6. Rt (växel) 136442, 135441.

Enligt befintliga handlingar bildades i Göteborg år 1699, av därstädes bosatta brittiska

undersåtar, en förening benämnd »British Factory», vilken förening hade till uppgift att

inbördes stödja varandra och utöva välgörenhet samt lämna bistånd åt landsmän, vilka av

en eller annan orsak voro i behov av hjälp.
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Under årens lopp har B. Fzs verksamhet mer och mer inriktats på upprätthållandet av den

engelska gudstjänsten ochdärmed sammanhängande, samt i samband härmed förvaltningen

av de donationsfonder, vilka överlämnats till B. F. för berörda ändamål. Medlemmarna av

B. F. kunna således anses utgöra församlingens kyrkoråd.

Engelska kyrkan härstädes uppfördes under åren 1855—1857 efter ritningar av major

Adolf Wilh. Edelsvärd, och bekostades byggnaden till hälften genom frivilliga bidrag från

vissa församlingens medlemmar och till den andra hälften av engelska staten.

År 1926 antogs stadgar för »Engelska församlingen i Göteborg», vilka stadgar bl. a. fast-

ställde det inbördes förhållandet mellan B. F. och församlingen.

Kostnaderna för upprätthållandet av gudstjänsten, underhåll m. 111. av kyrkan bestrides

dels genom avkastningen från ovanberörda fonder, dels genom frivilliga bidrag.

Kyrkoråd (British Factory)

Keiller, J a m e s, Kabinettskammarherre,

f. 67; Ordf.

Sefatgn, Arthur G e o r g e, Grosshandlande,

Dickson, D 0 u g 1 a s, Friherre, f. d. Gods-

ägare, f. 74

Wemyss, E (1 w a r d, Godsägare, f. 64.

Dickson, George E d w a r d Herbert, Bank-

direktör, f. 98; Treasurer.

Cibson,W ill ia m, Kommendörkapten, 1.73.

B?m71gy, G e o r g e William, Rentier,

Fi??? Harry N o r m a n, Grosshandlande,

Dickson, James Iwan Axel, Kammar- *

junkare, f. 99.

Lyon, C 1 a r e 11 c e Hawks, Konsul, Köp-

man, f.

Keiller, James D 0 u gl a s, lngenjör, f. 06.  

Dickson, 0 s c a r, Direktör, f. 06.

Calvert, Axel, Direktör, f. 82.

Lithaöider, Olof Axel E (1 v a r (1, Direktör,

f. 7 .

af Sandeberg, G i l 1 i s Verner David, Köp-

man,

Församlingens ordförande

Fr3elw, Robert, D. D., Rev. (se nedan)

Församlingens vice ordförande

Dickson, Ellen, Fröken, f. 59.

Pastor

Frew, Robert, D. D., Rev., f. 68; 31.

Klockare

Edeborn, lvar, Tillsyningsman, f. 00.

Organist

Tlgorézn, John Vilhelm, Folkskollärare,

. 7 .

Katolska församlingen

Expedition: Parkgatan 14. Rt 11 48 62.

Katolska församlingen i Göteborg bildades år 1863. Församlingen ägde alltifrån sin till-

komst intill 1883, då Göteborg i statskyrkligt avseende indelades i territoriella församlingar.

rätt till egen bokföring. Från och med sistnämnda år intill 1895 måste församlingens med-

lemmar 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-Toch dopbok, vigselbok samt död- och begravningsbok.

Församlingens prästerskap har tillerkänts rätt att med laga kraft förrätta vigsel.

Den första församlingskyrkan var den vid Spannmålsgatan belägna S:t Josefs kyrka, som blev

invigd den 1 1 juni 1865. Församlingen hade emellertid år 1928 av Göteborgs stad inköpt tomti

16 kv. Diamanten i Heden vid Allén, där ny församlingskyrka och prästgård uppförts. ln-

vigningen ägde rum den 2 oktober 1938. Kyrkan har namnet Kristus-Konungens kyrka.
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Kyrkoråd * Haas? J 0 s e f Ferdinand, Pastor (se ne-

0. o i . an _

Krägåf ;: Seilitzgääåjzånggäfgyrko_ Lusser, F r a n 2 Eugen, Pastor (se nedan)

Verheyen, J 0 h a n, Grosshandlande, f. 72; '_' Föreståndare

24—. , Möller, Jo h a n n e 5 E r ik, Biskop, f. 77;

Johannsen, Nicolaus (N i c 0 l a i) Josef, . 23' Kyrkoherde

M. L., Distriktsläkare, f. 91; 24—.
Törnell, Erik Gustav E d v a r d, Järnvägs- Krijn,F r a n s Fredenk Ferdmand, f. 92; 37..

 
tjänsteman, f. 94; 24—. Kaplaner

-- ' Haase, Jo s ef Ferdinand, f. 89; 39.
Wåsglåeggå a r 1 G 0 s t a, Avdelmngschef, Lusser, F r a n 2 Eugen, £ 80; 39;

Klusendick, Theodor M a x, Fabrikör, f. 89; Organist

37—. Za'k, F ra ns, f. 97; 32.

Mosaiska församlingen

Expedition: Östra Larmgatan 12. Expeditionstid vardagar utom lördagar kl. 12—14 samt

tisdagar även kl. 17—19. Rt 136778.

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 syna-

gogor, 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. (Så-

dana finnas förutom i Göteborg i Kalmar, Karlskrona, Malmö, Norrköping, Oskarshamn,

Stockholm, Sundsvall och Växjö.)

Församlingens beslutanderätt utövas vid församlingsstämmor. Två ordinarie församlings-

stämmor skola hållas årligen, den ena på våren före april månads utgång och den andra

på hösten före den 15 oktober. I ärende angående gudstjänster och vad därmed äger sam-

manhang må församlingen icke fatta beslut förrän förslag eller yttrande i frågan avgivits

av en för sådant ändamål inom församlingen utsedd nämnd, i vilken församlingens rabbin

är självskriven ledamot. '

Verkställighet och förvaltning tillkommer församlingens föreståndare, vilka skola till an-

talet vara minst tre och högst fem och 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. ,

-- .. Henri ues Mårten Ra nar, . K., Ad-

Forestandare vokaf(sei1edan) förest. 3153 Kåssaf. 32—.

Mannheimer, C a rl Henrik, M. D.; Prakt. Sterner, lvar H e r b e r t, Grosshandlande,

läkare, f. 68; förest. 32—, Ordf. 32—. . f.93;förest.38—,Synagogeföreståndare 38—.
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_ , Sekreterare ' Kassörska

Henriques, M å r t e n Ragnar, J. K., Ad- Kameras, Sara H e 1 e n e f_ 00. 36.

vokat, f. 86; 28. . ' '

Rabbin Kyrkovaktmästare

Mottagning å expeditionen måndagar och ' .
torsdagar kl- ”_14. R! 136778. Karlsson, K 11 ut Llnus Verner, f. 02, 36.

 

' Löb, Hermann, F. D., f. 84; 19. Kyrkogårdsvaktmästare

Kantor Svensson, Eric, f. 03; 38 (gamla kyrko-

SCbGChtel, M a f i.] n, i. 78; 98. ' gården å Stampen)

Organist Ekdahl, A rth u 1, f. 84; 28 (nya kyrko-

Zachrisson, T 0 1 b 0 r g, Fru, f. 87; 09. gården i Kålltorp).

— Göteborgs kyrkogårdsstyrelse

Kyrkogårdskontoret: Norra Hamngatan 22. Expeditionstid kl. 9—15, lördagar och helgdags-

aftnar kl. 9—13. Dessutom helgfria tisdagar och "torsdagar kl. 18—19.

. Rt 131824, 131823 och 131826. '

I samband med territorialindelningen 1883 tillkom styrelsen för de allmänna begrav-

ningsplatserna. Genom beslut av kyrkofullmäktige den 26 februari 1930 blev nytt regle-

mente antaget, varvid namnet ändrades till Göteborgs kyrkogårdsstyrelse. Styrelsen, som

består av sju ledamöter av vilka minst två vid början av näst på valet följande kalenderår

skola tillhöra kyrkofullmäktige, väljas för fyra år av kyrkofullmäktige, men val förrättas

vart annat år, varvid omväxlande tre och fyra ledamöter nyväljas. lnom styrelsen välja dess

ledamöter årligen ordförande, v. ordförande och kassaförvaltare jämte suppleant för denne.

Ärende får icke avgörss, såvida icke vid sammanträdet minst fyra ledamöter äro närvarande.

Det åligger styrelsen att hava inseende och vård om stadens begravningsplatser och att

i detta hänseende sörja för underhåll och därtill hörande vägar, planteringar, hägnader och

byggnader samt för vård av de familjegravar, som åt styrelsen överlämnats. Fr. o. m. 1935

har styrelsen även övertagit förvaltningen av kyrkogårdarna inom Lundby församling. 1

övrigt skall styrelsen vidtaga de åtgärder, som med avseende på begravningsplatser tillkomma

kyrkofullmäktige, men beträffande kostsammare anordningar, ändring av avgifter för grav-

platser m. ni. 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 1909. Reglemente för Göteborgs kyrkogårdsstyrelse, antaget av kyrkofullmäktige

den 26 februari 1930. Instruktion för kamreraren, antagen av styrelsen den 24 sept. 1930.

Styrelse Hellman, A x el Gunnar, T. 0. F. K., Pas-

Hultin, S v e n, Professor, f. 89; led. 31— tor, f. 88; 33—41.

43, Ordf. 34—. Lundqvist, Al g ot Hugo, Direktör, f. 74;

Andréasson, A n d e r s Karsten, Folkskol- 34—41 .

lärare, f. 92; led. 33—43, 0. Ordf. 40—. Göthberg, Y n gv e Ragnar Göte, Kom-

Lindblad, E r 11 st Aron Vimer, Stenarbe- munalarbetare, f. 02; 40—43.

Där? f. 77;Tlid. 31—43, EKassaf. l335. Kyrkogårdskamrer

gren, o r s t e n manue , ygg- _ _

nadsinspektor, f. 92; led. 33__4| ' Suppl. !. — Mottagningstid kl. ]0—12. Rt 13 18 24.

kassaf. 33—. Juhlin, Johan A 1 g 0 t, f. 85; 30, Sekr. 33—.
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Inspektorer

Larsson, K o n r a d Eugén, f. 79; 20, Västra

begravningsplatsen och Lundby kyrkogårdar.

Hagman, Klas G 11 s taf, f. 92; 32, Östra

begravningsplatsen, Kvibergskyrkogården och

Orgryte kyrkogårdar.

Förmån

Larsson, A x e l Evald, f. 95; 32, Östra

kyrkogården.

Johansson, E r i k Harald, Trädgårdsmäs-  

Hermansson, A rt u r, f. 07; 38, Kvibergs-

kyrkogården.

Berndtsson, Josef Richard, f. 97; 25,

Orgryte kyrkogård.

Sidoff, Karl E r ik Vilhelm, f. 96; 30,

Västra kyrkogården.

Hermansson, John Herbert, f. 08; 35, -

Lundby kyrkogård.

Dessutom på kyrkogårdskontoret

kvinnliga biträden.

fyra

tare, f. 94; 27, Östra kyrkogården.

Svenska eldbegängelseföreningens göteborgsavdelning

Eldbegängelsebyrån: Gustaf Adolfs torg 4. Expeditionstid kl. 10—14. Rt II 19 09.

Sedan svenska eldbegängelseföreningen bildats i Stockholm 1882 tillkom dess första

avdelning i landet i Göteborg den 30 januari 1884. År 1886 ingick avdelningen till de kyrk-

liga myndigheterna med anhållan att få uppföra ett krematorium å östra begravningsplatsen.

Denna framställning blev föremål för många strider och bifölls först genom beslut av Kungl.

Maj:t den 14 december 1888. I december 1889 stod det av professor Hans Hedlund ritade

krematoriet färdigt. Enligt bestämmelserna i upplåtelsevillkoren överlämnades krematoriet,

genom skrivelse den 24 januari 1915, till staden utan avgift. Även detta ärende blev före-

mål för långvariga utredningar, och avgjordes först genom kyrkofullmäktiges beslut den 26

november 1917, varvid kyrkofullmäktige övertog äganderätten till krematoriet, men upplät

driften av detsamma till anelningen. Upplåtelsen skedde på 5 år, räknat från den 1 januari

1918, och sedan på ett år i sänder med ömsesidig uppsägningsrätt.

Med anledning av en motion i stadsfullmäktige av doktor C. 0. Forselius den 6 mars

1924 överlämnade drätselkammaren i maj 1935 till stadsfullmäktige ett förslag om uppförande

av ett kommunalt krematorium å begravningsplatsen vid Stampgatan enligt ritningar av

arkitekt Erik Lundgren. Den 17 mars 1938 beslöto emellertid stadsfullmäktige att avskriva

ärendet, enär kyrkofullmäktige den 20 december 1937 beslutat, att i huvudsaklig överens-

stämmelse med ett av professor E.G. Asplund, Stockholm, utarbetat förslag låta uppföra

ett krematorium i anslutning till ett nytt jordfästningskapell å Kvibergskyrkogården för en

kostnad av 435.000 kr.

Avdelningens styrelse utgöres av sju ledamöter, vilka "utses å ordinarie årssammanträdei

februari för tiden till och med näst därefter infallande ordinarie årssammanträde. Styrelsen,

som inom sig utser ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare, är beslutför, när fyra leda-

möter, eller om alla äro ense, tre ledamöter äro närvarande. Avdelningen utser vid ordinarie

årssammanträdet två revisorer samt en suppleant för dem.

Författningar m. m. Svensk Författningssamling 1933 nr 659. Stadgar för svenska

_ eldbegängelseföreningen av" den 9 januari och 9 februari 1929. Stadgar för svenska

eldbegängelseföreningens göteborgsavdelning av den 26 februan 1931.

Styrelse _ Friis, H a n s Ludvig Eugen, J. K., Sekr. o.

Blidberg, P e r G 11 s t a f, Kapten, Vatten-

verkschef, f. 89; led. 20—, Inspektör för

krematoriet 20—, Ordf. 36—.

Anderson, Hj al m a r David, M. L.,

lggspensärläkare, f. 86; led. 32—, v. Ordf.

Bergh, Johan Conrad Emanuel, f. d.

Bankdirektör, f. 69; led. 25—, Kassaf. 25—.

Nilsson, Malte Viktor, Ingenjör, f. 83;

led." 28—, v. Inspektör 28—.  

ombudsman h. hälsovårdsn., f. 87; 36—.

Berg, Otto Vendel, Kanslichef, Stadsf.,

f. ; —. .

Henriksson, Elof Henning, f. 05; 39—,

Verkställande tjänsteman.

Sekreterare

' Svenning, Hans Gösta Engelbrekt, ln-

tendent, f. 97; 30.
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Alfabetisk

Förteckning över kommunala förtroendemän m. fl.

(Kyrkliga kommunens förtroendeuppdrag äro utmärkta medelst '" samt uppdrag av annan

officiell myndighet än stads- resp. kyrkofullmäktige medelst 0).

I denna förteckning upptagas fr. o. m. föreliggande 12:te årgång av Göteborgs, kom-

munalkalender samtliga _i kalendern införda personer, som erhållit sina förtroendeuppdrag

genom allmänna val eller av stadsfullmäktige, kyrkofullmäktige, kyrkostämma eller annan

officiell myndighet, statlig eller kommunal. l kommunala styrelser och nämnder upptagas,

i likhet med vad förut varit fallet, samtliga förtroendemän. Uppdrag av tjänstemanna-

natur hava däremot ej medtagits. För personer, som innehava flera uppdrag, som sortera

under en och samma av stadsfullmäktige helt eller delvis utsedd styrelse eller nämnd, har

endast det i kalendern först förekommande uppdraget, nominellt upptagits i förteckningen,

medan beträffande övriga uppdrag endast hänvisning gjorts till de sidonummer, där de

förekomma. Om en person har mer än ett uppdrag på en sida inom samma styrelse, angives

detta medelst en mindre (not)siffra omedelbart efter sidonumret.

De i förteckningen sålunda upptagna förtroendemännen äro ordnade i alfabetisk följd

efter tillnamnen med undantag av -sonnamn och en del andra likaljudande namn, vilka äro

sammanförda gruppvis oavsett stavningssättet. Där flera personer finnas med samma till-

namn, äro dessa sinsemellan ordnade efter det förnamn, som vederbörande använder

eller skriver sig för, vilket namn i förteckningen s p ä r r a t s (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 iett flertal

fall jämförts med vederbörandes senaste mantalsuppgifter och i förekommande fall komplet-

terats med officiella titlar (vanligtvis enligt statskalendern, utom beträffande ordnar och andra

utmärkelser, i vilket avseendehänvisas till sistnämnda publikation). För examina o. dyl.

hava vedertagna förkortningar använts. Årtalet efter bokstaven f. betecknar givetvis

födelseåret (med de två första siffrorna uteslutna). Adressuppgifterna, gata och husnummer,

hänföra sig i_regel till vederbörandes i handlingarna senast uppgivna bostadsadress och mera

i undantagsfall —— då vederbörande så önskat— till den plats, där vederbörande har sin verk-

samhet förlagd. Där utrymmet så tillåtit, har inom parentes efter bostadsadressen an-

givits (i förkortning) den församling, i vilken vederbörande är skriven. De likaledes

i förteckningen införda telefonnumren hänföra sig genomgående till bostadstelefon. Siff-

rorna efter resp. uppdrag hänvisa till resp. sidonummer. 1 övrigt torde förkortningarna

ej vålla någon svårighet.

A. - Sid. Abrahamsson, Emilia (E 111 m y , Fru, Sid-

Abrahamsson, A 1 d a Teresia, Fm, f- 85: Mårten Krakqwsg- 20 K)—
f_ 99; Bockhornsg. 6 (M) Suppl. 1 4:e pens.-dlstr. .......... 230.

Suppl. i styr. f. Welanderhemmet . . 335 Abrahamsson, Johan 0 s ca r Kons-

Abrahamsson, A u g u s t, Filare, f. 81; tantin, Målare, f. 89; Godhemsg. 12

Lindh. ZR nr 31 (L). (C J). Rt 145793.

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 403 Kassaf. i styr. f. natthärbärgena . . . 220



412 Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän m. fl.

 

Rev.-suppl. f. Majzs lärov. byggnadsf. 283

Suppl. i styr. f. 1. 0. K. Marks stift. 360

*Kyrkofullmäktig .................. 383

af, se namnet.

Agerström, lda Josefina, Fru f. 94;

Karl Gustafsg. 91 (J).

Suppl. 1 3.'e pens.-distr. .......... 230

Ågård, S v e n Botvid, Slöjdkonsulent,

f. 92; Fr. Bremersg. 4(O). Rt 1603 61.

suppl. i 37:'e tax.-distr.

Kassaf. f. slöjdföreningens skola . . . . 176

Led. i styr. f. Röhsska museet . . . . 184

Ahlberg, Anny Emilia, Fru, f. 78;

Lundby prästgård (L). Rt 114819.

OLed. istyr. f. Lundby barnkrubba.. 313

Ahlberg, Emma (E 111 y) Charlotta, Fru,

f. 95; Sannaplan 6 (C J). Rt 14 29 50.

Rev.-suppl. f. Ekedalens barnhem. 318

Ahlberg, E r i k Gunnar Folke, Over-

lantmätare, f. 98; Påskbergsg. 9 (Ö).

th 165636. _

OErs. f. ordf.iexpropriationsnämnd .. 257

Ahlberg, Karl August, Prost, f. 75;

oLundby prästgård (L). Rt 11 48 19.

oLed. ideleg. f. barnhygien 120

oDomkapitlets repr. 1 folkskolestyr. 151

Ordf. ibarnavårdsn. m. m. 082, 2152

Led. i mödrahjälpsnämnden ...... 217

oLed. istyr. f. Maj:s skolbarnshem.. .322 '

Ordf.1 styr. f. Ernst Hansons don” 352

Ordf. i Nolleroths o. Wohlfahrts don. 353

"Kyrkofullmäktig .................. 384

0V. Ordf. 1 kyrkonämnden .......... 387

*Ordf. i kyrkostämma (L) .......... 402

*Ordf. i boställsstyrelse ............ 403

Ahlberg, Ragnar Arnold P e rc y, Man-

talsassistent, f. 95; Jattegrytsg 22

(O). Rt 16 55 00.

oKronoombud1 46:e tax.-distr

Ahlberg, Torsten Vincent, Ton-

sättare, f. 00; Lundgrensg. 8 (J).

Rt 1634 52.

oLed. i kom. f. folkkonserter ........ 290

Led. i styr. f. G. Malmgrens fond 355

Ahlén, Gustav V1 k t o r, f. d. Tillsy-

ningslärare, f. 71; Kliriten, Färjenäs

(L). Rt 13 9645.

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 403

Ahlström, G u s t a f Adolf, Bangårds-

mästare, f. 81; Engelbrektsg. 67 (V).

Rt 16 17 32.

Suppl. i 46:e tax. -distr. .......... 32

Ahlström, M a r i a Kristina, f. (1. Små-

skollärarinna, f. 73; Timinermansg.

219 (_C J). Rt 143824."

C.Led i 5.'e fattigvårdsdistr. ........ 200 '

Led.1 11':e pens..-distr............. 233  

Ahlström, Blenda Hilda N a t h al i a,

Fru, f. 77; Johannebergsg. 34 (J).

Rt 16 09 41.

Led. i sjukhusdirektionen ........ .1242

oLed. i_ 4:e fattigvårdsdistr. ........ 200

Ordf. i styr. f. ålderdomshemmet . . . . 223

Led. i styr. f. Louise Ekmans don. 337

v. Ordf. i styr. f. Osbeckska fonden 352

Ahrenberg, C a r 1 Gustaf, Metallarbe-

tare, f. 93; Lindholmsv. 28A (L).

Rt 13 35 99.

Suppl. i 11:e tax.-distr. .......... 22'

Led. i styr. f. vattenverket ........ 93

Led. i 12:e pens-distr. . .......... 233

*Kyrkofullmäktig .................. 384

*Led. 1 kyrkofullm:s valkommitté . .385

*Supp1.i kyrkonämnden ....... 387

*Led. i boställstyrelse .............. 403

Ahrenberg, 0 s s i a n Theodor, Skepps-

redare, f. 77; Johannebergsg. 30 (J).

Rt 16 18 20.

vOrdf. i E. Magnus musikfond .. 302

Led. i styr. f. konserthuset ...... 303

Ålander, G u s t a f Alvar, Byråas'sis-

tent, f. 99; Vitög. | (C J). Rt M 8! l8.

Revisor f. rättshjälpsanstalten ...... 222

Albrechtson, K 11 u t Harald, Direktör,

f. 86; Terrassg. 13 (J). Rt 16 72 70.

Suppl. i 44:e tax.-distr.

Alderstam, K a r ola Teresia Jane,

Fru, f. 05; Villag., Utbynäs (G).

Rt Utb. IO. _

OLed. i Skolnämnd ................ 155

Alderstam, N1 l 5 Olof. lngenjör, f. 97; '

Villag.., Utbynäs (G). Rt Utb. 10.

Revisorf. Söderborgska m. fl. stiftelser 348

Led. istyr. f. R. Dicksons stift. m.m. 3582

Alin, J 0 h a n Alfred A.',son F.

Overlärare, f. 79; Folkskoleg.11 (A).

Rt 12 10 14.

OSupplÄ i kulturh. museets nämnd. . . . 186

ed. i ber. f. naturskydd .......... 245

Alkström, Fritz Arvid, Handelsre-

sande, f. 97; Jättegrytsg. 4 (O).

'Rt'16 20 83.

........ 265Revisor f. svenska mässan

Allberg, Carl R a g 11 a r Fritiof, Hand-

lande, 01; Tandåsplatsen 6 (O).

Rt 160987.

Led. i 45:e tax.-distr. ............ 32

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. iber. f. kiosker m.m....... 248

Led.1 ber. ang. prissättning av mjölk 250

Led. i tillf. pilsnerdricksberedningen 250

Huvudman i fastighetsäg. sparbank 270

Almér, Sven E (1 v i n, Kamrer, f. 78;

V. Hamng. 24—26 (D).” Rt 11 73 41.

Överförmyndare .................. 14
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Almqvist, A xe l Emanuel, F. M., Läro-

verksadjunkt, f. 88; Eklandag. 4 (J).

Rt 16 11 41.

ORev.-suppl. f. Kjellbergska flickskolan 286

Alpen, Heinrich Peter T h e o d 0 r,

Konsul, Handlande,f. 67; Jättegrytsg.

6 (0). Rt 160476.

oLed. i hamnstyrelsen ............. 96

Alpman, Eric Algot, Stadstjänare,

fp89;l'lvitfeldtsg.10(D).Rt11 75 15.

Supp1.17:e tax.-distr ............ 21

Suppl. i l:a pens.-distr.

Ambrosius, lVl ä r t a Elisabet Bzz, Frö-

ken, f. 79; Linnég. 72—74 (A).

Rt 13 64 80.

oLed. i sällsk.-f. småbarnsskolor . . . . 172

Andal, H e n r y Axel Fredrik, Kon-

torschef, f. 96; V. Rydbergsg. 37 (J).

' Rt 16 13 45.

Revisor f. J. Lindströms stiftelse .. 366

Andell, S v e n Gustaf Valdemar, Bank-

direktör, f. 84; Johannebergsg. 34 (J).

Rt 16 04 09.

Kassaf. i fattigvårdsstyrelsen ...... 196

Valbar t. expropriationsnämnd . . . . 257

Suppl. f. kassaf. f. L. Ekmans don. . . 337

Anderfelt, A n s e l m Harald Benjamin,

Kamrer, f. 86; Linnég. 60 (A).

Rt 14 80 53.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Anderson, Andersson.

Andersson, Karin Alfhild, Fru,

f. 87; Godhemsg. 3A (C J).

Rt 14 9922. —

Rev.-suppl. f. Majzs skolbarnshem .. 322

Andersson, Alm a Olivia, Fru, f. 88;

Torsg. 6 (K).

QLed. i Skolnämnd 154

c*Suppl. i 2:a fattigvårdsdistr. ...... 199

Suppl. i 4:e pens-distr. .......... 230

Rev.-suppl. f. skolh. o. hemskolan .. 240

Andersson, A n d e r s Birger, Snickare,"

Riksdagsman, f. 78; Falkenberg.

ORevisor f. Västkusthemmet ........ 345

Andersson, A n d e r s Josef, Bygg-

nadssnickare, f. 01; Nordhemsg. 43

(O F). .Rt 12 70 70.

Led. i styr. f. yrkesskolorna ...... 174

Andersson, A n n a Vendla Maria,

Sjuksköterska, f. 89; Sahlgrenska sjuk-

huset. Rt 17 20 80.

OLed. i styr. f. sjuksköterskeskolan . . . . 130

Andersson, Johan A n t o n, Målare-

mästare, f. 70; Nordenskiöldsg. 713

(A). Rt 141827.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 399  

Andersson, A r n e Evert, Grovarbetare,

f. 10; V:a Lyckebäck, Björlandav. (L).

Revisorf. nykterhetsordn. studiecirkl. 293

Andersson,A r vi d,Stationskar1,f.89;

Västgötag. 1 (V).

Led.1 32:'a tax.-distr............... 28

Andersson, A x el Filip, Maltmästare,

f. 76; Slottsskogsg. 27 (C J)

Rt 14 65 63.

Led. iber. f. avk. av kom.-utsk.. . 35

Led. i ber. f. avk. av pens.—avg. .. 37

Led. i 11:e pens.-distr............. 233

*Led. i C. J:s kyrkoråd ............ 397

Andersson, Carl A xe1,Bankvakt-

mästare,f. 04; Basarg. 4(D).

Rt 13 30 16. *

Suppl.1 1 .a pens.-distr. ............ 229

Andersson, A x e l Reinhold, Kontorist,

f. 09; Godhemsg. 62 (C

Suppl. i 22:a tax.-distr.

' Rev.-suppl. f. handelskammaren. . . . 263

Andersson, A x el Vilhelm, Sjukkon-

trollant, f. 80; Fridkullag. 11 (O).

Rt 1648 38.

Led. i 36:e tax. -distr. 29

Suppl. f. ordf. o. led. 114:'.epens—distr 234

Anderson, B1 r g e r Gottfrid, Direktör,

f. 78; Eklandag. 11 (J). Rt 16 35 43.

Revisor f. pensionärshemmen ...... 225

Andersson, David Wilhelm, Bunt-

omakare. f. 89; Kjellestadsg. 4 (C J).

oLed. i skolnämnd ................ 157

Andersson,E1 n a r Bertil, Casverksar-

betare, f. 97; Birger Jarlsg. 12 (C J).

Rev.-supp1. f. Röhsska museet ....... 184

Andersson, E 1 1 e n Linnéa, Bryggeri-

arbeterska, f. 02; Mölndalsväg. 36—38.

Suppl. i 14:e pens.-distr........... 234

Andersson, Fritz E m i 1, Ombudsman,

90; Klampareg. 2 D (0 .

Rt 14 32 23.

Suppl. i drätselkammarens ll avd.. . 73

Led. i kristidsnämnden ............ 239

Led. i ber. ang. samlingslokaler. . . . 247

' Led.istyr. f. R.Dicksons stift.m.m. 357, 358

Andersson, Axel E 11 0 c h Nicanor,

Handlande, f. 85; Stampg. 66 (K).

Rt 15 22 39. 4

............

Suppl. i 41:a tax.-distr. .......... 30

*Led. i Kristine kyrkoråd ........ 391

Andersson, E 11 0 c h Ferdinand f.d.

Overlärare, f. 78; Erik Dahlbergsg. 6

(D). Rt 113598.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . .. 385

*Suppl. i kyrkonämnden ............ 387

.*Led. i domkyrkorådet ............ 389
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Andersson, Karl E_r_i c, Redaktör,

f. 01; Tandåsg. 27 (O). Rt 1650 10.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . 34

Rev.-suppl. f. turisttrafikföreningen 267

Andersson, Erik Paul, Tillsynings-

vaktmästare, f. 00; Fjällg. 1 (OF).

Suppl. i 19:e tax.-distr. .......... 24

Andersson, E r n s t Gustav, Expeditör,

f. 00; Eldareg. 12 (O F).

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i valkommittén ; ............. 243

Andersson, E r n s t Henry, Svetsare,

f. 95; Kustroddareg. 2 B (C J).

Rt 12 64 62.

Rev.-suppl. f. 0. o. C. Wijks stiftelse 359

Andersson, Fritz Albert, Nattvakt,

f. 79;Postg. 36 (K).

Led.i 6.e pens.;distr. ............ 231

Andersson, F ri t 2 Arvid, Handels-

föreståndare,f. 89; Tunnbihdareg. 21.

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Andersson, Fritz Gustaf, lngenjör,

f. 83; Drakenbergsg. 47 ('O).

Rt 16 60 81.

Led. i 37:e tax.-distr.

Andersson, F ri t 2 Johan, Kranförare,

f. 87; Godhemsg. 3A (C J).

Rt 14999.22 .

Suppl. i 44:'e tax.-distr. .......... 31

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 36

Andersson, Fritz Leonard, Ombuds-

man, f. 88; N.'Gubberog. 26 (O).

Rt 15 30 61 .

Led. i 39:e tax-distr.

Kassaf. i renhållningsstyrelsen ...... 143

Suppl. i arbetslöshetskommittén . .. . 238

Andersson, Anna Margareta (G r e t a),

Fröken, f. 09; Carl Johansg. 36 (C J).

Rev.-suppl. f. Gårdabo ............ 320

Anderson, Johan G u n n a r, Metall-

arbetare, f. 91; Fjällg. 3 (0 F).

Ordf. i ber. f. avk. av kom.—utsk.. . 35

Andersson, Carl G u n n a r, Poliskon-

stapel, f. 92; Ullmansg. 10 (L).

Rt 12 12484.

Rev.-supp1. f. Keillers park ........ 191

Anderson, G u n n a r Leopold, Avlä-

sare, f. 89; Engdahlsg. 4 (J).

Rt 16 97 11.

Suppl. i 27:e tax-distr. ............ 26

Anderson, Anders G u s t a v, Drosk-

ägare, f. 91; Smålandsg. 3 (V).

Rt 18 16 36.

Revisor f. torg- 0. slakthusstyrelsen. . 145

Andersson, G u s t a v Johannes, Expe-

ditör, f. 00; Egnahemsv. 18—20 (J).

Rt 11 79 23.

Stadsfullmäktig .................. 58

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen ........ 197

............

 

Led. i styr. f. pensionärshemmen. . . . 225

Led. i ber. f. nya natthärbärgen ...... 250

Andersson, G u s t a f Carl, Tidtagare,

f. 06; Björcksg. 46 (G).

Rev.-suppl. f. Dicksons m. fl. don.. . 338

Anderson, Verner G 11 s t af, F. K.

f. 10;Spa1dingsg. 5 (J). Rt 182185.

oDeleg. f. intell. utbild. arbetslösa.

Andersson, H e n n i n g Konstantin,

Posttjänsteman, f. 01; Nedergårdsg. 7

(G). Rt 15 58 70..

Suppl. i 18:e tax.-distr. .......... 24

Anderson, Hj al m a r David, M. L.,

Dispensärläkare, f. 86; Vasag. 6 (D).

Rt 13 22 12.

Suppl. i nykterhetsnämnden ...... 219

oLed.1 Annedals barnabo .......... 317

ZSuppl. f. De lungsjukas vänner ...... 331

o.v Ordf. 10. för. mot tuberkulos. 332

Andersson, H 11 1 d a Josefina, Fröken,

f. 94; O. Skansg. 3D (H).

Revisor f. Gbgs parkbarn ........ 321

Andersson, lda Kristina, Fru, f. 88;

Amiralitetsg. 24—28 (C J).

Led. i 6:'e pens.-distr. ............ 231

G.Suppl i Lilla barnkrubban ........ 313

Andersson,l n g r i d Maria, Fru, f. 95;

Mariag. 4(C J). Rt 1441 68. '

Led. i 11:e pens.-distr.. .......... 233

Suppl. i styr. f. E. Dicksons stift.. 361

Andersson, J 0 h a 11 Emil, Spårvagns-

konduktör, f. 93; Mariag. 4 (C J).

Rt 14 41 68.

Suppl. i 23:e tax.-distr. .......... 25

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 36

Andersson, Johannes, bitr. Krimi-

nalöverkonstapel, f. 89; Kronhjortsg.

6 (O). Rt 1638 55.

Huvudman1 sparbanken Bikupan.. 270

Andersson, J 0 h 11 Adolf, Tillskärare,

f. 82; Chalmersg. 1 (D). Rt 13 95 61._

Suppl. i l:a pens.-distr........... 29

Revisor f. Ekedalens barnhem ...... 318

Anderson, J o 11 11 Albin, Mantalsassis- '

tent, f. 98; O. Skansg. 3 D (H).

Rt 11 63 22.

QKronoombud i 14:e tax.-distr. . . . . , 23

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 35

Suppl. i 6:e pens.-distr........... 231

Andersson, John Arvid, Lantbrukare,

f. 93; Synneröd, Arendal (L).

Suppl. 1 10:e tax. -distr. ..........

Andersson, Johan (Jo h 11) Enoch,

Bankvaktmästare, f. 96; Drottningg.

18 (D). Rt 120543.

Revisor f. 1891 års lotteriöverskott. 296

Andersson, J 0 h 11 Sigvald, Trafikför—

man, f. 94; St. Nyg. 3 (D).

Rev.-suppl. f. drätselkammaren 68
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Andersson, Jöns, Skräddare, f. 82;

Mellang. 17 (H).

Suppl. 1 6:'e pens.-distr. .......... 231

Andersson, Carl Arthur, Chaufför,

f. 07; Österlyckan 3 (G).

Rev.-'suppl. f. Mossbergska don.. . . . 171

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Andersson, C a r 1 E r 11 a r (1, Stations-

karl, f. 84; Stockholmsg. 44 (G).

Suppl. i 41:a tax.-distr. .......... 30

Andersson, K a rl Gustaf, Ombuds-

man, f. 80; Pusterviksg. 15 (D).

Rt 11 97 99.

Led.'1 25:e tax-distr............... 26

Andersson, Ka rl Natanael, Polisöver-

konstapel, f. 89; Ullmansg. 6 (l.).

Rt 13 89 05.

OLed. i skolnämnd 158

OSuppl. i 6:e fattigvårdsdistr. ...... 201

Suppl. i 12:e pens. -distr........... 233

Andersson,K18s, Linjearbetare, f. 84;

Willinsg. 21 (0)

ed.1 ber. f. av'k. av kom.-utsk. .. 33

Andersson, K 11 u t Erik, Metallarbe-

tare, f. 89; Kaptensg. 22 (C J).

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Andersson, Lars, f.d. Overlärare,

f. 77; Drakeg. 9 (O'). Rt 152615.

oLed. i 7:e fattigvårdsdistr. ........ 201

0V. Ordf. ibarn-o. ungdomsråd ...... 210

*Kyrkofullmäktig .................. 384

*Led. 1 Dr ryte kyrkoråd .......... 404

Anderson, nna L1 n n é a, Bageriid-

kerska, f. 90; Vegag. 58 (O

Rt 14 29 54.

*Suppl. 1 O. F:s kyrkoråd .......... 396

Andersson, N a n n a Sofia, Fru, f. 91;

Slottsskogsg. 68 (C J)

oLed. i skolnämnd ................ 153

Andersson, N'1 1 s Einar Oliver, Verk-

stadsa_.rbetare,f 01; Egnahemsv.16(J).

Led.'1 2:'a pens.-distr. ............ 230

Andersson, Carl 0 s e a r Leonard,

Bankdirektör, f. 87; Terrassg. 11 (J).

Rt 16 43 99.

Suppl. f. kassaf. f. J. F. Dicksons f. 337

Anderson, P ri m u s, Bankdirektör,

f. 78; Viktor Rydbergsg. 33 (J).

Rt 16 03 70.

Kassaf. f. J. F. Dicksons minnesfn 337

Andersson, R olf Evert, Tullvakt,

f. 15; Fusterviksg. 15 (D). Rt 11 97 99.

OLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 209

Anderson, R 0 1 f Gustaf, Ombudsman,

f. 05; Kompassg. 10 (M'). Rt 12 63 25.

Suppl. i drätselkammarens l avd.. . . . 68

Rev.-suppl. f. hamnstyrelsen ...... 97

Led. 1 ber. f. kiosker m.m......... 248

Suppl. istyr.f lJ.onssons minne. .355  

Andersson, R 0 s a, Fru, f. 1 1; Bang. 67 '

(C J). Rt 126652.

Led. ifolkskolestyrelsen ............ 151

C.Led i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

O.Suppl istyr. f. rättshjälpsanstalten.. 222

C.Suppl istyr. f. S.t Pauh barnhem 319

Andersson, R u t Ingeborg, Fru f. '()5';

Karl Gustafsg. 57 (J). .

QLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 209

Andersson, S v e 11 David, Brandför-

man, f. 95; Bohusg. 2 (V). Rt 16 81 86.

Suppl. i luftskyddsnämnden ........ 52

Stadsfullmäktig .................. 59

Led. '1 drätselkammarens l avd.. . . . 68

Led. i hamnstyrelsen . ............ 96

Led. i styr. f. Lingförbundet ...... 307

Andersson, 5 v e n Gustaf, Kontorist,

f.17;Pusterviksg.15(D).Rt119799.

QLed. 1 barn- 0. ungdomsråd

Andersson, 5 v e n Hjalmar, tf. Trafik-

förman, f. 02; Älvsborgsg. 21 E (C J).

Rt 1471 17.

Suppl.1 Vasa kommunala flickskola. .166

Rev.-suppl. f. stadsbiblioteket ...... 179

v. Ordf. i kom. f. studiekurser m. m. 244

Led. i ber. f. forts. tj.-utbildn....... 246

Revisor f. Gbgs arbetarinstitut .. .. 290

Andersson, S v e n Olof Morgan, Om-

budsman, f. 10; Bang. 67 (C J).

Rt 12 66 52.

Stadsfullmäktig .................. 59

Led. i byggnadsnämnden .......... 77

uppl. 1 spårvägsstyrelsen ........ 110

Led. ikristidsnämnden ............ 239

Suppl. ivalkommittén ..... ' ....... 243

Led. istyr. f. svenska mässan ...... 265

Andersson, T a g e Alfred, Grovarbe-

taref.05;Knapeg.10(L). Rt11 7784

QLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Revisor f. understödsbyrån ........ 343

Andhée, Arvid Josua, Banktjänste-

man, f. 96; S. Vägen 12 (V).

Rt 16 85 70.

Suppl. i 7:e pens.—distr........... 231

Andreasson, Johannes A 1 g 0 t, Hand-

lande, f. 87; Godhemsg. 2 (C J).

Suppl. i 11:e pens.-distr........... 233

Andréasson, A n d e _r_ s Karsten Folk-

skollärare, f. 92; Älvsborgspl. 5 L.

(C J). Rt 142068.

Ordf. i Majzs komm. flicksk. m.m. 164, 165

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . 385

*Led. i ber. ang. församlingsgränser. 386

*Led. i C. J:skyrkoråd ............ 397

*.v Ordf. ikyrkogårdsstyrelsen ...... 409

Andréasson, F r 1 t 2 Hilmer. Lokföra-

re, f. 88; Riddareg.21 (G). Rt 15 29 73.

Suppl. i 3:e tax.-distr. ............
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Andréasson, C u sta v Reinhold, Fi-

lare, f. 878; Fyrverkareg. 14 (J).

Rt 11739.

Led.'129:'e tax. -distr. .............. 27

Andreasson, H u g 0 lsidor, Civilingen-

jör,f. 92; Rosensköldsg. 1 (J).

Rt 16 01 52.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd 401

Andreasson, J 0 h 11 Vilhelm, ' Kom-

munalarbetare, f. 99; Vegag. 56 (O F).

Suppl. i 18:'e tax.-distr............. 24

Rev.-suppl. f. slottsskogsstyrelsen.. 190

Supp1.'1 8:'e pens.-distr. ............ 232

Rev.-supp1. f. Cederskogs don. . . . . 354

*Suppl. 1 O. Fzs kyrkoråd .......... 396

Andréen, Andrén.

Andrén, Astolf Ludvig, Komminis-

ter,f. 86; Köpmansg. 16 (K).

Rt 13 2676

Suppl. ibarn'avårdsnämndenm. m. 208,2092

*Led. i Kristine gemens. nämnd 391

Andréen, Carl R a g 11 a r, f. d. Bank-

direktör, f. 71; Götabergsg. 22 (V).

' Rt 18 12 50.

Kassaf. i styr. f. Renströmska fonden 300

Kassaf. i styr. f. W. Röhss' den.-fond 300

Kassaf. i styr. f. E. Magnus' minne 365

Andréen, V a 1 b 0 r g, Fru, f. 78; Gö-

tabergsg. 22 (V). Rt 181250.

QLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 209

Anerup, Ernst B e r t i 1, Kassör, f. 95;

Richters . 4 (J). Rt 1682 70.

Revisor . änke- o. pupillkassan .. . . 257

Led. i styr. f. Stretered ............ 297

Antonson, John T h 0 r s t e n, Direk-

tör, f. 89; Frölundag. 12 (A).

Rt 11 34 01.

Led. i 33:e tax.-distr. ............ 28

Suppl. i styr. f. Osbeckska fonden. . 352

Appelgren, K a rl - 1 v a r, Kontors-

chef. f. 89; Pontus Wiknersg. 1 (J).

Rt 16 48 50

Suppl. i inskrivningsrevisionen 260

Appeltofft, G u n n a r Magnus, Förste

kontorsskrivare, f. 06; Burggreveg.

* 27C(K). Rt 151911.

Led.i 30:e tax.-distr. ............ 27

Arby, A r t h u r, Direktör, f. 74;

Engelbrektsg. 28 (V). Rt 16 20 66.

Led. i 27:e tax.-distr............... 26

v. Ordf. i renhållningsstyrelsen . . .. 143

-v. Ordf. i nykterhetsnämnden . 219

Armini,'H a r r y, Docent, Lektor, f. 85;

Plantageg. 5 (O F). Rt 14 07 54.

*Suppl. i 0. F:s kyrkoråd ............ 396  

Armstedt, C u r t Henry, Disponent,

f. 91;Askimsg. 9 (A). Rt 116860.

Led.i 5:'e tax. -distr. .............. 20

Led. i gatu- och Vägförvaltningen . . 91

Led. i styr. f. arbetsförmedlingen .. 235

*Led. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Arnberg,.Elin A:son, Fröken, f. 76;

Johannes Kyrkog. 17 (M). Rt 14 50 27.

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ...... 395

Arnell, P e r David, M. L., Overläkare,

f. 85; Pontus Wiknersg. 6 (J).

Rt 1611 11.

Led. istyr. f. Carlanderska sjukh.. 329

Led. istyr. f. Haralds minne ...... 330

().Ordf istyr. f. Welanderhemmet. 334

Arnold, F ri e d ri c h Barthold Ludvig'.

Löjtnant, Köpman, f. 79; Asche- '

bergsg. 24 (V). Rt 11 8243.

*Led. i Kristine gemens. nämnd.. . . 391

Arnoldsson, A 1 l a n lvar, Banktjänste-

man, f. 95; Kålgårdsg. 5—6 (C J).

Suppl. i 24:e tax.-distr. .......... 26

Arnström, Georg A r t u r, J. K., A_ma-

nuens, f. 04; Jakobsdalsg. 19 (O).

Rt 16 48 73.

oOrdf.125:e tax. -distr.

Arnulf-Olsson,E d vi 11, Direktör,f. 81;

Götabergsg. 28 (V). Rt 161766

Kassaf. i handels- o. sjöfartsnämnden 89

Kassaf.f.Gbgsarbetareinstitut m.m. 2902

O.Supp1 i styr. f. Styrsö kustsanatorium 333

v. Ordf. istyr. f. Söderborgska stift. 348

Arnulf-Olsson, 0 s v a 1 d, Direktör,

f. 84; Kungsportsavenye'n 12 (D).

Rt 11 39 52.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i drätselkammarens ll avd. . . 73

Led. i styr. f Gbgs museum ...... 185

v Ordf.iva1kommittén ............ 243

Led. i ber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

Led. i styr. f. svenska mässan ...... 265

Arnås, Frans A r vi d, lnspektor, f. 89;

oEllebäckstorp. Rt Hid19 _

OErsättare'1 stiftsnämnden ......... *. '375

Aronsson, G 11 s t a f Amandus, Repa-

ratör, f. 99; Birger Jarlsg. 12 (C J).

Rt 12 83 66

Rev.-suppl. f. fattigvårdsstyrelsen .. 197

Arvidson, Carl C ö s t a, Banktjänste-

man, f. 98; Folkungag. 12 (K).

Rt 15 56 62.

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 390

Asklin, Claes E m i 1, Handlande, f. 77;

Lindholmsv. (L). Rt 131478.

Suppl. i 11:e tax.-distr............. 22

Asklund, D a vid Emanuel, Direktör,

f. 90; Hovås. Rt 45.

Revisor f. allm. hjälpföreningen . .. . 341
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Asklund, Karl F1 l1 p, Grosshandlande,

f. 88; l'laga Nyg. 13 (H). Rt 11 5506.

Kass'a. i styr. .tjänarinnehemmet 365

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Kassaf. i Haga kyrkoråd ............ 393

Atterfelt, Knut A 1 b e r t, Chefstand-

läkare, f. 01; Torild Wulffsg. 44 (A).

Rt 13 37 70.

Rev.-suppl. f. Dicksons minnesfond 337

Augustinsson, Karl L a g e, Kontors-

skrivare, f. 00; S:t Paulig. 37 ('Ö').

Led. i 48:e tax-distr. ............ 32

Rev.-suppl. f. vattenverket .......... 94

Aurell, G u n n a r Oscar Vilhelm,

Kapten, Gymnastikdirektör, f. 83;

Änggårdspl. 7 (A). Rt 138576.

Suppl. i 33:'e tax.-distr............. 28

Axelson, Nils E r i k Axel, J. K., e. o.

Länsnotarie, f. 04; Gyllenkrooksg. 9

('O'). Rt 16 7445.

oOrdf. i 21'.a tax.-distr. ............ 25

B.

Backström, Sven B1 r g e r, F. L.

Redaktör, f. 78; Laboratorieg. 27 ('O').

Rt 16 84 77.

QLed. i kom. f. konstinköp .......... 187

Banck, Axel Fred rik Tobias, Hand-

lande, f. 89; lVladängsg. 19 (L).

Rt 13 26 71.

Led. i 12:e tax.-distr. ............ 22

Banck, G r e t a--Maria Gustava, Fro-

ken,f. 96; Halleg. 29 (L). Rt 11 61 45.

oLed. i sk'olnämn

Beck-Frus, A n t e Olof, e. o. Hovrätts-

notarie, f. 05; Frölundab'org.

Rt 13 67 03.

QKronoombud i 40:e tax.-distr.

Béen, I s a a c David, Kyrkoherde, tjg.

e. o. Hovpredikant, f. 88; Köpmansg. 16

(K). Rt 13 3820.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Ordf. i kyrkostämma (K) ........ 390

Behre, JamesJ o s e f, Handlande, f. 98;

Danska vägen 86 ("O'). Rt 15 32 00.

L.ed i 44':e tax.-distr.

Belfrage, Rolf H a r a ld, M. L., Prakt.

läkare, f. 94; Vasag. 38 (D).

Rt 11 04 04.

c).Suppl ibarnavårdsnämndenm. m. 208, 209

ZSupp1._i Annedals barnabo ........ 317

Suppl. i 0. för. mot tuberkulos ...... 332

Bendz, A n d e r 5, F. K., lngenjör,

f. 95; Nissensg. 7 ('O'). R't 163221.

Kassaf. istyr. f. vattenverket ........ 93

Revisor f. gas- o. elverken . . .'. . . . . 102

Revisor f; hyresf. f. pauvres honteux 364

27

d ................ 158

 

Bengtsson, Algot Julius Valfrid,

Snickare, f. 84; Råstensg. 45 (G).

Rt 1561 85. .

Led. i lokalstyr. f. Vasa läroverk . . 282

Bengtsson, Edvin Gottfrid, Spår-

vagnskonduktör, f. 93; Slottsskogsg.

18 (C J).

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Rev.-supp1. f. frihamnen .......... 267

Bengtsson, Olof G u n n a r, F. M,

Läroverksadjunkt, f. 91; Engelbrektsg.

12 (V). Rt 113279.

O'Suppl1 lokalstyr. f. Maj:s läroverk. 283

Bengtsson, Per G U 5 t a f, Stenarbe-

tare, f. 89; L. Vegag. 8 '(O F).

Rev.-suppl. f. renhållningsstyrelsen. . 144

Bengtsson, G U 5 t a f Wilhelm, Rör-

montör, f. 99; Frölundag. 110 B (A).

Suppl. i styr. f. Wahlqvist-Andahls st. 362

Bengtsson, Maurits Andreas l-l e n r y,

Slöjdlärare, f. 89; Kungsportsav. 35

(V). Rt 168363.

Ov. Ordf. i barn- 0. ungdomsråd .. 209

Bengtsson, H1ld u r Charlotta, Fru,

f. 90; Kålgårdsg. 4(CJ

Rev.-suppl. f. Emanuelsk':'s studiecirk. 293

Bengtsson, C a r 1 Henrik Konto1schef,

f. Engelbrektsg. 12 (V)

Rt 11' 32 79.

Led. i 2:'a pens-distr. ............ 230

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . .. 385

*Kassaf. i kyrkonämnden .......... 387

*Led. i Vasa kyrkoråd ............ 399

Bengtsson,NilsEmanue1, J. K., Förs-

te stadsfogde, f. 92; Jak'obsdalsg. 52

O(O'). Rt 181165.

oOr.df i 39:e tax. -distr. ............ 30

Led. i änke- och pupillkassan ...... 257

Ordf. istyr. f. E. Dicksons stiftelse. . . 361

Bengtsson, Alfred R 0 b e r t, Stations-

förman, . 91; Ljungg. 4 E (J).

Rt 11 7604.

Led. i 2:a pens.-distr. ., ........... 230

Bengtsson, Johan William, Folk-

skollärare. f. 87; Carnegieg. 17 (C J).

Rt 14 54 44.

Suppl. i styr. f. komm. mellanskolan 163

Revisor f. botaniska trädgården . . . . 192

Benktlin, Ax el Oskar, Agent, f. 93;

Landsvägsg. 14 (H).

Suppl. i 17:e tax-distr. .......... 24

' Benzow, Bengt Johan K ris t 0 f f e r,

Lektor, f. 83; Kristinelundsg. 4 (V).

Rt 16 55 41 .

oSuppl. i lokalstyr. f. Vasa läroverk . . 282
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Berg, Bergh.

Berg, GustafAlgot Handlande, f. 90;

V. Rydbergsg. 25 (J). Rt 163371.

Supp1.15:e tax. -distr. ............ 20

Berg, A'lma Kristina, Småskollära-

rinna, f. 92; Kungsladugårdsg. 3(C J).

Rt 14 30 48.

Revisorf. småbarnsskolorna ........ 172

OLed. i 5.'e fattigvårdsdistr. ........ 200

Revisor f. vanföreanstalten ........ 336

Bergh, E r n s t Mauritz, Maskinsli-

pare, f. 87; Rambergsv. 25 (L).

Led. i 5:e pens-distr. ............ 231

Berg,G u n n a rTeodor, Civilingenjör,

f. 92; Tollered. Rt 1740 58.

OSuppl. i styr. f. Göteborgssystemet.. 272

Berg, Karl J 0 s e f Natanael, Kullager-

arbetare, f. 99; Götaholmsg. 9 (G).

Suppl. i 14:e tax.-distr. ............ 23

Ordf. i ber. f. avk. av pens-avg. . . . . 37

Berg, K a r 1 G u s t a f, Stationskarl,

f. 10; Lokförareg. 6 (G). Rt 15 55 04.

Rev.-suppl. f. Gbgs museum ...... 185

Berg, Olof Gabriel, Kassör, f. 92;

Kronhjortsg. 6 (O). Rt 163528.

Suppl. 1 38:e tax.-distr............. 29

Berg, 0 t t o Vendel, Kanslichef, f. 88;

Tabergsstigen 5 (G.) Rt 15' 32 24.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i stadskollegiet .............. 63

Ordf. i sjukhusdirekt. m. m. 123, 124, 130

Ordf. i renhållningsstyrelsen ...... 1

Led. i löneberedningen .

Berg, V i k t o r Emanuel, Tullöverupp-

syningsman, f. 82; Hvitfeldtsg. 5 (D).

Rt 13 17 52.

Suppl. i torg- 0. slakthusstyrelsen . . 145

Suppl. i styr. f. sjömanshemmet .. 367

Berg, Ludvig W1 1 h e 1 m, Kassör,

f. 89; _Skeoppsbropl. 1 (D). Rt 13 6921.

Led.10:e tax. -distr.

Bergenöal, Bergendahl.

Bergendal, Tomas A r v 1 d T:',son Kap-

ten, Assuransdirektör, f. 85; 'O'veråsg.

7 ('O'). Rt 161395

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 259

Bergendahl, Tord G u n n a r, Civil-

ingenjör, f. 88; Carlanderspli 4 (J).

Rt 16 13 35.

Rev.-suppl. f. gatu- o. vägförvaltn. .. 91

Suppl. i arbetslöshetskommitténu 238 '

' Berggren, A n d e r s Napoleon, Karn-

rer, f. 00; Palmstedtsg. 3 (J).

Rt 18 16 16.

Revisor f. drätselkammaren ........ 68 .

Berggren, Arne Timar, Instruktör,

f. 07; Underåsg. 9—1 1 (O).

Rt 16 60 58.

Stadsfullmäktig .................. 58  

Suppl. i drätselkammzs l avd. 111. m. 68, 82

Led. ifolkskolestyrelsenm. m. . 151,158

Led. istyr. f. slöjdföreningens "skola 176

OLed. ibiblioteksnämnden .......... 180

Suppl. istyr. f. skol- o. yrkeshemmet 241

Suppl. i valkommittén ............ 243

Led. i ber. f. forts. tj.-utbildning . . . . 246

Led. i ber. ang. samlingslokaler ...... 247

Led. i styr. f. R. Dicksons stiftelse. . 358

Berglin, Karl Y n gv e, f.d. Kamrer,f.74;

Engelbrektsg. 12 (V). Rt 137142.

Suppl. i 7:e pens.-distr. .......... 231

Berglund, A x el Johan Viktor, Järn-

vägskonduktör, f. 89; Kallkälleg. 10

(G). Rt 155761.

Led. i renhållningsstyrelsen ........ 143

Bergman, A r v 1d Mauritz Gösta, ln-

kasserare, f. 86; Majstångsg. 4(C J).

Rt 1283 46

Suppl. i 21':a tax.-distr. .......... 25

OLed. ikom. f. folkkonserter ........ 290

Bergman,E 1 l y Linnéa, Fröken, f. 12;

Tunnbindareg. 14 (L).

Rev.-suppl. f. Lundby barnkrubba.. 313

Bergman,Olof Gustaf (G"6 s t a), Kon-

torschef, f 94; Lundgrensg. 8 (J).

Rt 16 06 71.

Suppl. i 3:e pens.-distr. ........ 230

Bergman, C 1 a e s Anton, Stationskarl,

f. 81; Kungshöjdsg. 7 (D)

Led. i 7:e tax.-distr. '

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. 34

Led. ifattigvårdsstyrelsenm. m. 196', 1992

Bergquist, Bergqvist.

Bergqvist, G u s t a f Adolf, J. K.,

Rådman, f. 88; Sten Stureg. 25 (J).

Rt 16 06 99.

OOrdf. i 5:e tax.-distr............... 20

OSuppl. i prövningsnämnden ........ 33

OSuppl. i byggnadsnämnden ........ 77

QSuppl. f. ordf. 1 arbetslöshetskom. . .237

C.Led ilokalstyr f. flickläroverket. .284

Bergqvist, H e n r y Gösta arino,

, Järnvägsman, f. 06;Björcksg. 44 (G).

Rev.-suppl. f. pens.--inr. f. åldr. tjänare 346

Bergquist, H u g_ 0, Reklamchef, f. 99;

Brödrag. 17 ('O). Rt 16 8443.

Revisor f. Broströmska stiftelsen . . . . 359

Bergqvist,C a r lBertil Knut, Ordnings-

va t, 9;6 Hemgårdesv. 2 (O).

Led. i'styr. f. Vinga kaféaktiebolag.. 273

Bergqvist, N1ls August, Spårvagns-

kond., f. 00; Gatsmygen 2—4(C J).

Rev.-supp1. f. flicklärovzs byggnadsf. 284

Rev. f. Rubensonso. Philipsons don. 338

Bergström, Johan A d 0 lf, lngenjör,

f. 79; Änggårdspl. 2 (A). Rt 11 0455.

Su'ppl. f. ordf. o. led. 16:epens.-distr. 231



Alfabetisk förteckning över kommunala förtroendemän m. fl. 419
 

Bergström, Anders G u n n a r, Assu-

ranstj., f. 00; Kallkälleg. 19 (G).

Rev.-suppl. f. Lingförbundet ...... 307

Bern, Nikolaus P e t e r, Postexpeditör,

f. 73, s. Vägen 76 (J). Rt 182356.

*Supp1.i Johannebergs kyrkoråd. .401

Berndtsson, se Berntsson.

Bernlöf, R a g n a r, J. K., Magistrats-

notarie,f 92; Jättegrytsg. 2 (0).

Rt 16 19 32.

OOrdf. i 10:e tax.-distr. ............ 22

Bernström, Nils G U 5 t a f, Apotekare,

f. 77; Götabergsg. 34 (V). Rt 16 14 55.

f i styr. f. stadsbiblioteket. . . . 179Kassa .

v. Ordf. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 281

Bernström, Nils G u s t a f Hugo, Dis-

ponent, f. 74; Drakenbergsg. 4 (O).

Rt 18 12 95.

v. Ordf. i styr. f. Renstr. badanst.. . 141

Berndtsson, Berntson, Berntsson.

Berntsson, Anders B 1 r g e r, Poliskon-

stapel, f. 87; Hemstigen 8 (O).

Rt 1631 76.

*Led. i Orgryte kyrkoråd ............ 404

Berntson, Otto G e r h a r (1, lngenjör,

f.0 Carl Johansg. 58 (C

Rt012 62 34.

Rev.-supp1. f. slöjdföreningens skola 176

Revisor f. Keillers park ............ 191

Berntson, Axel Henry, Svetsare,

f. 04; Rambergsv. 15A (L).

Rt 13 44 75

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i styr. f. idrottsplatserna . . . . 194

Led. i styr. f. flyghamnen .......... 268

Berndtsson, J 0 h 11 Algot, Snickare,

f. 98; Sten Stureg. 20 (V)

Revisor f. slöjdföreningens skola . . . . 176

Berntson, Nils 0 s v a 1 d, Ombudsman,

f. 01; Ljungg. 4 (J). Rt 11 83 69.

Suppl. i 26:e tax-distr.

Suppl. i styr. f. arbetsförmedlingen. . 236

Rev.-suppl. f. svenska mässan ...... 26

Berntsson, S t e 1 l a n Isidor, Förman,

f. 98; O. Halleg. 4 (L). Rt 11 32 71.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 36

..........

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... 113

Revisor f. sjukhusdirektionen ...... 124

Suppl. i 12:e'pens.-distr. .:......... 233

*Led. i boställsstyrelse ............ 403

Berndtsson, Karl Vi k t o r, Kommu-

nalarbetare, f. 88; Danska vägen 86 (O).

Led. i 39:'e tax. -distr. ............ 30

Billton, Georg S1 g u r (1, Kamrer. f. 87;

Föreningsg. 2 (V). Rt 11 89 90.

Revisor f. Vasa 1ärov:s byggnadsfond 282  

Bjurström, Tor Sigurd, Konstnär,

f.88;Li11gården Böö herrgård (O).

Rt 16 25 07.

oLed. i kom. f. konstinköp ........ 187

Björild, Sten Douglas, Redaktör,

f. 90; T_eknologg. 5 (J). Rt 160171.

Suppl. 1 2.'a pens.-distr. .......... 230

Björck, A r v 1 d Oskar. Spårvagnskon-

duktör, f. 88; Munkebäcksg. 33 (G).

Rt 15 36 86.

Suppl. 16:e tax.-distr............... 21

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 36

Revisorf. E. Magnus musikfond. .302

Björck, Carl Gustaf Jonas, J. K..

Polisdomare, f. 87; Orgryte kyrkog. 9

(O). Rt 18 22 38.

oLed. i skolnämnd ................ 158

OSuppl. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 281

*Kyrkofullmäktig .................. 384

*v. Ordf. 1 kyrkostämma (O) ........ 404

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 404

Björklund, E r n s t Frithiof, Direktör,

f. 86; Karlfeldtsg. 2 (O). Rt 16 31 80.

Led. i 7:e tax.-distr. ............

Led. i granskningskom. f. hyresräkn. 246

Huvudman1 sparbanken Bikupan . .270

Suppl. i Wilh.fRöhss don. ........ 300

1. i styr.f Nolleroths don. 353

Björkfund, Per G u n n a r, Syssloman,

f. 83; Vegag. 55 (O F). Rt 144433.

oSuppl. istyr. f. Styrsö kustsanatorium 333

Björklund,1'1 a (1 a r Emanuel Robert,

oMätni_ngsman,f. 82; Olivedalsg. 3(A).

oLed.1 barn- 0. ungdomsråd ........ 209

Björkman, Gustaf E 1 0 f Hieronymus,

Kamrer, f. 92; Anneholmsg. 8 (O)

Rt 16 76 30.

Suppl. i 3.'e tax.-distr. ............

Revisor f. ersättningshusstyrelsen. . . . 226

Rev.-suppl. f. högskolan .......... 275

Björkman, Johan Oscar E m i 1, Köp-

man, f. 82; S. Vägen 15 (V).

Rt 168495.

Suppl. i l:a pens-distr. .......... 229

Led. i inskrivningsnämnd. ........ 259

Björkman, Klas Johan H e r m a n.

Reservlöjtnant, Andre polisintendent,

f. 88; Alströmerg. 3 B (K)

Rt 15 19 02. .

Qo.rdf i 26:e tax. -distr. ............ 26

Biörseth, Johan Be rti1,Folkskol-

lärare, f. 96; Älvsborgsg. 33 (C J).

Rt 14 41 18.

Rev.-suppl. f. barnavårdsnämnden.. 208

Bladini, L e n n a r t Erik Oskar, M. L.

Sundhetsinspektör. f. 90; Santesonsg.

6 (O). Rt_ 164543.

Ov. Ordf. i ersättningshusstyrelsen .. 226
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Blidberg, G6 s t a, Skeppsmäklare,

f. 08; Nissensg. 5(O). Rt 162804.

Revisorf. Sjöfartsmuseet .......... 189

Block, A n d e r s Benjamin, T. L. 0.

F. ., Kyrkoherde, f. 89; Spräng-

kullsg. 5 (H). Rt 120249.

Ordf. istyr. f. tjänarinnehemmet . .365

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. 1 kyrkofullm:s valkommittén .385

*Ordf. i kyrkostämma (H) ........ 393

Block, C a rl Elis Daniel, T. D., F. K.,

Biskop, tjg. e. o. Hovpredikant, f. 74;

V. Hamng. 17 (D). Rt 131771.

oOrdf. i styr. f. Kjellbergska flickskolan 286

QOrdf. i stiftsnämnden ............ 375

Blomberg, E r n s t Birger, Mantals-

assistent, f. 97; Kungsg. 9 A (D)

Rt 12 03 19.

oKronoombud i 10:e tax.-distr. . . . . 22

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 34

Led. i l:a pens-distr. ............ 229

Revisor f. stadsteatern ............ 305

Blomberg, J 0 h a n Fredrik, Förman,

. 85; Kungsladugårdsg. 43 (C J).

Rt 14 79 52.

Led. i 23:e tax.-distr.

Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg... 37

ed. i gatu- o. vägförvaltn. m. m. 91, 95

v. Ordf. f. pensionärshemmen ..... 224

Blomgren, E r i k Johan, Ombudsman,

f. 92; l:a Långg. 18 (O F). Rt 14 47 37.

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden . . 89

Led. i inskrivningsnämnd .......... 259

Led. i dir. f. navigationsskolan .. .. 279

v. Ordf. i styr. f. sjömanshemmet .. 367

Blomgren, G 6 s t a LeOpold, Mantals-

assistent, f. 93; Olof Skötkonungsg. 1 1

(O). Rt 16 26 86.

QKronoombud i 5:e tax.-distr. ...... 20

OKronoombud i 42:a tax.-distr. .. . . 31

Led. i ber. f. avk. av pens.-avg..... 37

Blomquist, Nils Albin, Kamrerare,

f. 90; S_kårsg. 33 (O). Rt 164716.

Suppl. i 16:'e tax.-distr............. 23

Blomstrand, Sten Konstantin, Me-

tallarbetare,.f 05; Älghagsg. 413 (lVl).

Suppl.1 43:e tax.-distr. ............ 31

Suppl. i 9:e pens—distr. ............ 232

Revisor f. Louise Ekmans don. '. . . . 337

Revisor f. De fattiges vänner ........ 343

Blomstrand, Gustaf W i 1 h e l m, J. K.,

Stiftsnotarie, f. 99; Linnég. 72—74

(A). Rt 13 75 44.

oKronoombud1 34:e tax. -distr. . . . . 28

OErsättare1 stiftsnämnden .......... 375

Bodén, Johan A 1 b e r t,

f. 66; Torsg. 16 (K).

*Led. i Kristine gemens. nämnd. . . . 391

lnspektor.  

Bodin,A r vid, Cementarbetare, f. 97;

oLövsångsv. 3 (G). Rt Utbynäs 320

OLed. iskolnämnd ................ 155

Revisor f. Osbeckska fonden ...... 352

Bodin, S v e n Johannes Vilhelm, Post-

kontrollör, f. 84; S:t Sigfridsg. 52

(O). Rt 16 07 53.

Led. i 14:e pens.-distr............. 234

Bodman, Anders Gustaf (G ö s t a),

F. D., Professor, f. 75;Kar1srog. 3 (A).

Rt 1351 23.

OLed. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 179

Boöthius, Carleel, F. D. Professor,

f. 89; Fredrika Bremersg. 5 (O).

Rt 16 02 96.

v. Ordf. i styr. f. Gbgs arb.-instit. m. m. 2902

Boöthius, Per Ulrik, Direktör, f. 75;

Jakobsdalsg. 21 (O). Rt 161512.

Suppl. f. bisittare v. handelsmål . . . . 13

Huvudman i Gbgs sparbank ...... 269

Boman, John A r t u r, Ombudsman,

f. 97; Söderlingsg. 12 (C J).

Rt 14 53 08.

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Revisor f. spårvägsstyrelsen ........ 110

Led. i hälsovårdsnämnden ........ 113

Boman,E 11 n, Fru, f. 77; Eklandag. 1

o.(J) Rt 169145.

oLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan.. 314

Boman, S v e n Hjalmar, Folkskollarare,

f. 95;Tori1d Wulffsg. 33 (A).

Rt 11 97 32. '

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Boo, A n d e r s Wilhelm, Speditions-

arbetare, f. 93; Ankarg. 18 (C J).

Rt 14 20 46.

Rev.-suppl. f. Kjellbergska flickskolan 286

Bore, Jo h a n Alfred, Direktör, f. 65;

Klampareg. 28 (M). Rt 1407 64.

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ........ 395

Borén, Adolf Fredrik, Banktjänste-

man, f. 98; Folkungag. 10 (K).

Rt 15 54 21.

Led. i 22:a tax.-distr.

Stadsfullmäktig .................. 59

Suppl. 1 spårvägsstyrelsen 110

Kassaf. ifolkskolestyrelsen 1512, 152, 153

Suppl. ivalkommittén ............

Led. i ber. ang. medborgarhus.. .247

Led. i ber. ang. samlingslokaler ...... 247

Led. i ber. f. prakt. mellanskzs lokaler 248

v. Ordf. i styr. f. Vinga kaféaktiebolag 273

Revisor f. Stora teatern ............ 306

Borgström, Alla n Pontus, Over—

ingenjör, f. 99; Roseng. 5 B (0 F).

Rt 14 50 51.

Suppl. i 24:e tax.-distr.
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Borgström, E (1 vin Mauritz, Järn-

svarvare, f. 82; Stockholmsg. 44 (G).

Rt 15 49 02.

Suppl. i 5:e tax.-distr. ............ 20

Borin, Anders G u s t a f, Direktör,

f. 72; V. Rydbergsg. 34 (J)

Rt 16 92 98. '

Suppl. f. bisittare v. handelsmål .. 12

Huvudman f. Gbgs sparbank ...... 269

Boström, Hildur Amalia Elisabet,

Fru, f. 87; Geijersg. 10 (V) Rt 168485.

Revisor f. flicklärovzs byggnadsfond 284

Bourghardt, J 0 s u a, J. K., onsul,

Direktör, f. 93; Linnépl. 1 (A).

Rt 14 01 34.

Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna. . 162

Brammer, G e r t r u d Elfrida Elisabet,

Fru, f. 89; Jakobsdalsg. 5 (O).

Rt 16 73 51 .

QlVledlare1 äktenskapstvister ........ 255

Branzell, S t e 11 Gunnar, Stadsplane-

arkitekt, f. 93; Esbjörns väg 3 (O).

Rt 16 70 88.

oSuppl. i naturhist. museets nämnd . . 187

Bratt, G u s t a f A (1 o 1 f, Generalkon-

sul, Ryttmästare, f. 94; Jonsered. Rt 17.

oRevisorf. handelshögskolan ........ 277

Brattström, E r n s t Gottlieb, Lant-

brukare, f. 74; Fjärås. Rt 18.

OSuppl. i- styr. f. Göteborgssystemet . . 272

Bredberg, Per L e o Waldemar, Aukt.

revisor. f. 87; Stora Nyg. 5 (D).

Rt 13 73 99.

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Broberg, Sven Arvid Grén, F. D.,

Förste bibliotekarie, f. 78; Lza Äng-

Ogården (A). Rt 13 28 46.

C.Led 1 kom. f. folkkonserter ........ 290

Brodén, G u n n a r, Bankkassör, f. 86;

Furustigen 2 (J). Rt 115028.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. .. 385

*Led. i kom. f. kyrka i Jts församl. .. 385

*Kassaf. i Johannebergs kyrkoråd .. 401

Brodin, K nut Tyko, Verkstadsar-

betare, f. 01; Vadmansg. 6 (V).

Rt 16 56 85.

Suppl. i 32:a tax.-distr. .......... 28

Brohed, N1 l s Natanael, Komminister,

f. 01; Uddevallag. 6 (G). Rt 15 55 30.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Brolén, Lars, T111syn1ngslarare f. 90;

Frölundag. 64 (A). Rt 116945.

Suppl.i 9:e pens-distr. .......... 232

Bromander, Sven Erik Reinhold.

Direktör, f. 86; Delsjövägen 17 (O).

Rt 18 20 58.

Revisor f. Renströmska fonden . . .. 300  

Revisor'f. Wilh. Röhss' don. ...... 300'

Ordf. o. kassaf. i styr. f. Lindströms stift. 366

Broström, Anna lda (A n n - 1 (1 a)

Sofia, Fru, f. 82; Skytteg. 1 (J).

Rt 16 12 34.

Led. i styr. f. Welanderhemmet .. 334

Led. i styr. f. Broströmska stiftelsen 359

Broström, T 0 r Erland J:son, Konsul,

Skeppsredare, f. 95; Ekmansg. 1 (J).

Rt 16 04 10.

Stadsfullmäktig .................. 59

Led. i styr. f. Sjöfartsmuseet ........ 189

Suppl. i styr. f. flyghamnen ........ 268

Brovall, Alexius (Ax e 1) Leonard,

Kassör, f. 77; Oljekvarnsg. 10 (C J).

Rt 12 5023.

Led. i 40:e tax.-distr.

Bruce, 1 n g a 1 i 1 1, Korrespondent,

f. 11; Arsenalsg. 12 (D). Rt 1 1 66 79.

Rev.-suppl. f. flicklärovzs byggnadsf. 284

Rev.—suppl. f. E. Magnus, musikfond 302

Rev.-suppl. f. De fattiges vänner . . . . 343

Brunbäck, S t e n Torgny, Häradsskri-

vare, f. 81; Solbänksg. 41 (A).

Rt 11 1335.

Ordf. i 41':a tax. -distr. ............ 30

oSuppl. i prövningsnämnden ........ 33

oOrdf. i expropriationsnämnd ...... 257

QOrdf. i Vägnämnden .............. 258

Brunnander, Nils, _lngenjör. f. 86;

Jättegrytsg. 2 A (0). Rt 166074.

v. Ordf. i styr. f. yrkesskolorna .. . . 174

Suppl. i lokalstyr. f. ö. realskolan . . . . 285

Burge, John 13 e r t i l, Overmontör,

f. 99; Birger Jarlsg. 22 (C J)

Rt 14 80 35.

Stadsfullmäktig .................. 59 .

Led. i ber. ang. medborgarhus ...... 247

Led. i ber. ang. samlingslokaler . . . . 247

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Burman, Erik Helge, Byrådirektör h.

kungl. medicinalstyr., f. 77; Stockholm.

oRevisor f_. Styrsö kustsanatorium . . . . 334

QRevisor f. vanföreanstalten ........ 336

Burman-Andersson, B e r t h a, Fru.

f. 70; Pontus Wiknersg. 1 (..J)

Rt 18 20 08.

. oOrdf.istyr. f. O. Jacobsons minne .. 215

OLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan . .314

oLed. istyr. f. Barnavärn ............ 315

Bursell, Birger, Bankdirektör, f. 83;

Redbergsv.11 B (O). Rt 15 93 18.

oOrdf. 1 24:'e tax. -distr. ............ 25

Båth, Ro hl, J8. K., Stadsassessor, f. 03,

OBarrskogsg.8 (O). Rt 15 7.695

OSu.ppl istyr. f. Welanderhemmet. .335
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"Bäckström, se Backström.

Båärnhielrn, G ö s t a, J. K., Rådman,

f. 90; Kungälv. Rt 31.

OSuppl. f. ordf. i rättshjälpsanstalten. . 222

Bökman, K a rl R u d ol f, Direktör,

f. 95; Kungsportsav. 20 (V).

Rt 16 58 95.

oKassaf. i dir. f. navigationsskolan . . . . 279

Börjeson, Fi 1 i p lsidor, Tryckeriföre-

ståndare, f. 94; Friggag. 15 (K).

Rt 15 34 22.

Kassaf. f. Renströmska badanst.. . . . 141

Led. i styr. f. slöjdföreningens skola 176

Led. i styr. f. arbetsförmedlingen .. 235

Huvudman i Gbgs sparbank ...... 269

Böös, Ernst Geo rg, F. D., Lektor,

f. 82; Viktoriag. 11 (V) Rt 116705.

Led. 1 ber. f. naturskydd. ........ 245

oLed. ilokalstyr. f. Hvitf. läroverket” 281

C.

Calderon, O 1 0 f Harald, Ombudsman,

f. 08; Nordenskiöldsg. 21 B (OF).

Rt 12 80 48.

Led. i styr. f. yrkesskolorna ........ 174

Callermo, lvar T h 0 r s t e n, Sta- .

tistiskt biträde, f. 87; Parkg. 19 (D).

Rt 13 27 62.

Rev.—suppl. f. R. Dicksons stiftelse . . 358

Cardell, Edit Katarina (Ka r i n), Små-

skollärarinna, f. 95; Rosensköldsg. 7

(J). Rt 166631.

QLed. i sällsk. f. småbarnsskolor . . . . 172

c>Led. i mödrahjälpsnämnden ........ 21 7

Led. i nykterhetsnämnden ........ 219

Suppl. i styr. f. lda Jonssons minne 355

Carlander, B e rt i 1 Christoffer, För-

säljningschef, f. 00; Carlanderspl. 6

(J). Rt 166155.

v. Ordf. istyr. f. Carlanderska sjukh. 329

Carlander, H e d vig Elisabeth, Fru,

f. 75; Lyckans väg 4 (J). Rt 16 10 10.

Led. istyr. f. Carlanderska sjukh... 329

Carlander, O 1 0 f Andrew, Godsägare,

f. 74; Kålltorp, Skara. Rt 51.

— Suppl. i styr. f. Carlanderska'sjukh. 329

Se även Karlander.

Carlbring, Carl Gustaf Ein a r, Dis-

ponent, f. 80; Götabergsg. 21 (V).

Rt 11 68 74.

Stadsfullmäktig .................. 58

v Ordf. i löne- och tjänstenämnden. . 86

v. Ordf. istyr. f. komm. mellanskolan 163

o.Led istyr. f. stadsbiblioteket ...... 179

Sup.pl f. ordf. i skolh.o hemskolan 240

v. Ord. i perm. pilsnerdricksberedn. 244

Led. i löneberedningen . .......... 246

Led. i styr. f. teaterfonden ........ 304

Led. i styr. f. stadsteatern .......... 305  

Carlén, se Karlén.

Carlson, Carlsson, se Karlsson.

Carlsten, Ernst G e o r g, Häradsskri-

vare, f. 81; Uddevalla. Rt 10721.

C.Led igemens. nämndenf. Stretered 298

Carlström, R a g 11 a r Vilhelm, Revi-

sor, f. 09; Gibraltarg. 54 (J).

Rt 16 09 46.

Suppl. i 36:e tax.-distr.

Carman, F ri t 2 Jonathan, inspektör,

f. 85; Molinsg. 17 (V). Rt 110954.

Led. iber f. avk. av kom.-utsk. . 34

oSuppl. f. rdeleg. f._fackarbetsförm.. 236

Cederberg, D a n i e 1, Handlande, f. 67;

Malmstensg. 7 (J). Rt 136385.

*Led. i Johannebergs kyrkoråd ...... 401

Ceicer, Per Viktor, Trafikinspektor,

f. 84; Waernsg. 1 (G). Rt 151492.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ........ 392

Centerwall, M ä r t a, Skolkökslära-

rinna, f. 97; S. Vägen 34 (J).

Rt 16 20 70.

o.Delegerad f. ungdomsavd. ........ 236

Cervin, A n d r e a 3, J. K. Rådman,

f. 88; Lerum. Rt 120.

OOrdf. i 32:a tax.-distr. .......... 28

Cewers, A 1 b e rt Gotthard, Konsul, '

Disponent, f. 87; Mölndalsv. '

Rt 18 20 56.

OOrdf. i styr. f. Stretered ............ 297

Christenson, Alfrida, Folkskol-

lärarinna, Fru, f. 84; Kolonig. 19 (J).

Rt 13 74 85.

Led. i styr. f. Mossbergska don.. .171

C.Led1 barn- 0. ungdomsråd ........ 209

C.Led istyr. f. Vasa barnhem ........ 318

Se även Kristensson.

Christianson, A lm a Josefina, Sjuk-

sköterska, f. 71; Oskarsg. 7—11 (M).

Rt 14 83 76.

oKassaf. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Led. i styr. f. pensionärshemmen .. 225

Claesson, E r i k Ragnar, J. K., Andre

stadsfogde, f. 79; E. Dahlbergsg. 32

(V). Rt 13 05 48.

QOrdf. i 17:'e tax. -distr.

Clemedtson,E m il, Kaptenf. 88; Vik-

toriag. 24 (V). Rt 1206 75.

v. Ordf. i kristidsnämnden .......... 239

Colliander, B r o r Josua, Disponent,

f. 81; Klippg. 22 (C J). Rt 145531.

*Kassaf. i C. J:s kyrkoråd ............ 397

Collin, E ri k, Handlande, f. 89;

Geijersg. 4 (V). Rt 1811 00.

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden . 89
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Corneliusson, Konstantin Mårten S a-

muel, Ombudsman,f. 86; Öckerö.

Rt 28.

oSu.pp1 istyr. f. Göteborgssystemet” 272

0.1..ed istyr. f. Styrsö kustsanatorium 333

Cornér, Johan A 1 fr e d,Hand1ande,

f. 72; S. Allég. 5 (H). Rt 13 4050.

Led. i Majzs kommunala flickskola . . 164

Kassaf. f. Västkusthemmet ........ 345

Kassaf. f. Osbeckska fonden ........ 352

Kassaf. f. Cederskogs dom-fonder. . 354

Croner, Carl W a 1 d e m a r, Assistent

11._nykterhetsn., f. 99; Hemgårdesv. 4

(O). Rt Sävedalen 416.

Rev.-suppl. f. Renströmska badanst. 141

Cronlund,J 0 h 11 Daniel, Lektor, f. 74;

Skeppsbropl. 1 (D). Rt 13 78 97.

QSuppl. i styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Cullberg, Carl 0 5 c a r Daniel, Kyr-

koherde, f. 87; Prinsg. 3 (O F).

Rt 14 02 59.

”Led. i skolnämnd ................ 155

OLed. i styr. f. småbarnsskolorna. . .. 172

OLed. i styr. f. Kjellbergska flicksk. 286

*Kyrkofullmäktig .................. 383

OOrdf. i kyrkonämnden ............ 387

*Ordf. i kyrkostämma (O F) ...... 395

Se även Kullberg.

D.

Dahl, Svante G ot t f r i (1, Bangårds-

mästare, f. 86; Riddareg. 22 (G).

Rt IS 61 83.

Suppl. i ber. f. avk. av pens.-avg.. . 37

Dahlberg, Fredrik (F r ed) August,

Löjtnant, f. 83; Kviberg (G).

Rt Utbynäs 318.

Suppl. i 28:e t.ax-distr............. 27

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk.. 34

Dahlberg, Anders 0 s k a r, 1olkskol-

lärare, f. 92; Änggårdsg. 17 (A).

Rt 12 07 80.

Revisor f. Mossbergska don. ........ 171

Revisor f. yrkesskolorna ............ 174

Revisor f. Rudebecks skola ..... ». .. 287

Dahlbom, K 11 u t Emil, Sliparemästa-

f. 84; lngenjörsg. 5 (D).

Rt 13 79 6.7

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 34

oLed. i 2.& fattigvårdsdistr. ........ 199

Led. i 7:e pens.-distr............ '. 231

Led. i styr. f. Söderborgska stift. . . . . 348

Suppl. i styr. f. Cederskogs den.-fond. 354

Dahlén, Dalén.

Dahlén, E in a r Fridolf, T. K., Äm-

neslärare, f. 96; Roseng. 5 B (0 F).

Rt 14 73 24.

*Led. i 0. F:s kyrkoråd ............ 396

' Dahlgren, Johan M a 1 k U 5,

 

Dalén, Ca rl Fritz Oskarsson, Pit-

propsarbetare, f. 86; Mellang. 17 (H).

Led. i 6:e pens-distr. ............ 231

Dahlgren, Bror Gunnar Leopold,

Metallarbetare, f. 03; Joh. Kyrkog.

18 (M).

Suppl. 18:e pens-distr. ............ 232

Hand-

lande. f. 70; Gråbergsg. 35 (C J).

Rt 14 56 17.

Suppl. i 21:a tax.-distr............. 25

Dahlgren, T h 0 r s t e n Emanuel,

Byggnadsinspektor, f. 92; Viktoriag.

l9(V). Rt 117343.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led.1 kom. ang. kyrka1 Johanneberg 385

*Suppl. ikyrkonämnden ............ 387

*Led. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 409

Dahlin, Gustaf Adolf V e r n e r, f.d

Direktör, f. 84; Frölundag. 18 (A).

Rt 11 80 19.

v. Ordf. ihamnstyrelsen .......... 96

Sup 1. f. kassaf. f. ålderdomshemmet 223

Ordf)1 gatuberedn. f. L. och O. 247

Ordf. ivärderingsnämnd ........... 260

v. Ordf. iDe blindas fören. Hoppet. 347

Led. i styr. f. l. 0. K. Marks stiftelse 360

Dahlkvist, Dahlqvist.

Dahlkvist, R a g 11 a r Natanael, Folk-

skollärare, f. 01; Tritong. 5(O).

Rt 16 44 99.

ODeleg. f. intell. utb. arbetslösa ...... 236 '

Dahlqvist, Karl Y n g v e. Kassör, f. 08;

Fyrverkareg. 11 (J).

ed. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . .. 34

Revisor f. skolh. o. hemskolan 240

Revisor f. Morgonsol .............. 319

Dahlström, Alm a Charlotta, Fru,

f. 84; Kungsladugårdsg. .53 (C J)

Rt 1429 79.

QLed. i styr. f. prakt. mellanskolorna . . 162

Led. i styr. f. skolh. o. hemskolan. . 240

Dahlström, A x el, Överförmyndare,

f. 80; Kungsladugårdsg. 53 (C J).

Rt 14 29 79.

Överförmyndare .................. l 4

Stadsfzs andre v. ordf............... 57

Ordf. i stadskollegiet. ............ 63

Ordf. idrätselk. lavd. m.m. .66, 68, 72

Ordf. ifattigvårdsstyr. m. m.. 196, 202

Led. iber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

Led.1 tillf. pilsnerdricksberedningen 250

Led. i järnvägsrådet .............. 258

Ordf. istyr. f. Dalheimers dom. .338

Led. istyr. f. Clasefonden ........ 354

Dahlström, B1 r g e r, Folkskollärare,

f. 96; Sofiag. 58 (G). Rt 151834.

Suppl. f. kassaf. iMossbergska don. 171
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Dahlström, Axel H e n r y, Distrikts-

föreståndare, f. 05; Sollidsg. 23 (C J).

Rt 14 93 64.

Revisorf. pensionärhemmen ........ 225

Dahlström, Anders lvar, Revisor,

f. 91; Engelbrektsg. 65 (V).

Rt 16 25 32.

oRevisor f. arbetslöshetskommittén .. 238

Dahlström, Carl Eol Fabian, Av-

synare, f. 89; Gamlestadstorg 11 (G).

Rt 15 43 41 .

Rev.-suppl. f. E. Dicksons stiftelse. . 361

Dahlöf,'C a r 1 Ernst, Förste kontorist,

f. 83; Hvitfeldtsg. 1 A (D)

Rt 11 73 63.

Led. i 8:e tax.-distr............... 21

QLed. i skolnämnd ................ 153

Supp1.i l:a pens.-distr. .......... 229

Dahnér, Johan D a n i e 1, Mantals-

skrivare, f. 91; Olof Skötkonungsg. 80

(O). Rt 16 25 55.

oKronoombud1 13:e tax. -distr. ...... 23

Dalén, se Dahlén.

Danieli, S t e n Einar, Kamrerare, f. 85;

Långåsliden 22 (O). Rt 164429.

Suppl. i 2:a tax.-distr. .......... 20

Danielson, Danielsson.

Danielson, E s ki 1 Per Ludvig, Polis-

kommissarie, f. 95; Tegnérsg. 16 (J).

Rt 16 67 06.

Suppl. i torg- 0. slakthusstyrelsen . . 145

Danielsson, K a r 1 Johan, Materialför-

valtare, f. 87; Engelbrektsg. 53 (V).

Rt 16 64 11.

Led. i 41:a tax.-distr. ............ - 30

Danielsson, Nicolai 0 s e a r Fredrik,

Ombudsman, f. 90; Söderlingsg. 4

(C J). Rt 14 03 85.

OSuppl. f. deleg. f. fackarbetsförmn 236

Danielsson, S e r a f1 a Bernhardina,

Fru, f. 94; Söderlingsg. 4 (C J).

Rt 14 03 85.

oLe.d i skolnämnd ................ 155

Danne, N1 c 0 1 a U 3 August, Löjtnant,

f. 88; Kortedalsg. 2 (G). Rt Utbynäs 47.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk.. 34

Darell, Johan E (1 v i n, Komminister,

f. 85; Halleg. 37 (L). Rt 118351.

Stadsfullmäktig .................. 58

v. Ordf. i folkskolestyr. m. m. . . 1512, 152

*v. Ordf. i kyrkostämma (L) ...... 402

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 402

Davidson, Davidsson.

Davidson, Johan Einar, Förste

kontorsskrivare, f. 00; S.Vägen 19 (V).

Rt 16 16 16.

oKronoombud i 1 1:e tax-distr.
 

Davidsson, E i v 0 r Margareta, Fröken,

f. 15; Berzeliig. 21 (J). Rt 182527.

Rev.-suppl. f. barnsanat. Rävlanda . . 333

de Fine Licht, Holger F ritz Oscar,

J. K., Assessor, f. 94; Carlanderspl. 1

(J). Rt 167966.

OOrdf. i 30:e tax.-distr......... '. . . . 27

de Maré, Jeanna G 6 t h i 1 da, Fru,

f. 79; Viktoriag. 15 (V). Rt 11 5651.

Suppl. i styr. f. E. Magnus' minne. . 365

Dickson, B e a t r 1 c e Cecilia Eliza,

Fröken, f. 52; N. Allég. 8 (D).

Rt 13 09 73.

Led. i J. J. Dicksons stiftelse ...... 363

Dickson, Isabell (B ell) Margarete,

Fru, f. 75; Lerum. Rt 180.

Led. i Nolleroths o. Wohlfahrts don. 353

Dickson, George E (1 w a r (1 Herbert,

Bankdirektör, f. 98; Gibraltarg. 8 (J).

Rt 16 52 13.

Led. i styr. f. R. Dicksons stift. .. 357

Sekr. i styr. f. E. Wijks stiftelse ...... 362

Dickson, E 1 l e n. Fröken, f. 59; Vasag.

42 (D). Rt 13 91 68.

Led. i styr. f. sjuksk. pens.-fond '. . . . 346

Led. i styr. f. tjänarinnehemmet .. 365

Dickson, P e t e rAnker, Direktör, f. 06;

Danska vägen 13 (O). Rt 162222.

Revisor f. J. F. Dicksons minnesfond 337,

Dickson, James R obert Emil, Gross-

handlande, f. 72; Kungsportsav. 12

(D). Rt 134123.

QOrdf.1 kulturh. museets nämnd . . . . 186

Dolfe, G u s t a v Adolf, Reservlöjtnant,

Direktör, f. 90; Berzeliig. 16 (J).

Rt 16 27 04.

Suppl. f. bisittare v. handelsmål. 13

Suppl. i 40:'e tax. -distr. .......... 30

-Rev.-supp1. f.renhå11ningsstyrelsen..144

Rev.-supp1. f. natthärbärgena ...... 220

Revisor f. Louise Ekmans don....... 337

Revisorf. E. Dicksons stiftelse ...... 361

Doshé, R 0 l a n d Axel Valdemar, Slak-

teriarbetare, f. 07; Björcksg. 42 (G).

Rev.-supp1. f. torg-o. slakthusstyr.145

Dreyer, S v e n Georg, Direktör f. ar-

betsförmedl., f. 94; Eklandag. 67 (J).

Rt 16 80 59.

QDelegerad f. ungdomsavd. m. m.. . . . 2362

Rev.-suppl. f. Carlanderska sjukh. .. 330

Durzenberg, Karl E r i k, Ombuds-

man, f. 85; Carl Johansg. 61 (C J).

Rt 14 11 38.

Led. i styr. f. rättshjälpsanstalten .. 222

Led. i styr. f. ålderdomshemmet. . . . 223
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Dyrendahl, A nd e r s, Godsägare,

f. 81; Sundholmen. Rt Kinna 830 15.

OLed. istyr. f. Västkusthemmet 345

Diiring, Hans Ingemar F. D.,

Docent, Lektor, f. 03; Berzeliig. 25

(J). Rt 166667.

Suppl. i Maj:s komm. flickskola .. .. 164

E.

Ebeling, Carl H e r m a n Teodor, ln-

genjör, f. 07; Palmstedtsg. 3 (J).

Rt 18 19 99.

Led. i 2:a pens.-distr............... 230

Eckerstein, 0 3 c a r Frithiof, Bokhand-

lande, . 73; Karlsrog. 5 (A).

Rt 13 22 55.

*Led. iAnnedals'kyrkoråd ...... .. 398

Edgren, Anders Wilhelm, Hand-

lande, f. 71; Engelbrektsg. 26 (V).

Rt 1822 10.

Ordf. f. Söderborgska m. fl.

'Eduards, Albert Julius. lngenjör,

f. 75; Halleg. 16 (L). Rt 114294.

Led.i b_er. f. avk. av pens.-avg. 37 _

; Ekman,Signhild, Gymnastikdirek-Suppl. i styr. f. Keillers park.. ..._. 191

ed. 1 gatuberedningen f. L. och O. 247

Huvudman1 fast.-äg. sparbank.. .. 270

Eduards, G u n n a r, Kamrerare, f. 04;

Olof Skötkonungsg. 14 (O).

Rt 16 47 11

Rev.-suppl. 'i. E. Wijks stiftelse . . . . 362 _

Ekberg, B ro r Kristian, Handelsar-

betare, f. 94; Mårten Krakowsg. 14.

ed. i 4:e pens.-distr. ............ 230

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 391

Ekberg, Ove Johan,Yrkes1ärare,

f. 96; Paradisg. 25 B (M). Rt 14 36 77.

Stadsfullmäktig .................. 59

Led. ifattigvårdsstyr. m. m. 196,199,200

Led. i styr. f. natthärbärgena ...... 220

Led. i arbetslöshetskomm. m. m.. . . . 2382

Led. i styr. f. skol- o. yrkeshemmet. . 241

Led. i valkommittén . .- ............ 243

Led. i kom. f

Led. iber. f. nya natthärbärgen ...... 250

Ekeberg, G 11 s t a v .Manfred, Folk-

skollärare, f. 92; Linnég. 11 (O F).

Rt 14 82 81. '

Led. i 18:e tax.-distr. ............ 24

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 34

Suppl. f. ordf. o. led. i8:e pens.-distr. 232

Led. iber. f. nybyggn. t. Vasa flicksk. 248

Rev.-supp1. f. Maj:5 lärov. byggnadsf. 283

Eklund, E ri c Ludvig, Verkstadsarbe-

tare, f. 92; Mårt. Krakowsg. 17 (K).

Rt 15 48 67.

Revisor f. Dicksons minnesfond . . .. 337 -

stift. 348 "

. skol- o. yrkeshem. . .. 249 —

 

Eklund, Ester Alfrida, Fru, f. 98;

Bräcke 6544 (L).

Led. i styr. f. småbarnsskolorna. . .. 172

Eklund, Otto R a g 11 a r, Sjökapten,

f. 85; Mariebergsg. 5 (C J).

Rt 14 15 31.

Led. i inskrivningsnämnd ........ 259

Ekman, Håkan, Direktör, . *

Dicksonsg. 10 (J). Rt 181970.

Suppl. i kristidsnämnden .......... 239

Suppl. f. kassaf. i Gbgs sjukhem.. 329

Ekman, Carl J 0 s e f, Direktör, f. 70;

Aschebergsg. 27 (V). Rt 113585.

rdf. i handels- o. sjöfartsnämnden 89

Huvudman i Gbgs sparbank ......._. 269

Ordf. i styr. f. Broströmska stiftelsen 359

Ordf. i styr. f. sjömanshemmet . . . . 367

Ekman, C a r 1 Johan Jakob Emil, Kon-

sul, Direktör, f. 83; Kristinelundsg. 16

(D). Rt 166464.

Suppl. f. bisittare vid dispaschmå1.. 13

Suppl. 1 O. 0. C. Wijks fond ...... 301

Suppl. f. kassaf. f. Carlanderska sjukh. 329

Ordf. o. kassaf. f. Louise Ekmans don. 337

Ordf. i pens-inr. f. åldr. tjänare .. 346

tör, 87; Johannebergsg. 28 (J.)

Rt 1651 87.

ol..ed.isä11sk.f. småbarnsskolor. ...172

' Ekman, Sven Ragnar Daniel, För-

ste kontorSskrivare, f. 97; Haga

OKyrkog. 8 (V). Rt 11 24 41.

oKronoombud1 32:& tax. -distr. . . . . 28

Ekstedt, A 3 t r i (1 Elisabeth Åkesson-,

Folkskollärarinna, Fru,f 90; Kron-'

hjortsg. 4 (O). Rt 16 62 27. ,

Led. i De blindas fören. Hoppet . . 347

Ekstrand, C a rl Theodor, f. d. Hall-

mästare, f. 75; Sanatorieg. '10 D (G).

Rt 15 0090.

Led. i 16:e tax.-distr.

Ekström, B 0, Ekon. stud., f. 17; Kungs-

Ohöjdsg. 1 (D) '

O.Supp1 f. deleg. f. intell. utbildade.. .236

Ekström, Ernst Olof, J. K. And're

magistratsnotarie, f. 97; Partille. Rt 288

OOrdf. 1 27:e tax. -distr. ............ 26

Ekwall, Olof Bernhard, f. d. Linje-

förman, f. 75;Ek1andag. 2(J).

Rt 18 19 42.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Elfdén, E s ki 1 Ferdmand Typograf,

f. 94; Mossgl 2 (J). R't 11 2989.

Suppl. i 3:e pens.-distr.

Elfstrand, Ca r [Oscar, Loltnant f. 75;

oUddevallag. 37 (G). Rt 1531 13.

Ordf. 1 5:'e pens.-distr. ............ 231
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' Elfving, Folk e Rolf August, J. K.,

e. o. Länsassessor, f. 03; Barrskogs-

gränd 4 (O). Rt 163906.

oOrdf. i 3:e tax.-distr.

oRevisor f. samskolan .............. 289

Eliason, Eliasson.

Eliasson, Martin E 11 o c h, Arbetsför-

man, f. 87; Engelbrektsg. 37 (V).

Rt 18 13 77.

*Led. i Vasa kyrkoråd ............ 400

Eliasson, Signe Margareta, Konto-

rist, f. 03; Blåsutg. 9 (C J).

Rev.-supp1. f. småbarnsskolorna . . .. 173

Eliason, Frank Rickard W a 1 1 e n t i n,

e r. h. sjömansunionen, f. 2;

4:e Långg. 20 (O F). Rt 12 6857.

Suppl. i inskrivnin snämnd ...... 259

Elmgren, Elisabet (ål s a), Fru, 1. 94;
Sylvesterg. 10 (J). Rt 166282.

0Suppl. istyr. f. Mjölkdroppen ...... 310

Elmgren,J 0 h 11 Kristian Gustaf, F. D.

Professor, f. 04;Arsena1sg. 8 (D).

Rt 13 11 91.

QLed. i terminsavgiftsnämnden ...... 165

Elmgren-Warberg, 01 0 f. Kommi-

nister, f. 91; Prinsg. 3 (O F).

Rt 14 65 24.

oLed. i skolnämnd ................ 156

*v. Ordf. i kyrkostämma (O F). ...... 395

*Led. i 0 F s kyrkoråd .......... 395

Elvhed, Viktors i g 11 r d, Diakon, f. 97;

Ekedalsg. 13 (C J).

Rev.-suppl. f. Haralds minne ...... 330

Emanuelsson, Ida Amalia (A 111 y),

Fru, f. 88; Krukmakareg. 4 (C J).

Rt 14 63 18.

f. Mjölkdroppen ...... 310_ Rev.-suppl.

Emanuelsson, Nils Olof. Förman,

f. 92; Lugnet 3 (C J). Rt 142705.

Revisor f. Broströmska stiftelsen. . . . 359

Rev.-suppl. f. E. Magnus' minne . . . . "365

Enander, Leonard Emanuel. Upp-

bördsinspektör. f. 83; E. Dahlbergsg.

46 (V). Rt 115301. '

oKronoombud1 17:'e tax.-distr....... 24

Eneroth, B e n g t Magnus, Ekon. stud.,

f. 17; Chalmersg. 20 (V). Rt 16 07 88.

c>De1eg. f. intell. utbild. arbetslösa. .236

Eneroth, Tore,J. K., Assessor,f. 98';

oPåskbergsg. 9 (O). Rt 162861.

Ordf. 1 28:e tax.-distr............. 27

Engblad, A 11 g u s t a Vincentia, Fru,

f. 93; Karl Gustafsg. 57 (J).

Suppl.1 Vasa kommunala flickskola..166

Revisor f. Mossbergska don. ...... 171

Led. i styr. f. sjuksk. pens.-fond . . . . 346

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd. . . . 401  

En blad, Carl Torsten Sigurd E1211 a r,

abrikör, .;95 Dicksonsg.2 (J).

Rt 16 09 17f.'

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen ........ 197

Suppl. i styr. f. arbetsförmedlingen 235

Engelbrektsson, Anton A 1 g 0 t, Mät-

- ningsman, f. 92; Borgmästareg. 6 (G).

Rt 15 66 80

'Led. i ber. f. småindustrier m. m.. . 249

Engkvist, H e n n i n g Erhard, Tillsy-

ningslärare. f. 94; Lillkulleg. 16 (O).

Rt 16 43 78.

Led. i styr. f. skol- o. yrkeshemmet 241

Englund, C a rl Gustaf Oskar, Inten-

dent, f. 00; Madängsg. 14 (L).

Rt 13 45 39.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i drätselkammarens ll avd. . 73

Ordf. ilöne- och tjänstenämnden.. 86

Led. igatuberedn. f. L.o.O.......247

Revisor f. frihamnen ............ 267

Led. istyr. f. 0. o. C. Wijks stiftelse.. 359

Engman, Å k e, Kontorist, f. 08; Prinsg.

8 (O F). Rt 143171.

*Suppl. i 0. F:s kyrkoråd .......... 396

Engstrand, D & g m a r Henrietta, Fru,

f. 09; V. Rydbergsg. 34 (J).

Rt 16 24 73.

Led. i 13:e pens-distr. ............ 233

Rev.-suppl. f. prakt. hush.obarnkr. . . 315

Rev.-suppl. f. Vasa barnhem ...... 318

Engstrand, Rolf Johan,J. K. f. 05;

V. Rydbergsg. 34 (J). Rt 162473.

oOrdf. 1 35:e tax. -distr. ............ 28

Revisor f. arbetslöshetskommittén” 238

Kassaf. istyr. f. skol.- o. yrkeshemmet 241

Led.'1 b.-.kom f. skol- o. yrkeshem 249

Revisor f. handelshögskolan. 277

Engström, Algot Edvin, Typograf,

f. 90; 3:e Långgatan 35 (O F).

Rt 14 75 71 .

Suppl. i polisnämnden ............ 51

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. 1 löne- och tjänstenämnden . . . . 86

Led. i styr. f. Renströmska badanst.141

C.Led i skolnämnd ................ 156

Led. i styr. f. yrkesskolorna ...... 174

Led. i tillf. pilsnerdricksberedningen 250

Engström, Carl Ma r t e n, Kapten,

Assuranstjänstemän, f. 94; F01kungag.

6A (K). Rt 15 9725.

Suppl. f. ordf. o. led. i 5:e pens.-distr. 231

Engström, S i" g r i d lngeborg, e. Bar-

navårdsman, Fru, f. 97; Fjällg. 3

(O F). Rt 14 78 63.

Led. i 47:e tax.-distr. .............. 32

Led. i Vasa kommunala flickskola. . . . 166

Rev.-suppl. f. ersättningshusstyrelsen 226
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O.Suppl i 10:e pens.-distr. ........ 232

C.Suppl istyr. f. Lundby barnkrubba..313

Suppl. istyr. f. sjömanshemmet. 367

Envall, W a 1 b 0 r g Karola, Sjukskö-

terska, f. 05; Sahlgrenska sjukhuset.

Rt 17 20 80.

oLed. i styr. ”f. sjuksköterskebyrån .. 131

Ericson, Erikson, Eriksson.

Ericson, Bernt A rvid Stefanus,

Droskägare, .f. 98; Älvsborgsg. 12

(C J). Rt 143499.

Led. iber. ang. prissättning av mjölk 250

Eriksson, Johan Aug 11 st, Direktör,

f. 75; Prinsg. 7 (O F). Rt 146085.

Bisittare vid handelsmål .......... 13

v. Ordf. i handels- o. sjöfartsnämnden 89

Eriksson, Axel Wilhelm, Husägare,

f. 72; Vegag. 16 (O F). Rt 14 31 42.

Led. i 19:e tax.-distr............... 24

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 35

Erikson, B i rg e r Kristian, Juvele-

rare, f. 90; Arkivg. 3 (V). Rt 16 91 63.

Suppl. f. bisittare v. handelsmål . . . . 13

Suppl. i l:a tax.-distr. ............ 19

Eriksson, Erik Andreas, Revisor h. '

kungl. medicinalstyr., f. 91 ; Stockholm.

Rev.-suppl. f. vanföreanstalten ...... 336

' Eriksson, E r 1 a n d Adolf, Metallarbe-

tare, f. 08; Eldareg. 18 (OF

Rev.-suppl. f. botaniska trädgården.. 192

Ericson, G 11 s t a f Henrik Magnus,

Möbelhandlande, f. 88; Ö. Skansg

3A (H). Rt 114398.

Suppl. i 43:e tex.-distr. .......... 31

Rev.-suppl. f. pauvres honteux 364

Erikson, 1 v a r Eugén, Grosshand-

lande, f. 79; Parkg. 6 (D). Rt 13 07 83.

Led. i 46:e tax-distr.

Erikson, Jean Olof, Konsul, Hand-

lande, f. 72; Erik Dahlbergsg. 14 (D).

Rt 13 45 41.

Suppl. i lokalstyr. f. flickläroverket.. 284

Eriksson, J 0 h a n, Fabrikschef, f. 83;

Rlddareg. 15 (C). Rt 153089.

Led. i 42:a tax.-distr.

Suppl. i torg- 0. slakthusstyrelsen . . 145

Eriksson, Cl a & s Edvard, f. d. Expe-

ditionsföreståndare, f. 67; Linnég. 44

(A). Rt 142480.

Led. i 3:e pens.-distr. ............ 230

Ericson, K n 11 tl'lerman, Komminister,

f. 93; M ri [) r 21 (C

Rt 14 55%; e gsg

............

c*Led. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210 —

Eriksson, N 1 l s Ei n_ a r, Arkitekt,

f. 99; Karlfeldtsg. 2 (O). Rt 16 55 40.

Led. i byggnadsnämnden .......... 77  

Eriksson, Sven Ragnar, Kyrko-

adjunkt, f. 06; Oxhagsg. 68 (C J).

Rt 14 55 50.

OLed. i skolnämnd ................ 157

Ericson, S1 g f r i d, Arkitekt, Rektor,

f. 79; S. Vägen 36 (J). Rt 161296

oLed. istyr. f. slöjdföreningens skola 176

c)Led. 1 styr. f. Röhsska museet .. .. 184

OLed. ikult.h. museets nämndmm. 186.187

Ericson, Sven Hjalmar Emanuel,

Verkmästare, f. 00; Älvsborgsplan 5,

uppg. L(C _J). Rt 143214.

Stadsfullmäkti ..... 59

Led. i stadsko3leg

Led. idrätselkamm. levd. m m. 68. 72, 82

oLed.1 löne- och tjänstenämnden . . . . 86

Ordf. i gatu- o. Vägförvaltningen . . . . 91

Led. istyr. f. vattenverket m. m.. . 93, 95

Led. i styr f. gas- o. elverken . . . . 102

Led. iber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

OLed. istyr. f. Solgårdarna .......... 370

Erlandsson, E rl a n d Gabriel, Gene-

ralkonsul, Direktör, f. 79; Lerum.

Rt 174. '

Bisittare vid handelsmål .......... 13

landsson, Olof lvar, Ekon. stud.,

f. 14; Plantageg. 15 (O F.)

' ODeleg. f. intell. utbild. arbetslösa. 236

Essén, Jarl Å k e Gudmund, Mantals-

assistent, f. 90; Topeliusg. 3 (O).

Rt 16 28 58.

c”Kronoombud1 25:e tax.-distr....... 26

Ewergårdh, lvar A (1 o 1 f, Stationsskri-

vare,f. 97; Borgmästareg. 5(C).

Rt156390.

Suppl. i 14:e tax.-distr. .......... 23

F.

Fagerberg, Jo h 11 Artur, Spårvägs-

man, . 98; Birger Jarlsg. 18 (C J).

Rt 14 91 57.

Ordf. i luftskyddsnämnden ........ 52

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i stadskollegiet ..............

_ Ordf. idrätselk. ll avd. 111. m. 66, 73, %]

Led. ispårvägsstyrelsen ..........

Led. iber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

Led. iber. ang. medborgarhus .. .247

Ordf. i ber. f. småindustrier m. m... 249

QLed. i styr. f. Solgårdarna .......... 370

Falck, N1 ls Christian Georg August,

Rådman, f. 74; Långedrag. Rt 29 l 1 78.

oOrdf. i 20:e tax. -distr. ............ 24

C.Suppl f. ordf. ipoliskollegiet ...... 50

OOrdf. i byggnadsnämnden ........ 77

Fast, C a rl C 11 s t a 1 Magnus, Hand-

lande, f. 93; Danska vägen 44 (O).

Rt 16 92 02.

OSuppl. f. ordf. i l:a pens.-distr..... 229
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Faxén, N 1 1 s, M. D., Overläkare, f. 97;

Viktoriag. 15 (V). Rt 135955.

Led. isjukhusdirektionen m.m. 124.131

Fehn, ud v i g, Forsaljnmgschef f. 10;

Jakobsdalsg.5 (O). Rt 163492.

Rev.-suppl. f. Renströmska fonden.. 300

Rev.-suppl f. W. Röhss don. 00

Rev.-suppl. f. Morgonsol .......... 319

*Rev.-suppl. f. kyrkonämndenm. m. 386

Fernberg, Egon lsidor, Spårvagns-

konduktör, f. 97; Sofiag. 52 (G).

Rt 15 09 39.

Led. i 42:a tax.-distr. ............ 31

Led. i ber. f. avk. av pens.-avg. . . 37

Kassaf. i arbetslöshetskommittén . . 2382

Led. i lokalstyr. f. ö. realskolan ...... 285

Floden, Carl Evald R a g 11 a r, Om-

budsman, f. 05; Plantageg. 7 (O F).

Rt 14 74 06.

Revisor f. pauvres honteux ........ 364

Foghammar, Ni ls Florentin, Hä-

radsskrivare, f. 90; S. Vägen 45 (J).

Rt 16 52 36.

oOrdf. i 43:e tax.-distr. ..... _....... 31

QRevisor f. rättshjälpsanstalten ...... 222

Fontell, E r n s t, J. K., Polismästare.

f. 90; Olof Wijksg. 1 (J). Rt >>polisen>>

eller 17 22 60.

oLed. i hälsovårdsnämnden ........ 113

Fornander, Ernst Gustaf (G 6 s t a),

l'lyresintendent, f. 87; Oxhagsg. 24

(C J). Rt 142758.

Led. i 4:'e tax. -distr. .............. 20

Forsberg, Forssberg.

Forsberg, G6 s t a Victor, Direktör,

f. 01; Terrassg. 7 (J). Rt 167231.

Revisor f. Gbgs sjukhem .......... 329

Forsberg, N1 l s Edvin Mauritz, Pors-

linsmakare, f. 91; Lindås, Stillestorp

” (L). Rt 132977.

oLed. i skolnämnd ................ 158

Forssberg, Tekla Petronella, Fru,

f. 93; Viloplatsen 4 (G). -

Rev.-suppl. f. fören. Daghem ...... 312

Rev.-suppl. f. Lilla barnkrubban .. 313

Forsblad, E ri k Gunnar, Köpman,

f. 89; Aschebergsg. 33 (V). Rt 1 1 08 03

Rev.-suppl. f. Röhsska konstslöjdm. 184

Forselius, Carl 0 10 1, M. L., Prosek-

tor, f. 80; Gibraltarg. 14 (J).

Rt 18 23 42.

Stadsfzs förste v. ordf............... 57

v. Ordf. i stadskollegiet .......... 63

Led. i ber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

Led. i löneberedningen ............ 246

Ordf. iber. ang. prissättning av mjölk 250

Led. i tillf. pilsnerdricksberedningen 250

Led. istyr. f. högskolan ............ 275  

Ordf. i styr. f. Gbgs sjukhem.. 328

O.Crdf istyr. f. vanföreanstalten ...... 336

Forsell, Gustaf H e r b e rt Gregori,

Riksbankstjänsteman, f. 85; Danska

vägen 26 (O). Rt 1823 85.

Suppl. i 13:e pens.-distr.._. ........ 233

Forsgren, G u_ n n a r Verner Daniel,

Handlande, 1.01; Rambergsv. 27 (L).

Rt 11 32 82.

Rev.-supp1. f. drätselkammaren .. .. 68

*Kyrkofullmäktig .................. 384

Frankenberg, John F. v e r t Konrad,

Ombudsman, f. 00; Fjällg. 9 (O F).

Rt 12 53 66.

Stadsfullmäktig .................. 58

Rev.-supp1. f. gas- o. elverken .. .102

Suppl. 1 hälsovårdsnämnden ...... 113

Suppl. isjukhusdirektionen ........ 124

Suppl. i styr. f. idrottsplatserna .. .. 194

Suppl. i styr. f. tomträttskassan ...... 271

Led. i styr. f. J. Lindströms stiftelse 366

Frankenberg, Rut F r 1 d e b 0 r g, Fru,

f. 03; Fjällg. 9 (O F). Rt 125366.

Rev.-suppl. f. Annedals studiecirkel 293

Franklin, A 1 g 0 t Mauritz, Hamnar-

betare, f. 78; Strandridareg. 12(C J).

Rt 14 76 83. —

Led. i hamnstyrelsen ............ 96

Led. i styr. f. frihamnen .......... 267

Led. i styr. f. Broströmska stiftelsen 359

Fransson, E ri k Janne, Ombudsman,

f. 91; Sävenäsg. 1 A* (G). Rt 15 50 47.

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden .. 113

Rev.-suppl. f. sjukhusdirektionen.. 124

Led. igranskningskom. f. hyresräkn. 246

Fransson, Laurin Evald, Folkskol-

lärare, f. 07; Strandridareg. 18 (CJ)

Rt 12 74 21.

Rev.-suppl. f. Vasa lärovzs byggn.-f. 282

Fransson, Lizzie R 0 s a l i e Eleonora,

Fröken, f. 11; Standarg. 4 (C J).

Rt 14 45 02.

Rev.-suppl. f. dövstumföreningen .. 347

Franzén, P e r G e o r g, Köntorist,

f. 14; Värmlandsg. 16 (O F).

Rt 14 65 25.

Rev.-suppl. f. fören. dövst. i 4 distr. 348

Franzén, Karl T 0 r st e 11 Mikael, La-

gerbiträde, 1.87; Stockholmsg. 40 (G).

Rt 15 65 94.

Led. i 9:e tax.-distr............... 22

Suppl. i 4:e pens-distr. .......... 230

Fredén, Johan T 0 r s t e n Einar, Bok-

hållare, f. 87; Kallkälleg. 11 A (G).

Rt 15 42 20.

Led. iber. f. avk. av pens-avg....... 37
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Fredman, A n d e r s Gustaf, Poliskon-

stapel, f. 90; Stavstigen 22 (L).

Rt 11 81 83.

Led.i 12:e tax.-distr. .............. 22

OLed. i skolnämnd ................ 158

v. Ordf. i barnav.-n. m. m. 208, 2092, 210

Led. i styr. f. skol- o. yrkeshemmet . . 241

Led. i styr. f. Västkusthemmet ...... 345

Fredman, Knut 0 3 c & r, Kriminal-

konstapel, f. 93; Brämareg. 12 (L).

Rt 11 49 10.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk.. . 35

Suppl. iber. f. avk. av pens.-avg. .. 37

Fredriksson, C a 1'1 Fritz, f. d. Över-

lärare, f. 71; Olivedalsg. 29 (O F).

Rt 14 14 31 .

Led. i 43:e tax.-distr. .............. 31

QMedlare i äktenskapstvister ...... 255

Fredriksson, Karl Sebastian, Spår-

vägsarbetare, f. 86; Flagg. 6 (OF).

Rt 14 18 69.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk.. 34

Fredriksson, 0 t t o, Stationskarl, 1.95;

Västgötag. 5 (V).

Suppl.1 2:'a pens.-distr. ............ 230

Fredriksson, S v e n Adolf, Assistent

å arbetsförmedl., f. 05; Loridong. 68Å

. (L). Rt 11 02 54.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i hälsovårdsnämnden ........ 113

Suppl. f. ordf. i 9:e pens.-distr....... 232

Led. i valkommittén .............. 243

Led. igatuberedn. f. L. 0. O. ...... 247

Revisor f. skeppsdockorna ........ 268

Ordf.1 styr. f. barnsanat. Rävlanda. 332

Fredriksson, V1 k t o r Adolf, Over-

lärare, f. 92; Frölundag. 4 (A).

Rt 11 89 11. .

Led. i barnavårdsn. m. m. 208,209,210

OLed. i styr. f. Gårda skolbarnshem . . 323

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kyrkofullm:s valkommittén .385

Freeman, Carl ErnstTheodor F. K.,

Komminister, f. 93; Linnég. 40 (A).

Rt 14 41 24

Suppl. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 281

Friberg, F ol k e Albert, Kontorschef,

f. 04; Florag. 7 (L). Rt 15 86 56.

Revisorf. sjuksk. pens.-fond ........ 346

Friberg, H e r h e r t Vilhelm, Rörled-

ningsförman, 1.98; Kustroddareg. 4

(CJ). Rt 149883.

Suppl. i styr. f. vattenverket ........ 93

Led. i folkskolestyrelsen m. m. 151, 1522

Friberger, E ri k Georg, Länsarkitekt,

f. 89; D_altorpsg. 19 (O). Rt 16 66 19.

' oSuppl. 1 konstmuseets nämnd ...... 187  

Frick, Ernst Otto Manfred, J. K.

Rådman, f. 72; Kungsportsav. 37 (V).

Rt 162092.

oOrdf. i 33:e tex.-distr. ............ 28

QOrdf. i poliskollegiet .............. 50

QOrdf. i hamnstyrelsen ............ 96

*Ordf. i Kristine gemens. nämnd. . . . 391

Fridén, Johannes R e i n h 0 1 d, Hand-

lande, f. 77; Olof Skötkonungsg. 51 (O).

Rt 16 51 61. .

Suppl. i 37:e tax.-distr. 29

Suppl. i styr. f. Clasefonden . . . . . . 354

von Friesen, Otto Bertil, M. l...,

Prakt. läkare, f. 01; Linnég. 62 (A).

Rt 14 43 53.

Led.ifolkskolestyrelsen m.m.l51, 152, 155

Suppl. i styr. f. Gbgs sjukhem . . . . 329

Sekr. i styr. f. L. Ekmans don. 337

Ordf. i styr. f. sjuksk. pens-fond . . . . 346

Frostenson, Pontus R 0 b e 1 t Manasse,

Lokförare, f. 92; Poppelmansg. 1 1 (G).

Rt 15 98 36.

Suppl. i 15:e tax.-distr. ............ 23

Frändberg, Daniel (D an). lngenjör,

f. 91; Torild Wulffsg. 43 (A).

Rt 11 37 14.

ÖLed. i styr. f. småbarnsskolorna ...... 172

Frändberg, C a rl Henrik Rudolf,

Handlande, f. 91; Värmlandsg. 28

(O F). Rt 141209

Rev.-suppl. f. arbetslöshetskommittén 238

Furberg, Karl G e o r g, Diakon,

*Stigbergsg. 1 (M). Rt 140388.

e.d 1 Masthuggs kyrkoråd ........ 395

Fiirstenltoff, Sig rid Mana, Fröken,

f.83; Stor 21g (D). Rt 139434.

Revisor f. fören. Daghem. . .» ....... 312

Revisor f. Lilla barnkrubban ...... 313

G.

Gabrielson, Karl lvar, Lagerchef,

f. 89; E. Dahlbergsg. 21 (V).

Rt 11 324

Suppl. i 46:e tax. -distr.

Gallander, G e rt r 11 d, Fru. f. 68;

Linnég. 12 (H). Rt 141029.

Kassaf. i hyresf. f. pauvres honteux 364

Gardler, F r e d r i k, J. K., Byråchef,

f. 88; Arkivg. 12 (V). Rt 16 26 74.

Ersättare för överförmyndare ...... 14

Gedda, Sven E r i k Emanuel, M. L.,

Barnhygieniker o. skolöverläkare,

f. 96; Skårsg. 19 (O). Rt 16 5946.

QLed. istyr. f. skollovskolonierna .. .. 324

Gedda, Nils Ragnar. Handlande, '

f. 76; E. Dahlbergsg. 14 (D).

Rt 13 18 76.

Ordf. i styr. f. lda Jonssons minne. . . . 355

..........
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af Geijerstam, G 5 r d & Lidforss, M. L.,

Prakt. läkare, f. 71; Götabergsg. 26 (V).

Rt 16 22 50.

Suppl. i Emily Dicksons stiftelse . . . . 361

Gellerstam, K n 11 t Arvid, Kommi-

nister, f. 95; Utbynäs (G). Rt 65.

*v. Ordf. i kyrkostämma (G) ...... 392

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ........ 392

Genberg, Karl Sigurd, Fabriksföre-

ståndare, f. 87; Färjenäs stadsäg. 533

(L).R't II 0562.

Suppl. i 12:e tant.-distr. .......... 22

Gillberg, Georg A 1 b e r t, Bagare, f. 96;

Hantverkareg. 4 (J). Rt 11 4359.

Led. i 45:e tax.-distr. ............ 32

OLed. i skolnämnd ................ 153

oLed. i 3:e fattigvårdsdistr. ........ 200

Gillberg, Nanna-B rit a Margit, D. S. 1.,

Reseinspektör, f. 03; Föreningsg. 6

(V). Rt 134313.

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Glimstedt, Viktor Einar, J. K.,

Ombudsman, f. 87; S. Vägen 59 (J).

Rt 16 9282.

Led. iber. f. småindustrierm. fl.. .249

Glimstedt, 1 v a r Leonard, J. K. Ad-

vokat, f. 94; Berzeliig. 24 (V).

Rt 18 12 14.

. Led. i styr f. hantverksbyggnaden. . 175

Gneib, G u n n a r Robert, J . K., Advokat,

f. 90; S. Vägen 8 (V). Rt 18 2486.

Suppl. i nykterhetsnämnden ...... 219

Grafström, Fritz G 11 s t a f, Folkskol-

lärare, f. 86; Hagtornsstigen 1 (J).

Rt 11 89 60.

Revisor f. E. Magnus' musikfond. . . . 302

Gran, Carl Emil, Handlande, f. 79;

Haga Nyg. 8 (H). Rt 13 95 25.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Suppl. i kyrkonämnden ............ 387

*Led. i Haga kyrkoråd ............ 394

Granberg, Tage Oscar Emanuel,

Handelsbiträde,f. 85; Slottsskogsg.53.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk. . 36

Revisorf. E. Hansonsm. fl. don” .353

Grankvist, K a r 1 Adolf, Posttjänste-

man, . 84; Parmmätareg. 7 (L).

Rt 11 46 12.

Led. i 9:e pens.-distr. ............ 232

Suppl. ilokalstyr. f. Maj.3 läroverk. 283

Kassaf. i Wahlqvist-Andahls stiftelse 362

Gredin, J 0 h 11 Vilhelm, Förrådsförval-

tare, f. 88; Kristinehöjdsg. 9 (O).

Rt 16 84 51.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 35

Revisor f. torg- 0. slakthusstyrelsen . . 145  

Gregorsson, Johan E r i-k Wilhelm,

Avdelningschef, f. 97; Jakobsdalsg. 5

(O). Rt 162331.

Rev.-suppl. f. Gbgs distr. idrottsförb. 309

Grén, Johannes G u s _t_ af, f. d. Spår-

vägsinspektor, f. 70; Ärenprisg. 58 (G).

0V. Ordf. i l:a fattigvårdsdistr. 199

Gundorf, C a rl Johan, Anställnings-

chef, f. 91; Jägareg. 9 B (L)

Rt 13 18 77.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 35

Gunne, B e n g t Johannes, Landskon-

torist, f. 90; Olivedalsg. 24 (O F).

Rt 14 75 23.

OOrdf. i 19:e tax.-distr. ............ 24

Gunne, Stig Elof, Kontorsskrivare,

f. 12; Allm. vägen 34 (C J).

Rt 1461 61.

Led.1 24:e tax.-distr. .............. 26

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 36

Rev.-suppl. f. Vinga kaféaktiebolag. . 273

Revisor f. Wahlqvist-Andahls stift. 362

Gunter, J 0 s ef Wilhelm, Overlärare,

f. 90; Jonsered. Rt 41.

oSuppl. i domkapitlet .............. 374

Gustafson, Gustafsson, Gustavson,

Gustavsson.

Gustafsson, Gustaf A 1 b e r t, Bygg-

nadsingenjör, f. 91; Geijersg. 3 (V).

Rt 16 49 50.

Stadsfullmäktig .................. 58

v. Ordf. idrätselkzs l avd. m.m. 68, 72, 82

Suppl. i byggnadsnämnden ........ 77

uppl. i perm. pilsnerdricksberedn.. 244

God man vid laga skifte .......... 258

Gustavsson, A 1h e rt Natanael, Tull-

vakt, 99;Ä1ghagsg.3 (M).

Rt 14 05 58.

Led..i folkskolestyrelsen .......... 151

Led. i styr. f. Gbgs arbetareinstitut. . 290

Gustavson, Alma Sofia, Fru, f. 86;

Fredbergsg. 1 (C J). Rt 143823.

Suppl. i Maj:s kommunala flickskola 164

Suppl. i 11:e pens-distr........... 233

Revisor f. skol- o. yrkeshemmet.. .241

Led. igem. nämndenf. Stretered.. 297

Suppl. 1 styr. f. Styrsö kustsanatorium 334

Gustafsson, A n d e r s, Orgelbyggare,

f. 75; Kastellg. 13 (A). Rt 11 4407.

Led. i 7:e'pens.-distr. ............ 231

*Kyrkofullmäktig . .. .' .............. 383

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 387

*Led. i Annedals kyrkoråd ........ 398
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Gustafsson, A r vid Viktor, Cement-

arbetare, f. 93; Ankarg. 16—18 (C J).

Rt 14 52 08.

Rev.-suppl. f. spårvägsstyrelsen . 110

oLed. i skolnämnd ................ 157

Led. i styr. f. J. Lindströms stiftelse 366

Gustafsson, Johanna (Hanna) Gus-

tava, Sjukvårdsbiträde, f. 95; -Vasa

sjukhus (J). Rt 17 11 40. _

Suppl. i fattigvårdsstyr. m. m. . . 197, 202

Gustafsson, H a r a 1 d Henry, Bokhan-

delsmedhjälpare, f. 04; Karl Gustafsg.

36 (V). Rt 118834.

*Led. i Vasa kyrkoråd .............. 400

Gustafson, H 1 1 d a Augusta, Småskol-

lärarinna, Fru, f. 85; Jacobsdalsg. 22

(O). Rt 1627 40.

Led. i 14:e pens.-distr. .......... 234

Gustavsson, H 11 g 0 Florentin Adolf,

Ombudsman, f. 05; Brusewitzg. 2 (O).

*Kyrkofullmäktig .................. 384

Gustavson, J 0 h 11 Aron, Lantbrukare,

oRiksdagsman,f. 90; Kode. RtJägerl9.

C.Led 1 styr. f. Göteborgssystemet” .272

Gustafsson, J 0 h 11 lvar Paridon,

Kommunalarbetare, f. 99; Ärlegat. 10

(C J). Rt 141130.

Suppl. i slottsskogsstyrelsen ........ 190

Suppl. i styr. f. Keillers park ...... 191

Led. i styr. f. botaniska trädgården. . 192

Gustavsson,J 0 h 11 Leonard, Ombuds-

man, f. 89; Munkebäcksg. 23—25 (G).

Rt 15 31 84.

Led. i styr. f. idrottsplatserna ...... 194

Led. i styr. f. Gbgs idrottsförbund 309 '

Gustafson, J u l i a Kristina, Skolköks-

lärarinna, f. 90; Olivedalsg. 13 (OF).

Rt 12 59 29.

Rev.-suppl. f. prakt. hushållsskolan.. 315

Gustavson, Johan Osca r, bitr. lnspek-

än, 151 38385Fredbergsg. 1 (C J).

1:

Revisorf. drätselkammaren ........ 68

Revisor f. folkskolestyrelsen. ...... 151

Revisor f. kommunala mellanskolan. . 163

Revisor f. Maj:s kommunala flickskola 165

Revisor f. Vasa kommunala flickskola 166

Gustafsson, Carl P e t t e r, Revisor,

f. 88; Kungsportsav. 29 (V).

Rt 16 42 84. '

Suppl. i 37:e tax.-distr. . . . . ........ 29

Rev.—suppl. f. gas- o. elverken ...... 102

Rev.-suppl. f. Lindbergs don. ...... 299

Gustafsson, Gustaf R a g 11 a r, Spår-

vagnskonduktör, f. 96; Djupedalsg. 1.

Led. 1 33:e tax. -distr.

Rev.-supp1. f. småbarnsskolorna 173  

Gyllencreutz-Fermzeus, S1 g r i d

Adele Aimée, Pianist, Fru, f. 86;

C_.Storg 4 (D). Rt 114502.

C.Led ikom. f. folkkonserter ........ 290

Gärdmark, N11s Alarik, Spårvagns-

konduktör, f. 98; Eldareg. 3 (O F). ,

C.Suppl iber. f. avk. av kom.-utsk. .. 35

OS.uppl istyr. f. Maj.'sskolbarnshem .. 322

Gödecke, Barbro H1 l l e w i, Rektor,

f. 83; S. Vägen 23 (V). Rt 161481.

oLed. i sällsk. f. 'småbarnsskolor . . . . 172

Göransson, Ax el Julius, f. cl. Polis-

konstapel, f. 72; 3:e Långg. 29 (O F).

Rt 14 63 34.

Led. i 11:e pens.-distr. .......... 233

-Revisor f. nykterhetsf:s centralförs.. . 292

Göransson, Klara 5 e r a f ia, Fru,

f. 90; Mariebergsg. 12 (C J).

Rt 1483 84.

*Led. i C. J:s kyrkoråd ............ 397

Göransson,W e r n e r, F L., Byråchef,

f. 88; Apelgången 7 (O). Rt 18 10 36.

oOrdf.16:e tax. -distr.

Ordf. igranskningskom. f. hyresräkn. 246

Göthberg, Y n g v e Ragnar Göte,

Kommunalarbetare, f. 02; Paradisg.

25 (M). Rt 1434 43.

Suppl. i 47:e tax.-distr. ............ 32

Rev.-suppl. f. gatu- o. vägförvaltn. .. 91

Rev.-suppl. f. folkskolestyrelsen . . . . 151

Rev.-suppl. f. prakt. mellanskolorna. . 162

*Led. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 409

Göthensten, E r n s t Magnus, Man-

talsskrivare, f. 91; Berzeliig. 18 (V).

Rt 16 20 79.

oKronoombud i 15:e tax.-distr....... 23

Göthlin, Gustaf (Gösta) Valdemar, -

M. L., Förste stadsläkare, f. 77;

Stora Gårda (O). Rt 162000.

011. Ordf. i hälsovårdsnämnden. . . . . 112

c>Led. i deleg. f. bamhygien ........ 120

v. Ordf. i'styr. f. Mossbergska don. 171

H.

Hagberg, Ca rl Sidney, Tapetserare,

f. 91; Mellang. 21 (H). Rt 11 13 38.

Suppl. i 17:e tax.-distr. .......... 24

Hagendahl, Karl Oskar Harald,

D., Professor, f. 89; Eklandag. 46

(J). Rt 16 28 66.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk. .. 34

Haglund, A n d e r s Bernhard, f. d. Se-

minarielärare, f. 72; Vegag. 56 (O F).

Rt 14 59 18.

OLed. i skolnämnd ................ 159

Haglund, Stig Evert L 0 r e n t 2, Af-

färsbiträde, f. 12; Hökeg. 24 (G).

Revisor f. arbetsförmedlingen ...... 236
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Hagman, Carl Mikael, Postmästare,

f. 80; Fyrmästareg. 3 (M). Rt 14 54 41 .

Led. i 35:e tax.-distr.

OLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Suppl. f. ordf. o. led. i10:epens.-distr. 232

Hagnell, Ax el Linus, Overlärare,

f. 89; Storagårdsg. 3 (O). Rt 16 19 50.

oOrdf.1 styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Ordf. istyr. f. slöjdföreningens skola 176

Led. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 179

Led. i styr. f. Gbgs museum m.m. 185, 187

Led. i styr. f. skolh. o. hemskolan .. 240

Led. iber. f. prakt. mellanskzs lokaler 248

Led. i kom. f. Lindbergs don. 299

C.Led istyr. f. prakt. hushållsskolan . .314

*Kyrkofullmäktiges v. ordf........... 382

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 387

Hagva , H e n r y Ture_Bruno, Filare,

f. 09; Wrangelsg. 10 (O). Rt 15 02 49..

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. istyr. f. Röhsska museet ...... 184

Suppl. 1 perm. pilsnerdricksberedn. 244

Revisor f. orkesterföreningen ...... 303

Hagvall, T h u r e Wilhelm, Ordnings-

man,f. 86; Vävlagareg. 8 (O).

Rt 15 55 61.

Led. i 42:a tax.-distr............... 31

Suppl. i ber. f. avk. av pens.-avg. . . . . 37

Led. i styr. f; gas- o. elverken ...... 102

Led. i styr. f. idrottsplatserna . . .. 1942

Suppl. i styr. f. E. Wijks stiftelse. . . . 362

Hall, Axel Ru d 0 1 f, Arkitekt, f. 04;

Förtroligheten 8 (O). Rt 16 90 80.

Revisor f. gas- o. elverken .......... 102

God man vid laga skifte ............ 258

Hall, Karl V a 1 t e r, Rörarbetare, f. 09;

Föreningsg. 31 (V).

Revisor f. yrkesskolorna .......... 174

Hallander, D a v i (1 Engelbrekt, Bygg-

nadsinspektör, f. 82; Valåsg. 10 (O).

Rt 18 20 48.

Suppl. f. sakkunnig v. brandsyn .. 83

Hallberg, B r or Vilhelm, Stationskarl,

f. 01; N. Kustbaneg. 27 (O).

Suppl.1 48:'e tax. -distr. ............ 32

QLed. i skolnämnd ................ 158

Suppl. istyr. f. J. J. Dicksons stiftelse 363

Hallberg, C & rl Sigurd Robert, Salu-

hallsinspektör, f. 82; Färgareg. 4 (K).

Rt 15 92 69.

Led. i 7.e tax.-distr............... 21

Hallberg, K a rl Viktor, Kontorist,

f. 88; Fjällg. 3 (O F).

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. 35

Revisor f. 0. F:s förs. småbarnssk... 321

Hallberg, Sven R 0 l a n d Teodor, Ci-

vilingenjör, f. 10; Vidblicksg. 4 (J).

Rt 16 19 42.

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd. .401

.Hallén, S a m u e l Laurentius,

 

Hallberg, Seth S e v e ri 11, F. L., Over-

bibliotekarie, f. 86; Drakenbergsg. 19

()(O). _Rt 165536.

OLe.d i biblioteksnämnden. ........ 180

Halldin, Karin Lovisa Maria, Fru,

f. 02; Fornminnesv. 18 (L).

Rev.-suppl. f. K. F; U. Kzs studiecirkel 293

Spar-

bankskamrer 99; S. Vägen 73 (J).

Rt 16 54 93.

oKronoombud1 3:e tax.-distr. ...... 20

Halling, G 11 s t a 1 Emanuel, Stations-

karl, f. 86; 4:e Långg. 11 (O F).

Led. i 200:e tax.-distr.

Hallö, E b ba Konstantia, Fru, f. 96;

Stampg. 46 (K). Rt 154511.

Suppl. i 11:e pens-distr........... 233

Hamberg, R a g 11 a r, Direktör, f. 73;

Majornas 2 rote 31, Majviken (C J).

Rt 14 12 96.

oLed. i styr. f. slöjdföreningens skola 176

Ordf. il. 0. K. Marks stiftelse ...... 360

Hamboldt, Karl A 1 1 a n, lngenjör,

f. 94; Eklandag. 44 (O). Rt 164006.

Revisor f. Osbeckska fonden ........ 352

Hammar, lda Charlotta (Cyssie),

Fru, f. 87; Föreningsg. 17

Rt 13 0552.

Suppl. istyr. f. vanföreanstalten 336

Hammar,GudmundJohan, J. K.,

Rådman,f.7;7 O. Husarg. 25A(A).

Rt 13 78 08.

C.Led iprövningsnämnden .......... 33

oLed. ilokalstyr. f. Hvitf. läroverket. .281

*Suppl. f. ordf. iKr. gem. nämnd.. 391

Hammar, Frans G 11 sta f, Fabrikör,

f. 73; Arsenalsg. 4 (D). Rt 13 54 10.

Ordf. i Wahlqvist-Andahls stiftelse. . 362

Hammar, H 11 go Gilius Eugen, Dr.

lng., f. 64; Föreningsg. 17 (J).

Rt 13 05 52.

ov. Ordf. istyr. för Sjöfartsmuseet . .189

' oOrdf. idir. f. navigationsskolan ...... 279

Hammar, Adolf M a r t i 11, J. K, As-

sessor, 96; Drakenbergsg. 5 (O).

Rt 16 29 13.

'OOrdf. i 38:e tax.-distr. ............ 29

oOrdf. i lokalstyr. f. Vasa läroverk. . . . 282

Hammarberg, Karl 0 1 0 f, e. o. Läns-

bokhållare, f. 96; Lundgrens tr. 4 (J).

Rt 16 91 78.

OOrdf. i 15:'e tax.-distr. ............ 23

O.Rev-suppl. f. rättshjälpsanstalten” .222

Hammarberg, T e o d 0 r Natanael,

Bokbindare, f. 80; Linnég. 72—74 (A).

Suppl. i 33:e tax.-distr. ............ 28

Revisor f. stadsbiblioteket ......... 179
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Hanson, Hansson.

Hanson, _Henning Algot, lngenjör,

f;93 O_veråsg. 19 (O). Rt 162762.

Suppl. i 36:'e tax. -distr.

Led.i b.-kom. f. skol- o. yrkeshem . . 249

Hansson, Karl A r t u r Napoleon, Glas-

mästare, f. 98; Storebackeg. 2 (M).

Rt 14 71 68.

Suppl. i 20:e tax. -distr. .......... 25

Hansson, Axel, F. L., Läroverksad-

junkt, f. 91; Rangelstorpsg. 10 (0).

Rt 16 48 22.

0Revisor f. Rudebecks skola.. . . .. 287

Hansson, Anna Elin Thyra, Sjuk-

vårdsbiträde, f. 00; Runiusg. 8 (G).

Rev.-suppl. f. natthärbärgena ...... 220

Hansson, E r n s t Olof Torvald, Re-

paratör, f. 90; Birger Jarlsg. 12 (C J).

Rt 14 01 30.

Led. i 4:e tax.-distr.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 36

Hanson, F r a n s Einar, Fiskare, Riks-

dagsman, f. 90; Hönö. Rt 23.

ed.1 gemens. nämnden f. Stretered 298

C.Suppl istyr. f. Styrsö kustsanatorium 334

ansson, Gerda Sofia, Fru, f.- 87;

O. Halleg. 2 (L).

Rev.-suppl. f. ålderdomshemmet . . . . 223

"Suppl. i 12:e pens-distr. . . . . . . 233

Revisor f. Nolleroths m. fl. don. .. 353

Led. i Wahlqvist-Andahls stiftelse 362

Hansson, G e r t r U (1 Ottilia Elisabet.

Fru, f. 95; Birger Jarlsg.12 (C J).

Rt 14 01 30.

Led. i styr. f. komm. mellanskolan.. 163

Revisorf. småbarnsskolorna. .172

* oSuppl.1 5:'e fattigvårdsdistr. ........ 200

Revisor f. Gbgs sjukhem .......... 329

Hansson, G u s t a f H e n r y, Civil-

ingenjör,- f. 94; Gibraltarg-.- 14 (J).

Rt 1631 30. .

Stadsfullmäktig .........-. . .. ...... 58

Led.i stadskollegiet .............. 63

Led. istyr. f. Renströmska badanst. 141

Led. iber. f. nybyggn. t. Vasa flicksk. 248

C.Led ilokalstyr. f. ö. realskolan .. .285

Kassaf. istyr.f. 0.0. C. Wijks stift.. .359

Hansson, H e n r i k Bergenholtz, Dis-

ponent, f. 81; Stockholmsg. 21 (G).

Rt- 15 15 41.'

Led. i 13:e tax.-distr.

' Hansson, K a r 1 Severin, Arkitekt, f. 84;

Viktoriag. 29 (V). Rt 130925.

Suppl. 1 lokalstyr. f. Vasa läroverk 282.

Hanson, N e r n s t Justus, Arkitekt,

f. 95; Viktoriag. 15 (V). Rt 13 83 22.

Led. i 6:e tax.-distr............... 21

Rev.-suppl. f. R. Dicksons stiftelse . . 358

'28

 

Rev.-su_.ppl f.J. J. Dicksons stiftelse 363

Suppl. istyr.f..J Lindströms stiftelse 366

Hansson, N1 1 s Filip Albert, Metall-

arbetare, f. 94; Bockhornsg. 7—9 (M).

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. 1 kyrkofullm:s valkommittén 385

Hanson, Olof Henrik Adolf, Direk-

tör, f. 80; Bög. 7 (Ö). Rt 163040.

Suppl. f. bisittare vid handelsmål.. 13

Hansson, T 11 r e Valdemar, Kommu-

nalarbetare, f. 95; Joh. Kyrkog. 22.

Led. i 35:e tax.-distr. .............. 29

Suppl. i fattigvårdsstyr. m. m.. . 197, .200

Suppl. i styr. f. J. Lindströms stiftelse 366

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i. kyrkonämnden ............ 387

*Kassaf. i Masthuggs kyrkoråd ...... 395

Hansson, Otto V i k t o r, Stationskarl, - -

f. 92; O. Halleg. 2 (L). '

Led1 10:e tax.-distr... . ........... '_22

Harald, O 1 0 f Harald, Handlande,

f. 84; Nordenskiöldsg. 5 (A).

Rt 13 49 65. - '

*Suppl.1 Annedals kyrkoråd ...... '. . "399

Hartmann, Ernst F r a n' 3 Johan, Dis-

ponent, f. 98; Överåsg. 22 (O)

Rt 16_ 40 09.

Led.1 löne- och tjänstenämnden. . . . 86

v. Ordf. istyr. f. vattenverketm. m.93, 95

Hartvig, Jacob E d 11 a r d, Grosshand-

lande, f. 72; S. Vägen 30' (J).

Rt 16 14 02.

Led. ipens.-inr. f. åldr. tjänare. 346

Hasselberg, S v e n Rudolf, Direktör,

f. 79; Daltorpsg. 12 (Ö). Rt 161701

Suppl. f. bisittare v. handelsmål. 13

Hasselblad, Ka rl E ri k. General-

konsul, Direktör, f. 74; Teaterg. 18

(V). Rt 13 68 24.

Bisittare vid handelsmål .......... 12

Hedberg, Erik Anders G ö s t a, Förste

kontorsskrivare, f. 01; Frölundag. 122

(A). Rt 133521.

Revisor f. barnavårdsnämnden” 208

Hedberg, K n 11 t Evald, Mantalsskri-

vare, . 88; Danska vägen 33 (O).

Rt 16 83 57.

oKronoombud i 48:e tax.-distr. .. . . 32

Hedén, E r n s t August, Direktör.

f. 78; Dicksonsg. 6 (J). Rt 161052.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i hamnstyrelsen . ............ 96

Led. i ber. ang. medborgarhus . . .. 247

Ordf. i ber. ang. samlingslokaler . . . . 247

Suppl. i styr. f. Vinga kaféaktiebol. 273

Hedenskog, Anders R a g_ 11 a r Bene-

dictus, Elektriker, f. 92; Ornehuvudsg.

15 (J). Rt 169407.

Suppl. i styr. f. gas- o. elverken ...... 102
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Hederstad, E ri k Algot, Apotekare,

f. 99; Roseng. 15 (O F). Rt 14 67 23.

Suppl. i 14:e tu.-distr. .......... 23

Hedesström, Agne— S i d 11 e y, Hand-

lande, f. 94; Vaktmästareg. 2 (M).

Rt 14 33 92.

*Led. i Masthuggs kyrkoråd. . . . 395

Hedfors, A x el Emanuel, F. L., Over-

lärare, f. 82; Kastellg. 16 (A).

Rt 11 33 51. ,

v. Ordf. i lokalstyr. f. ö. realskolan.. 285

Hedin, G r e t a, F. D., Docent. Lektor.

f. 89; Erik Dahlbergsg. 33 C (V).

Rt 11 52 63.

Revisor f. stadsbiblioteket .......... 179

Rev.-suppl. f. Gbgs museum ...... 185

Hedkvist, se Hedqvist. _

Hedlund, A n t o n, Metallarbetare,

f. 01; Dammg. 2 (J). -

Huvudman i fastighetsäg. sparbank. . . 270

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i'kyrkonämnden ............ 387

*Led. i Johannebergs kyrkoråd . . . . 401

Hedlund, Carl B e r t i l, Köpman, f. 05;

N. Fogelbergsg. 6 B (V). Rt 13 72 97.

Suppl. i 9:e tax.-distr. ..........

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... 113

Revisor f. sjukhusdirektionen ...... 124

Huvudman i fastighetsäg. sparbank. . 270

Hedlund, B j 6 r n e r, Arkitekt, f. 82;

Engelbrektsg. 24 (V). Rt 168681.

QRevisor . slöjdföreningen

Hedlund, E ri c Natanael, Intendent,

f. 91; Gibraltarg. 8 (J). Rt 18 18 87.

Suppl. i 31:e tax.-distr. .......... 28

Revisor f. Mjölkdroppen .......... 310

Rev.-suppl. f. understödsbyrån ...... 343

Hedlund, E st r i (1 Maria, Kassörska,

f. 98; O.Clskroksg. 16 (G). Rt 15 58 35.

Revisor f. Emanuelskzs studiecirkel . . 293

Hedlund, H 1 1 (1 U r Concilia, Fru, f. 98;

Löpareg. 21 (C).

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ........ 392 "

Hedlund, K e r sti n, Fru, f. 12; Fyra-

dalersg. 19 (A). Rt 13 97 25.

Revisor f. kontoristfzs resestip.-fond. . 295

Hedlund, K n 11 t lvar Vilhelm, Vakt-

mästare, f. 13; Hvitfeldtspl. 6 (D).

Rt 11 80 71.

oKassaf. i barn- 0. ungdomsråd ...... 209

Hedlund, S i g r 1 d Augusta, Fru, f. 87;

Engelbrektsg. 24 (V). Rt 160276.

oL.ed. i sällsk. f. småbarnsskolor..... 172

Hedman, Karl H i a l m a r, Lokmäs-

tare, f. 76; Poppelmansg. 32 (C).

Rt 15 30 82.

Valbar t. expropriationsnämnd 257

Revisor f. ö. realsk:s byggnadsfond. . 285

. ........ 176

 

Hedqvist, C 11 s t a f Erik Adolf Robert,

. K., Barnavårdsdirektör, .. f. 01;

Kungshöjdsg. 11 (D). Rt 13 51 86.

Rev.-suppl. f. änke- o. pupillkassan. . 257

Hedström, Lydia Elisabeth (E 1 s i e)

Sofia, Fru, f. 93; Burggreveg. 23 (K).

Rt 15 27 81 .

Led. i 9:e tax.-distr. ............ 22

Suppl. i luftskyddsnämnden ........ 52

Stadsfullmäktig ................ ' 58

Led. i Maj:s kommunala flickskola . . 164

Led. i Vasa kommunala flickskola. . 185

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 2 9

Led. i ber. f. semesterhem åt husm. 249

Led. i styr. f. L. Ekmans "don. .. . . 337

Hedvall, Johan A r v 1 (1, F. D., Profes-

sor, f. 88; Erik Dahlbergsg. 23 (V).

Rt 13 68 30. '

oRev.-suppl. f. Gbgs museum ...... 185

Hedvall, Jakob Jul ius, Byråförestån-

dare, f. 86; Uddevallag. 24 (C).

Rt 15 03 09.

Suppl. i poliskollegiet. . . . . . . . . . . . . 50

Led. i länsnykterhetsnämnden . . . . . 255

c>Led. i styr. f. Västkusthemmet ...... 345

Hedvall, K n 11 t lvar, Reparatör, f. 88;

Götaholmsg. 15 (G).

Suppl. i polisnämnden ............ 51

Hedvall, Olga Matilda, Fru, f. 93;

Uddevallag. 24 (G). Rt 15 03 09.

Led. i 5:e pens-distr. ............ 231

Hegardt, C a r 1, J. K., Rådman, f. 96;

Olof Skötkonungsg. 53 (O).

Rt 18 20 63. '

OOrdf. i 23:e tax.-distr. ............ 25

Helgesson, se Hellgesson.

Hellberg, A r vi (1, J. K., Assurans-

. direktör, f. 90; Vasa Kyrkog. 1 (V).

Rt 11 86 45.

Ordf. istyr. f. handelsinstitutet ...... 278

v. Ordf. i styr. f. nya elementarlärov. 288

Hellberg, D a g m a r Eleonora Vilhel-

mina, Fru, f. 88; Vasa Kyrkog. 1 (V).

Rt 11 86 45. _

QL.ed. i skolnämnd ................ 153

Hellberg, Aron R 11 b e n, Ombudsman,

f. 91; 2:a Långg. 27 (O F).

Revisor f. sjömanshemmet .......... 367

Helldén, Johan A d 0 1 f, Komminister,

f. 73; Berzeliig. 13 (J). Rt 181907.

*v. Ordf. i kyrkostämma (J.) ...... 401

*Led. i Johannebergs kyrkoråd ...... 401

Hellekant, B e r t i 1 Olof Robert, Man-

talsassistent, f. 03; Rangeltorpsg. 45

(O). Rt 165551.

' oKronoombud i 16:e tax.-distr. . . . -. . . 23
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Hellers, H e d v i g Aurora Josefina,

Fru, f. 91; Danska vägen 66 ('O).

Rt 15 15 25.

Led. styr. f. komm. mellanskolan . . . . 163

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ........ 210

Led.'1 13:'e pens. -clistr. ............ 233

Led.'1 lokalstyr. f. flickläroverket. 284

Hellgesson, Sten R a g n a r Hilding,

Handlande, f. 86; Klippg. 16 (C J).

Rt 14 47 59.

Led.1 21':a tax.-distr............... 25

Hellgren, F o 1 k e Gustaf, J. K., Asses-

sor, f. 95; Kronhjortsg. 8A ('O').

Rt 16 33 80.

oOrdf. i 31:a tax.-distr. ............ 27

Hellman, Ax el Gunnar, T. 0. F. K.,

Föreståndare f. diakonissanst., f. 88;

Kristinelundsg. 5 (V). Rt 16 5889.

QL.ed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Led. i styr. f. natthärbärgena ...... 220

*Led. i ber. ang. församlingsgränser. . 386

*Led. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 409

Hellman, Alf Orvar Y n g v e, Reserv-

kapten, Mantalsassistent, f. 95; Nor-

denskiöldsg. 26 (O F). Rt 145420.

oLed. i skolnämnd ................

Helmertz, Harry Gotthard Verner,

Handlande, f. 90; Egnahemsv. 26 (l).

Rt 13 87 13.

Suppl. i 29:e tax.-distr............. 27

Henden, Hugo Alexander, lnstru-

mentmakare, f. 75; Fridkullag. 6 ('O).

Rt 18 19 21 .

Ordf. i styr. f. Osbeckska fonden. . . . 352

Ordf. i styr. f. Cederskogs den.-fonder 354

Henricson, Henrikson, Henriksson.

Henricson, A 1 i c e Helena, Fru, f. 74;

Linnég. 57 (O F). Rt 141414.

*Suppl. i 0. F:s kyrkoråd ........ 396

Henriksson, Axel Gottfrid, Målare,

f. 91; Risåsg. 26 (A). Rt 12 79 69. -

oSuppl. i 3:e fattigvårdsdistr. ...... 200

Henriksson, E 1 0 f Henning, Sjukkasse-

expeditör, f. 05; Slottsskogsg. 1 A.

Rt 14 43 68.

Suppl. f. J. F. Dicksons minnesfond 337

Henrikson, T 0 r a Anna Elisabet, Frö-

ken, f. 95; Linnég. 8 (H). Rt 14 63 48.

Rev.-Suppl. f. ngs arbetarinstitut.. 290

Henriques, Ma r t e n Ragnar, J.K

Advokat, f. 86; Humlegårdsg. 14(O)'.

Rt 16 11 08.

v. Ordf. ilokalstyr. f. Maj.'släroverku 283

Herlin, Eric Olof, Banktjänsteman,

f. 97; Folkungag. 9 (K). Rt 15 50 39.

*Suppl. 1 Kristine kyrkoråd ........ 391  

Herlitz, Hans, Kapten, Direktör.

, f. 91; Vasag. 60 (D). Rt 11 55 64.

Suppl. i polisnämnden ............

Suppl. i drätselkamm. 1 avd. 111. m. 68,82

Hermanson, Hermansson.

Hermansson, A lf Harry Johannes.

Kontorsskrivare, f. 04; O. Olskrogsg. 6

(G). Rt 15 72 1.5.

QKronoombud i 8:e tax.-distr. ..... '. 21

Suppl. i 8:e pens-distr. .......... 232

Led. i styr. f. Lingförbundet ........ 307

Hermansson, Elin Charlotta Sofia,

Fru, f. 87; Haraldsg. 3 (A).

Rt 13 77 86.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Hermanson, H a n s Sigfrid, Konto-

rist, f. 93; Kalmarg. 20 (L).

Rt 11 72 89.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 36

Led. i 12:e pens-distr. .......... 233

Hermansson, Carl H j a l m a r, Hand-

lande, f. 74; Carl Johansg. 41 (C J).

Rt 1405 56.

Led. i 25:e tax.-distr.

Hermansson, Kristina LoviSa (L1 s a),

Fru, f. Ö. Olskroksg.6

Rt 15 72'1'5.

Rev.-suppl. f. nya elementarläroverket 288

Hernroth, U 11 o Natanael,

Förste polisintendent, f. 05; Jätte-

grytsg. 1 A (O). Rt 16 71 41.-

Suppl. i länsnykterhetsnämnden . . . . 255

Hilliard, Agnes Hild u r, Fru, f. 77;

Pontus Wiknersg. 3 (J). Rt 16 26 79.

Led. i 12:e pens-distr .......... 233.

Hilmersson, K a r i n Astrid, Handar-

betslärarinna, f. 05; 2:a Långg. 25

(O. F) Rt 14 22 62.

Supp1.ibarnav.-nämnden m. m. 208, 209

Revisor f. K. F. U. Kzs studiecirk.. . 293

Revisor f. Lundby barnkrubba ...... 313

Revisor f. Gårda skolbarnshem m. m. 3232

Revisor f. 0. barnavårdssällskap. .323

Hirell, Lars E'1 n a r, Kontorist, f. 09;

Bang. 10 (M). Rt 126073.

*Revisorf. kyrkonämnden m. m. 386

Hirsch, Adolf, Stadsingeniör, f. 90;

Mölndal. Rt 426.

_oSuppl. f. ordf. ivägnämnden ...... 258

Hirvonen, Simo Jussi, M. L., Prakt.

läkare, f. 86; N. "Hamng. 40 (K).

Rt 11 6624.

Led. i E. Magnus' musikfond . . . . 302

_ Hjelm, E ri k Gustaf, Trädgårdsdirek-

tör, f. 74; Trädgårdsföreningen (V).

Rt 11 5756.

Led. istyr. f. botaniska trädgården. 192
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Hjern, KarlAnders Harald, Redak-

tör, f. 02; Risåsg. 21—23 (H).

Rt 11 1398.

Led. i 34:e tax.-distr. . . . . . . . . .' . . . 28

Led. i kom. f. Lindbergs don. 299

Se även Jern.

Hjort, Carl Ferdinand, Kamrer, f. 77;

S. Vägen 20 (J). Rt 161594.

OKassaf. f. prakt. hushållsskolan ...... 314

Hiortber'g, Johan Albert, f. d. Tra-

fikförman, f. 72; 'O. Skansg. 6 (H).

Rt 11 91 52.

l"Led. i kyrkonämnden ............ 387

l'Led. i Haga kyrkoråd ............ 393

Hjörne, H a r r y Edvin, Redaktör, f. 93;

Polhemspl. 7 (K). Rt 1535 00.

Suppl. i 47:'e tax.-distr............. 32

Led. iluftskyddsnämnden .......... 52

Suppl. 1 styr.

Hofflander, H 11 g 0 Peter Lie, Sta'd's-

ingenjör, f. 91; Sylvesterg. 7 (J).

Rt 18 20 02.

*Led. iber. ang. församlingsgränserna 386

Hofgren, J 0 h n Ture Ferdinand, Ma-

terialutlämnare, f. 91; Gibralta'rg. 2.

Led. i 32:a tax.-distr. .............. 28

Hofstedt, l.. a r s, Folkskolinspektör,

f. 79; Linnég. 50 (A). Rt 14 35 24.

*Led. i Annedals kyrkoråd .......... 398

von Hofsten, S t e n Erland Christoffer,

J. K.landstingsdirektör, f. 04; Marie—

stad. Rt 600 b.

Suppl. istyr. f. vanföreanstalten 336

Holber, Janne Alexius (Al e xi s), Re-

- klamtjänsteman, f. 90; St. Katrinedal

(V). Rt 15 49 60.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk. . 34

Suppl.1 ber. f. avk. av pens.-avg..... 37

Suppl. i 3:e fattigvårdsdistr....... 200

Revisor f. Lindbergs don. ........ 299

Holge'n, Karl Alrik Vilhelm, Folk-

skollärare, f. 99; Snäckv. 30A (C J).

Rt 1481 48.

Suppl. i3:'.etax-distr............... 20

Revisor f. Gbgs museum .......... 185

Holm, Erik Adalbert, Metallarbetare,

f. 86; Holmsbo, Kallebäck ('O). .

Suppl. i 13:'e pens.—distr. .......... 233

Holm, Hild a Charlotta, Fru, f. 95;

V. Skansg. 8 (H).

Revisor f. tjänarinnehemmet ...... 365

Holm, Juli.,us Överförmyndare,

f. 80'; G. Varvsg. 5(CJ). Rt. 142687.

Överförmyndare . ................

Ordf. 1 byggnadsnämnden ...... 77

V'albar t. expropriationsnämnd . . . . 257

*Led. 1 kom. ang. kyrkaiJ:s församl., 385

' Holmberg,

f. sjömanshemmet. 367 '

Holmqvist,

 

Holmberg, Karl Erland Bruno,

Chaufför, f. 96;Johanneda1sg. 11 C

(0 F). Rt 144026.

Rev.-supp1. f. drätselkammaren . . . . 68

E r n s t Herman, Tillsy-

ningslärare, f. 80; Vadmansg. 14 (V).

Rt 18 20 73.

Suppl. i 30:'e tax.-distr............. 27

oLed. ibarn-o. ungdomsråd ......... 209

Holmberg, Carl (C a j) Jacob, Sjökap-

ten, Direktör, f. 90; Linnég. 40 (A).

Rt 12 50 26.

OLed.'1 löne- och tjänstenämnden . . . -. 86

Rev.-suppl. f. Sjöfartsmuseet ........ 189

v. Ordf. i styr. f. natthärbärgena. . . . 220

Holmberg, N i ls Gösta, Redaktör,

f. 02; Rambergsv. 21 C L).

Led. i luftskyddsnämnden ..........

Stadsfullmäktig _ .................. 58

Led. i stadskollegiet .............. 63

Led. i ber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

Led. i ber. ang. prissättning av mjölk 250

Holmberg, 0 t t o Malte, Läroverks-

adjunkt, f. 77; Aschebergsg. 32 (V).

Rt 13 99 76.

Led. i styr. f. botaniska trädgården . . 192

Holmén, N i l s Erland, Typograf, f. 91;

Nordhemsg. 58 (O F). Rt 14 29 99."

Suppl. i 35:e tax.-distr............. 29

Holmgren, Gustaf F r e (1 ri k, Advokat,

f. 80; Vasapl. 6 (D). Rt 13 8656." "

oOrdfi istyr. f. Göteborgssystemet .. 271

Ordf. o. kassaf. f. Clasefonden ...... 354

Holmgren,R a g 11 a r, Mantalsskrivare,

f. 88; Långåsliden 34 ('O'). Rt 16 70 34.

oKrorioombud'1 33:'e tax.-distr....... 28

Holmquist, Holmqvist.

Holmquist, A 1 f r e d. Kyrkovaktmäs-

tare, f. 03; Kapellg. 14 (V) *

Rt 13 74 21. _

Rev.-suppl. f. ålderdomshemmet. . . . 223

B r o r Richard, Spår- . '

reparatör, f. 87; Ostindieg. 8 (C J).

Rt 12 66 98.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 35

Rev.-suppl. f. idrottsplatserna ...... 194

Holmqvist, Otto G e o r g, Kapten,

O.f 90; Apelgången 4 ('O). Rt 18 23 22.

0v. Ordf.istyr. f. idrottsplatserna.. .194

Suppl. i Vägnämnden ............ 258

Holmquist,] a r 1 Leopold, J. K., Magi-

. stratssekreterare, f. 87; Orangerig. 8

(O). Rt 18 26 58.

OLed. i lokalstyr. f. Maj:s läroverk . . . . 283

Holmsten, Ca rl Johan, Köpman, f. 70;

Odinsg. 20 (K). Rt 15 05 99.

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 391

*Led. i Kristinegemens. nämnd. . . . 391
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Holmsten, T 0 r s t e n Enar, Musik-

direktör, f. 04; Vidblicksg. 1 1 (J).

Rt 16 88 33.

Le.d i styr. f. G. Malmgrens fond.. 355

Holmström, Carl Anders T 0 r s t e n,

Redaktör, f. 84; Burgårdsg. 13 (J).

Rt 18 16 59.

Led. i ber. f. naturskydd. ........ 245

Holsner, J 0 h a n Ferdinand, Lands-

kontorist, f. 90; Skårsg. 20 ("O').

Rt 16 57 74.

OOrdf. i 40:e tax.-distr. ............ 30

Hoonk, Karl B e r t i l Harald, Kontors-

skrivare, f. 97; Olivedalsg. 12 (A).

Rt 14 36 50.

oSuppl. i styr. f. idrottsplatserna. . . . 194

Hoonk, Birgit Ingegärd, Kontorist,

f. 11; Nordenskiöldsg. 23 (O F).

Rt 14 67 05.

Revisor f. N. Allegzs barnträdgård. . 320

Led. i styr. f. G. Malmgrens fond. . . . 355

Rev.-suppl. f. R. Dicksons stiftelse.. 358

Huldén, Olof T 0 r s t e n Herman,

J. K., Assessor, f. 03; Chalmersg. 17

(V). Rt 16 5020.

oOrdf. i _:8'e tax.-distr............... 21

Hultén, Hulthén. _

Hulthén, Elle n Elise Amalia, Fru,

f. 96; _Ro.seng 3 (O F). Rt 140356.

e . i 3.'e pens.-distr. ............ 230

Hultén, M a r t 1 n Julius, Agent, f. 78;

Amiralitetsg. 24 (C J). Rt 148642.

Led. i 44:e tax.-distr. ............ 31

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 35

OLed. i 5:e fattigvårdsdistr. ........ 200

Hulthén, N i 1 s M:son, f. d. Tillsynings-

lärare, f. 76; Redbergsv. 28 (G).

Rt 15 1750.

Led. i 14:e tax.-distr. ............ 23

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 33'

Led. i 5:e pens-distr. ............ 231

Hulthén, T u r e, 'O'verlärare, f. 94;

Roseng. 3 (O F). Rt 14 03 56.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i stadskollegiet .............. 63

v. Ordf. i sjukhusdirektionen ........ 123

oRevisor f. arbetsförmedlingen . . .. 236

Hultgren, Karl Mattias (M a t t_ s).

Kapten, f. 84; S:t Sigfridsg. 74 (O).

Rt 16 93 89.

c'Ordf. i 13:e pens-distr. .......... 233

Hultin, S v e n_,_Professor, f. 89; San-

tessonsg. 1 (O). Rt 164183.

Stadsfullmäktig .................. 58

Kassaf. i hälsovårdsnämnden ...... 113

v. Ordf. i Vasa kommunala flickskola 165

gv. Ordf. i styr. f. skol- o. yrkeshemmet 241  

Led. i ber. f. forts. tj.-utbildning . . . . 246

v. Ordf. i styr. f.]. F. Dicksons minnesf. 337

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kom. ang. kyrkaiJohanneberg 385

*Ordf. i kyrkogårdsstwelsen . ._ ......

Hultin, T 0 r s t e n, C1v111ngenjor, f 85;4

Brantbacken 6 (L). Rt 117180. _

Suppl. i polisnämnden ............ 51

v. Ordf. i drätselkammarens ll avd.. . 73

oSuppl. f. ordf. i 12:e pens-distr. .. 233

*Led. i kyrkonämnden ............ 387

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 402

' Hultman, Nils A r t h u r, Gatuchef,

f. 79; _Vasag. 36 (D). Rt 132151.

Led.'1 arbetslöshetskommittén ...... 238

Led. igatuberedn. f. L. 0. O'....... 247

Hylander, Rut Ingrid, D.S. I.,Assis-

tent h. barnavårdsn., f. 12; Vidblicksg.

.11 (J). Rt 180184. '

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ........ 210

Hylander, Nils Oskar, Textilarbe-

tare, f. 82; S. Kustbaneg. 41 (O').

Rt 16 57 95.

Led. i 37:e tax.-distr............... 29

*Kyrkofullmäktig .................. 384

*Led.1_ky_rkonämnden .............. 387

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 404

Håkansson, Julius G 0 t t f r 1 d, Kvarn-

arbetare, f. 91; Herkulesg. (L).

Rt 13 78 64.

Suppl. i 12:'e tax.-distr.

Håkansson, Gunnar Olof, Förste

postassistent, f. 96; Änggårds'g. 26 (A).

Rt 13 08 97.

O'Kronoombud1 28:e tax.-distr....... 27

Hägg, Richard Hilding, Tillsynings-

man, f. 89; Ekebergsg. 4 (L).

Rt 13 47 45.

Led. i styr. f. änke- o. pupillkassan . . 257

Suppl. 1 styr. f. Renströmska fonden 300

Höckert, Carl Fredrik (F r i t 2) August,

M. L., Prakt. läkare, f. 62; Vasapl. 6

(D). 'Rt 13 1737.

0.v Ordf. istyr. f. prakt. hushållsskolan 314

Högberg, K a r 1 A x e 1 Fredrik, Bank-

tjänsteman, f. 12; Stampg. 22 (K).

Rt 15 15 61.

Rev.-suppl. f. botaniska trädgården. . 192

Höglund, A g 11 e s Helena Sofia, Fru,

f. 91; Aschebergsg. 33 (V).

Rt 13 41 80. - '

oLed. istyr. f. skolköksseminariet . .170

Led. 1 styr. f. yrkesskolorna ...... 174 .

OLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan . 315

Höglund, Erik Georg, Boktryckare,

f. 94; Richertsg. 4 (J). Rt 181551.

oLed. i skolnämnd ................ 153

OLed. i kom. f. folkkonserter ........ 290

Led. i styr. f. E. Magnus' musikfond. . 302
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Led. i orkesterföreningen .......... 303 Ivarsson, F r a n s Reinhold, Folkskol-

Led. i styr. f. konserthuset ...... 303 lärare, f. 6;97 Trumpetar'egränd 20

Ordf. f. G. Malmgrens fond ........ 355 (O). Rtl_6fÖh50' _ 7

H" 1 (1, (_ F" , (_ 78; Rev.-supp amnstyre sen ........ 9

og 'i/rågenclä s(il'; Rt of??? 52_ Revisor f. sjukhusdirektionen ...... 124

Led. i 10:e tax.-distr.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . ." 35

Led. i ber. f. avk. av pens-avg. . . . . 37

Höglund, Hjalmar H u g 0, Sjukhus-

direktör, f. 89;Asc11eberg'sg. 33 (V).

Rt 13 41 80.

oStadsfullmäktig .................. 58

C.Led 1 sjukhusdir:s byggnadskomm...124

QLed. istyr. f. sjuksköterskeskolam. 130

oOrdf. iarbetslöshetskomm. m.m. 237, 238

Led. i ber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

Led. i löneberedningen . .......... 246

Led. i ber. ang. medborgarhus ...... 247

Ordf. i ber. f. semesterhem åt husm. 249

Led. i styr. f. teaterfonden ........ 304

Suppl. i styr, f. stadsteatern ........ 305

l.

Ihrfelt, Sven Viktor A g 11 e, Länsasses-

sor, f. 94; Sveag. 27A (A).

Rt 12 56 09.

oOrdf. i 2:a tax. -distr.

lhrfors, S v e n Arthur, Läroverksad-

junkt, f. 78; Engelbrektsg. 9 (J).

Rt 11 2254.

c'Ordf. i 29:e tax. -distr. ............ 27

Ingemansson, John David I 11 g e m u n d,

F. K., Ämneslärare, f. 02; Asche-

bergsg. 28 (V). Rt 1349 48..

OKronoombud 1 21'.a tax. -distr. 24

lngwarsson, Johannes J u li u s,f.

'O'verlärare, f. 77; Solbänksg. 13 (A).

Rt 11 68 88.

Suppl. i 35:e tax.-distr. .......... 29

Kassaf. f. yrkesskolorna .......... 174

0V. Ordf. i 4:e fattigvårdsdistr. ...... 200

oOrdf. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

QDelegeradf. ungdomsavd. ........ 236

QRevisor f. prakt. hushållsskolan . . .. 315

Isacson, Isaksson.

Isacson, Anders Vilgot (W'1 g g e), Bok-

tryckare, f. 00; Berzeliig. 13 (J).

Rt 18 17 55.

Rev.-supp1. f. fattigvårdsstyrelsen .. 197

Isaksson, V i lh e lm Olaus, Metall-

arbetare, f. 90; Harald Stakegu6 (G).

Rt 15 72 29.

oSuppl. i l:a fattigvårdsdistr. ...... 199

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. 1 kyrkofullm:s valkommitté... .385

*Suppl. 1 kyrkonämnden ..........  

Suppl. 1 Maj.s kommunala flickskola 164

Suppl. ibarnav.-nämndenm. m. 208, 2093

Kassaf. i ålderdomshemmet ........ 223

].

Jacobson, Jacobsson, Jakobsson.

Jacobsson, Emma Charlotte, Dr.

phil... Landshövdingska, f. 83;

oHamng.1—3 (D). Rt 11 1069.

oLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan . . 314

Jakobsson, Ernst Algot, Gasverksar- '

betare, f. 92; Storkg. 6 (G).

Led. i 38:e tax.-distr. .............. 29

Jacobson, F . a n 's Edvard, Handlande,

f. 78; Kaptensg. 21 (c J). R. 14 97 06.

Led. i 47:e tax.-distr. 3

Revisor f. polisnämnden ............ 51 .

Revisor f. luftskyddsnämnden ...... 52

Revisor f. stadskollegiet .......... 63

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Rev.-suppl. f. löne-o. tjänstenämnden 86

Suppl. i 11:e pens.-distr. ........

Valbar t. expropriationsnämnd. .257

Led. iinskrivningsnämnd ........... 259

Jacobson, Anders Harald, Kran-

förare, f. 00; Bockhornsg. 11 (M).

Rt 12 5245.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk.. 34

Revisorf. natthärbärgena ..........'220

Jacobsson, H e r b e r t Volrath Mi-

c ael, Major, f. 78; Högåspl. 6 (J)

Rt 16 12 57.

Ordf. o. kassaf. f. sjöfartsmuseet . . 188

Jacobsson, H u g 0 Sigfrid, Kommunal-

arbetare, f. 97; Kustroddareg. 9 (C J).

Rev.-suppl. f. Broströmska stiftelsen 359

Jacobsson, Maria Katarina (K a r 1n),

Fru, f. 78; Högåspl. 6 (J). Rt 16 1257.

c'Led'. istyr. f. prakt. hushållsskolan ..

Jacobson, Vilma Maja Augusta,

Fru, f. 87; Kaptensg. 21 (C J)

Rt 149706.

Revisor f. sociala centralbyrån ...... 340

Jacobsson, M a 1 t e Ferdinand, F. D.,

Landshövding. f. 85; S. Hamng. 1—3

(D). Rt 11 10 69.

Ordf. i styr. f. Mossbergska don. .. 171

314

Ordf. istyr. f. Gbgs museum .. .185

oHedersordförandef. sjöfartsmuseet.. 188

Ordf. _istyr. f. högskolan .......... 275

c'Ordf. istyr. f. handelshögskolan . .277
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Jacobsson, Erik R a g n a r, J.

Länsassessor, f. 89; Roseng. 2 A(O F).

Rt 14 02 65. _

c'Ordf. i 9:'e tax.-distr.

Jacobsson, Sv e n Elof, Kontorist,

f. 93; Slottsskogsg. 56' (C J).

Rt 14' 96 92.

Revisor f. Haralds minne .......... 330

Janson, Jansson, Janzon.

Janson, A x el Georg Fredrik, Kassör,

f. 82; Drakenbergsg. 53 (O').

Rt 16' 65 81.

Suppl. i 47:'e tax. -distr. .......... 32

Jansson, Johan B1 r g e r, Handlande,

f. 71; C9ar315_Johansg. 41 '(C J).

Rt 1449

Huvudman'1 fastighetsäg. sparbank. . 270

*Kyrkofullmäktiges ordf. .......... 382

*Ordf. i kyrkofullmzs valkommitté .. 385

*Led. i kyrkonämnden ............ 387

*v. Ordf. i kyrkostämma (C J)....._. 397

*Led. i C. J:s kyrkoråd ............ 397

Janson, Elin Mathilda, Fru, f. 71;

Viktor Rydbergsg. 22 (J). Rt 16 18 33.

v.Ordf. o. kassaf. f. Broströmska stift. 359

Led. i styr. f. tjänarinnehemmet .. 365

Jansson, E rik, Målaremästare, f. 92;

Sprängkullsg. 5 (H). Rt 132569.

Suppl. i 17:e tax.-distr.

Janson, Erik Esaias. Läroverks-

adjunkt, f. 78; Sten Stureg. 10 (V).

Rt 16 53 70.

Led. istyr. f. komm. mellanskolan . .163

oLed. ilokalstyr. f. Vasa läroverk. 282

Janzon, E r 1 c Gunnar, Affärsföres'tår'i-

dare, f. 93; Plantage'g. 4 (O F).

Rt 14 70 14'.

Bisittare v. handelsmål ...... _. ..... 13

Suppl.i 2.'a tax.-distr.

Jansson, _'F r e (1 ri k Vilhelm Sigfrid,

..........

Tillsynlngslärare, f. 90; 3:e Långg. 45

(O F). Rt 143651.

Suppl. i 8:e pens.-distr. .......... 232

*Led. i 0. F:s kyrkoråd .......... 395

Jansson, Ge r d a Kristina Larsdotter.

Sömmerska, f. 77; Ryg. 5A (A).

Led. i styr. f. arb'etsförmedlingen . . 235

Led. i styr. f. tjänarinnehemmet . .365

Jansson, John Adolf H a r a 1 d, Hand-

an e, . 2; Eklandag. '98 ('O).

Rt 18 1542.

Suppl._1 31'.a tax. -distr. ............ 28

OSuppl.'1 7.e fattigvårdsdistr. ........ 201

Jansson, Erik H) a l m a r, Slöjdlärare,

f. 92; Munkebäcksg. 2 C (G).

Rt 15 18 03.

Rev.-suppl. f. barnavårdsnämnden . . 208

Rev.-suppl. f. handelshögskolan 277  

Jansson, 0 s c a r Julius, Spårvagns-

förare, f. 97; Majstångsg. 4 A (C J).

Rt 14 02 73.

Led. i 21:a tax-distr. ............ 25

Led. i 11:e pens-distr. .......... 233

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Janson, Fredrik 0 s w al d, Ombuds-

man, f. 98; Lindströmsg. 3 (J).

Rt 16 57 78.

Led. i 27:e tax.-distr. .............. 26

Janson, . R 0 b e r t, Kontraktsprost,

f. 74; Kungshöjdsg. 11 (D).

Rt 13_ 77 37.

QLed. i skolnämnd ................ 153

*v. Ordf. i kyrkostämma (D). ...... 389

Jansson, Gustaf a 1 d e m a r, Over-

1ärare,f.95;Torild Wulffsg. 31 (A).

Rt 11 84 70.

QSuppl. i styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Ordf. iVasa komm. flickskola m.m. 165, 166

Led. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 179

L.ed. i ber. f. nybyggn. t. Vasa flicksk. 248

Led. i styr. f. Gbgs arbetarinst. rn. m. 2902

oSuppl. i styr. för skollovskolonierna 324

*Led. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Jarlén,J 0 h a n Jonatan Assaf, Arkitekt.

f. 80; Alfhemsg. 7 (O F). Rt 14 75 47.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 34

oLed. i skolnämnd ................ '155

Jeppsson, D a g n y Elvira, Fru, f. 86;

Hjorthagsg. 10 (M). Rt 149714.

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Rev.-suppl. f. Gbgs parkbarn ...... 321

Revisor f. sjuksköterskehemmet.. . 364

Jensen, Signe Kristina (S tin a), Fru,

f. 96; Gibraltarg. 4 (J). Rt 16 33 70.

Rev.-suppl. f. orkesterfören ......... 303

Jern, H j alm a r Fridolf, tf. Över-

lärare, . 82; Balsaming. 42 (G)

Rt 15 79 55.

oDelegerad f. ungdomsavd. ........ 236

Led. i kom. f. studiekurser m. m... 244

Se även Hjern. '

Johannesson, S v e 11 Erik, Folkskol-

lärare, f. 03; Kungsportsav. 41 (V).

Rt 16 69 99.

Rev.-suppl. f. stadsbiblioteket ...... 179

Rev.-suppl. f. slottsskogsstyrelsen. . . . 190

Suppl. i 2:a pens-distr........... 230

Johanson, Johansson.

Johansson, John A b r a h & m, Byrå-

föreståndare, f. 82; Mariebergsg. 12

(C J). Rt 142686.

Led. i _styr. f. sjöfartsmuseet ...... 189

Ordf. i styr. f. slottskogsparken.. 190

Led. ifattigv. -styr. m.m. 196, 199, 200, 205

Suppl. f. ordf. imödrahjälpsr'iämriden 217
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Led. i styr. f. arbetsförm'edl. m.m. 235, 236

Led. i lokalstyr. f. Maj:s läroverk . . . . 283

Ordf. f. R. Dicksons stift. m.m. 357, 358

Johanson, A g 11 e s Viktoria, Fru, f. 83;

Kobbarnas väg 90 (O). Rt 16 5632.

G.Suppl istyr.

Johansson, Karl A 1 b1 n attias,

Chaufför, f. 00; Stockholmsg. 44 H

(G). Rt 15 69 69. .

Suppl. i gatu- och Vägförvaltningen. . 91

Johansson, A 1 g 0 t Magnus, Ombuds-

man, f. 01; Eklandag. 42 (O).

Rt 16 92 76.

Rev.-suppl. f. centralsiukkassan .. .. 339

. Rev.-suppl. f. Osbeckska fonden. . .. 352

Johanson, A n d e r s Arvid, Spår-

vagnsförare, f. 83; Sofiag. 64 (G).

Rt 15 01 01.

Led. i 38:'e tax.-distr. ............. 29

Revisor f. bostadsfören. Gbg u. p. a. 369

Johansson, A n d e r s Bed, Snickare,

f. 93; Epidemisjukhuset (A).

Rt 13 69 76.

Led. i 5:e tax.-distr............. 20

*Suppl.1 Annedals kyrkoråd ........ 399

Johansson, A n d e r s Johan, Sjukkasse-

expeditör, f. 82; Eklandag. 52 (O).

Rt 16 37 24.

Led. i31a:t.ax-distr....;.......... 27

oL.ed. ideleg. f. bamhygien .......'. .. 120

Ordf.1 styr. f. Renströmska badanst.141

Led. i folkskolestyr. m. m. .. 151. 1522

Led. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 281

Led. i styr. f. Styrsö kustsanatorium 333

Ordf. i styr. f. J. F. Dicksons fo'nd . . .. 337

Johansson, A n n a Josefina, Fru, f. 79; .

a Långg. 34 (

Suppl. i 6:e pens.-distr............. 231

Johansson, Oscar A rv 1 d, Spårvägs-

arbetare, f. 87; Alvsborgsg. 15 (C J).

Huvudman i Gbgs sparbank ..... .. . . 269

Revisor f. 1. 0. K. Marks stiftelse. . . . 360

Johansson, A s t r i d Margareta, Små-

skollärarinna, f. 99; Torild Wulffsg. 1

(A). Rt 11 6583.

v. Ordf. i barn- 0. ungdomsråd ...... 209

Johansson, A x el Leonard, Kyrko-

vaktmästare, f. 79; Solhem, Lundby,

(L). Rt 11 63 73.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 36

Led. i 12:e pens.-distr. 2

Johansson, C h a r 1 e s Hennin Fer-

dinand, Verkstadsarbetare, ? ' 89;

Storkg. 5 (G).

Suppl. i 10:e tax.-distr. .......... 22

Johansson, Elin Maria, Fru, f. 98;

Kompassg. 10 (O F). Rt 149837. 232

Suppl. i 9:e pens.-distr.

f. O. barnavårdssällskap 323 '

 

Johansson, Erik Joel, Riksdagsman,

f. 91; Ockerö. Rt 73.

oRev.-suppl. f. Styrsö kustsanatorium 334

Johansson, E r i c Waldemar, Tullkon-

torist, f. 98; Strandridareg. 18 (C J).

Rt 12 73 91 .

Revisor f. drätselkammaren

Johansson, E v a 1 d Amandus. Vägare,

f. 96; Danska vägen 73 (O).

Rt 1553 27. .

Led. i torg- 0. slakthusstyrelsen. .. 145

Johansson, E v a 1 d Willgodt, Fastig-

hetsförvaltare,f.90; Jägareg. 7 (L).

Rt110343. '_ " _ '

oL.ed. i 6:e fattigvårdsdistr........... 201

Johanson, F r i t 2 Ivar, Handlande,

f. 93; Burggre'veg. 23 (K).

Rt 15' 26 55.

Suppl.1 ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 36

Johansson, Axel G u n n a r, Stations-

karl, f. 97;" Paradisg. 27 (M).

Rt 14 96 61 . '

Suppl. i 35:e tax.-distr. .......... 29

Johansson, Karl G u n n a r, Kontorist, , '

f. 92; Snäckevägen 22 B (C J) _

Rt 14 47 04.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . ;. 35

Suppl. i ber. f. avk. av paris.-avg. . . 37

Johansson, G u s t a v Adolf, Lino- '

leumarbetare, f. 79; Rangeltorpsg. 51

(O). Rt 16 97 81.

Led.1 fattigvårdsstyr. m. m. 196, 201, 202

Led. i 13:e pens.-distr. 233

Johansson, G u s t a f Oskar Bernhard,

Handlande, f. 77; 4.eLångg. 11 (O F).

Rt 14 87 20. , . '

*Kassaf.1 O. F:s kyrkoråd .......... 396

Johansson, G6 s t a Arnold, Metallar-

betare, f. 99; Stobéeg. 24 (G)

Suppl.1 42:a tax.-distr. ............ 31

Johansson, Gustav (G6 s t a) Harald,

Prokurist, f. 98; Carlbergsg. 9 (O).

Rt 16 52 11.

*Led.1 Orgryte kyrkoråd ............ 404

Johansson, Hedvig Linnéa, Fru,

f. 02; Kungsladugårdsg. 3 (C

QL.ed. i skolnämnd ................ 157

Rev.-supp1. f. ö. realsk: s byggnadsff285

Johansson,H e n r y Bernhard, Direk— '

..........

tör, f.89;Fo.lkungag 6A (K).

Rt 15 07990.

Bisittare vid handelsmål ........—. . 12

Led. i poliskollegiet .............. 50

Q.Ordf i hälsovårdsnämnden ........ 112

0V. Ordf.1 deleg. f. bamhygien ...... 120

OOrdf.1 ersättningshusstyrelsen ...... 226

QOrdf. ikristidsnämnden ............ 239

Huvudman1 Gbgs sparbank ...... 269

Led. i styr. f. Stora teatern . . . . 306
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Johanson, H U 1 då Josefina, Söm- '

merska, f. 78; Fjällg. 22 (O F).

Rt 1490 73.

Led.110e pens.-distr. 232

Johansson, Axel 1 v a r, Poliskonstapel,

f. 90; Gibraltarg. 26 (J).

*Kyrk'ofullmåktig .................. 383

Johansson, Karl lvar, Vagnförman,

f. 88; Storkg. 2 (G). Rt 1592 05.

Led. i 37:'e tax.-distr.

oLed. i skolnämnd

Johansson, J 0 el Jonatan, Handlande;

f. 81; Tandåsg. 37 ('O'). Rt 160490.

Kassaf. i torg- o.slakthusstyrelsen;.145

Johansson, Johan, Åkeriägare, f. 73;

Kallebäckstadsägan 10896 (0).

Rt 16 82 67.

Suppl. i 6:e tax. -d,istr. ......... ,. 21

OLed. i skolnämnd ' ' '

Johansson, K ar i n Linnéa, Fru, f. '99;

Björcksg. 62C (C).

Rev.-suppl. f. Annedals barnabo ..-.. 317

Johansson, Carl Hedvin, Omnibus-

förare', f. 93; Strandridareg. 3 (CJ).

Rt 14 92 02.

Revisorf. 0. o. C. Wijks fond ...... 301

Johansson, K a rl Josef, Ombudsman,

f. 87; Hjorthagsg. 8 D (M).

Rt' 14 75 26. _

Suppl.1 hälsovårdsnämnden. . . . . . . . 1 13

Kassaf. i styr. f. pensionärshemmen 225

Johansson, Carl Vilhelm, Förråds-

mästare, f. 75; Västgötag. 7 (V).

Rt 16 39 12.

Suppl. i 28:e tax.-distr. .......... 27

Johansson, K 11 u t Filip,FSnörmakare,

f. 96; Paradisg. 18 (O

Revis'orf. hantverksbyggnåden ...... 175

Led. i 9:e pens-distr..............- . 232

Johansson, K 11 ut Robert, Ombuds-

man, f. 98; Kompassg. 10 (O F).

Rt 14 9837.

' v. Ordf.1 torg- 0. slakthusstyrelsen.. 145

Led. iarbetslöshetskommittén ...... 238

Johansson, Sven L a r s Arnold, Metall-

arbetare, f. '14; Dalen 3, Färienäs (l..).

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden .. 113

Rev.-suppl. f. sjukhusdirektionen. . . . 124

Rev.-suppl. f. Barnavärn . ....... 315

Johanson, Judit M a r t a _ Isabella,

Handelsidkerska, f. 90; Vegag. 54

(O F). Rt 126236.

*Led. i 0. F:s kyrkoråd ............ 396

Johansson, N i l 5 Emil Folke, Ackvisi-

tör, f. 07; Björcksg. 51 (C).

Rt 15 79 74. _

Suppl. i 13:e pens-distr. .......... 233

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 259

........' 154*

 

Johanson, Karl Oscar (Oscar K.),

Handlande, f. 88; Hledåsg. 9 (V).

Rt 11 3502. '

Suppl. f. bisittare v.han'delsmå1.. 13

, Led. i48ze tax.-distr................ 32

Suppl. i renhållningsstyrelsen.'. . . . . 143

L.ed. ikristidsnämnden ............ 239

' Led. iber. f. kiosker m.m......... 248

Valbart. expropriationsnämnd” .257

Huvudman1 sparbanken Bikupanu'. .270-

Suppl. istyr. f. Västkusthemmet,. 345

Johansson, Carl R 0 b e rt, Direktör,

f.. 82; Sventorpsl. 9 (O'). R't 1600 70.

Ordf. iber. f. a'v'k. av kom.-utsk.. 35

v. Ordf. 1 Maj:5 kommunala flickskola 164

Johansson, Sigrid Armida, Fru,

f. 82; Birger Jarlsg.22 (C J).

Rt 14 04 75. _

Led. ibarnav.-n. m. m. 208, 2092, 2152

Led. i 7:e pens.-dis'tr. ............ 231

OL.ed. i Annedals barnabo . . .,....... 317

Johansson, S1 g v a r d Gunnar, Chauf-

för, f. 08; Fjällg. 24 (O F). Rt 148935.

Suppl. i 9:'e pens. -distr............. 232

Revisor f. 0.0. C. Wijks stiftelse.. .359

*Suppl. 10. F.s kyrkoråd ............ 396

' Johansson, Sven Christian, M. D.,

Professor, Overläkare, f. 80; Vasapl. 8,

(D). Rt 115008.

OStadsfullmäktig ............. 58

O.'1_.ed1 sjukhusdir:s byggnadskomm...124

OL.ed. istyr. f. sjuksköterskeskolan.. .130

Ordf.'1 Carlanderska sjukhemmet. 329

' oOrdf. istyr. f. Styrsö kustsanatorium 333

Johansson-, S v e n Julius, Förste port-

vakt,f 85; Olofshöidsg. 20 (O).

Rt 16 '57775. .

Led.'1 26:e tax.-distr. ............ 2.6

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 36

Revisor f. renhållningsstyrelsen.... 143

Johansson, Ta g e Ernfrid, Metallarbe-

tare, f. 09; Bang. 27 (C J)

Suppl. i 25:e lax.-distr. .......... 26

Johanson, Wilhelm Victor, Verk-

mästare, f. 92;Arser'1alsg. 4 (D).

Rt 13 08 79.

Suppl. i 40:e tax. -distr. .......... 30

Suppl. f. sakkunnig vid brandsyn .. 83

Suppl. i l:a pens.-distr. .......... 229

Revisor f. Mai:s lärov. byggnadsfond 283

Jonasson, JohanW1 1 h e 1 m, Stations-

karlsförman, f. 86; St. Sigfridsg. 12

(O). Rt 163848. »

Led. i 9:e tax.-distr. ............ 22

Ordf. i ber. f. 'avk. av kom.-utsk. .. 34
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Johnson, Johnsson, Jonson, Jonsson.

Jonsson, Gustav Albion, Direktör,

f. 95; Pontus Wiknersg.9 (J).

Rt 160906.

Bisittare v.hande1små1 ............ 12

Johnsson, Alf Reinhold, Linoleum-

arbetare, f. 07; Sävenäsg. 3 (G).

Suppl. i 15:e tax.-distr. ............ 23

Rev.-suppl. f. vattenverket ........ 94

Jonson, Carl A r n e, Kontorist, f. 14;

2:a Långg. 57 (O F).

Revisor f. skol- o. yrkeshemmet. . .. 241

Revisor f. Gbgs arbetarinstitut .. . 290

Johnsson, Gustaf Oskar B e r t i l, Kon-

torist, f. 94; Vårvindsg. 21 (I..).

Rt 13 92 44.

Suppl. i 10:e tax. -distr. .......... 22

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 35

Jonsson, Oscar B1 rg er, Direktör,

f. 82; Aschebergsg. 41 A (V) .

Rt 13 47 94.

Led. i l:a tax.-distr.

Johnson, E 1 s i e, Skolkökskonsulent,

f. 94; Cederbourgsg. 8(J). Rt16 26 54.

ZSuppl. istyr. f. skolköksseminariet. .170

o1..ed.1 styr. f. prakt. hushållsskolan.. 314

OL.ed. istyr. f. skollovskolonierna .. .324

Johnsson, Gustaf F r i t h1 0 f, Rö'r-

läggare, f. 97; Risåsg. 11 (A).

Revisor f. slottsskogsstyrelsen ...... 190

Johnson, Karl Gustaf G u n n a r, Kon-

torist, f. 04; Karl Gustafsg. 25 (V).

Rt 11 51 68.

Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg. .. 37

Revisor f. natthärbärgena .......... 220

Rev.-suppl. f. samskolan . .'. ....... 289

Revisor f. Rubensons o.Philipsons don. 338

Johnsson, G U 5 t a v Emil, Fattigvårds-

otillsyningsman, f. 85; Mölndal. Rt 522.

C.Led igemens. nämndenf. Stretered 298

QRevisor f. Styrsö kustsanatorium . . . . 4

Jonson, G6 t e Lennart, Kontorist,

f. 15; 2:aLlångg. 57(OF). Rt148473.

Rev.-suppl. f..G Malmgrens fond. .355

Johnsson, J 0 h 11 Gunnar, Assistent h.

fattigv., f.99;3 'O. Olskrogsg. 9 (G).

Rt 15 74 23.

Led. _i 16:e tax.-distr. ............ 23

OLed. i skolnämnd ................ 154

o.]..ed iersättningshusstyrelsen ...... 226

Led.1 berf.. semesterhem åt husm. 249

Kassaf. istyr. f. Welanderhemmet. .335

oSuppl. i styr. f. Solgårdarna ........ 370

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ...... 392

Jonson, K 1 a s Mauritz, Disponent, f. 71;

Utbynäs (G). Rt 7.

Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg. . . . . 37

'Jonsson,

 

Johnsson, John 01 of ]. K, Kansli-

che , f. 86; Aschebergsg. 41 B (V).

Rt 11 07 05.

Sekr.1 styr. f. Mossbergska don. . . 171

ed. i styr. f. rättshjälpsanstalten” 222

Jonsson,JosefO s e a rAlbert, Folkskol-

lärare, f. 98; Lunnatorpsg. 13 (O).

Rt 15 07 14.

Suppl. f. ordf. o. led. i13:epens.-distr. 233

Roland Birger, J. K.,

D. H. G. Revisor,f. 06; Aschebergsg.

41 A (V). Rt 13 4794.

oRevisor för Göteborgssystemet ...... 272

Johnsson, V e r &, M. 1..., Frakt-. läkare,

f. 96; Kungsportsav. 18 (V).

Rt 16 78 48.

c,l..ed. i barn- 0. ungdomsråd. ....... 209

Juhlin, Johan A 1 go t, Kamrer. f. 85;

Beateberg, Kviberg (G). Rt 15 41 52.

Led. i poliskollegium ............ 50

Led. i polisnämnden .............. 51

Ordf. i styr. f. gas- o. elverken . . . . 102

Kassaf. i styr. f. Slottsskogsparken. . 190

oOrdf. i styr. f. arbetsförmedl. m.m. 235,2362

Sekr. i arbetslöshetskommittén .. .238

Julén, Jo 11 at h a 11, F. D. Rekto'r,

f. 87; Danska vägen 20 ('O').

. Rt 181599

Led. i fattigvårdsstyrelsen .......... 196

Led i 7:e pens-distr. .............. 231

Jungen, E r n s t Birger, 'O'verlärare.

f. 90; Aschebergsg. 22 (V)

Rt 13 05 44.

Stadsfullmäktiges ordf............. 57

Led. i stadskollegiet. . ............ 63

0Ordf.1 deleg. f. bamhygien ........ 120

Led. i folkskolestyrelsen m.m. . . . . 1512

Ordf. istyr. f. yrkesskolorna ........ 174

vOrdf. i styr. f. stadsbiblioteket. 179

ovOrdf.1 mödrahjälpsnämnden ..... '. . . 217

Ordf. iber. f. omorg. av kom.-förvalt. 245

Ordf. i löneberedningen .......... 246

Ordf. iber. ang. medborgarhus ...... 247

Ordf.1 tillf. pilsnerdricksberedningen 250

Led. istyr. f. högskolan ............ 275

Ordf.1 styr. f. Lindbergs don. . . . . 299

0V. Ordf. i styr. f. vanföreanstalten. . . . 336

oSuppl. i domkapitlet .............. 374

Jungen, S1 g 11 e Charlotta, Fru. f. 93;

OAschebergsg. 22 (V). Rt 13 0544.

Suppl. istyr. f. skolköksseminariet. .170

Junghanel, Ca rl Hans Heinrich, Bild-

huggare, f. 78; Änggårdsg. 41 (A).

Rt 11 31 90.

*Led. i Kristine gemens. nämnd. . . . 391
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Jägerskiöld, Axel Krister Edvard L e o-

n a r ,Professor, f. 67; Vasa-

pl. 11(D_). Rt 115650.

ov..Ordf i styr. f. botaniska trädg.. . 192

ov'ed. i ber. ang. naturskydd ...... 245

Järn, se Jern.

Jamfelt, E r n s t Gustaf Vilhelm, Civil-

ingeniör, f. 02; Vidkärrsg. 38 (G).

Rt 15 27 85.

Rev.-suppl. f. arbetsförmedlingen .. 236

Jönsson, A 1 b e r t Leonard, Skräddare,

, f. 88; Paradis . 25 K (M). Rt 12 61 48.

Rev.-suppl. %. skrädderiskolan ...... 296

Jönsson, A s s a r, Ombudsman, f. 94;

Utåkersg. 8 (G). Rt 15 05 56.

Ordf. i styr. f. hantverksbyggnaden . . 175

Jönsson, Blenda, Fru, f. 87; Ribå

bingsg. 6 (G). Rt 15 58 18.

QLed. _i skolnämnd ................ 154

Led. 1 Maj:s kommunala flickskola..164

Suppl. ifattigvårdsstyrelsen ........ 196

Suppl. ibarnavårdsnämnd. m. m. 208, 209

oLed. _i 4:e pens.-distr. ............ 230

().'Led1 styr. f. S:t Pauli barnhem . . 3.19

Suppl. istyr. f. Göteborgs sjukhem.. 329

Led. istyr. f. E. Dicksons stiftelse.. 361

K.

Kalén, Herbert Johannes, F. D.

Lektor, f. 93; Rangeltorpsg. 8 (O).

oRt 165439.

oLed. i styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Kallermo, se Callermo.

Kardell, se Cardell.

Karlander, M ä r t a Paulina. Förestån-

darinnaf. skolköksseminariet, f. 02;

oGeiiersg. 12 (V). Rt 169404. '

SSuppl. f. deleg. f. intell. utbildade . .236

ZSuppl. ilokalstyr. f. flickläroverket. .284

oLed. istyr. f. prakt. hushållsskolan.. 314

Se även Carlander.

Karlberg G u s t a f Nicolaus, Hand-

lande, ?. 70 Allm vägen 25 (CJ).

Rt 1494 79. .

*Led. i C. J:s kyrkoråd .......... 397

Karlbring, se Carlbring.

Karlén, Otto, f. d. Spårvagnsförare,

77; Kungsladugårdsg. 13 (C J).

Rt 1461 16.

oLed. i skolnämnd ................ 157

Carlson, Carlsson, Karlson, Karlsson.

Karlsson, A n d e r s Johan, Brand-

förman,f 87; Ovra Halleg. 2 (L).

Rt 13 98 44.

Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg. . . 37  

Karlsson, A n n a Sofia, Fröken, f. 87;

Engelbrektsg. 2 (V).

Suppl. 1_ 2:'a pens.-distr............. 230

Suppl. i pens.-inr. f. åldr. tjänare. 346

Karlsson, A n n a Teresia, Fru, f. 97;

Holländarepl. 5 B (C).

oLed. iskolnämnd ................ 155

Led. ikristidsnämnden ............ 239

Karlsson, A x el Theodor, Kranmaski-

nist, f. 87; Visthusg. 18 (L).

Rt 11 98 29.

Led. i polisnämnden .............. 51

Led. i hamnstyrelsen . ............ 96

Carlsson,Viktor A x e 1 Konrad, Fastig-

hetsskötare, f. 93; Wallenbergsg.1 A

(J). Rt 16 94 15.

Led.1 15:'e tax. -distr. _. ............. 23

Revisor f. gas- o. elverken. . .'....... 102

Led. i 5:e pens.-distr. ............ 231

*Led. i ber. ang. församlingsgränser 386

Carlsson, B e r 11 h a r d, Chaufför,

f. 93; Torsg. 8 (K). Rt 15 61 81.

Suppl. _i 41 :a tax.-distr............. 30

*Suppl.'1 Kristine kyrkoråd .......... 391

Carlsson, Anders B e r 11 h a r (1, Kas-

sör, f. 88;Gibra1targ.21 A (J).

Rt 16 84 25.

Suppl. f. bisittare vid dispaschmål. . 13

Stadsfullmäktig .................. 59

Suppl. i hamnstyrelsen ............ 97 _

Revisor f. renhållningsverket ........ 144

Revisor f. Sjöfartsmuseet .......... 189

Led. i perm. pilsnerdricksberedn... 244

Led. _i inskrivningsrevisionen ...... 260

Led.1 styr. f. sjömanshemmet ...... 367

Carlsson, B r o_ r Alarik, Banktjänste-

man, f. 02; Älghagsg. 3 H (M).

Rt 14 40 43.

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden .. 113

Karlsson, Edit Josefina, Fru, f. 89;

Kommendörsg. 38 (C J). Rt 14 42 24.

oLed. i 4:e fattigvårdsdistr. .......... 200

Suppl. i 8:e pens-distr. .......... 232

Karlsson, Johan E d v a r d, Kontorist,

f. 89; Folkungag. 13 (K). Rt 15 03 29.

Suppl. i 45:e tax.-distr.

Carlson, E r i k Gustav Wilhelm, Post-

tjänsteman, f. 84; Solskiftesg. 5 (L).

Rt 13 74 38.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . 35

Revisor f. Lindbergs don........... 299

Carlsson, G u n n a r Fredrik. Konsul,

Skeppsredare, f. 87; Hovås. Rt 27.

OLed. ihamnstyrelsen .............. 96

Carlsson, G u n n a r Oskar Vilhelm,

Byggnadsarbetare, f. 06; Vinkelg. 15.

QLed. i skolnämnd

Suppl. i 3.e pens.-distr. .......... 230
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Carlson, G u s t a f, Bokhållare, f. 84;

Olivedalsg. 26 (O F). Rt 12 55 54.

Led. i 40:e tax.-distr............... 30

Kassaf. i styr. f. idrottsplatserna . . 194*

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen. ...... 197

Kassaf. i barnav.-nämnd. m.m.208,209,210

Led. i kom. f. studiekurser m. m.. . 244

. Led. i ber. f. semesterhem åt husm.. . 249

Carlsson, G u s t a v Adolf, Tillsynings-

vaktmästare, f. 92; Folkskoleg. 4 (A).

Rt 13 36 96.

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ........ 399

Carlsson, G u s t a fValfrid. Skräddare-

mästare, f. 93; Karl Gustafsg. 28 (V).

Rt 13 37 93.

Revisorf. skrädderiskolan .......... 296

Carlson, H e n r i k, Edvard, Kommi-

nister, f. 93; Timmermansg. 8 (C J).

Rt 14 05 09.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led.1 ber. ang. församlingsgränser” 386

*Led. i C. J:s kyrkoråd ..........

Carlsson, H1 1 d1 n g Julius,

budsman, f. 96; Djurgårdsg. 35 (C J).

oDelegerad f. fackarbetsförmedlingn 236

Carlson, Otto H ugo, Slöjdlärare, _

f. 88; Stockholmsg. 1 C (G).

Rt 15 27 57.

Led.1 ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 34

Ordf. i ber. f. avk. av pens-avg. 37

Suppl. i 5:e pens—distr. .......... 231

Carlsson, Gerda Elise ln g e b 0 r g. Fru,

f. 01; Bagaregårdsg. 7 (G).

Rt 15 19 41.

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen . . ....... 197

Suppl. i 5:e pens-distr. .......... 231

Revisor f. skollovskolonierna ........ 324

Karlsson, lvar Gustav, Maskinist,

f. 91; Bräckevägen 116 (L).

Rt 13 36 14. *

Suppl. i 14:'e pens.-distr. ........ 234

Carlsson, Anders J 0 h a n, Bageriarbe-

tare, f. 84; Birger Jarlsg. 8 (C J).

Rt 14 83 35.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . .

Karlsson, J 0 h a n n e s, Trädgårds-

mästare, f. 67; Engelbrektsg. 53 (V).

Rt 16 38 16.

*Led. i Vasa kyrkoråd ............

Karlsson, J 0 h a n n e s, Handlande,

f. 96; Jonseredsg. 2 (G). Rt 15 11 72.

Suppl. i 42:a tax-distr.............

Carlsson, J 0 h 11, Spårvagnskonduk-

tör, f. 94; Solrosg. 10 (G).

Rt 15 36 74.

Rev.-supp1. f. Deblindas fören.Hoppet 347

Revisor f. G. Malmgrens fond. .355

35

399

31  

Karlsson, Jo h 11 Adolf, Hälsovårds-

tillsyningsman,f.95;Poppelmansg.12.

(G). Rt 15 4594.

Suppl. i 15:'e tax. -distr. .......... _ 23

Karlsson, Johan (Jo h n) Alfred, För-

rådsförv., f. 84; O. Hamng. 11 (K).

Suppl. i8:'e tax.-distr............... 21

Revisor f. Cederskogs don.-fonder 354

Carlsson, Jo h n Gottfrid, Spårvagns-

förare, f. 87; Strandridareg. 3 (C J).

Rt 14 71 87.

Led. i 44:e tax-distr. 31

Led. i Maj:s kommunala flickskola.. 164

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 259

Huvudman i fastighetsäg. sparbank 270

Carlson, J 0 s e f Mathias, , Direktör,

f. 82; Erik Dahlbergsg. 46 (V).

Rt 11 5907.

Led. i 46:e tax.-distr. ............ 32

.Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk....... 34

Suppl. i luftskyddsnämnden ........ 52

Revisor f. vattenverket ............ 94

Led. i granskningskom. f. hyresräkn. 246

Karlsson, Karl Albert, Maskinin-

enjör, f. 74; S.t Sigfridsg. 17 (O).

t 16 0598.

Suppl. i 39:e tax.-distr.

Karlsson, Karl Fredrik, Kontorist,

f. 15; O. Olskroksg. 10 (G).

. Rev.-suppl. f. 1. 0. K. Marks stiftelse 360

Carlson, Carl Gustaf, Bankkamrer,

f. 88; Kungsportsav. 25 (V).

Rt 16 07 96.

QOrdf. i 7:e pens-distr. ............ 231

Karlsson, Ka rl Laurentius, Sjuk-

kassekontr., f.91;'Danskavägen73(O).

Revisor f. vattenverket ............

Karlsson, Carl Oskar, Skräddare,

f.06; Lisehöjd Lundby Fogdegård.

Revisor f. skolförzs s—ommarbarnsk. 326

Carlsson, Ca rl R i c h a r d, Spår-

vägsman, f. 81; Alströmerg. 4 (K).

93

Rt 15 32 33.

Ordf. i polisnämnden ............ 51

Stadsfullmäktig .................. 58

Ordf. i torg- 0. slakthusstyrelsen. . . . 145

Ordf. i nykterhetsnämnden ........ *219

Led. i styr. f. Göteborgssystemet. . . . 271

Sekr. i styr. ,f. Söderborgska stift. . . _348

Karlson, Carolina (C & r o la) Wilhel-

mina, Fröken, f. 70; S:t Sigfridsg. 12

(O). Rt 161311.

Led. i fattigvårdsstyr. m. m. 196, 199, 201

oLed. i barn- 0. ungdomsråd . .. . 210

Suppl. i J. J. Dicksons stiftelse ...... 363

Carlsson, C 1 a e 3 August, Oljearbe-

tare. f. 92; Arenda .

Revisor f. Keillers park . . . . . .— . . . . 191
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Carlsson, Lilly Cecilia, Fru, f. 99;

Olivedalsg. 26 (O F.)

Rev.-supp1. f. sjuksk. pens-fond 346

Carlsson, N i 1 s Henry, Järnvägstjäns—

teman, f. 05; Virginsg. 26 (G).

Rt 15 43 18.

Rev.-suppl. f. nykterhetsnämnden .. 219

Karlsson, Olof Mauritz, Bankvakt-

mästare, f. 99; N. Liden 1 A (D).

Suppl. i 8:e tax.-distr. ............ 21

Carlsson, 0 3 c a r Jonatan, Assistent

h. fattigv., f. 90; Erik Dahlbergsg. 30

(V). Rt 11 8592.

Suppl. ibarnav.-n'a'mnd. m.m. 208, 209, 210

Carlsson, Erik R a g n a r Vilhelm,Ty-

pograf, f. 10; Nordenskiöldsg. 8 (A).

Suppl. i34:etax.-distr. 28

Revisor f. barnsanat. Rävlanda 332

Karlson, Karl T a g e, Köpman, f. 88;

Terrassg. 11 (J). Rt 16 3689.

Suppl. i 3:e pens-distr. .......... 230

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 387

*Led. i. Johannebergs kyrkoråd ...... 401

Carlsson, T 0 r s t e n Napoleon, Mu:

sikdirektör, f. 96; Linnég. 11 (O F).

Rt 14 82 19. '

Sekr. i styr. f. G. Malmgrens fond. . 355

Carlsson, Johan Magnus Thorwald,

Byggmästare, f. 88; 2:a Långg. 51

(O F). Rt 140926.

Suppl. ilokalstyr. f. Maj:5 läroverk. 283

Karlsson, Olof e r n e r, Kontorist

f. 03;Hembyggarev.1l (O).

Rt Sävedalen 592. '

Rev.-suppl. f. pensionärshemmen .. 225

Revisorf. centralsjukkassan ........ 339

Revisor f. Wahlqvist-Andahls stift. 362

*Suppl. i Orgryte kyrkoråd .......... 404

Karlsten, se Carlsten.

Karlström, se Carlström.

Karlvall, F 1 l i p Gustaf Adolf, Folk-

skollärare, f. 91; Frölundag." 40 (A).

Rt 11 85 32.

. Suppl. i 6:e pens.-distr. .......... 231

Kannan, se Carman.

Kaudern, W a 1 t e r Alexander, F. D.,

Intendent, f. 81; Karlsrog. 1 (A).

Rt 13.63 94.

0Led. i kulturh. museets nämnd . . . . 186

Keiller, J a m e s, Kabinettskammar-

herre, f. 67; Särö. Rt Särö 28.

Rt 13 59 59.

Ordf. i styr. f. Keillers park ........ 191

Kejbel, C a rl Arvid, Kommunalarbe-

tare, f. 06; Landala Långg. 38 (J).

Rt 13 06 99.

Suppl. i 27:e tax.-distr. ............ 26

Suppl. i 29:e tax.-distr. .......... 27

Led. i 3:e pens-distr. ...... . ...... 230  

Kejbel, s on i a Elisabet, Fru, f. 08;

Landala Långg. 38 (J). Rt 13 0699.

Rev.-suppl. f. siuksköterskehemmet. . 364

Kellgren, Kjellgren.

Kellgren, Malte S u n e Emanuel,

Lektor, f. 06; Johannebergsg. 32 A (J).

Rt 16 13 90. .

oKronoombud i 2:a tax.-distr....... 20

ORev.-suppl. f. högskolan ............ 275

Kjellgren, Gustaf Vi k to r Wilhelm,

Grosshandlande, f. 81; Erik Dahl-

bergsg. 18 (V). Rt 136349.

uppl. f. bisittare v. handelsmål.. . 12

Led. 140:'e tax. -distr. .............. 30

Suppl. f. kassaf. ihälsovårdsnämnden 113

QSuppl. i 4:e fattigvårdsdistr. ...... 200

Led. i 9:e pens-distr............... 232

Kempe, J a 111 e s Napoleon, Reparatör.

f. 99; Kungsladugårdsg. 10 (C J).

Rt 12 73 64.

Led. i25ze tax.-distr. .............. 26

Led. i 11:e pens-distr............. 233

Revisor f. Vasa lärovzs byggnadsfond 282

Kornell, John 0 5 c a r, Kontorist, f. 96;

e Långg. 3 (O F). Rt 14 7546.

OLed. i styr. f. idrottsplatserna ...... 194

Kiessling, Frit 2 Richard, F. D..

Lektor, f. 89; Berzeliig. 24 (V).

Rt 16 52 00.

*Led. i Christina: kyrkoråd ........ .391

Kihl, K a r 1 J 0 11 a n, Vagnmästare,

f. 75; Gibraltarg. 21 (J). Rt 16 8251.

oLed. i l:a fattigvårdsdistr. ........ 199

Kihlberg, Nils Gustaf T u r e, Bank-

tjänsteman, f. 91; Skanstorget 8 (A). ..

Rt 113043. ' ',.' .

Rev.-suppl. f. sjömanshemmet ...... 367

Kihlman, H e r m a n Axel Constantin,

F. L., Läroverksadjunkt, f. 90; Karl

Gustafsg. 4 (D). Rt 13 17 46.

Led. i folkskolestyr. m.m. 1512,152,158,170

Led. iVasa kommunala flickskola. . . . 166

Kihlman, K a r i n, 'F. M., Amnes-

lärarinna. Fru, f. 90; Karl Gustafsg. 4 _

(D). Rt 13 1746.

Suppl. i fattigvårdsstyr. m. m. .. 197, 205

Revisor f. Hvitf. lärovzs byggnadsfond 281

Kihlman, N a e m i Maria, J. K., Före-

ståndarinna, f. 04; Halleg. 22 (L).

Rt 11 71 81.

oSuppl. i styr. f. Daghem .......... 312

. Kilander, Erik Ta ge Eugén, J. K.,

Länsnotarie, _f. 02; Sveag. 12 (A)

Rt 13 12 15.

oOrdf. i 44:e tax.-distr......... "_. . .. 31
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Kinda], Carl-Eric Frans Magnus,

Direktör, f. 02; Nya Allén 3 (D).

Rt 13 55 01 .

Suppl. i pens-inr. f. åldr. tjänare.. 346

Kjellberg, Anna H a r r i e t Malvina,

Handarbetslärarinna, f. 95; Rangel-

o.torpsg 51 A (0). Rt 180137.

Suppl. f. deleg. f. intell. utbildade.. .236

Kjellberg, C & r 1 0 s s i a n.Kons1il,

Direktör,f. 75; Viktoriag. 22 (V).

Rt 13 65 08.

QLed. i konstmuseets nämnd ...... 187

Valbar t. ex ropriationsnämnd . . . . 257

Led. i styr. fFiO. o. C. Wijks fond . . 301

Kjellén, Emma Margareta (G r e t a)

' Elisabeth, Fru, f. 91; Föreningsg.

26—28 (V). Rt 11,47 06.

Suppl. i styr. f. sjuksk. pens.-fond.. 346

Kjellén, Lars Eric, Major, f. 86;

Föreningsg. 26—28 (V). Rt 11 47 06.

OOrdf. i 12:e tax. -distr. ............

Revisor f. Renströmska badanstalterna 141

Revisor f. Kjellbergska flickskolan. . 286

Led. i styr. f. Lingförbundet ........ 307

Led. i styr. f. Gbgs idrottsförbund.. 309

Kjellgren, se Kellgren.

Kierrman, E r n s t Gustaf, Poliskon-

stapel, f. 95; Friggag. 21 (K).

Rt 15 33 52.

oLed. i skolnämnd ................ 154

*Suppl. i Kristine kyrkoråd .......... 391

Klasson, se Claesson.

von Koch, Ester Eva Maria, Fru,

f. 86; S. Vägen 25 (V). Rt 162521.

QLed. i sällsk. f. småbarnsskolor. .172

Koch, Per Volrat Mikael, J.

Assessor, f. 02; Jättegrytsg. 1 A (0).

Rt 16 12 0.6

OKronoombud1 43:e tax.-distr. 31

oSuppl. f. ordf. i 4:e pens-distr....... 230

Kogge, F r i t i 0 f Olof, Civilingenjör,

f. 97; Daltorpsg. 29 (O). Rt 16 59 82.

Suppl. i 29:e tax.-distr. .......... 27

Stadsfullmäktig .................. 58

Suppl. isjukhusdirektionen ........ 1242

Led. ifolkskolestyr. m.m. 151, 152.153

Led. istyr. f. yrkesskolorna ......._ . 174

Kolbe, F r i t 2 Erik, Lantbrukare f. 88;

Stora Torp (O). Rt 181407.

Led. i 39:e tax.-distr. ............ 30.

Kolbjörn, Gustaf Edgar. Folkskol-

lärare, f. 04; Jakobig. 4 (O).

Rt 16 78 63.

OLed. i barn- och ungdomsråd . . .. 210  

Korneliusson, se Corneliusson.

Kornér, se Cornér. _

Korsell, Karl G u s t a v, Möbel-

snickare, f. 97; Tellgrensg. 4 (C J).

Rt 12 61 09.

Led. i 22:a tex.-distr. ............ 25

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . . . . 68

Rev.—suppl. f. löne- o. tjänstenämnden 86

Revisor f. vattenverket ........... , 94

Led. i styr. f. hantverksbyggnaden . . 175

Revisor f. De blindas fören. Hoppet 347

Krawe, M a j, Fröken, f. 17; L. Hökeg.

3 (G). Rt 1561 99.

Revisor f. De lungsjukes vänner . . . . 331

Revisor f. hemsysterverksamheten .. 342

Kristenson, Kristensson.

Kristensen, John El i s Herbert, Kon-

torschef, f. 95; Linnég. 46 (A).

Rt 12 58 09.

Suppl. i 21:a tax.-distr............. 25

Revisorf.hamnstyre1sen .......... 97.

Kristensson, Erik Sigfrid, Tulltill-

syningsman, f. 96; Birger Jarlsg. 24.

Revisor f. E. Wijks stiftelse ........ 362

Kristensson, E r n s t Georg, Sjuk-

kontrollant,Sf. 75; Mäster Johansg. 4.

(O). Rt1532 17.

Revisor f. spårvägsstyrelsen ........ 110

Led. isjukhusdirektionen .......... 124

v. Ordf. i styr. f. Gbgs sjukhem. . . . 328

v. Ordf. i styr. f. Welanderhemmet. . 334

Led. i styr. f. Louise Ekmans do11.. . 337

v. Ordf. i sjuksk. pens-fond ........ 346

Kristenson, Carl Nikolaus, Hand-

lande, f. 71; Uddevallag. 15 (G).

Rt 153330.

*Led. i kyrkonämnden ............ 387

*Kassaf. 1 Gamlestads kyrkoråd. .392

Kristensson, M a r t in Alexander,

Handlande, f. 71; O. Olskroksg. 10

(G). Rt 15 22 35.-

Led.iber. f. avk. avkom.-utsk. 33

Se även Christenson.

Kristiansson, se Christianson.

Kristofferson, K a rl Lantbrukare,

78; Oxnäs, Säve. Rt ll.

oLed. i torg- 0. slakthusstyrelsen.. .145

oLed. istiftsnämnden .............. 375

Kroner, se Croner.

Kronlund, se Cronlund.

Krusell, Greta Margit Gunhild,

Folkskollärarinna, f. 08; Olivedalsg. 29

(O F). Rt 12 5997.

oDeleg. f. intell. utb. arbetslösa 236
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Kräger, H a r r y Ludvig, Direktör,

f. 93; Geijersg. 3 (J). Rt 166409.

v.Ordf. istyr. f. ålderdomshemmet. 223

Ersättare i värderingsnämnd ...... 260

Kullberg, Tröste Sadi Buonarotti.

e.o. Hovrättsnotarie, Direktör, f. 89;

Terrassg. 15 (J). Rt 165450.

Led.1 gatu- o. Vägförvaltningen. . . 91

Se även Cullberg.

Kullgren, T h y ra Hedera Martina,

f.d. Skolföreståndarinna, f.

Jakobsdalsg. 40 (O). Rt 16 5908.

v..Ordf ilokalstyr. f. flickläroverket.. 284

Led. i styr. f. Clasefonden ........ 354

Kåreby, Ax el Edvin Herbert, Aukt.

revisor,f. 09; V. Rydbergsg. 21 (J).

Rt 16 48 17.

Rev.-supp1. f. drätselkammaren . . . . 68

Käll, J a c 0 b Henrik, Konsul. Skepps-

_ mäklare, f. 77; Malmgårdsg. 3 (A).

Rt 11 0531.

Suppl. i 33:e tax.-distr............. 28

Källén, se Kjellén.

Källgren, se Kellgren.

Kämpe, se Kempe.

Köhlberg, A 11 g u s t. Köpman, f. 82;

S:t Sigfridsg. 62 (O). Rt 18 11 42.

Led. i 18:e tax.-distr. ............ 24

Köhn, A r t h u r Otto Johannes, Assu-

ranstjänsteman, f. 87; Karl Gustafsg.

25 (V). Rt 13 4804.

*Led. i Kristine gemens. nämnd . . . . 391

Körling, S v e n Holger, Musikdirektör,

f. 79; Kungsportsav. 25 (V).

Rt 16 64 22.

Led. i styr. f. G. Malmgrens fond . . 355

L.

' Lagerberg, P e r Gustaf Pontus. Kapten,

Trafikdirektör, f. 78; Lorensbergsg. 7 '

(V). Rt 181592

v. ordf. o. kassaf. i spårvägsstyrelsen

Lagergren, Els a Matilda, M. L.,

Prakt. läkare Fru. f. 90; Kungsports-

oavenyen 30 (V). Rt 169064. _

OLed. istyr. f. småbarnsskolorna ...... 172

Lagerholm, Gustaf E m i 1, Skatteexe-

_
.

10

kutor, f. 76; Redbergsv. 11 13 (O).

Rt 15 58 93.

Led. i 3:e tax.-distr. ............ 20

QOrdf. i biblioteksnämnden ........ '180

Ordf. i styr. f. änke- o. pupillkassan 257

Led. ipens.-inr. f. åldriga tjänare. 6

Kassaf. i styr. f. Söderborgska stift. 348

Kassaf. f. R. Dicksons stiftelse 357

Lagerholm, Karl N1 1 s Gustav, Kom-

munalarbetare, f. 03; Lagmansg. 17.

Suppl. i 16:e tax.-distr.  

Lagerstedt, S t e n Erland Artur,

Byråbokhållare, f. 98; Sten Stureg. 30

(V). Rt 16 8644.

Rev.-supp1. f. renhållningsverket” l44

Lagersten, Gustaf (G6 s t a) Alexan-

der, Mantalsskrivare,f.87;Gy11en-

krooksg. 3 (O). Rt 163891. 21

QKronoombud i 9:e tax.-distr.

Lampers, S v e n Eskil, e. o. Hovrätte-

notarie, f. 04; N. Liden 1 (D).

Rt 13 66 60. '

QOrdf. i 16:e tax.-distr. ............ 23

Revisor f. 0. o. C. Wijks fond ........ 301

*Led. idomkyrkorådet ............ 389

Landahl, Laurentius (L a r s) Erik,

lngenjör, f. 85; Burgårdsg; 13 (J).

Rt 18 14 34.

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... 1 13

Revisorf sjukhusdirektionen ...... 124

Landahl, M a u r i t 2 Wilhelm, Stads-

revisor, f. 91; Stomg. 6 (O).

Rt 168439.

ORe.v-supp1. f. arbetslöshetskommittén 238

Rev.-supp1. f. Welanderhemmet . . . . 335

Landén,A d aJutonia. Fru, f. 92; Gerås,

Utbynäs (G)

Led. i styr. f. Ida Jonssons minne. . 355

Landén,A 1 g 0 t Natanael, Träarbetare,

f. 02; Risåsg. 22 (A).

Led. ikom. f. studiekurserm. m.... .. 244

Landholm, Amanda, Fru. f. 72;

— Ånäsvägen 42 (G). Rt 15 06 70.

OLed. i l:a fattigvårdsdistr. ........ 199

Landin, Jo ha 11, Diakon, f. 78: Lan-

dalag. 27 (J)

* Led. i Johannebe'rgs kyrkoråd ...... 401

Lange, A 1 g 0 t. Revisor, f. 88; Vasag.

22 (D). Rt 170932.

Led. i 17:e tax.-distr. ............ 24

Lange, Johannes (J 0 n a s) Wictor,

Domkyrkoklockare, f. 78; Majorsg.3

(A). Rt 139719.

Qv. Ordf. i 2:a fattigvårdsdistr. ...... 199

oOrdf. i l:a pens-distr............. 229

Langlet, Alexander (Al e x), Konstnär,

f. 70; Sten Stureg. 10 (V). Rt 16 50 49.

QRev.-suppl. f. Slöjdföreningen ...... 176

Larsson, Gustaf Algot, Verkstads-

arbetare, f. 97; Hökeg. 3 (G).

Rt 150639

Rev.-supp1. 'f. Renströmska badanst. 141

QLed. 1 skolnämnd ................ 154

Larsson, B e n j a 111 i n, Brödexpeditör,

f. 81; V. Skansg. 14 (H). Rt 12 08 58.

Led. i 17:e tax.-distr.
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Larsson, B ror Isak, Vaktkonstapel,

f. 93; Härlanda centr.-fänge1se

Rt 15 34 63. _

Led.1 13:'e tax. -distr............... 23

Larsson, Erik Valdemar, Lantbrukare,

f. 98; Mörlunda, Sollebrunn.

oErsättare i stiftsnämnden .......... 375

Larsson, G e r t r u d Augusta, Före-

ståndarinna, f. 82; Sahlgrenska sjukh.

Rt 17 20 80.

Revisor f. Dicksons m. fl. don... .. 338

Sekr. i styr. f. sjuksk. pens-”fond —. . . . 346

Larsson, G u s t a f Adrian Wisser, Kon-

torist, f. 01; Nordenskiöldsg. 7A

(O F). Rt 140515.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. 34

Led. i styr. f. Lingförbundet ...... 307

Larsson, Nils G 11 s t a v Malte, Redak-

tör, f. 98; Fjällg. 3, uppg. E (0 F).

Rt 14 26 27.

Led. ifolkskolestyr. m.m. 1512,152, 156.162

Led. i Vasa kommunala flickskola.. 166

Led. i styr. f. svenska mässan .. 265

oLed. i skolförzs sommarbarnskomm. 325

Larsson, Helge Alfred Valdemar,

Kontorsskrivare, f. 98; Århusg. 15(L).

Rt 11 56 18.

Suppl. i4:'e tax.-distr............' . 20

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 35 ;

Rev.-supp1.' f. drätselkammaren .. 68

' *Kyrkofullmäktig .................. '383

*Rev.-supp1. f. kyrkonämnden m. m. 386

Larssön, Arvid H1 1 d1 n g Emanuel,

Lokförare, f. 94; Ärenprisg. 35 (G).

Rt 15 91 88.

Led. i 15:e tax.-distr............... 23

Larsson, H ugo Gottfrid Leonard,

Kassör, f. 74; Lagnians'g. Liseberg'(J).

Rt 18 18 63. .

Ordf. i spårvägsstyrelsen . . . .'...... 1 10

Huvudman1 Gbgs sparbank ...... 269

Larsson, Idof f Anders Peter. tf.

Landskontorist, f. 98; Kungälvsg.

20 (G)Rt 154.091

OKronoombud'1 26 tax. -distr... . . . . . 26

Larsson, lng rid Margareta, F. M.,

Rektor, f. 92; Oscarsg. 7—11 (M).

Rt 14 64 22.

c)Led. istyr. f. Sjuksköterskeskolan. . .. 130

QSekr. i styr. f. Maj:s komm. flicksk. '164, 165

Lar5son, lva r Ragnar, Mantalsassis-

tent, f. 01; Vadmansg. 10 (V).

Rt 16 44 30.

oKronoombud i 27:e tax-distr. »

Larsson, J 0 h 11 Conrad, Kassör, f. 88;

Lemansg. 6 (J). Rt 18 2067.

Rev.-suppl. f-. polisnämnden ........ 51

Rev.-suppl. f. luftskyddsnämnden.. 52
 

Rev. -supp1. f. stadskollegiet ........ 63

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Rev.-supp1. f. allm. hjälpföreningen.. 341

Larsson, Joel, Direktör, 'f. 83;

Geijersg. 7B (V). Rt 160031.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 35

Revisor f. gatu- o. Vägförvaltningen. . 91

OOrdf. i 8:e pens.-distr.............. 232

Larsson, Axel J 0 el, Vävlagare, f.. 82; "

(>Mölnlycke. Rt 62. .

().'Led1gem.nämndenf.Stretered. 298

Larsson, Ka rl August Stationskarl,

f. 92; Bäckeg. 32 A (M)

Led. i 35:e tax.-distr.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.-. . 236

Led. i 10:e pens.-distr. _.......... 32

Revisor f. dövstumföreningen . . . . 347

Revisor f. fören. dövst. i 4 distr. . . . . 348

Larsson, C a rl Filip Valdemar, Man-

tals'skrivare, f. 76; Götabergsg. 12 (D).

Rt 11 41 55.

oOrdf. i. 7:e tax.-distr.

Larsson, C a rl Johan, Lagerarbetare,

f. 96; Galateag. 12 (C J). Rt 12 6826.

Suppl. i6:'e pens. -distr. . .- .......... 231

Larsson, Karl Martin, F. L. Läro-

verksadjunkt, f. 94;Kjé11bergsg. 6(J).

. Rt 16 0566.

Rev.-suppl. f. E. Hansons m.fl. don. 353

Larsson, M a r t i n Ejnar, Kommunal-

arbetare, f. 91;_Vilop1atsen 3 (G).

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 33

"Larsson, 0 s k a r Viktor, Reseffekts-

arbetare, f. 91; Lindh. 2 rote 28 B (L)

Suppl. i 11':e tax.-distr. .......... 22

Larsson, Pe t ra Birgitta, Fru, f. 90;

- 3:e Långg. 41 (O F). Rt 12 7522

Suppl. 1 9:e pens.-distr. 23

Larsson, 51 g 11 e Beatrice, Fru, f. 96;

oKungsladugårdsg. 11 (C J). _

oLed. 1 sko nämnd ................ 157

Led.1 gem. nämnden f. Stretered. 297

Larsson, Axel S1 g 11 r d,Hand1and'e,

f. 81; Parkg. 23 (.D)

e.d istyr. f. 1. 0. K. Marks stiftelse.. 360

Larsson,ThoreS_igVard, Litograf, f. 10;

Vävlagareg. 5 (O). Rt 15 50 58.

Revisor f. sociala centralbyrån ...... 340

Larsson, T h 0 r s t e n Valentin, Res-

taurantföreståndare, f. 92; Kungsla-

dugårdsg. 47 (C J). Rt 14 41 80.

Huvudman1 sparbanken Bikupan.. .270

Larsson, Johan V1 k t o r, Post-'

tjänsteman, f. 82; Hagelyckeg. 3 (O).

Rt 15 26 68.

Suppl. i 14:'e pens.-distr. . . . .- ...... 234

Led. i inskrivningsnämnd. ........ 259

v. Ordf.istyr.fJ. J. Dicksons stiftelse 363

*Supp1.i Orgryte kyrkoråd ........ 404
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Larsson, Johan V i 1 h e 1 m, Kommu-

nalrådman, f. 72; Mölndal.

oSuppl. i styr. f. Stretered .......... 297

Laurell, Frans Laurentius (L 0 r e n t 2),

Jägmästare, f. 94; Götabergsg. 10 (D).

Rt 13 12 83.

c*Suppl. f. ordf. i skogsnämnden . . . . 75

Leandersson, John lwa r, Kamrer,

f. 90; 'O'vra Husarg. 21 (A).

Rt 11 54 90.

Stadsfullmäktig .".................

Kassaf. i drätselkammarens l avd... 68

Led. i sjukhusdirektionen m. m. . . . . 1242

Led. i valkommittén .............. 243

Led. iber. f. omorg. av kom.-förvaltn. 245

o.Led iber. f. forts. tj. -utbildning.. 246

o.v Ordf. istyr. f. Styrsö kustsanatorium 333

*Led. i Annedals kyrkoråd .......... 398

Leffler, H a k 0 11, F. K., Civilingenjör,

f. 87; Overåsg. 3 ('O'). Rt 162751.

Suppl. f. bisittare vid handelsmål. 13

Suppl. istyr. f. 0. o. C. Wijks fond. '301

Kassaf. istyr. f. Carlanderska sjukh'. 329

Ordf. i hyresf. f. pauvres honteux. . . . 363

Lennström, E r n s t Gustaf Harald,

Handlande, f. 75; Carlbergsg. 15 (O).

Rt 18 18 69.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 36

Lennvall, E r 1 c Sture Reinhold, Typo-

graf, f. 08; Lars Kaggsg. 1415 (G).

Rt 15 76 41.

Rev.-suppl. f. 0. o. C. Wijks fond. . . . 301

Lewerth, Carl G u n n a r, J. K., Ad-

vokat, f. 92; Berzeliig. 23 (J).

Rt 18 13 97.

Suppl.i l:a tax.-distr. ............ 19

Revisor f. Gbgs museum .......... 185

Levin, 0 s ca r, Föreståndare f. stadens

hövåg, f. 77; Ankarg. 18 (C J).

Rt 14 48 06. ,

Led. i 6:e tax.-distr. .............. 21

*Kyrkofullmäktig ................ 383

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 387

*Led. i C. J:s kyrkoråd .......... 397

Levisson, Astri, Fru, f. 85; Engel—

brektsg. 26 (V). Rt 16 80 73.

Suppl. i styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Lidberg, Karl Pontus Sven, J. K..

e. o. Länsbokhållare, f. 01; Geijersg. 5

(V). Rt 16 7543.

OOrdf. i 47:'e tax. -distr. ............ 32

Lidén, Lidhén.

Lidén, Ka rl Gustaf, Avdelningschef,

f. 90; Margretelundsg. 1313 ('O').

Rt 16 87 16.

Suppl. i styr. f. Renströmska badanst. 141

v. Ordf. i fattigv. m. m. 196, 199, 200, 202

29

 

Led. i arbetslöshetskomm. m.m. . . 2382

Led. i ber. f. nya natthärbärgen 250

Led. i styr. f. Lingförbundet ...... 307

Lidhén, T a g e Carl Olof, Ombudsman,

f. 06; Karl Gustafsg. 29 (V).

Rt 11 22 94.

Suppl. i 30:e tax.-distr............. 27

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 34

Rev.'-suppl. f. drätselkammaren .. . . 68

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden .. 113

Rev.-suppl. f. sjukhusdirektionen. . . . 124

Revisor f. 1891 års lotteriöverskott.. 296

Revisorf. l. 0. K. Marks stiftelse. 360

Lilie, E1 n a r Theodor, F. D., Rekt'o'r',

f. 90; S.t Sigfridsg. 50 ('O').

Rt 16 07 15.

oSekr. i styr. f. komm. mellanskolan. . 163

Liliecrantz, C a r l:Json, Byggmästare,

f. 76; Vegag. 5(0 F). Rt 142702.

oSakkunnig vid brandsyn ..........

Liliedahl, Axel Leopold Julius,

Apotekare, f. 75; Kolonig. 27 (J).

— Rt 13 71 44. *

Led. i 27:e tax.-distr. ............ 26

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd. . .. 401

Liljegren, se Lilljegren.

Liljeroth, S v e n Harald, Bokhållare,

f. 94; Fyrverkareg. 11 (J). Rt 11. 88 97.

Suppl. i 26:e tax.-distr.

Rev.-suppl. i. fattigvårdsstyrelsen .. 197

Liljeroth, Lars Y ngv e, Kontorist,

f. 07; Odinsg. 23 (K). Rt 15 7682.

Revisor f. Dalheimers don. ........ 338

Liljeströrn, E r i k Hjalmar, Inspektör,

f. 98; Älvsborgsg. 54A(C J).

'Rt 14 50 21.

Suppl. i 43:e tax.-distr............. 31

Lilljegren, Johan Teodo r, Sjökapten,

. amn ots, . 81; Prinsg. 4 (O F).

Rt 14 15 70.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 36

Revisor f. sjömanshemmet ........ 367

Lind, Albin Alexius, Byråingenjör,

f. 79; Arsenalsg. 10 (D). Rt 11 9434.

Suppl. 1 44:'e tax. -distr............. 31

oLed. i skolnämnd ................ 157

Lind, Einar Alexius, Assistent h.

fattigv., f. 98; Viskav. 6 (G).

Rt Utbynäs 240.

Stadsfullmäktig .................. 58

OLed. 1 skolnämnd ................ 155

Suppl. i nykterhetsnämnden ...... 219

e . 1 5.e pens.-distr. ............ 231

Revisor f. Västkusthemmet ........ 345

Lind, Carl Einar Cornelius, Polis-

överkonstapel, f. 91; Kompassg. 4 (M).

Rt 14 26 93

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 259
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Lind, Carl Allan Osborn, Järnarbetare,

f. 00; Hantverkareg. 7 (J).

Suppl.1 2:'a pens.-distr............. 230

Lind, Hildegard Elisabet (Li s a), Fru,

f. 10; Fredbergsg. 1 C (C J).

Rev.-suppl. f. hemsysterverksamheten 342

Lind, Fredrik W e s 1 e y, Riksbanks-

kassör, f. 87; Hvitfeldtsg. 8 (D).

Rt 12 06 35. '

oKronoombud i 7:e tax.-distr. ...... 21

Lindau, Frans H 1 1 m e r Isidor, Förste

postiljon, f. 85; Ståthållareg. 15 (C J).

Rt 14 05 71 .

Led. i 29:e tax.-distr. ............ 27

OLed. i skolnämnd ................ 157

Lindberg, E ri c Alfred, Skorstens-

fejare,f. 98; S:t Paulig. '41 (O).

Rt 15 55 47.

Suppl. i 6:e' pens.-distr. .......... 231

Lindberg, Per Folke, J. K., extra

Länsbokhållare, f. 11; S'. Vägen 95 ('O').

Rt 168680.

0Kronoombud i 47:e tax.-distr.

Lindberg, H a r r y Mauritz Emanuel,

J. K., Assessor, f. 94; Skåneg. 37 (J).

Rt 16 43 32.

QOrdf. i 13:e tax.-distr. ............ 23

Lindberg, Per Jakob H e l m e r, Kon-

torschef, f. 80; Torild Wulffsg. 39 (A).

Rt 13 90 42.

Led. i poliskollegiet .............. 50

Suppl. i styr. f. Slottsskogsparken . . 190

Led. i ber. ang. medborgarhus ...... 247

Lindberg, Jo h 11 Edvin, Stationskarl,

f. 82; Hallandsg. 4 (J).

Led. i 28:e tax—distr. ............ 27

Led. i ber. f. avk. av kom.—utsk....... 36

Lindblad, E r n s t Aron Vimer, Sten-

arbetare, f. 77; Friggag. 5 (K)

Rt 15 30 16.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kyrkonämnden ............ 387

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 390

*Kassaf. i kyrkogårdsstyrelsen ...... 409

Lindblad, Anna Georgina (Gina),

Fröken, f. 80; Fyradalersg. 21 (A).

Rt 13 26 64.

Revisor f. Annedals studiecirkel. . . . 293

Linde, Lindhe.

Lindhe, Magnus Elon, Mantalsskri-Å

vare, f. 89; Kungsg. 713 (D).

Rt 13 16 11.

oKronoombud i 12:e tax.-distr.

Linde, Hanna Li n n é a Margareta,

Fru, f. 1371; Eklandag. 31 (J).

Rt 16427

Rev.-suppl.f. tjänarinnehemmet” .. 365  

Lindelöf, B e r 11 h a r d, Konsul, Hand-

lande, f. 71; V. Rydbergsg. 33 (J).

Rt 16 06 06.

Led. i 2:a tax.-distr. .............. 20

Lindén, E r 1 c Richard William, Han-

delsbiträde, f. 05; Douglasg. 22 (L).

Revisor f. lda Jonssons minne

Linderoth, Gustaf Alfred (Fred),

Folkskollärare, f. 01; Klintens väg 21

(C J). Rt 14 52 63.

Suppl. i 23:e tax.-di'str. .......... 25

Revisor f. Majornas skolbarnshem.. 322

, Linderoth, Martha Elisabeth (Lis a),

Folkskollärarinna, Fru, f. 99; Klintens

väg 21 (C J). Rt 14 5263.

Stadsfullmäktig .................. 58

Suppl. istyr. f. komm. mellanskolan.. 163

Led. 1 styr. f. slöjdföreningens skola 176

Revisor f. skolh. o. hemskolan 40

Led. i valkommittén .............. 243

Revisor f. Styrsö kustsanatorium. . . . 334

Lindgren, Johan Malkus A r t u r, Me-

tallarbetare, f. 03; Birger Jarlsg.16.

Rev.-suppl. f. arbetslöshetskommittén 238

Lindgren, Josef E 11 a s, Bankdirektör,

f. 94; Erik Dahlbergsg. 17 (V).

Rt 11 8728.

' Revisorf. handelskammaren ........ 263

Lindgren, Karl Evert, Telegrafassis-

tent, f. 08; Kolonig. 9 (J). Rt 1 1 44 22.

Revisor f. slottsskogsstyrelsen ...... 190

Revisor f. 0. F:s förs. småbarnssk... 321

Lindgren, lda Margareta (G r e t a),

Folkskollärarinna, f. 94; Roseng. 11

(O F). Rt 125928.

Led. i styr. f. skolh. o. hemskolan .. 240

Revisor f. inackorderingshemmet .. 327

Rev.-suppl. f. Nolleroths m. fl. don. 353

Lindgren, Frans G u s t a f, Mantals-

skrivare, f. 79; V. Rydbergsg. 29 (J).

Rt 16 81 93.

QKronoombud i 31:a tax.-distr..... 27

Lindgren, H 1 1 d a Elisabet, Fru, f. 79;

Danska vägen 95 (O). Rt 15 0745.

oLed. 17:e fattigvårdsdistr. ........ 201

Led. i 14:e pens-distr. ............ 234

Led. i styr. f. J. J. Dicksons stiftelse. . 363

Lindhe, se Linde.

Lindholm, Nils Herman, Kamrer,

f. 75; Orangerig. 23 (O). Rt 18 11 97.

Ordf'. istyr. f. flyghamnen ........ 68

v. Ordf. istyr. f. 0. o. C. Wijks stift. 359

Lindquist, Lindqvist.

Lindquist, Hugo H e r m a n, Direktör,

f. 69; Vasag. 14 (D). Rt 13 07 82.

Bisittare vid handelsmål

Led. i styr. f. Gbgs museum ...... 185
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Lindqvist,] 0 h a n Gottfrid, f. (1. Till»

syningslärare, f. 69; Bang. 13 (C J).

Rt 14 15 17.

OOrdf. i 11:e pens-distr. .......... 233 _

Lindqvist, 0 s k a r, Metallarbetare,

f. 96; Dämmev. 10 ('O).

Suppl. istyr. f. J. J. Dicksons stiftelse 363

_ Lindquist, S t en Nils Gustaf, J. K.

Assessor, f.7 98; Sten Stureg. 10 (V).

Rt 16 391

OOrdf. i 48:7'e 'tax.-distr. ............. 32

Lindner, Torsten M a r t i n, Direktör,

f. 91; Askimsg. 7 (A). Rt 116596.

*Led. i Kristine gemens. nämnd. . .. 391

Lindroth, Karl Harald Gabriel,

F. M, Läroverksadjunkt, f. 87; Asche-

obergsg'. 36 (V). Rt 11 1336.

, Sekr. ilokalstyr. f. ö. realskolan ...... 285

Lindroth, Hj al m a r Axel, F. D.. Pro-

fessor, 'f. 78; Murgrönsst'igen 5' (J).

Rt 11 30 42.

c'Led. i terminsavgiftsnämnd ........ 166

Lindstrand, D a n i e l Johannes, Teck-

nare, f. 94; Gradmanspl. 3 (O).

Rt 15 91 61.

Rev.-suppl. f. drätselkammaren. . . . 68

Lindstrand, Karl Gustaf J 0 h a n n e s,

Kontorsskrivare, f. 08; Poppelmansg.

83 (G). Rt 150541.

OKronoombud i 19:e tax.—distr.

Lindström,D a v 1 d Nikolaus, Revisor,

f. 76; Karl Gustafsg. 50 (J).

Rt 13 9833. '

Led.i 3:e pens-distr. ............ 230

Lindström, Erik Yngve, Ombuds-

man f. 97; Engelbrektsg. 9 (V).

Rt 11 4241.

Led. i folkskolest. m.m. 1512, 152, 154

Revisor f. idrottsplatserna ........ 194

Rev.-suppl. f. teaterfonden ........ 304

Lindström, G u s t a v Enock Devart,

Stenarbetare, f. 91; Kaptensg. 22.

Stadsfullmäktig .................. 59

Led. 1 kristidsnämnden .......... 239

Led. i tillf. pilsnerdricksberedningen 250

Lindström, 1 n g e b 0 r g Alexandra,

Frö en, f. 09; Sylvesterg. 8 (J).

Rt 16 81 76.

Rev.-suppl. f. arbetshemmet 1 H.. . . . 206

Revisor.f. Gårdabo barnträdgård .. 320

Revisor f. Nolleroths m. fl. don. . . . . 353

Lindström, N a n n y Angelika, Bank-

kassörska, f. 80; Kjellbergsg. 4 (J).

Rt 16 19 87.

Stadsfullmäktig ................. 58

Led.1 löne- och tjänstenämnden 86

Supp1.'1 Maj:s kommunala flickskola 164

Led. i löneberedningen . ." .......... 246  

Rev.-suppl. f. stadsteatern ........ 305

Led. i styr.'f. Gbgs sjukhem ...... 328

Lindström, Karl Alfred R 1 c k a r d,

Redaktör, f. 94; Surbrunnsg. 8 (D).

Led. av riksdagens l:a kammare .. 53

Ling, A n na Ottelia, Fru, f. 87;

Fjällg. 3 (O F). Rt 1467 '65.

Led. i 9:'e pens.-distr. ............ 232

Ling, Ca rl Johan, Kriminalkommis-

sarie, f. 83; O. Husarg. 23 A (A).

Rt 13 84 90.

Suppl. i 18:e tam.-distr. ............ 24

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 35

OLed. i sällsk. f. småbarnsskolor . . . . 172

oOrdf. i 10:e pens-distr. .......... 232

Suppl. i styr. f. änke- o. pupillkassan 257

Lithander, Olof Axel E (1 v a r d, Di-

rektör, f. 70; Berzeliig. 12 (V).

Rt 16 04 28.

Bisittare vid handelsmål .......... 13

e.d av riksdagens 2.'a kammare. . 54

Ljungherg, G u s t a v Albert, Kon't'o-

rist, f. 90; 4:e Långg. 1013 (0 F).

Rt 14 21 21.

Revisor f. 0. o. C. Wijks stiftelse. . 359'

Ljungblom, Johan 0 s k a r, Målare-

mästare, f. 89; Västerg. 11 A (A).

Rt 13 20 88.

OSuppl. i lokalstyr. f. ö. realskolan. . . . 285

Ljungkvist, Ljungquist.

Ljungkvist, Bror Arne G i 11 i s, Vakt-

mästare, f. 10; Qvidingsg. 2 (G).

Rt 1524 46.

' oLed. i barn- och ungdomsråd 210

' Ljungquist, J 0 e lBenjamin, Direktör,

f. 97; Påskbergsg. 10 ('O'). Rt 16 42 70.

Bisittare v. handelsmål ............ 12

Ljungquist, V a 1 b 0 r_g_ Linnéa, Fru,

f. 02; Påskbergsg. 10 (O). Rt 16 42 70.

OLed. i skolnämnd 158

Led. i styr. f. nya elementarläroverket 288

Lorentsson, Lorentzon.

Lorentzon, Johan A r o n,Hand1ande,

f. 73; Erik Dahlbergsg. 2 (D).

Rt 1111 12.

*Led. i domkyrkorådet ............ 389

Lorentsson, Gu n na r Vilhelm, Skol-

vaktmästare, f. 92; Kyrkbyskolan (L).

Rt 13 34 16.

................

Led. i 12:e tax.-distr. ............ 22

Led. iber. f. avk. av kom.-utsk. 35

Kassaf. istyr. f. Keillers park ......'191

oLed.i_fattigv.—styr.m.m.196.197,199,201

.i tremannanämnd ............ 209

Led' iber. f. nya natthärbärgen .. .250

"Kyrkofullmäktig .................. 384

*Revisor f. kyrkonämnden m. m.. . . . 386

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 403

*Led. i boställsstyrelse ............ 403
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Losman, 0 s b 0 r n e Johan Alexander,

. 0. F. K., Advokat, f. 96; Linnég. 32

(H). Rt 142043.

Ersättare f. överförmyndare ........ 14

Lovén, H a r r y Theodor, Förste kon-

torsskrivare, f. 03; Margretelundsg. 24

C>(O). Rt 16 85 50.

C>Kronoombud1 24:'e tax.-distr....... 26

Lund, Lundh.

Lundh, Atle Nils Fredrik, T. K.,

Läroverksadjunkt, f. 81 ; Oscarsg. 7—1 1

c>(M). Rt 1423 17.

C.Led ilokalstyr. f. Maj:s läroverk. 283

Lundh, Johan B1 r g e r, Handlande,

f. 83;Danska vägen 2 (O). Rt 16 20 90.

Suppl.i rf. avk. av kom.-utsk.. 36

Lund, H u g 0el'Wilhelm, Exekutor. f. 83;

Kungälvsg. 5A (G). Rt 15 30 66.

Suppl. i 13:e pens-distr........... 233

Lundh, Ingrid Hanna Alina, Fru,

f. 86;Oscarsg. 7—1 1 (M). Rt 1423 17.

Suppl. i hälsovårdsnämnden ........

Lund, Sixten Fritiof Emanuel, Av-

synare, f. 08; Karl Gustafsg. 91. (J).

Led. i 29:e tax.-distr. 27

Lundberg, A 1 i c e Nataiia, Fru, f. 98;

Folkskoleg. 9A (A).

Suppl. i 7.e pens.-distr............. 231

Lundberg, A x e 1 Olof Blfuno, Banmäs-

.............

tare, f. 95; Härlanda'väg. 12 (G).

Rt 15 03 47.

Led. i 14:e tax.-distr............... 23

Suppl. iber. f. avk. av pens.-avg.. . 37

Lundberg, Hans Viktor E h h e, Bank-

direktör, f. 81; Påskb'ergsg. 8 (O).

Rt 164143. |

Suppl. i styr. f. E. Magnus minne 365

Lundberg, John Åke Olaus, Läro-

verksadjunkt, f. 84; Danska vägen 11

(O). Rt 181204

ORevisor f. Kjellbergska flickskolan .. 286

Revisorf. nya elementarläroverket. . 288

Lundberg, K e r s t i n Mathilda, Frö-

ken, f 04; Bög. 3 (O). Rt 160419.

*Suppl. i Orgryte kyrkoråd ........ 404

Lundeby, E h h a Ingeborg,]lFolkskol-

lärarinna, f. 88; Hlal.eg (L).

Rt 11 85 94.

0v. Ordf. i barn- 0. ungdomsråd . . . . 210

Lundeby, S v e_a_ Gabriella, Musikdi-

rektör, f. 91; O. Halleg. (L).

Rt 11 85 94.

Kassaf. istyr. f. G. Malmgrens fond.. 355

Lundgren, Axel Evald, Platslagare,

8, O. Majorsg. 14 (OF

Revisorf. idrottsplatserna .—......... 194  

Lundgren, Axel Bertil, Köpman,

f. 04; V. Rydbergsg. 31 (J).

Rt 164915

O.Rev-supp1. f. småbarnsskolorna” 173

Lundgren, Vilhelm B r u n 0, T. L..

Folkskoleinspektör, f.85;Pölg.130

Q(C J). Rt 12 84 45.

0.0rdf istyr. f. skolköksseminariet.. .170

Led. istyr. f. ålderdomshemmet. .223

O.Suppl f. E. Magnus musikfond” 302

Suppl. istyr. f. Styrsö kustsanatorium 333

Lundgren, Nils G u n n a r Achates,

Ritare, f. 96; Gröndalsg. 13 (O).

Rt 16 2859.

Led. i 36:e tax-distr.

Lundgren, 51 g rid Amalia, Fröken,

f 88 S.t Eriksg. 4(K). Rt 11 1251.

0.v Ordf. ibarn- o. ungdomsråd. .209

Lundh, se Lund. '

Lundin, M a rg i t, Fru, f. 03; Pontus

Wiknersg. 9 (J). Rt 166203.

Rev.-suppl. f. fattigvårdsstyrelsen .. 197

Lundin, Axel Wilhelm (W1 l 1 e), Bok-

hållare, f. 98; Mintensg. 1 (O).

Rt 15 30 90.

Suppl.1 4.e pens.-distr............. 230

Rev.-suppl. f. O. realsk:'s byggn.-fond 285

Lundkvist, Lundquist, Lundqvist.

Lundqvist, Algot Hugo, Direktör,

f. 74; Erik Dahlbergsg. 4 (D).

Rt 11 01 65.

Suppl. istyr. f. Wahlqvist-Andahls st. 362

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. 1 kyrkonämnden ............ 387

*Kassaf. i domkyrkorådet .......... 389

*Led. i kyrkogårdsstyrelsen ........ 409

Lundqvist, E s t e r Vilhelmina, Fru,

f. 96; Mariag. 23 (C J). Rt 14 99 16.

QLed. i sko nämnd 157

Revisor f.— nykterhetsnämnden ...... 219

Lundqvist, F o 1 k eWilhelm Bernhard,

Posttjänsteman, f-. 06; Stampg. 46

(K). Rt 15 73 48.

Revisor f. sjuksk. pens.-fond ...... 346

Lundquist, G6 s t a, Skeppsmäklare,

f. 92; Valåsg. 2 (O). Rt 1657 00.

Led.1 45:e tax.-distr.

Lundkvist, Ca rl, Overkonstapel, f. 81;

Härlandav. 14—15 (G). Rt 1521 02. 5]

Revisor f. polisnämnden ..........

................

Revisor f. luftskyddsnämnden.—..... 52

Revisor f. stadskollegiet ............ 63

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Revisor f. löne-o tjänstenämnden.. 86

Lundqvist, GustafOW e r n e r, Konsul,

Skeppsredare, f. 68; Brödrag. 8 (O).

Rt 16 06 93.

QLed. i konstmuseets nämnd ........ 187

Led. i styr. f. Sjöfartsmuseet ...... 189
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Lundquist, Å ke, Köpman, f. 95; Jo-

hannebergsg. 16 (V). Rt 166505.

Rev.-suppl. f. vanföreanstalten 336

Lundmark, Sven Einar Justus,

Hamnkapten, f. 91; Molinsg.-5 (V).

Rt 11 82 56.

oLed. i dir. f. navigationsskolan ...... 279

Lundstedt, G u n n a r ugo, Murare,

f. 87; Dammg. 5 (J). Rt 131813.

' Led. i styr. f. stadsbiblioteket 179

Led. i styr. f. Gbgs arbetarinstitut . . 290

Lundström, A x el Wilhelm, Expe-

dition5vakt. f. 81; Geijersg. 1 (V).

Rt 16 24 81.

Led. i 31:a tax.-distr. ............ 27

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 34

Qv. Ordf. i 3:e fattigvårdsdistr....... 200

Led. i 2:a pens-distr. ............ 230

Lundström, Nils Arvid Emanuel,

Målare, f. 79; Birgittag. 3 (C J).

Rt 14 68 39.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 35

Lundström, Karl Gustav B e r 11 h a r d,

Målare, f. 83; Löpareg. 7 (G).

Rt 15 22 82.

Led. i 13:e tax.-distr.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. 33

Led. 1 fattigv.-styr.m . m. ....196,1992

QKassaf. 1 ersättningshusstyrelsen” .226

Led. istyr. f. E. Hansons don. 353

Löfman, Axel B 1 r g e r, Maskinist,

f. 96; Landalaskolan (V). Rt 18 12 00.

Suppl. i 46:e tax.-distr.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 34

Revisor f. ålderdomshemmet ...... 223

Suppl. i styr. f. änke- o. pupillkasslan 257

Lönnermark, E 1 l e n Ragnhild, Folk

skollararmna, Fru f. 07; Ovanskogsl. 1

(O). Rt 15 81 26.

Suppl. i 13:'e pens.-distr. .......... 233

Lönnermark, Karl Helge G1 1 l1 sl,

Folkskollärare, f. 04; Ovanskogsl.

(O) Rt 15 81 26

Led. i styr. f. småbarnsskolorna.. .. 172

Revisorf. fattigvårdsstyrelsen ...... 197

Suppl. i 14:e pens.-distr........... 234

Löthman, G 11 s t a f Oscar, Bank-

direktör, f. 77; Särög. 4 (A).

Rt 13 74 68.

Led. i styr. f. 1. 0. K. Marks stiftelse. . 360

Lövman, se Löfman.

M.

Magnér, Karl H e 1 g e Valdemar, Tele-

fonreparatör, f. 97; Kompassg. 13(M).

Rt 14 88 43.

Revisor f. barnavårdsnämnden 208

Suppl. i 10:e pens-distr. ........ 232  

Magnus, E ri k Louis, lngenjör, f. 84;

Dicksonsg. 12 (J). Rt 161800.

OLed. i naturh. museets nämnd . . . . 187

Led. i styr. f. botaniska trädgården. . 192

Ordf. i styr. f. E. Magnus' musikfond 302

v. Ordf. i styr. f. konserthuset ...... 303

oLed. i styr. f. teaterfonden .......... 304

Led. i styr. f. E. Magnus' minne . . 365

Magnuson, Magnusson.

Magnusson, Paula A u g 11 s t &. Han-

delsidkerska, f. 80; Thaliag. 13 B (L).

Rt 13 87 06.

Suppl. i 12:e tax.-distr............. 22

Magnusson, Albin D a g lngemar,

J. K., Advokat, f. 09; Stuartsg. 8 (J).

Rt 16 91 81.

oSuppl. f. ordf. i 2:a pens-distr. . . . . 230

Magnusson, E 1 s a Kornelia, Fru. f. 84:

Sten S_tureg. 24 (V). Rt 16 80 27.

Suppl. itorg-o. slakthusstyrelsen.. .145

Led. i l:a pens-distr. ............ 229

Suppl. i arbetsförmedlingen. . . . . . . 236

Rev.-suppl. f. S:t Pauli barnhem .. 319

Magnusson, E ri c Manfred, Snickare,

f. 87; Mårten Krakowsg. 14 (K)

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 391

Magnuson, G 6 s t a Arne, Köpman,

f. 04; Styrmansg. 26 (C J).

Rt 14 55 46.

Suppl. i 4:e tax-distr. ............ 20

Rev.-suppl. f. hantverksbyggnadenu 175

Magnusson, Karl 1 v a r, Kamrer, f. 91;

Skårsg. 52 (O). Rt 16 9434.

Suppl. i 32:'a tax.-distr.

Magnusson, C a rl, Banarbetare, f. 84;

Sten Stureg. 24 (V). Rt 168027.

Revisor f. E. Hansons m. fl. don. .. 353

Magnusson, K a rl Gösta Sture, Han-

o.,delsarb f. 09; Mårten Krakowsg.14.

C.Led ibarn- o. ungdomsråd ........ 209 '

Magnusson, Seth L1 n d e, Kamrer,

f. 00; Risåsg. 12 (A). Rt 13 9704.

Revisor f. nykterhetsnämnden ...... 219

Revisor f. arbetsförmedlingen ...... 236

Magnusson, Nils Albin, Skatteexe-

kutor, f. 83; Villa Ekeberg, Halleg (L).

Rt 11 68 51.

Led. i 10:e tax.-distr. ............ 22

Led. i styr. f. Renströmska badanst. 141

oOrdf. i 12:e pens-distr. .......... 233

Ordf. i kom. f. studiekurser m. m.. . 244

Magnusson, R 0 b e r t Emanuel, As-

suransdirektör, f. 83; Arkivg. 7 (V).

Rt 16 91 93.

Led. ihandels- o. sjöfartsnämnden” 89
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— Magnusson, August T h e o d 0 r Ema-

nuel, Redaktör, f. 90; Linnég. 58 (A).

Rt 12 76 67.

Led. i luftskyddsnämnden. . . .. ...... 52

Led. av riksdagens l:a kammare . . . . 53

oSuppl. f. ordf. 1 styr. f. arbetsförm. 235

Led. i styr. f. skeppsdockorna . .268

C.Suppl istyr. f. Göteborgssystemet” 272

Malmberg, Erik S1 x t e n Konrad,

Köpman,f. 05; Skåneg. 31 (J). '

Rt 16 42202.

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Revisor f. löne- o. tjänstenämnden .. 86

Rev.-suppl. f. skol- o. yrkeshemmet 241

Malmborg, A 1 f Thorvald, Assistentå

arbetsförmedl., f. 00; Majorsg. 4 (A).

Rt 13 96 03.

Led. i l:a tax.-distr. .............. 19

Malmström, Gustav (G(5 s t a) Bertil,

Korrespondent, f. 94; Götabergsg. 32

Rt 164433

Suppl. i 13:e tax.-distr............. 23

Mannheimer, B e r t i 1 Magnus, Hand-

lande, f. 01; Arkivg.8(J). Rt 162456.

QSuppl. f. E. Magnus musikfond. .302

QSu.ppl istyr. f. teaterfonden ........ 304

annheimer, Ca rl Henrik, M. D.,

Prakt. läkare, f. 68; Aschebergsg. 33

(V). Rt 13 4868.

C.Led1 hyresf. f. pauvres honteux 364

Ordf. istyr. f. E. Magnus minne.. 365

Mark, Knut J:son, Handlande, f. 69;

Skåneg. 29 (J). Rt 161685.

Bisittare vid handelsmål .......... 13

oLed. i styr. f. ngs museum ...... 185

v. Ordf. i styr. f. högskolan .......... 275

Mark, P e t e r K:son, Handlande, f. 12; '

Hovås. Rt 182.

Kassaf. istyr. f. 1. 0. K. Marks stiftelse 360

Matell, G r e t a Boel Augusta, F. lVl.,

Tillsyningslärare, f. 92; Tandåsg. 32

(O). Rt 160445.

Revisor f. S:t Pauli barnhem ...... 319

, Mattson, Mattsson.

Mattsson, E rik Amandus, Ombuds-

man, f. 95; Klareborgsg. 34 (C J).

Rt 12 76 08.

Suppl. i byggnadsnämnden........ 77

Led. istyr. f. E. Dicksons stift. . .361

Mattson, Ca rl Magnus, Tullupp-

bördsman, f. 75; Oxhagsg. 9 (C J).

Rt 144059.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 34

Ordf. i ber. f. avk. av pens-avg....... 37

Mattsson, Lennart R i c_ h a r d, Omni- '

buschaufför, f. 09; O. Olskroksg. 7

(G). Rt 15 60 69.

Led. i styr. f. E. Magnus' musikfond 302  

Mattsson, Anders W e n 2 el. J. K.,

Rådman, f. 91; Linnég. 52 (A).

Rt 14 _58 55.

oOrdf. i 45:e tax. -distr. ............ 31

Maxson, Karl E mi l, Assistent h. fat-

tigv., f. 94; Särlagångenö (L).

Led. i 46:'e tax.-distr.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . .. 34

Led. i ber. f. avk. av pens.-avg.. 37

"Meijer, Per Otto Bernhard, J.

Mantalsdirektör, f. 89; Vasag. 46 (D).

Rt 11 _08 20.

OOrdf.1 46:'e tax. -distr. ............ 32

OLed. i prövningsnämnden ........ 33

Led. av riksdagens 2:a kammare .. 54

Melander, Mellander.

Mellander, Carl Ein a r Nathanael,

J_. _K., Advokat, f. 87; Grönstensv. 11

(O). Rt 169598.

Kassaf. i styr. f. Mossbergska don.. . 171

Led. istyr. f. rättshjälpsanstalten.. .222

Suppl. is'tyr. f. skeppsdockorna” .268

Huvudman1 Gbgs sparbank ...... 269

Huvudman1 sparbanken Bikupan.. 270

D.Suppl ilokalstyr. f. Maj:släroverk. .283

Melander, Gösta Louis, lngenjör,

Rektor, f. 92; Jakobsdalsg. 38 (O).

Rt 614402.

oSekr. istyr. f. yrkesskolorna ...... 174

oDelegerad f. ungdomsavd. ........ 236

Melin, A n d e r s Edvin, Handlande,

f.' 86; Linnég. 66 (A). Rt 142426. .

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 35

Melin, H j & l m a r, Byggmästare, f. 85;

Vågmästareg. (L). Rt 11 3976.

Huvudman i sparbanken Bikupan .. 270

Mellander, se Melander.

Mellgren, Olof Erik August, Hov-

rättsnotarie, f. 61; Bengt Lidnersg. 5

(J). Rt 161603.

Ordf.1 prakt. hushållsskolan ........ 314

Mellgren,Magda, Fru, f. 71; Linnég.

72—74 (A).

OLed. i sällsk. f. småbarnsskolor 172

Mellström, Karl Gustaf (G6 s t a),

Mauritz, Skogsmästare, f. 88; Sim-

långsdalen.

oErsättare1 stiftsnämnden. .. ........ 375

Mollstedt,R1ckard Efra1m f.d. Polis-

konstapel, f. 73; O. Olskroksg. 1 (G).

Rt 15 86 81.

Led. i 4:e pens-distr. ............ 230

Mosesson, F. s t e r Kristina, Förestån-

darinna, f. 91; Vasag. 5A (V)

Rt 11 05 54.

oDelegerad f. ungdomsavd. ........ 236
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Munthe, G u s t a f Lorentz, F. L., Mu-

seiintendent, f. 96; S. Vägen 59 (J)

Rt 16 73 55.

OLed. i styr. f. Göteborgssystemet . . . . 271

Munther, Johan Albi n, Disponent,

f. 89; Eklandag. 12 (J). Rt 1629 09.

*Suppl. 1 Johannebergs kyrkoråd.. .401

Månesköld, A 1 b1 n, Förste mätare—

reparatör, f. 78; Älvsborgsg. 24 (C J).

Rt 14 17 15.

Revisor f. gatu- o. Vägförvaltningen. . 91

Revisor f. Skyddsvärnet .......... 344

Månsson, Sven Axel, Ombudsman,

f 88 Mariag. 15 A (C J). Rt 14 42 28.

oOrdf. 1 9.'e pens.-distr. ............ 232

Månsson, R u t h Linnéa Fredrika,

Assistent å arbetsförmedl., Fru, f. 95;

Mariag. 15 A (C J). Rt 144228.

Led.ifattigv.-styr.m.m. 196, 197,202, 205

Led. ibarnav.-n. m. m'. 2082, 2092, 210, 215

Led. i ber. ang. naturskydd ...... 245

Led. iber. f. nya natthärbärgen ...... 250

OL.ed. istyr. f. Lilla barnkrubban .. 313

oSuppl. 1 styr. f. prakt. hushållsskolan 315

Led.1pens.-1nr. f. åldriga tjänare. 6

Möllerström,T o r s t e n Olof Henrik

Avdelningschef, f. 95; Påskbergsg. 4

(O). Rt 18 05 99.

Rev.-suppl. f. handelsinstitutet ...... 278

N.

Nachmanson, E r n s t, M. 0. F. D.,'

Professor, f. 77; Vasag. 38 (D).

Rt 13 82 83.

c>Led. i styr. f. stadsbiblioteket ...... 179

Nauher, K u r_t,_ Assuransdirektör," f. 81;

Skårsg. 28 (O). Rt 160356.

*Led. i Christinas kyrkoråd ........ 391

Neander, G U 5 t a fEmil, Åmneslärare,

f. 77; Skårsg. 16 (O). Rt 16 93 77.

oRevisor f. småbarnsskolorna. ...... 172

Neander-Nilsson, S a nf rid, Chefs-

redaktör, f. 98; Lagerbringsg. 11 (J).

Rt 16 98 35.

Suppl. i poliskollegiet ............ 50

Nelin, Frans scar Y n g v e, Mantals-

assistent, f. 02; Lagerbringsg. 11 (J).

Rt 16 44 65.

oKronoombud1 23:e tax.-distr. . ...... 25

Neptun, Jarl Robert G u n n a r, Kon-

torist, f. 91; Kämpeg. 16 (K).

Rt 15 81 69. '

Suppl. i 9:e tax.-distr. ............ 22

Led. 1 4:e pens.-distr. ............ 230

*Led i Kristine gemens. nämnd. 391

Nerdrum, Claus Oscar E1 n a r, Karn—

marskrivare, f. 08; Krokeg. 5 (M).

Rt 12 67 07.

Rev.-suppl. f. skollovskolonierna .. 324  

Nerdrum, Claus, Civiling., Arki-

varie, f. 78; Alfhemsg. 1 (O F).

Rt 14 11 28.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. i kyrkofullmzs valkommitté. . . . 385

*Led. i kyrkonämnden .............. 387

*Led. i 0. F:s kyrkoråd .......... 395

Nicander, Eric, Brandchef, f. 81;

Q:4e Långg. 5 (O F). Rt 143055.

Qrdf.111:e tax. -distr. ............

Niklasson, Nils Herman, Dr. phil.

Docent, Intendent, f. 90; Alfhemsg. 5

(O F). Rt 148359.

oLed. i kulturh. museets nämnd 186

Nilson, Nilsson.

Nilsson, A n d e r s Vilhelm, Sundhets-

kommissarie, f. 88; Ejderg. 2 (G).

Rt 15 06 65.

Led.'i 16:e tax.-distr. ............ 23

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 34

Suppl. i 5:e pens-distr. .' ......... 231

Nilsson, Nils B e r t i ] Roland, Målare-

mästare, f. 09; Engelbrektsg. 57 (V).

Rt 16 17 03. .

Revisor f. Röhsska museet ........ 184

Revisor f. skolhemmet Stretered . . . . 297

Rev.-suppl. f. Söderborgska stiftelsen 348

Nilsson, B r o r Arthur, Metallarbetare,

f. 89; V. Skansg. 4 (H). Rt 11 05 53.

Stadsfullmäktig ..................

Led. i ber. f. semesterhem åt husm. 249

Rev.-suppl. f. tomträttskassan ...... 271

Suppl. i styr. f. Vinga kaféaktiebol. 273

Nilsson, Ellen, Fru, f. 81; Gode-

mansg. 3 (L). Rt 1302 74.

oLed. i 6:e fattigvårdsdistr. ..' ...... 201

Nilsson, 131 s a Wilhelmina, Fru, f. 90;

Paradisg. 21 (M).

Led. i 8:e pens.-distr............... 232

Rev.-suppl. f. 0. F:'s småbarnsskola 321

*Led.1 Masthuggs kyrkoråd ........ 395

Nilsson, Eric, Avdelningschefh. barna-

vårdsn., f. 88; N. Gubberog. 5 (O).

Rt 15 67 36.

Led. i 23:'e tax.-distr.

v. Ordf. i styr. f. småbarnsskolorna. . 172

oLed. i_ styr. f. 0. Jacobsons minne. . 215

Led. i nykterhetsnämnden ........ 219

().Kassaf istyr. f. Daghem .......... 312

QLed. i_styr. f. Ekedalens barnhem. .317

Led. istyr. f. Gbgs sjukhem ...... 328

Kassaf. iNolleroths o. Wohlfahrts don. 353

Nilsson, Erik Emanuel, Platsförsäl-

jare, f. 89; Västerg. 7B (H).

Rt 13 18 58.

Rev.-suppl. f. Vasa lärovzs byggnadsf. 282

Rev.-suppl. f. Welanderhemmet.... 335
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' Nilsson, Ludvig E r 11 f ri d, Tapet-

seraremästare, f. 86; Fyradalersg. 20

(A). Rt 1131 16.

Led. i 5:e tax.-distr............... 20

Ordf. i ber. f. avk. av pens-avg.. . . . 37

v. Ordf. i styr. f. Röhsska museet. . 184

Led. i ber. f. småindustrier m. m.. . . . 249

*Kyrkofullmåktig .................. 383

*Led. i kyrkonämnden ............ 387

*Led. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Nilsson, H e d v ig Natalia, Fru, f. 90;

QKompa_ssg.14—16 (M).

Suppl. istyr. f. Ekedalens barnhem. 318

Nilson, H1 1 d e g a r (1 Sofia, Kassör-

ska, Fru, f. 88; Ljungg. 4 C (J).

Rt 11 05 24.

Rev. -supp1. f. barnavårdsnämnden” 208

Rev.-supp1. f. inackorderingshemmet 327

Led. 1 styr. f. lda Jonssons m1nne.355

Nilsson, 1 v a r Oskar Konstantin, Aukt.

revisor, f. 10; Engelbrektsg. 63 (V).

Rt 16 01 66.

Rev.-suppl. f. drätselkammaren 68

Nilsson, Ka rl Arvid, Spårvagnskon-

duktör. f. 96; Strandridareg. 16 (C J).

Suppl. i 4:e tax.-distr. ............ 20

Nilsson, C a r 1 A 1 f r e d, Major. Kam-

rer, f. 81 ; Rönnaräcke, Kullavik. Rt 1 1.

Led. i löneberedningen . .......... 246

Nilsson, M a 1 t e Viktor, lngenjör, f. 83;

Plantageg. 4 (O F). Rt 142436.

*Led. i kom. ang. kyrka i Johanneberg 385

Nilsson, Johan M a r t i n Natanael,

Skräddare, f. 91; Bang. 24 (M).

Rt 12 61 56.

Led. i 10:e pens-distr. .......... 232

*Led. i Masthuggs kyrkoråd. . . . . . . .' 395

Nilsson,N1lsWil,he1m lngenjör, f. 00;

V. Rydbergsg. 38 (J). Rt 160154.

Led.i 31'.a tax. -distr. .............. 27

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk.. 36

Nilsson, Carl O 1 of, Ombudsman.

f. 96; Älvsborgsg. 45 (C J).

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 54

Suppl. i hamnstyrelsen ............

Led. i styr. f. handelsinstitutet ...... 278

Nilsson, Otto Gottfrid, årvagns-

förare,f. 86 Bruksg 45 (SöJ).
Ordf. i ber . avk. av pens.-avg. .. 37

Nilsson, Johan Adolf T h e o d 0 r.

Handlande, Riksdagsman, f. 72;

Mölndal. Rt 57.

ov. Ordf. i styr. f. Göteborgssystemet. . 271

Revisor f. Stretered .............. 297

Nilsson, T h u r e Ragnar, F. M., Läro-

verksadjunkt, f. 90; Burgårdsg. 16 (J).

Rt 18 19 32.

oSuppl. i lokalstyr. f. ö. realskolan . . . . 285  

kNilsson, Karl V1 1 g 0 t, Textilarbetare,

f. 08; Gudmundsg. 3(O). Rt 16 32 60.

oLed. ibarn-o. ungdomsråd ........ 210

Revisor f. ersättningshusstyrelsen . .226

Revisor f. för. f. befr. av handelsk... 295

Revisor f. Cederskogs don. ........ 354

Nilvall, S t e n Eskil. Badmästare, f. 13; '

Hisingsg. 2 (L). Rt 114849.

Suppl. i styr. f. Renströmska badanst. 141

Rev.—suppl. f. Sjöfartsmuseet ...... 1 9

Nolhage, Kurt Bror Percy, Bank-

tjänsteman, i. 98; Pusterviksg. 1 1 (D).

Rt 11 73 84.

Rev.-suppl. f. polisnämnden ...... 51

Rev.-suppl. f. luftskyddsnämnden . . 52

Rev.-suppl. f. stadskollegiet ........ 63

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Norbeck, Karl A x e l Georg, Folkskol-

lärare, f. 91; Olof Skötkonungsg. 54

(O). Rt 181575.

oLed. ibiblioteksnämnden .......... 180

Norberg, Erik, F. L., Läroverksad-

junkt, f. 94; Terrassg. 13 (J).

Rt 16 14 17.

QSekr. i lokalstyr. f. flickläroverket. . . . 284

Norborg, K 11 u t Teodor Johannes,

Komminister, f. 97; Olivedalsg. 19

(O F). Rt 140029.

OLed ibam- o. ungdomsråd ........ 210

, Nord, se Nordh.

Nordberg, Gustaf (C6 s t a) Adolf,

Mantalsskrivare, f. 90; Ålandsg. 4 (J).

Rt 16 36 65.

oKronoombud1 44:'e tax. -distr.

Nordberg, Sven H1 1 d1 n g, Till-»

syningslärare,f.92; Ålandsg. 4 (J).

Rt 16 15 26.

oSuppl. f. ordf. i 3:e pens-distr.. . . . 230

Nordberg, N i l s Evald, Förman, f. 87;

Poppelmanspl. 4 A (G). Rt 15 13 39.

*Kyrkofullmäktig ................ 383

*Led. i Gamlestads kyrkoråd ...... 392

Nordborg, Oskar A n 5 h e l m, Sjökap-

ten, Direktör, f. 75; Kungsportsav. 1

(D). Rt 13 6547.

Led. av riksdagens l:a kammare .. 53

Nordén, Olof Valdemar, Byggnads-

snickare, f. 04; Sjömansg. 20 (O F).

Rev.-suppl. f. J. Lindströms stiftelse 366

Nordgrén, Johan Gustaf ' (C 6 s t a).

Konsul, Direktör, f. 75; S. Vägen 28

(J). Rt 161240.

Kassaf. i pens.-in_r. f. åldr. tjänare .. 346

Nordh, Maria (M a j a) Wilhelmina, Fru,

f. 95; Björcksg. 66 (C). Rt 15 5802.

Suppl. 5:'e pens. -distr. .......... 231

Suppl.1 lokalstyr. f. ö. realskolan.. 285

Revisor f. J. J. Dicksons stiftelse .. 363
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Nordlund, Håkan, lVl. D., Prakt. lä-

kare,f 85; Jakobsdalsg. 21 (O).

Rt 16030

Led. i hälsovårdsnämnden ........ 113

Nordman, Claes T 11 e o d 0 r, Konto-

rist, f. 79;__Änggårdsg. 44 (A).

Rt 13 018

Suppl. i 10:e pens.--distr........... 232

Norén, E r i k Herman, Folkskollärare,

f. 99; Lunnatorpsg.

Rt 16 83 4.

Revisor f. ö. realsk:s byggnadsfond. . 285

Norén, Johan V a 1 d e m a r, Kassör,

f. 91; Tegskiftesg. 3 (L). Rt 11 91 44.

Led. i 11:e tax.-distr. ............ 22

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 35

Ordf. i ber. f. avk. av pens-avg. . . 37

Norinder, Karl D a vid H:son, Före-

ståndare, f. 84; Åkerrensg. 2 (G).

Rt 15 44 13.

Led.1 ber. f. avk. av kom-utsk.. 36

. Norling,A n t o n, Metallarbetare, f. 89;

Paradisg. 25 (Ni). Rt 126247.

Stadsfullmäktig .................. 58

oLed. 1 löne- och tjänstenämnden .. 86

Led. i löneberedningen. .......... 246

Norling, Johan H al v 0 r, Stationskarl,

f. 94; Götaholmsg. 18 (G).

Suppl.1 ber. f. avk. av pens.-avg. . . . . 37

Norman, Per Axel August. Kanal-

direktör,f. 80; Trollhättan. Rt 860.

oLed. i hamnstyrelsen .............. 96

Norrby, Erik Hjalmar, Handlande,

f. 80; V. Rydbergsg. 25 (J).

Rt 18 03 76

Suppl. i 22:a tax. -distr.

Norman, E s t 11 e r Gustava, Ämnes-

lärarinna. f. 82; Solbänksg. 15 (A).

Rt 13 59 94.

QSuppl. i lokalstyr. f. flickläroverket . . 284

*Led. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Novén, W i 1 h e l m, Skräddaremästare,

f. 80; Mölndal. Rt. 1197.

v. Ordf. i styr. f. hantverksbyggnaden 175

Kassaf. i nykterhetsnämnden ...... 219

Nybelin, Orvar, F. D., Intendent,

f. 92; Linnépl. 1 (A). Rt 147508.

OLed.1 naturhistoriska museets nämnd 187

C.Led istyr. f. Sjöfartsmuseet ........ 189

Led. i styr. f. slott8skogsparken . . . . 190

Nyberg, Karl E r i k, 1. d. Skolförestån-

dare, f. 70; Sävedalen. Rt 954.

QOrdf. i bam- o. ungdomsråd ...... 210

Sekr. istyr. f. skolh. o. hemskolan.. 240

oSekr. f. 0. F. förszs småbarnsskola . 321

Nyberg, Karl Helge, Järnsvarvare,

f. 99; _Vänhem, Utbynäs (G). Rt 134.

Led. i styr. f. Stretered .......... 297

Suppl. i styr. f. 0. o. C. Wijks stiftelse 359  

Nyberg, Erik Å k e Ingemar, Kontors-

skrivare, f. 07; Sävedalen. Rt 954.

Rev.-suppl. f. ersättningshusstyrelsen 226

Rev.-suppl. f. Hvitf. lärov.byggn.-fond 281

Rev.-suppl. f. H. Barks minne ...... 355

Nyborg, Ivan,]. K., Borgmästare,

of. 79; Vasapl. 6 (D). Rt 132521.

ov. Ordf. f. Dalheimers don. ........ 338

Nyborg, T u a Linnéa, Fru, f. 10; An-

dersgårdsg. 19 (L). Rt 11 66 76. '

Rev.-suppl. f. Gårda skolbarnshem” 323

Rev. -su.ppl f. 'O'. barnavårdssällskap 324

Nylander, K a rl Gustaf Petrus, F. M.,

Ämneslärare, f. 96; Welanderg. l9('0').

Rt 15 28 95.

QDelegerad f. ungdomsavd. ........ 236

Nylander, N11 s Rudolf, Bankthänste-

man, f. 07; Ornehuvudsg. 5.(J)

Rt 16 73 42.

Revisorf. G. Malmgrens fond ...... 355

Nyman, GeorgAdrian, J. 0. F. K.

Fattigvårdsdirektör, f. 84; Geijersg. 14

(V). R_t 1641 47.

OOrdf. i nämndenf. änkemanshemmet 205

Led. iarbetslöshetskomm. m. m. .. 2382

Led. iber. f. nya natthärbärgen ...... 250

Nymansson, Hulda a r g a r e t a,

Fröken, . 12; Berzeliig. 23 (J).

Rt 18 13 05.

OLed. ibarn- o. ungdomsråd ........ 210

G.Suppl istyr. f. Vasa barnhem ...... 318

Nystedt, Bengt Olof (Olle), Dom-

prost. tjg. e. Hoovpreclikant, f. 88;

O.Kyrkog 28 (D'). Rt 13 4908.

Ordf. ibarn- o. ungdomsråd........ 209

OErsättare1 stiftsnämnden . .. .' ...... 375

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Ordf. 1 kyrkostämma (D) .......... 389

Nyström, Anders Viktor H u g 0. Man—

talsassistent, f. 98; Kolonig. 6 (J).

Rt 11 42 97.

oKronoombud1 39:e tax. -distr.

Nyström, T 0 r s t e n Elof, Förestån-

dare,f.;78 Jakobsdalsg. 5 (O).

Led. i styr. f. pensionärshemmen. .225

C.Suppl f. ordf. i 11':e pens.-distr.. .233

0.

Odeling, Carl E m il, Sjömanshusno-

tarie, f. 92; Kungshöjdsg. 9 (D).

Rt 11 82 83.

Revisor f. hantverksbyggnaden 175

Odesjö,J 0 h 11 Evald, Slöjdlärare, f. 99; '

August Kobbsg. 19 (O F).

Rt 14 82 78.

Led. i 18:e tax.-distr. ............ 24

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 36

Led. i folkskolestyrelsen m. m.. . .. 1512

Led. i komm. f. skol- o. yrkeshem .. 249
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Revisor f. J. 0. E. Dicksons m. fl. don. 338

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 387

*Led. i 0. F:s kyrkoråd .......... 396

Ohlon, S v e n Johan Emanuel, F. D.,

Rektor, f. 88; Vasag. 33 (V).

Rt 18 21 27.

Stadsfullmäktig ......... ' ......... 58

Led.1 stadskollegiet .............. 63

OKassaf. 1 styr. f. gas- o. elverken . 102

ov. Ordf.' istyr. f. prakt. mellanskolorna 162

QRevisor f. Gbgs museum .......... 185

Led'1 perm pilsnerdricksberedningen 244

C.Led istyr. f. högskolan ............ 275

Suppl. i styr. f. teaterfonden ...... 304

Suppl. i hyresf. f. pauvres honteux. . 364

QLed. i domkapitlet ................ 374

Olaui, Alla 11 Olaus, lngenjör, f. 96;

Stubbeledsg. 24 (C J). Rt 12 6252.

OLed. i Vägnämnden .............. 258

Olausson, Karl B 1 r g e r, Lantbrukare,

f. 87; Syrhåla Uppegård (l..). ,

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 403

Olausson, H e r i b e rt Adolf, Bageri-

arbetare, f. 90; Haraldsg. 3 (A).

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ...... 399

Olegård, Johan Alban, Folkskollä-

rare, f. 86; Anggårdsg. 15 (A).

Rt 13 72 82.

Led. i 34:e tax.-distr. ............ 28

Suppl. i styr. f. Stretered ........ 297

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ...... 398

Oljelund, Truls S t e f a n, Redaktör,

3; DjUrgårdsg. 24 (CJ).

Rt 14 39 49.

Led. istyr. f. småbarnsskolorna” 172

Olofsson, Andreas (A n d e r s) Juliu's'.

Förman,f. 62; O. Olskroksg. 6 (G).

Rt 15 47 83. '

oLed. i skolnämnd ................ 154

Olofsson, Gerhard Gottfrid, Järn-

svarvare, f. 99; Sörgårdsv. 38 (G).

Led. i 14:'e tax. -distr. ............ 23

Olofsson, Olof Waldemar, Typograf,

f. 81; Värmlandsg. 21 (O F).

Rt 12 62 33. _

Suppl. i 20:e tax.-distr. ............ 25

Revisor f. J. Lindströms stiftelse. . . . 366

Olsén, A 1 b e r t Magnus Natanael,

Bageriarbetare, f. 04; Vegag. 28 (O F).

Suppl. i 40:e tax.-distr. .......... 30

Suppl. i 9:e pens-distr............. 232

Olsen, Ole Christian, Direktör,

f. 77; Carlanderspl. 1 (J). Rt 18 29 50.

Led. i 3:'e tax. -distr............... 20  

Ohlson, Ohlsson, Olson, Olsson.

Olsson, A n (1 r e w, Handlande, f. 74;

Aschebergsg. 41 B (V). Rt 13 92 26.

ed.1 6:e tax.-distr............... 21

oLed. iprövningsnämnden .......... 33

Ohlson, A r o n, Handlande, f. 73;

Vadmansg. 7 ('V). Rt 16 2640.

Huvudman i fastighetsäg. sparbank. . 270

Olsson, A x el Ferdinand, Boktryckeri-

föreståndare, f. 76; OlofS'kötkonungsg.

37 (O). Rt 182179.

*Suppl. i Orgryte kyrkoråd ........ 404

Olsson, John Edor Fritiof, Avdel-

ningsföreståndare, f. 79; Vzå Alfhem

(L). Rt 110121.

Bisittare vid handelsmål .......... 13

ed. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . .. 36

Revisor f. Renströmska badanstalten 141 _

0Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna. . 162

Ohlsson, Ei n a r Fredrik, Revisor,

f. 98; Koopmansg. 8 (C J).

Rt 11 07 65.

Rev.-suppl. f. gatu- o. vägförvaltn. 91

Revisor f. folkskolestyrelsen 15

Revisor f. prakt. mellanskolorna.... 162

Rev.-suppl. f. komm. mellanskolan.. 163

Rev.-suppl. f. Maj:s komm. flickskola 165

Rev.-suppl. f. Vasa komm. flickskola 166

Revisor f. änke- o. pupillkassan ...... 257

Olsson, Carl Elis. lngenjör, f. 94;

Olivedalsg. 29 (O F). Rt 141419.

Suppl. i drätselkammarens ll avd. . . 73

Led. i folkskolestyrelsen .. . . .. 151, 152

Kassaf. i styr. f. hantverksbyggnaden 175

Led. iber. f. prakt. mellansk:'s lokaler 248

Olson, Frans Erik Wilhelm, Civil-

ingenjör, Direktör, f. 86, Humle-

gårdsg. 3 (O). Rt' 165308.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i drätselkammarens [ avd... .. 68

v. Ordf. istyr. f. gas- o.elverken..102

Huvudman'1 Gbgs sparbank ...... 269

Led. i_styr. f. handelshögskolan ...... 277

Led. istyr. f. Dalheimers don. 338

Olson, Eric Gustav, Ombudsman,

f. 83; 4:e Långg. 10A (OF).

Rt 1422 6.5

Led. 20:'e tax.-distr. .............. 24

Led. i ber. f. avk. avikom.-utsk. 34

Suppl. istyr. f. Renströmska badanst. 141

Olson, Birger August G 0 t t h a r d.

Verkmästare, f. 85; Paradisg. 29 C

(M). Rt 148654. .

Led. i gem. nämnden f. Stretered .. 297

Olsson, Fritz C u n n a r, Avläsare,

f. 94; Vilopl. 6 (G). Rt 150324.

Revis'or f. hamnstyrelsen .......... 97

Huvudman f. Gbgs sparbank ...... 269
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Suppl. i_ styr. f. Renströmska fonden 300

Suppl. i styr. f. W. Röhss' don.. 3.00

*Revisorf. kyrkonämnden m.m. 386

Olsson, Knut Olof Gustaf. Banvakt,

f. 87; Redbergsv. 12 (G).

Suppl. i 5:e pens-distr. ....._ ..... 231

Olsson, G u s t af Olof, f. d. Overlä-

rare,f. 78; Frölundag. 36 (A)-

Rt 11 80 14.

*Rev.-suppl. f. kyrkonämnden m. m. 386

Olsson, H] a l m a r Agaton, Hand-

lande, f. 92; Anggårdsg. 23 (A).

Rt 11' 44 73.

*Kassaf. i Annedals kyrkoråd ........ 398

Ohlsson, Gustav HJ a l rn a r, Varvs-

arbetare. 97; Paradisg._ 27 (M).

Rt 12 62 45'.

Stadsfullmäktig .................. 59

Ol_sson, J 0 s e f Natanael, Handlande,

84; Gråbergsg. 26 (C J).

Rt 14' 47 23.

Suppl. i 23:e tax.-distr............. 25

Olsson, C a rl Fredrik, Lagerar-

betare, f. 79; Vegag. 49 '(O F).

Led.'1 19:'e tax.-distr. ............ 24

Olson, Johanna Maria (Mia), Söm-

merska, f. 81; Slottsskogsg. 24 A (C J).

Rt 14 15 20.

Led. istyr. f. arbetsförmedlingen.. 235

Suppl. iarbetslöshetskommittén.. 238

Olsson, Nic k la s. Förbundssekre'te-

rare, f. 89; Ekedalsg. 51 (C J).

Rt 14 56 13.

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden . 89

Led. i dir. f. navigationsskolan 279

Kassaf. f. sjömanshemmet ........ 367

Olsson, 0 s ka r Herbert, Assistent,

f. 03; Gibraltarg. 21 E (J)

Rt 16 83 86.

Suppl. i 30:e tax.-distr. .......... 27

Revisor f. flicklärovzs byggnadsfond 284

_ Led. istyr. f. sjuksk. pens.-fond. 346

Olsson, R e i n h 0 1 d Fritiof, Lino-

leumarbetare, f. 03; Bomg. 8 (O).

Rt 16 96 42.

Suppl. i 36:e tax.-distr. .......... 29

Suppl. i fattigvårdsstyrelsen ...... 196

oLed. i 7:e fattigvårdsdistr. . ..' ..... 201

Suppl. i 14:e pens-distr. .......... 234

*Kyrkofullmäktig .................. 384

*Led. 1 kyrkofullmzs valkommitté. . .. 385

*Rev.-s_up_pl. f. kyrkonämnden m.m. 386

*Led 1 Orgryte kyrkoråd .......... 404

' Olsson, Karl Ru d olf Kristian. Sta-

tionskarl, f. 00; Wrangelsg. 9 (O).

Rt 15 6954. »

Led. i l:a pens-distr. ............ 229

Led. i kom. f. studiekurser m. m. .. 244

Revisor f. nya elementarläroverket.. 288  

Olsson, Oskar Rudolf, Kontorist,

f. 94; Trollhätteg. 13 (K).

Rev.-suppl. f. kont. fzs resestip.-fond 295

Olsson, Johan Viktor, Handlande,

f 91; Mårten Krakowsg. 12 (K).

*Led. i Kristine gemens. nämnd.. . . 391

Olsson-Wessman, O 1 1 via, Fru, f. 73;

Linnég. 33 (O F). Rt 1411 11.

QLed. i 2:a fattigvårdsdistr. ........ 199

Led. _i l:a pens.-distr. ............ 229

Led. istyr. f. R. Dicksons stiftelse. .358

Orrgård, Ta g e Jöns Evald. T. L.',

Komminister, f. 97; Sprängkullsg. 5.

(H). Rt 11 31 93.

*v. Ordf. i kyrkostämma (H). ...... 393

*Led. i Haga kyrkoråd ............ 394

Osvald, Olof Konrad, Chefstandlä-

kare, f. 03; Bäckeliden 2A (O).

Rt 16 42 08.

Rev.-suppl. f. vattenverket ........ 94

Osvald, U d d 0 Valfrid, Avdelnings-

chef, f. 98; Kungsladugårdsg. 81 (C J).

Rt 14 48 85.

oLed. i skolnämnd ................ 157

*Rev.-suppl. f. kyrkonämnden m.m. 386

Oving, Fredrik Olof G e r h a r (1. ln-

genjör, f. 86; Kungsportsav. 14 (D).

Rt 13 35 00.

Rev.-suppl. f. hamnstyrelsen ...... 97

P. _

Palm, Anders B i r g e r, Kapten, f. 86;

O'Nya Varvet.

Suppl. ivägnämnden .............. 258

Palm, Eric Artur Daniel, Hand-

lande, f. 89; Haga Kyrkog. 6 (D).

Rt 11 44 10.

Rev.-suppl. f. torg-o. slakthusstyr..145

Palm, Martin Nathanael (N & t h & ri),

Tillsyningslärare, f. 92; O. Ols-

kroksg. 10 (G). Rt 154128.

Suppl. i 4:e pens.-distr. .......... 230

Palmér, Walter. Kamrer. f. 84;

Stampg. 68 (K). Rt 15 1809.

Suppl. i 2:a tax.-distr. .

QOrdf. i 4:e pens-distr. ............ 230

Palmers, Claes 0 s c a r Samuel, Di-

rektör, f. 89; O. Fogelbergsg. 6 (V).

Rt 11 24 91.

Kassaf. istyr. f. arbetsförm. m. m. 235, 236

Palmgren, Elof Nils Gustaf, Man-

talsskrivare, f. 85; Långedrag.

Rt 267.

QKronoombud i 35:e tax.-distr....... '29

Palmgren, Peter E r i k Wilhelm, J. K..

Polissekreterare, f. 81 ; Hedåsg. 13 (V).

Rt 16 17 22.

oOrdf. i 22:a tex.-distr.
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Pamp, F olk e Stigvald, Banktjänste-

man, f. 05; Lundgrensg. 6 (J).

Rt 16 83 44.

Suppl. i 27:'e tax. -distr.

Pamp,Rut Kristina, Fru f. 06; Lund-

grensg. 6 (J). 16 83' 44.

Revisor f. barnav'ärn .............. 315

Revisor f. tjänarinnehemmet ...... 365

Parelius, K a 1' i n' von Friesen, Fröken,

f. 83; Johannebergsg. 32 B (_|).

oRt 16 13 99.

C.Led istyr. f. vanföreanstalten ...... 336

Suppl. ihyresf. f. pauvres honteux.. 364

Parkfelt, Nils, J. K. Assessor, f. 93';

oBäckeliden 6 ('O). Rt 162573.

oLed. isällsk. f. småbarnsskolor 172

QSu.ppl ilokalstyr. f. Vasa laroverk 282

Parment, östa. . S.. Stads-

kamrerare.f. 98; Vidblicksg. 9 (J).

Rt 16 40 32.

OKronoombud i l:a tax.-distr. ...... 19

oRevisor f. Welanderhemmet ........ 335

oRevisor f. stift. Solgårdarna ........ 370

Pauli, Nils V il h el m Nikolaus, Sta-

tionskarl, f. 91; Rambergsv. .13 (L).

Rt 11 22 48.

Valbar t. expropriationsnämnd ...... 258

Pehrsson, Person, Persson.

Person, Olof A 1 b e r t, Målaremästare,

. 77; Kungsportsav. 29 (V).

Rt 16 33 17.

Suppl. i 45:e tax.-distr. ............ 32

v.Ordf. i styr. f.Cederskogs dan.-fonder 354

Person, Herman Al b i n, Järnhand-

lande, f. 79; Aschebergsg. 21 (V).

Rt 13 84 98.

Suppl. i 25:e tex.-distr. .......... 26

Persson, E b b a Maria, Rektor. f. 83;

OAschebergsg. 39 (V) Rt 12' 0408.

C.Sekr iVasa komm. flickskolam. m. .1662

Persson, F r a n 5 Ludvig, Civilingenjör,

Fastighetsdirektör. f. 01; Förtrolig-

heten 16 (O). Rt. 16 59' 24.

Led. i gatuberedningen f. L. 0. O. .247

Persson, H1 1 d e Ansgarius, Svarvare,

f. 85; Lindholmens 2:a rote 28 & (L).

Rt 13 63 01 .

Led. i 11:e tax.-distr. ............ 22

OLed. i skolnämnd ................ 158

0V. Ordf. i 6:e fattigvårdsdistr....... 201

Led. i 12:e pens-distr. . '. ......... 233

Persson, J 0 h n Valfrid, Tillsyningslä-

rare, f. 84; Eklandag. 3 (J).

Rt 16 76 14.

Led. i 26:e tu.-distr. ............ 26

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 35

Led. i 6:e pens-distr. ............ 231  

Persson, Ca r 1- Viktor, Bokbindare,

f. 91; Ankarg. 17 (C J).

Suppl. i 22:a tax.-distr. 25

Rev.-suppl. f. torg- 0. slakthusstyrelsen 145

Pehrsson, Per, T. D., Prost, f. 67;

Carl Johansg. 9 (C J). Rt 145081.

*Ordf.1 ber. ang. församlingsgränser 386

*Ordf. i kyrkostämma (C J)

Persson, Sign e Helena, Fru, f. 87;

Eklandag. 3 (J). Rt 167614.

Suppl. i 14:e pens-distr. .......... 234

Persson, S1 g n e Isabella Alexandra,

Fru, f_. 05; Gullbo, Skår (O).

Led. i 13:e pens.-distr............ 233

Petri, T 0 11 Fredrik, e. o. Hovrättsno-

tarie, Bankdirektör, f. 76; Molinsg. 5

(V). Rt 13 7445.

OOrdf. i l:a tax.-distr. .............. 19

Peterson, Petersson, Petterson,

Pettersson.

Pettersson, Karl A cl 0 1 f. Sågverksarbe-

tare. f. 86; Gustavus, Färjenäs (L).

Suppl. i 12:e pens.-distr........... 233

Revisor f. Clasefonden. ........... 354

..........

Pettersson, Algot lsidor, Murare,

f. Ny_a Varvsvägen 10 (C J).

Rt 164 250

Led. i 21".a'tax.-distr. ............ 25

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 35

Led. i ber. f. avk. av pens-avg. .. 37

Led. i styr. f. R. Dicks. stift. m.m. 357, 358

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Pettersson, A x el August. Folkskollä- '

rare. f. 00; Lagmansg. 3 (G)

Rt 15 74 57.

Suppl. i 16:e tax.-distr.

Pettersson, Erik Bertil, Svarvare,

f. 09; Rambergsv. 17C (L).

Rev.-suppl. f. Keillers park ........ 191

Petterson, E'1 n a r Konstantin, Korres-

pondent, f. 00; Underåsg. 7 (O).

Rt 16 76 59.

Suppl. i 32:a tax.-distr. ............ 28

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk..... 34

Ordf. i ber. f. avk. av pens-avg. . . . . 37

Revisor f. sjuksköterskehemmet .. .. 364

Peterson, E He 11 Charlotta, Fru,

f. 92; Kungsladugårdsg. 11 (C J)

Rt 14 38 53.

Led. istyr. f. småbarnsskolorna . . .172

Revisor f. arbetshemmet'1 H..... . . 206

C.Suppl istyr. f. Barnavärn .......... 315

Pettersson, Johan E 111 il, Spårvagns-

förare, f. 82; L.'aFurstenbergsg. 3 (O).

Rt 15 42 67.

Led. i 48:e tax.-distr. .... . . . . . . .. 32
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Pettersson, Ellen "Hedvig Emerentia

(Emmy). Föreståndarinna, f.' 86;

Linnég. 32 (A). Rt 148141.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . 34

Revisor f. Welanderhemmet. ......335

Pettersson, Erik Gustaf, Smides-

arbetare, f. 01; Nordenskiöldsg. 28

Rev.—suppl. f. 1891 års lotteriöverskott 296

Pettersson, Eric Gustaf Wilhelm,

Direktör, f. 88; Kungsg. 913 (D)

Led. i 41:a tax-distr. .............

Ordf. i ber. f. avk. av. kom.-utsk. . 34

Led. i ber. f. avk. av pens.-avg. . . 7

Pettersson, E r n a Maria, Fru, f. 09;

Utlandag. 24 (O').

oStadsfullmäktig .................. 58

oLed. 1 skolnämnd ................ 158

Led. ibarn- o. ungdomsråd ........ 210

Suppl. i nykterhetsnämnden ...... 219

Led. i arbetslöshetskommittén . . 238

Rev.-suppl. f. skol- o. yrkeshemmet 241

Led. 1perm. pilsnerdricksberedn. . .244

Led. iber. ang. samlingslokaler. .247

OL.ed. i Orgryte barnavårdssällskap. .323

Pettersson, G u s t a v Alfred, Läro-

verksadjunkt, f. 76; Aschebe'rgsg. 17

(V). Rt 119874.

oLed. i skolnämnd ................ 153

Peterson, Johanna (H a n n a) Maria,

u.f 90; Gibraltarg. 19 (V).

Rtu16 91 89.

Led. istyr. f. sjuksk. pens-fond .. 346

Pettersson, H a n s, F. D., Professor.

f. 88; Vasag. 5A (V). Rt 13 2430.

oLed. i styr. f. Sjöfartsmuseet ...... 189

Peterson, Axel H'1 1 d'1 n g, Expeditör,

f. 91; Kungsladugårdsg. 11 (C J).

Rt 14 38 53.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i drätselkammens I avd. m. m. 68, 82

Led. i löne- och tjänstenämnden.. 86

Ordf. i styr. f. natthärbärgena .. .220

Led. i valkommittén ............ 243

Led. i löneberedningen ............ 246

Ordf. i ber. f. nya natthärbärgen . . . . 250

Led. i ber. ang. prissättning av mjölk 250

Pettersson, Carl Johan. Chaufför,

f. 78; Olivedalsg. 10 (O F).

Rt 14 44 30.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Led. 1 O. F:s kyrkoråd .......... 395

Pettersson, K a r 1 0 s ka r, Lagerbi-

träde, f. 03; Bäckeg. 26A (A).

Rt 14 22 97.

Led. i 8:e pens-distr. ............ 232

Revisor f. vanföreanstalten ........ 336

Revisor f. H. Barks minne ........ 355  

Pettersson, K a r 1 Vi k to 1', Verkstads-

arbetare, f. 91; Planthagen 19 (O).

Rt Sävedalen 466.

Led. i 2.'a tax.-distr............... 20

Petersson, Knut Zakarias, F. D.,

Redaktör, f. 92; Valåsg. 2 '(O).

Rt 16 65 93.

Led. av riksdagens l:a kammare. . .. 53

Petersson, Knut M 0 r gan, Repara-

tör, f. 90; Ankarg. 25 (C J).

Suppl. i 'renhållningsstyrelsen ...... 143

Supp1.'1 lokalstyr. f. Vasa realläroverk 282

Revisorf. R. Dicksons stiftelse. 358

Pettersson, P e r Adolf, Mätningsman,

f. 96; Älvsborgsg. 30 (C J).

Rt 14 85 59.

Suppl. f. sjukhusdirektionen ........ 124

Led. i ber. f. prakt. mellanskzs lokaler 248

Led. i ber. f. nybyggn. t. Vasa flicksk. 248

Suppl. i lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 281

Pettersson, S v e n Algot Spårvagns-

konduktör, f. 88; Älvsborgsg. 27 E

(C J). Rt 1404'02.

Suppl. i polisnämnden ............ 51

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. ifattigvårdsstyr. m. m. .196, 200

Led. _1 valkommittén .............. 243

Led. i inskrivningsnämnd. . . . . . . 259

Led. i styr. f. tomträttskassan 271

Led. istyr. f. 0. o. C. Wijks stift.. 359

Pettersson, T e k 1 a Arvida, Fru, 1.87';

Älvsborgsg. 27 E (C J). Rt 14 04 02.

Led. i ber f. avk. av pens.-avg.. 37

Led. istyr. f. pensionärshemmen” '.225

Led. i styr. f. skol- o. yrkeshemmet.. 241

Suppl. i styr. 1. L Ekmans don. .. 337

Led. i styr. f. Broströmska stiftelsen 359

Pettersson, W e s t a Maria, Fru, f. 84;

oBrunnsg. 19 (A). Rt 139682.

ed. 1 skolnämnd ................ 159

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Led. i 7:e pens.—distr. ............ 231

Rev.-suppl.'1 Orgr. fören. mot tuberk. 332

Pettersson, Åke Harald, Sjukkasse-

expeditör, f. 09; Carverig. 1 (K .

Rev.-suppl. f. Styrsö kustsanatorium 334

Pihlquist, Albin, f. d. Tillsynings-

lärare, f. 71; Linnég. 40 (A).

Rt 14 75 86.

oOrdf. i 14:'e pens.-distr. .......... 234

Pineus, K ai Ludvig Arbo, J.K

Dispaschör. f. 05; Götabergsg. 22 (V).

Rt 16 57 33.

Revisor f. högskolan .............. 275

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

Dispaschör. f. 72; Viktoriag. 17 (V).

Rt 13 66 54.

QLed. i styr. f. museets målarskola .. 187
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Prytz, Jan Lennart, Fil. stud.,f.16;

OKungsladugårdsg. 17 (CJ). Rt14 25 30.

, O.Deleg f. intell. utb. arbetslösa 236

Rev.-suppl. f. A. B. F. .......... 292

Rev.-suppl. f. nykterhetsordn. studiec. 293

Prytz, R 0 b e r t Vilhelm Julius, lVlon-

tör, f. 00; Fornminnesv. 16 (L).

Rt 11 43 84. .

*Led. i Lundby kyrkoråd .......... 403

Q.

Qwarnström, Ewa 1 d Olof Daniel,

lngenjör, f. 91; Oxhagsg. 67 (CJ).

Rt 14 29 03.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 35

R.

Regnér, G e o r g Lindegard, Förste

bokhållare, f. 89; Lugnet 8 (C J).

Rt 14 39 79.

Revisor f. Maj:s lärov. byggnadsfond 283

Rahmn, A r n e Otto, Kontorist, f. 11;

Linnég. 60 (A). Rt 12 7416.

Rev.-suppl. f. Mossbergska don. .. 171

Rev.-suppl. f. Dalheimers don. . . .. 338

Rahmn, Erik Gustaf (G 6 s t a) Andreas.

F. L., Rektor, f. 82; Terrassg. 11 (J).

Rt 16 17 74.

ORevisor f. högskolan .............. 275

*Led. i Johannebergs kyrkoråd . . .401

Rahmn, S v e n Gösta, lngenjör, f. 05';

Pontus Wiknersg. 9 (J). Rt 16 00 10.

Rev.-suppl. f. flyghamnen ........ 269

Redebergh, Oscar Walfrid, Hand-

lande, f. 79; Prytzg. 5 (O).

Rt 18' 23 10.

Led. i 14:e pens.-distr.. .......... 234

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 404

Redin, se Rhedin.

Rehn, Oscar Eric Gunnar, Verk-

mästare, f. 83; Liljeforsg. 58 (O).

Rt. 1811 16.

Rev.-suppl. f. Västkusthemmet .. .. 345

Rehnström, A rvid Rudolf, Kassör,

f. 01; Virginsg. 24 (G). Rt 15 83 60.

Led. i 23:e tax.-distr. ............

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 36

Revisor f. ålderdomshemmet ...... 223

Rev.-suppl. f. Wahlqvist-Andahls stift. 362

Reiner, Nils J 0 h a n, Bankkamrer.

f. 85; Hedåsg. 7 (V). Rt 182433.

Kassaf. i styr. f. E. Hansons don. .. 353

Renström, se Rehnström.

Reuter, H a k 0 11 Alexander, Direktör,

f. 99; Terrassg. 9 (J). Rt 16 5784.

Revisor f. Carlanderska sjukhemmet 330  

Reuter, Saga Ingegärd, Kassörska,

14; Gyllenkrooksg. 7('O').

Rt 18 13 95.

Rev.-suppl. f. skolfzs sommarbarnsk. 326

Revisorf. pens.-inr. f. åldr. tjänare 346

Reuterskiöld, Carl L e n n a rt, Di-

rektör, f. 82'; Frölundag. 2 (A).

Rt 12 13 54.

Bisittare vid dispaschmål .......... 13

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. 89

Led. ihamnstyrelsen .............. 96

v. Ordf. i styr. f. slottsskogsparken.. 190

Huvudman i sparbanken Bikupan". . 270

v. Ordf. i dir. f. navigationsskolan . . 279

Reuterskiöld, Sonja Emilia Fride-

borg, Fru, f. 05; Frölundag. 2 (A).

Rt 12 13 54.

OLed. i skolnämnd ................ 159

Rexius, G e r h a r d Natanael, Kommi-

nister, f. 98; Sveag. 27 A (A)

Rt 14 8434. '

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*v. Ordf. i kyrkostämma (A). ...... 398

*Led. i Annedals kyrkoråd .......... 398

Rhedin, H ul d a lVlaria, Folkskollära-

rinna, f. 82; Olivedalsg. 1 (A).

Rt 14 68 32.

Revisor f. Annedals barnabo ...... 317

*Suppl. i Annedals kyrkoråd ...... 399

Ridderstad, Hildur, Fru, f. 85;

Vasapl. 11 (D). Rt 118550.

Suppl. iVasa kommunala flickskola. 166

Led. ifattigv.-styr m.m. 196,200,202,205

Suppl. 1 2:& pens. -distr. .......... 230

Led. iber. f. nya natthärbärgen ...... 250

OLe.d istyr. f. Styrsö kustsanatorium.. 333

Rietz, Aina Cecilia, Kurator, f. 85;

Kungsladugårdg. 29 (C J). Rt 1459 10.

.istyr. .skolh. o. hemskolan . 240

Suppl. istyr. f. skol- o. yrkeshemmet 241

e'd.1 gem. nämnden f. Stretered. .297.

Ring, John 0 s k a r, Ombudsman, f 78;

Bäckeg. 4 (M). Rt 14 7280.

Revisor f. gatu- o. Vägförvaltningen 91

Ringius, C a rl G u s t af Erland, e. o.

Hovrättsnotarie, f. 08; Kastellg. 6

(A). Rt1155 12.

oKronoombilid1 29:'e tax. -distr.

Rinman, Ax el Engelbert, Assurans-

direktör, f. 73; V. Rydbergsg. 16 (J).

Rt 16 92 00.

Led. i hyresf. f. pauvres honteux. .364

Rinman, T h 0 r s t e n, Sjökapten, Re-

daktör, f. 77; Haga 'O'sterg. 5(H).

Rt 13 '69 16.

*Led.1 Haga kyrkoråd ............ 393
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Rinman, Ulrika (U 1 1 a) Elisabeth, Fru,

f. 76; Haga O'sterg. 5(H). Rt 136916.

Suppl. 1 0.0. C.Wijks stiftelse .359

Kassaf. i E. Dicksons stiftelse .. 361

Risberg, B 0 Hjalmar, Disponent, f. 12;

Berzeliig. 5 (J). Rt 161038.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 34

Rev.-suppl. f. för. f. befr. av handelsk. 295

Revisorf. konserthuset ............ 303

Robertsson, M a g 11 u s- Bernhard,

'O'verkonstapel, f. 87; Härlandav.

14—15 (G). Rt 157909.

Suppl. i 13:e tax.-distr............. 23

Rodhe, A 1 f h i 1 d To'ra Katarina,

Kontorist, f. 70; Aschebergsg. 36 (V).

Rt 11 60 88.

Rev.-supp1. f. Nordgården ........ 294

Revisor 1 Orgr. fören. mot tuberk. 332

Rodhe,Sig3rid, Fru,f. 83; Vasag. 5A

(V). _Rt1304 12.

OLed. i styr. f. skolköksseminariet . . 170

Romdahl, Axel Ludvig, F. D., Pro-

fessor, f. 80'; Pipblåsar'eg. 28' (O).

oRt 16 15 87.

ov. Ordf. i styr. f. slöjdföreningens skola 176

Led. i styr. f. Röhsska museet ...... 184

OLed. i konstmuseets nämnd m. m.. . 1873

oLed. i styr. f. botaniska trädgården . . 192

v. Ordf. i kom. f. Lindbergs don... 299

Ros, Gustaf Carl L e n n a r t, e. o.

Hovrättsnotarie, f. 08; Cederbourgsg.

7 (J). Rt 169765.

o'Kronoombud1 37:'e tax. -distr. .. . . 29

Rosén, Arvid, F. M., Rektor, f. 95;

ONedergårdsg. 12 (G). Rt 152590.

Sekr. 1 styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Rosén, E s t e r Alice, Fru, f. 97; Nor-

denskiöldsg. 20 (O F). Rt 12 '60 43.

Rev.-suppl. f.. N. Allégzs barnträdg. 320

Rosendahl, Karl H e 1 m e r, Grus-

gropsföreståndare, f. 88; Storkg. 6 (G).

Rt 15 06 69.

Led. i nykterhetsnämnden ........ 219

Rosengren, Herder Albin, Kyrko-

herde, f.88;6 Carl Johansg. '7A (lVl).

Rt 1265 10.

*Ordf.1 kyrkostämma (lVl) .......... 394

Rosengren, Es kil Oscar, J. K. Ad-

vokat, f. 99; Garverig. 9 (K).

Rt 15 60 35.

Rev.-suppl. f. rättshjälpsanstalten . . 222

Rev.-suppl. f. H. S. B:s barnkoloni . . 326

Kassaf. i styr. f. sjuksk. pens.-fond.. . 346

Rosenqvist, A x el Teodor, Metall-

arbetare, f. 93; Gamlestadstorg 4 (G).

Rt 15 41 95.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. 35

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... 1 13

Samson, lvar 

Rev.-suppl. f. sjukhusdirektionen. . 124

Rev.-suppl. f. yrkesskolorna ........ 174

Roswald, Hilma (V i l m a) Josefina, Fru,

f. 90; Bäckeg. 26 B (M). Rt 14 73 90.

Rev.—suppl. f. Nordgården ........ 294

Roth, Stig Adolf, F. D.. Intendent,

f. 00; lVlossg. 18 (J). Rt 112434.

OLed. i kulturhistorist. museets nämnd 186

Led. i ber. ang. naturskydd ........ 245

Rundberg, G e o r g Natanael, Kon-

torist, f. 94; Fjällg. 11 (OF).

oLed. i skolnämnd ................ 156

*Led. i ber. ang. församlingsgränser. 386

Rundqvist, Johan E r n s t, Distrikts-

föreståndare, f. 82; Gullbergs Strand-

gata 22 (K). Rt 15 3862.

*Led. i Kristine kyrkoråd .......... 391

Ryberg, Alm a Josefma, Förestånda-

rinna, f. 00; Slottsskogsg. 92 (C J).

Suppl. i kristidsnämnden . .._ ..... 239

Rydbeck, P a t ri k Samuel, Overin-

genjör, f. 83; Gibraltarg. 2 (J).

Rt 11 2407.

v. Ordf.'1 olisnämnden .......... 51

v. Ordf.'1 l'uftskyddsnämnden ...... 52

v. Ordf. i gatu— o. vägförvaltn. m.m. 91 , 95

Led. i ber. f. småindustrier m. m... 249

Rydberg, S v e 11 Erik Bernhard, Kam-

rer, f. 99; Pontus Wiknersg. 6 (J).

Rt 16 25 88.

Rev.-suppl. f. Gbgs sjukhem ...... 329

Rydelius, Edit Wiktoria, Småskol-

lärarinna, f. 03; Oxhagsg. 8 (C J).

Rt 14 43 06.

oDeleg. f. intell. utb. arbetslösa 236

Rydström, A g d a Mathilda, Fru, f. 91;

Rambergsv. 13 B (L). Rt 11 31 07.

OLed. i skolnämnd

OLed. i 6:e fattigvårdsdistr. ........ 201

Led. i 12:e pens-distr. . .......... 233

Råstock, P a ul Andreas, Kontors-

biträde, f. 96; Paradisg. 291) (M).

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 35

Rönn-Christiansson, S 0 1 v e i g Adi-

na Olena, Fru, f. 02; Olivedalsg. 22 B

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 54

S.

Sahlstén, A 1 m a _lngegärd, Fru, f. 78;

S:t Paulig.24('O'). Rt 151515.

oSupp1.1 7.e fattigvårdsdistr......... 201

*Led. i Örgryte kyrkoråd .......... 404

Sahlström, Gustaf H11 di 11 g Teo-

%an Metallarbetare, f. 98; Älghagsg.

( )

Stadsfullmäktig .................. 58

Anders Helge, tf.

Landsfiskal, f. 92; Mölndal. Rt 452.

oRevisor f. 1891 års lotteriöverskott . . 296
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Samuelson, Samuelsson.

Samuelson, E rik Mauritz, Verk-

stadsarbetare, f. 04; Lugnet 11 (C J).

Rt 12 64 29.

Led. i 24:e tax.-distr.

Samuelsson, John C u n n a r Linus,

Expeditör, f. 06; 3 Långg. 41 (O F).

Rt 12 80 82.

*Suppl. 1 O. F:s kyrkoråd ........ 396

Samuelsson, Ingrid H i l rn &, Bostads-

inspektris, f. 87; Burgårdsg. 14 (J).

Rt 16 78 01.

Rev.-suppl. f. Louise Ekmans don. 337

Samuelson, Ca rl Hartvig, Nämnde-

man, f. 86; Sundholmen. Rt Horred

a.

OSuppl. i styr. f. Västkusthemmet . . .. 345

Samuelson, Ka rl Mårten Emanuel,

Förste stadsarkitekt, f. 81; Erik Dahl-

bergsg. 32 (V). Rt 13 42 73.

*Led. i kom. ang. kyrka iJohanneberg 385

Samuelsson, Ca rl Severin, Gjuteri-

förman. f. 80; Plantageg. 9 (O F).

Rt 14 79 84.

OLed. i 4:e fattigvårdsdistr. ........ 200

Samuelsson, Karl Wiktor, Metall-

arbetare, f. 90; Rambergsv. 27 C (L).

Rt 13 99 43.

oSuppl. i 6:e fattigvårdsdistr. ...... 4 201

Revisor f. Dalheimers don......... 338

Samuelson, Orvar L a g e, J. K., Ama-

nuens, f. 01; Carlanderspl. 4 (J).

Rt 16 90 63.

oOrdf. i 36:e tax.-distr. ............ 29

Sandberg, E r i k Alfred Andreas, Me-

tallarbetare, f. 97; Måns Bryntessonsg.

1 E (G). , .

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Sandberg, N il 3 Fredrik, Assistent

h. barnavårdsn., f. 06; Kallkälleg. 13 B

(G). Rt 15 27 54.

oKassaf. i barn- 0. ungdomsråd. .210

af Sandeberg, William Davi'd'.

Major, f. 74, Karlfeldtsg. 10 (O').

Rt 18 16 72.

0Ordf. i 37:e tax.-distr. ............ 29

Sandelius, E r h a r (1 Ragnar, Sergeant,

f. 05; Ånäsvägen 35 (G).

Suppl. i 5.'e pens.-distr. .......... 231

Sandén, A u g u s t, Kassör. f. 65;

Sannebo, Halleg. 18 (L). Rt 11 42 84.

*Kyrkofullmäktig . ................ 384

Sandén, E in a r Axel, lngenjör, f. 98;

Säve Strandg. 8 (G). Rt 15 62 82.

oLed. i skolnämnd, ................ 155  

Sandén, Ola, f. d. Centralpoliskon-

stapel, f. 76; Uddevallag. 35 (G).

Rt 15 02 17.

Led. i 22:'a tax .-distr. '

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. 35

Sanders, C a rl Ludvig, Läroverksad-

junkt, f. 77; Berzeliig. 14 (V).

Rt 16 05 05.

oLed. i styr. f. Kjellbergska flicksk. . . 286

*Led. i Vasa kyrkoråd 400

Sandin, K 11 u t Anders Stefanus, Assi-

stent, f. 99; Hvitfeldtsg. 12 (D).

*Led. i domkyrkorådet ............ 389

Sandkvist, Sandqvist.

Sandqvist, H e n r y Elis, Disponent,

f. 89; Drakenbergsg. 14 (O).

Rt 16 08 46.

Led. i l:a tax.-distr. .............. 19

Sandkvist, John H e'n r y lsidor, Repa-

ratör, f.' 95; Snäckev. 38 (C J).

Rt 12 69 15. '

Suppl. i 24:e tax.-distr............. 26

Suppl. i styr. f. gas- o. elverken . . .. 102

Sandorf, Carl M a r t i 11, F. L., Direk-

tör, f. 80; Hovås. Rt 50.

Led. av riksdagens l:a kammare .. 53

Sandström, G U 5 t a f Emanuel, Ge-

neralkonsul, Skeppsredare, f. 82; Ek-

mansg. 7 (J). Rt 162244.

Bisittare vid dispaschmål ........ 13

Sandström, G u s t a v Vilhelm Leo-

nard. F. L., Overlärare, f. 84; Rangel-

torpsg. 41 (O). Rt 165188.

Led. i styr. f. komm. mellanskolan. . 163

Sandström, H e r b e r t Arnold, Me-

tallarbetare, f. 00; Stobéeg. 24 (G..)

Suppl. i 38:e tex.-distr. .......... 29

Schale, Carl E r n s t, Sjökapten, Före-

ståndare f. sjömanshemmet, f. 71;

Masthuggst. 5 (M). Rt 14 05 54.

Led. i ber. f. nya natthärbärgen ...... 250

Schenholm, Karl T 0 r s t e n Reinhold,

J. K. Advokat, f. 91; Arschebergsg.

23A'(V). Rt11304'4.

oOrdf. i 14:e tax. -distr. ............ 23

Schramm, Eduard E r n s t Erich, Op-

tiker, f. 96; Kristinehöjdsg. 4 (O).

Rt 16 01 21.

*Led. i Kristine gemens. nämnd.. .391

Schramm, Giinther H u go, Direk-

tör,f.80;Nissensg.4(O). Rt 182357.

*Kassaf. 1 Christina: kyrkoråd ...... 391

Schulz, A r v i (1 Valter Herman,JK

Advokat, f. 97; Carlandersplö (J).

Rt 16 77 13.

Suppl. i gatu- o. Vägförvaltningen”. 91

Led. itillf. pilsnerdricksberedn. . .250
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Schiiler, E r i c Gustaf Fredrik, Omni-

busförare. f. 03; Plantageg. 6 (O F).

Rt 14 74 55.

Suppl.1 l 1':e pens.-distr. .......... 233

Revisorf. E. Dicksons stiftelse...... 361

Seevers, Rolf Arnold. J. K. Krimi-

nalöverkonstapel, f. 05; Råstensg. 16

(G). Rt 15 2657.

oKronoombud1 41 .a tax. -distr........ 30

Sefve, Sven 1 v a r. F. D.. Rektor. f. 86;

Vasag. 5A (V). Rt 11 6999. '

oSu.ppl istyr. f. komm. mellanskolan 163

0V. Ordf. 1 biblioteksnämnden ...... 180

Led. iber. f. forts. tj.-utb1dn1ng 246

Led. i styr. f. ngs arbetarinstitut 290

v. Ordf. i styr. f. R. Dicksons stiftelse 357

_ Segerberg, J 0 h a 11 August, Boktryc-

kare, f. 90; Vallg. 6 (D). Rt 11 3854.

Suppl. i 7:e tax.-distr............. 21

Led. i styr. f. Osbeckska fonden. . . . 352

Segerberg, Maria Malvina, Fru,

f. 87; B.ondeg 11 (G).

Led.'1 13:'e pens.-distr............. 233

Segerstedt, T 0 r g n_ y Kar1,'l'. D..

Professor, 1.76; .Fogelbergsg.3'

(V). Rt 13 6954.

Led. i polisnämnden .............. 51

Selander, Folke Gunnar Lennart.

M. L., Prakt. läkare, f. 01; Långås-

liden 11 (O). Rt 163893.

QLed. i nämnden f. inre fattigv. 202

Senander, Knut Erik Waldemar.

Tulluppsyningsman. f 89; Carnegieg7.

Led. av riksdagens 2:'a kåmmareu

Stadsfullmäktig .................. 59

Seth, G u n n a r Vilhelm, Handlande.

f. 83; Luntantug. 4 (D). Rt 13 23 ,96.

Led. i 8.e tax.-distr............... 2

Setterwall, Ca rl Gustaf, F. D..

Prost, f. '72; Orgryte präst'gård (O).

Rt 16 16 13.

oDomkap:s suppl. i folkskolestyrelsen 151

oLed.»»1 skolnämnd ................ 158

oOrdf. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Ordf. istyr. f. J. J. Dicksons stiftelse.. 363

*Kyrkofullmäktig .................. 384

*Ordf. 1 kyrkostämma (O) .......... 404

Siberg, _A lf Engelbert, Tandläkare,

f. 97; Overåsg. 11-13('O'). Rt 16 15 06.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 36

Led. ifolkskolestyr. m. m. 151,152,157

oRevisorf. O. barnavårdssällskapn .323

C.Led i styr. f. skollovskolonierna.. .324

Siewert, S v e n Harald, Telefondirek-

tör, f. '82; Valåsg. 6 (O). Rt 16 38 00.

Led. i spårvägsstyrelsen .......... 110

30

 

Simon, Falk, Direktör, f. 74; Olof

Wijksg. 3 (J). Rt 161092.

QLed. i styr. f. Röhsska museet ...... 184

Sjöberg, G 6 s t a Adolf, Civilingenjör,

f. 09; Nissensg. 7 (O). Rt 163847.

Rev.-suppl. f. yrkesskolorna ....... '. 174

Revisor f. teaterfonden. ........... 304

Revisorf. Welanderhemmet ........ 335

Sjöberg, Gustaf Ragnar. F. M.,

Läroverksadjunkt, f. 88; Bångejordsg.

12 (O). Rt 165233.

0Suppl.1 lokalstyr. f. Hvitf. läroverket 281

*Supp1.i Orgryte kyrkoråd ........ 404

Sjöberg, Å k e Lennart, Servitör. f. 10;

Linnég. 20 (H).

Rev.-suppl. f. De lungsjukas vänner 331

Revisor f. Söderborgska stiftelsen . . 348

Sjöblom, Carl Erik H 0 1 g e r, Konto-

rist, f. 01; Bang. 36 (M). Rt 14 51 86.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . 35

Rev.-suppl. f. folkskolestyrelsen. . . . 151

Rev.-suppl. f. prakt. mellanskolorna 162

Rev.-suppl. f. komm. mellanskolan.. 163

Rev.-suppl. f. Maj:s komm. flickskola 165

Rev.-suppl. f. Vasa komm. flickskola 166

Sjödahl, Hakon Lauritz E d 8 a r. Lek-

tor, f., 87; Aschebergsg. 404C (V).

Rt 11 84 13.

Led. av riksdagens l:a kammare 53"

Ordf. istyr. f. komm. mellanskolan.. 163

c'Ordf. istyr. f. skolh. o. hemskolan.. 240

OOrdf. istyr. f. skol- o. yrkeshemmet 241

Ordf. ikom. f. skol- o. yrkeshem” 2.49

Led. istyr. f. högskolan .......... 275

OLed. 1 domkapitlet ........ . ...... 374

Sjöding, Emma Maria (M a j) Adele.

F. M., Fru, f. 98; Bångejordsg. 2 (O).

Rt 16 61 65.

Rev.-suppl. f. pensionärshemmen. . . . 225

Led. i 3:e pens-distr. ............ 230

Sjögren, F o 1 k e Olof Waldemar, J. K.,

Advokat, f. 85; Vasapl. 3 (D).

Rt 11 6850.

Ersättare'1 värderingsnämnd ........ 260

().Ordf istyr. f. Västkusthemmet ...... 345

*Led. 1 domkyrkorådet ............ 389.

Sjögren, R a g 11 a r August. Förste

länsbokhållare. f. 91; Terrassg. 15 (J).

Rt 16 11 65.

oOrdf. i 34:e tax.-distr. ............ 28

ORevisor f. Kjellbergska flickskolan .. 286

Revisor. f. nya elementarläroverket. . 288

Sjögren, Carl S t e n, Redaktör, f. 92;

Föreningsgatan 2 (V). Rt 112678.

oSekr. i kom. f.. folkkonserter ...... 290
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Sjöholm, Lorentz C 0 t t fr i (1, Semi-

narielärare, f. 77; Torild Wulffsg. 25

(A). Rt 11 17 64.

oKassaf. i styr. f. småbarnsskolorna. . 172

Sjöholm, Sven C u n n a r Adrian, Bank-

tjänsteman, f. 13; Vidblicksg. 7 (J).

Rt 16 05 35.

Rev.-supp1. f. bostadsfören. Gbgu.p.a. 369

Sjöström, A 1 g 0 t Natanael, Konditor,

f. 79; Kungsladugårdsg. 45 (C J).

Rt 14 39 03.

Led. i 24:e tax.-distr. ............ 26

Led. i styr. f. Slottsskogsparken. . . . 190

Led. i styr. f. Keillers park .......... 191

oSuppl. i 5:e'fattigvårdsdistr. ...... 200

Ordf. istyr. f. pensionärshemmen . .224

Led.1 8.'e pens.-distr............... 232

Led. i Renströmska fonden........ 300

Led. iWilh. Röhss don.........'. 300

Sjöström, Georg H e r b e rt Valde-

mar, antalsassistent, f. 00; Koloni-

gatan 1 A (J). Rt 11 81 25.

QKronoombud1 45:e tax. -distr. ...... 31

Sjöström, H 11 1 (1 a Elvira, Fru, f. 83;

Kungsladugårdsg. 45 (C J).

Rt 14 39 03.

Led. ifolk.-styr. m. m. 151,1522,157, 162

Led. i styr. f. småbarnsskolorna. . .172

0V. Ordf. i barn- 0. ungdomsråd . . . . 210

Suppl. i styr. f. Osbeckska fonden.. 352

Sjöström, R u d 0 1 f Eugén, Mantals-

assistent. f. 94; Skjutbaneg. 24 (J). -

Rt 11 09 07. .

oKronoombud i 4:e tax.-distr. ...... 20

Sjöström-Bengtsson, A n n a Maria,

Lärarinna vid Gbgs sinnesslöskola,

f. 89; Carnegieg. 17 (C J).

Rtu14 54 44.

Stadsfullmäktig .................. 59

Led. 1 barnav.-n. m. m. 208, 2092, 215

_Supp1.i mödrahjälpsnämnden . .217

Suppl. i valkommittén ............ 243

Led. i ber. f. semesterhem åt husm. 249

v. Ordf. i styr. f. Stretered ...... . . 297

.'Sjösvärd, Carl E r n s t Nicolaus, Träd-

gårdsmästare, f. 74; Kålltorps han-

delsträdgård (C). Rt 15 0967.

albar t. expropriationsnämnd . 258

Skafte, Jarl Rune, Laborator, f. 16;

Vasag. 21 (V).

Rev.-supp1. f. nykterhetsnämnden.. 219

Skarin, L a r s E r 1 k, Metallarbetare,

f. 11;Söder1ingsg.3A (C J).

Rt 12 69 06.

Led. i styr. f. slöjdföreningens _skola 176 '

Rev.-supp1. f. Stora teatern ...... 306

.Skarin, Märta Ingegerd, Fru, f. 13;

Söderlingsg. 3 A (C J). Rt 12 6906.

Rev.-supp1. f. lda Jonssons minne. .355  

Skog, Skoog.

Skog, A x e 1 Hugo Kjelland, Expeditör,

f. 98; Lilla Vegag. 21 (O F).

' Rt 12 59 88. '

Revisor f. arbetslöshetskommittén .. 238

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Revisor f. kyrkonämnden m. m. .. 386

*Led. 1 O. F:s kyrkoråd .......... 396

Skoog, KarlCö sta, Boktryckare, f. 06;

Spaldingsg.1 (J). Rt 16 5993.

Suppl. 1 34:e tax.-distr............. 28

Revisor f. gas-o . elverken ........ 102

Led. i 8:e pens-distr............... 232

Skog, J 0 h a n Albin, Bankvaktmästare,

f. 81; Hvitfeldtsg. 3 (D).

Suppl. 1 7.'e tax.-distr............. 21

Skoog, K n u t_Emanue1, f. d._S_tations-

förman, f. 70; Tritong. 5 (O).

Suppl. i 32:a tax.-distr.

Skoglund, A n d e r 5 Johan, Material-.

utlämnare, f. 87; Småstugev. 65 (O).

Rt Sävedalen 805.

c)Led. i skolnämnd ................ 155

oLed. istyr. f. prakt. mellansk....... 162

Skfoglund, Olga Victoria (Tf r a), Fru,

. Småstugev.

Suppl. ifattigvårdsstyr. m. m. 197, 199

Led. istyr. f. skolh. o. hemskolan .. 240

v. Ordf. i styr. f. E. Dicksons stiftelse 361

' Skoog, se Skog.

Skottsberg, C a rl Johan Fredrik, F. D.,

Professor, f. 80; Änggården (A).

Rt 11 48 93.

'OLed. i styr. f. Gbgs museum m. m. 185, 187

Skruf, Gu s taf. Verkmästare, f. 74;

Oxhagsg. 11 (C J). Rt 143526.

Led.1 4:'e tax.-distr............... ,

Suppl. i byggnadsnämnden ........ 77

Skårdal, J 0 h a n. Byggmästare, f. 84;

Johannebergsg. 20 (J). Rt 181443.

Led. i 28:e tax.-distr. . . . . . . ........ 27

Revisor f. J. J. Dicksons stiftelse . .363

Skäringer, Elsa Kristina, Folkskol-

lärarinna, f. 00; Eklandag. 41—43 (J).

Rt 16 3997.

Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg.. . 37

Suppl. i 13:e pens.-distr............. 233

Sköld, 0 t t e, Professor, f. 95; Stockholm.

c>Led. i kom. f. konstinköp .......... 187

Smedberg, John Gustaf lv a r, Folk-

skollärare, f. 00; Haraldsg. 3 (A).

Rt 12 12 05.

Revisor f. högskolan .............. 275,

Souvageol, Hans Edgar, Optiker,

f. 99; 3:e Långg. 4 (H); Rt 12 51 11.

*Led. 1 Christina: kyrkoråd ........ 391
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Spencer, John W alt e r, Handelslä-

rare, f. 95; S.Vägen 70 (J). Rt 16 75 05.

Rev.-suppl. f. drätselkammaren 68

Revisor f. renhållningsstyrelsen 144

Steen, Sven Oskar, Arkitekt, f. 77;

Vasag. 33 (V.) Rt 161507.

ed. i ber. f. småindustrier m. m.. . 249

Led. i kom. f. Lindbergs don. . . . . 299

Led. i styr. f. Carlanderska sjukh. 329

Stenberg, Johan E d v a r d, Kapten,

Aukt. revisor, f. 93; V. Rydbergsg. 15

(J). Rt 164800.

QRevisorf. prakt. hushållsskolan ...... 315

oRevisor f. Styrsö kustsanatorium . . 334

Stenberg, H a r al d Vilhelm, Faktor,

f. 93; Nybyggesg. 2 A (0 F).

Rt 146735.

Suppl. i 6:e tax-distr. ............ 21

Rev.-suppl. f.— drätselkammaren . . .. 68

Revisor f. Carlanderska sjukhemmet 330

Stenborg, Ni ls Fredrik, Prokurist.

f. 00;2:a Långg. 7 (O F). Rt141717.

Led. i ber. f. avk. av pens-avg. .. .. 37

Steneborg, Alf- E (1 o r Gunnar, Kon-

torsskrivare, f. 06; O. Husarg. 7 (A).

Rt 11 1238.

Led. i 15:e tax.-distr.

QKronoombud i 22:a tax.-distr. 25

Suppl. i ber. f. avk. av pens-avg. .. 37

Revisor f. De blindas fören. Hoppet 347

Revisor f. E. Wijks stiftelse ...... 362

Stenhård, Karl M a r k U 5, Metallar-

betare, f. 09; Björcksg. 39 (C).

Suppl. i styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Stenson, Elin Cecilia, Fru, f.- 81;

Folkungag. 8 (K). Rt 15 5655.

Led. i 10:e pens-distr............. 232

Stenström, Frans Erik R u n e. Pack-

karl, f. 14; Trollhätteg. 11 (K).

Suppl. i 4:'e pens.-distr. .......... 230

Stenvall, K 11 u t Teodor. Inkasserare,

4;Jungmansg. 30 (M).

Reviso.rf Lingförbundet .......... 307

Sterner, Karl R1 k a r d, F. D. Lektor,

f. 91; Vasag. 48 (D). Rt 115043.

Revisor f. botaniska trädgården 192

Sterning, H& r a 1 d Valdemar, F. M.,

Ämneslärare, f. 88; Karl Custafsg.2

(D). Rt 11 27 80.

*Led. i domkyrkorådet ............ 389

Stiller, JohanEmilTheodor, f.d. Polis-

konstapel, f. 76; Värmlandsg. 26 B

(O F). Rt 140433.

QLed. iskolnämnd ................ 156

Led. i 9:e pens-distr. ............ 232

Stjernlund, E 1 s a Leontina, Folkskol-

lärarinna, f. 91; Stampg. 64 (K).

Rt 15 10 36.

OLed. i l:a fattigvårdsdistr. ........ 199

30*

 

Strandberg, Bir er Alexius G 0 t t f r 1 d,

Distriktsombudsman, f. 76; Risåsg.

21—23 (H). Rt 1116 83.

Sakkunnig vid brandsyn .......... 83

Valbar t. expropriationsnämnd ...... 257

Led. i Vägnämnden .............. 258

Revisor f. tomträttskassan ........ 271

Strandell, R u n e Edvard Wilhelm,

Bokhandelsbiträde, f. 12; Frölundag. 76

(A). Rt 1301 56.

Rev.-suppl. f. Clasefonden ........ 354

Stranne, S i g n e Elvira, f. d. Polissys-

ter, f. 79; Lundgrensg. 2 (J).

Rt 16 58 36.

Suppl.1 styr. f. skolh. o. hemskolan.. 240

Strom,Gosta Harald Syssloman, f.98;

Sahlgrenska sjukhuset. Rt 172080.

OLed. istyr. f. sjuksköterskebyrån .. 131

Ström, 0 s k a r Albert, Stenhuggare,

f. 86; Flagg. 6 (O F).

Rev.-suppl. f. Gbgs arbetarinstitut 290

Ström, Anders Johan T a g e, Sysslo-

man, f. 01; Renströmska sjukh. (C).

Rt 15 23 89.

Rev.-suppl. f. skolhemmet Stretered 297

Strömberg, Carl Algot, Assistent

h. fattigv., f. 89; Galateag. 8 (C J).

Rt 14 18 70.

Led. i styr. f. änke— o. pupillkassan 257

Strömberg, C a 3 p & r & unhi a,

Fru, f. 91; Härlandav. 19 (C).

Rt 15 23 45

Suppl. i hälsovårdsnämnden ...... 113

Strömberg, Carl O lof Harry, Fång- '

vårdsman, f. 92; Härlandav. 19 (C).

Rt 15 23 45.

Stadsfullmäktig .................. 58

o_.Suppl 1 drätselkammarens ll avd. 73

C.Led 1 löne— och tjänstenämnden 86

oLed. i ersättningshusstyrelsen ...... 226

Huvudman i Gbgs sparbank ........ 269

Stålhös, Karl F o 1 k e Bernhard, Bank-

tjänsteman, f. 06; Eklandag. 33 (J).

Rt 16 02 33.

Suppl. i 38:e tam-distr.

Sundberg, Abel Gotthard. Leopold,

Stationskarl, f. 93; Eklandag. 69 (J).

Rt 16 92 60.

Led. av riksdagens 2:a kammare. . . . 54

oLed. i skolnämnd ................ 159

OLed. [i 2:'a fattigvårdsdistr. ........ 199

Sup1. i 7.e pens.-distr. .......... 231

Sun elin, Ingrid (1 n ga), Fru, f. 91;

Jakobsdalsg. 25 (J). Rt 16 5898.

Suppl. i styr. f. ålderdomshemmet. . 223

Sundén, V e r n e r Valdemar, Spår-

vagnsförare, f. 89; Viktoriag. 16 (V).

Rt 13 68 37.

Led. i 30:e tax-distr.
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Sundkvist, se Sundqvist.

Sundling, Karl W e i m a r Valentin, ' '

Folkskollärare, f. 08; Plantageg. 9

()(O F). Rt lZ 7447.

OLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Sundqvist, Sven Torbjörn, Fil.

stud.,f.17; Götabergsg. 17 (V).

OSuppl. f. deleg. f. intell. utbildade. 236

Sundvall, Osvald Fabian, Kommu-

nalarbetare, f. 91; Första Långg. 20

((O F). Rt 148431.

Revisor f. fattigvårdsstyrelsen ...... 197

Svahn, Stina Viola, Skrivbiträde,

f. .18; Strandridareg. 16 (CJ).

Rt 146760.

C>Led. i barn- 0 ungdomsråd ...... 210

Svala,Sara, Fru, f. 90; Engdahlsg. 4

(J). Rt 16 93 97. *

Led. i ber. f. avk. av pens-avg....... 37

Led. _i styr. f. småbarnsskolorna.. .172

Led.1 barn- 0. ungdomsråd ........ 209

Led. i 2:'a pens. -distr. ............ 230

Svalander, John Emil G u nn a r,

Köpman, f. 81;Å1andsg.4.(J)

Rt 18 02 07.

Suppl. i 3:e pens-distr. .......... 230

Svanberg, E m i 11 e Caroline, Fru,

f. 73; Henrietteberg (L). Rt 11 38 29.

Suppl. i 12:'e pens.-distr. ........ 233

Svedberg, Sven A r t h u r, Vaktmäs-

tare, f. 93; Sahlgrenska sjukh. (A).

Rt 11 45 24.

Suppl. i 34:e tax.-distr. .......... 28

Led. i styr. f. barnsanat. Rävlanda . . 332

Svenningson, A r v 1 d Olof Natanael,

Bankvaktmästare, f. 03; Goodhemsg.

10 (C J). Rt 125426.

Suppl. i 45:e tax.-distr.

Svenson, Svensson, Swensson.

Svensson, Sven Adiel (Adrian), f.d.

Kontorist, f. 74; Tågmästareg. 18 (G).

Rt 15 09 23.

God man vid laga skifte .......... 258

Led. istyr. f. 1.0. K. Marks stift. 360

Svensson, A211311 a Charlotta, Fru, f. 82;

Landalag. 23.(J)

Led.1 styr. f. småbarnsskolorna” 172

Led. i 3:'e pens.-distr. ............ 230

Svensson, Arne Bertil, Kontorist,

f. 08; Bang. 13 (C J). Rt 140841.

Rev.-suppl. f. konserthuset ........ 303

Rev.-supp1. f. Skyddsvärnet. ...... 344

Svensson, Nils A u g u s t, Civilingen-

jor,Major1 KV. 0. V.K. f. 79; Linné-

gatan 50 (A). Rt 140797.

Led. i byggnadsnämnden .......... 77

God man vid laga skifte .......... 258  

Svensson, B e ng t Olof, Spårvagns-

konduktör,.f 12;gKristine1undsg.11(V).

Suppl. i 31'.a tax.-distr.............

Svensson, C h a rl e 3 Richard, Chauf-

för, f. 02; 2:a Långg. 40 (O F).

*Suppl. 1 O. F:s kyrkoråd .......... 396

Svensson, Fra n 3 E mi 1, Bokbindare-

mästare, f. 84; Linnég. 53 (O F).

Rt 14 06 57.

Suppl. i 19:e tax.-distr. ..........

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . . . 35

Suppl. i 7:e pens-distr. .......... 231

Revisor f. R. Dicksons stiftelse 358

Svensson, KarlEnk Kontorist, f. 98;

Lundgrensg. 16 (J). Rt 163052. '

oSuppl.istyr.f.idrottsp1atserna..194

Svensson, G6 s t a Arnold, Journalist,

f. 10; Olskroksg. 32 (G).

Revisor f. A. B. F. .............. 292

Svensson, Gustaf H a r al d, Metall-

arbetare, f. 03; Stiernsköldsg. 6 (C J).

Suppl. i styr. f. arbetsförmedlingen. . 236

Suppl. i arbetslöshetskommittén. . .. 238

Revisor f. R. Dicksons stiftelse 358

Svensson, Bernhard H a r r y, Expedi-

tör, f. 99; Landalag. 32 (J). Rt 13 29 40.

Rev.-supp1. .gas- o. elverken . . . .

Svensson, Sveri H a r r y Villgot, Kon-

torist, f. 14; Holmia, Fredriksdal (O).

Led. i 36:e tax. -distr.

Revisor f. E. Magnus' minne ...... 365

Swensson, Karl, Skräddaremästare,

f. 83; Silverkällan 2 (C J). Rt 14 27 98.

Suppl. i 25:e tax.-distr. .......... 26

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk... 36

Suppl. i ber. f. avk. av pens.-avg.. 37

Suppl. istyr. f. arbetsförm. m. m. 235, 236

ed.1 granskningskom. f. hyresräkn. 246

*Kyrkofullmäktig .................. 383

Svensson, C a r 1 August, Korkarbetare,

f. 75; A_miralitetsg. 25 (C J).

Suppl. 1 10:e pens.-distr. ........ 232

Svensson, K a rl Fredrik, Stations-

karl, f. 89; Västgötag. 9 (V).

Suppl. i 28:e tax.-distr. .......... 27

Svensson, Ka rl Johan, Skräddare, .

f. 88; Lilla Vegag. 20 (O F).

Led. i 19:e tax.-distr. ............ 24

oLed. 1sk01namnd 155

Led. i 8.e pens.-distr. ............ 232

Revisor f. turisttrafikföreningen” 267

Svensson, Nils Harald, Tillsynings-

man, . 86: Linnég. 9 ( .

Rt 14 04 77.

Led. i 34:e tax-distr............... 28

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 34

Led. i ber. f. avk. av pens-avg.. . . . 37
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. Svensson, 0 s c a r Georg, Mantalsskri-

vare, f. 83; Kungsladugårdsg. 81

(C J). Rt 1414 72.

oKronoombud i 18:e tax.-distr....... 24

Swensson, R a g 11 a r Ossian, Arkitekt,

f. 82; Berzeliig. 12 (V). Rt 16 66 66.

Led. i kom.f Lindbergs don. 299

Svensson, R 0 l fHenry, Köpman, f. 03;

Kålgårdsg. 3 (CJ).

Led. i l:a pens.-distr. ............ 229

' Svensson, Ernst Rudolf, Ombuds-

man, f. 00; Flagg. 3(OF). Rt 1441 06.

Led. istyr. f. gas- o. elverken .. .102

Revisor f. samskolan .............. 289

Svensson, Ruth Valborg, Fröken,

f. 15; Lantmätareg. 2 (L). Rt 13 87 44.

oL.ed 1 barn- 0. ungdomsrå

Svenson, S v e n Albert, Stationsför-

man, f. 88; Carnegieg. 9—11 (C J).

Rt 14 26 55.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.

Svensson, 5 v e n Emanuel, Kontorist,

f. 04; O.Husarg. 2B (A). Rt 11 6537.

Suppl. i 7:e pens. —distr. ..........

Revisor f. Haralds minne. ........ 330

Svensson, Vi k t o r Harald, Ombuds-

man, f. 88; Paradisg. 15 (M).

Rt 12 63 89.

Suppl. i spårvägsstyrelsen ........ 110

OLed. i tremannanämnd ............ 197

Led. i barnav.-n. m. m. 2082, 2092, 215

Led. i styr. f. rättshjälpsanstalten. . 222

Svärd, Nils G u n n a r, F. K., Kon-

torschef, f. 11; Västerg. 5 B (H).

Rt 13 87 96.

Led. i ber. ang. prissättning av mjölk 250

von Sydow, Kristian Edward Ge r-

h a rd, J. K. Landsfogde, f. 99;

Långåsliden 29 (O). Rt 166777.

OOrdf. i 42:a tax.-distr. ............ 31

Sylwan, 0 t t 0, F. D., Professor, f. 64;

Föreningsg. 6 (V). Rt 13 5025.

OOrdf. 1 styr. f_. stadsbiblioteket . . . 179

0V. Ordf. istyr. f. G. museumm. m. 185,187

Synnerby, Sven Alf H ol ge r, Ritare,

f. 05; Pilegårdsg. 58 (L). gRt 13 69 85.

Led. 1 11:e tax. -distr. ............

Suppl. i 12:e pens-distr........... 233

*Revisor f. kyrkonämnden m. m. .. 386

*Led. i Lundby kyrkoråd ............ 403

Särnblom, John Erik, Urmakare,

f. 83; Djurgårdsg. 23 (C J).

Rt 14 25 26.

Suppl. i 10:e pens-distr........... 232

Särnqvist, Karl O rva r, F. K., Äm- '

neslärare, f. 98; Terrassg. 1 (J).

Rt 16 69 69.

Suppl. i styr. f. idrottsplatserna” 194

Led. iber. f. prakt. mellanskzs lokaler 248  

Söderberg, Johan Edvin, Posttjäns-

teman, f. 8 ; Fjällg. 3 E (0 F).

Rt 14 79 41.

Suppl. i poliskollegium . .......... 50

Stadsfullmäktig ........ '.......... 59

Led. i drätselkammarens ll avd. .. 73

Suppl. i löne- och tjänstenämnden . . 86

Led. i folkskolestyr. m. m. 1512, 152, 155

Ordf. i valkommittén ............ 243

Led. i ber. f. forts. tj.-utbildning . . . . 246

Ordf. i ber. f. kiosker m. m......... 248

Revisor f. Vinga kaféaktiebolag . . . . 273

Söderberg, 1 n e 2 Eleonora, Fru, f. 87;

onällg. 3 E (O F). Rt 147941.

OSuppl. i mödrahjälpsnämnden ...... 217

oLed. istyr. f. Welanderhemmet. .335

Söderberg, S v e n Emanuel, Redaktör,

f. 00; Stenklevsg. 3 (C J). Rt 14 82 09.

Suppl. i luftskyddsnämnden ........ 52

Stadsfullmäktig .................. 58

Suppl. i hamnstyrelsen ............ 97

Led. i spårvägsstyrelsen .......... 110

Ordf. i perm. pilsnerdricksberedning'en 244

- Led. i ber. ang. samlingslokaler. 247

Led. i ber. f. småindustrier m. m. . . 249

Huvudman i fast.-äg. Sparbank . . . . 270

Söderberg, T 0 r s t e n Olof, JK

Direktör, f. 94; Vasaplatsen 8 (D).

Rt 13 24 25.

OSuppl. i hamnstyrelsen .......... 97

v. Ordf. i hyresf. f. pauvres honteux 363

Södergren, V i k t o r, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde. f. 78; 1:'a Villag., Utby-

näs. R_t

*Ordf. i kyrkostämma (G.)......... 392

Söderlund, Jo h n Elis Hamlet, Bok-

bindare, f. 97; Stuxbergsg. 4A (O).

Rt 1698 21.

Led. i styr. f. Röhsska museet 184

'i'.

Teetzen, F ri t 2 Carl Albert, Direktör,

f. 67; E. Dahlbergsg. 19 (V)

Rt 13 31 23.

*Led. i Christinae kyrkoråd ........ 391

Teiffel, H e n n i n g Wallentin, Spår-

vagnskonduktör, f. 88; Älghagsg. 4A

(M). Rt 14 89 10.

Suppl. i lokalstyr. f. flickläroverket.. 284

Tengroth, S t e n, M. L., Prakt. läkare,

f. 98; Olof Wijksg. 3 (V) Rt 160442.

Suppl. i styr. f. sjuksk:s pens-fond 346

Tengstrand, A x el Julius, f. d. Polis-

överkonstapel, f. 77; Haga Kyrkog.

12E (V.) Rt 113299.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 35
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Tengstrand, Arvid G u n n a r, Civil-

mgenjör, f. 01; O. Olskroksg. 18 (G).

Rt 15 10 12.

Suppl. i 42:a tam-distr............. 31

Tengström, C a r 1 Fredrik G U 3 t a f,

F. D., Lektor, f. 86; E. Dahlbergsg.

21 (V). Rt 114700.

Led. av riksdagens 2:'a kammare . . . . 54

Suppl. i styr. f. orkesterföreningen. 303

o.v Ordf. istyr. f. Solgårdarna ........ 369

Terling, Karl G u s t a f Birger, lngen-

jör, f. 94; Johannebergsg. 34 (J).

Rt 16 90 83.

Rev.-supp1. f. gas- 0.e1verken . . . . 102

Tessman, H e r m a n, Bryggeriarbe-

tare, f. 79; Rosenhill 2(O)

Suppl. i 39:e tax. -distr. .......... 30

Led. i 14:e pens.-distr. .......... 234

Thelén, Rudolf H e n n i n g, Sjökapten,

f. 77; Vasapl. 4 (D). Rt 13 5697.

Suppl. i inskrivningsnämnd ........ 259

Thermamius, J 0 h a n Verner, Bank-

tjänsteman, f. 84; Vidblicksg. 1 (J).

Rt 16 32 41 .

Suppl. i 48:e tax.-distr.

Thiberg, Anders G 11 s t a f Mauritz,

Handlande, f. 75; Storg. 11 (D).

Rt 13 28 34. _

*Led. i domkyrkorådet ............ 389

Tholin, Carl Bertil, Spårvägsman,

f. 10; Solrosg. 17 (G). Rt 15 7949.

Rev.-suppl. f. nykterh. centralförs. .. 292

Thomsen, l—l a r a 1 (1 Wilhelm Ferdi-

nand, Fabrikör, f. 54; Kristinelundsg.

13 (V). Rt 161226.

*Led. i Christinae kyrkoråd ........ 391

.Thorburn,WilliamGraham,v. Kon-

sul, Grosshandlande, f. 78; Udde-

valla. Rt 10145.

Rev.-suppl. f. Stretered m.m. 297, 298

Thorén, Martin D a n i el, F. K. f 14

o.Engelbrektsg 34 C (V). Rt 18 25 26.

c'Deleg. f. intell. utb. arbetslösa 236

Thorén,E r i kOsvald, Bokhållare, f. 95;

Amiralitetsg. 24 O (C J).

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. .. 35

Revisor f. hälsovårdsnämnden ...... 113

Revisor f. sjukhusdirektionen ...... 124

Thorén, Edvard Sigfrid Natanael,

Sjökapten, f. 78; Roseng. 2 A (0 F).

Rt 14 50 19.

QDelegerad f. fackarbetsförmedling .. 236

Thorén, Ulf Ingemar, Ekon. stud,

f.' 17: Andra Långg. 45 (OF).

Rt 14 11 90.

oDeleg. f. intell. utb. arbetslösa 236  

Thorsson, C a r 1 Ludvig Arnold, Verk-

mästare, f. 86; Gothia, lrisg. (L).

Rt 13 31 91.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. 1 drätselkammarens ll avd. .. 73

Suppl. ivalkommittén ............ 243

Led. igatuberedningenf. L. 0. O.. 247

Thorsson, S v e n Evald Teodor,Avde1-

ningschef, f. 02; Nordenskiöldsg. 19

(O F). Rt 145784.

» Led. i 43:e tax.-distr............... 31 *

Revisor f. folkskolest. m. m. 151, 156

Revisor f. prakt. mellanskolorna. . .. 162

Revisor f. komm. mellanskolan 163

Revisor f. Maj:s kommunala flickskola 165

Revisor f. Vasa kommunala flickskola 166

oSuppl. f. ordf. i 7:e pens-distr.. . . . 231

ulin, Frans Edward, M. L.,

Prakt. läkare, f. 94; Vasag. 36 (V).

Rt 13 68 04.

Led. i nykterhetsnämnden ........ 219

Thulin, Emma Ottilia (Tilly), Fru, '

f. 84; Skåneg. 31 (J). Rt 181577.

Suppl. i styr. f. arbetsförmedlingen. . 235

Thunström, Fritz G u n n a r, Lager-

. bokhållare, f. 84; Mölndalsv. 43 (O).

Rt 16 46 14.

Revisor f. fattigvårdsstyrelsen ...... 197

*Suppl. i Orgryte kyrkoråd ........ 404

Thölén, Carl Herman, Prost, f. 71;

Götabergsg. 20 (V). Rt 18 11 59.

*Ordf. i kyrkostämma (V.) ........ 399

Tiberg, se Thiberg. '

Tidfors, Sven Johan Gunnar,

Förste kontorsskrivare, f. 00; S. Vägen

70 (J). Rt 163253.

QKronoombud1 30:e tax.-distr . . . . 27

Timoteusson, C a rl Evert, Kassör,

f. 05; Lza Vegag. 8 (O F).

Suppl. i 19:e tax.-distr. .......... 24

Revisor f. Röhsska museet ........ 184

Revisor f. Renströmska fonden 300

Revisor f. W. Röhss' don. ........ 300

Tistrand, Johan August Emanuel

(M a n n e), Tullkontrollör, f. 82;

Prytzg. 17 (O). Rt 164994.

Led. i 38:e tax.-distr. ............ 29

Revisor f. spårvägsstyrelsen ........ 110

OOrdf. i 3.'e pens.-distr............. 230

Tobiason, Oscar A 1 b e r t, Byggmäs-

tare, f. 84; Tandåsg. 20 (O).

Rt 16 03 90.

Suppl. i 48:e lax.-distr............. 32

Led. i renhållningsstyrelsen ........ 143

Led. i lokalstyr. f. Vasa läroverk . . 282

Tobiasson-Thorén, N i l s, Spårvagns-

konduktör. f. 85; Virginsg. 26 (G).

Rt 15 22 87.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . 34
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. Tollén, Karl Iwar, Brandmästare,

f. 97; Bohusg. 7 (V). Rt 172210.

Rev.-supp1. f gas- o. elverken ...... 102

Revisor f. flyghamnen ............ 269

Tomsen, se Thomsen.

Torén, se Thorén.

Torsson, se Thorsson.

Torstenson, NilsWi 1 h elm, Landstings-

direktör, f. 76; Drottningg. 18 (D).

Rt 11 27 96.

Kassaf. i styr. f. Gbgs sjukhem . . . . 328

Traung, Sven Olof Theodor, Sjö-

kapten f. 88; Agnesberg.

Rt Kärra-Hisings 48.

Led. istyr. f. sjömanshemmet .367

Tunbäck, T1 t u s GeorgJulius, F. M.

Läroverksadjunkt, f. 89; Västerg. 2(H)

Rt 13 61 64.

*Led. i Haga kyrkoråd ............ 394

Tunström, se Thunström.

Tyrén, A 1 f r e (11, Folkskollärare, f. 81;

Jakobsdalsg.16A (O). Rt 182541.

*Kassaf. 1 Orgryte kyrkoråd ........ 404

Tölén, se Thölén.

Törnblom, August A 1 e x a n d e r.

lngenjör, f. 77; Aschebergsg. 40 C(V).

Rt 13 83 23.

oKronoombud i 6:e tax.-distr. ...... 21

Törner, C a r 1 Edvin, Handlande, f. 76;

Värmlandsg. 26 (O F). Rt 14 2508.

*Suppl. i 0. F:s kyrkoråd .......... 396

Törnkvist, Törnqvist, Törnquist.

Törnqvist, B e rt i 1 Daniel, Kyrkoad-

junkt, f. 07; Kristinelundsg. 5 (V).

Rt 16 41 85.

*v. Ordf. i kyrkostämma (V) ...... 399.

............ 400.*Led. i Vasa kyrkoråd

Törnqvist, C a r 1 Jonatan, Domkyrko-

komminister, f. 92; E. Dahlbergsg. 2

(D). Rt 11 97 97.

*Led. i domkyrkorådet ............ 389

Törnkvist, N i 1 5 Gustaf, Ombudsman,

f. 02; Fräntorpsg. 34 (O).

Rt Sävedalen 449. '

Rev.-suppl. f. folkskolestyrelsen 151

Led. i ber. ang. prissättning av mjölk 250

Revisor f. pens-inr. f. åldr. tjänare 346

Törnquist, Per Samuel (5 a m), Hand-

lande, f. 92; Hvitfeldtspl. 7 (D).

— Rt 11 52 35.

Suppl. f. bisittare v. handelsmål. . .. 12

U.

Ullman, Jonas_E i n a r, Direktör, f. 95;

Böstigen 2 (O). Rt 162280.

Led. i Gbgs arbetarinstitut m. m. .. 290  

V. W.

Waern, A r n e Colbiörnsen, Grosshand-

lande, f. 83; Gyllenkrooksg. 5 (J).

Rt 16 33 31.

' OLed. i sällsk. f. småbarnsskolor . . . . 172

Waern, Aina Hilda M a r g a r e t a, Fru,

f. 93;Gy11enkrooksg. 5 (J). Rt 16 33 31.

oLed. i sällsk. f. småbarnsskolor . . . . 172

Wahlström, Gö ra n Mårten, f. d.

Bankvaktmästare, f. 71; Baldergs. 3

(K). Rt 15 07 59.

Suppl. i 8:e tax-distr. ............ .21

Wahlund, A r vi d Vilhelm, F. D.,

Lektor, f. 89; Storagårdsg. 3 (O).

Rt 18 _21 63.

oOrdf. i 18:e tax. -distr. ............ 24

Walldén, J 0 h n Gustav, Faktor, f. 96;

Paradisg. 29 (M). Rt 146308.

Led. 1 43:e tax.-distr. ............ 31

Suppl. istyr. f. Mossbergska don.. .171

Revisor f. handelsinstitutet ........ 278

Wallén, E r n s t Elof,Polisåk1agare,

f. 88; Stampg. 48 (K). Rt 15 0481.

Suppl. i styr. f. vattenverket ...... 93

Wallén, Karl H e n ry Edvard, Folk-

skollärare, f. 05; Frölundag. 54 (A).

Rt 12 08 16.

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ...... 210

Wallén, 0 5 c a r Wallentin, Byggmäs-

tare, f. 70; Gibraltarg. 12 (J).

Rt 16 02 45.

*Suppl. i Johannebergs kyrkoråd . . . . 401

Waller, P e r, Skeppsredare, f. 88;

Kungsportsav. 1 (D). Rt 114223.

Led. ihandels- o. sjöfartsnämnden 89

Waller, Sve n, Hand1ande, f. 78;

Kungsportsav. 10 (D). Rt 139757.

Suppl. f. bisittare vid handelsmål .. 12 "

Led.i 2'.a tax.-distr. .............. 20

Suppl. i styr. f. gas- o. elverken. . .. 102

OOrdf. i 2.'a pens.-distr. ............ 230

Walles, K u rt Leonard, Redaktions-

sekreterare, f. 00; Laboråtorieg. 13(O)

Rt 16 93 10.

Rev.-suppl. f. spårvägsstyrelsen . . . .1 10

Led. i styr. f. Gbgs museum. ...... 185

Ordf. i styr. f. idrottsplatserna ...... . 1942

Led. i styr. f. Gbgs arbetarinstitut.. 290

Suppl. i styr. f. teaterfonden ...... 304

Wallgren, A r v i d Johan, M. D. Pro-

fessor,Over1äkare, f. 89; Roseng. 1

(O F)_. Rt 146210.

oLed. 1 deleg. f. bamhygien ........ 120

Led. ibarnavårdsnämnd. m. m. 208, 209

QOrdf. ifören. Mjölkdroppen ........ 310

QLed. istyr. f. Barnavärn 315

c>Led. 1 styr. f. Welanderhemmet. .335

OSupp1.istyr. f. vanföreanstalten .. .336
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Walli, G_u s t a f Pontus, T. L., Rektor,

f. 77; O. Husarg. 34 (A). Rt 13 17 08.

oOrdf. i sällsk. f. småbarnsskolor . . . . 172

Wallin, H e n r i k A:son, Stationskarls-

förman, f. 82; Hvitfeldtsg. 3 (D).

Rt 11 59 03.

Led. i 41 :a tax.-distr.

Ordf. i ber. f. avk. av kom.-utsk. . . 34

0Led. i skolnämnd ................ 153 _

Led. i 4.e pens.-distr. ............ 230

Wallin, Jo han Oscar, Förste inspek-

tor, f. 83; N. Gubberog. 23B (O).

Rt 15 53 26.

Led. i 28:e tax.-distr. ............ 26

Led. i arbetslöshetskommittén ...... 238

Wallman, K & rl E r i k Algot, lngen-

jör, Arbetschef, f. 92; Sveag. 12 (A).

' Rt 11 5714

Suppl. i 5:e tax.-distr. ............ 20

Revisor f. E. Magnus' minne 365

Walthén,J o 3 U a Artur Fredrik, Hand-

lande, f.79; Sten Stureg. 2 (V).

Rt 16 18 42.

*Led. i Vasa kyrkoråd .............. 400

Wastenson, Åke Waste Maximilian,

Kontorschef, f. 97; Älvsborgsg. 35

(C J). Rt 148780.

Rev.-suppl. f. spårvägsstyrelsen . . .. 110

OLed. i skolnämnd ................ 157

Revisor f. barnavårdsnämnden . . . . 208

Suppl. i 11:e pens-distr........... 233

Wedenmark, S v e n Elam, Arki-

tekt, f. 96; Skillnadsg. 6 (O).

Rt 15 52 60.

Suppl. i 39:e tax.-distr. .......... 30

Wedlin, G u 1 1 v a r Elis, Assurans-

tjänsteman, f. 14; Linnég. 33 (O F).

Rt 14 85 04.

Rev.-suppl. f. idrottsplatserna ...... 194

Wedlin, T h 0 r Oscar, T. L. 0. F. K.,

Kyrkoherde, f. 86; Terrassg. 5 (J).

Rt 18 19 20.

*Kyrkofullmäktig .................. 383

*Ordf. ikom. ang. kyrka i Johanneberg 385

*Ordf. i kyrkostämma (J.) .......... 401

Weibull, C u r t l'lugo Johannes, F. D.,

Professor; f. 86; Skåneg. 29 (J).

Rt 16 27 12.

C.Led istyr. f. stadsbiblioteket ...... 179

C.Led istyr. f. Gbgs museumm. m. 185, 186

Welander, Per Bertil, Pianoarbe-

tare, f. 04; Eldareg. 12 (O F).

Rev.-suppl. f. Rudebecks skola.... 287

Welin, Hilma El s a Otilia, Fru, f. 97;

Banvaktsstugan, Säveån (G)

Rt 15 65 02

Suppl. iVasa kommunala flickskola .. å?g .

Revisor f. Vasa barnhem ..........

*Kyrkofullmäktig .................. 383  

Welinder, A n n a Kristina, Fru, f. 88;

V. Hamng. 3 (D). Rt 171710.

Led. i 9:e pens-distr............... 232

Revisor f. prakt. hushzs barnkrubba 315

Welinder, Si g u r d Harry, Vaktmäs-

tare, f. 87; V. Hamng. 3 (D).

Rt 17 17 10. ,

Led. i 8:e tax.-distr............... 21

Ordf.1 ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 34

oLed. i skolnämnd .' ............... 153

Led. i l:a pens.-distr. ............ 229

Wendel, Rosa Maria Linnéa, Första

skrivbiträde, f. 92; Linnég. 41 (O F).

Rt 14 30 85.

Suppl. i 26:e tax.-distr.

Wennberg, N ils Erik, tf. Distrikts-

föreståndare, f. 07; Vadmansg. 15 (V).

Rt 16 82 28.

oLed. i barn- 0. ungdomsråd ........ 210

Wenne, 0 s c a r Carl August, Kamrer,

f. 95; Folkungag. 9 (K). Rt 15 50 83.

OOrdf. 1 6:e pens.-distr............. 231

Wennerström, H a r r y, Direktör,

f. 87; Viktoriag. 22 (V). Rt 13 15 51.

Led. i handels- och sjöfartsnämnden 89

( Verhage, C 1 a ra Teresia, Fru, f. 74;

Borgareg. 18 (G). Rt 15 0897.

Suppl. i styr. f. Clasefonden ...... 354

Werner, Karl G 6 s t a, Kontorsskri-

vare, f. 02; Kristinehöjdsg. 9 (O).

Rt 18 24 64.

oKronoombud1 36:'e tax.-distr....... - 29

Werner, 0 t t 0 Ludvig, Banktjänste-

man,f. 98; N. Åg. 9(K). Rt154526.

Suppl. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. 36

Wernstedt, Carl M e 1 c h i o r, Profes-

sor, f. 86; Vasag. 33 (V). Rt 16 31 65.

' QLed. i styr. f. Röhsska museet ...... 184

Wessberg, A m 0 s Ludv1g, Lantbru-

kare, f. 85; Kållered. Rt 7. '

OLed. i styr. f. Stretered ............ 297

Wessberg, J a k 0 b Emil, Lantbru-

kare],7 f. 83; Syrhåla Uppegård (L).

Rt14025.

*Led.7 i4boställsstyrelse ............ 403

Westelius, . S i g n e, Rektor, f. 80;

Frölundag. 8 (A). Rt 13 47 70.

Led. i folksk.-styr. m. m. 1512, 152, 159

Westerberg, G r e t a Siri Arvida, Fö-

reståndarinna, f. 98; Sahlgrenska

(sjukhuset. Rt 17 20 80.

QLed.1 styr. f. sjuksköterskeskolan.. 130

Westerberg, J e n n y Bernhardina,

Fru, f. 86; Nybyggesg. 2B (O F).

Rt 14 86 04.

OLed. i skolnämnd ................ 156

Suppl. ibarnav.-n. m. m. 208, 209, 210, 215

Suppl. i 10:e pens.-distr........... 232

OSuppl. i Annedals barnabo ........ 317
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Westergren, B r o r Hugo Vilhelm,

Ombudsman, f. 94; Härlandav. 32 (G)

Rt 15 33 05.

Stadsfullmäktig .................. 58

Led. i stadskollegiet .............. 63

Led. i drätselkammarens ll avd. . . . . 73

Led. i styr. f. gas- o. elverken ...... 102

Kassakontr. i sjukhusdirektionen. . . . 124

Ordf. i ber. f. fortsatt tj.-utbildning. . 246

Suppl. istyr. f. Göteborgssystemet.. 272

Westergren, H e r m a n Natanael,

Overkonstapel, f. 88; Stampg. 64 (K).

Rt 151475.

Suppl. i 9.'e tax.-distr. ............ 22

Wetter, Sten E r i k P:son, Kommen-

dörkapten, f. 89; Götabergsg. 34 (V).

Rt 16 51 83.

Suppl. f. bisittare vid dispaschmål. 13

Wetter, M aja, ru, f. 04; Götabergsg.

34 (V). Rt 165183.

Suppl. i styr. f. Carlanderska sjukh. 329

Wetterström, A n n a Kristina. Fru,

f. 74; Aschebergsg. 19(V). Rt 1203 18.

Suppl. i 8:'e pens.-distr. .......... 232

V1ctorsson,E11nHenrletta Fru, f. 98;

Harald Stakeg. 1 C (G).

Rev.-suppl. f. J. J. Dicksons stiftelse 363

Widell, Simon G u n n a r Valfrid, Lä-

roverksadjunkt, f. 87; Vidblicksg. 4

(J.) Rt 165137.

Rev.-suppl. f. nya elementarläroverket 288

Wideman, J 0 h n Axel Bull, Direktör,

f. 77; Stubbeledsg. 20 (C J).

Rt 12 81 61.

Rev.-suppl. f. drätselkammaren . . .. 68

Wieselgren, Knut Peter E i n a r, Kyr-

koherde, f. 87; Linnég. 72—44 (A).

Rt 11 34 68.

*Ordf. i kyrkostämma (A) ........ 398

Wigelius, Mats A 1 t r e (1, Jägmästare,

f. 82; H. Kyrkog. 14(V). Rt 11 4900.

OOrdf'. i skogsnämnden ............ 75

0v. Ordf. istiftsnämnden ............ 376

Wigforss, E r n s t Johannes, Lektor,

Statsråd, f. 81; Engelbrektsg. 9 (D).

Led. av riksdagens 2:a kammare . . . .

Wiik, Bertil, J. D., f. 68; Släp.

Rt Särö

v. Ordf. i o. o. c. Wijks fond ...... 301

Wiik, Hjalmar, Handlande, f. 77;

Skåneg. 29 (J). Rt 181202.

Ordf. o. kassaf. f. Röhsska museet . . 184

Kassaf. i styr. f. G. museum m.m. 185, 1872

'Ordf. i styr. f. botaniska trädgården 192

Ordf. iber. f. naturskydd ........ 245

Huvudman1 Gbgs sparbank ...... 269

oKassaf. i styr. f. högskolan ........ 275

Kassaf. ikom. f. Lindbergs don. . .299  

Ordf. i Renströmska fonden ........ 300

Ordf. istyr. f. W. Röhss' don. ...... 300

Ordf. o. kassaf. iO. o. C. Wijks fond 301

v. Ordf. i orkesterföreningen ...... 303

Ordf. i styr. konserthuset ...... 303

Ordf. i styr. f. 'O. 0. C. Wijks stiftelse 359

Wijkander, Anders Emil T h e o d 0 r, -

J. 0. F. K., Assuransdirektör, f. 80;

V. Rydbergsg. 12 (J). Rt.161781.

OOrdf. i styr. f. rättshjälpsanstalten. . 222

v. Ordf. i styr. f. handelshögskolan.. 277

Wikander-Brunander, Siri, M. L.,

Prakt. läkare, Fru, f. 76; Viktoriag. 1 1

(V). Rt 13 6069.

Stadsfullmäktig . . f ............... 59

Led. i folkskolestyrelsen m. m. 151, 152 ,

Led. iVasa kommunala flickskola. . . . 165

Led. i styr. f. skol- o. yrkeshemmet 241

Led.i b.er f. semesterhem åt husm. 249

Suppl. istyr. f. E. Wijks stiftelse. .362

Viktorsson, se Victorsson.

Wilck, T 0 r Oskar Julius, Kassör, f. 97;

Stampg. 50 (K). Rt 15 53 42.

Rev.-suppl. f. hälsovårdsnämnden. . 113

— Rev.-suppl. f. sjukhusdirektionen.. 124

Wildte, Per Fridolf, J. K., Stifts-

sekreterare, f. 96; Drakenbergsg. 27

O(O). Rt 162149.

Sekr. i stiftsnämnden ............ 375

Wilkens, Oskar G6 s t a Philip, J. K.,

Assessor, f. 00, Pontus Wiknersg. 2 (J).

Rt. 16 30 63.

QKronoombud i 38:e tax.-distr. ...... 29

Wilkens, S t en Philip Arthur, J. K.,

e. o. Länsbokhållare, f. 05; Berg-

o_grensg 3 (O). Rt 160464. .

Ordf. i 4:'e tax.-distr............... 20

Winberg, G6 s t & Fredrik Gotthard,

Folkskollärare, f. 09; S:t Sigfridsg. 66

(O). Rt 160306.

Rev.-supp1. f. Hvitf. lärov. byggnadsf. 281

Revisorf. H. S. B:sbarnkoloni ...... 326

Wistrand, Gustaf H u go, Resturant-

föreståndare, f. 87; Storängsg. 3 (A).

Rt 13 90 17.

oLed. i skolnämnd ................ 155

Led. i styr. f. prakt. mellanskolorna 162

Led. i styr. f. Göteborgs museum. . 185

Led. i styr. f. konserthuset ........ 303

Suppl. i styr. f. Stora teatern ...... 306

Led. i styr. f. Osbeckska fonden .. 352

von, se namnet.

Wretfeldt, Å ke Bertil, Folkskollärare,

f. 08; Ranängsg. 10 (K). Rt 15 1477.

Revisor f. hamnstyrelsen ..........

QKassaf. i barn- 0. ungdomsråd. .209
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Wångfelt, Karl V i kto r, Direktör,

f. 87; Aschebergsg. 9 (V). Rt 13 94 23.

Ordf. i folkskolestyr. m. m. ...... 1512

Ordf. iber. f. prakt. mellansk:slokaler 248

Led. i ber. f. nybyggn. t. Vasa flicksk. 248

Valbar t. expropriationsnämnd . 258

Ordf. istyr. f. Gbgs arbetarinstitut 290

Wästgerd, Per Charles, Sjökapten,

Avdelningsförest. å arbetsförm., f. 95;

Fredbergsg. 8 (C J). Rt 14 02 29.

B1s1ttare vid dispaschmål .......... 13

Led. i handels- o. sjöfartsnämnden. . 89

Rev.-suppl. f. sjömanshemmet ...... 367

Y.

' Yckert, E r n s t Edvard. Kassör, f. 88;

Ålandsg. 6 (J). Rt 166544.

Suppl. i 20:e tax.-distr.

Ytterdahl, K a r 1 Johan, Järnhandlande,

f. 86; Ånäsv. 24 (G). Rt 15 0845.

Suppl. f. bisittare v. handelsmål. . .. 13

Z.

Zachrisson, Carl Erik William, tf.

Skorstensfejare, f. 80; Storängsg. 20

(A). Rt 13 9566.

Led. i ber. f. avk. av kom.-utsk.. . . . 35

Zachrisson, P e t r a Maria, Fru, f. 97;

Egnahemsv. 16 (J).

Rev.-suppl. f. sociala centralbyrån. . 340

Zetréus, Erik "Botvid, Järnarbetare,

f . , Harald Stakeg. 5 C (G)

Rt 15 13 73.

Stadsfullmäktig .................. 58

Revisor f. drätselkammaren ........ 68

Led. i gatu- o. Vägförvaltningen. . . . 91

Led. i arbetslöshetskommittén ...... 238

Rev.-suppl. f. skeppsdockorna ...... 268

Å.

Åberg, Albin, Droskchaufför, f. 95;

Sten Stureg. 24 (V). Rt 166220.

ed. i 26:e tax.-distr...............

Valbar t. expropriationsnämnd . . . . 257

Åberg, E r i k Albin, Lagerförman, f. 92;

Olof Stråhleg. 5 (C J). Rt 14 78 65.

Led. i 33:e tax.-distr. ............ 28

Åberg, Carl G u n n a r Hilding,

Förste assistent å arbetsförmedl., f. 84;

Aschebergsg. 40 C (V). Rt 11 19 82.

Led. i 30:e tax.-distr. ............ 27

Sekr. i kom. f. studiekurser m. m.. . 244

Revisor f. teaterfonden .......... 304

Åberg, Judit Maria (Maja) Emilia,

Bryggeriarbeterska, f. 96; Buråsl. 9.

Led. i styr. f. J. J. Dicksons stiftelse 363  

Åberg, M ä r t a Henrietta, Folkskol-

lärarinna, Fru,f. 06; Aröd, Göteborg8

(L). Rt 13 34 77.

0v. Ordf. i barn- 0. ungdomsråd 210

Ågren, Per G u s t a f, Kapten, öpman,

f. 98; Arkivg. 12 (V). Rt 164854.

Suppl. i styr. f. A. H. Ågrens don.. . 134

hman, K e r s t i n Martina, Kassör-

ska, f. 12; Hvitfeldtsg. 8 (D).

_ Rev.-suppl. f. skolh. o. hemskolan. . . . 240

Revisor f. Clasefonden ............ 354

Åhsman, Karl T h 0 r s t e n Fridolf,

_ Handlande, f. 00; Sollidsg. 23 (C J).

Rt 12 51 32.

Bisittare v. handelsmål ............ 13

Led. i 3:e tax.-distr............... 20

Led. i handels— o. sjöfartsnämnden. . 89

Revisor f. gas- o. elverken ........ 102

» Revisor f. torg- 0. slakthusstyrelsen 145

Revisor f.' fattigvårdsstyrelsen ...... 197

Suppl. i kristidsnämnden ........ 239

Valbar t. expropriationsnämnd .. . . 257

Åkerman, Johan G 11 s t a f, J. D., Pro-

fessor, f. 88; S. Vägen 2 (V).

Rt 16 36 53.

Suppl. i arbetslöshetskommittén.. 238

Åkerman, Anders H a r al d, Kommunal-

arbetareförman, f. 83; Paradisg. 29

(M). Rt 1463 28. _

Suppl. i gatu- o. Vägförvaltningen .. 91

Led. i styr. f. vattenverket m. m.. . 93, 95

Led. i arbetslöshetskommittén. . . . . 238

Åkerström, E ric Vilhelm, lngenjör,

f. 90; Banehagsg. 30 (C J). Rt 14 09 86.

oLed. 1 skolnämnd ................ 157

Åkerström, G u s t a fViktor Emanuel,

Brandman, f. 98; Kusttorget 23—24.

Rev.-suppl. f. hantverksbyggnaden. .

Åkerström, K n u t Lauritz, Slöjdlä-

rare, f. 94; Fabriksg. 43 (O).

Rt 16 62 97.

Q.Suppl i 13:e tax. -distr. .......... 23

QSu.pp1 f. deleg. f. intell. utbildade.. 236

Åkvist, Ca rl Anders, Löjtnant, f. 76;

Alströmerg. 5 (K). Rt 1541 82.

75

Suppl. 1 ber. f. avk. av kom.-utsk.. 34

OSuppl. i 2.a fattigvårdsdistr. ......199

Led. i 4:e pens.-distr. ............ 230

*Suppl. i Kristine kyrkoråd ........ 391

Ålander, Anton Knut G 0 t t h a r d,

Arkitekt, f. 92; Jättegrytsg. 12 (O).

Rt 16 04 55.

Suppl. i byggnadsnämnden ........ 77

Årzén, J 0 h a n Bernhard, Förste lok-

reparatör, f. 91; V. Skånsg. 4 (H).

Rt 13 36 41.

oLed. i skolnämnd ................ 159

OLed. i 3:e fattigvårdsdistr........... 200

Led. i 7:e' pens—distr. ............ 231
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Åshammar, Reinhold Alfred. Hei-

mer, Förste kontorsskrivare, f. 02;

Palmstedtsg. 3 (J). Rt 16 0896.

Kronoombud i 20:e tax.-distr. 24

Åslund, E v al d, Förste kontorist, f. 89;

O. Olskroksg. 14 (G). Rt 155740.

Suppl. i l:a tax.-distr. ............ 19

Ö.

Öberg, G U 5 t a f Adolf, Järnarbetare,

f. 98; Apollog. 21 (L). Rt 13 48 78.

Revisor f. Hvitf. lärovzs byggnadsf. 281

Revisor f. Gbgs distr. idrottsförbund 309

berg, Knut Erik, lngenjör, f. 96;

Solskiftesg. 9 (L). Rt 13 7512.

Suppl. iluftskyddsnämnden. ....... 52

Kassaf. i gatu- o. Vägförvaltningen. . 91

Ordf. istyr. f. vattenverketrn. m. 93,95

Suppl. 1 styr. f. rättshjälpsanstalten. 222

ed.1 ber. f. kiosker m.m......... 248

Revisor f. konserthuset ............ 303

Öberg, M ä rta, Kassörska v. kom.

tandpolik1.,' f. 95; Oxhagsg. 10B (C J).

Rt 14 75 10.

Led. av riksdagens 2:a kammare. . .. 54

Suppl. i styr. f. skolh. o. hemskolan 240

Ögård, Noak A n t o n, J. K., Advokat,

f. 91; Erik Dahlbergsg. 30 (V)

Rt 11 46 61.

Ersättare f. överförmyndare ........ 14

Led. i gem. nämnden f. Stretered. 297

Öhrn, Örn.

Öhrn, Carl A 1 b1 n, Sågverksarbetare,

f. 92; Schéeleg. 10 (O).

Revis'or f. Gårdabo .............. 320  

Örn, G 11 s t a f Bernhard, Ordnings-

vakt, f. 01; Johannedalsg. 7—9 (O F).

Rt 14 44 24.

Rev.-suppl. f. arbetsförmedlingen .. 236

Om, C a r 1 A 1 f r e (1, Chaufför. f. 89;

Wrangelsg. 21 ('O). Rt 15 41 40.

Suppl. iber. f. avk. av kom.-utsk..... 34

Revisor f. l. Jonssons minne ...... 355

Öst, K 1 a s Alf r e (1, Sågverksarbetare,

f. 71; Borgareg. 2 (G).

OLed. i skolnämnd ................ 154

Östberg, J 0 h a 11 August, Kranförare,

. 86; Högsbo torp 7, Nya Varvet."

Rt 14 93 02.

oLed. i styr. f. Stretered .......... 297

Österberg, S v e nAdolf, Hönseriägare,

f. , Säröbanans station (A).

Rt 13 63 89.

Revisor f. N. Allégatans barnträdg. 320

Österholm, John Axel Wilhelm,

Stuveriarberare,f. 79; Haga Osterg. 5

(H). Rt 13 8064.

Led. i 17:e tax.-distr............... 24

Led. i ber. f. avk. av pens-avg ..... 37

9Led. i skolnämnd ................ 159

Led. i 6:e pens.-distr............. 231

Österholm, S v e 11 August, Reparatör.

f. 83; Paradisg. 11 (M). Rt 12 79 93.

Led. i 47:e tax.-distr. ............ 32

Led. i 10:e pens.-distr............ 232

*Suppl. i kyrkonämnden .......... 387

*v. Ordf. i kyrkostämma (M) ...... 394

*Led. i Masthuggs kyrkoråd ........ 395
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Institutionerna sökas under sina resp. huvudord, sålunda ej under Göteborgs stads, sta-

dens, styrelsen för etc. Detsamma gäller om beredningar, kommittéer, stiftelser o. s. v.

Siffrorna hänvisa till resp. sidor i kalendern.

Alkoholistanstalten Västkusthemmet 344.

Allmänna hjälpföreningen 340.

llmänna läroverken 279.

Annedals barnabo 316.

Annedals församling 398.

Annedals kyrkliga ungdomsförbund 293.

Arbetarinstitut, Göteborgs 289.

Arbetarnes bildningsförbunds lokalavdelning

i Göteborg 291.

Arbetsförmedling, Göteborgs offentliga 234.

Arbetshem 205.

Arbetshemmet för kvinnor i Herrljunga 208.

Arbetslösas understödsbyrå 343.

Arbetslöshetskommitte', Göteborgs 237.

Arkitektbyrå, drätselkammarens 71 .

Arkiven, de kommunala 176.

Auktionsverket 87.

Avlöningsnämnden 86.

Badanstalterna, Renströmska, 141 .

Barks, Amelie, donationsfond 352.

Barks, Henrika, minne 355.

Barnaba-Furuhöjd 316.

Barnavård och ungdomsskydd 310.

Barnavårdscentralerna 210, 310.

Barnavårdsnämnd, Göteborgs 206;.barnhem-

men 213; skolhemmet 214.

Barnavärn, föreningen 315. —

Barnbespisning och skollovskolonier i Göte-

borg, föreningen för 324.

Barnhygien, delegation för 120.

Barnhärbärget Morgonsol 319.

Barnmorskor, distrikts- 120.

Barnsanatoriet Rävlanda, föreningen 332.

Barnsjukhuset 132. .

Befattningshavare, se stipendier, utbildning.

Beredningar: permanenta kommittéer och

beredningar 243; för administrativa m. fl.

ändamål 245; för sociala ändamål 249.

Blinda: De blindas förening Hoppet 346.

Blåbandsförbund, Västra Sveriges 293.

Bostads A.-B.: Framtiden 370; Nutiden 370.

Bostadsföreningen Göteborg u. p. 0. 368

Bostadsinspektionen 1 14.

Bostadskreditförening, Göteborgs 367.  

Botaniska trädgården 191 .

Brandsyn, sakkunniga vid 83.

Broströmska stiftelsen 358.

Brämaregårdens kapell 405.

Busstrafiken 109.

Byggnadsbyrå, drätselkammarens 74.

Byggnadsnämnden 76.

'Carlanderska sjukhemmet 329.

Carl ]ohans församling 396. .

Cederskogs, C. G., donationsfonder 354.

Clasefonden 353. .

Daghem för småbarn, föreningen 311.

Dalheimers donation 338 '

De blindas förening Hoppet 11. p. a. 346.

De fattiges vänner, sällskapet 342. '

De lungsjukes vänner, föreningen 330.

Desinfektionsanstalten och karantänsanstalten

för husdjur 117.

Diakoniråd, Göteborgs stifts 376.

Diakonissanstalt, Göteborgs 375.

Dickson: James F. Dicksons minnesfond

336; styrelsen för Robert Dicksons stif-

telse 356; Emily Dicksons stiftelse 360;

J. J. Dicksons stiftelse 362.

Dicksonska folkbiblioteket 180.

Diskussionsklubb, stadsfullmäktiges 60.

Dispensärcentralen 113

Distriktsläkare 117.

Domkapitlet 377.

Domkyrkoförsamlmgen 390.

Donationsfonder, vilkas utdelningar ombesör-

jas av Göteborgs läkaresällskap 338.

Drätselkammaren 65.

Dövstumföreningen i Göteborg 347.

Dövstumma i fjärde distriktet, föreningen

till förmån för 348.

Ekedalens barnhem 317.

Ekmans, Louise, donationsfond 337.

Ekmanska sjukhuset 135.

Eldbegängelseföreningen, svenska 410.

Eldsläckningsverket 81 .

Elektricitetsverket 105.
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Elementarläroverket för flickor, nya 287.

Engelks akförsamlingen 406

Epidemisjukhuset 121.

Ersättningshus, styrelsen för 1936 års 225.

Evangeliska brödraförsamlingen 404.

Expropriationsnämnd, personer valbara till

ledamöter i 257

Fastigheter, taxeringsnämnd för 21 .

Fast1ghetsreg1stret 14.

Fastighetsägarnes sparbank 270.

Fattiges Vänner 342.

Fattigvård, Göteborgs 195.

Fiskhamnen 101 .

Fjällbo, vårdhcmmet 202.

Flickläroverket 283. . '

Flickskolor, högre 285.

Flyghamnsaktiebolag, Göteborgs 268.

Folkbibliotek, Göteborgs stads 179.

Folkbiblioteken, de mindre 182

Folkkonserterna 290.

Folkpensioneringen 226.

Folkskoletååsendet 148; Göteborgs stads folk-

skolor 153; skolläkåre 166, Skolsköterskor

1167, folkskolans kliniker 167, tandpolikli-

niker 168

Fortsättnings- och repetitionsskolorna 160.

Framtiden, Bostads A.-B. 370

Frihamnen 100.

Frihamns aktiebolag, Göteborgs 267.

Frihemmet i Haga 365

Frälsningsarméns barnhärbärge Morgonsol

319; slumverksamhet 343

Färjetrafiken 99.

Förlikningsmän, statens, i arbetstvister 258;

i äktenskapstvister 255.

Förlossningsvård 120, 129.

Församlingsgränser, beredning angående reg-

lering av 385

Gamlestads församling 392.

Gamlestads kapell 393.

Gas- och elektricitetsverken 101 .

Gasverket 103.

Gatuberedningen för Lundby och Orgryte 247.

Gatukontoret 90.

Gatukostnadsbyrån 75.

Gatu- och vägförvaltningen 90.

'Gibraltarvallen 193.

Gode män vid laga skifte 258.

Goodtemplarordens studiecirklar 293.

Gullbergsbrohemmet 2 13.

Gustavi Domkyrkoförsamling 388.

Gymnastik- och exercishuset 193.

Gårdabo barnträdgård 319.

Gårda skolbarnshem 322.

Göteborgssystemet 271.  

Haga församling 393.

Hamnbevaknzngen 98.

Hamnstyrelsen

Handelshögskolan i'Götcborg 276.

Handelsinstitut, Göteborgs 277.

Handelskammaren 1 Göteborg 261.

Handelskunskaper, föreningen för befrärn-

jande av 2 4.

Handels- och sjöfartsnämnden 88.

Hansons, Ernst, och Amelie Barks dona-

tionsfonder 352.

Hantverksbyggnad, Göteborgs stads 174.

aralds minne, privatsanatoriet 330.

Hemsysterbyrå, Vita Bandets 341.

Historisk översikt med särskild hänsyn till

stadens styrelse och förvaltning 1.

Hiälpskolans sommarkolomer 324.

Holtermanska sjukhuset 131.

Huvudmän i sparbanker 269.

Hvitfeldtska högre allmänna läroverket 280.

Hyresbyrå, drätselkammarens 74.

Hyresfonden för pauvres honteux 363.

yresgästernas havsbadsförenings barnkoloni

a Stora Höga 326

Hyresgästernas sparkasse-

förening i Göteborg 371.

Hyresräkning, granskningskommitté för 245.

Hälsovårdsinspektionen 114.

Hälsovårdsnämnden 111; dispensärcentralen

1 13; matvarukontrollen 1 15.

Högre allmänna läroverket för flickor 283.

Högre allmänna läroverket i Majorna 282.

Högskola, Göteborgs 274.

Hövågen 70

Idrottsförbund, Göteborgs 308; Göteborgs

distrikts 309.

Idrottsplatser, styrelsen för Göteborgs 192.

och byggnads-

inackorderingshemmet för flickor 327.

Industrier: beredning för byggnader åt små-

industrier och hantverk 248. —

Industrilotteri, överskottsmedel från 1891

års 295. ,

Ingenjörsbyrå, drätselkammarens 74.

Inskrivningsnämnder för rullföringsområdena

259, för Göteborgs sjömanshus 259

Inskrivningsrevisionen 260.

Ivarsbergshemmet 203.

Jacobsons, Olivia, minne 215.

johannebergs bam/rem, Vasa och 318.

Johannebergs församling 400; byggnadskom-

mitté för uppförande av kyrka1 385.

johannes kyrka,.S .

]onssons, Ida, minne 354.

]ärnvägsrådet 258.

Karantänsanstalten för husdjur 117.

Karl johans församling se Carl Johans förs.
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Katolska församlingen 407.

Keillers park 190.

Kiosker, beredning för 248.

Kjellbergska flickskolan, st1ftelsen 285.

Kommunala arkiven 176.

Kommunala mellanskolan 162.

Kommunalförvaltningen, beredning för cen-

tralisering av 245.

Kommunaluppbördskontoret 69.

Kommunalutskylder: beredningar för av-

kortning av 33.

Konserthus, Göteborgs 303.

Konstmuseet 187.

Kråntoristförenings, Göteborgs, resestipendie-

on .

Krigsmaktens behov, lokal värderingsnämnd

vid rekvisitioner för 260

Kriminalpolisen 42.

Kristidsnämnden 238.

Kristine församling 389.

Kristliga föreningen av unga kvinnor 293.

Kronouppbörds- och exekutionsverken 14.

Kulturhistoriska museet 186.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande 5.

Kungsladugårdshemmet 204.

Kvinnokliniken 129.

Kyrkliga förvaltningen 372.

Kyrkofullmäktige 381; valkommittén 385.

Kyrkogårdsstyrelse, Göteborgs 409.

Kyrkonämnden 386

Kålltorp, Renströmska sjukhuset å 134.

Laboratorium, Göteborgs stads 131.

Lilla barnkrubban, föreningen 313.

Lillhagens sjukhus 138

Lindbergs, Charles Felix, donationsfond 298. "

Lindströms, julius, stiftelse 365

Lingförbundet 307.

Liseberg 306.

Luftskyddsnämnden 52; luftskyddsavdelningen"

hos polisen 47.

Lundby barnkrubba, föreningen 312.

Lundby församling 401.

Lundgrens, Wilhelm, minne 367.

Lungsjukes vänner 330.

Läkaresällskap, donationsfonder, vilkas ut-

delning ombesörjas av Göteborgs 338.

Länsnykterhetsnämnden 255.

Länsstyrelsen 5.

Läroverk, allmänna 279; Högre allmänna

läroverket i Majorna 282.

Läsrum, Göteborgs stads 182; för sjömän 406.

Löne- och tjänstenämnden 85

Lönetablå 481.

Löneärenden, beredning angående stadsfull-

mäktiges beslutanderätt'1 246.

Magistrat och rådhusrätt och i samband

därmed stående institutioner 8.  

Magnus', Eduard, minne 365.

Magnus', Eduard, musikfond 301.

Majornas kommunala flickskola 164.

Majornas skolbarnshem 322.

Malmgrens, Gustaf, fond för behövande

mus1c1

Mantalskontoret 17.

Mariakyrkan 391.

Marks, lngeborg och Knut ] :son, stiftelse 359.

' Masthuggs församling 394

Matvarukontrollen 115.

Medborgarhus vid Järntorget, bereda. för 247.

Mjölk, beredning för prissättning av 250.

Mjölkdroppen, föreningen 10.

orgonsol, barnhärbärget 319.

Mosaiska församlingen 408.

Mossbergs, Fredrik, donation, styrelsen för

förvaltning av 170.

Museum. Göteborgs 184.

Mödrahjälpsnämnden i Göteborg 216.

Nationaltemplarordens studiecirklar 293;

barnkoloni 326.

Natthärbärgen, Göteborgs stads 220; bered-

ning för anskaffande av nya 249

Naturhistoriska museet 186.

Naturskydd, beredning för 245.

Navigationsskola, Göteborgs 278.

Nikolaikyrkan 404.

Nolleroths, ]. C. E., donationsfond 353.

Nordgården, studieherrimet 294.

Norra Allégatans barnträdgård 320.

Notarius publicus 9.

Nutiden, BostadsAA..-B 370

Nya elementarläroverket för flickor 287.

Nykterhetsfolkets centralförsamling 292.

Nykterhetsnämnd, Göteborgs stads 217; nyk-

terhetsnämndens byrå 219.

Nykterhetsordnarnas studiecirklar: Good-

templarorden 293; Nationaltemplarorden

293; Västra Sveriges blåbandsförbund 293.

Orkesterförening, Göteborgs 302.

Osbeckska fonden 35

Oscar Fredriks församling 395; församlings-

hyddan i 396; småbarnsskola 320.

Parkbarn, föreningen för Göteborgs 321.

Pauvres honteux, hyresfonden för 363 '

Pensio3nösavgifter, beredningar för avkortning

av

Pensionsinrättningen för ålderstigna eller sjuk-

liga tjänare 345.

Pensionsnämnderna 229; expedition 229.

Pensionärshem, Göteborgs stads 224.

Pilsnerdricka, beredning för ärenden an-

gående ansökningar om tillstånd till ut-
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skänkning eller utminutering av 243; till-

fälliga pilsnerdricksberedningen rörande

s. k. fria rättigheter 250.

Polikliniker: fristående (ej knutna till sjuk-

vårdsinrättning) 121 , 137;kommunala tand-

polikliniker 138, se Folkskoleväsendet.

Polisdomstolen 41.

Polisen, kriminal- 42; ordonnans- 44; central-

44; distrikts- 45; trafik- 47; stats- 47; luft-

skyddsavd. 47.

Poliskammaren 39.

Poliskollegium, Göteborgs 49.

Poliskåren 41 .

Polisnämnd, Göteborgs stads 50.

Polisskolan i Göteborg 48

Polisväsendet 38.

Praktiska hushållskolan för flickor 314.

Praktiska mellanskolor, Göteborgs 160; bered-

ning för ordnande av lokalfrågan för 248.

Privatsanatoriet Haralds minne 330.

Prövningsnämnden 33.

Psykiskt sjuka, se Lillhagens" sjukhus samt

Thamstorps vilo- och centralhem.

Rambergsvallen 193. -

Renhållningsverket 142.

Renströmska badanstalterna, styrelsen för 141 .

Renströmska fonden 2.99

Renströmska sjukhuset å Kålltorp 134.

Revisorer, auktoriserade 263

Riksdagen: ledamöter i första kammaren 53;

andra kammaren 53.

Rudebecks, Sigrid, skola 286.

Rullföringsområdena, inskrivningsnämnder

för 259.

Rådhusrätten 10.

Rättshjälpsanstalt, Göteborgs stads 221.

Rävlanda, Föreningen Barnsanatoriet 332.

Röhss, W1lh., donationsfond 300.

Röhsska konstslöjdmuseet 183.

Rörtekniska byrå, drätselkammarens 75.

Sahlgrenska sjukhuset 125.

Samlingslokaler, beredning för ordnande

av 247.

Samskola. Göteborgs 4högre 288.

S:'t lohannes kyrka4 .

S:'t Pauli och Lödöse barnhem 318.

S.''a Birgittas kapell 398.

Semesterhem, beredning för semester- och

rekreationshem å Vrångsholmen för hus-

mödrar 249. .

Sinnessjukvården 138.

'Siråråeösslöa: Skol- och Vårdhemmet Stretered

Sjukhem, Göteborgs 328.

Sjukhusdirektionen 1 23.

Sjukkassor, registrerade 339.

Sjuksköterskebyrå, Göteborgs 130.  

Sjuksköterskeskola. Göteborgs 130.

ju 5 öterskors pensions- och understödsfond,

Göteborgs 346.

Sjukvård och sanitära förhållanden 111, 328.

Sjöfartsmuseet 188

jömanshemmet 366.

Sjömanshus, Göteborgs, inskrivningsnämnden

för 259.

Sjömansvård, Göteborgs kyrkliga 406.

Skattemyndigheterna 19.

Skeppsdockor, aktiebolaget Göteborgs 268.

Skidfrämjandets göteborgskommitté 308.

Skogsnämnden 75.

Skotförenmgs sommarbarnskommitté, Göte-

borgs 325.

Skolhem och hemskola, Göteborgs stads 239.

Skolköksseminarium, Göteborgs 169.

Skollovskolonier, föreningen för barnbe-

spisning och 324;hjälpsk01ans sommar-

kolonier 324; Hyresgästernas havsbads-

förenings barnkoloni 326;Nationa1temp-

larordens barnkoloni 326.

Skolläkare 166.

Skol- och vårdhemmet Stretered 296.

Skol- och yrkeshem, Göteborgs stads 240;

byggnadskommitté för uppförande av 249.

Skolsköterskor 167.

Skorstensfejare 83.

Skrädderiskola, Göteborgs 296.

Skyddsvärnet Göteborg, föreningen 343.

Slakthuset 144.

Slottsskogsparken 189.

Slottsskogsvallen 193.

Slumverksamhet, frälsnmgsarméns 343

Slöjdföreningens skola 1 5.

Småbarnskolor, sällskapet för bildande av 171.

Småstugeverksamheten

Sociala centralbyrån 340.

Solgårdarna, stiftelsen 369.

Sparbanker, huvudmän i 269.

Sparkasse- och byggnadsförening i

borg u. p. a., hyresgästernas 371 .

Språngkullshemmet 203.

Spårvägar, Göteborgs 108; spårvägstrafiken

109; busstrafiken 109.

Spädbarnskrubborna, se Daghem för småbarn.

Stadsarkitektskontoret 78.

Stadsbibliotek, Göteborgs 177.

Stadsfullmäktige. ledamöter 57; diskussions-

klubb 60; politiska grupper inom 60;va1-

kommittén 243.

Stadsmgenjörskontoret 79.

Stadskansliet 63.

Stadskassörskontoret 70.

Stadskemist, Göteborgs 122.

Stadskollegiet 62.

Stadsläkare 117

Stadsplanekontoret 80.

Stadsrevisorskontoret 69. '

Göte-
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Stadsteatern» 304.

Statistiska byrån 64.

Stift, Göteborgs 372.

Stipendier: kommittén för studiekurser och

resestipendier för stadens befattnings-

havare 244; Göteborgs kontoristförenings

resestipendiefond 295.

Stora teatern 305.

Stretered, skol- och Vårdhemmet 296.

Studiecirklar: nykterhetsordnarnas 293; av

religiös natur 293.

Studiehemmet Nordgården 294.

Styrsö kustsanatorium 333.

Svenska eldbegängelseföreningen 410.

Svenska hamnförbundet 252.

Svenska mässan, stiftelse 263.

Svenska stadsförbundet 251 .

Svågåka städernas förhandlingsorganisation

Söderborgska m. fl. stiftelser 348.

Tandpolikliniker, Göteborgs kommunala 138;

folkskolans 168

Taxeringsnämnderna 19.

Teater, aktiebolaget Göteborgs 304; aktiebo-

laget Göteborgs lyriska 305.

Teaterfond, Göteborgs stads 303.

Thamstorps vilo- och centralhem 136.

Tjänare, pensionsinrättningen för ålderstigna

eller sjukliga 345.

Tjänarinnehemmet i Göteborg 364.

Tomträttskassa, aktiebolaget Göteborgs 270.

Torg- och saluhallar 144.147.

Translatores publici 89.

Tuberkulos, Or ryte förening mot 331; Pri-

vatsanatoriet ilaralds minne 330; De lung-

sjukes vänner 330 Föreningen Barn-

sanatoriet Rävlanda 332; Styrsö kustsana-

torium 333.

Tuåågtrafikförening, Göteborgs och Bohusläns

Tyska. församlingen 393.

Ullevi idrottsplats 193;

Utbildning, beredning för fortsatt utbildning

åt befattningshavare i stadens tjänst 246.

Utby kyrka 393.  

Valkommitte', stadsfullmäktiges 243; kyrko-

fullmäktiges 385

Vanföreanstalten i Göteborg 335.

Vasa församling 399

Vasa högre allmänna läroverk 281.

Vasa kommunala flickskola 165; beredning

för nybyggnad till 248.

Vasa och Johannebergs barnhem 318.

Vasa sjukhus 135.

Vattenverket 92. '

Vidkärrs barnhem 213.

Vinga kaféaktiebolag 273.

Vita Bandets hemsysterbyrå 341 .

Vrångsholmen, se Semesterhem.

Vägnämnden 258

Värderingsnämnd, lokal, vid rekvisitioner för

krigsmaktens behov 260.

Västkusthemmet, alkoholistanstalten 344.

Västra Sveriges blåbandsförbund 293.

Wahlqvist-Andahls stiftelse 362.

Welanderhem, Göteborgs 334.

Wijk: Olof och Caroline Wijks fond 300;

Olof och Caroline Wijks stiftelse 359;

Emily Wijks stiftelse 361; Caroline Wijks

sjuksköterskehem 364.

Wohlfahrts, Fredrique, st1ftelse 214, 353.

Yrkesskolor, Göteborgs stads 173.

Ågrens, Axel H., donationsfond 134.

Ålderdomshem, Göteborgs 222.

Äktenskapstvister, medlare1 255.

Änkemän, hemmet för 205.

Änke- och pupillkassan för Göteborgs stads

befattningshavare 2

Änkor, hemmen för 204.

Örgryte barnavårdssällskap 323.

grgryte förening mot tuberkulos 331.

Orgryte församling 403;

Örgrytehemmet 204.

Östra realskolan 284.

Överförmyndare 13.

Överåsvallen 193.
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Lönetablå .

[ stadens lönestat upptagna befattningshavares avlöningsförmåner 1' de olika lönegrupperna.

Lönegrupp Begynnelsc- Åldersullagg Slutlön måfåiilrgp.

Ion 1 2 | 3 | 4. ålderstillägg

1 ................ 2 400 180 180 180 180 3 120 3

11 ................ 2 580 180 240 240 240 3 480 3

111 .............. 2 820 240 240 240 300 3 840 3

IV ................ 3 120 240 240 300 300 4 200 3

V . : .............. 3 360 240 240 300 300 4 440 43

VI ................ 3 720 300 360 420 -— 4 800 4

VII .............. 4 080 300 360 420 — 5 160 4

VIII .............. 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

XI .............. 5 040 480 540 540 -— 6 600 4 '

XII .............. 5 160 480 480 480 — 6 600 3

XIII .............. 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

XVII ............ 7 020 600 600 600 —- 8 820 '5

| XVIII ............ 7 020 600 600 600 — 8 820 3

............ 7 620 600 600 600 — 9 420 5

XX .............. 8 220 600 600 600 -— 10 020 5 .

XXI ............ 8 820 600 600 600 — 10 620 5

, XXII ............ 9 480 600 — --— —— 10 080 5

? XXIII ............ 9 480 ; 600 600 600 —— 11 280 5

i 1 XXIV ............ 10 020 ' 600 600 600 —— 11 820 5

: .XXV ............ 10 620 : 600 600 600 — 12 420 5

XXVI ............ 11 220 i 600 600 600 — 13 020 5

XXVII .......... 1 1 820 600 600 600 —— 13 620 5

XXVIII .......... 12 360 600 600 600 — 14 160 5        
Anm. 1 ovan angivna avlöningsförmåner ingå icke sportler.

 

Lärarpersonalen (i läsämnen) vid Göteborgs folk- och småskolor.

 

 

 

  
    

Årslön utcm rörligt tillägg

Begynnel- Etter Efter Efter 1 Efter 1 Efter

' selön 3 år 6 år 9 är 12 år 15 år

Folkskollärare, ordinarie. . . . 5 658 6 042 6 426 6 828 . 7 230 '—

» e. o. ........ 4 758 5 022 5 286 5 658 6 042 6426 .

Folkskollärarinna, ordinarie:

intill 1 juli 194 0 .......... 5 022 5 286 5 658 6 042 — ——

i från 1 juli 1940 .......... 5 286 5 658 6 042 6 426 '— '—

Folkskollärarinna, e. o.:

' intill 1 juli 1940; ......... 4 302 4 530 4 758 5 022 5 286 _

i från 1 juli 1940 .......... 4 530 4 758 - 5 022 5 286 5 658 —

Småskollärarinna, ordinarie . . 3 771 3 945 ' 4 1 19 4 302 — — :

» e. o. ...... 3 249 3 423 3 597 3 771 3 945 —— |

Anm. Lön till folk- och småskollärare utgår jämlikt Kungl. Maj:ts avlöningsregIemente

den 30 september 1937 (SF nr 868/1937) och Kungl. Maj:ts kungörelse den 15

juni 1939 (SF nr 469/1939), enligt vilken kungörelse löneplan A civila avlönings-

reglementet skall tillämpas under budgetsåret 1939/40. Ordinarie folkskollärare och

' -1ärarinnor äro placerade i 17 lönegraden, omfattande löneklasserna 17—21 i nyss-

'nämnda löneplan; ordinarie småskollärarinnor i 9 lönegraden och löneklasserna 9—12.

Till ordinarie folkskollärarinna utgår dock lönen för tiden intill 1 juli 1940 med två

löneklasser och för tiden 1 juli 1940—30 juni 1943 med en löneklass lägre än för

manlig lärare. Dessutom äger folkskollärarinna icke uppbära lön i högsta (21:sta)

Ilöznäåassen. Å årslön utgår rörligt tillägg (l:a kv. 1940 med 9% och 2:a kv. med

0 _ .

I


